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iRBAD b. sARiYE 
( 4;.JL... ~ J:ı4.rJI ) 
Ebu Necih el-İrbad 
b. Sariye es-Süleml 

(ö. 75/694) 

Sahabi. 
_j 

Süleym kabilesine mensup olup aynı 
kabileden altı kişiyle birlikte Resul-i Ek
rem'e gelerek biat ettiği rivayet edilmiştir 
(Heyseml, VIII, 5 1-52). Hemşehrisi Amr b. 
Abese'nin ve onun kendilerini dördüncü 
müslüman olarak gösterdikleri ileri sü
rülmüşse de Zehebl, İrbad'ın böyle bir id
diada bulunduğuna dair rivayetin sahih 
olmadığını belirtmiştir (A'lamü'n-nübe
la', III , 421). Amr b. Abesegibi ilk müslü
manlardan biri olması halinde İrbact'ın da 
Mekke'ye gelip Hz. Peygamber'le görüş
müş olması. o sırada Resül-i Ekrem'in 
çevresinde yeteri kadar müslüman bu
lunmadığı için güvenlik sebebiyle ve onun 
tavsiyesi üzerine kabilesine geri dönmesi 
mümkündür (bk. AMR b. ABESE). İrbad 
fakir olduğundan ehl-i Suffe arasında ya
şadı. Tebük Gazvesi'ne katılmak için binek 
hayvanı bulamayan altı yoksul sahabi ile 
birlikte o da Resül-i Ekrem'den yardım is
tedi. Resulullah binek temin edemediğini 
söyleyince üzülerek ağlayan , bu sebeple 
"bekkaln" diye anılan bu yedi kişi hakkın
da ayet nazil oldu (et-Tevbe 9/92) . İrbad, 
Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hu
mus'a yerleşerek zahidane bir hayat sür
dü ve 7S'te (694) vefat etti. Bu tarihten 
önce Abdullah b. Zübeyr b. Avvam'ın 
Emeviler'le mücadele ettiği yıllarda öl
düğü de söylenmiştir. 

İrbad, Resül-i Ekrem'den ve Ebu Ubey
de b. Cerrah'tan rivayette bulunmuş. kızı 
ümmü Hablbe, sahabeden Ebu ümame 
el-Bahili, muhadramundan Cübeyr b. Nü
feyr. tabiinden Abdurrahman b. Amr es
Sülemi. Abdullah b. Ebu Bilal, Ebu Rühm 
es-Semal, Hablb b. Ubeyd ve diğerleri de 
ondan hadis nakletmiş, rivayetleri Kü
tüb-i Sitte'nin dört s üne n inde yer almış
tır. Abdullah Muhammed Şüfey', Dirô.se
tü merviyyô.ti'ş-şa./:ıô.be: Sehl b. 'Ab
dillô.h es-Sô.'idi ve '1- 'İrbô.çl b. Sariye ve 
Şevbô.n mevlô. Resulillô.h şallallahü 
'al ey hi ve sellem ii Müsnedi'l-İmô.m 
AJ:ımed b. Ifanbel adlı yüksek lisans te
zinde ( 1404, Camiatü ümmi'l-kura külliy
yetü'ş-şerlati'l-İslamiyye) onun rivayetle
rini de incelemiştir. 
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~ SELAHATTİN POLAT 

İRBİL 

(bk. ERBiL). 

İRCA 

(bk. MÜRCİE). 

IR C lCA 

(bk. iSLAM TARİH SANAT 

ve KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZi). 

iRDAF 
( ...SI~Jf'l) 

Söz içinde 
tabi unsur anılarak 

-, 

_j 
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metbuun anlatıldığı bedi' sanatı. 
L _j 

Sözlükte irdaf "tabi olmak, izlemek; 
binek hayvanı süren binicinin terkisine 
adam bindirmesi" anlamına gelir. Arkaya 
bindirilen kimseye de ridf veya redif de
nir. Beyan ve bedi' ilimlerinde irdaf, "bir
biriyle alakah iki anlam ve fikir arasında 
öncelik ve sonralığı dikkate alıp sonuç ve 
tabi konumundakini anarak diğerini an
latmak" manasında kullanılmıştır. Arala
rında, ata binenle arkasına bindirdiği kim
se arasındaki yakınlığa benzer bir ilgi bu
lunan bu iki unsurun durumu arkaya bi
nenin anılarak öndeki binicinin onunla 
temsil edilmesi, arkadakinin öndekine de
lalet ve işaret eder konumda olmasıdır. 

ömer b. Ebu Reb!a'nın, bir mısraında sö
zünü ettiği kadının boynunun uzunluğu
nu tasvir ederken kullandığı ı.S.9-€-" ö~ı" 

".J::,_,.öll (Küpe sarkım mesafesi uzundur) ifa
desi irdilfa bir örnek teşkil eder. Şair bu
rada düz ifade yerine onunla yakından il
gili , onun bir sonucu ve tabii durumun
daki küpe sarkım mesafesinin uzun oldu
ğunu söyleyerek boynunun uzunluğuna 
işaret etmiştir. Gerçekçi ifade yerine do
laylı anlatırnın tercih edilmesi manaya 

zenginlik katarak ifadeyi daha canlı ve za
rif hale getirmiştir. İrdafa, kendisinde ta
bi unsur anılarak metbu anlatıldığı için 
tetbi' adını verenler olduğu gibi iki teri
mi birleştirerek irdaf ve tetbi', erdat ve 
tevabi' diyenler de vardır. Düz anlatım 
terkedilerek (tecavüz) dalaylı anlatım ter
cih edildiğinden irdafı tecavüz olarak ad
landıran alimler de bulunmaktadır (E bO 
1-İilal el-Askeri, s. 385; İbn Reş!~el-Kayre
vanl, I, 533; İbn Sinan el-Hafad, S. 229-

230). 

Bu sanatı ilk keşfeden ve ona irdaf adı
nı veren Kudame b. Ca'fer (ö. 337/948), 

irdafı lafzın anlamla uyumuna (Ttilat) da
hil bir nevi saymış ve. "Şairin bir düşünce
yi dile getirmek isterken onu anlatan laf
zı değil onun tabii ve redifi (müradit) duru
mundaki fikri anlatan lafzı kullanması
dır" şeklinde tanımlamıştır. İbn Kuteybe 
ve İbnü'I-Mu'tez gibi edip ve münekkit
lerin verdikleri örneklerden irdafı kinaye 
ve ta'riz kapsamında mütalaa ettikleri 
anlaşılmaktadır (et-Te'vfl, s. ı 99; el-Bed!.', 
s. 160-161). Rummanı. Hatiml. Ebu Hilal 
el-Asker!, İbn Reş1[5 el-Kayrevanl. İbn Si
nan el-HafacT, HatTb et-Tebriz!. Ebu Ta
hir el-Bağdadl. İbn Ebü'l-İsba' gibi bela
gat ve bed!' alimlerinin çoğu ile Safiyyüd
din el-Hilll, İbn Hicce el-Hamevi gibi be
dliyyat müellifleri. Kudame b. Ca'fer'i ta
kip ederek irdafı kinaye ve ta'rizden ayrı 
bir sanat olarak ele almışlardır. Süyut! ir
dafı kinayeye benzeyen bir bedT' türü şek
linde görür. Abdülkahir el-Cürcanl'nin de 
irdafı kinayeden saydığı verdiği örnekler
den anlaşılmaktadır. Beyan alimleri irda
fı kinaye ile eş anlamlı saydıkları gibi Zi
yaeddin İbnü'l-Esir. Muzaffer el-Alevi ve 
Necmeddin İbnü'l-Esir el-Halebl onu bir 
kinaye türü olarak kabul etmişlerdir. 

İrdaf ile kinayenin farkı şöyle açıklan
mıştır: Her ikisinde de söz içinde geçen 
öğe ve onun örtülü olarak anlattığı öğe 
olmak üzere iki temel unsur vardır. Kina
yede bu iki öğe arasında lüzum ilgisi bu
lunur. Söz içinde geçen öğe (lazım) diğer 
öğenin (melzGm) ayrılmaz bir parçası, bir 
özelliği ve ön şartı konumundadır. Kina
yede lazım zikredilir, melzum kastedilir: 
lazımdan melzuma geçiş söz konusudur. 
İrdafta ise iki öğe arasında sebep-sonuç 
ilişkisi vardır: tabi olan unsur anılarak 
metbua (sonuç zikredilerek sebebe) işa
ret edilir. "Cömert. misafirperver" anla
mında kinaye olan ".:ılo}f y}J" (külü bol) 
ifadesinde kül bolluğu, çok ateş yakmak, 
çok yemek pişirmek, çok konuk ağırla-


