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!il ÖMER MAHİR ALPER 

ı 
İRHAS 

ı 

( U"~;f'l) 

Nübüvvetle görevlendirilmeden önce 
peygamberlerden sadır olan 

harikulade olaylar anlamında 
kelam terimi 

(bk. HARİKULADE). 
L _j 

ı 
İRS 

ı 

(bk. MİRAS). 
L _j 

ı 
İRSAD 

ı 

( ~~;f'l ) 

Sözün önünde 
sonuna delalet eden bir kısım bulunması 

anlamında edebi sanat. 
L _j 

Sözlükte irsiid "gözletmek, gözetlet
mek, yola gözcü koymak" m anasına gelir. 
Bedi' ilminde anlama güzellik katan sa
nat lardan olan irsad edebi nesirde seci 
fıkrasının son kelimesine (sec'a), şiirde ise 
beytin son kelimesine (kafiye) işaret eden 
bir kısmın sözün baş tarafında yer alma
sıdır. Sözün başı ile sonu arasında sıkı 
irtibatın bulunması, biri söylenince di
ğerini çağrıştıracak bir işaretin varlığı, 
lafızlar l a manalarıo birbirin i din leyi
ciye fısıldar mahiyette olması beliğ sö
zün ve güzel şiirin niteliğidir (EbG Hilal 
el-Askeri, s. 425). Bu aynı zamanda. Kuda
me b. Ca'fer'in edebi sanatların temeli 
olarak gördüğü "uyum" (ltilaf) teorisinin 
de gereğidir. Bu türde sözün başıyla sonu 
arasında sıkı bir irtibat bulunduğundan 
dinleyici, seeili kafiyenin son harfini (rev!) 
bildiği takdirde sözün başını duyunca ni
hayetine varmadan sondaki kelimenin ne 
olacağını kestire bilir. Teftazanl sadece re
vlnin bilinmesinin yeterli olamayacağını, 
kafiye kelimesinin kalıbınında (slga) bilin
mesi gerektiğini söyler. 

İrsad. belli bir isim verilmeden ilk defa 
İbnü'l-Mukaffa' ( ö. 142/759) tarafından 

tanımlanmıştır. İbnü'l-Mukaffa' bir şiirin 
en iyi beytinin. başı duyulunca kafiye ke
limesinin bilinebileceği beyit olduğunu 
söyler (Ca h iz, ı. ı 16). Bir manzumede yer 
alan beyitleri estetik açıdan sınıfiandıran 
Sa'leb "el-ebyatü'l-muhaccele" ismiyle ko
nuya temas etmiş ve bu tür beyitleri "ilk 
mısraının son kelimesinden kafiyesi anla
şıla bilen. sonu (acüz) söz sahibinin ama
cını açıklar nitelikle olan beyitler" şeklinde 
tanımlamıştır. Kudame b. Ca'fer. "tevşlh" 
olarak adlandırdığı bu türü kafiye kelime
sinin beytin diğer öğeleriyle uyumu ne· 
vinden saymıştır. 

Ali b. Harun el-Müneccim irsada "tes
him" adını vermiştir. Ona göre bu özelliği 
taşıyan şiir (müsehhem). ilk mısraını duyan 
dinleyicinin son mısraı duymadan kafiye 
kelimesini tahmin edebileceği şiirdir (Ha
tim!, ı. 152). Hasan b. Bişr el-Amidl, belli 
bir isim vermemekle birlikte tenasüp ve
ya tezat uyumu ile bölümleme mükem
melliğinin bir gereği olarak parçalarının 

birbirine delalet etmesini güzel sözün. 
beytin başı okununca sonunun nasıl ge
leceğ i nin bilinmesini de güzel şiirin niteli
ği olarak görür. Bu sanata teshim denme
sini uygun bulmayan İbn Vekl' ona "mut
mi'" (duyanda benzerini söyleme arzusu 
uyandıran ş iir) adını vermiş ve "lafızları 
kulağa ulaşmadan anlamı kalbe erişen 
şii r" olarak tanımlamıştır. Ebu Hilal el
Askeri buna "tebyln" denmesini önerdik
ten sonra onu "başı sonunu haber veren, 
başı duyulunca sonu tahmin edilebilen 
beyit" olarak tanımlamış ve en iyi şiiri 
"başları ile sonlarının , lafızları ile mana
ların yarışırcasına birbirine delalet eden 
şiir" olarak nitelemiştir ( Kitabü 'ş-Şına'a
teyn, s. 425). 

Bu sanata irsad adını ilk veren alim Zi
yaeddin İbnü'l-Eslr'dir (ö. 637/1239) Ar
dından Hatlb el-Kazvlnl ile onun Tel{J.i
şü '1-MittdJ:ı'ına şerh yazanlar ve bunlar
dan sonra gelen belagat alimleri aynı te
rimi kullanmışlardır. İbn Münkız ile Ziya
eddin İbnü'l-Eslr ve İbn Kayyim el-Cevziy
ye, tevşlhi irsad karşılığı olarak değil farklı 
bir edebi tür şeklinde ele almışlardır. Di
ğer belagat alimleri, edebiyat münekkit
leri ve bedliyyat sahipleri çoğunlukla tev
şlh , teshim ve irsad terimlerine aynı sa
natı ifade etmek için yer vermişlerdir. 
İbn Ebü'l- İsba' tevşlh ile teshim arasında 
üç fark bulunduğunu söyler. Teshlmde 
seci ve kafiye bilinmese de sözün başın
dan sonu bilinebilir. Tevşlhte bunlar önce
den bilinmedikçe son kelime tahmin edi
lemez. Teshlmde bazan sözün başı sonu
na. bazan da sonu başına delalet eder; 

iRSAD 

tevşlhte ise sadece baş sona delalet eder. 
Teshlmde sözün baş tarafı bazan beytin 
sonuna. bazan da başka yere delalet eder
ken tevşlhte sadece beyit başı kafiyeye 
delalet eder ( Taf:ırTrü 't- Taf:ıbTr; s. 264-265). 

Nüveyrl de bu iki terimi farklı görmüş ve 
İbn Ebü'l -İsba' ın üçüncü sırada andığı 
farkı zikretmiştir ( Nihtiyetü '1-ereb, VI ı. 
142) 

Anlamın delaleti sebebiyle. şiir nihaye
te ermeden dinleyici tarafından sonunun 
tamamlanması Arap geleneğinde kaliteli 
şiirin özelliğidir. Şairler şiirlerinin bu hu
susiyetiyle övünmüşlerdir. İbn Nübate es
Sa'dl, "Toplumda okunduğunda bir coşku 
kaynağıdır onlar; kafiyeleri de başları söy
lenince bilinir" (Yahya b. Hamza el-Alevi, 
s. 357-358) anlamındaki beytinde şiirleri
ni bu özelliğiyle övmektedir. Ferezdak'ın, 
Cerlr'in bazı şiirleri kendisine okunduğun
da şiirdeki muntazam dizim ve mükem
mel uyum sebebiyle her beytin sonunu 
daha okunmadan tamamladığı kaydedi
lir (Tibl, s. 394-398). 

Sözün. baş tarafı okununca nasıl sona 
ereceğini tahmin ettirecek nitelikte ol
ması arada güçlü bir irtibatın bulunma
sından ileri gelir. Bu irtibat taksim, tena
süp, tezat. mukabele. lüzum. lafız delale
ti, anlam delaleti gibi alakalardır (Am id!, 
s. 262) Helak edilen milletleri anlatan 
".:ı~ ~1 ı,;lf' ..;,s::ı, ~ ..ı.ıı.;ılf' Lo;· 
(Allah onlara asla zulmedecek değildi; fa
kat onlar kendi kendilerine zulmetmektey
dil ayetinde (el-AnkebGt 29/40). baştaki 

lafız ve anlam delaleti sondaki fasıla keli
mesini ( .:ı~ ) söylenmeden bilme im
kanı verecek derecede baş- son irtibatı 
sağlamıştır. 

~..,.r ~T,.,ı,ı .ı.ıı 0,~ .;,~ ı, ..;.,;. ~ı .;,<.;..iı J~~ .. 
..:..,.,~ı .:..,_.~ı ı .;,~,ı ~!' ' ~ .:,.;..,:;.if' .:.ı~f 
".:.ı~ ı (Al lah 'tan başka birtakım dost
lar edinenierin hali örümceğin haline ben
zer: O bir ev edinm i ş. halbuki evlerin en 
çürüğü örümceğin evid ir) ayetinde de (el
AnkebGt 29/41) öndeki lafız ve anlam de
laleti, sondaki .. .:..~ı ~ı" terkibini söy
lenmeden tahmin etme imkanı verecek 
irtibatı temin etmektedir. Bu iki örnekte 
görüldüğü gibi. bazı açıkirsad misallerin
de son kelimenin tahmin edilmesinde re
vlnin bilinmesine de gerek kalmaz. Bazı 
durumlarda da ayette yakın ayetlere. şi
irde diğer beyitlere, nesirde yakın fıkra 
seeileri ne bakılarak hem rev! hem de ka
fiye 1 fasıla slgasının önceden bilinmesi 
mümkün olur. ö..~>- 1' 4.01 Y! ,_,..ı.;,ıı .;,ll Lo," 
~ ~ ~4; ~ ~ 4.oJS''Y,ı'' ·~ıs 
"w~~ ayetinde (YOn us l 0/1 9) önde-
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ki "t~ı;" (ihtilafa dü ştüler) ve "~ı" 
(hüküm verilirdil ifadelerinin delaletleri, 
sondaki" ..:ı~ ~lo.;9" kısmını bilme im
kanı verebilir. Ancak revl harfinin. önün
de vav bulunan nOn harfi olduğu önce
den bilinmezse "..:ı~" yerine "1~1" 
olarak da tahmin yapılabilir. Buhtürl'nin 
şu beytinde "savaşmak 1 barışmak, aziz 1 
zelil, aziz eylemek 1 zelil eylemek" şeklin
de zıtlar arasındaki ilgi son kelimeyi söy
lenmeden söyletecek güçtedir: 1~}> ı~ı;-· 
"~~ ı,,;.:i l~l...ı 1~!,, !)!_;.: t,J~i (Savaştıkla
rında azizi zelil kılarlar, barıştıklarında ise 
zelili aziz eylerler: MecdiYehbe Kamil el
Mühendis. s. ı 7) . Şu hadiste de sözün so
nunun nasıl geleceğini tahminde zıt. kar
şıt ve taksim ilgisinin etkisi görülür: W"" 

.d! .ül...ı <~Al.> ~W"' ı 4~1 .d! o .:o li <~.o lo i~ 
"):ıı (Kim Kur' an' ı önüne koyarsa onu cen
nete götürür, kim onu arkasına atarsa onu 
cehenneme sevkeder: Yahya b. Hamza el
Alevi, s. 358-359). Züheyr b. Ebu Sülma'
nın şu beytinde üç kısım olarak söz edi
len zamanın taksiminin beytin sonunun 
nasıl geleceğini bilmede irtibat sağladığı 
görülmektedir :, ~._,....YI, f~' ~ı..~~," 
"!'>", ..>J:. ._J ı..~ .;.r ._;s:;, (Bugünde ve on
dan önce d ünde olanları bilmekteyim, ama 
ben yarın olacakların bilgisinden yoksu
n um) . 

Nutfe. aleka. mudga, kemiğe ve ete 
bürünme şekillerinde insanın yaratılış 
evrelerinden söz edildikten sonra ayetin 
"_,>TCi.l.> oüi.:..;i ~j" (Sonra onu başka birya
ratılı ş la insan haline getirdik: el-Mü'mi
nun 23/14) kısmına gelince vahiy katibi 
Abdullah b. Sa'd b. EbQ Serh, öndeki bu 
lafız ve anlam delaleti sebebiyle kendi
sini tutamayarak "..:ı#t:;;.~t .,:ı->1 .J.ıt.!l;I.Ms" 

(Yaratan ların en güzeli olan Allah pek yü
cedir) şeklinde ekleme yapmış, bunun üz
erine Hz. Peygamber de "Yaz, böyle indi" 
demiştir (Tibl, s. 396-397) 
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Iii İSMAİL DURMUŞ 

r 
İRSADİ VAKlF 

Çıplak mülkiyeti 
devlete ait bir arazinin menfaatinin 

hayır cihetine tahsis edilmesiyle kurulan 
vakıf. 

L 

Sözlükte "gözetlemek ve hazırlamak" 
anlamlarına gelen irsad vakıf hukukun
da. çıplak mülkiyeti (rakabe) beytülmale 
ait olan bir mülkün gelirlerini veya tasar
ruf hakkını yahut her ikisini devlet başka
nının izniyle, esasen devlet hazinesinden 
harcama yapılması gereken bir kamu ya
rarına tahsis etmekten ibarettir. irsadı 
yapan yetkiliye mürsid. irsad konusu olan 
mülke mürsad adı verilir. irsadl vakıflar 
Osmanlı uygulamasında mlrl arazinin tah
sisi suretiyle yapılır ve bu tür vakıflara 
"tahsisat kabilinden vakıflar" veya "gayr-i 
sahlh vakıflar" denir. Bu çeşit arazinin va
kıf oluşu. mlrl arazinin tasarruf hakkının 
veya öşür, haraç vb. vergi gelirlerinin ka
mu yararı niteliğindeki ya da sosyal amaç
lı bir hayır cihetine tahsisi anlamına gel
mektedir. Burada vakfedilen, arazinin çıp
lak mülkiyeti olmayıp araziden elde edi
len menfaatler veya o arazinin tasarruf 
hakkıdır. Bu tür vakfa gayr-i sahlh vakıf 
denmesi geçersiz olduğu için değil gerçek 
bir vakıf olmadığı içindir. Gerçek anlam
da bir vakfın olabilmesi için tahsisi yapan 
kimsenin o malın mfıliki olması gerek
mektedir. Halbuki padişahla, rakabesi 
devlete ait olan mlrl arazi arasında böyle 
bir mülkiyet ilişkisi yoktur. 

Tarihi Gelişim ve Uygulama. Hanefiler 
dışındaki islam hukukçuları . bazı görüş 
ayrılıkları bir tarafa bırakılırsa savaş yo
luyla elde edilen arazinin müslümanlar 
lehine vakıf olacağını belirtmişlerdir. Bu
radaki vakıf tabiriyle klasik anlamda bir 
vakıf kastedilmemekte. bu arazinin ve 
elde edilecek gelirlerin bütün müslüman
ların yararına tahsis edilmesi aniatılmak 
istenmektedir. Bu tür bir vakıf. Osmanlı 

Devleti'nde uygulanan mirl arazi rejimi
ne ve özellikle m Iri araziye ait gelirlerin 
yahut tasarruf hakkının hayırlı bir gayeye 
tahsisi demek olan tahsisat kabilinden 
vakıflara benzemektedir. Arazi temlik ve 
temellükten alıkonulmakta ve işletilerek 
elde edilen gelirler müslümanlara tahsis 
edilmektedir. Bir başka ifadeyle devlet 
savaş yoluyla fethedilen araziyi vakıf adıy
la kamuya tahsis etmektedir. 

Hayırlı bir gayeye yapılacak tahsisierin 
vakıf adıyla gerçekleştirilmesi için ilk te
şebbüs Musul Atabegi NQreddin Mah
mud Zengl'den (ö . 569/ 1 ı 74) gelmiştir. 
NQreddin Zengl medreseler. hastahane
ler, hatta müderris ve kadılar için devlet 
hazinesinden yapılacak ödemelerin ak
samadan yerine getirilmesini sağlamak 
amacıyla vakıf yolunu kullanmayı düşün
müş ve konuyu Şafii hukukçusu İbn Ebu 
AsrOn'a sormuştur. İbn EbQ AsrQn da 
müslümanlara vakıf anlayışından hareket 
ederek. bu arada beytülmalden istihkakı 
bulunanlara yapılacak tahsisatın yerine 
ulaşmadığın ı da göz önünde tutarak dev
letin bu tahsisleri vakıf adıyla yapmasının 
caiz olduğuna fetva vermiştir. Onun fet
vasını aslında Hanefi olan NQreddin Zen
gl benimsemiş ve aleyhteki bütün telkin
lere rağmen fakirlere. zayıflara. alimlere, 
kadılara vb. harcama kalemlerine Şam'
daki birçok beytülmal arazisini vakıf adıy
la tahsis etmiştir (Muhammed b. Ahmed 
el-GaytT, vr. 192; Ahmed b. Muhammed el
Ham evi, el-Es'iletü 'l-1-:fane{lyye, vr. I 29b). 

NQreddin Zengl'nin açtığı bu yolda Sela
haddin-i EyyQbl de yürümüştür. Hanefi
ler'den İbnü'l-Hümam, Şafii hukukçula
rından Sübkl. Nevevi ve SüyOtl de bu çe
şit hayır cihetlerine vakıf adıyla tahsis ya
pan devlet adamlarını fetvalarıyla destek
lemişlerdir (SüyQtl, en-l'fal).lü'l-mestO.r; vr. 
224b-225•; Muhammed el-Mehdi, ll, 645-

648). 

Memlükler'den Sultan Berkuk, 784 
(1382) yılında bu çeşit vakıfların beytül
malden hile ile alındığını ve beytülmal
den istihkakı bulunmayan cihetlere tah
sis edildiğini ileri sürerek irsadi vakıfları 
iptal etmek istemiştir. Ancak bu hadise 
üzerine toplanan ve Hanefi hukukçusu 
Ekmeleddin el-Babertl, Şafii hukukçusu 
Şücaüddin el-Bulkinl ile Maliki hukukçu
su Şeyh Ziyaeddin el-Kureşl'den oluşan 
heyet, bu çeşit vakıflardan kamu yararı
na yönelik olanların meşru olduğunu ve 
asla iptal edilemeyeceğini belirtmiştir 
(SüyQtT, a.g.e., vr. 226b: el-Envarü's-seniy
ye, vr. 476-481; Muhammed b. Ahmed el
Gaytl, vr. 194) . 


