ITNAB
Eser o dönem Türkçe'sinin kelime hazinesinin zenginliğini de ortaya koymakta, ayrıca sık sık yer verdiği mahalli tabirlerle,
deyim ve atasözleriyle dönemin sözlü halk
edebiyatma da ışık tutmaktadır. Kitapta
Arapça ve Farsça kelimeler de kullanıl
makla birlikte bunların daha çok giriş bölümünde yoğunlaştığı, asıl hikayenin daha sade bir dille kaleme alındığı görülür.
Eseri döneminde yazılmış diğer mesnevilerden farklı kılan bu durum, Muhammed'in halkın içinden geldiğinin ve hikayenin yazılmadan önce Kıpçaklar kadar
Anadolu halkı arasında da bilindiğinin bir

ı

kavuşturulması anlamında
fıkıh

ni Atti del Conuegno d i Napo/i (24 -26 Setternbre 1974), Napoli 1976, s. 213-218; Cahit Öztelli . " 1şkname ve Yazan Üzerine". TDl ., sy. 171
( ı96ı ). s. 187 -192; Olcay Önertoy. "Yeni Bir Eser
Kazandı k",

Hisar, sy. 17, Ankara 1965, s. 25-

26; Sedit Yüksel. "Işkname üzerine Açıklama. lar ", TDl., sy. 220 (ı970), s . 291-295; "Mehmed", TDEA, VI , 195; Atilla Özkırımlı. Türk Edeb iyatı Ansiklopedisi, istanbul I 984, 1, 144.
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Arap alfabesine ait
harflerin telaffuzunda
dilin damağa yapışması
özelliğini belirten terim
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Azat edilen köle veya diriyenin
fiziki özellikleri, dini
ve etnik kökeni, azat tarihi
ve şartlarını ihtiva eden,
"azat kağıdı" da denilen belge
(bk. KÖLE).
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Sözlükte "Uzun çadır ipi, sinir, ağaç kökü damarı" anlamlarına gelen tunb isminden veya "atın sırtının ve ayaklarının uzun
olması " demek olan tane b kökünden if'al
babında masdar olup " deveterin uzun dizi halinde gitmesi. bir yerde uzun süre
ikamet etme, rüzgarın şiddetle esmesi,
sözü abartma ve uzatma" gibi anlamlara
gelir.
Meanl ilminde sözler içerdiği Iafızların
ve ifade ettikleri mana itibariyle
ldiz, müsavat ve ıtnab olmak üzere üçe
ayrılır. Az sözle çok şeyLaniatmaya kaz,
bunun zıddına ıtnab. lafız ve anlamın sayı itibariyle denk olmasına da müsavat adı
verilir. Sözün anlamı ifadeye yetmeyecek
derecede kısaltılmasına da ihlal denir.
kaz ve ıtnabın ölçüsünü günlük konuşma
dilindeki halkın geleneği belirler. Ayrıca
muhatabın durumu ve hitap konusu da
bu mevzuda belirleyici bir ölçüdür. Nitekim yaşlılık hakkındaki. "Ya rabbi, kemiklerim zayıfladı, başımdaki saçlar ak pak
oldu" (Meryem 19/4) ayeti örfe göre ıtnab
dır. Çünkü konuşma dilinde ve halkın örfünde bu düşünce, kısaca "yaşland ım"
kelimesiyle ifade edilir. Ancak bu ayet konusu bakımından da kaz sayılır. Çünkü
ayette gençlik günlerinin sona erip yaşlı
lığın bütün dertleriyle gelip çattığı bir dönemden ve bundan duyulan üzüntü ve
özlemden söz edilmektedir. Bunun uzun
ifadelerle tasviri edebi açıdan uygun düş
mektedir.
sayısı

edipler ve belagat alimleri itale, tatvll.
bast. iksar. teksir. istıksa, ishab ve tezyil gibi terimleri ıtnabla eş anlamlı olarak
kullanmışlardır (Ca hiz. el-Beyan, 1, 91. 195;
EbG Hil al el-Askeri, s. 413-415; ibn Sinan
el- Hafacl. s. 205-208). İbn Sinan tezyil ve
ishab adını verdiği ıtnabı. "bir düşüncenin
gereğinden fazla lafızl a ifadesi" şeklinde
tanımladıktan sonra onu tatvii (itale) ve
haşivden de ayırmış. yararsız ve belirsiz
ziyadeye tatvll, yararsız ancak belirli olan
ziyadeye de haşiv adını vermiştir. İbn Sinan, haşvin genellikle vezin gereği veya
seci amacıyla yapıldığını söyler (Sırrü '1-feşa/:ı.a, s. 2 19-220). Mesela Zebba'nın u;iıJI
~, 4-if ~,S (Sözünü yalan dolan buldu) ınıs
raında "kezib" ve "meyn" kelimeleri aynı
anlama (yalan) geldiği için biri fazladır,
fakat hangisinin fazla olduğuna dair bir
delil bulunmadığı için bu söz tatvlldir.
Yine ..,-,ı ı, '-"'i}l
1 ~~,ı..; ._.,>i wj"~"
(Kardeşim aklıma geldi de-yine ba-ş ağrım ve
rahatsızlığım depreşti) mısraında "suda'" kelimesi baş ağrısı demek olduğundan "re's"
(baş) kelimesi fazladır. Fazlalığın belirli olması sebebiyle mısrada haşiv vardır. ltnabı mü balağa bildiren bir tekit türü sayan Ziyaeddin İbnü ' I-Eslr ile daha sonraki
belagat alimleri de ıtn ab, tatvii ve haşvin
farkları konusunda aynı şeyi söylemişler
dir (el-Meşe lü's-sa'ir, ll. 345).
Beliğ sözde ölçü olarak kazı savunanlara karşı ıtnabın daha beliğ olduğunu ileri
süren belagat alimlerinin yanında icazın
da ıtnabın da beliğ olabileceği durumlar
bulunduğunu söyleyerek bu iki görüşü
uzlaştırmaya çalışanlar da vardır. ltnabın
daha beliğ olduğunu savunanlara göre dil
bir düşüncenin ifadesidir. Bu da muhatabı açık ve doyurucu sözlerle ikna etmekle gerçekleşir. Bu bakımdan en beliğ söz
en açık ve maksadı en iyi anlatan sözdür.
Bir söz aniatılmak istenen şeyi bütünüyle kapsamalıdır. Bu da ancak uzun sözle
mümkün olur. Ayrıca onlara göre ıtnabın
hitap alanı kaza oranla daha geniştir.
Çünkü ıtnab hem halk hem de kültürlü
kesime hitap ederken kaz sadece kültürlü kimselere hitap eden bir üsluptur.
kazı "maksadı tam anlatan veciz söz",
ıtnabı "bir yarar ve amaç için uzatılmış
söz" olarak tarif eden Ebu Hilal el-Askeri
bu konuda uzlaşmacı bir yol takip eder
(Kitabü'ş-Şına'ateyn, s. 209). Her çeşit
sözde kaza da ıtnaba da ihtiyaç olduğunu
söyler ve kazın gerekli olduğu yerde ıt
nab, itnabın gerekli olduğu yerde kaz üslubu kullanmanın aynı derecede yanlış ol-

c'"'""

gereğinden

fazla sözle
ifade edilmesi anlamında
belagat (meanl) terimi.

Ebu Amr b. Ala, Ham b. Ahmed, Cahiz,
İbn Cinnl ve İbn Sinan el-Hafad gibi eski
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Türk dilinin tarihi açısından değerlendir
miştir (Der Orient Forschung, s. 660-685).
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dikkat çeker. Yararsız ve amaçolarak uzatılmış söze "tatfil" ve "tatvii" adını vererek bunun ifadede acizlikten kaynakl andığını belirtir (a.g .e.,
sız

a.y.).
ltnabın belagattaki yeri çok eski dönemlerden beri sorgulanagelmiştir. Ebu
Amr b . Ala'ya (ö. 154/771) göre eski Arap
edip ve şairlerinden çoğunun aniaşılmak
için sözü uzatmayı, ezberlenmesi için de
kısa tutm ayı tercih ettiklerini belirtmiş
lerdir (a.g .e., s. 21 ı). Müberred'in kadim
Araplar'ın sözlerinde üç anlatım tarzı (Tcaz.
ıtnab, Tma) bulunduğunu söylemesi de bunu teyit etmektedir (el-Kamil, ı. ı 7). Halil
b. Ahmed, kitaplarda aniatma ve açıkla
ma bölümler inin ıtnab. ezberlenecek kı
sım l a r ın ise icaz üslubu ile kaleme alın
masını tavsiye eder. Ebu Ya'küb ei-Hureymi de yerinde yap ı lan bir ıtnabın daha tesirli old uğunu söyler(Ebu Hilal el-Askeri,
S. 413) .

Eski Araplar'da kabileler arası çatışma
sona erdirmek için yapılan konuşma
larla hükümdarl ara sun ulan kasidelerde ıtnabın tercih edilmesi bir gelenekti.
Önemli o layl arın anlatımında , mev'iza ve
nasihatlerde ıtnab üslubunun kullanılma
sı makbul sayılmıştır. Şu ayette. hükmün
reddedilmesini ifade eden inkar soruları
ve tekrarlarla sağlanmış ıtnabın nasihatteki t esiri ve belagat güze ll iği görülmekları

t edir: ~' ü~ ı;,..,~ ~iı ..:ıl ..s,;ıı jıı>i .;,oi;i
~'~ı;,..,~ ~iı ..:ı i ..s}ili Jıı>i .:rıl.9i . ..:ı,...ıü
r,.oJ1 YI 4 1.ıM .;,ol< :ıı9 41 .ıM ı,_;...t;i . w~
w.9rı.:;.J1 (Kasabaların halkı , geceleyin uyurken
azabımızın kendilerine gelmesinden güvende
miydiler? Yahut kasabaların halkı kuşluk vakti
eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydi ler? Onlar Allah'ın düzeninden güvende miydiler? Allah'ın düzeninden ancak mahvolacak millet güvende olur 1el-A'raf
7/97-99 1).
Kur'an'da geçen "ayetlerin tasrifi" ifadesinin (el-En ·am 6/46, 65, ı 05: el-A'raf
7/85; el-Ahkaf 46/27) bir anlam ı da bir konunun değişik üsluplarla dile getirilmesidir. Nit ekim insanlarda arzu uyandırmak
ve onları şevke getirmek için cennet ve
nimetleriyle cennet eh li bazan kaz (esSecde 32/17; ez-Zuhruf 43/71; el-insan 76/
20; el-Mutaffifln 83/24). bazan ıtnab (Muhammed 47/15: er-Rahman 55/46,48, 50,
52, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 76; el-Vakıa 56/
ı 5-23; en-Nebe' 75/31- 35; el-insan 76/1221; el-Gaşiye 88/10-16) üslübu ile tasvir
edilmiştir. Aynı şekilde insanları uyarmak
için cehennem ve cehennem azabı ile cehennem ehli bazan icaz (ez-Zuhruf 43/
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74-75: el-Kamer 54/47), bazan ıtnab (elHac 22/19-21; el-Mü'minOn 23/103-104)
üslübu ile dile getirilmiştir. İman - küfür,
mümin- kafir tasvirlerinde de değişik mizaç ve yeteneklere sahip insanlara fa rkl ı
şekilde hitap edilirken yerine göre kazveya ıtnab üslubu kullanılmıştır. Kur'an'da
Araplar'a ve bedevilere icaz üslubuyla hitap edildiği. İsrailoğulları'na hitap ederken veya onlarla ilgili kıssalar an l atılırken
ıtnab üslubunun kullanıldığı görülmektedir.
Bir konunun veya bir

düşüncenin ıtnab

üslfıbuyla anlatılmasının

birçokyolu olup
1. Parantez arası cümleler (cümle-i mu'teriza) vası
tasıyl a yapılan ıtnab . Bir cümlenin öğe
leri arasına veya anlarnca ilgili iki cümle
bun l arın başlıcaları şunlardır:

arasına an l amı pekiştirmek, güzelleştir

rnek veya tenzih , tazim, ten bi h, dua gibi
amaçlarla bir kelime, cümle yahut cümleler getirilerek ıtnab sağlanır. Bu cümleler. genellikle öndeki kelime veya cümleyle bağlantılı olarak sırası ve yeri gelmişken hemen kaydedilmesi gerekli
açıklayıc ı notlar şeklinde gelir. Mesela şu
ayette parantez cümlesi Allah'ı oğul isnadından tenzih etmek için getirilmiştir:
~~""' ( 4!~) 1~.9 41 ..w ı : ı~ıs (Allah çocuk edindi dediler -haşa- O müstağnidir ... ]YOn us 10/68 J). Aşağıdaki ayetlerde pekiştir
me amacıyla ıtnab yapılmıştır: ..:ıWY1 ~,.9
(.;y.,oL: ~ .uı..-.s.9 '.y., ~ ı;.ı., ~ı~) <1;,~1_9-!
4~~~~ ...,ıpı ..:ı i (Biz insana anne ve babası
na karşı -ki annesi meşakkat üstüne meşakkat
le onu karnında taşımış, üstelik iki yıl da emzirmiştir-iyi davranmasını tavsiye ettik, bana ve
ebeveynine şükret diye öğütledik 1Lokman 311
14]) . ... 1 ı.;.ııı,.o;l§ (ı,.w; .,:,J,) ı,.w; ro>' ..:ı !S (Bunu yaparnadın ız -yapamayacaksınız da- öyleyse ateşten korkun ]el-Bakara 2/241). Yeminin büyüklüğünü. dolayısıyla yemin edenin azametini bildiren şu ayette iç içe iki
parantez cümlesi kullanılmıştır: ı-Si :1-!3
4!! (~ [ ..:ı,...W ~ ] ,_il 4!!.9) 1"~' c''~
,...ıÇ .,:,1jiJ (Hayır. yıldızların düştüğü yerlere
yemin ederim ki [bu -bi iseniz- ne büyük yemi ndir] o yüce bir Kur'an'd ır ]el-Vakıa 56/
75-77]).
bir ifadenin a r kasından onu
bir ifade getirmek suretiyle yapılan ıtnab. Bu tür ıtnabla anlamın zihne
iyice yerleşmesi amaçlanır. Bu üslubun
yararlarından biri de muhataba tam anlama ve kavrama hazzı tattırmaktır. Çünkü kapalı olan manayı anlayamamanın
verdiği sıkıntının ardından onu kavramak
daha fazla haz verir. Bunların dışında meselenin önemine. azametine veya tehlike2.

Kapalı

açıklayan

sine dikkat çekmek. bir fikri değişik anlave yetenekteki muhataplara kapalı ve
açık olmak üzere iki farklı ifadeyle takdim
etmek de bu tür üslfıbun faydalarından
dır. Şu ayetlerde ticaret. vesvese. helfı'
(huysuzluk). azap ve kayyum kelimeleri,
onları takip eden cümlelerle açıklanmış 

yış

tır:~ ö.J~ ~~.:>i Jıı> ı,;..ı.,:,.ı..ı.ıt4ı1,i4

~ 0.9~~.9

J' .dı~ ..:ı,_;...ı;,; :~i ~~~ .:ı~

.U,_.,

~i.9 ~~,..~ 41~ (Ey inananları Size ken-

dinizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret
göstereyim mi? Allah'a ve Peygamber'ine inanır; canların ı z ve malların ı zla Allah yolunda cihad edersiniz 1es-Saf 61/1 O-ll]). <l.;l! .._,.,~~
~,~, ~_r..;.~.!.l!.:>i Jıı>r-=>'4Jıs :..:ı~'
~Y (Şeytan ona vesvese verdi: 'Ey Ademi

Sana ölümsüzlük ağacını ve eskimeyen bir salgöstereyim mi?' dedi ]Taha 20/1201).

tanatı

""'""ı.:.ı, L:.9~ _rı ı""'"" ı.:.ı: l.:~ #-..:ı W?'' ..:ı!
ı.:,;..~~ (İnsan gerçekten pek huysuz [hel u']
yaratılmıştır: Başına

bir fenalık gelince feryat
eder; bir iyiliğe ulaşırsa onu herkesten meneder
]ei-Mearic 70/19-21 1).: yf..:Wf ç.~ ~.9-"rl
,.,rpw ..:ı~, ,.,rP~i ..:ı~~ (Onlar [Firavun
ailesi] size acı işkence yapıyor: Oğullarınızı bo~
ğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı 1el-Sakara 2/49]). 1"_9-i Y.9 4;...., o..b-lıY: t"~f ..rJ! (O
Allah diri ve kayyumdur [Her an yaratıkları
nı gözetip durandır]: Onu ne uyuklama ne de
uyku tutar ]ei-Bakara 2/2551). Övme ve
yerme fiilieriyle kurulmuş cümlelerde de
bu tür üslfıp öze ll iği görülür. Çünkü bu
fiiller failieriyle birlikte kapalı bir cümle oluşturur. Bunu takip eden mahsusla
da (övgü ve yergi öğesi) bu kapalılık açılır:
w~?'1 ~ J,....U1: ~'YI~ (Ne kötü isim:
Mürnin adından sonrafasık adını almak 1el-Hucurat 49/11 ]) . Aynı şekilde temyizli ifadelerde de bu tür kapalı ifadeyi açma özelliği
gö r ülür:~ ._,.,1}1 ~ı, (Başımdaki saçlar
ak pak oldu ]Meryem 19/4]). Bu türtemyizli
ifadeler düz anlatıma göre daha beliğdir.
Çünkü bunda kapalıyı açma özelliği yanın
da kaplam ve abartı özelliği de bulunduğundan anlam düz ifadeye oranla daha
çarpıcı olarak yansıtılır. Düz (temyizsiz) anlatımla._,.,i}1 ~ ~~ denilseydi başın sadece saçlarının (belki de bir kısmın ın ) ağar
d ı ğı ifade edilmiş olurdu. Halbuki ~~
~ ._,.,1}1 şeklindeki temyizli anlatırnda
başın bütünüyle ve saçların tümüyle ak
pak olduğu , sanki başın ak saçlardan ibaret olduğu abartısı ile ifadeye canlılık verilmiştir. "Ma" ve "men" ism-i mevsulleri
veya şart isimlerindeki kapalılığın onlardan sonra getirilen beyan "min"i ile gelmiş bir unsurla açılması da ıtnab özelliği
taşımakta olup Arap dilinde işlek bir anlatım tarzıdır: ~!...S ,.ı y.:> .;rı 1~ ı...9 (Hayır olarak ne harcarsanız size tam olarak öde-
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necektir ısakara 2/2721). Bedel ve atf-ı
beyan ifadelerinde de ilk öğenin (mübdel
minh 1 matuf aleyh) ikinci öğeyle (matuf 1
bedel) açıklandığı ve kapalılığı giderildiği
için ka palıyı açma üsiGbu görülür: U..lll>!
~.:;......;i ~..iJf.l:>fJ"" :~1 .blyaJI (Bizi doğru yola. kendilerine nimetler verd i ğin
kimselerin yoluna ilet ı el-Fatiha ı /6- 7 J) .

4. Genelin ardından özeli anarak yapı
lan ıtnab . Genel bir öğeden sonra onun
kapsamına dahil bir unsurun özellikle atıf
yoluyla zikredilmesi, bu unsurun genelden ayrı bir türmüş gibi özel bir yeri ve
önemi olduğunu vurgulamak amacını taşır. Bu da bir çeşit kapalı olan anlamı açma üslubudur: ö~l.9 .:.ı ı,ı.aıı ~ t,Wl>
~,.ıl (Namazlara, özellikleorta namaza itina gösterin ı ei-Bakara 2/238 J) . ..J.ı ı,..~c ı.:.ılr 0~
J~, ...k~'~~, (Kim Allah'a, meleklerine, özellikle de Cebrail ve Mikail' e düşman
ise ... ıei - Bakara 2/98J).

samirniyetini ifadeyle muhatapların gönüllerini ısındırarak nasihati kabule hazır
ladığını. özlem . azamet, tehlike ve ürküntü ifade ettiğini, bir şeyin önemine
veya tehlikesine dikkat çekmeyi sağladı
ğını söyleyerek yarariarına işaret etmiş
lerdir. Bazı durumlarda her tekrarın ilgili
bulunduğu şey farklı olduğu için her biri
ayrı nüansa sahiptir. Belagat alimleri bu
tekrara "terdid" adını vermişlerdir. Rahman suresinde ı.:.ı4.:u::ı ~;."Yı ~ŞW (Öyleyken ey insanlar ve cinler. rabbinizin hangi nimeti ni yalan sayıyorsunuz) ifadesinin değişik
nimetierin ardından otuzdan fazla tekrarı ile Mürselat suresinde dile getirilen çeşitli gerçeklerin ardından ~..u::.ı.u ..wt! J<j
(O gün yalanlayan l arın vay haline!) ifadesinin
on defa tekran birer terdld örneğidir. Zamir gelebilecek yerde ismi veya ifadeyi
yinelemek de bu tür bir ıtnabdır. Terdid
yoluyla ıtnab tekrar edilen şeyin önemine. büyüklüğüne , yüceliğine dikkat çekmek veya onun ne kadar hakir olduğunu
pekiştirrnek yanında gönle ve zihne iyice yerleşmesini sağlamak, um um- husus
ilgisi ve cinas gibi amaç ve yararlar için
de yapılır.~~ 41 . ~i ..ı.ıı,.,.. JS (De ki: O
Allah birdir. Allah sameddir ı e l-ihl as 112/ 12J) ayetinde Allah kelimesi yüceliğine dikkat çekmek için tekrarlanmıştır.

s. Tekrar ile (tekrir) ıtnab . Arap dilinde
bir ıtnab tarzıdır. Yahya b. Ziyad
ei-Ferra Araplar ' ın korkutmak. uyarmak
veya muhatabın yanılmasını önlemek
amacıyla kelimeyi tekrar ettiklerini (Me'ani 'L-Kur'an, lll. 287). Ma'mer b. Müsenna (Ebu Ubeyde) ise tekrarın bir mecaz türü olduğunu söyler ( Mecazü 'L-Kur' an, ı :
ı 2) . Tekrarı, mananın iyice anlaşılması için
özellikle anlayışı noksan olan muhatap
ve dinleyicilere karşı başvurulması gereken bir üslup çeşidi olarak gören Ca h iz
tekrarın belli bir sınırı olmadığını. m uhatapların anlayış seviyesine göre değişebi
leceği ni söyler (el-Beyan , ı . 104) Hattabi
tekran makbul olan ve olmayan diye iki
kısma ayırmış. yerinde ve ihtiyaca göre
olanı makbul, birinciye bir anlam ve yarar sağlamayan tekran da mezmum saymış ve buna " lağv" (boş söz) adını vermiş
tir. Özenle üzerinde durulan. tekrarlanmaması halinde yanlış anlaşılacak veya
unutulacak ya da değeri anlaşılmayacak
önemli şeylerin tekrarının güzel olduğu
nu söylemiştir. Aynı şekilde Ziyaeddin İb
nü'I-Esir de sadece tekit , takrir. tergib
gibi bir amaç ve yarar için getirilmiş tekrarın her çeşidini ıtnabdan saymıştır. Belagat alimleri tekrarın anlamı pekiştirdi
ğini. özellikle dini öğütlerde öğüt verenin

6. lg al yoluyla yapılan ıtnab. Sözlükte
" bir yerin en uç ve en uzak noktasına
ulaşmak" anlamına gelen igal, edebi bir
sanat olarak anlamın tamam olmasından
sonra beytin muhtevasını pekiştirrnek veya güzelleştirmek, açıklamak veya abartı sağlamak gibi bir yarar için beytin sonunda ek bir kaydın getirilmesidir. Bu çoğunlukla. teşbih cümlelerinde benzetmenin bütün öğeleriyle tamam olmasından
sonra onu geliştirip güzelleştirerek edebi bir abartı sağlayan, ona ayrıntı katan
uygun bir kaydın veya sıfatın getirilmesi
şeklinde olur. Buna lgal adını vermemekle birlikte konuya ilk temas eden Asma!
(ö. 216/831) olmuştur (Ku da me b. Ca 'fer,
s. 194: Ebu Hilal el-Asker!, s. 12 2-124) . Sa'leb de "el-ebyatü'l-gur" (parlak beyitler) adı
altında isim vermeden bu türe temas
etmiştir (Kava'idü'ş-şi'r, s. 72). Kudame
b. Ca'fer, lgale eserinin "kafiyenin beytin
muhtevası ile uyumu " bölümünde yer
vermiştir (Nakdü'ş-şi'r, s. 192) . Hatimi
lgal yerine "tebliğ" terimini kullanmıştır
(lfilyetü'L-muf:ıaçlara, I, 155). İbn Reşl(5ise
onu kafiyelere has bir mü balağa türü sayar. Kazvlnl ile ondan sonra gelen belagat
alimlerinin çoğu ve bediiyye sahipleri ise
lg ali bir ıtnab türü kabul etmişlerdir (elİtaf:ı, s. 30 ı) . İmruülkays'ın ._,;.:..,.ı ı ..:ı,.., ı.:.ıi.r

3. Tevşi' üslubuyla yapılan ıtnab . Genellikle bir tesniye sigasının peşinden onu
açan. birbirine atıfla bağlı iki açıklayıcı
öğenin getirilmesidir. Bu da bir tür kapalı
anlamı açma olup hadislerde çok görülen
bir üsluptur. : .,:ıı...ı...:.> 4-) ..,....;.;, ı".:ıT .:r,f ~
JoYf J,.S..j ...,.,_r.~ ı (Ademoğ!u yaşlanır. ancak
onun içinde iki haslet: hırs ile tGI-ı emel gençliğini korur).

yaygın

~ ,..ı IŞ.)JI c_r...ı ı ,

W>), , ı;;4> J~ (Çave konaklarımızın çevresindeki yaban sığırla 
rının gözleri. sanki delinmemiş nazar boncukdır

l arıd ı r): Hansa'nın ...ıi.r, ~ öl..l.&)t ~w ı_p..... ..:ı ı,
..ıü 4....1f..ı ~ ~ (Savaş larda öncüler öncüsü
Sahr, sanki başında ateş yanan bir yüce dağ)
beyitlerinde koyu harflerle dizilen kısım 
lar bütün unsurlarıyla tamam olmuş
teşbihleri pekiştirip güzelleştirdiği için
igal sayılır. Şu ayetler de sondaki cümleleriri anlam bakımından öncesini teyit
etmesi ve dur ak katiyesini (fasıla) oluş
turmas ı sebebiyle birer igal örneğidir :

w.9~ ~.9 ' f_r.-i ~4 Y ~ 1~ 1 (Sizden
herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere
tabi olun. çünkü onlar hidayete ermiş kimse lerdir ı vasin 36/21 J). ı::. ı .ı.:...vı ~~ ~ Y'
0/.y! ~ : ı ,.ı, (Arka larını dönüp giderlerken
sağırlarada daveti duyuramazsın ı en-N emi
27/SOJ).

,

7. Tezyil yoluyla yapılan ıtnab. Bir fikri
ve daha iyi aniaşılmasını sağ
lamak amacıyla bir ifadenin arkasından
söz ve aniamca ya da sadece anlam bakı
mından ona benzer olan ek bir ifadenin
getirilmesi şeklinde gerçekleşen bir ıtnab
üslubudur. Ebu Hilal el-Askeri bunu ta' rizin zıddı (Kita bü 'ş-Ş ına'ateyn, s. 413).
Bakıliani ve İbn Münkız ise bir pekiştirme
türü kabul etinişlerdir (İ'cazü 'L-Kur'an;
s. ı 55; ei-Bedf', s. 125). Thzyili bir ıtnab türü sayan Kazvlnl. onu "bir cümlenin arkasından onu tekit eden ve onun anlamını
içeren bir başka cümlenin getirilmesi"
şeklinde tanımlamıştır (ei-İZaf:ı, s. 307309) Hatib ei-Kazvini'nin Tel]Jişü 'l-Mif
tdJ:ı'ını şerhedenlerle daha sonraki belagat alimleri de bu konuda Kazvini'ye uymuşlardır. Tezyil. müstakil olarak anlam
bildirmesiyle bir mesel konumunda olan
ve m aksadı müstakil olarak ifade etmeyip
önüne bağlı olması sebebiyle mesel konumunda olmayan şeklinde ikiye ayrılır. ı.)S,
pekiştirrnek

ıs~3 .,:ı ıs- Jl::>4JI w! , Jl'~' Jlb;, &<!' -~
(De ki: Hak geldi, batı! ortadan kalktı .. zaten
batı! ortadan kalkmaya mahkümdur) ayetinden koyu harflerle dizilen cümle birincisine; ı.Sj~ Jlb.:ı , ljjı{ ~ ~4~ o.!.U::,
..ı~l ~! ( işte böylece inkarlarından ötürü
onları cezaland ı rdık. Biz nankörden başkası
na ceza m ı veririz? ı Se be' 34/ I 71) ayet i
ikincisine örnektir. İbn Nübate es-Sa'di'nin
şu beyti de tezyilin ikinci türüne örnek
teşkil eder: ~yı, .u.~ i ı.:,.;.~ !!.:ı~~ rtı!

Joi~ y..N( ~~ (ihsanlar ı n benim için
ümit edecek bir şey bırakmadı 1Beni dünyada
umutsuz 1 hayalsiz bir kimse haline getirdin). Şu iki ayette her iki tür tezyil birleşe
rek ardarda gelmiştir: ..!.!W ~
~ Lo'
~

.,y , w.:ı..Nı.::;..ıl

0,_.,.,1

a.QSI~

~

r.

..:...o

..:ı~1

, ..u:;.ıı

(Biz senden önce hiçbir beşere
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ölümsüzlük vermedik. Sen öleceksin de onlar ölmeyecekler mi? Her can ölümü tadacaktır [el-Enbiya 21/3 4- 35 ]).
8. Tekmil yoluyla ıtnab . Kazvinl'ye göre
tekmil. yanlış anlaşılması ihtimali bulunan bir sözün arkasından bunu ortadan
kaldıran bir kısım getirmek demek olup
"ihtiras" ile aynı anlama gelir (el-lza/:t, s.
310-3 13) Diğer edip ve belagat alimleri
ise tekmili "tetmim" ile eş anlamlı saymışlardır.

0-1-.;SLCI ~ ö_;.d, ı.:r-Mı;..o.ıı ~ ;o::ıi (Onlar
müminlere karşı alçakgönüllü, inanmayanlara karşı ise güçlüdürler [el-Ma ide 5/54 ])
ayetinde onların güçlü olduklarını ifade
eden tekmil (ihtiras) kısmı getirilmeseydi
önceki kısımda söz konusu edilen tevazuun zayıflık ve acizlikten kaynaklanma ihtimali ortaya çıkardı. Aynı şekilde Tarafe'nin ~,:)' &.}1 ...,.,,..., , ~~~!!;lı,:)~
~ (ilkbahar yağmurl arı sakin ve sürekli yağışlar la senin diyarını -bozmadan- s ul as ın )
beyti, "gayra müfsidiha =bozmadan"
kaydı olmasaydı beyitten her tarafı bozan
sel sularının da anlaşılması ihtimal dahilinde olduğundan beddua olarak algıla
nabilirdi. Yine Hamasi'nin ~ L:.. ..:.ıı.. ı..,
~ wlS" ~ı;..,~":!', ...;,t}.,j (Bizim
hi çbir reisimiz yatağında ölmüş d eğ ildir. Bizden hiçbir kimsenin kanı yerde kalmış değildir) beytinde de ilk mısra ile yetinilseydi kabilenin bütünüyle çatışmalarda öldürüldüğü , dolayısıyla zayıf ve aciz olduğu sanılırdı. Tekmil vazifesi gören ikinci
mısra ile bu vehim giderilerek adı geçen
kabilenin muzaffer ve güçlü olduğu dile
getirilmiştir.

9. Tetmim yoluyla ıtnab. Kazvini'den
önceki belagat alimleri tetmim ile tekmili
eş anlamlı kabul etmişler ve bunu "bir
sözde anlamı veya ifadeyi güzelleştiren
tamamlayıcı bir kısmın zikredilmesi" şek
linde tanımlamışlardır (Hilti ml, fjilyetü 'lmuf:ıaçiara, ı. 15 3). Kazvinl'ye göre tetmlm. bir ifadede anlamı veya vezni tamamlayan fazla bir kısmın (tetimme) bulunmasıdır (el-lzaf:ı, s. 305). Tetmlm ile
lgali aynı mahiyette gören EbO Hilal elAskerl'ye göre fazla kısım beyit sonunda
ve fasılalarda ise lgal. değilse tetmlmdir
(Kitabü'ş-Şına'ateyn, s. 424). Tetimme
mübalağa ve tekit bildirebilir: ..:ı~,
1r-i, ~, ~.w.-~ f'ı..wı (Onlar kendi
canları çekmesine rağmen yemeği yoksula. yet ime ve esi re yedirirler [el-in sa n 76/8 [). Bu
ayette (rl.W1) kelimesi ( ..:ı~) nin anlamını pekiştiren bir tetimmedir. Tetmlm
bazan vezni tamamlamak için de getirilebilir. Bu bediT bir güzellik de içermesi
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halinde edebi bir sanat sayılmıştır. Mütenebbl'nin , ~4., ~ -::..ıiJ~ -,...1.9 ..;_,..;.;.,
~ ~~-(Çarpan kalbimin alev alev ateş ini görseydin 1Ey cennetim. cehennem i orada sa nırdın) . Burada "ya cenneti" ifadesi
beytin veznini tamamlamak için getirilmiş bir tetimmedir, çünkü onsuz da anlam tamam olmaktadır.
1o.

Eş anlamlı öğelerle yapılan ıtnab .

Aynı anlamı

ifade etmekle birlikte bir söz
içinde ardarda getirilen eş anlamlı öğeler
mananın daha açık , vurgulu ve pekiştir
meli olarak anlatımını sağladıkları ve bazan aralarında ince anlam farkları bulunduğu için bir ıtnab sayılmıştır.
..iı1 ı.s'l.d j>' ~ ı~ i Lo..iJ ("Ben üzüntü ve tasarnı yalnız Allah'a açarım " [Yu-

suf 12/86 ]). ~ Y, ı...,.ı,ı::. ..;~y (Haksızlık
tan ve hakkının yeneceğ in den korkmaz [Taha 20/ II 2J).
ı.., '~ı.., 41 ~.,j ı-*! ı..:. i LoJ ,~,

l..oj

(Allah yolunda başlarına gelenlerden
ötürü gevşememiş ler, yılmamışlar ve boyun
eğmemişlerdi [Al-i imran 3/146 ]) . Örneklerdeki eş anlamlı "beşş, t:ıüzn" , "z:ulm.
hai:m", "vehn, i:a'f, istikanet" öğelerinin
anlam nüansları görülmektedir.
ı,_; ıs::..... ı

11. Anlamı tamam olmuş sözün ardın
dan onu daha çok açıklayan ve pekiştiren
teşbihler getirmek suretiyle ıtnab .

:4-o ı...4, ı..?.ı" b-Le.....
~ ~..:ı! ~ı

u-,

,:),:);...

..jJ> ..j ,:),:);

L:>Jı..:. ~..:ı! ~u::;

(Beyliğin iki tabii fazilet i onda daim tezahürde
Kah umut kapısı cömertlik. kah korku salan yiğitlik:
Karşısına
Yardım

naralarla çı karsan bir kılı ç kesilir o.
talebiyle gelirsen bir denizdir o)

İlk beyitte övülen kişinin cömertlik ve
yiğitlik sıfatl arıyla

methi tamamlandık
tan sonra ikinci beyitte bu sıfatiarta ilgili
iki teşbih getirilerek söz uzatılmıştır.

12. Olumludan sonra olumsuzu. olumsuzdan sonra oluıniuyu söyleme yoluyla
ıtnab . Bir fikrin pekiştirme amacıyla önce
olumsuz. sonra olumlu (veya tersi) olarak
ifade edilmesidir : ..:ı_,.;..,;.; .:.ı<..\! 1 l.!.li.::O~"::
..Lı, , ~ı, I'>E'',..4 ı,.a.ı=. ..:ı i _,:;.yı r~'' .dı~

.dı~ ..:ı_,.;..,;.,y .:.ı<..\J11o!.li.::,~ Lo..iJ' ~~ ~
..:ı,,:),:)_i!

i*.!J ..j ~, r*!,.ı; -::..ıı.;)ı,, _,:;.yı r~''

(AIIah'a ve ahiret gününe inananlar. malları ve
canlarıyla cihad etmek için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilir. Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar -bu
konuda- izin isterler. Onların kalplerini şüphe
kaplamış, o yüzden şü pheleri içinde bocalayıp
dururlar [et-Tevbe 9/44-451).
İlk ayette olumsuzu söyleme (nefıy) yoluyla, cihad konusunda kesin emirler bu-

lunduğu için mürninterin Hz. Peygamber'den izin isteme gereği duymadıkları;
ikinci ayette ise oluıniuyu belirtme (isbat)
yoluyla inanmayanların bu konuda ondan
izin istedikleri anlatılmıştır. İlk ayet ikinciye mefhum olarak delalet ettiği için ikinci ayetle söz uzatılmış olmaktadır. Bunun
sebebi de konuya daha ziyade açıklık getirip meselenin önemine dikkat çekmektir. Bu tür ıtnabda , isbat veya nefiyden
birinde ötekinde mevcut olmayan bir ilavenin bulunması. iki sözün birbirinin basit bir tekran gibi olmadığını ve ıtnabın
gerekliliğini gösterir. Bu misalde ikinci
kısımda, "Kalplerini şüphe kaplamış, o
yüzden şüpheleri içinde bocalayıp dururlar" cümlesi ilk kısımda olmayan bir ilavedir. Bu ise inanmayanların izin istemelerinin sebebini açıklayan bir ilave olarak
ıtnabın lüzumuna delalet etmektedir. Bu
üs!Obun güzel bir örneği ROm sOresinin
6-7. ayetlerinde de görülmektedir.

13. Pekiştirme öğeleriyle ıtnab . Zait
harfler. tekit harfleri ve edatları , lafzl ve
manevi tekit. arnillerini tekit eden mef'01-i mutlak ile hal-i müekkide gibi pekiş
tirme öğeleriyle de ıtnab yapılabilir. İbn
Cinnl'ye göre Arapça'da her zait harf cümlenin tekran yerindedir. Zemahşerl ise
tekit " lam"ının olumlu cümlede pekiştir
me vazifesi gördüğü gibi "leyse" ve olumsuzluk " ma"sının haberine dahil olan zait
"ba" harf-i cerrinin de olumsuzluğu pekiştirme görevi yaptığını belirtir. Cümle
içerisinde , J, ':11, ı..i, Lo..iJ, ..:ıls', ..:ıi, ..:ıl"
" ... ..:ı , u , .>.S vb. tekit edatlarının sayısı
mu hatabın irikar derecesine göre değişir.
Bu tür ıtnabın güzel bir örneği Yasin süresinde görülmektedir. Ashabü'l-karye'ye gönderilen elçiler yalanianmaları üzerine ..:ı,.ı...J" ~! üJ (Muhakkak biz size gönderilen elçileriz [Yasin 36/ 141) şeklinde cevap vererek sözlerini, pekiştirme bildiren
..:ı! ile birlikte fiil cümlesine göre daha pekiştirmeli bir anlatım sağlayan isim cümlesi tarzında ifadeyle iki noktadan kuwetlendirmişlerdir. Elçiler, toplumun kendilerini yalancılıkla suçlamalarında ısrar etmeleri üzerine de aynı sözü daha çok pekiştirici öğeyle tekit ederek ~! ü J ~ ~J
u,_L.~ (Rabbimiz biliyor. muhakkak ki biz kesinlikle size gönderilmiş elçileriz [Yasin 36/16])
şeklinde hitapta bulunmuşlardır. Burada
söz, yemin yerine geçen pekiştirici öğe
olarak "Rabbimiz biliyor" ifadesi yanında
inne, lam-ı te'kid ve isim cümlesi olarak
dört noktadan pekiştirilmiştir. Aynı şekil
de mecazi anlam ihtimalini ortadan kaldırmak için önemli meselelerde pekişti
rici bir öğe olarak bazı fiilierin onları ger-
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çekleştiren organlarla ifadesi de{" gözümle gördüm, ayağımla çiğnedirİı , elimle yokladım, dilimle söyledim" gibi) bir tür mana
tekidi ve bir ıtnab türüdür: Şu ayette bunun bir örneği görülmektedir: ~~ ~~
~ ~~~ (bu -zıhar sözü- sizin dilinize doladığınız [boş] sözlerdir [ei-Ahzab 33/4 [). Yine
Kur'an'da "göğüs boşluğundaki kalpler"
(ei-Ahzab 33/4; el-Hac 22/46) ifadesi de
böyledir. Durumun korkunçluğunu tasvir
etmek ve mübalağa için de bu tür pekişti
rici ıtnab öğesi gelebilir 0"' ....AA-ll ~ .#
~~ (Tepelerindeki tavan üzerlerine çöktü
[en-Nahi16/26J). Bu ayette, tavanın zaten
üstte bulunması sebebiyle "min fevkı
him ... " kaydı ilk bakışta gereksiz bir uzatma (tatvll-haş i v) gibi görülebilir. Halbuki
herhangi bir tavanın değil üstleri ndeki tavanın çöktüğünü ifadeyle durumun korkunçluğunu tasvirde pekiştirme ve abartı sağlama vazifesi gören bir ıtnab öğesi
dir.

Lafii tekit. Bir lafzın kendisinin veya eş
tekran ile gerçekleşir. Kur'an'da birçok örneği mevcuttur {mesela
bk. ei-En'am 66/125: el-inşirah 94/5-6; etTekasür 102/3-4). Türkçe'deki "kalem malem" tarzındaki kelimeler de bir nevi lafzi
tekit olarak ıtnab çeşididir. Arapça'da bu
tür ifadelere "itba'" adı verilir. Genellikle
sıfatiarda görülen bu durum kelimenin
ilk harfinin yerine "ba", "nun", "mim",
"kaf' ve diğer bazı harflerin getirilmesiyle suni bir kelimenin üretilmesi şeklinde
gerçekleşir: w-9 0-1 .:.r- (Cic i bi ci), wl..!..b.:
.:ıı.:.w (çok susuz) gibi. Arapça'da , J>"
"lö.ll, w-, .:_r.:,...,...;.;, ..:..1~, c-o> i , ~ kelimeleriyle yapılan manevi tekide, pekiştirilen öğede mecazi anlam ihtimalini veya kapsamazlık halini ortadan kaldır
mak için ve genellikle olağan dışı hadiselerde başvurulur: ..:.ı~ i ~~)Wl ..=..s
(Bütün meleklersecde etti [ei-Hi cr 15/30[).
4;ISi ..::...;1 ~ll:i.l.S" (Her iki cennet de meyvelerini verdi [ ei-Kehf 18/33 [). Amilini (fı il . fı
ilimsi) pekiştiren mef'ul-i mutlak da bir
ıtnab öğesidir. Çoğunlukla arnili olan fıilin
anlamından mecaz ihtimalini ortadan kaldırmak için zikredilir: ~<.S"'}" ..iıl rJJ,
(Allah Musa'ya gerçekten konuştu [en-Ni sa 4/164[) ayetinde olduğu gibi. Arniliyle aynı anlamda olara k onu pekiştiren
hal de ıtnab öğesidir: t;> ~i ı"}<' (Diri
olarak kabirden kaldırılacağım gün [Meryem
19/331) .
anlamlısının

14. Anlamı tamam olmuş bir söze çeamaçlarla fazladan bir öğenin eklenmesiyle gerçekleşen yukarıdaki ıtnab üsluplarının yanı sıra bir de özlü bir biçimşitli

de anlatılabilecek bir fikri n ayrıntı. bölüm,
kısım ve birimlerinin sayılıp dökülmesiyle gerçekleşen bir ıtnab şekli daha vardır.
Bu şekil, özellikle tasvir ve methiyelerde
çok başvurulan bir anlatım tarzıdır. Şu iki
ayet bu tür ıtnaba örnek olarak gösterilebilir: "Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüz üp
giden gemilerde. Allah'ın gökten indirip
de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda,
her çeşit caniıyı yer yüzüne yaymasında,
yer ile gök arasında em re hazır bekleyen
bulutlarla rüzgarları yönlendirmesinde
düşünen bir toplum için birçok delil vardır" {ei-Bakara 2/164 ). "Sizden biriniz arzu
eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, arasında sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden bulunan bir bahçesi olsun da bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın.
bahçeye de ateşli bir bora isabet ederek
yakıp kül etsin . {Elbette bunu kimse arzu
etmez). işte düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetleri açıklar" {ei-Bakara 2/266).
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IJ!l!lliJ lSMAİL DURMU Ş

D TÜRK EDEBİYATL Türk edebiyabahsi, belagat kitaplarıyla
benzeri teorik eserlerde Arap edebiyatın
da olduğu gibi hem müsbet hem de menfi olarak iki yönlü ele alınmıştır. Genellikle
"sözü gereksiz yere uzatmak, lafı dolaş
tırmak" biçiminde menfi manasıyla anlaşıldığı ve ilgisi dolayısıyla çok defa "haşiv" yahut onun zıddı olan "icaz" ile beraber işlendiği görülmektedir. Ancak anlamı bütün yönleri kapsayacak genişlikte
kuwetle belirtmek için yapılan ve gerekli
görülen uzatmalarda ıtnab konusuyla ilgili bulunmuş, böylece ortaya makbul olan
ve makbul olmayan ıtnab çıkmıştır. M.
Kaya Bilgegil bu terimi "söz katma" tabiriyle karşılamıştır. Türkçe belagat kitaplarında ıtnabın üçe ayrılarak incelendiği
görülmektedir.
tında ıtnab

Itnab-ı

Manayı açıklığa

kave tasvir amacına yönelik bir fayda elde etmek
üzere sözü uzatma ve tekrarlamadır. Caiz
görülen bu ıtn ab bir yahut birden fazla
unsurla gerçekleştirilebilir. "Onu (gözümle) gördüm, dediğini (kulağ ıml a) işittim "
cümlelerinde parantez içinde yer alan
kelimeler tekit, Nedim'in, "Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz 1 (Baş
üzre yerin var) 1 Gül goncesisin kuşe-i destar senindir" mısraları arasında paranteze alınmış olanı tafsil. yine onun, "Bir
nim neş'e say bu cihanın baharını 1 Bir
sagar-ı keşideye tut lalezarını" beytindeki "bahar, lalezar" kelimeleri um um- husus münasebetiyle tavzih için yapılmış
makbul ıtnaba örnektir. Ayrıca "haşv-i
melih" denen ve söze ara söz, ara cümle
veya dua kabilinden bir ilave ile manasını, tesirini yahut güzelliğini arttırmak
maksadıyla yapılan uzatmalar da bu kıs
ma girmektedir. Muallim Naci'nin, "Allah ki mucid-i cihandır 1 Bin türlü nikabdan ıyandır" beytinde haşv-i melih kabul
edilen "mucid-i cihandır " sözü ıtnab-ı
makbCıle de örnek teşkil eder. Tevfik Fikret'in, "Müşfik evladın bulur koynunda
(her) gün (her) zaman 1(Başka) şefkat (baş
ka) kuwet (başka) ni' m et (başka) can" beytindeki gibi bir duyguyu veya düşünceyi
muhatabın zihnine iyice yerleştiren; Necip Fazıl'ın, "Bu yağmur bu yağmur bu
1.

Makbul.

vuşturma, pekiştirme, mübalağa
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