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ÖZET 
Alî Şîr Nevâyî (1441-1510), Doğu Türkçesinin, Deşt-i Kıpçak, Türkistan ve Hint alt kıtasını 
kaplayan geniş bir coğrafyada ortak yazı dili olarak kullanılmasına kuruculuk etmiş önemli 
bir şahsiyettir. Nevâyî, İslâmî muhit Orta Dönem Türk dünyasının en çok eser veren şair 
ve yazarı olarak, Türk diliyle kaleme alınmış ilk şairler tezkiresini Mecâlisü’n-Nefâyis (H 
896 / M 1490-91) adlı eseri ile ortaya koymuştur.  
Bu makalede Mecâlisü’n-Nefâyis adlı tezkire, öne çıkan metonimik yapılar bağlamında ele 
alınacaktır. Metonimi (ad değişimi) bir şeyin ismi yerine onunla çeşitli ilgiler üzerinden 
yakınlığı bulunan özellik, nitelik, parça veya diğer şeylerin isimlerinin kullanılmasına imkân 
veren bir söz sanatıdır. 
Bu çalışmada, kaynak (mevcut) kavramlara karşılık gelen hedef (kastedilen) kavramlar 
tespit edilecek ve bu iki kavram arasındaki metonimiler, ilgi yönlerine göre tasnif 
edilecektir.  
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ABSTRACT 

ʿAlī Shīr Nevā’ī (1441-1510) is a very significant and leading figure in the formation of 
Eastern Turkish as a common written language in a quite large geography including 
Cumania (Deşt-i Kıpçak), Turkistan, and Indian subcontinent. Nevā’ī, as the most 
productive poet and author in the Islamic, Middle Period Turkish world, put forward the first 
tezkire (collection of biographies) of poets written in Turkish language, namely his famous 
work Mecâlisü’n-Nefâyis (H 896 / 1490-91 A.D).  
In this article, the tezkire titled Mecâlisü’n-Nefâyis will be examined in the context of its 
prominent metonymic elements. Metonymy is a figure of speech consisting of the use of 
the name of one thing for that of another of which it is an attribute or with which it is 
associated.  
In this study, the target (implied) concepts corresponding to the source (original) concepts 
will be ascertained, and the metonymies in between these two concepts will be classified 
with regard to their directions of implication. 
KEY WORDS 

ʿAlī Shīr Nevā’ī, Mecâlisü’n-Nefâyis, metonymy, vocabulary, conceptual field, literary 
language. 

1. Giriş 

Orta Asya Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde önemli tesiri olan Alî Şîr 
Nevâyî (1441-1501), Türkistan Türklüğünün yanında İran ve Irak üzerinden Türkiye 
Türklüğünü de derinden etkilemiş bir âlimdir (Özöndör 2016: 47). Nevâyî’nin vermiş 
olduğu pek çok eserin içinde Türk edebiyatında ilk olma özelliği taşıyan Mecâlisü’n- 
Nefâyis (H 896 / M 1490-91) adlı şairler tezkiresi öne çıkmaktadır. Doğu Türkçesinde 
kaleme alınmış olan bu tezkire, Türk şairler hakkında bilgi vermesi açısından Türk 
kültür ve edebiyat tarihi bağlamında önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. 

Bu makalede Mecâlisü’n-Nefâyis adlı tezkire, Nevâyî’nin dil ve üslup 
hususiyetlerinin niteliklerini tespit edebilmek amacıyla, sıklıkla kullanılan ve dikkati 
çeken metonimik yapılar bakımından ele alınacak ve bu yapılar ilgi yönlerine göre 
tasnif edilmeye çalışılacaktır. Metonimik yapıların tespit edilmesinde, Kemal 
Eraslan’ın Mecâlisü’n-Nefâyis I (Giriş ve Metin) ve II (Çeviri ve Notlar) adlı eserleri esas 
alınacaktır (2001). 

2. Alî Şîr Nevâyî ve Mecâlisü’n-Nefâyis 

Alî Şîr Nevâyî, Orta Türkçe (11-16. yy.) döneminde başlayıp Yeni Türkçe (16-20. 
yy.) döneminde klâsik şeklini alan Doğu Türkçesinin (14. yy.ın ikinci yarısı-20. yy. 
başı), Deşt-i Kıpçak, Türkistan ve Hint alt kıtasını kaplayan geniş bir coğrafyada ortak 
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yazı dili olarak kullanılmasına öncülük etmiş önemli bir şahsiyettir (Temel 2018: 6-9). 
Nevâyî, Türk dilini kuvvetli bir edebiyat diline yükseltmek için çalışmış ve Türk 
dilinin Farsçadan hem söz varlığı hem de morfolojik olarak daha üstün bir dil 
olduğunu ortaya koymuştur. Farsçanın hâkim olduğu bir dönemde Türk dilini 
canlandırmış ve ona hayat vermiştir. Nevâyî,  kendi eserlerinin dilinden bahsederken 
de Türkí, Türkçe, Türk(í) tili, Türkí lafzı, Türk elfāžı, Türkçe til terimlerini kullanmıştır 
(Özönder 1996: 6-24).  

Nevâyî’nin Türk dili bilinci ile yazdığı eserleri arasında ilk şairler tezkiresi olması 
bakımından Mecâlisü’n-Nefâyis önemli bir yere sahiptir.  Orta Asya Türk kültür ve 
edebiyat tarihine kaynaklık eden bu eser 43’ü Türk şairi olmak üzere toplam 461 
şairin hayatı hakkında kısa bilgilere yer vermektedir. 8 meclisten oluşan bu tezkirede, 
şair olanların dışında şiirle meşgul olmayan, fakat nazma yatkınlığı ile tanınan 
faziletli kişiler de yer almaktadır (Eraslan 2003).  

Bu makalede eserin üslup özellikleri, metonimi sanatının kullanım şekilleri 
incelenmek suretiyle ortaya konulacaktır. 

3. Metonimi (Ad Değiş imi) 

Metonoma (µετονοµάζω) adlı söz sanatı, sözlük anlamı itibariyle Eski Yunancada 
“değiştirme” anlamındaki meta (µετά) ile “isim” anlamındaki onoma (όνοµα) 
kelimelerinin birleşmesinden türemiş bir terim olup “Bir şeyin isminin yerine onunla 
çeşitli yönlerden ilgili olan başka şeylerin isimlerinin kullanılması, aktarılması” 
anlamına karşılık gelmektedir (Sinanoğlu 1953: 174, 201). 

 Türk dili ve edebiyatı kaynaklarında metonimi adlı söz sanatı, birkaç farklı terim 
altında incelenmektedir:  

! Mecâz-ı mürsel (Bayrav 1969: 173, Kocakaplan 1998: 132, Saraç 2008: 
109, Tarlan 2017: 182), 

! Ad aktarması (Aksan 2000: 188, Üçok 2004: 94),  
! Düz değişmece (Vardar 2002: 85), 

! Mürsel mecâz (Cevdet Paşa 2000: 79, Bilgegil 2015: 163). 

İsmini Yunancadan alan bu terim, kimi araştırmacılar tarafından ad değişimi, 
anlam değişimi kimilerine göre de ad aktarması olarak nitelendirilmektedir. Metonimi, 
bir kavramın kendisi kullanılmadan, o kavramla benzerlik dışında bir ilgisi bulunan 
başka bir kavram vasıtasıyla anlatılması sanatıdır. Söz sanatı olarak tavsif 
edebileceğimiz bu anlatım tarzında temel anlamdan başka bir temel anlama geçiş 
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veya anlamda iyi veya kötü bağlamda bir değişim söz konusu değildir.  

“Öğretmen geldiğinde sınıf ayağa kalktı.” cümlesinde sınıf, cansız bir varlık olup 
ayağa kalma eylemini gerçekleştirme yetisine sahip değildir. Sınıfın içinde bulunan 
öğrenciler ayağa kalkmıştır. Sınıf kelimesi gerçek anlamının dışında mecaz anlamı ile 
kullanılmış ve bu mecaz anlam ile sınıfın bir parçası olan “öğrenciler” kastedilmiştir. 
Sınıf kelimesinde sadece yer aldığı bağlam içindeki anlamı değerlendirildiğinde, tanık 
olunan mecazlı kullanımıyla metonimi yapıldığı sonucuna varılabilir. Aksi takdirde 
“sınıf” kelimesi müstakil olarak “öğrenciler” kavramına işaret etmemektedir. Ayrıca 
bu örnekte, kastedilen adın (öğrenciler) kendisi ile (benzerlik dışında) ilgisi olan başka 
bir ad (sınıf) ile yer değiştirmek suretiyle ifade edildiği görülmektedir. O hâlde bu 
kelimede temel bir anlam değişimi yoktur, sadece mecazlı kullanımla kastedilen esas 
anlama bir gönderme ve aktarma durumu yani ad değişimi (metonimi) söz 
konusudur.   

4. Metonimi Sanatının Ayırt Edici Özell ik leri 

Bir metnin “edebî eser” başlığı altında tavsif edilebilmesi için söylenilen sözlerin 
birincil anlamının dışındaki diğer anlamları kastediyor ve bu söylemlerin de sanatlı 
ve estetik bir üslupla ifade ediliyor olması gerekmektedir. Edebî eserlerde kullanılan 
dil ve üslup özellikleri incelendiğinde çeşitli sanatlardan istifade edildiği dikkati 
çekmektedir. Bu sanatlı anlatımda başvurulan ifade yollarından biri de metonimidir. 

  Metonimi sanatının ayırt edici özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

! Metonimi içeren herhangi bir kelime mutlaka, gerçek anlamının 
dışında, mecazî anlamda kullanılır. 

! Kelimenin gerçek anlamı ile düşünülmesinin önünde her zaman bir 
engel bulunur ve kullanıldığı bağlam bu içerikle kurulur. 

! Metonimi, kavram alanı bakımından bir kelimenin aynı bağlam 
içinde başka bir kelimenin yerine geçecek şekilde kullanılmasına 
imkân verir, esas olarak referans fonksiyonuna sahiptir (Littlemore 
2015: 4-9). 

! Metonimi sadece referans aracı değildir, aynı zamanda anlamı 
sağlama fonksiyonunu da yerine getirir (Lakoff vd. 2015: 68). 

! Metonimi, kavramsal bir varlığın, aracın, aynı idealize edilmiş bilişsel 
model içinde başka bir kavramsal varlığa, hedefe zihinsel erişim 
sağladığı bilişsel bir süreçtir (Radden vd. 2007: 337). 

! Kaynak kavram aracılığıyla hedef kavram öne çıkar, vurgulanır 
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(Panther vd. 2003:7). 

! Hedef kavram ile yerine kullanılan kaynak kavram arasında benzerlik 
ilgisi yoktur (Riemer 2003: 3). İki kelime arasında benzetme amacı 
güdülürse o zaman metafor sanatı meydana gelir. 

! Gerçek anlamının dışında kullanılan kaynak kavram ile bu kelimenin 
işaret ettiği hedef kavram arasında yakınlık ilkesi gözetilerek kurulan 
belirli ilgiler (parça-bütün, sebeb-sonuç, genel-özel vb.) bulunur. 

! Metonimi, yakınlık ilkesi üzerine kurulduğu için hiçbir sembol, imge 
veya soyut ifadeye yer vermez, doğrudan gerçeklik algısı ile ilişkili 
(Jakobson vd. 1956: 92), doğal ve açık bir anlatım tarzıdır (Lodge 1977: 
XIV). 

! Metonimik kavramlar doğrudan fiziksel yahut nedensel çağrışımlar 
içerir (Lakoff vd. 2015: 72). 

! Metonimiler, metaforların aksine manzum değil daha çok mensur 
metinlerde ortaya çıkar (Jakobson vd. 1956: 95- 96). 

! Metonimi, verilmek istenen, kastedilen anlam, en az kelime ile 
anlatıldığı için dil ekonomisinin aktif olarak görüldüğü bir söyleyiş 
tarzıdır. 

! Metonimi, her dilin kendi kültür, tecrübe ve dünyayı algılayış 
biçiminin yansıması üzerine temellenir, gelişigüzel yahut keyfî 
oluşumlar değildir (Lakoff vd. 2015: 72). 

Metonimi üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde kuruluş ilgilerinin çeşitleri 
üzerinde birbirinden farklı görüşlerin olduğu görülür: 

Metonimiyi, bir kavramın ilişkili olduğu başka bir kavram ile anlatılması için 
kullanılan kavramsal ve bilişsel bir işlem olarak açıklayan Radden ve Kövecses, bu 
süreci üç başlık altında incelerler: İnsan deneyimi, algısal seçicilik ve kültürel tercih.  

Bu bilişsel ilkelerden insan deneyimi; insanın insan olmayana tercihi (üretici için 
ürün, insan için şehir,  sahip için sahip olunan şey), öznel için nesnel, somut için soyut 
(görünen için görünmeyen, şekil için içerik), yakınlık için uzaklık, işlevsel olan için 
işlevsel olmayan olmak üzere beş, algısal seçicilik; hazır olan için henüz 
gerçekleşmemiş olan (şimdiki zaman için geniş zaman, şimdiki zaman için gelecek 
zaman, duygu için duygunun bedene veya ifadeye yansıyan tepkileri), gerçek için 
hayal, çok için az, ülke için şehir, bütün için parça, sınırlı için sınırsız, özel için genel 
olmak üzere yedi ve kültürel tercihler de sıradan için olağanüstü, ideal için ideal 
olmayan, normal için normal olmayan, merkez için çevresel, baş veya son için orta,  
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asıl sayı için genel sayı, önemli şey için daha az önemli şey, genel için özel olmak 
üzere sekiz alt başlık altında izah edilmektedir (2007: 353-356). 

Metoniminin, gündelik konuşmamız kadar gündelik düşünme ve eylemde 
bulunma tarzımızın da bir parçası olduğunu söyleyen Lakoff ve Johnson, bu süreci 
sistematik olarak yedi alt başlık altında tanımlarlar: 1. Özel için genel 2. Üretici için 
ürün 3. Nesne için kullanıcı 4. İnsan için şehir 5. Kurum için yönetici 6. Mekân için 
kurum 7. Mekân için olay (1987: 37-39). 

Bilgegil, mürsel mecazını meydana getiren ilgilerin sayısının Arapçada 30, 
Fransızcada 10-15 civarında olduğunu Türkçede ise en önemlilerinin 10’u bulduğunu 
söyleyerek çeşitli dillerde değişkenlik gösterdiğine dikkat çekmektedir: Lafzî mecazlar; 
1. Cüz’iyet-külliyet ilgisi 2. Sebebiyet ilgisi 3. Hülûl ilgisi 4. Umûm-husûs ilgisi 5. 
Masdariyet ilgisi 6. Mazhariyet ilgisi 7. Lâzımiyet-melzûmiyet ilgisi 8. Kevniyet ilgisi 
9. Evveliyet ilgisi. Aklî mecazlar; 10. Âliyet ilgisi 11. Hazf ilgisi 12. İsnâd ilgisi (2015: 163-
170). 

Bu çalışmada ise Mecâlisü’n-Nefâyis adlı tezkirede, incelenen metonimik 
yapılardaki hedef ve kaynak kavramlar arasında toplam 11 temel ilginin yer aldığı 
tespit edilmiştir. 

5. Mecâlisü’n-Nefâyis’te Öne Çıkan Metonimik Yapılar 

Bu bölümde Mecâlisü’n-Nefâyis adlı tezkirede tespit edilen ve tüm çeşitleri ile öne 
çıkan metonimik yapılar, aralarındaki ilgi yönlerine göre tasnif edilmiş ve kullanım 
sıklıklarına göre sıralanmıştır. 

5.1. Parça-Bütün İlgisi  

Canlı veya cansız herhangi bir varlığın, kendisine ait bir parçasının söylenerek 
aslında varlığın kendisinin kastedilmesi veya kendisinin söylenerek bir parçasının 
kastedilmesi şeklinde kurulan metonimik ilgidir. 

İncelenen eserde, kaynak-hedef kavram arasındaki metonimik ilişkinin en çok 
parça-bütün ilgisi üzerine kurulmuş olduğu tespit edilmiştir. Tezkiredeki kullanım 
sıklıklarına sıralanan bu kavramlar şu şekildedir:  

" Hedef kavramı “ölmek” olan metonimiler 

Ve Mēvlānā hem-ol żaʿf bile ʿālemdin ötti. (MN TR664a/21) “Ve Mevlânâ 
da o hastalık ile âlemden göçtü.”  
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Mevlānā Estarābād’da tāʿūn marażı bile ötti. (MN TR661a/13-14) 
“Mevlânâ Esterâbâd'da veba hastalığı ile göçtü.” 
İkki ġarįb oġul yādigār ķoyup bardı. (MN TR662a/25) “İki garip oğul 
yadigâr bırakıp gitti.” 
Āĥır-i ĥayātında Kiçik Mįrzā bile ĥac devletiġa müşerref boldı ve anda 
ʿālemġa vedāʿ itti. (MN TR666b/01) “Hayatının son zamanlarında 
Kiçik Mîrzâ ile hac devletine müşerref oldu ve orada âleme veda 
etti.” 
Ve pādişāhları hem bu fenā maĥallıdın kitip, beķā ser-menziliġa yitipdürler. 
(MN TR685b/03) “Padişahları da bu fena mahallinden göçüp beka 
menziline ulaşmışlardır. ” 

Ħvāce Semerķand’da TiÆri raĥmetiġa bardı… (MN TR664a/15) “Hâce 
Semerkant’ta Tanrı rahmetine kavuştu…” 

Sefer iħtiyār ķıldı ve ol seferde āħiret seferi allıġa tüşti. (MN TR665a/11) 
“Sefere çıktı ve o seferde ahiret yolculuğu ile karşılaştı.” 
Çün ol Ĥażret beķā ʿālemiġā riĥlet ķıldı, ol yana Mekke ʿazįmeti kılıp aślį 
maķāmıġa bardı. (MN TR684b/23) “Hazret beka âlemine göç edince, o 
tekrar Mekke seferine çıkıp aslî makamına vardı.” 
Ammā ĥālā bu fenā dāru’l-ġurūrıdın beķā dāru’s-sürūrıġa intiķāl 
ķılıpdurlar… (MN TR660a/03) “Ama şu anda yokluk gurur evinden 
(bu dünyadan) ebedî mutluluk evine (öbür dünyaya) 
göçmüşlerdir…” 

 

Yukarıda cümlelerde yüklem görevinde yer alan ʿālemdin öt-, öt-, ķoyup bar-,  
ʿālemġa vedā  ʿit-, kit-, TiÆri raĥmetiġa bar-, āħiret seferi allıġa tüş-, beķā ʿālemiġa riĥlet ķıl-, 
beķā dāru’s-sürūrıġa intiķāl ķıl- fiilleri, kaynak kavram olup bu kavramlar aracılığıyla 
kastedilen hedef kavram “ölmek”tir.  

Ölüm anlayışının temelinde öncelikle her toplumun kendi inanç sistemi yer 
almaktadır. Bununla birlikte ölümün algılanışında insanın hayata bakış tarzı, içinde 
bulunulan hayat şartları ve kültürel faktörlerin de etkili olduğu söylenebilir 
(Yüksekkaya 2018: 5).  Türklerde ölüm daima yaşam ile birlikte anılmıştır. Türkler, 
her zaman Tanrı’nın ebedî, insanoğlunun ise fani olduğuna inanmışlardır. Bu 
anlayışın bir tezahürü olarak Orhun Âbideleri’ndeki şu satırlar oldukça dikkat 
çekmektedir: 

Öd Teŋri yaşar. Kişi oglı kop ölgeli törümiş. (KT K/10) “Zamanı {ebedî 
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olarak} Tanrı yaşar;1 insanoğlu hep ölmek için yaratılmış. (Ercilasun 
2016: 536) 

Türklerin inanç sisteminde ölüm bir yok oluş değil, yaşamın devamı, ebedi 
âlemin bir başlangıcıdır. Türklerde, öldükten sonra hayatın bitmediğine, yeni bir 
yaşamın başlayacağına inanıldığı için ölüm adeta bir “yer değiştirme” olarak kabul 
edilir. Türklerde ölüm algısını, kullandıkların dilin söz varlığından yani kelime, 
kelime grupları, kalıplaşmış sözler, terimler, deyimler ve atasözlerinden takip etmek 
mümkündür.   

İncelenen bu eserde de ölümün “yeni hayatın başlangıcı olduğu” düşüncesinin 
ʿālemdin öt-, öt-, ķoyup bar-, ʿālemġa vedā  ʿit-, kit-, āħiret seferi allıġa tüş-, beķā ʿālemiġa riĥlet 
ķıl-, beķā dāru’s-sürūrıġa intiķāl ķıl- gibi birbirinden farklı tezahürleri üzerinden 
metonimilerinin yapıldığı görülmektedir. 

Ölüm ķoyup bar-, ʿālemġa vedā  ʿit-, kit-, āħiret seferi allıġa tüş-, beķā ʿālemiġa riĥlet ķıl, 
beķā dāru’s-sürūrıġa intiķāl ķıl- fiilleri ile “dünyayı terk etmek, bu dünyaya veda etmek, 
öteki dünyaya gitmek, ahirete yolculuk etmek, ebedi âleme göç / yolculuk etmek” 
şeklinde algılanmaktadır. Bu algı da ölümden sonra onun bir parçası olan diğer 
dünyada hayatın devam ettiği düşüncesinin bir yansımasıdır. 

Ölüm ayrıca öteki dünyaya (ahirete) geçiş yapmaktır. Ölümün ʿālemdin öt- ve öt- 
fiilleri ile “ölümün bir parçası olan öteki dünyaya geçmek, göç etmek” şeklinde 
“geçiş” olarak algılanması da yeni bir yaşamın başlangıcının işaretidir. 

Son olarak ölümün TiÆri raĥmetiġa bar- fiili ile “Yaradan’a kavuşmak, ebedî 
âlemde Yaradan ile yeni bir hayata adım atmak” şeklinde algılandığını söyleyebiliriz. 

Karşımıza çıkan ve ölüm düşüncesinin ve ölmek eyleminin parçası olan bu 
kavramlar ile bütüncül anlamda hedef gösterge olarak “ölmek” kavramının 
kastedildiği ve metonimik bir ilişki kurulduğu tespit edilmiştir. 

                                         
1 Thomsen (1896: 113), Orkun (1994: 52), Malov  (1951: 33) bu cümleyi “Öd teŋri yasar.” 
şeklinde okuyup  “Zamanı Tanrı tayin eder ve takdir eder.” olarak, Tekin “Öd teŋri aysar.” 
şeklinde okuyup “Zaman Tanrısı buyurunca…” olarak yorumlarken (1988: 22-23) Radloff ve 
Ergin (2008: 26), “Öd Teŋri yaşar.” şeklinde okuyup “Zamanı Tanrı yaşar.” olarak 
anlamlandırmaktadır. Ercilasun ise öncelikle “yasa-” fiilinin 13. yüzyılda Çengiz Han dönemi 
ile ortaya çıktığını dolayısıyla “yasar” şeklinde bir okumanın uygun olmayacağını, daha sonra 
bu iki cümlenin “ölüm” ve “yaşam” zıtlığına dayandığını ve metne edebî üslupla 
yaklaşıldığında, Tanrı’nın bâki, insanoğlunun ise fâni olması düşüncesinden yola çıkılarak “Ebedî 
olarak Tanrı yaşar, kişioğlu hep ölmek için yaratılmış.” şeklinde ifade etmenin daha doğru 
olacağını söylemektedir. (Ercilasun 2007: 90). 
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Yārdın ni kilse, anı mubāĥ bilip cān birürde diptür. (MN TR688a/12) 
“Yârdan ne gelse, onu mübah bilip can verme hususunda 
söylenmiştir.” 

Yukarıdaki cümlede de cān bir- fiili ile ölümün “ruhun/canın bedenden ayrılışı” 
olarak algılandığı söylenebilir (Yüksekkaya 2018: 18). İnsan canını verdiği anda 
ölmüş, ebedî hayata intikal etmiş olur. Dolayısıyla bu cümlede de cān bir- ölümün bir 
parçası olup metonimik bir ilgi ile kullanılmıştır: 

Kaynak kavram # ķoyup bar-,  ʿ ālemġa vedā  ʿit-, kit-, āħiret  
seferi allıġa tüş-, beķā ʿālemiġa riĥlet ķıl-, beķā dāru’s-
sürūrıġa intiķāl ķıl- / ʿālemdin öt-, öt-, TiÆri raĥmetiġa 
bar-, cān bir- 

Hedef kavram  # öl- 

Metonimik ilgi yönü # parça / bütün 

" Hedef kavramı “insan” olan metonimiler 

Bu faķįr ü ĥaķįr Babur Sulŧān tābe / ŝerāhunıÆ mubārek tilidin mundaķ 
işittim... (MN TR 685b/25) “Bu fakir ve hakir Babur Sultân’ın, kabri 
temiz olsun, mübarek dilinden şöyle duydum.” 
Mįrzā’nıÆ mubārek dįdārın köre alġay-min dip işikke kilip śudūrnı vāsıŧa 
ķılıp anı maʿźūr körgüzüp takvimin ʿarż ķılıpturlar. (MN TR685b/27) 
“Mîrzâ’nın mübarek yüzünü görebilir miyim diye eşiğe gelip 
vezirleri araya koyup kendisini mazur gösterip takvimini arz 
etmişler.” 
Eyledi laʿlı tebessüm ġonçe-i ĥandān imes 
Dāġını köÆlüm ķanattı lāle-i nuʿmān imes (MN TR689a/01) “Dudağı 
gülümsedi, açılmış gonca değildir, yarasını gönlüm kanattı, gelincik 
değildir.” 
Yıġlama ey köz kim ol serv-i semen-ber kilgüsi 
Köymegil ey cān ki ol ħūrşįd-i enver kilgüsi (MN TR691b/15-16) Ey göz, 
ağlama, o yasemin göğüslü servi (sevgili) gelecek; ey can, yanıma, 
parlak güneş (sevgili) gelecek.” 
Cān u köÆlümni cefā otı bile köydürdüÆüz 
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Eyle kim kül boldum u mindin köÆül tındurduÆuz (MN TR669a/21)2 
“Can ve gönlümü cefa ateşi ile yaktınız, öylesine ki kül oldum ve 
benden gönül rahatlattınız.” 

 

Yukarıdaki örneklerde yer alan til, dįdār, la lʿ, köz, cān ve köÆül kelimeleri kaynak 
kavram olup bu kavramlar aracılığıyla kastedilen hedef kavram “insanın kendisi”dir.  

Bir insanı tanımanın en güzel yolu, genellikle o insanın vücut parçalarından yola 
çıkılarak yapılan tariflerle mümkün olur. İncelenen eserde de tespit edilen ve 
yukarıda örnekleri sıralanan til ile “Babur Sultân”, dįdār ile “Babur Mîrzâ”, la lʿ ile 
“sevgili”, köz ile “mâşuk”, cān ve köÆül ile “Mevlânâ Bilâl” anlatılmak istenmiştir. 
Eylemi yapan veya eylemden etkilenen esas varlık insan olmasına rağmen, bu 
eylemlerin gerçekleşmesi sürecinde etken veya etkilenen bağlamda birincil dereceden 
yakınlığı bulunan organ adları ve diğer vücut parçalarından istifade edilmiştir. 
Dolayısıyla insana ait olan bu uzuv ve parçalar, “bütün”ü temsil eden “insan” 
kavramı ile yer değiştirerek metonimik bir ilgi ile kullanılmıştır: 

Kaynak kavram  # til, dįdār, la lʿ, köz, cān, köÆül 
Hedef kavram  # insan 
Metonimik ilgi yönü  #  parça / bütün 

" Hedef kavramı “namaz” olan metonimiler 

Amma öz resmleri bile baş yirge ķoymaķ teklįfi hem körgüzdi. (MN 
TR660b/24) “Ama kendi âdetlerine göre Şeyh’in yere baş koyması 
gerektiğini de bildirdi.” 

Namāz tükengendin soÆra yene ikki rekʿat ķıldı. (MN TR677b/06-07) 
“Namaz bittikten sonra (fazla olarak) iki rekât daha kıldı.” 

 

Yukarıdaki örneklerde yer alan baş yirge ķoy- ile rekʿat ķıl- birleşik fiilleri kaynak 
kavram olup bu kavramlar aracılığıyla kastedilen hedef kavram “namaz kılmak”tır. 

İlk cümlede kaynak kavram olan baş yirge ķoy- birleşik fiili “namaz kılarken alnı, 
el ve ayaklarını, dizlerini, ayak parmaklarını yere getirmek, secde etmek” (Parlatır vd. 
1988: 1927), ikinci cümlede kaynak kavram olan rekʿat da “namazda bir kıyam 

                                         
2 Bu matla Mevlânâ Bilâl’e aittir. 
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(ayakta durma), bir rükû (ayaktayken eğilme) ve iki secdeden (yere kapanma) oluşan 
kısım” (Parlatır vd. 1988: 1853) anlamına gelmektedir. Bu iki kavram, namazın 
bölümlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki cümlelerde, namazın 
bölümlerini oluşturan baş yirge ķoy- ile rekʿat ķıl- kavramları, bütünü temsil eden 
“namaz kılmak” kavramı ile yer değiştirerek metonimik bir ilgi ile kullanılmıştır: 

Kaynak kavram  #  baş yirge ķoy-, rekʿat ķıl- 

Hedef kavram  # namaz kıl- 

Metonimik ilgi yönü  #  parça / bütün 

5.2. Hazf İlgisi 

Hazf, kelime anlamı itibari ile “ortadan kaldırmak, yok etmek” demektir 
(Çağbayır 2007: 1919). Sözü uzatmamak ve gerçekleşmesi istenen iş, eylem, hareket 
veya durumun bir an önce ifade edilmesi için dil ekonomisinin kuralları gereğince 
kurulan metonimik ilgidir. 

İncelenen eserde, sıklıkla doğum ve ölüm yerlerine işaret eden şehir adları 
üzerinde hazf ilgisinin kurulduğu tespit edilmiştir: 

Ķabrını dirler ki Kuhistān’dadur. (MN TR666a/14) “Kabrinin 
Kuhistân’da olduğunu söylerler.”  

Çiçektü’din bolur. (MN TR672a/03) “Çiçektü’dendir.”  
 

İncelenen eserde, şairlerin doğum ve ölüm yerleri ifade edilirken sıklıkla sadece 
şehir adı verilmiş olup o şehrin hangi semti, mahallesi, sokağı veya bölgesi olduğu 
detaylı olarak belirtilmemiş, eksiltili bir şekilde söylenmiştir. Yukarıdaki cümlelerin 
ilkinde şairin mezarının Kuhistan’da bir kabristanta olduğu, ikinci cümlede ise 
Çiçektü şehrinin belli bir semtinde doğduğu ve oralı olduğu kastedilmiştir.  

Öte yandan eserin başka satırlarında, şairlerin ölüm ve doğum yerleri ile ilgili 
bilginin verildiği cümlelerde yukarıda tespit edilen eksiltili kullanımların olmadığı 
görülür. Aşağıdaki ilk iki cümlede mezarın bulunduğu yer, şehrin ismi dışında 
mevki (mescid-i câmi) ve sokak (Kûçe-i safâ) adı verilerek, üçüncü cümlede ise şairin 
doğduğu yer, şehir ve semt ismi şeklinde detaylı olarak ifade edilmiştir: 

Ķabrı Estarābād’da mescid-i cāmiʿ rū-be-rūyıdadur. (MN TR666b/06-07) 
“Kabri Esterâbâd’da mescid-i câmi ile karşı karşıyadır.” 

İĥlāśiyye medreseside fevt boldı ve Kūçe-i śafā başıda ķoyuldı. (MN 
TR666b/15-16) “İhlâsiyye medresesinde vefat etti ve Kûçe-i safâ 
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başında toprağa verildi.” 

Ķunduz’nıÆ İşkemįş atlıġ kintidindür. (MN TR678b/27) “Kunduz’un 
İşkemîş adlı kentindendir.”  

 

Hazf ilgisinin tespit edildiği ve kullanım sıklıklarına sıraladığımız diğer 
kavramlar şu şekildedir: 

Taĥŝįl ķılur śūretide ġurbet iħtiyār ķılıp Ħorāsān’ġa kildi. (MN TR671b/16-
17) “Tahsil yapmak için gurbete düştü ve Horâsân’a geldi.” 

Sulŧān Muĥsin’niÆ ki ʿArabistān’da pādişāhdur, inisidür. (MN TR667a/16) 
“Arabistan’da padişah olan Sultân Muhsin’in küçük kardeşidir.” 
Yigitlikleride Şeyħ Ŝadru’d-dįn-i Erdebįlį ķuddise sırruhuġa mürįd 
boldılar… (MN TR660a/11) “Gençliklerinde Şeyh Sadru’d-dîn-i 
Erdebîlî’ye, sırrı mübarek olsun, mürit oldular...” 

Evvelġı meclis cemāʿat-i maħādįm ve ʿazįzler źikride… (MN TR660a/07) 
“Birinci meclis, kibar kimseler ile aziz kişilerin anılması 
hususundadır…” 

Derzįlıķķa mensūb irdi. (MN TR668b/01-02) “Terzilik sanatına 
mensuptur.” 

ʿArūż bilür irdi ve Siyerü’n-nebį nažm ķılıp irdi. (MN TR 668a/27) “Aruz 
bilirdi ve Siyerü’-nebî adlı eser nazmetmişti.” 

Ol Ĥażret taħtda irdiler. (MN TR685b/16) “Hazret, tahtta oturmaktaydı.” 

Yukarıdaki cümlelerde sırasıyla, şairin Horasan’a geldiği söylenirken 
“Horasan’da bulunan bir okula” geldiği,  Sultan Muhsin’in Arabistan’da “halkın 
padişahı” olduğu, yigitlikleri ile “gençlik yılları, zamanları”, ʿazįzler ile “aziz kişiler”, 
derzįlıķ ile “terzilik mesleği”, Siyerü’n-nebį ile “Siyerü’n-nebî adlı eser” ve son olarak 
taħtda ile “tahtın üstünde oturmak” kastedilmiştir. Dolayısıyla bu cümlelerde, söz 
konusu kavramların hazf ilgisi üzerinden metonimik ilişki ile kullanıldığı 
görülmektedir. 

5.3. Organ, Vücut Parçası İlgisi 

Bir cümledeki eylem veya durumun, organ adı veya vücuda ait herhangi bir 
unsur aracılığıyla ifade edilmesi şeklinde kurulan metonimik ilgidir. 

Saŧrencķa andaķ maġlūbdur kim bir ĥarįf iligide tüşse, ħalāś bola almas. 
(MN TR678a/04-05) “Santranca öylesine düşkündü ki eline düşen 
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kimse kurtulamazdı.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan iligide tüş- birleşik fiili, kaynak kavram olup bu 
kavram aracılığıyla kastedilen hedef kavram “yakalanmak”tır. 

Bu cümlede iligide tüş- deyimi “yakalanmak, düşmanın ya da kendisine hıncı 
bulunan birinin hâkimiyetinde kalmak” (Aksoy 1984: 629) anlamlarına gelmektedir. 
Birine yakalanmak için öncelikle onun etkinlik alanında bulunmanız gerekmektedir. 
Birinin eline düştüğünüz vakit o kişinin hâkimiyeti altına girmişsiniz demektir. İşte 
bu cümlede iligide tüş- kavramı “yakalanmak” kavramı ile yer değiştirerek organ-
eylem ilgisi üzerinden metonimik bir ilişki ile kullanılmıştır: 

Kaynak kavram  # iligide tüş- 

Hedef kavram  # yakalan- 

Metonimik ilgi yönü  # organ ilgisi 
 
Bu efsānelerni yasap birevge baġlasalar, işitken kişi ınana almaġay, belki 
caʿlįdür dip aytķuçınıÆ tekellümiġa ķulaķ salmaġay. (MN TR693a/18-19) 
“Bu efsaneleri düzenleyip birine ait kılsalar, işiten kişi inanamaz, 
uydurmadır, diyerek söyleyenin sözüne kulak asmaz.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan ķulaķ sal- birleşik fiili, kaynak kavram olup bu 
kavram aracılığıyla kastedilen hedef kavram “dinlemek”tir.  

Bu cümlede ķulaķ sal- deyimi üzerine aldığı -ma- fiilden fiil yapım eki ile olumsuz 
olarak “dinlememek, önem vermemek” anlamında kullanılmaktadır (Aksoy 1984: 
794). Dinlemek eylemi işitme organı olan kulak vasıtasıyla gerçekleşir. Burada “sözü 
dikkate almak önemsemek, dinlemek” hedef kavramı, bu eylem için gerekli olan 
organ ile anlatılmıştır. Dolayısıyla bu cümlede ķulaķ sal- kavramı “dinlemek” kavramı 
ile yer değiştirerek organ-eylem ilgisi üzerinden metonimik bir ilişki ile kullanılmıştır: 

Kaynak kavram  # ķulaķ sal- 
Hedef kavram  # dinle- 

Metonimik ilgi yönü  # organ ilgisi 
 

Şeyħ ol vechġa baş indürmedi. (MN TR660b/24) “Şeyh bu ihsana baş 
eğmedi.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan baş indür- birleşik fiili, kaynak kavram olup bu 
kavram aracılığıyla kastedilen hedef kavram “boyun eğmek, razı olmak”tır. 

Bu cümlede baş indür- deyimi, üzerine aldığı -ma- fiilden fiil yapım eki ile 



 Alî Şîr Nevâyî’nin Mecâlisü’n-Nefâyis Tezkiresinde Metonimik Yapılar    Emine Temel  

 
299 299 299 299 299 

olumsuz olarak “boyun eğmemek, razı olmamak” anlamında kullanılmaktadır. Her 
söylenilen söze “olur” manasında başınızı eğer, her işi yapmayı kabul ederseniz o 
kişiye itaat etmiş, boyun eğmiş olursunuz. Birisinin emir ve buyruklarını yerine 
getirmeyi kabul etmek ifadesi, insanın “baş” organı vasıtasıyla, başın tasdik ettiğini 
gösterir vaziyette, çaresizce eğik ve bükülü durması hareketiyle anlatılmak 
istenmiştir. Dolayısıyla bu cümlede baş indür- kavramı “birisinin buyruğunu kabul 
etmek” kavramı ile yer değiştirerek organ-eylem ilgisi üzerinden metonimik bir ilişki 
ile kullanılmıştır: 

Kaynak kavram  # baş indür- 

Hedef kavram  # boyun eğ-, razı ol- 
Metonimik ilgi yönü  # organ ilgisi 

 

Yitti cān aġzımġa, yitkür lebni kim cān tapşuray 

Bārį ölmesdin burun bu naķd-i pinhān tapşuray (MN TR692a/21) “Can 
ağzıma erişti, dudağını ulaştır ki can bulayım; bari ölmeden önce bu 
gizli serveti emanet edeyim.” 

Yukarıdaki beyitte yer alan cān aġıza yit- birleşik fiili, kaynak kavram olup bu 
kavram aracılığıyla kastedilen hedef kavram “çok heyecanlanmak, aşırı 
duygulanmak”tır. Herhangi bir durum, olay veya hareket karşısında sevinç, korku, 
kızgınlık, üzüntü, kıskançlık gibi sebeplerle ortaya çıkan aşırı heyecanlanma duygusu 
ile insan vücudunda fark edilir bazı değişiklikler tezahür etmektedir. İnsan 
heyecanlandığı zaman, kalp atışı gözle görülür derecede hızlanır, kalbi yerinden 
çıkacak gibi şiddetlenir ve ağzında atıyormuş gibi belirgin şekilde hissedilir. Bu 
beyitte de söz konusu duygu, insan vücudunda tesir ettiği organlardan olan “ağız” 
vasıtası ile kavramlaştırılmak suretiyle anlatılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla cān aġıza 
yit- kavramı “çok heyecanlanmak” kavramı ile yer değiştirerek organ-eylem ilgisi 
üzerinden metonimik bir ilişki ile kullanılmıştır: 

Kaynak kavram  # cān aġıza yit- 
Hedef kavram  # çok heyecanlan- 

Metonimik ilgi yönü  # organ ilgisi 

 

Zülf açıp min tilbeni āşüfte-aĥvāl eylediÆ 



Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 17. Sayı 2. Haziran 2020 

 
300 

Ķaş üze çįn körgüzüp köÆlümni bį-ĥāl eylediÆ (MN TR689b/05) 
“Saçını açarak ben deliyi perişan hâlli eyledin; kaşını çatıp (kaş 
üzerinde kıvrım gösterip) gönlümü hâlsiz eyledin.”  

Yukarıdaki beyitte yer alan ķaş üze çįn körgüz- birleşik fiili, kaynak kavram olup bu 
kavram aracılığıyla kastedilen hedef kavram “öfkelenmek”tir.  

İnsan, hoşa gitmeyen herhangi bir olay veya durum karşısında sinirlendiği 
zaman ilk olarak yüzünde belirgin bazı değişiklikler meydana gelir. Yüzde meydana 
gelen ilk belirti iki kaşın birbirine yaklaşması ve ikisi arasında kalan deride meydana 
gelen hafif şişkinlik sonucu ortaya çıkan kaş çatılmasıdır. Kaşları çatık olan insanın 
hissiyat anlamında saldırgan bir tavır içerisinde ve kontrolünü kaybedecek şekilde 
kızgın olduğunu söylemek mümkündür. İnsan mutluyken nasıl ağzı kulaklarına 
varacakmış gibi tebessüm ediyor, mutsuz ve üzgünken gözleri ağlayacakmış gibi 
dolu ve buğulu, şaşırdığında iri iri açılıyorsa sinirliyken de kaşları kıvrım kıvrım olup 
düğümleniyor3 ve çatılıyor. Dolayısıyla bu beyitte “öfkelenmek” kavramı, bu ruh 
hâlinin yüzdeki göstergesi olan ķaş üze çįn körgüz- kavramı ile yer değiştirerek vücut 
parçası-eylem ilgisi üzerinden metonimik bir ilişki ile kullanılmıştır: 

Kaynak kavram  # ķaş üze çįn körgüz- 
Hedef kavram  # öfkelen- 

Metonimik ilgi yönü  # vücut parçası ilgisi 
 
 

Ve ol zamān şuʿarāsı anıÆ tilidin ķorķup anıÆ cānibini köp riʿāyet ķılur 
irmişler. (MN TR662b/10) “Ve o zamanın şairleri, onun dilinden 
çekinip ona fazlasıyla saygı gösterirlermiş.”  

Yukarıdaki cümlede yer alan til, kaynak kavram olup bu kavram aracılığıyla 
kastedilen hedef kavram “söz”dür. 

                                         
3 Doğu Türkçesinde ķaş üze çįn körgüz- şeklinde ifade edilen “kaş çatmak” kavramını, Karahanlı 
Türkçesinde (11-13. yy.) “kaşı düğümlemek” anlamına karşılık gelecek şekilde ķaş tüg- olarak 
görüyoruz:  
sevindi tidükte sasıtur söker / yazıldı tidükte buşup ķaş tüger “O, memnun oldu derken, 
ortalığı berbat eder, söver; yüzü güldü derken, hiddetlenir, kaşlarını çatar.” (KB 4756) (Arat 
2007: 476,  1988: 344) 
bu er ol tutçı kaşı közi tügülgen “Bu, her zaman kaşı gözü düğülen, can sıkıntısından kaşı gözü 
çatılı kişidir.” (DLT I: 5-8) (Atalay 2006: 524)  
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Dil, ağzın içinde yer alan, besinleri yutmak ve tat almak dışında konuşma işlevini 
sağlamak görevine sahip olan organımızın adıdır. Bir insan, konuşma yetisini bu 
organından almaktadır. Bir duygunun veya düşüncenin bir veya birkaç heceden 
oluşan kelime veya kelime grubu şeklindeki ifadesinin her birine söz adı 
verilmektedir. Yukarıdaki cümlede de til ile “dil vasıtasıyla söylenen, ortaya konulan 
ve dilden çıkan herhangi bir söz” anlatılmak istenmiştir. Dolayısıyla bu cümlede 
“söz” kavramı, til kavramı ile yer değiştirerek organ-nesne ilgisi üzerinden 
metonimik bir ilişki ile kullanılmıştır:  

Kaynak kavram  # til 

Hedef kavram  # söz 
Metonimik ilgi yönü  # organ ilgisi 

5.4. Sebep-Sonuç İlgisi  

Bir cümlede sebebin söylenerek sonucun veya sonucun söylenerek sebebin 
kastedilmesi şeklinde kurulan metonimik ilgidir. 

 
Esterābād’da aÆa ķażā yitip naʿşın Sebzvār’ġa kiltürdiler. (MN 
TR663a/24) “Esterabad’da kaza yaptı, naaşını Sebzvar’a getirdiler.” 

 

Yukarıdaki cümlede yer alan ķażā yit-, kaynak kavram olup bu kavram 
aracılığıyla kastedilen hedef kavram “ölmek”tir. Ölümün gerçekleşme sebebi 
kazadır. Dolayısıyla bu cümlede, ķażā yit- sebep olarak verilip, kazanın sonucunda 
gerçekleşen “ölüm” anlatılmak istenmiştir: 

Kaynak kavram  # ķażā yit- 
Hedef kavram  # öl- 

Metonimik ilgi yönü  # sebep-sonuç ilgisi 

 

Hem-ol vaķtda aÆa ceźbe yitişti kim ʿaķlı zāyil boldı. (MN TR664b/06) “O 
sıra kendisine cezbe ulaştı ve aklı başından gitti.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan ʿaķlı zāyil bol- deyimi, kaynak kavram olup bu 
kavram aracılığıyla kastedilen hedef kavram “delirmek”tir.  

Bir insanın aklını kullanamama durumuna gelmesi demek, aklını kaybetmiş 
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olduğunu gösterir. Aklını kaybeden insan gün geçtikçe sağlıklı düşünemez olur ve 
kontrolsüz hareketler yapmaya başlar, en sonunda delirir. Dolayısıyla bu cümlede 
ʿaķlı zāyil bol- eylemi sebep olarak verilip, aklını yitirmenin sonucunda meydana 
gelen “delirmek” eylemi anlatılmak istenmiştir. 

Kaynak kavram  # ʿaķlı zāyil bol- 
Hedef kavram  # delir- 

Metonimik ilgi yönü  # sebep-sonuç ilgisi 

 

Dimāġı ħabŧ ķıldı ve ĥayālı Mįr Ĥaydar ħayālı barġan sarı bardı. (MN 
TR664b/11) “Dimağı zayıfladı ve hayali Mîr Haydar hayalinin 
vardığı tarafa gitti.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan dimāġı ħabt ķıl- birleşik fiili, kaynak kavram olup bu 
kavram aracılığıyla kastedilen hedef kavram “yaşlanmak”tır.  

Yaşlanma, her canlıda görülen ve vücut fonksiyonlarında giderek azalmaya 
neden olan, olağan ve doğal bir süreçtir. Yaşlanan her insanda fizyolojik ve psikolojik 
bazı değişiklikler meydana gelir. Bu değişikliklerden biri de idrakin zayıflayıp, 
anlama güçlüğünün yaşanmasıdır. Bu cümlede de “yaşlanmak” eylemi, 
sonuçlarından biri olan dimāġı ħabt ķıl- ile anlatılmak istenmiştir. 

Kaynak kavram  # dimāġı ħabt ķıl- 
Hedef kavram  # yaşlan- 

Metonimik ilgi yönü  # sebep-sonuç ilgisi 

 

Töküp ķanım taraĥĥum ķılmadıÆ hįç 
Körüp ĥālım tebessüm ķılmadıÆ hįç (MN TR688a/09-10) “Kanımı döküp 
hiç acımadın, hâlimi görüp hiç gülümsemedin.” 

Yukarıdaki beyitte yer alan ķan tök- deyimi, kaynak kavram olup bu kavram 
aracılığıyla kastedilen hedef kavram “cana kıymak, ölüme yol açmak”tır. 

Herhangi birini yaraladığınız veya öldürdüğünüz zaman o kişinin zarar 
verdiğiniz uzvundan veya parçasından kan akmaya başlar.  Bu cümlede kan, acı ve 
eziyetin göstergesi olarak kavramlaştırılarak, yapılan eziyetin derecesini 
belirginleştirmiştir. Dolayısıyla ķan tök- sonuç olarak söylenip kanın dökülmesine 
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sebep olan “öldürmek” eylemi anlatılmak istenmiştir. 

Kaynak kavram  # ķan tök- 
Hedef kavram  # cana kıy-, ölüme yol aç- 
Metonimik ilgi yönü  # sebep-sonuç ilgisi 

5.5. Safha İlgisi 

Bir eylemin, durumun veya olayın gerçekleşmesi sürecinde birbirini takip eden 
ve öncesinde yaşanan başka evreler yer almaktadır. Bir cümlede esas eylemin 
söylenmeyip o eylemin meydana gelmesini hazırlayan, evvelinde ortaya çıkan diğer 
eylemlerin söylenerek esas eylemin kastedilmesi şeklinde kurulan metonimik ilgidir. 

 
Ve laķve marażı bar irdi, andaķ kim aġzıdın su barur irdi ve żabŧ ķıla almas 
irdi. (MN TR661b/20-21) “Ağız çarpılması hastalığı vardı, öyle ki 
ağzından sürekli su gelirdi ve zapt edemezdi.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan laķve marażı, aġzıdın su bar-, żabŧ ķıla alma-, kaynak 
kavram olup bu kavramlar aracılığıyla kastedilen hedef kavram “ölmek”tir.  

Bu cümlede ölmek eyleminin hazırlayıcısı niteliğinde olan ve bu içerikle 
karşımıza çıkan “ağız çarpılması hastalığı”, “ağızdan sürekli su gelmesi” ve “ağızdan 
gelen suyun durdurulamaması” gibi safhaların art arda sıralandığını görüyoruz.  Bu 
safhalar aracılığıyla okuyucuda belli çağrışımlar ve algının oluşması hedef alınmış ve 
esas eylem kavratılmaya çalışılmıştır: 

Kaynak kavram  #   laķve marażı, aġzıdın su barıp żabŧ ķıla alma- 
Hedef kavram  #    öl 
Metonimik ilgi yönü  #    safha ilgisi 

 

Sulŧān Ebū Saʿįd Mįrzā alarnı müsteʾśal ķıldı ve mülk ü mālların igeledi. 
(MN TR666a/06) “Sultân Ebû Sa’îd Mîrzâ onların kökünü kurutup 
mülk ve mallarını sahiplendi.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan müsteʾŝal ķıl- birleşik fiili, kaynak kavram olup bu 
kavram aracılığıyla kastedilen hedef kavram “ortadan kaldırmak”tır. 

Canlı veya cansız her türlü varlığı ortadan kaldırmak için öncelikle o varlığın 
yaşaması için gerekli olan maddeleri yok etmek, onların köklerini kurutmak gerekir. 
Bu cümlede de “kökünü kurutmak” anlamındaki müsteʾśal ķıl-, safha ilgisi kurulmak 
suretiyle “ortadan kaldırmak” eylemini ifade etmek için kullanılmıştır: 
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Kaynak kavram  # müsteʾśal ķıl-   
Hedef kavram  #     ortadan kaldır- 

Metonimik ilgi yönü  #     safha ilgisi 
 

İħlāśiyye medreseside fevt boldı ve Kūçe-i śafā başıda ķoyuldı. (MN 
TR666b/15-16) “İhlâsiyye medresesinde vefat etti ve Kûçe-i safâ 
başında defnedildi.”  

Yukarıdaki cümlede yer alan ķoy- fiili, kaynak kavram olup bu kavram 
aracılığıyla kastedilen hedef kavram “defnetmek”tir. 

Ölüyü gömme işlemi öncesinde bazı safhaların gerçekleşmesi gerekmektedir; 
naaşın yıkanması, kefen bezine sarılması, açılan çukura yavaşça bırakılması, üzerinin 
toprakla örtülmesi vb. Dolayısıyla bu cümlede de “toprağa bırakmak” anlamındaki 
ķoy-, safha ilgisi kurulmak suretiyle “defnetmek” eylemini ifade etmek için 
kullanılmıştır: 

Kaynak kavram  # ķoy- 
Hedef kavram  #     defnet- 

Metonimik ilgi yönü  #     safha ilgisi 
 

Ķāfiye ve mutavassıŧ oķur irdi. (MN TR677b/19) “Kafiye ve mutavassıt 
okurdu.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan oķu- fiili, kaynak kavram olup bu kavram 
aracılığıyla kastedilen hedef kavram “öğrenmek”tir.  

Herhangi bir şeyi öğrenmek için öncelikle o şey hakkında fikir sahibi olmak, 
bunun için de bazı okumalar yapmak gerekir. Bu cümlede de oķu-, safha ilgisi 
kurulmak suretiyle “öğrenmek” eylemini ifade etmek için kullanılmıştır: 

Kaynak kavram  # oķu-    
Hedef kavram  #     öğren- 

Metonimik ilgi yönü  #     safha ilgisi 

4.6. Genel-Özel İlgisi   

Bir cümlede genel bir kavramın söylenip, o kavram alanına ait özel bir anlamın 
veya özel bir kavramın söylenip o kavramın ait olduğu genel bir anlamın 
kastedilmesi şeklinde kurulan metonimik ilgidir. 
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Zamān padişahı anıÆ mülāzemetiġa yiter idi. (MN TR664b/03) “Zamanın 
padişahı (ile) onun hizmetine giderdi.” 
Bu tārįħde kim bu risāle bitildi, ħamsedin Leylį vü Mecnūn ve Ħusrev ü Şįrįn 
ve Heft-peyker’ġa tetebbuʿ ķılıp irdi. “Bu risalenin yazıldığı tarihte 
hamseden Leylî vü Mecnûn, Husrev ü Şîrîn ve Heft-peyker’i örnek 
almaktaydı.” (MN TR671b/02-03)  
Simnān’lıġdur. Öz mülkidin ʿilm ŧalebiġa şehrġa kilip irdi ve faķįrniÆ 
medreseside sabaķ oķur irdi. (MN TR675a/23) “Simnânlıdır. Ülkesinden 
ilim öğrenmek için şehre geldi ve fakirin medresesinde derse 
başladı.” 
Ĥvāce Efđal’ġa ķarābetdür. (MN TR676b/04) “Hâce Efdal’a akrabadır.” 

Yukarıdaki cümlelerde sırasıyla “bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya 
geçmekte olduğu süre” (Parlatır vd. 1988/2: 2197) anlamındaki zamān ile “şairin 
yaşadığı devir”, risāle ile “Mecâlisü’n Nefâyis”, şehr ile “İran’ın bir semti”, “ders okumak, 
derse başlamak” anlamındaki sabaķ oķu- ile “eğitim-öğretim hayatına başlamak”, 
ķarābet ile esasen “özel bir yakınlık, akrabalık*” kastedilmiştir. Dolayısıyla bu 
cümlelerde hususi bir kavram veya eylemi anlatmak için kaynak kavram olarak 
kullanılan “genel” ifadeler ile metonimik ilginin kurulduğu görülmektedir. 

5.7. İç-Dış İlgisi  

Canlı veya cansız herhangi bir varlığın dışı söylenerek içinin veya içi söylenerek 
dışının kastedilmesi şeklinde kurulan metonimik ilgidir. 

İncelenen eserde iç-dış ilgisinin, sıklıkla eser ve dergâh adları üzerinde 
kurulduğu tespit edilmiştir: 

 

Mįr Ħusrev’niÆ Deryā-yi Ebrār’ıġa tetebbuʿ ķılıpdur. (MN TR662a/26) 
“Mîr Husrev’in Deryâ-yı Ebrâr’ını derinliğine incelemiştir.”  

Ol cemāʿatnıÆ eŧfālı ol ħānķāhġa oynaġalı kirdiler. (MN TR 663b/18) “O 
topluluğun çocukları oynamak için dergâha girdiler.” 
Şehr mescid-i cāmiʿide cumʿa küni ʿıyd-gāhda ikki bayram küni vaʿž ol 
aytur. (MN TR678a/22-23) “Şehir camiinde Cuma hutbelerini iki 
bayram vaazını o söyler.” 

                                         
* Bu yakınlık derecesi ile ilgili yeterli malumata sahip olunamadığı için burada detaylı olarak 
ifade edilemedi. 
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Yukarıdaki cümlelerde sırasıyla yer alan Deryā-yi Ebrār ile o eserin “içeriği”nin 
inceleneceği, ħānķāh ile çocukların oyun oynamak için “dergâhın içine” girdikleri ve 
cāmiʿ , ile Cuma hutbesi ile vaazın “caminin içinde, minberde” okunduğu 
kastedilmiştir. Dolayısıyla bu cümlelerde kaynak kavram olarak dış söylenip, hedef 
kavram olarak iç kastedilmiştir. 

5.8. Araç İlgisi  

Kaynak kavramın hedef kavrama araç olması şeklinde kurulan metonimik 
ilgidir. 

İncelenen eserde araç ilgisinin hedef kavram olarak nesne, kişi ve eylem 
üzerinden metonimik ilişki kurduğu tespit edilmiştir: 

" Araç-Nesne İlgisi 

Altı aśl ķalemni tertįb bile ŝebt itip irdi. (MN TR680b/26-27) “Altı tarz 
yazı ile tertip etmiştir.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan ķalem, kaynak kavram olup bu kavram aracılığıyla 
kastedilen hedef kavram “yazı”dır. 

Duygu ve düşüncelerin çeşitli şekillerde kâğıda ifade edilmesi sırasında 
kullanılan alete kalem denir. Bu cümlede kalemin ortaya çıkardığı ürün olan yazı, 
doğrudan söylenmemiş, araç ilgisi üzerinden metonimik ilgi kurulmak suretiyle 
ifade edilmiştir. 

" Araç-Kişi İlgisi 

Ança ĥamįde aħlāķ ve pesendįde eŧvārı bar kim şerĥidin ķalem tili ķāŝır ve 
ķalem-zen iligi ʿāciz durur. (MN TR679a/09-10) “Öylesine yumuşak 
ahlâkı ve beğenilir tavırları vardır ki izahından kalem dili yetersiz ve 
yazanın eli âcizdir.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan ķalem-zen, kaynak kavram olup bu kavram 
aracılığıyla kastedilen hedef kavram “yazan, yazıcı”dır. 

İşi yazı yazmak olan kimselerin kullandıkları yegâne alet kalemdir.  Bu cümlede 
de “yazı yazmakla muktedir olan kişi, kâtip” anlamındaki kelime, araç ilgisi 
üzerinden metonimik ilgi kurulmak suretiyle ifade edilmiştir.  
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" Araç-Eylem İlgisi 

Bu ĥarfda daġı Türkį-gūy feśāĥat-şiʿārlar varaķ yüzige ķalem sürmeydürler 
ve hįç nevʿ nažm araġa kiltürmeydürler. (MN TR689a/05) “Bu harfte de 
Türkçe söyleyen fesahat sahibi şairler kâğıt yüzüne kalem 
sürmemişler hiçbir şekilde nazım ortaya koymamışlar.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan ķalem sür- birleşik fiili, kaynak kavram olup bu 
kavram aracılığıyla kastedilen hedef kavram “yazmak”tır. 

Duygu ve düşüncelerin ifade şekli olan yazı, ancak kalem ile kâğıda 
dökülmektedir. Dolayısıyla bu cümlede ķalem sür- eylemi, araç ilgisi üzerinden 
metonimik ilişki kurulmak suretiyle ifade edilmiştir. 

5.9. Lazım-Melzum İlgisi 

Herhangi bir eylem, durum veya olayın gerçekleşmesi için (melzum) gerekli 
olanın (lazım) söylenerek ifade edilmesi veya lazımın söylenerek melzumun 
kastedilmesi şeklinde kurulan metonimik ilgidir.  

Yıllar Ħorāsān taħtıda ĥükūmet ķıldı kim hįç kişi andın şikāyet ķılmadı ve 
ŧaʿn itmedi. (MN TR686b/06) “Yıllarca Horâsân tahtında hükümet 
sürdü hiç kimse ondan şikâyette bulunmadı ve (onu) ayıplamadı.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan ĥükūmet ķıl- birleşik fiili, kaynak kavram olup bu 
kavram aracılığıyla kastedilen, hedef kavram  “padişah olmak”tır.  Tahtta oturmak, 
halkı yönetmek ve ülkeyi idare etmek gibi görevlere nail olabilmek için öncelikle 
lazım olan şey, padişah olmaktır: 

Kaynak kavram # ĥükūmet ķıl- 

Hedef kavram # padişah ol- 

Metonimik ilgi yönü # lazım-melzum ilgisi 

5.10. Yazar-Eser İlgisi 

Bir cümlede yazar adının söylenerek eseri veya eserinin söylenerek yazarın 
kendisinin kastedilmesi suretiyle kurulan metonimik ilgidir. 

Ve Fārisį’de Şeyħ Kemāl tetebbuʿı ķılıpdur. (MN TR662b/03) “Ve Farsça 
yazanlardan Şeyh Kemal’i derinliğine incelemiştir.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan Şeyħ Kemāl, kaynak kavram olup bu kavram 
aracılığıyla kastedilen hedef kavram “Şeyh Kemal’in eserleri”dir. 
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Bu cümlede esas olarak Şeyh Kemal’in yazmış olduğu eserlerin incelendiğinden 
bahsedilmiştir. Dolayısıyla yazar söylenip esere atıf yapılarak metonimik bir ilgi 
kurulmuştur. 

5.11. Renk-Eylem İlgisi 

Bedāyiʿi ʿAŧāyį’ġa mevsūm kim imdi beyāżġa bardı. (MN TR677b/22) 
“Bedâyi’-i Atâyî adında bir kitap yazmıştır, şu sıra temize 
çekilmektedir.” 

Yukarıdaki cümlede beyāżġa bar- birleşik fiili, kaynak kavram olup bu kavram 
aracılığıyla kastedilen hedef kavram “temize çekmek”tir. 

Toplumların kültür, gelenek, görenek, inanç ve değerlerini dil ve üsluplarına 
bakarak incelemek mümkündür. Her toplumun dünyayı algılama, anlamlandırma 
ve ifade etme biçimi birbirinden farklıdır (Aksan 2006: 7-10). Öyle ki her toplum, 
dünyaya kendi dilinin imkânları ölçüsünde bakar ve söz varlığını bu sınırlar 
içerisinde inşa eder. İnsanların hayatında önemli bir yeri olan ve kültürden kültüre 
farklı anlamlar içeren olgulardan biri de renklerdir. Renkler, soyut kavramları ve 
düşünceleri sembolleştirmek suretiyle somutlaştırıp, anlamı belirgin hâle 
getirmektedir. 

İşte bu renklerden biri olan ve yukarıdaki cümlede yer alan “beyaz”, Türklerde 
temizliği, arılığı ve yüceliği temsil etmektedir (Ögel 1984: 377). Beyaz olan her şey saf 
ve arınmıştır. Bu cümlede de isim unsurunu teşkil eden ve birleşik fiil olarak 
karşımıza çıkan beyāżġa bar- eylemi, renk ilgisi üzerinden metonimik ilişki kurulmak 
suretiyle, “temize çek-” kavramını anlatmak üzere kullanılmıştır. 

6. Sonuç 

Bu makalede Alî Şîr Nevâyi’nin Mecâlisü’n-Nefâyis adlı tezkiresinde yer alan ve 
tarafımızca tespit edilen metonimi sanatının öne çıkan kullanımları, kuruluş 
şekillerine göre 11 başlık altında tasnif edilip incelenmeye çalışılmıştır: parça-bütün, 
hazf, organ / vücut parçası, sebep-sonuç, safha, genel-özel, iç-dış, araç, lazım-melzum, yazar-
eser ve renk-eylem ilgisi. 

Bir dilde yan, mecaz ve terim anlam ile deyim, atasözü, kelime grubu gibi çeşitli 
anlatım kalıplarının yer alıyor olması o dilin söz varlığının genişliğini ve zenginliğini 
göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu çalışmada da Nevâyî’nin söz varlığı, 
tezkirede yer alan metonimiler açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Metonimi 
sadece adlandırma değişkenliği ve çeşitliliği sunmaz, aynı zamanda vurgulama ve 
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anlatım farklılıklarına yönelik fırsatlar da sunar. Nevâyî’nin Türk edebiyatının ilk 
şairler tezkiresi olan bu eserinde metonimi sanatının çeşitli örneklerinin yer alıyor 
olması, bize Klasik Dönem Doğu Türkçesinin ifade kabiliyetinin ve üslup 
hususiyetlerinin önemli bir seviyede olduğunu göstermektedir.  

Bir dilde anlatımı güçlü ve ağdalı kılan söz sanatlarının ve farklı anlamlara 
karşılık gelen kelimelerin yoğun kullanılması o dilin edebî ve işlenmiş bir dil 
olduğunu ortaya koymaktadır. Söz sanatlarının işlek olarak yer aldığı bir dilin söz 
varlığı da aynı oranda gelişmiş ve ilerlemiş bir yapıya sahip olmaktadır.  

Bu makalede incelenmiş olan ve genelde düz yazıda karşımıza çıkan metonimi 
sanatının, 15. yüzyıl Türkçesi ile kaleme alınmış olan bu eserde canlı olarak yer 
alması, tezkire üslubunun klasik tahkiye üslubundan sıyrılıp mecazlı ve sanatlı bir 
söyleyiş kazandığını göstermektedir. Nevâyi bu eseri ile farklı anlatım yollarına 
başvurup,  çeşitli söz sanatlarından istifade ederek, Türk dilinde de edebî bir ürün 
verilebileceğini ortaya koymuş olur. 
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