
bilgi vermiş ve her bölümü kendi içinde 
Mağrib alfabesi tertibine göre sıralamış
tır. Terim anlamında sahi'ıbe kabul edilen 
kimseler dışında mürnin olarak Hz. Pey
gamber'le bir defa karşılaşan veya onu bir 
defa görenlerle ondan duyduğu tek cüm
leyi rivayet edenlere. Resuluilah hayatta 
iken müslüman anne ve babadan doğan 
çocuklara, Hz. Peygamber'in kendisine 
dua ettiği ve yüzlerine baktığı bebeklere 
ve mürnin olarak Hz. Peygamber'le bir şe
kilde münasebeti bulunan kimselere de 
eserde yer verilmiştir. İbn Abdülber kita
bına el-İsti'ab adını vermekle birlikte ça
lışmasının bütün sahabeyi ihtiva etme
diğini ifade etmiş. eserinde yer almayan 
sahabiler için yazılmasını istediği kitap 
ise talebesi Ebu Ali el-Gassanl tarafından 
kaleme alınmıştır (Zehebl, IV, ı 234) . 

el-İsti'fıb 'ın kaynakları arasında Musa 
b. Ukbe, İbn İshak. Vakıdl, Halife b. Hay
yat. Ahmed b. Hanbel. Buhi'ırl. Zübeyr b. 
Bekkar. İbn Ebu Hayseme. İ bnü'I-Carud, 
Muhammed b. Cerlr et-Taberl, Ebu Bişr 
ed-DCılabl. Ebü'l-Abbas es-Serrac, Ebü'I
Kasım el-Begavl. Ebu Ca'fer el-l.Jkayli. 
Ebu Hatim er-Razi ve İbnü's-Seken gibi 
müelliflerin eserleri yer almışsa da İbn 
Abdülber yaşadığı coğrafi bölge itibariy
le İbn Kani'. Taberanl. İbn Şahin. Ebu Ab
dullah İbn Mende. Ebu Nuaym el-İsfaha
nl ve Müstağfirl gibi müelliflerin kitapla
rından faydalanamamıştır. Ebu Ali el-Gas
sanl'den sonra İbn Fethun Muhammed 
b. Halef ( ö. 520/1126) el-İstilsa]f 'ale'l-İs
ti'ab adıyla esere iki ciltlik bir zeyil yaz
mış. et-Tenbih 'alfı evhfımi İbn 'Abdil
ber fi'l-İsti'ab adlı diğer bir çalışmasın
da İbn Abdülberr'in hatal.arına işaret et
miştir. Ebu İshak İbnü'l-Emln el-Endelü
sl bu esere dair el-İ'lfım bi'l-l].iyereti'l
a'lam min aş]J.fıbi'n-nebi 'aleyhi's-se
lam, Mellahl Müstedrek 'ale'l-İsti'fıb 
ve Ebü'l-Haccac Yusuf b. Muhammed el
Cemahirl et-Tenuhl el-İrtica! ii esma'i'r
rical adlı kitapları kaleme almışlar. ayrı
ca Ruşatl. Ebü'I-Velld İbnü'd-Debbağ ve 
Ebü'l-Kasım Muhammed b. Abdülvahid 
el-Gafikl el-İsti'ab üzerine zeyil yazmış
lardır. Ebü'l-Velld el-Vakkaşl ve İbn Di h ye 
el-Kelbl'nin de eser üzerine haşiyeleri 
vardır. Şehabeddin Ahmed b. Yusuf el
Ezral Ravzatü'l-a]J.bab ii mul].taşari'l
İsti'ab, İbn Ebu Tay Yahya b. Hamlde el
Hale bl Teh?,ib, Muhammed b. Muham
med b. Ali es-Senderusl eş-ŞümCısü'l

muqi'e ii ?,ikri aş]J.fıbi l].ayri'l-beriyye 
(Darü '1-kütübi'/-Mışriyye, s. 255). Münzi
rl Mul].taşaru mul].taşari'l-İsti'fıb (Ket
tani. s. 413). Muhammed b. Ebu Bekir el-

V aiz Lübdbü '1-İsti'ab (Millet Ktp., Fey
zullah Efendi, nr. 1510) . İbnü 'z-Zehra 
ömer b. Ali el-Veryağll Envarü üli'l-el
bfıb fi'l].tişdri Kitfıbi'l-İsti'ab (a.g.e., ay). 
Muhammed b. Ya'küb el-Halil! İ'lamü'l
işabe bi-a'lami'ş-şa]J.abe adıyla el-İs
ti'ab'ı ihtisar etmişlerdir. İmam-ı Sulta
ni Mustafa Efendi eseri Türkçe'ye tercü
me etmeye başlamışsa da ölümü üzerine 
"1)3" harfinde kalmış. Taşköprizade Ke
maleddin Mehmed Efendi çalışmayı "ra"
nın yarısına kadar sürdürebilmiştir ( iü 
Ktp., nr. 1549, 3217; Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 723) . 

el-İsti'ab ilk defa Haydarabad'da ( 1-11, 
1318-1319/1900-190 ı) . daha sonra aslı na 
uygun olarak Mağrib alfabesi tertibiyle 
Kahire'de el-İşabe kenarında (1-IV, 1323-
ı 324/ 1905-1906, 1328/191 O, 1333/ 1915), 
aynı baskıdan ofset usulüyle Bağdat'ta 
ve yine Kahire'de müstakil iki cilthalinde 
(ı 35811939). Doğu İslam dünyasında kul
Ianılan yaygın alfabetik tertibe göre Ali 
Muhammed el-Bicavl'nin tahkikiyle (1-IV. 
Kahire 1375-1380/195 5- 1960, 1389/1969; 
Beyrut ı 992) yayımlanmıştır. İbn Fethun 
ve İbn Hacer, el-İsti'db'da 3500 civarın
da biyografi bulunduğunu söylüyorlarsa 
da el-İşabe ile birlikte basılan nüshada 
3624. Sicavi neşrinde 4228 biyografi yer 
almaktadır. Bu farklılık, eser üzerinde ya
pılan çalışmalardaki bazı biyografilerin 
kitaba alınmasından kaynaklanmış olma
lıdır. 
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ilgisi benzeşme olan 

iSTiARE 

L en önemli mecaz türü ve edebi sanat. _j 

Sözlükte "ödünç istemek, ödünç al
mak" anlamına gelen istiareyi belagat 
alimleri, "bir kelime veya terkibin, teşbihe 
mü balağa ve yorum gücü sağlamak için 
benzeşme ilgisiyle ve bir karlneye dayalı 
olarak gerçek anlamı dışında kullanılma
sı" şeklinde tarif etmişlerdir. Cahiz ve Ab
dül kah ir el-Cürcani gibi alimler benzeş
me ilgisi sebebiyle istiareyi bir teşbih tü
rü olarak kabul ederken (Esrarü'/-belaga, 
s. 20) Fahreddin er-Razi. Sekkakl ve daha 
sonra gelenler onu bir mecaz türü olarak 
görmüşlerdir. 

İstiare kelimesine terim anlamında ilk 
defa yer veren Ebu Amr b. Ala (ö . 154/ 
771). İmruülkays'ın avcı atının yabani 
hayvanları yakalamadaki hızını tasvir 
ederken kullandığı "kaydü'l-evabid" (ya
bani hayvanların kemendi) ifadesini örnek 
göstermiştir. İbn Ala'yı Hammad er-Ra
viye, Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna ve 
Asma! takip etmiştir. Yahya b. Ziyad el
Ferra bazı ayetleri tefsir ederken istiare 
üslubuna işaret etmiş (Me'ani'L-~ur'an, 

ıı. 91. 156, 263 vd.). Ma'mer b. Müsenna 
da önceki belagatçılara göre istiareyi da
ha geniş biçimde incelemiştir ( l'fe/5:a'i.Z, ı . 

275; ll, 589). İstiarenin bir edebiyat teri
mi olarak ilk tanım ını, "bir şeyi yerine ge
çebilecek bir başka şeyin adıyla adlandır
mak" şeklinde Cahiz yapmış ve "bedel. 
mesel, bedl"' terimlerini istiare anlamın
da kullanmıştır (el-Beyan, 1, 153, 284; IV, 
55; Kitabü'/-lfayevan, ll, 280-283; ıv. 273-
278). Bu tanımı daha belirgin duruma ge
tiren Ebü'I-Hasan el-Cürcanl istiareyi "asıl 

anlam yerine ödünç alınan (müstear) an
lamla yetinilen, ibarenin nakledilenden 
başka bir ibare yerine kullanıldığı tür" 
olarak tanımlamış. iki taraf arasındaki 
ilginin benzeşme ilgisi, amacının da bu 
benzeşmede yakınlık sağlamak olduğu

nu belirtmiştir ( el-Vesata. s. 41 ). Fahred
din er-Razi. İbn Ebü'l-İsba', Şehabeddin 
Mahmud el-Halebl gibi belagat alimleri, 
Cürcanl'nin tanımladığı bu amacı "teş
bihte mübalağa sağlamak" şeklinde ifa
de etmişlerdir. 

İbn Sinan el-Hafacl. Rumman i' nin "izah 
için ibarenin sözlük anlamından başka an
lama aktarılması" biçimindeki tanımını 
naklettikten sonra "izah için" ifadesini, 
müşebbehin (müstear leh) durumunun 
benzetme yoluyla açıklığa kavuşturulması 
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şeklinde yorumlamıştır ( Sırrü '1-feşaf)a, 
s. ı 18- 120). Ebu Hilal el-Askeri ise Rum
ınani'nin "izah için" ifadesini "bir amaç 
için" şeklinde değiştirmiş, istiarede keli
menin gerçek anlamından mecazi anla
ma nakledilmesindeki amacın açık olma
yan anlamın açık hale getirilmesi oldu
ğunu söylemiştir (Kitabü 'ş-Şına'ateyn, s. 
295). 

İstiareyi, "bir şeyi diğer bir şeye ben
zetrnek isterken açık bir şekilde teşbih 
etmek yerine kapalı bir biçimde teşbih 
yapmak" olarak tanımlayan Abdülkahir 
ei-Cürcani ( Dela'ilü '1-i'caz, s. 67), diğer 
bir yerde asıl anlamından başka anlama 
nakledilen her ibarenin istiare olamaya
cağını, mecaz ve istiarenin gerçekleşme
si için naklin beraberinde iki anlam ara
sında uygun ilginin de bulunmasının şart 
olduğunu. bu sebeple anlam nakliyle te
şekkül etmekle birlikte benzeşme ilgisi 
bulunmadığı için özel isiınierin istiare sa
yılmasının yanlış olduğunu ileri sürmüş 
(Esrarü'l-belaga, s. 374-375) ve örnek ola
rak "hasan" (güzel) kelimesinin sıfatlıktan 
özel isimliğe naklinin istiare sayılmadığını 
söylemiştir. Mürsel .mecazları istiare ile 
karıştıran İbn Düreyd gibi lugat ve dil 
alimlerini eleştiren Cürcani, benzetme
nin iki temel öğesi de ibarede geçen ör
nekleri istiare olarak kabul etmez. Ona 
göre benzetmeyi oluşturan öğeler gerçek 
anlamlarını korur. istiarede ise müstear 
lafız mecazianlama nakledilir ( a.g.e., s. 
219-224) . Bedreddin İbn Malik(ibnü'n-Na
zım), istiarede gerçek anlamın kastedil
mediğini belirleyen bir karinenin bulun
ması gerektiğini söyleyen ilk belagat ali
midir ( ei-Mişbaf), s. 6 ı) . 

İstiare , kendisinden mana eğretilenen 
(müstear minh 1 müşebbeh bih). kendisine 
mana eğretilenen (müstear leh 1 müşeb

beh), eğreti lafız veya terkip (müstear. isti
are). iki anlam arasındaki ilgi (cami', müşa
behet alakası). gerçek anlamı kastaengel 
olan karine (karlne-i mania) şeklinde beş 
unsurdan teşekkül eder. Müstear minh 
ile müstear leh istiarenin taraflarını (te
mel unsurları) oluşturur. 

Fiilierin alakasız failieri veya mef'ulleri 
onların gerçek anlamda kullanılmadığı
nı belirleyen karinelerdir. Mesela ı~_r.;.ı" 
"..s-414 41~1 ( Münafık l ar hidayet karşı
lığ ında dalaleti satın aldılar) ayetinde 
" ı~_r.;.l" (satın aldılar) fiili " I_,J~I" (değiş
ti ler) anlamında olup istiaredir. Çünkü 
"dalalet" ile "hidayet"in "satın almak" fi
iline meful düşmesi bu fiili gerçek ma
nasıyla anlamamıza engel (karlne-i ma
nia) teşkil eder. M ana harfleri ( edatlar) 
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ve zarfların soyut kavramlarla kullanılma
sı onların gerçek anlamda olmadığını be
lirleyen karinedir. Dalalete batmayı ve da
laletin kişiyi her yandan sardığı nı anlatan 
"~ J~...} ~~i" (Onlar apaçık bir da
lalet içindedir) ayetindeki " ..}"harf-i cer
ri. tam hidayet halinde olmayı ifade eden 
"~i"J .:,.o ..s..uı. ~~~i'' (Onlar rablerinden 
bir hidayet üzerindedir) ayetindeki .. ~ .. 
harf-i cerri istiaredir. Çünkü dalaletle hi
dayet soyut kavramlardır. Gerçekte da
laletin içi. hidayetin üzeri yoktur. İstiare
nin güzelliği teşbihin hissettirilmemesi 
ölçüsünde artar. Bu bakımdan Kur'an-ı 
Kerim en güzel istiare örnekleriyle dolu
dur. Onun kaz ve i'caz cihetlerinden biri 
de engin tasvir ve mana yüklü bu istiari 
mecazları dır. 

Arap edebiyatında klasik dönemden 
itibaren en yaygın kullanılan sanatlardan 
biri olan istiare konusuna belagat kitap
larında geniş yer verilmiş, ayrıca yalnız 
bu konuyu ele alan eserler yazılmıştır. 
Ebü'I-Kasım es-Semerkandl'nin çoksayı
da şerh ve haşiyesi de bulunan (Brockel
mann, GAL, ll, 247-248; Suppl., ll, 259-
260) er-Risfı1etü 's-Semer}fandiyye'si 
(Fera'idü'l-feua'id, Kahire 1276), Ali Kuş
çu, Sabban ve Ahmed Dahlan'ın e1-İsti'fı
rfıt adlı r isaleleri (yazma nüshaları için 
bk. Brockelmann, GAL, ll , 235; Suppl. , ll, 
259,399,57 1, 810), Yusuf Müsellem'in en
Na:{.ariyyetü '1-istibdfı1iyye li'1-istlfıre'

si (Yermük ı 4 ı O/I 989), Arapzade Mehmed 
Emin Efendi'nin er-Risfı1etü '1-Eminiy
ye fi'1-isti'fıre'si (Çorum il Halk Ktp., nr. 
2368/1), Ebülmeyamin Mustafa Efendi'
nin Risfı1e fi'1-isti'fıre'si (Süleymaniye 
Ktp. , Kasldecizade Mustafa Sırrı, nr. 675/ 
29, vr. ı 19-129). Ahmed b. Muhammed 
el-Hamevi'nin Dürerü'1-'i b fırat ve gu
rerü '1-işfırfıt fi taf:ı]fi}fi me'fıni'1-isti'fı
rfıt'ı (Kahire 1407/ 1987) bunlar arasında 
sayılabilir. 

İstiare, Arap belagatındaki özellikleriy
le Fars ve Türk edebiyatiarına da geçmiş , 

her iki edebiyattaki istiare tasnifleri Arap 
belagatındaki örneklerinden hareketle 
şekiilendiril miştir. İstiare Türk dilinin ta
bii bünyesinde ve özellikle deyimlerde 
mevcut olup konuşma dili içindeki istia
reli kullanımlarla da anlatım güzelleştiril
mektedir. Bir kelimeyi asıl anlamını akla 
getirmeden kullanmanın manayı güzel 
ifade etmede etkili bir yol olarak görül
mesi istiarenin önemini arttırmıştır. 
Arap, Fars ve Türk. edebiyatlarındaki is
tiare tasnifleri özü etkilemeyen bazı fark
lılıklar göstermekte olup bu farklılıkların 
kaynağı eski Arap belagatçılarının görüş 
ayrılıkiarına dayanmaktadır. 

Belagat kitaplarında istiare üç ana baş
lık altında incelenmiştir. 1. İstiiire-i Mu
sarraha. Yalnızca benzetilenle yapılan, 

. benzetilen unsurun açık olarak zikredil
diği istiare olup zayıf bir varlığın daha 
güçlü bir varlıkla ifadesidir. "Devletinde 
her ne la'l ü dür ki cem' etti gözü m 1 Yüz 
suyuyla hak-i payine nisar etsem gerek" 
(Şeyh I) beytinde sevgilinin dudağının ve
ya aşığın ağlamaktan kanlanan gözünün 
la'l (pembe yakut), sevgilinin dişlerinin 
veya aşığın gözyaşlarının da dürle (inci) 
karşılanması gibi. Yalnızca benzetilenin 
zikredildiği bu şekle "istiare-i musarra
ha-i mutlaka" denilmektedir. Benzetilen
le birlikte bir özelliği de söylenmişse ona 
da istiare-i musarraha-i müreşşaha adı 
verilir. Bu pekiştirmeli ve güçlü bir istia
re türüdür. "Kadem kadem gece teşrifi 
Nam o mehin 1 Cihan cihan elem-i intiziı
ra değmez mi" beytinde sevgilinin "meh" 
(ay) olarak tanımlanması yanında ayın ge
celeyin görünme özelliğinin de zikredil
miş olması bu tür bir istiaredir. İstiarede 
benzetilenle birlikte benzeyenin bir özel
liği de söylenmişse istiare-i musarraha-i 
mücerrede yapılmış olur. Fuzull'nin. "Aşi
yan-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır 1 
Kanda olsam ey peri gönlüm senin ya
nın dadır" beytinin ikinci mısraında sev
gili yerine benzetilen olarak "peri" keli
mesi kullanılmış, fakat ilk mısradaki 
"zülf-i perişan" ile de bizzat sevgilinin 
(benzeyen) bir özelliği belirtilmiştir. 

2. İstiiire-i Mekniyye. Yalnızca benze
yenle yapılan istiaredir. Bu durumda ben
zetilen öğe zikredilmeyip okuyucunun 
onu tayin etmesini sağlayacak bir ipucu 
verilir. Baki'nin, "Eşcar-ı bağ hırka-i tec
ride girdiler 1 Bad-ı hazan çemende el al
dı çenardan" beytinde bahçedeki ağaçla
rın dervişlere benzetilmesi kapalı istia
redir. Burada ağaçlar (benzeyen) söylen
miş, fakat derviş (benzetilen) söylenme
miş, onun yerine "tecrid hırkasına gir
mek" ve "el almak" gibi dervişlere ait iki 
özellik ipucu olarak zikredilmiştir. Her 
kapalı istiarede, ona bağlı biçimde hayal 
gücüne dayanan "istiare-i tahylliyye" adı 
verilen bir istiare türü daha teşekkül 
eder. Bu istiare kapalı istiarenin ipucu 
(karlne) durumunda bulunur. Şu ayet is
tiare-i mekniyye ve istiare-i tahylliyyenin 
güzel örneklerindendir : c~ l.o.fl ~~ ~" 
"4.<ı.>}l .:.rı JJ.JI (Anne ve babana merha
metletevazu kanadını ger). Tevazu (züll), 
tehlikelere karşı yavrularına kanat geren 
kuşa benzetilmiş, kuşun lazımı olan ka
nat (cenah) ve germek (hafd) fiili, tevazua 
izafe edilmek suretiyle tevazu kanat ge-



ren hayali bir kuş suretinde tasvir edil
miştir. Baki'nin yukarıda zikredilen bey
tinde hayal gücünün benzetilenin özel
liklerini benzeyene (ağaçl ar) isnat etmesi 
de aynı zamanda istiare-i tahylliyye olur. 
Bu suretle hayal gücü hırka giyen , el alan 
bir ağaç türü üretmiş olmaktadı r. 

3. İstiare-i Temsi l iyye (mürekkep istiare, 
alegori). Bir öğenin değişikyönleri ve özel
liklerinin benzetme konusu yapılarak is
tiare edilmesidir. Bu durumda benzeyen 
söylenmeyip benzetilenin birden fazla 
özelliği zikredilir. "Seni bir adım ileri, bir 
adım geri atıyor görüyorum" cümlesinde 
bu tür bir istiare mevcuttur. Çünkü fikir
den fikire geçen tereddüt içindeki kim
senin soyut hali bir adım ileri, bir adım 
geri atan kimsenin somut haline teşbih 
edilmiştir. Gizli iş yapan bir kimse hakkın
da, "Saman altından su yürütüyor" den
mesi de bu tür bir istiaredir. Sembolik an
latım lar ihtiva eden manzumelerin çoğu 
temsili istiare üzerine kurulmuştur. Yah
ya Kemal'in , "Artık demir almak günü 
gelmişse zamandan 1 MeçhGie giden bir 
gemi kalkar bu limandan" mısralarıyla 
başlayıp ruhun ölüm yokuluğunu temsil 
eden "Sessiz Gemi", Faruk Nafiz'in, "Bin 
gemle bağlanan yağ ız at şaha kalkıyor 1 
Gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor" 
mısralarıyla başlayıp Kurtuluş Savaşı'n

daki Türk milletini temsil eden "At" şiiri. 
temsili istiare üzerine kurulmuş ve her 
beyitte benzetmenin farklı yönleri sıra
l anmıştır. Mücerredin yerine müşahha
sın konulması demek olan temsili istia
reye mesel de denir. Bunların halk ara
sında yaygın olarak kullanılanları ise ata
sözü haline gelmişti r. "Ayağını yorganına 

göre uzat" (yapabi leceğin işe giri ş ) sözü 
buna bir örnektir. 

Arap edebiyatında istiare. taraflarının 
duyularla algılanır (hissT 1 mahsus) veya 
akı lla bil inir (akiT 1 ma'kül) olmasına göre 
tarafl arı ve ilgisi hissi. tarafları hissi, ilgi
si akli; tarafları akli; müsteik minh hissi, 
müstear leh ve ilgi akli; müstear leh his
si, müstear minh akli; taraflar hissi. ilgisi 
mürekkep (kısmen hissT. kısmen akiT) olan 
istiareler olmak üzere altı kısma ayrılır. 

"~ ....,..ijlf ~f" (Baş ak pak saç olup par
l ad ı [Meryem 19/4 )) ayetinde tutuşma ve 
parlama (i şt i a l) . ağarma (ibyidad) anlamı 
için ödünçlenmiş olup aralarında renk iti
bariyle benzerlik bulunan bu iki taraf ve 
veeh-i şebeh (cami ') gözle görülür oldukla
rından hissidirler. Yine " ü ..~S_,.. .:rı~ .:rı" 

(Bizi uykumuzdan kim uyardı ? [Yasin 36/ 
52)) ayetinde uyumak. uyku (m erkad) 
ölüm (mevt) anlamı için istiare edilmiş 

olup her iki taraf da aklila bilinir keyfiyet
lerdir. "Bir güneş gördüm" örneğinde 
güneş. "yüzü güzel kimse" anlamı için 
ödünçlenmişse istiarenin tarafları ve ben
zerlik yönü görülür keyfiyet olduğundan 
hissi ilgiyle hissinin hissiye istiaresi kabi
linden olur; güneş kelimesi "şanı yüce 
kimse" anlamı için istiare olursa taraflar 
görülür (hissT) olmasına rağmen şan yü
celiği aklila bilinir bir keyfiyet olur. Dola
yısıyla bu altıncı tür istiareye örnek teş
kil eder. 

Türk edebiyatında ilm-i beyan konusu
nu ele alan eski belagat kitaplarında isti
are farklı biçimlerde sınıflandırılmış . 

Cumhuriyet döneminde yazılan edebi sa
natlarla ilgili eserlerde de genellikle bun
lardan biri tekrar edilmiştir. Bu adlandır

ma ve tasnifler içerisinde en çok kullanı

lan istiare çeşitleri yukarıda tanıtılmıştır. 
istiarenin en tutarlı tasnifini ve alt baş
lıkların ı M. Kaya Bilgegil vermiştir (bk. 
bi bl.) . Buna göre Türk edebiyatında kul
lanılan istiare çeşitleri şöyle sıralanabilir: 
1. Lafzın tek veya birden çok oluşuna gö
re : a) Müfred istiare. Tek kelime veya 
tamlamadan oluşan istiaredir. Asker için 
"arslan", namaz için "dinin direği " denil
mesi gibi. Buna yalın istiare veya "istia
re-i sazice" adı da verilir. b) Mürekkep is
tiare. Bir cümlenin veya sözün istiare ol
masıdır. Buna temsili istiare veya sadece 
temsil de denir. "Bir menfaat elde etmek 
uğruna zarar ve sıkıntılara katlanmak" 
anlamında. "Gülü seven dikenine katla
nır" denilmesi gibi. z. Tarafların bir şeyde 
birleşip birleşmemesine göre: a) Vifakl 
istiare. Tarafları bir şeyde birleşen istia
redir. Servetini kaybedip sonra durumu
nu d üzelten bir tacir için kullanılan , "Bat
mış iken dirildi" ifadesi buna bir örnektir. 
b) inadi istiare. Tarafları bir şeyde birleş
meyen istiaredir. Cephanesini tüketmiş 
bir asker için asker mevcut o lduğu halde 
yoklamada "yok" denilmesi gibi. Zira 
"mevcut" ile "yok" hiçbir nesnede birleş
mez. 3. Tarafiara ait özelliklerin söylenip 
söylenmemesine göre: a) Mutlak istiare. 
Benzeyen veya benzetBenin uygun bir 
özelliğinin söylenmemiş olmasıdır. Bay
ram çocukları için, " Şu çiçeklere bak!" de
nilmesi gibi. b) Muraşşah istiare. Benze
tilenin uygun bir özelliğinin söylenmesi
dir. "Türk kuşu kuwetli kanatlarıyla ha
vayı yarıyordu" örneğinde uçak kuşa ben
zetilmiş , benzetilen unsur olan kuşla ilgili 
"kanat" zikredilmiştir. c) Mücerred istia
re. Benzeyenin uygun bir özell iğinin söy
lenmesidir. Çocuklar için, "Çiçekler el ele 
yürüyor" denilmesi gibi. El ele yürümek 
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çiçeğin (benzetilen) değ il çiçeğe benzeti
len insan ların (benzeyen) bu benzetme
ye uygun özelliğidir. 4. istiare öğesinin 
yaygın veya nadir olarak kullanılmasına 
göre: a) Alışı lmış istiare. istiareyi teşkil 
eden özelliğin herkes tarafından hemen 
anlaşıldığı istiaredir. Birisi için "tilki" de
nildiği vakit onun kurnaz olduğunun an
laşılması gibi. Buna "istiare-i mübtezele" 
veya "istiare-i amiye" de denilir. b) Alışıl
mamış istiare. istiareyi oluşturan özelli
ğin düşünmeyi gerektirecek derecede ka
palı olması sebebiyle herkes tarafından 
kolayca aniaşılamayan istiaredir. "Tabia
tın sessiz çığlığı" veya " ışığın suskun ku
cağında" denilmesi gibi. Buna "istiare-i 
hassiyye" veya " istiare-i garibe" adı da 
verilir. 

istiarenin bunların dışında da bazı sınıf
lamaları yapılmıştır. Kullanılan kelimenin 
çeşidine göre isim ve masdarlarla yapı
lanlara "istiare-i asliyye", fiil ve türevle
riyle yapılanlara "istiare-i tebeiyye" de
nilmiş . kelimeler istihza ve latife amacıy

la kullanılıp zıddı kastedildiği zaman "is
tiare-i temlihiyye" veya "istiare-i tehek
kümiyye" adı verilmiştir (cimri kimse için 
"Hatem". ş iir diye saçma sapan şeyl er söy
leyen biri için "Fuzilll" denilmesi gibi) . 

istiare. aklila duygular arasında bağ
lantı kurarak fikir ve hayalleri kuwetlen
dirip anlatımı daha etkili hale getirir ve 
bu yönüyle düz ifadeye tercih edilir. Ayrı
ca okuyucu veya dinleyicinin tasawur ve 
tahayyül imkanını zenginleştirip manaya 
parlaklık katar. Alegori ve sembolleri kul
lanarak zihindeki bir şeyi benzer başka 
bir şeyle . özellikle soyut varlıkları somut
larla değiştirmek suretiyle daha etkili bir 
anlatım gücü sağlar. Adı konulmamış ruh 
hallerine. dış alemden ödünç alınan bir 
benzerlik vesilesiyle ad verme imkanı ver
diği için istiarenin güçlü bir yapısı ve yay
gın bir kullanımı vardır. Bu yönüyle ifa
deye ait bir süst en ziyade dilin tabii bir 
parçası olarak günlük dilde de yer alır. 

Dilde başlı başına bir istiare oluşturan 
kelimeler yanında (mesela sersem yerine 
"kaz", ahmak yerine "angut" , inatçı yeri
ne "keçi" veya " katır'', a s ı k s uratlı veya 
zalim yerine "Nemrut" , aş ı k veya şa şkın 

yerine "Leyla" vb.) bazı deyimler de (me
sel a a ğ ır söz , ba şta n çıkmak, kulak ka
bartmak. sözünde durmak, yufka yürekli) 
önemli bir yekün teşkil eder. 

Bir edebi sanat olarak istiare teşbih ve 
mecazla yakından ilgilidir. Ancak teşbih
te benzeyen ve benzetilen birlikte kulla
nılırken istiarede bunlardan yalnızca biri 
yer alır. Mecazda ise ( mürsel mecazda) isti-
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arenin aksine benzetme amacı bulun
maz. İyi söylenmiş bir istiarede hayal ve 
fikirler açık. benzetmeler aklın ve mantı
ğın kabul edeceği derecede doğru ve ta
bii, ifadeler orüinal ve samimi olmalıdır. 

Ziya Paşa'nın Harô.bô.t Mukaddimesi'n 
de eski şairleri anlatırken. "Yanıktır o aşı

kın kitabı / N azınında ko kar ciğer kebabı" 
beytindeki hayalin ve mana münasebeti
nin ( aşığı n kalbiyle ciğer kebabı) bayağı
lığı gibi münasebetsiz manalar üzerine 
benzerlik kurulmamalı dır. 

İstiare sanatına Türk edebiyatında en 
çok klasik şairler ilgi duymuştur. Bunun 
sebebi. Osmanlı şiirinin klasik üslubu ve 
mazmun denilen klişeleşmiş mecazlar ya
ratma gayretidir. Hemen her şair bir yı
ğın harcıalem istiareyi bilmek ve yeri gel
dikçe kullanmak durumundaydı. Sevgili 
yerine nigar. büt. afet vb.: boy yerine ni
hal. servi. ar' ar. şimşad; dudak ve ağız 
yerine la'l. kadeh, hokka, nokta. gonca, 
gül gibi klişeler hep istiare esasına da
yanmaktaydı. Klasik şiir geleneğinin ter
kedilmesiyle birlikte istiare yavaş yavaş 
sanatçıların ilgisini kaybetmiş. modern 
Türk şiirinde edebi sanatlara özenilme
diği için yalnızca dilin tabii bir unsuru ola
rak daha dar bir kullanım alanıyla sınırlı 
kalmıştır. Bugün şiirlerde özel bir amaca 
yönelik olmadan sadece dilin tabii zen
ginliğiyle kullanılmakta ve adına da eğ
retileme denilmektedir. 
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İSTİAZE 
( ö~ı.......)'f ) 

Kötülüklerden Allah'a sığınıp 
O'ndan yardım isteme anlamında 

bir terim. 
_j 

Sözlükte "sığınmak, korunmak" anla
mındaki avz (ıyaz. meaz) ile bu kökten tü
reyen istiaze aynı manaya gelir. Terim 
olarak her türlü kötülükten korunabil
mek için sözle Allah'ın yardım ve hima
yesini isterneyi ifade eder ve bunun için 
"euzu. maazallah" (Ailah'a sığınırım), "ne
uzübillah" (Ailah'a sığınırız) ibareleri kul
lanılır. Aynı kökten türeyen taavvüz de 
istiaze anlamındadır. 

Kur'an-ı Kerim'de istiaze Allah lafzı ile 
yedi. rab ile sekiz, rahman ismi ve cin ke-

limesiyle birer defa olmak üzere on yedi 
ayette geçmektedir. Bu ayetlerde belir
tildiği üzere Hz. Nuh bilmediği şeyi iste
rnekten (Hud 11 /47). Yusuf kendisine şeh
vetle yaklaşan kadından ve kardeşleriy
le arasında cereyan eden olaylarda hata 
yapmaktan (Yusuf 12123, 79), Hz. Musa 
kavmine karşı alaycı tavır takınmaktan 
(el-Bakara 2/67) ve ahirete inanmayan ki
birlilerle (ei-Mü 'min 40/ 27) onların düş
manlıklarından (ed-Du han 44/20) Allah'a 
sığınmışlar ve onun yardımını istemişler
dir. Hz. Peygamber'e de başta şeytanla
rın vesveseleriyle kalpleri kin dolu olanla
rın ve hiçbir delile dayanmadan Allah'ın 
ayetleri hakkında tartışanların kötü niyet 
ve davranışları olmak üzere çeşitli şerler
den istiazede bulunması emredilmiştir 
( el-A'raf 7/200; en-Nahl I 6/98; el-Mü'mi
nun 23/97-98; el-Mü'min 40/56; Fussılet 

41 /36; ei-Felak ı 13/1-5; en-Nas ı 14/1-6) . 
Kur'an'da ayrıca İmran 'ın zevcesinin (Al-i 
imran 3/36) ve kızı Meryem'in (Meryem 
ı 9/ ı 8) istiazelerinden söz edilmektedir. 
Cin suresinin 6. ayetinde ise insanlardan 
bazılarının bir kısım cinlere sığındıkları 
bildirilmiş ve bunun doğru olmadığı be
lirtilmiştir. 

İstiaze konusuna hadislerde de geniş
çe yer verilmiştir. Nesa\' es-Sünen'inde 
istiazeyle ilgili olarak Hz. Peygamber'den 
mükerrerleriyle birlikte 111 hadis naklet
miş ("İsti'af:e", 1-65). hadisler. senedieri 
ve mükerrer olanları hazfedilip diğer ha
dis kaynaklarından yirmi yedi hadis ilave 
edilmek suretiyle Hasan Abdülhamid ta
rafından Teh?;ibü Kitô.bi'l-İsti'ô.?;e (Ka
hire 1989) ve Ukkaşe Abdülmennan et
Tibi tarafından el-İsti'ô.?;e keyfe ve li
mô.?;ô. ve mimme iste'ô.?;e'r-Resul (Ka
hire 14 ı 3) adıyla yayı mlanmıştır (diğer 

hadisler için bk. Wensinck. el-Mu'cem, 
'"avf:" md.). Bu hadislerde Hz. Peygam
ber bütün kötü sıfatlardan. fayda ver
meyen işlerden. şeytanın vesvesesinden. 
dünya ve ahirette insana eziyet veren 
şeylerden Allah'a sığınmış, bu maksatla 
daha çok İhlas , Felak ve Nas sürelerini 
okumuş. bunu ashabına da tavsiye et
miştir. 

Kıraat imamlarının ve fakihlerin çoğu
na göre istiaze cümlesi. "euzü billahi mi
ne'ş-şeytani'r-racim"dir (Müsned, VI. 394; 

Buhar!. "BedVl-l;ı.all5", ı ı, "Edeb", 76; 

Müslim , "Birr", 109-110; Kurtubi, I, 86-
87). Ancak "euzü billahi's-semii'l-alimi 
mine'ş-şeytani'r-radm" cümlesiyle de kı
raate başlamak caiz görülmüş. özellikle 
sabah namazının ardından yapılan tila
vetlerde bu kıraat bazı İslam ülkelerinde 


