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~ MUSTAFA S. KAÇALİN 

iDİYYE 

(bk. IYDİYYE). 

İ DIAL 

(bk. DALALET). 

İD MAC 
(<;:lo~~~) 

Bir sözün açık ve kapalı 
iki anlam ve tema içermesi 
şeklindeki bedii sanat. 

_j 

_j 

_j 

Sözlükte "düm uc" (bir şeyin içine girip 
gizlenmek) kökünden if'al kalıbında mas
dar olan idmac "bir şeyi diğer bir şeyin 
içine sokup gizlemek, bir şeyi giysi içine 
sokup dürrnek ve saklama k" anlamlarına 
gelir. Bedi' ilminde ise manaya güzellik 
katan sanatlardan olup bir sözün açık(sa~ 
ri h) ve kapalı (zımnT. işilrl) olmak üzere iki 
anlam içermesidir. Bu anlamlardan biri 
asıl, diğeri onun tamamlayıcısı duru
mundadır. Müi:enebbi," .)is" ._d~i ~ ~~ 
~,_i..ilf yo.>Jt ~~.:i.: i " (o" gece göz kapak
larımı açıp kapayıp durdum; sanki onlar
la zamanın bana yapt ı ğı kötülükleri sayı
yor gibi idim) dizesinde asıl amaç olarak 
gözüne uyku girmediğini tasvirle söze 
başlamış. ancak bunu örneklemek ama
cıyla getirdiği teşbih cümlesine zaman
dan ve zamane insanlarından şikayet te.
masın ı dahil ederek idmac sanatı yapmış

tır. 

Konuyu ilk defa inceleyen Ebu Hilal el
Askeri (ö 400/1 009'dan sonra) bu sanata 
"muzaafe" adını vermiş ve bunu, "Bir sö
zün sarih ve işari olmak üzere iki anlam 
içermesidir" şeklinde tanımlamıştır (eş
Şma'ateyn, S. 4 77). Ancak belagat alimle
rinin çoğu konuyu idmac adı altında ele 
almışlardır. İbn Reşi]5 el-Kayrevani ise id
macı bir istitrat çeşidi olarak görmüştür 
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(el-'Umde, II, 41 ). Üsame b. Münkız ta'lik 
ve idmac adını verdiği türü, "Bir övgü 
öğesini diğer övgü öğesiyle, bir yergi un
surunu diğer yergi unsuruyla, bir mana
yı diğer m ana ile irtibatlandırmaktır" şek
linde tanımlamıştır (el-Bed!', s. 58 ). Ta'lik 
ile idmac sanatı arasında fark gören İbn 
Ebü'l-İsba', ta'likte iki anlamın birbiriyle 
kaynaşmışçasına irtibatlı, ikisinin de sarih 
olarak ifade edilmiş ve asıl amaç duru
munda olduğunu söyler (Bedf'u'L-Kur'an, 

s. ı 73;Taf:ırfrü 't-taf:ıbfr, s. 451 ). Mesela bir 
insanı cömertlikle överken bunu yiğitliği

nide ifade eden bir başka övgü unsuruy
la kaynaştırmak ta'liktir. Aşağıdaki ayet
te birer övgü unsuru olarak tevazu ile 
izzet kaynaştığından burada ta'lik var
dır:" .:ı-ı}I.OI ~ ö_)ıoi ~;.cJI ~ ;ü~j" (On
lar müminlere karşı tevazu, kafirlere karşı 
ise i zzet sah ibidi rler, el-Maide 5/54 ). Aye
tin ilk kısmında söz konusu edilen kim
seler müminlere karşı mütevazi olmaları 
ile övüldükten sonra bu tevazuun zillet 
ve zayıflıktan kaynaklanabileceği izleni
mini ortadan kaldırmak için tamamlayıcı 
bir unsur olarak gelen ikinci kısımda iz
zet, vakar. güç ve kudret sahibi olmakla 
methedilmişlerdir. İdmacda ise ikinci an
lam asıl amaç olmayıp dalaylı ve zımni bir 
man ad ır. Şu iki idmac örneğinde ikinci an
lam. birincinin örneği (teşbih) ve hal cüm
lesi tarzında gelmiştir. Bir şairin, rama
zan bayramı hilalini gördüğüne dair şa

hitliğini kabul etmeyen kadı hakkında 
söylediği şu mısrada iki yergi öğesi (bay
ram hırsızlığı ve yetim malı hırsızlığı) teş
bih sayesinde kaynaştırılıp irtibatlan

dırılmıştır: "ıs"t:ol' Jl,_.i ....,..ı ı .:,is'~~ dr" 
(Bayramı çaldı; sanki bayram yetim malı
dır). Şu mısrada ise iki yergi unsurundan 
ikincisi birinciye hal şeklinde getirilerek 
kaynaştırılmıştır: ".r-ı~ w~l-.3~ ..s_;.. 
~4i ..:r" (Namuslu kadınlara iftira atma
ya pek düşkündür; halbuki kendisi namus
lu kadın eviadı değildir). 

Bedreddin İbn Malik (ibnü ' n- Nazım) id
macı sarih ve zımni anlamların ya övgü, 
yergi, gazel, tasvir gibi şiir türleri veya 
mübalağa, tıbak, cinas gibi bedii sanat
lar arasında olmak üzere iki kategoriye 
ayırmıştır ( el-Mişbaf:ı, s. !22-123). Ebu Hi
lal el-Askeri, "Onlardan seni dinleyenler 
vardır. Fakat sağırlara -üstelik akıllarını 
da kullanmıyorlarsa- sen 1"0i duyuracak
sın? Onlardan sana bakan da vardır. Fa
kat -hele gerçeği göremiyorlarsa- körleri 
sen mi doğru yola ileteceksin!" mealinde
ki ayette (Yunus ı 0/42, 43) sari h ve işari 
iki anlam arasında idmacın bulunduğunu 
söylemiştir. Ayette bu zahir anlama ilave 

olarak işitme duyusunun görme duyu
sundan daha üstün olduğuna işaret edil
miştir. Çünkü sağırlıkla akılsızlık, körlük
le görmezlik birlikte zikredilmiştir ( eş-Şı
na'ateyn, S. 4 77). 

Şerefeddin et-Tibi, "~)J .ıJ ~,.ı~ı ~~" 
(Annelerin i aş e ve bakımı çocuğun .a it ol
duğu kimse üzerine düşer, el-Bakara 2/233) 
ayetinde, annelerio bakım ve nafakasının 
tesbitine dair olan asıl konu içerisinde ço
cuğun nesebinin babaya ait bulunduğu 
zımnen ve işaretenifade edildiğini;" <U.o>~ 
f"~ .:,ı,_i:>l.i .ı.Jl.a!~ "(Çocuğun anne karnında 
taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır, 
ei-Ahkaf 46/15) ayetinde ise annenin ço
cuk üzerindeki haklarına dair olan asıl ko
nu içerisinde hamilelik süresinin en az 
altı ay olduğunun açıklandığını belirtir 
(,et-Tibyan fi 'ilmi'L-me'anf, s. 390-39 ı) 
"öy>YI~ ._s'~YI ~ ~l.ı.J" (Önünde de so
nunda da ham d O'nundur, el-Kasas 28/ 
70) ayetinde önünde- sonunda (dünyada
ahirette) ifadesinde zıtlar birleştirildiğin
den tıbak sanatı vardır. Ahirette Allah'
tan başkasına hamdin bulunmaması ci
hetiyle de tıbak sanatının içine mübala
ğa sanatı dereedilmiştir (ibn Ebü'l-isba', 
Bedf'u 'L-Kur'an, s_ I 72; a.mlf., Taf:ırirü't
taf:ıbir, s. 449). 

İdmac birbirine tabi, bağlı ve iç içe iki 
övgü unsuru arasında olursa "istitba'" 
adını alır. Bazı belagat alimleri idmac ile 
istitbaı ayrı türler olarak ele almışlardır. 
Konuya ilk temas eden Ebu Hilal el-As
keri, idmac ve istitbaı "muzaafe" adıyla 
bir başlık altında incelemiştir ( eş-Şına'a

. tey n, s. 477-479). İstitbaa "iki yönlü övgü" 
anlamında "medh müvecceh" adını veren 
Sealibi onu iki yüzlü elbiseye benzetir (Ye
tfmetü'd-dehr, ı, 200) . Sealibi'den etkile
nen Raduyani ile Reşidüddin Vatvat, Fah- . 
reddin er-Razi ve İ zzeddin ez-Zencani is
titbaı "müvecceh" adı altında incelemiş

lerdir. Sekkaki ve ona uyanlar istitba' t e
rimini kullanırken İbn Münkız ve İbn Şis 
gibi diğer bazı belagat alimleri "ta'lik" 
terimini tercih etmişlerdir. Mütenebbi'
nin Seyfüddevle el-Hamdani hakkındaki 
şu mısraı bu konuda verilen en yaygın ör

nektir: "~.>JI ~ ~P ,ı Lo Jt....:YI ..:r ~ 
.>Jl> ..!.ti4" (Nice düşmanı yağma larcasına 

kırdın. Onların ömürlerine sah ip olsaydın 
dünya ölümsüzlüğün ün bayramını kutlar
dı) Burada asıl tema olarak Seyfüddev
Ie, savaşlarda sayısız düşmanı yenip öl
dürmüş bir yiğit olarak övülmüştür. Bu 
tema içinde kaynaşmış vaziyette dünya
nın onun ölümsüzlüğüne bayram etmesi 
ifadesiyle dünyanın ıslahı ve düzeni için 
çalıştığı ve sadece onun düzenini bozan-



ları öldüren adil bir yiğit olduğu şeklinde 
ikinci bir övgü sıfatına işaret edilmiştir. 

Ayrıca aruz ilminde idmac bir kelimenin 
baş tarafının beytin ilk satırı sonunda, son 
tarafının da ikinci satır başında olması 
durumuna denir. Buna "idrac" ve "ted
vlr" adları da verilmiştir. 
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Iii İSMAİL DURMUŞ 

ioRAc 
(bk. MÜDREC). 

İD RAK 
( !.il.).:>f'l) 

Bir öznenin kendisi veya 
dış dünyayla ilgili durum 

ve gerçeklerin farkına vararak 
onların bilgisini elde etmesine 

imkan veren duyum 
ve algılama faaliyeti. 

_j 

_j 

İdrak farkına varma, tanıma, kavrama. 
tasawur etme, bilme gibi zihnin çok çe
şitli ve karmaşık faaliyetlerini ifade eden 
genel bir terimdir. Kelimenin Arapça kökü 

olan derk "kavuşmak, yetişmek; olgun
laşmak, nihai sınırına ulaşmak; bir araya 
toplamak; farketmek, anlamak ve bil
mek" gibi manalar taşımaktadır (Lisa
nü'l-'Arab, "drk" md ) Kur'an-ı Kerim'de 
idrak fiil haliyle "nihai aşamaya gelmek" 
(YOn us 10/90). "ulaşmak, yetişmek" (en
Nisa 4/78. 100; Yasin 36/40). "algılamak, 
görmek" (ei-En'am 6/103; eş-Şuara 26/61) 
anlamlarında kullanılmıştır. Terim olarak 
"bir nesneyi tam manasıyla i hata etmek, 
bir nesnenin sOretinin akılda hasıl olma
sı . bir şeyin hakikatine ait imaj ve fikirle
rin algılayanın zihninde temessül etmesi" 
şeklinde tanımlanmaktadır. Eğer idrak, 
olumlu veya olumsuz hiçbir yargı ihtiva 
etmeden yalnızca zihinde oluşan imaj ve 
kavramları ifade ediyorsa tasavvur, on
lar hakkında bir yargıyı da beraberinde 
taşıyorsa tasdik adını almaktadır (et-Ta'

rlfat, "el-İdrak" md.; TehanevT, 1, 484) 

islam düşünürleri idrake, algılama ve 
bilmenin her türünü içine alacak bir ge
nişlikte yer vermişlerdir. Modern psiko
lojide "duyumlar" ve "idrak" başlığı altın
da incelenen konuları da ihtiva edecekşe
kilde insanın nası l düşündüğünQ ve nasıl 
bildiğini açıklamaya çalışan Ortaçağ islam 
psikolojisinde id rak kavramı zihnl faaliye
tin her aşaması için kullanılmıştır. Fonk
siyonları itibariyle nebatl. hayvani ve in
sani olarak tasnife tabi tutulan nefiste 
idr ak gücü, geleneksel izaha uygun biçim
de muharrik güçle birlikte hayvani fonk
siyonlar seviyesinde yer almaktad ı r. Dola
yısıyla aklın devrede olmadığı idrak türle
rinde insan ve hayvan ortaktır. "Müdrike" 
adını alan idr ak gücünün organ ve mele
ke kadrosu beş duyudan ibaret dış idrak 
güçleriyle hiss-i müşterek. hayal (musav
vire). müfekkire (hayvani nefis söz konusu 
olun ca mütehayyile). vehim gücü ve ha
fıza (zakire) denen beş iç duyudan mey
dana gelmektedir. Bütün bu fonksiyon
lar, insanı hayvandan sadece derece iti
bariyle değil mahiyet açısından da ayıran 
aklın tasarruf ve yönetimi altında akli id
r akin yani bilme hadisesinin psikolojik 
malzemesini oluşturur. Buna göre dış 
dünyadaki nesnelerden etkilenen duyu 
organlarından her biri aldığı izlenimleri 
tek tek ortak duyuya iletir. Ortak duyu bu 
verilerin topluca algılandığı merkezdir (b k 
DUYU ). Dış duyuların idrakine "ihsas" (du
yum) denir. Bir etkilenmenin sonucunda 
oluşan ihsas mevcut nesneyi. ondaki na
sıllık, nicelik, yer ve durum gibi özel gö
rünüşleri içinde topluca algılamaktır. Ha
yal gücü ise ortak duyudaki duyu formla
rının nesneden bağımsız olarak yeniden 

iD RAK 

id rak edildiği ve başka melekelerin işleyi
şine sunulmak üzere tutulduğu merkez
dir. Mütehayyile denilen asıl hayal gücü 
bu formların alınıp işlenmesinde aracı 
rolü üstlenmiştir. Vehim gücü de duyu 
formlarındaki yararlı-zararlı. haz ve elem 
gibi cüz'l anlamları idrak eder ve bu an
lamlar hafızada toplan ır. Şu halde id rak 
olayı ortak duyuda hissi. hayal veya mu
sawirede hayali. vehim gücünde de veh
mi bir karakter taşımaktadır. Bunların 
üstündeki akli idrak seviyesinde ise ta
hayyül fonksiyonu aklın aktif yönetimine 
girer ve mütehayyile gücü müfekkire 
adını alır ; onun fonksiyonu düşünmedir. 
Düşünme , maddi bağlantılarından henüz 
kopmamış hayal formlarının külll ve so
yut kavramiara ulaşacak tarzda kullanılışı 
ve külll bilgiye yöneliştir. Bu yönelişin akli 
istidlale ait şartları yerine getirmesi ve 
asıl soyut gerçeklerle buluşması duru
munda akli idrak yani bilme meydana 
gelir. 

Esasen akli idrak tabiatı itibariyle bir 
tür sezgi ve ilhamdır. Farabi- İbn Sina 
felsefe ekolünce geliştirilen idrak teori
sine göre id rak süreci, insani güçlerin ru
hani güçlerle ortak çalışması sonucunda 
tamamlanmaktadır. idrak olayının insa
nı aşan metafizik bir boyutu vardır: insan 
aklı, ancak nefsin dışında gerçek bir var
lık olan faal akıl ile bağlantı (ittisal) kura
rak hakiki idrake ulaşmış olur. Akli idra
kin objesi olan küllllerin duyu tecrübele
rinden mi tecrit edildiği. yoksa doğru
dan faal akıldan mı çıktığı konusunda gö
rüş farkları bulunmakla birlikte idrakin 
metafizik boyutu ve kaynağı bütün dü
şünce ekallerinde dile getirilmiştir. Gü
nümüz psikolojisinin duyumların zihinde 
idrake nasıl dönüştüğünü henüz çözerne
miş olduğu (Baymur. s. ı 24) dikkate alı
nırsa bu fikrin önemi anlaşılır. İbn Sinır
ya göre sıradan insanın düşünen zihni. 
faal akıldan gelen seri halindeki fikirlerin 
üzerine aksettiği bir ayna gibidir. insan 
başlangıçta basit bir kavrayışa sahiptir; 
bu kavrayış daha sonra ortaya çıkan ay
rıntılı ve tutarlı bilginin kaynağıdır (Avi

cenna's De Anima, s. 241-244). Böylece 
idrak vetlresinin anlamlı basit bütünler
den daha karmaşık ve ayrıntılı bütünler 
tarzında geliştiğini öne süren çağdaş id
rak teorileriyle müslüman düşünürlerin 
görüşleri arasında yakın benzerlik oldu
ğu anlaşılmaktadır. Bu görüşü açık şekil
de ifade eden Gazzali'ye göre her idrak 
önce kapalı ve mücmel, daha sonra ayrın
tı ve parçalarıyla tam olarak açıklığa ka
vuşur (iJ:ıya', I, 102) 
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