
iLMÜHABER 

Askeri rOznamçeden verilen ·sa h" mühürlü ilmühaber kil
imesi (BEO, A.DVN, Arz Dosya, nr. 1/36) 

devirlerde "müzekkirelik" denilen orta boy 
kağıtlara yazılmışken uzunlarda büyük 
boy "takrirlik" kağıt kullanılmış ve karm
yarık şeklinde, yani bir sayfaya iki sütun 
olarak kaleme alınmıştır. 

Tanzimat'a kadar ilmühaberlerde ço
ğunlukla divani yazı kullanılmış, daha son
ra diğer belgelerde olduğu gibi rik'a ter
cih edilmiştir. Kağıdın üst kenarına yakın 
yerinde basit "hüve" formülü bulunmak
ta, ilmühaberin uzunluğuna ve kullanılan 
kağıdın büyüklüğüne göre değişrnek üze
re yazı, üst kısımda 5-1 o santimetrelik 
bir boşluk bırakılarak yazılmaktadır. Ma
liye ile ilgili ilmühaberlerin bazıları tertip 
tarzı bakımından maliye tezkirelerini 
hatırlatır ve tıpkı onlar gibi iki kısımdan 
meydana gelir. Siyakatla yazılmış olan 
birinci kısım da iki parçadan ibaret olup 
ikinci parçada hesaplar bulunmaktadır. 

İlmühaberlerin hangi kaleme verildiği 
hatimede belirtildiği halde çoğunun ilk 
satırının üzerine sağ alt-sol üst istikame
tinde olmak üzere ve çoğunlukla kırmızı 
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mürekkeple gönderildiği yer tekrar edil
miştir. İlmühaberlerin bir kısmının üze
rinde başka herhangi bir işaret bulunma
masına karşılık bir kısmında "kayıd şüd" 
ibaresiyle kaydedildiği veya, "Defteri tas
hih olunmuştur" şeklinde kaydının düzel
tildiğ i yahut ilgili kaleme hangi tarihte 
ulaştığı gibi şerhler görülmektedir. İlmü
haberler, kalemler arasında bilgi vermek 
için düzenlenen belgeler olup tezkire ve
ya kaimeler gibi sonda tarih ve mühür 
vardır. Elkab bulunmayışı bakımından ise 
takrirleri hatırlatır. Belgenin sonunda il
mühaber olduğuna işaret edilmesi, cinsi 
hususunda tereddüt bırakmaz~ 
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iLTiFAT 
(..:.ı~YI) 

Bir ifadede sözün yönünü 
birden bire değiştirerek 

üslUp farklılığı meydana getirme 
anlamında edebi sanat. 
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Sözlükte "insanın yüzünü etrafa çevir
m esi" anlamına gelen iltifat kelimesi 
Kur'an-ı Kerim'de bu manada geçmek
tedir (Hud ı 1/8 ı; ei-Hicr ı 5/65). Belagat 
alimlerinin anlama güzellik veren edebi 
sanatlardan saydığı iltifat, bir beyitte 
veya kısa bir sözde beklenmedik şekilde 
şahıs, zaman ve üslup bakımından deği
şiklikler yapmaktır. Bu değişiklikler mono
taniuğu kırarak muhatabın ilgisini uyan
dırmak ve konunun önemine dikkat çek
mek gibi amaçlarla yapılır. 

İltifatı ilk defa kullanan Asmai'nin bu 
terimi önceki cümleye dönerek onu ta
mamlayıcı, noksanını telafi edici ek bir 
cümle getirmek şeklinde anladığı verdiği 
örnekten anlaşılmaktadır (Hatimi, ı. ı 57; 
Ebu Hilal el-Asker!, s. 438-439). Kudame 
b. Ca'fer, Hatimi, Ebu Hilal el-Askeri, Ba
kıllani, İbn Reşil5 el-Kayrevani, Hatib et
Tebrizi. Muhammed b. ömer er-Ractuya
ni ve Reşidüddin Vatvat da iltifatı böyle 
yorumlamışlardır. Günümüzde belagat 
kitaplarında yer aldığı şekliyle iltifat an
layışının çığırını Yahya b. Ziyadei-Ferra 
ile Ebu Ubeyde açmış, bu çizgi İbn Kutey
be ve Müberred tarafından devam etti
rilmiştir. el-Bedi' adlı eseriyle edebi sa-

natlara dair ilk müstakil kitabı yazmış 
olan İbnü'l-Mu'tez. iltifat konusunda bu 
iki anlayışa da yer vererek onu "söz sahi
binin hitaptan ihbara, ihbardan hitaba 
vb. geçmesidir" diye tanımlamıştır. 

Zemahşeri, Kur'an-ı Kerim'in hitap şe
killerinden kabul ettiği ve "telewün hita
bı" adını da verdiğiiltifat sanatına çeşitli 
ayetlerin tefsiri münasebetiyle temas et
miştir. İltifatın meani, beyan ve bedi' ilim
leriyle ilgisine dikkat çeken Sekkakl, Arap
lar'ın konuklarına çeşitli yemekler ikram 
etmekten hoşlandıkları gibi muhatapla
rına sözlerini değişik ifadelerle sunma 
alışkanlığına da sahip olduklarını , Kur
'an'da birçok ince iltifat örneği bulundu
ğunu, bunları ancak usta ediplerin seze
bileceğini söyler (Mi{ta.f:ıu'L-'ulam, s. 199· 
205). Hatib ei-Kazvini, Taceddin es-Süb
kl, Teftazani. Süyuti, isamüddin ei-İsfe
rayini, Süleyman el-Mağribi gibi alimler, 
Sekkakl'nin takipçisi olarak iltifata mea
ni ilmi konuları arasında yer vermişlerdir. 
el-Meşelü's-sô.'ir adlı eserinde (II, 167-
1 86) iltifata geniş yer ayıran Ziyaeddin İ b· 
nü'l-Esir, Zemahşeri'yi iltifatı tek amaç 
ve yarara hasrettiği için eleştirmiş, iltifa
tın yerine göre değişen sayısız yarar ve in
celikleri bulunduğunu ifade etmiştir. İb· 
nü'l-Benna el-Merraküşi iltifatı eserinin 
huruc. tahallus, idmac, tecrid, istitrad gi
bi edebi sanatları kapsayan bölümünde 
ele almıştır. Eski Arap şiirinde de iltifat 
sanatının çeşitli örneklerine rastlanmak
tadır. Nitekim Zemahşeri. iltifatın Cahili
ye Arapları'nın bir anlatım tarzı olduğunu 
söyleyerek İmruülkays'ın beyitlerinden ör
nekler vermiştir (el-Keşşfif, I, 62-64) . 

Başlıca iltifat türleri şunlardır: 1. Gaib
den hitaba geçiş. Kendisinden üçüncü şa
hıs olarak söz edilen kimseden ifadenin 
devamında ikinci şahıs olarak bahsedil
meye geçilmesidir. Fatiha suresinde ( ı-
4) Allah'a hamd edilip Allah'ın sıfatların
dan söz edilirken üçüncü şahıs ve hikaye 
üslubu ile devam eden söz, Allah'a ibadet 
kısmına gelince birden değiştirilerek Al
lah'a hitap şeklinde anlatıma dönüştü
rülmüştür. Bu değişikliğin sebebi, Allah'a 
yapılan sözlü ve fiili taat nevilerini kendin
de toplayan en mükemmel saygı tarzı olan 
i badetin şanına tazim ve önemine dikkat 
çekmek, Allah'ın karşısında ve O'nu görü
yormuş gibi huşı1 içinde ibadet yapma
nın önemini vurgulamaktır. Sadece sözlü 
tazim olan hamdin derecesi ibadetin de
recesinden düşük olduğu için hamdin an
latımında üçüncü şahıs ve hikaye üslu
buyla yetinilmiştir. Dua ve isteklere vesi
le durumundaki i badetin ardından gelen 



yardım ve hidayet taleplerinin gıyaben 
değil hitaben (yüz yüze) yapılması uygun 
düştüğü için onlarda da hitap üslübu sür
dürülmüştür. 2. Gaibden mütekellime 
geçiş. Üçüncü şahıs olarak söz edilmeye 
başlanan kimseden daha sonra birinci 
şahıs olarak bahsedilmeye geçilmesidir. 
Aşağıdaki ayette bunun bir örneği görül
mektedir: "Sonra buhar halinde olan gö
ğe yöneldi, ona ve yerküreye isteyerek 
veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de iste
yerek geldik dediler. Böylece onları·yedi 
gök olarak iki günde var etti ve her göğe 
görevini vahyetti. Biz dünya semasını 
kandillerle donattık. onu bozulmaktan 
koruduk. İşte bu o aziz ve alim olan Al
lah'ın takdiridir" (Fussılet 41/1 1-12). Bu
rada anlatım hikaye üslübu ile devam 
ederken yıldızlar konusundaki yanlış inan
ca dikkat çekmek üzere onların Allah'ın 
yaratığı olduğunu belirten kısımda sözün 
akışı değiştirilerek fiil, Allah'ın zatına is
nad ile "donattık" şeklinde mütekellim 
sigasına dönüşmüştür. 3. Muhataptan 
gaibe geçiş . İkinci şahıs olarak söz edilen 
kimseden ifadenin devamında üçüncü 
şahıs olarak bahsedilmesidiL Şu ayette 
de bu türü n bir örneği görülmektedir: 
" Doğrusu tevhid dini olan Müslümanlık 
bir tek din olarak sizin dininizdir ve ben 
de sizin rabbinizim; artık bana kulluk edin. 
Fakat onlar din konusunda aralarında bö
lüklere ayrıldılar, hepsi bize dönecektir" 
(el-Enbiya 21/92-93) Ayetin başında hak 
din in ve hak mabudun tek olduğu gerçe
ği hitap üslübu ile hatıriatıldıktan sonra 
onların din konusunda bölünmüş halleri
ni peygamberlere ve başkalarına haber 
verip kınayan ve onları da kınarnaya çağı
ran kimselerin tavrını sergilemek üzere 
gaib sigasına ve hikaye (ihbar) üslübuna · 
dön ülmüştür. 4. Mütekellimden gaibe ge
çiş. Birinci şahısla başlayan sözün üçün
cü şahsa dönüşmesidir. "Ta Ha. Biz sana 
Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye indirmedik. 
O. yeri ve yüksek semaları yaratan tara
fından in dirilmiştir" (Ta ha 20/1 ~4) mealin
deki ayetlerde çoğul birinci şahısla baş
layan sözün akışına göre, "Bizim tarafı
mızdan indirilmiştir" denecek yerde, "Yeri 
ve yüksek gökleri yaratan tarafından in
dirilmiştir" şeklinde üçüncü şahısla hika
ye üslübuna geçilmiştir. s. Mütekellim
den muhataba geçiş. Bir kimseden birin
ci şahıs olarak söz edilirken ikinci şahıs 
olarak bahsedilmeye geçilmesidir: "Beni 
yaratana niçin ibadet etmeyeyim! Ve siz 
ona döndürüleceksiniz" (Yasin 36/22). 
Ayetin , "Sizi yaratana niçin ibadet etmez
siniz; ona döndürüleceğinize göre" şek
linde hitap üslübuyla olacak yerde ilk kı-

sırnda birinci şahısla ifade ederek nasi
hatte içtenliğini göstermek. kendi nefsi 
için istediğini onlar için de arzuladığını 
belirtmek üzere sözü kendi üzerinden 
sarfetmiştir. Gerçekte bu sözü söyleyen in 
amacı müşrik kavme nasihattir. Nasihat
te m uhataplar amaçlanınam ış olsaydı 
ayetin devamı, "Ona döndürüleceğime 
göre ben niçin ona ibadet etmeyeyim" 
şeklinde olması gerekirdi. Bu tür ta'riz 
üslübu öğütlerde daha etkileyici bir an
latım tarzıdır (Zemahşe r!, lll, 3 ı 9). Ayrıca 
ayette iltifatın yanında bir icaz türü olan 
ihtibak sanatı da söz konusudur. 6. Mazi
den m uzariye geçiş. Geçmiş zaman kipiy
le başlayan sözün şimdiki zamanla devam 
etmesidir. Bu değişiklikle fiilin önemine, 
ilginçliğine dikkat çekme ve süreklilik ar
zettiğine işaret etmenin yanında mazi
den (hikaye ve rivayet anlatıınından) hale 
geçmek suretiyle anlatıma canlılık veril
miş, dinleyicinin ilgisi çekilmiş olur: "On
lar ki küfre sapiandılar ve Allah'ın yolun
dan -insanları - çevirmektedirler" (el-Hac 
22/25). Ayette onların küfür ve inkarları
nın sabit, kararlı, sapiantılı ve değişmez 
olduğu mazi kipiyle belirtildikten sonra 
insanları hak yoldan saptırmalarının sü
rekli biçimde tekrarlanan ve yenilenen 
bir eylem olduğunu anlatmak üzere ifa
de süreklilik t;>ildiren muzari sigasına dö
nüşmüştür. 7. Muzariden maziye geçiş. 
Şimdiki zamanla gelecek zamanı içeren 
muzari kipiyle başlayan sözün bir yerin
de anlatırnın mazi kipine dönüşmesidir. 
Gelecekteki bir fiili n m azi kipiyle ifadesi 
onun olmuş bitmiş gibi kesinliğini , öne
mini veya zaman bakımından önceliğini 
anlatır : "O gün süra üfürülecek. Artık 
göklerde ve yerdeki kimseleri korku sar
mıştır" (en-Neml27/87) . Burada "korku 
saracaktır" yerine"korku sarmıştır'' ifa
desinin yer alması bunun kesin bir ger
çek olduğunu vurgulamak içindir. 8. Ma
ziden em re geçiş . "De ki: Rabbim adaleti 
ve her mescidde -her namaz vaktinde
yüzlerioizi kıbleye doğrultup O'na ihlaslı 
bir şekilde ibadet edin diye emretti" (ei 
A'rilf 7/29) mealirideki ayette anlatım. na
maz ve ibadetin önemine dikkat çek
mek üzere maziden emre dönüştürül
müştür. 

İbn Vehb, Ebu Ali et-Tenühi ve Şerefed
din et-Tibi gibi belagat alimlerine göre 
müfret. tesniye ve cemi sigaları arasın
daki geçişler de iltifattan sayılmıştır. İsa
müddin ei-İsferayini, müzekker lafızla di
le getirilen bir manayı sözün devamında 
müennes lafızla veya aksiyle ifadeyi de 
iltifat türleri arasına dahil etmiştir. 

iLTiKAü'I-HATIREYN 

Türk edebiyatında da kullanılan iltifat 
heyecana bağlı sanatlardan biridir. Belli 
bir hitap ve tertip içinde devam eden söz, 
şair veya yazarın duyduğu bir heyecan se
bebiyle birden bire bazan akla gelmesi 
zor. konuyla ilgisi az bir şekilde yön değiş
tirip çarpıcı bir ifade haline dönüşerek et
kisini arttırır. Bundan dolayı lafızdan çok 
manaya ait kabul edilen bu sanatın umu
miyetle manzum örneklerde kendini gös
termesi Türk edebiyatma ait bir özellik 
sayılabilir. İltifatın her çeşidine ait man
zum örnekler arasında (Bilgegil, s. 242-
249) İstiklal Marşı'nın ayrı bir yeri vardır. 
Şiirin tamamı . hitabı hikaye ve tasvirin 
takip ettiği , fiilierin geçmiş zamandan 
gelecek zamana çeşitli kipiere yöneldiği , 

iltifat sanatının başarılı uygulamalarına 
ait üslüp hususiyetleri taşıyan bir eser
dir. 
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