
rında anlam ilgisi olan ifadeleri uygun il
gilerle kaynaştırın (vas!)" dediği nakledilir 
(EbO Hilal el-Askeri, s. 498) ResOl-i Ek
rem'in Hz. Ali 'ye yazdırdığı bir mektupta, 
hurma ağacı budayan kimsenin kesilecek 
ve bırakılacak kısırnlara dikkat ettiği gibi 
sözün kesilecek ve ulanacakyerlerine iti
na gösterdiği rivayet edilir (a.g.e., a.y). 
Zibrikan b. Bedr de hüsn-i hatimenin ta
nımına ve belagat açısından önemine ilk 
temas edenlerdendir. Ahnef b. Kays, fe
sahatiyle ünlü hatip ve kumandan Amr 
b. As'ın bu konudaki ustalığını. "Söze ni
hayet verilecek yere gelince öyle hoş ifa
delerle bitirir ki söz perdesinin kapan
dığı , artık devamının olmadığı anlaşılır" 

sözleriyle ifade etmiştir (a.g.e., s. 497). 

Bu son cümle beraat-i maktam en güzel 
tariflerindendir. Bir edibin belagat konu
sunda Me'mOn'a verdiği şu cevap intiha 
ve faslı n belagatla yakın ilgisini göster
mektedir : "Kesilip ulanacak yerlerine va
kıf olunmadan söylenmiş bir söz ipliği kop
muş ineilere benzer" (a.g.e., a.y.). 

Bununla birlikte gerek Cahiliye devrin
de gerekse İslami dönemin ilk 1 50 yılında 
icaz ve veciz ifadeler esas olduğu , ilgi ve 
bağ kurucu ifadeler bir nevi h aş iv kabul 
edildiği için kısa. ilgisiz. kesik ve kopuk, 
ancak veciz ifadeleri n ardarda sıralanma
sı yaygın bir anlatım yolu olarak görül
müştür. Bu dönemlerde kaside, mektup 
ve hitabelerin sonuç anlatan ifadelere yer 
verilmeden soğuk ve garip bir biçimde 
kesilmesi bir gelenekti. Nitekim en büyük 
Arap şairi olarak kabul edilen İmruülkays 
muallakasını sel tasviriyle bitirmiştir. Bir 
yoruma göre eski edip ve şairlerde görü
len bu gelenek, onların acizliklerinden de
ğil aniatımda tekellüfsüzlüğü ve yalın lı ğı 
esas kabul etmelerinden ileri gelmektey
di (DesOki, ll, 665-666). Bu geleneğin ve 
üslObun izlerini Kur'an-ı Kerim'de. özellik
le Mekke'de inen sürelerde görmek müm
kündür. Ancak birçok sureni n başlangıcı 
ile sonu arasında derinalakalar bulun 
maktadır. Mesela Fatiha süresinin, alem
lerin bir tek rabbi ve O'nun temel nitelik
leriyle başlayıp O'nun hakkında sapık ve 
yanlış inançların eleştirisiyle, Zilzal sOre
sinin dünya hayatının sona erişiyle başla
yıp uhrevi hayatta iyi veya kötü her arne
lin karşılığının görüleceği hususuyla sona 
ermesi, başlangıç ve bitiş arasındaki gü
zel ilgi ve mükemmel uyumu göstermek
tedir. Aynı şekilde Mü'minOn sOresinin 
inananların kurtuluşa ereceği müjdesiy
le başlayıp inanmayanların kurtuluşa er
meyeceği uyarısıyla bitmesi. Kalem sü
resinin başında ve sonunda Hz. Peygam-

ber'e delilik isoadında bulunulmasından 
söz edilmesi. Sad sOresinde "zikir sahibi 
Kur'an" ile söze başlanıp sürenin "Kur
'an'ın alemler için bir zikir" olmasıyla so
na ermesi vb. örnekler, sOrelerdeki hati
me güzelliklerinin başlangıçlarıyla alaka
sı dikkate alındığında daha güzel ortaya 
çıktığını göstermektedir. Yine Kur'an'ın 
ilk sOresi olan Fatiha'da kendisine harn
dedilip ibadet edilen, hidayet veren, alem
lerin rabbi, rahman. rahim ve maliksıfat
larının sahibi ulu Allah'tan söz edilip son 
sOrelerinde O'nun bazı zati sıfatiarına ve 
O'na sığınmanın gerekli olduğuna temas 
edilmesinde de aynı özellik vardır. Kur'an -ı 

Kerim'den en son nazil olan ayet ( Bakara 
2/281) ve sürenin (Nasr 110/ 1-3) ResOl-i 
Ekrem'in vefatının yakın olduğuna dair 
telmihler içermesi hüsn-i hatime konu
sunda dikkat çekicidir. 

Putperest Roma'ya karşı tevhid inancı
nı savunduğu için takibe uğrayarak ma
ğaraya gizlenmek zorunda kalan Ashab-ı 
Kehfin söz konusu edildiği Kehf sOresinin 
şirkten tenzih ve tevhidi tebliğ le sona er
mesi ( 18/11 o). hatimelerin surelerio içe
riğine uygunluğu konusunda güzel bir 
örnektir. Nahl sOresi de tebliğ ve dave
tin zorlukları söz konusu edildikten ve bu 
uğurda sabır ve tahammül tavsiyesinden 
sonra bu mukaddimeyle bağlantılı olarak 
Hz. Peygamber'i teselli sadedinde duru
ma uygun bir hatimeyle sona ermiştir 
( 16/ 128). Hicr süresinin. "Ölünceye kadar 
rabbine kulluk et" ( 15/99) şeklindeki ha
timesi de veciz ve parlak bir bitiri ştir. İb
rahim ile Ahkaf sOrelerinin hatimelerin
de "bu bir tebliğdir ... " tarzında sona erişi 
belirten ifadeler beraat-i makta' konu
sunda güzel örneklerdir. En' am sOresinin 
son ayeti va' d ve vaidi birleştiren veciz bir 
hatimedir (6/165). Bunlardan başka bir
çok sürenin konuya uygun dua. hamdü 
sena, mev'iza, tavsiye, va'd, vaid . tebşir 
ile sona ermesi hüsn-i hatimenin gere
ğidir. 

Abbasiler'in ilk dönemlerinden itibaren 
edip ve şairler sözlerinin başlangıç ve so
nuç kısımlarının mükemmel olmasına, 
farklı konuları kaynaştıran güzel münase
betler düşürmeye özen göstermişlerdir. 
Konuyu onu özetleyen uygun vecize. ata
sözü. hikmetli ve nükteli söz, teşbih . tem
sil, ayet veya hadisi e bitirmek yaygın bir 
gelenek olmuştur. Özellikle Büveyhi vezir 
ve edibi Sahib b. Abbad ile sanatlı nes
rin önde gelen ustalarından Kadi el-Fazı! 
mektup ve inşalarında , başta Mütenebbi 
olmak üzere EbO Nüvas ile EbO Temmam 
gibi şairler kasidelerinin anılan bölümle-
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rinde önemli başarılar göstermişlerdir. 
Mütenebbi'nin Büveyhi Hükümdan Sey
füddevle 'nin methine dair kaleme aldığı 
bazı kasidelerin son kısımları duruma uy
gun dualar içeren, kasidenin sona erdiği
ni, artık sözün arkasının bulunmadığını 
ifade eden parlak hatimelerdir. Bediiyye 
şairleri de Hz. Peygamber'i övdükleri be
diiyyelerinde konuyla ilgili güzel örnekler 
vermişlerdir. Safiyyüddin el-Hilli ile İbn 
Cabir'in kasidenin sona erdiğini belirten 
mısraları çok başarılı kabul edilmiştir. 
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Başkasına ait bir söz 
veya şiiri sahiplenmek anlamında 

edebiyat terimi. 
_j 

Sözlükte intihiil. "bir kimsenin başka
sına ait bir şiir veya sözü kendisine nisbet 
etmesi" manasma gelir. Tenahhul keli
mesi de bu anlamda kullanılır. Aynı kök
ten gelen nihle 1 nuhle (dava. mezhep) is
mi de bu anlamla ilgilidir. Arap edebiya
tında intihal, genellikle çalınmış şiir ve 
söz için kullanılan serika kelimesinin eş 
anlamiısı olup daha çok "es-serikatü'ş
şi'riyye" adı altında ele alınmıştır. Çağdaş 
yazarlar arasında . hem şiir hem diğer söz 
çalıntılarını kapsamak üzere konuyu "es
serikatü ' l-edebiyye" adıyla inceleyenler 
de vardır (krş. Bedevi Tabane. es-Serika

tü'L-edebiyye, Kahire, ts.; Abdülaziz el
Hinavi, Diriise f:tavle 's-seriktW'L-edebiyye, 
Kah i re ı 405/1984). Bazı müellifler de inti
hal kelimesi yerine daha yumuşak bir ta
bir olarak ahz (alıntı) terimini kullanmayı 
tercih etmişlerdir (ibn Kuteybe, 1, 308, 
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328; Ebü'I-Hasan ibn Tabataba, s. 80 vd.; 
EbG Hilal el-Askeri, s. 215 vd.). 

Çalınmış şiir meselesi Arap edebiyatı
nın en eski ve önemli konularındandır. 
Edebi ten ki din temel amaçlarından biri 
de eserin orüinal veya çalıntı olup olma
dığını ortaya koymak olduğundan edebi
yat eleştirmenleri İslam öncesi dönem
den beri özellikle İmruülkays - Tarafe, 
A'şa MeymGn b. Kays- Nabiga ez-Züb
yan'i, Evs b. Hacer- Züheyr b. EbG Sülma, 
Cer'ir- Ferezdak, Eb O Nüvas- Hüseyin b. 
Dahhak, EbG Thmmam- Buhtürl arasın
daki şiir intihallerini ve ifade benzerlik
lerini ortaya koymak için yoğun bir çaba 
harcamışlardır. 

Muallaka şairlerinden Tarafe b. Abd, bir 
beytinde "serika" ve "igare" kelimelerini 
kullanarak, "Çalmak için başkalarının şi
irlerine igarede bulunmam, çünkü buna 
ihtiyacım yoktur. İnsanların en kötüsü 
çalandır" demiştir (Abdü llatlf M. Seyyid 
el-Hadld'i, s. 16) . Hayatının yarısını Cahi
liye devrinde geçiren Hassan b. Sabit de 
bir beytinde başkasının şiirini çalmanın 
kötülüğünü ve kendi şiirlerinin orüinalli
ğini dile getirirken serika tabirini kulla
nır. Em evi döneminin üç büyük şairinden 
biri olan Ferezdak, rakibi Cerlr'e hitaben 
söylediği bir beyitte aynı konuya temas 
ederken tenahhul kelimesini kullanmış 
ve, "Babanızın şerefsizliğine karşı benim 
şerefimi ve eşsiz şiirlerimi zikretmeye 
kalkarsanız şiir çalmak (tenahhul) zorunda 
kalacaksınız" demiştir. Ferezdak, şiirini 
anlarnca çalan Bals el-Mücaşil için de ay
nı terime yer vermiştir. Emevller'in saray 
şairi Ahtal. "Biz şairler kuyumculardan 
daha hırsızız" (Merzüban'i. s. 225) sözüyle 
bu dönemde şiir çalmanın şairler arasın
da yaygın hale geldiğini vurgulamakta
dır. 

İntihal konusunda münekkitlerin üze
rinde durduğu en meşhur örneklerden bi
ri İmruülkays'ın "vuküfen bi-ha sahbi ... " 
diye başlayan beytidir. Aynı beyit, son 
kelimesi farklı olarak Tarafe'nin mualla
kasında da geçmektedir. Bu tür benzer
Iikierin çalıntı mı yoksa rastlantı mı oldu
ğunun tesbit edilmesi, dolayısıyla serika 
ve intihal ile rastlantının (tevarüd) sınırla
rının belirlenmesi önemli bir mesele ol
muştur. Arap şiirinin en eski münekkit
Ierinden EbG Amr b. Ala'ya göre bunlar 
rastlantı olabilir. İnsanlar aynı şeyleri dü
şünüp onları aynı ifade kalıplarıyla dile 
getirebilirler. Bu meseleyi Mütenebbi, 
"Şiir. üzerinde sayısız ayak izleri bulunan 
geniş bir kumsaldır. Sonraki bir ayak izi
nin önceki bir iz üzerine düşmesi ve b un-
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ların çakışması mümkündür" şeklinde or
taya koymuştur. Şiir tenkitçilerinin "te
varüd, müvarede, iltikaü'I-hatıreyn" de
dikleri bu rastlantıya Mütenebbi'nin yo
rumuna uygun olarak "vuküu'l-hafır ale'I
hafir" (ayak izinin ayak izi üzerine rastla
mas ı) adı da verilmiştir. Serikaile tevarü
dün sınırlarını belirlemeye çalışan daha 
sonraki münekkitler. bu benzerlikleri çağ
daş ve aynı seviyede şairler arasında ise 
tevarüd, değilse serika saymış. yeni şair
Ierin eskilerden aldıklarını da serika ka
bul etmişlerdir. Bazı eleştirmenler de te
varüdün sınırlarını daha geniş tutarak iki 
şairin yaşadığı dönemlerle seviyeleri farklı 
da olsa benzerlik bulunan konuda ve şa
irlik gücünde aralarında kısmen yakınlık 
bulunduğu takdirde bu benzerliği tevarü
de yormuşlardır (ibn Ebü'l-isba', s. 400). 

Edebiyat tenkitçileri, nasların Iafzı ve 
biçiminden çok anlam ve özü üzerinde 
odaklaşan Mu'tezile'nin etkisiyle şairler 
arasındaki ortak anlamları irdelemeye ko
yularak lafız çalıntıları kadar anlam inti
hallerinin belirlenmesi konusunda da yo
ğun çaba sarfetmişlerdir. Hatta bir kısım 
eleştirmenler. dilde Iafızların belirli ve or
tak bulunduğunu ileri sürerek asıl çalın
tının anlam çalıntısı olduğunu söylemiş
lerdir. Hasan b. Bişr ei-Amidi, Kadi ei
Cürcani ve E bO Hilal el-Askeri gibi mute
dil eleştirmenler ise herkesin bilebilece
ği genel ve ortak anlamları, şiir gelene
ğinde yaygın olarak işlenmiş tema. teş
bih ve mesellerdeki benzerlikleri, farklı 
amaçlar için söylenmiş benzer ifadeleri 
intihal olarak görmemişlerdir. 

Öte yandan birçok belagat alimi, başa
rılı olsun veya olmasın edebi bir ustalık 
ve dile hakimiyet gerektirmesi, farklı bir 
telif ve kompozisyonu ifade etmesi sebe
biyle intihali bir nevi iktibas kabul ederek 
edebi sanat gibi görmüş ve ona bedi' il
minin konuları arasında yer vermiştir. Ba
zı eleştirmenler de yeryüzünde söylen
memiş anlam ve düşünce bulunmadığı
nı. bu sebeple yenilerin eskilerden alıntı 
yapmaktan kaçınamayacaklarını . ancak 
başkasından alınan bir düşüncenin Iafız. 
üs!Gp, belagatyönleriyle daha güzel bir 
ifade içinde sunulmasını, alınan unsura 
onu tamamlayan ve güzelleştiren yeni 
bir unsur eklenmesini intihalin ötesinde 
bir telif ve edebi sanat olarak değerlen
dirmeye layık görmüşlerdir. Bu şartları 
taşıyan alıntıya "hüsnü'l-ahz", aksine de 
"kubhu'I-ahz" adını veren tenkitçiler alın
tı yapan şairi, bunun alıntı olduğunun se
zilip farkedilmeyecek derecede gizleye
bildiği ölçüde başarılı kabul etmişlerdir. 

Özellikle bu durum. "hallü'l -manzGm" 
(başkasına ait bir şiir i nesre çevrilmiş ola
rak ifade etme) ya da "akdü'l -mensGr" 
(başkasının bir mensur parçasını şii re 
dökme) olaylarında daha sık görülür. 
"Kur'an ve hadisten yapılmış alıntı" de
mek olan iktibasla başkasına ait meşhur 
bir şiirden yapılmış alıntılar olan tazmin 
ve onun çeşitleri istiane ve Yda', kendine 
mal etme kastı bulunmadığı için serika 
ve intihal olarak görülmemiştir. 

Başta EbG Ali ei-Hatimi, Kadi ei-Cür
cani. İbn Reşil5 ei-Kayrevanl ve Ziyaeddin 
İbnü'I-Esir olmak üzere edebiyat eleştir
menleriyle belagat alimleri çoğu birbirine 
benzeyen. bundan dolayı aralarının kesin 
çizgilerle ayrılması mümkün olmayan se
rika ve intihalle ilgili birçok terim ve tür
den söz etmişlerdir. Bunların en yaygını 

"nesh"tir (lafzı ve manayı değiştirmeden 
bütünüyle almak) . Bazı tenkitçiler neshi 
intihalle eş anlamlı kabul etmişlerdir. Sa
dece manayı almaya "selh" denir. Selhin 
de benzerini ortaya koymak, manayı kıs
men almak. manayı alıp başka bir anlam 
eklemek gibi şekilleri vardır. Alınan laf
zı veya manayı daha kötüye çevirmeye 
"mesh", manayı zıddına çevirmeye "aks" 
(kalb). nesibi (gazel) methe çevirmeye 
"nakil" denir. Aşağı seviyedeki bir şairden 
alıntı yapmaya "igare 1 gasb", birden faz
la beyit iktibas etmeye " ıstıraf", bir beyit
ten az miktarda alıntıya "ihtidam". raki
bine yergide galip gelmek için başkası
nın şiirini kullanmaya "mürafede" adı ve
rilir. Bunlardan başka "ihtilas, ictilab, is
tilhak. müvazene, iştirak. ilmam. ittiba. 
sO-i ittiba, aks, ahz. meahız. iddia. iltikat 
ve telfik. ictilab ve terkib. nazar ve mü
Iahaza, müsalete" gibi birçok terim ve 
türden söz edilmiştir. 

İntihal meselesi, lll. (IX.) yüzyıldan iti
baren edebi tenkidin ana konusu olmaya 
başlamıştır. Bu hususta kaynakların kay
dettiği ilk eser, İbrahim b. Edhem'in kız 
kardeşinin oğlu İbn Künase'nin (ö. 207/ 
823) Seri]fiitü'l-Kümeyt mine'l-Kur,an 
ve gayrih adlı kitabıdır. İntihal mesele
sine ilk temas edenlerden İbn Sellam ei
Cumahi hocası YGnus b. Habib'den nak
len istizade, serika, ictilab tabirlerini kul
lanmış. intihalin ortak ve yaygın anlam 
ve temalarda değil orüinal fikirlerde söz 
konusu olduğunu ileri sürmüştür (Fuf:ıü
lü'ş-şu'artı>, I, 58-59). Daha sonra İbnü's
Sikkit, Seri]fiitü'ş-şu'ara, ve me'ttefe]fü 
(tevaredü) 'aleyhi adlı eserinde serika 
ve tevarüd olaylarını karşılaştırmalı ola
rak ele almıştır. Cahiz, manayı bütün Iaf
zıyla almaya iddia (intihal), kısmen Iafzıy-



la almaya serika dediği gibi bu konuyla 
ilgili istiane ve iştirak terimlerine de yer 
vermiş, şiirlerdeki benzerliklerde tevarü
dün mümkün görüldüğünü söylemiş. Cu
mahl'ye uyarak şairler arasında ortak olan 
anlamlarda serikanın söz konusu o lmadı

ğını ileri sürmüştür. Daha sonra Zübeyr 
b. Bekkar. İgaretü Küşeyyir 'ale'ş-şu
'ara' adlı eseriyle ilk defa intihal yerine 
igare terimini kullanmıştır. Merzübani, 
Zübeyr b. Bekkar ' ın tenkitlerini, Küsey
yir'in Abdullah b. Zübeyr eviadını ve on
ların Ehl-i beyt'ten ayrılışını hicvetmesi 
sebebiyle duyduğu husumetten kaynak
lanan haksız eleştiriler olarak değerlen
dirmektedir ( el-Müveşşa/:ı, s. 245) . Şair
ler arasında ortak olan manalarda intiha
lin söz konusu olmadığı hususunda Cu
mahi'ye uyan İbn Kuteybe, Hutay'e. Has
san b. Sabit ve Railibil'den yapılmış inti
hallere örnek verdiği gibi ( eş-Şi'r ve 'ş-şu

'ara', ı, 308. 328, 415-4 18) ilk defa selh 
terimine de yer vermiştir (a.g.e., I, 73). 
Müberred, sadece şiirden değil nesirden 
yapılmış intihallere de temas etmiştir. 
Kaynaklar İbnü 'I-Mu 'tezz'in de Seri~a
tü 'ş-şu'ara' adlı bir eserinden söz eder. 
Ayrıca onun şiirlerinden İbnü'I -Mu 'tez ei
Endelüs Mervan b. Hakem, Temim b. Mu
iz. Küşacim. Mütenebbi, İbn Vekı~. Va'va', 
İbn Haface. Ebu Firas ei-Hamdani ve İbn 
Senaülmülk intihalde bulunmuştur . . 

Emeviler devrinin ünlü şairleri Cerir ile 
Ferezdak'ın birbirlerinden yaptıkları na
killeri eski şiir eleştirmenlerinin birçoğu 
intihal olarak kabul etmiştir. Nitekim As
mal, mensup olduğu Sahile kabilesini hic
vetmesinden dolayı Ferezdak'a karşı in
tihalini bir intikam silahı gibi kullanarak 
onun şiirlerinin onda dokuzunun çalıntı 
olduğunu, buna karşılık Cerir'in şiirleri 
içinde sadece yarım beyitlik bir intihalin 
bulunduğunu söyleyerek sübjektif bir 
tenkit örneği ortaya koymuştur (Merzü
banl, s. 167-1 68 ). F'erezdak'a nisbetedi
len, "Ben sahipsiz şiirler i yitik develerden 
daha çok severim. En iyi hırsızlık kendisi 
için el kesilmeyen şiir hırsızlığıdır" (a.g.e., 

s. 168) sözü uydurma gibi görünmekte
dir. Bazı çağdaş eleştirmenler, Cerir ile 
Ferezdak'ın birbirinden çalmak amacıyla 
değil hiciv ve güldürü kastıyla yaptıkları 
alıntıların birçoğunu Batı edebiyatların

da "parodie", Arap edebiyatında "kal b" 
adı verilen bir edebi sanata dahil etmek
tedir. 

Abbasiler devrinin ilk zamanlarından 
itibaren edebiyat eleştirmenleri arasında 

intihal ve serikata dair eser yazma gele
neği oluşmuş, bu dönemde özellikle Ebu 

Nüvas, Ebu Temmam. Buhtüri ve Müte
nebbi'nin intihal ve serikatına dair birçok 
eser kaleme alınmıştır. Amidi, Kadi ei
Cürcani. Ebu Hilal el-Askeri. Abdülkahir 
ei-Cürcani bu dönemde yetişen eleştir
menlerin en ünlüleridir. Bun l arın dışında 

Ebu Nüvas. Ebu Temmam. Buhtüri ve 
Mütenebbi'nin intihallerine dair eser ya
zan İbn Ebu Tahir, Mühelhil b. Yemut , 
Ebü'z-Ziya Bişr b. Yahya en-Nasibi. İbn 
Arnmar es-Sekafi, İbn Vekl' gibi eleştir
menler, serika ve intihal konusunda ifra
ta kaçarak şairler arasında ortak manala
rı ve şiir geleneğinde yaygın temaları bile 
çalıntı olarak değerlendirmişler. bu se
beple Arnidi ve Cürcani gibi mutedil eleş
tirmenlerin eleştirilerine maruz kalmış
lardır. Esasen serika gibi ağır bir tabir de 
muhdes şairler konusunda müfrit ve mu
taassıp eleştirmenler arasında süregelen 
anlaşmazlık neticesinde ortaya çıkmıştır. 

Ebu Nüvas'm intihallerine dair yazılmış 
eserler arasında Mühelhil b. Yemut'un 
Seri~atü Ebi Nüvas' ı ile (Kahire ı 957) 
İbn Arnmar es-Sekafı'nin Meşalibü Ebi 
Nüvas' ı (Risalefi mesavi'i ve seri~iW Ebi 
l'füvas) önemlidir. Ebu Temmam'ın inti
halleriyle Buhtüri'nin Ebu Temmam ve 
diğer şairlerden yaptığı serikata dair ka
leme alınmış eserler içinde İbn Ebu Ta
hir'in Seri~atü'l-BuJ:ıtüri, Ebü'z-Ziya 
Bişr b. Yahya en-Nasibi'nin Seri~atü'l
BuJ:ıtüri min Ebi Temmam, Hasan b. 
Bişr ei-Amidi'nin el-Muvazene beyne 
Ebi Temmam ve'l-BuJ:ıtüri, Muhammed 
b. Ala es-Sicistani'nin Seri~atü Ebi Tem
mam ve Ali b. Muhammed eş-Şimşati'
nin Risale fi tafzili Ebi Nüvas 'ald Ebi 
Temmam adlı eserleri sayılabilir. Bu eleş

tirmenlerden Arnidi dışındakiler. eleşti
rilerinde ifrata kaçarak en küçük benzer
likleri bile intihal saymışlardır. 

IV. (X.) yüzyılın en büyükArap şairi Mü
tenebbl'nin mağrur tabiatı. yaygın şöhre

ti, birçok devlet adamının kendileri için 
methiye nazmetme talebini reddetmesi 
gibi faktörlerin sebep olduğu çekeme
mezlik ve husumet, şiirlerinin eleştiri ok
larına hedef olmasına yol açmıştır. Müte
nebbi'ye yöneltilen eleştirilerin temel ko
nusunu intihal ve serika meselesi teşkil 
etmektedir. Bu hususta kitap yazanlar
dan İbn Vekı~ . eserine el-Münşıf fi seri
~dti'l-Mütenebbi adını vermesine rağ
men eleştirileri insaf ölçülerini aşmıştır. 
Bundan dolayı Mütenebbi'nin dostu İbn 
Cinni eser hakkında Na~zü'l -Münşıf 

(en-l'fa/s:Z 'ala İbn Veki' fi şi'ri'l-Mütenebbi) 
adıyla bir reddiye kaleme almıştır. B üvey~ 

hiveziri ve edip Sahib b. Abbad, el-Keşt 
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'an mesavi'i şi'ri'l-Mütenebbi adlı ese
rini Mütenebbi'ye karşı duyduğu düş
manlık sebebiyle yazmıştır. Bununla bir
likte İbn Abbad, nesirlerinde Mütenebbi'
nin şiirlerinden intihal yapmaktan kendini 
alamamıştır. Zamanın ediplerinden Ebu 
Ali ei-Hatiml'nin, er-Risale tü'l-MuqıJ:ıa 
fi ~ikri seri~ati Ebi't-Tayyib el-Müte
nebbi ve sa~tı şi'rih'i de aynı duygular
la yazılmıştır. Ayrıca Hatimi. Mütenebbi'
nin Aristo'nun hikmetli sözlerinden inti
haller yaptığı iddiasıyla kaleme ald ığı Mu
qahatü şi'ri'l -Mütenebbi li-kelami 
Aristo (Seri~atü'L-Mütenebbi min J:ıike

miyyatı Aristo) adlı eserinin girişinde ön
ceki haksız eleştirilerini telafi edip Müte
nebbi'nin gerçek değerini ortaya koymak 
için insaf ölçüleri içinde eleştirilerde bu
lunacağını kaydetmesine rağmen bunun 
aksini yapmış , böylece eleştirilerine alay 
unsuru da ilave etmiştir. Ebu Sa~d (Said) 
Muhammed b. Ahmed ei-Amidi. el-İbd
ne 'an seri~ati'l-Mütenebbi adlı eserin
de raslantılarla şiir geleneğinde yaygın 
olarak kullanılan. ortak anlamları bile in
tihal saymıştır. Eleştirilerinde Arnldl'den 
etkilenm i ş olan Kadi ei-Cürcani, el-Ve
sa ta beyne'l-Mütenebbi ve l]uşumih 
adlı kitabında tarafsız olabilmiştir. İbnü'd
Dehhan da Mütenebbi'nin Ebu Temmam 
ve Buhtüri'den yaptığı intihallere dair 
kaleme aldığı el-Me'al]i~ü'l-Kindiyye 
mine'l-me'ani't-Ta'iyye'sinde tarafsız 
bir münekkit görüntüsü vermektedir. Zi
yaeddin İbnü'I-Esir, bu esere bir zeyil ve 
eleştiri olarak el-İstidrak (fı'r-red 'a la ri
sa/eti İbni 'd-Dehhan el-müsemma bi-) el
Me'al]i~i'l-Kindiyye mine'l-me'ani't
Ta'iyye'yi kaleme almıştır. Bunların ya
nında Ebü'I-Abbas en-Naml'nin Risale fi 
'uyubi'l-Mütenebbi adlı bir eser yazdı
ğı belirtilir. 

Şiir intihallerini genel olarak ele alan 
kitaplar arasında İbnü's-Sikklt ve İbnü' I 
Mu'tezz'in Seri~atü'ş-şu'ara'ları dışında 
Ca'fer b. Muhammed b. Hemdan ei-Mev
sıli'nin Kitab 'am fi's-seri~at, Ebü'z-Zi
ya en-Nasibi'nin es-SeriMtü'l-kebir ve 
Hasan b. Ahmed ei-Gandecanl'nin es-Sel 
ve's-seri~a'larını zikretmek gerekir. 

'İyarü'ş-şi'r'inde (s . 79-85) intihal ve 
serika meselesine yer veren Ebü'I-Hasan 
İbn Tabataba, başkasından bir anlamı alıp 
farkedilmeyecek derecede güzel bir ifade 
içinde sunmayı veya onu başka bir amaç
la kullanmayı serikanın ötesinde bir edebi 
sanat kabul eden ilk münekkittir. Ebu Hi
lal el-Askeri de alınan manayı güzel bir 
ifade ve lafız kalıbı içinde sunmayı "hüs
nü'l-ahz", aksini de "kubhu'l -ahz" olarak 
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nitelemektedir (Kitabü 'ş-Şına'ateyn, s. 
215-258). Sealibl. Yetimetü'd-dehr'inde 
Mütenebbl'nin şiirlerinden yapılan inti
hallere ve Sahib b. Abba d. Ebu İshak es
Sa bi ve Büveyhi Veziri Ahmed b. İbrahim 
ed-Dabbi gibi ediplerin nesirlerinde Mü
tenebbi'nin şiirlerinden yaptıkları serika
ta misaller vermiştir. Hiçbir şairin serika 
ve intihalden müstağni kalamayacağını 
söyleyen İbn Reşi~ el-Kayreva ni. gerek eJ
'Umde'sinde (Il, 280 vd.) gerekse Kura
c;iatü'~-~eheb'inde birçok serikatürünü 
örnekleriyle açıklam ıştır. 

Belagat alimleri içinde konuya ilk te
mas eden Abdülkahir ei-Cürcani Esra
rü'l-belaga'sında (s. 3 ı 3 vd.), akıl sahip
leri arasında müşterek olması sebebiyle 
intihalin aklimanalarda değil hayali ma
nalarda gerçekleşeceğini, ayrıca Iafız ya 
da mananın yanı sıra dizim. tasvir ve ifa
de tarzında da intihal olabileceğini söyler. 
Minhacü'l-bülega' adlı eserin müellifi 
Hazim ei-Kartacenni ise şiirleri bu bağ
lamda değerlendirerek dörde ayırmıştır. 
Şairin kendi icadı olan mana ve düşün
eeye "ihtira"'. başkasından aldığı , ancak 
daha güzel bir ifadeye büründürerekken
disine mal ettiği türe "istihkak" . gerek 
kendisinden alıntı yapılan gerekse alıntı 
yapan şairin şiirlerinin edebi açıdan denk 
olduğu. dolayısıyla ikisinin de sahiplik id
diasında ortak olduğu türe "şerike" . alın

tı yapılan şiirden daha düşük seviyedeki 
şiire "serika" adını vermiştir. Ziyaeddin 
İbnü'I-Esir. el-Me§elü 's-sa'ir fi edebi'l
katib ve'ş-şa'ir adlı eserinde şiir çalıntı
Iarı üzerinde ayrıntılı olarak durmuş (III, 
218-292). bakirve orijinal manaların kal
madığı gerekçesiyle serika ve intihale ce
vaz verilemeyeceğini , bakir mana kapısı
nın her zaman açık olduğunu , bu yüzden 
bir kelimenin bile bazan serika sayılabi
leceğini ileri sürmüştür. Ayrıca bir şiirde 
intihal bulunup bulunmadığını tesbit et
menin büyük edipleri n. usta eleştirmen
leri n işi olduğunu , bunun için geniş şiir 
kültürüne ihtiyaç bulunduğunu söyler. 
Tel/;].işü'l-MittaJ:ı ve el-izaJ:ı sahibi Ha
tib ei-Kazvinl ile birlikte "serikat şi'riyye" 
konusu belagat kitaplarına girmiş ve be
di' ilminin ihmal edilmemesi gereken ko
nuları arasında yerini almıştır. Kazvinl'yi 
takip eden Tel/;].iş şarihleri de aynı gele
neği sürdürmüştür. 

D TÜRK EDEBiYAT!. Türk edebiya
tında intihalden eski kitaplarda "şair ge
çinenlerin tutulduğu bir hastalık" olarak 
söz edilir. Bu şairlere "düzd-i sühan" (söz 
hırs ızı). yaptıkları işe de "sirkat-i şi'r'' de-
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n ir. Bu ağır suçun cezası da dil kesrnektir: 
"Sirkat-i şi ' r edene kat'-i zeban lazımdır 1 
Böyledir şer' -i belagatta fetava-yı sühan" 
(Sünbülzade Vehbi) . 

Kaynaklarda birçok çeşidinden söz edi
len intihalin başlıcaları şunlardır: Sirkat. 

Divan şairleri arasında sık sık kullanılan 
bu terimin üzerinde eskiden beri çokça 
durulmuştur. Başkasına ait bir fikri veya 
hayali kullanmaya ahz ü sirkat, bunun 
belli olanına zahir sirkat. belli olmayanına 
gayr-i zahir sirkat adı verilir. Gayr-i zahir 
sirkatler daha çok başkasına ait bir dü
şünce veya sözü değiştirmek suretiyle 
yapılır. 

Divan şairleri arasında görülen intihal
lerin çoğu, aslında Arapça ve Farsça m ıs
ra ve mefhumların Türkçe'ye çevrilerek 
sahiplenilmesi şeklindedir. Büyük şairler 
için mazmun iktibası kabul edilen bu tarz 
intihallerin çeşitleri şöylece sıralanabilir: 
igare. "Bir şairin manzumesini benimse
mek" anlamında kullanılan bu terimi e ifa
de edilen intihal örneği azdır. Mesh adı da 
verilen bu intihal, başkasına ait olan bir 
manzumedeki sözlerin yerini değiştirmek 
yahut bu manzumeden bazı sözleri al
mak suretiyle yapılır. ilmarn veya selh 
ise bir manzumenin yalnız manasını al
mak yoluyla yapılan intihaldir. Selhe ya
kın bir intihal çeşidi de başka bir şairin şi
irinden ilham alarak ondaki fikirleri kul
lanmak olan hayidedir. Bir eserden etki
lenmekle intihali birbirinden ayırmak ge
rekir. Zira etkilenme her sanat dalında gö
rülen ve tabii karşılanan bir durumdur. 

İntihalle yakın münasebeti olduğu ka
bul edilen diğer bir çeşittevarüddür. Da
ha çok tarih düşürmede görülen tevarüd, 
iki şairin birbirinden habersiz olarak bir 
mısra veya beyti aynı şekilde söylemele
ridir. 1 030 ( 1620) yılında şiddetli soğuk
tan İstanbul Bağazı'nın donması üzerine 
birkaç şair. "Yol oldu Üsküdar'a bin otuz
da Akdeniz dondu" mısraını söylemiş ve 
ebced hesabıyla bu olaya tarih düşürmüş
tür. Ancak bir benzerliğin tevarüdden 
kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlen
mesi çok zor olduğundan tevarüd genel
likle şüpheyle karşılanır. Bütün bu intihal 
türleri hakkında şöyle bir değerlendirme 
yapılmıştır: "Kudemanın bulup asarını 
gencine-misal 1 Ettiler cümle hararni gi
bi yağma-yı sühan 1 Selh ü ilmarn ü te
varüd diye sonra çalışır 1 Aybını setre ni
ce düzd-i tüvana-yı sühan" (Sünbülzade 
Vehbi). 

Sözlü bir geleneğe sahip olan halk ede
biyatında şiirler, halk edebiyatı meraklı-

larının "cönk" adı verilen derlemelerinde 
gelişigüzel yazıya geçirdikleri metinlere 
dayanır. Bu durumda intihal, daha çok 
bunları tertip edenin yaptığı yanlışlıktan 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla aynı yüz
yılda yaşamış halk şairlerinin eserlerinde 
görülen intihallerin kaynaklarını tesbit 
etmek çok zordur. 
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