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İHTİBAK 
( .!ll:'>f'l ) 

Sözden zıt veya benzer unsurlardan 
birinin atılarak diğerinin 

ona delaletiyle yetinmek anlamında 
edebi sanat. 

_j 

Sözlükte "kumaşı iplikçikleri arasında 
açıklık bırakmadan sık, sağlam ve güzel 
bir şekilde dokumak" anlamına gelen ih
tibak kelimesi bed!' ilminde. "iki bölüm
lü bir cümlede veya iki cümleli bir sözde 
iki karşıtın ya da iki benzerin birleştiği ve 
birineide anılanın zıddını yahut benzerini 
ikinciden. ikincide anılanınkini birinciden 
hazfetmek" şeklinde tarif edilir. En güzel 
hazif çeşitlerinden ve edebi sanatlardan 
olan bu türü ilk keşfeden ve ihtibak adıy
la ilk inceleyen Ahmed b. Yusuf er-Ruay
nl onu. "sözün ikinci bölümünde benzeri 
sabit olanın karşılığını birinciden, birinci 
bölümde benzeri sabit olanın karşılığını 
ikinci bölümden hazfetmek" olarak ta
nımlamıştır(ibn Cabir. s. 115) Zerkeşl. el
Burhan ti 'uJO.mi'l-Kur,dn'ında ihtiba
ke "el-hazfü'l-mukabill" adıyla temas et
miş ve. "Sözde iki zıt unsurdan birini di
ğerinin ona delaleti sebebiyle hazfetmek
tir" şeklinde tarif etmiştir (lll. 129). Zer-

keşl'den etkilenen Süyutl ise el-İt]:riin ii 
'ulumi'l-Kur,dn (ll. 61-62). Mu'terekü'l
a]:rrdn ii i'cd zi'l-Kur>an (1. 320-323) ve 
ŞerlJ.U 'Ul:rildi'l-cümdn (s. 133) adlı eser
lerinde ihtibaki "hazif lcazı" nevileri için
de incelemiş ve bu konuda Burhaneddin 
ei-Bikai'nin müstakil bir kitap yazdığım 
kaydetmiştir ( el-itlq'in, ll. 62) 

İhtibak sanatıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'
de pek çok örnek bulunmaktadır. Aşağı
daki ayetlerde cümle iki bölüme ayrılmış. 
ihtibakler parantez içerisinde gösteril
miştir: -s.ÜI ~ 1 l~_f{ .;,1.:JI (~·~YI) ,Y..~" 
"(4!~--s..:JI~) ~ (!Peygamberl e r ileJ 
inanmayanların ha li 1 bağırıp çağ ıran 1 ile 
kendisine bağırılıp çağırılanjın hali gibi
dir; ei-Bakara 2/171) Bu örnekte inkarcı
lar.""-!~ ..ş.:JI" (çağrı ve sözden anlamaz 
davar sürüsüne). onları davet eden pey
gamberler de bu sürüye" ~ ..ş..:JI" (ba
ğırıp çağıran çobana) benzetilmiştir. Me
selin ikinci tarafında anılan çobanın ..ş..i.il" 
" ~ mukabili olarak ona delaleti sebe
biyle meselin birinci tarafından" ·~YI" 
hazfedilmiştir. Yine birinci taraftaki 
"l~_f[ .;,1..:J1" mukabil i olarak ona delale
ti sebebiyle cümlenin ikinci tarafından 
" 4!~ ..ş.:JI " ifadesi kaldırılmıştır. 

Unsurları arasında genellikle şart-ce
vap irtibatı bulunan şu ayetlerde de ben
zer veya karşıt unsurlardan birinin hazfe
dildiği görülmektedir:~ ._j !J..l.!. J>~i" 

"•~ U"ü (lP..f>i~) 1 (•~ _; J>.N) (Eli
ni cebine so k ki ibeyaz olmaksızın girsin 11 
Jve onu-cebinden-çıkar ki 1 beyaz olarak 
çıksın; en-Nemi 27112) .s<> Ir.-! .::SW 4:i.ı_r;1 ı.:ı!" 
üi.9 (~_,;.91 ı.:ı! ~Ir.-!~~) 1 (:.:.0 ·'.r. ~i.9) 
"w.9-".r,i LO... •ı.Ş.r. (Kur' an' ı ben uydurduysam 
vebali banadır [siz bunun vebalinden uzak
sınızJ 1 [Eğer siz iftira ediyorsanız bunun 
vebali de sizedi rJ. ben ise sizin işlediğiniz 
günahtan uzağı m; Hud ı 1/35) İhtibaksa
natı mantık ilmindeki önermelerle de ya
kından ilgilidir. Bu türde cümleden kaldı 

rılmış olan önerme ve unsurların isabetli 
takdiri, sözün doğru anlaşılmasında ve 
özellikle ayetlerin doğru tefsir edilmesin
de önemli rol oynamaktadır. 

İhtibake benzer bir hazif türü de "ikti
fa"dır. Bu sebeple bazı kaynaklarda ihti
bak ile iktifa birbirine karıştırılmıştır. İk
tifa, aralarında yakın bağ ve ilgi bulunan 
iki şeyden birini bir nükte ve hikmetten 
dolayı sözden atarak diğerinin ona dela
letiyle yetinmektir. İ ktifayı edebl bir teri m 
olarak ilk kullanan alim İbn Reşll5 ei-Kay
revanl'dir. Kayrevanl. Ebü'I-Hasan Ali er
Rummanl'nin hazif kazı adını verdiği ve 
"sözden n:ıüstağni olunabilecek unsurla
rın atılması" şeklinde tanımladığı iktifa-

iHTiCAM 

nın ( en-Nüket {f i'cazi'l-Kur'an, s. 70) bir 
mecaz türü (hazif mecazı) olduğunu. es
ki ve yeni şairleri n şiirlerinde çok sık yer 
aldığını söyler. 

İbn Hicce ei-Hamevl ile ondan etkile
nen İbn Ma'sum el-Medeni iktifayı. "bey
tin kafiye kısmında bir kelimenin tama
mının veya bazı harflerinin atılması ve 
kalan kısmın ona delaletiyle yetinilmesi" 
şeklinde tarif etmiştir (fjizanetü '1-edeb, 
s. 126; Enuarü'r-rebl' , lll, 7 ı). Tanımdan 

anlaşıldığı gibi bunlar iktifayı kafiyeye has 
bir özellik olarak görmüşler. bedl' alimle
rinin "kelimeden harf eksiltmek" şeklinde 
tanımladıkları ve "iktita'" adını verdikleri 
türü de iktifaya dahil etmişlerdir. 

İktifada aralarında yakın ilgi, özellikle 
zıtlık ilgisi bulunan iki unsurdan söz dizi
minde ikinci derecede yer alan unsur atı
larak ilk unsurun ona delaletiyle yetinilir. 
İktifa çoğunlukla aralarında atıf irtiba
tı bulunan kelimeler arasında görülür: 
"(~_r.ll~) _f>JI ~ ._k-!1_,..." (Sizin için sizi sı
cak Jve soğukjtan koruyacak giys iler ya
rattı; en-N ahi 16/81 ). Ayettesadece sıca
ğın anılıp soğuktan söz edilmemesinin 
hiknıeti, Kur'an'ın indiği yer olan Arabis
tan'ın sıcak bir ülke olmasıyla. giysilerin 
genellikle sıcaktan korunmak için giyil
mesindendir. "(j;JI~) ~~ !J..>.o>' (Hayır Jve 
şer ı senin elindedir; Al -i im ran 3/26) aye
tinde "şer" kelimesinin zikredilmemesi 
onun Allah'a nisbetinin edebe uygun ol
mamasındandır. 
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