
Şu ayetler kaynakların çoğunda istidra
ca örnek gösterilmektedir: "Kitapta İbra
him'i de an. Zira o sıdkı bütün bir pey
gamberdi. Bir zaman babasına dedi ki: 
Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sa
na hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin 
taparsın? Babacığım! Gerçekten sana 
gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise ba
na uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacı
ğım! Şeytana kulluk etme, çünkü şeytan 
çok merhametli olan Allah'a asi oldu. Ba
bacığım! O yüce merhamet sahibi Allah 
tarafından sana azap dokunup da şeyta
nın yakını olmandan korkuyorum" (Mer
yem ı 9/4 1-45). İnce bir nezaket veyumu
şaklık. sıcak ve içten bir yaklaşım, yüksek 
bir ed ep ve güzel ahlak, onur yücelten bir 
tevazu içermesi, akıl ve mantığa hitap 
eden yönleriyle bu ayetler istidrac üslübu
nun en güzel örneklerinden dir. Söze putla
ra tapmanın sebebinin sorulmasıyla baş
landıktan sonra akıl ve mantığa hitap 
edilerek ilahlığın en önemli vasıfları olan 
"işitme-görme , fayda-zarar" bakımından 
putlara dikkat çekilmiş, muhatabı gaflet 
ve cehaletle suçlamadan ondan farklı ola
rak sadece bir parça ilm e sahip olunduğu 
ifade edilmiştir. "Seni kurtarayım" yeri
ne "Sana doğru yolu göstereyim" ifadesi 
muhatabın onurunu okşayan engin bir 
tevazuu gösterir. Şeytana tapmaktan 
nehyederken şeytanın Adem'e ve onun 
soyuna düşmanlığı değil Allah'a asi oldu
ğunun ifade edilmesi lman ve ihlas bü
tünlüğünü anlatmaktadır. Muhatabın kö
tü akıbeti dile getirilirken onu korkutmak 
yerine "korkuyorum" denilmesi, belli bir 
azap yerine belirsiz bir azabın anılması , 

azaba çarpılmak, ateşte yanmak gibi sert 
ve ürkütücü ifadelerinyerine "azabın do
kunması" şeklinde daha yumuşak bir sö
zün seçilmesi, her nasihate "babacığım" 

diye sevgi ve merhamet dolu hitap la baş
lanması, Allah'ın isimleri arasında O'nun 
engin sevgi ve merhametini belirten 
"rahman" sıfatının tercih edilip iki defa 
zikredilmesi sevdiren, ısındıran , samirni
yet ve tevazu dolu ifadelerdir. Buna rağ
men İbrahim'in babasının inatla küfrüne 
devam etmesi, oğlunun "babacığım" şek
lindeki sevgi dolu hitabına "İbrahim" di
ye soğuk bir hitapla karşılık vermesi her 
şeye rağmen hidayetin Allah'ın elinde ol
duğunu göstermektedir. 

Aşağıdaki ayet de sıcak yaklaşım, yük
sek edep, kendini muhatabının yerine 
koyma ve tam insaf, akli delil, mantık! 
hüccet içermesi yönleriyle istidrac sana
tının en güzel örnekleri arasında yer alır: 

"Firavun ailesinden olup imanını gizleyen 
mürnin bir kişi şöyle dedi: Siz bir adamı 
rabbim Allah'tır dediği için öldürecek 
misiniz? Halbuki o size rabbinizden apa
çık mucizeler de getirmiştir. Eğer o ya
lancı ise yalanı kendisinedir; eğer doğru 
söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kıs
mı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah 
haddi aşan. yalancı kimseyi doğru yola 
erişti rm ez" ( Gafi r 40/28). Bu ayette, ge
tirdiği açık mucizelerle onların hayrına 
çalışan bir kimsenin (Hz. Musa) sırffark
lı inanç ve kanaatte olduğu için öldürül
mesinin akla aykırılığı ve çirkinliği inkar 
sorusuyla sorgulanıp ortaya konduktan 
sonra akıl ve mantık yoluyla yarar ve za
rar açısından Hz. Musa'nın muhtemel iki 
durumu (doğru söylemesi veya yalancı 
olm ası) irdelenmektedir. Aniatımda ne
zaket. edep. sübjektiflik ve duygusallık
tan uzaklık. tam bir insaf ve tarafsızlık, 

kendini muhatabının yerine koyma özel
likleriyle istidrac sanatının mükemmel bir 
uygulaması görülmektedir. Ayette konu
şan mürnin kişi. Hz. Musa'nın doğru söy
lediğine kesin olarak inandığı halde sırf 
muhataplarının kanaatine saygı için muh
temel yalancılığını önce zikretmiş , doğ

ruluğunu farz ve takdir üslGbuyla an
latmış . inanmadıkları takdirde Hz. MG
sa tarafından tehdit edildikleri şeylerin 
hepsinin başlarına geleceğine kesin bi
çimde inanınakla birlikte bu husus "bun
ların bir kısmına çarpılmakla" ifade et
miştir. 
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Bir metinde 
önceki sözde bulunan yanlışlığı 

telafi ~nlamında 
bedi' ilmi terimi. 
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Sözlükteistidrak "düzeltmek. telafi et
mek. hatayı tamir etmek. kusuru ört
rnek" gibi anlamlara gelir. Bedi' ilminde 
önceki sözden doğan eksikliği, hatayı veya 
yanlış aniaşılma ihtimalini istisnaya ben
zer biçimde ortadan kaldıracak bir kısmın 
getirilmesine istidrak adı verilmiştir. Bu 
husus başka vasıta ve edatlarla ifade edi
lebilirse de daha çok istidrak harfi olan 
":.,s::ı" ile gerçekleştiği için tür bu şekilde 
adlandırılmıştır. Ancak istidrakin edebi 
bir sanat olarak kabul edilebilmesi için 
ifadenin bir güzellik ve nükte içermesi 
gerekir. İbn Ebu Hacele'nin şu mısrala
rında yanlış aniaşılma ihtimalinin önlen
mesinin ötesinde gazel. tasvir ve övgü 
güzelliği kendini göstermektedir: 

.:.~f ~i oJ' olöJi Los 1 ~ ~,.... ~~ .d! ..:.,s::.:. 

.:.f,.:Jf~ ı;;:ı, ,..._; .:..ıo; 1 ~..ro ~ .:,.;i .:..JIQS 

(Sevgi! iye, talihsizliğimden ve çektiğim 
ayrılık acısından şikayet ettim. O, "Senin 
talihin benim gözlerime benziyor" dedi. 
Ben de, "Evet ama karalık bakımından" 
diye cevap verdim) . 

Züheyr b. Ebu Sülma'nın aşağıdaki bey
ti ilk mısrada sona erseydi malını içkiye 
sarfeden bir kimseyi tasvir ettiğinden 
yergi belirtebilirdi. Fakat İstidrak bildi
ren ikinci mısra ile hem bu yanlış anlaşıl
ma önlenmiş . hem de malını hayır yolun
da harcayan bir kimsenin tasviriyle söz 
hicivden övgüye dönüşmüştür: Y ;~QJ ,>i 

4llli Jf.o.JI ~ ...15 '"'' 1 41l.o pf ~(Her
kesin güvencidir o, malını içki tüketemez, 
ama ihsanları tüketebilir). 

Türü edebi bir sanat olarak ilk defa ele 
alan İbnü'l-Mu'tez (ö. 296/908), istidrake 
"önceki sözden dönüş yapmak" anlamın
da rücu adını vermiş ve onu "söz güzel
likleri" (mehasinü'l-kelam) adını verdiği ne
vilerden saymıştır ( el-Bedi', s. 154) . Ebu 
Hilal el-Askeri de aynı teri m ve tanıma yer 
vermiş, Hatib et-Tebrizi ise iki terimi bir
leştirerek türü "istidrak ve rücu" adıyla 
ele almıştır. 
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Kudame b. Ca'fer, "Şiirde tenakuz ne
vilerinden biri de -ardarda gelen-Icab ve 
sel b üsiObu üzere bulunan türdür" ifa
desiyle istidrake işaret etmiştir. EbO Ta
hir ei-Bağdadi. Kuqame'den etkilenerek 
istidrak ve rücu adını verdiği türü "ön
ceden nefyedileni ispat. ispat edileni de 
nefyederek telafi etmek" şeklinde tanım
lamıştır. Kudame'nin tesirinde kalan İbn 
Sinan ei-Hafaci türü mütenakız olarak 
adlandırmıştır. İstidrake tedarük adını 
verenlerin yanında onu istisna ve i'tiraz 
türleriyle birleştirenler, ayrıca "te'kidü'l
medh bi-ma yüşbihü'z-zem"den sayan
lar da vardır (bk. İSTiSNA). 

İbn Ebü'I-İsba' türü, istidrak cümlesin
den ewel öndeki sözü pekiştiren bir kısım 
bulunan ve istidrakten önce nefiy bulu
nan olmak üzere ikiye ayırmıştır. İbnü'r
ROml'nin şu mısraları birinci kategoriye 
örnektir: 

.ş.:ıt.:w ı:,SJ, ı,.,_;ı.o 1 e:,;.:ı ~.w ..:,ıl,_>!, 

.ş.:ıı;s ..j ı:,SJ, ı,.,_; LO 1 ..:..ı~ı.o c.~ ~' 

.ş .:ı ı .:ı, 0-" ı:rı, 1'!)..>..<>~ 1 ..,..,ı; ~ .::...;....~§ ı ,.ı ıs, 

(Nice dostlar ki zırh bilmiştim onları 
kendime, gerçekten öyleydiler ama düş
maniarım için. Onları hedef şaşmaz oklar 
sanmıştım,gerçekten öyleydiler ama kal
bi me doğrulan oktar. "Kalplerimiz arın
mıştır" dediler. Gerçekten doğru söyledi
lerama benim sevgimden) . Burada "ger
çekten öyleydiler, gerçekten doğru söy
lediler" ifadeleri. öndeki sözü pekiştirdi
ği gibi istidrak harfinden (.::,0) sonraki 
kısım için de onun önemine dikkat çeken 
bir vurgu vazifesi görmektedir. Şu ayet 
de pekiştirmen istidrak türüne örnek 
gösterilmiştir: "Hatırla ki Allah uykunda 
sana onları az göstermişti. Eğer onları 
sana çok gösterseydi elbette -onlardan
çekinecek ve bu iş (savaş) hakkında tar
tışmaya girişecektiniz. Fakat Allah -sizi 
bundan- kurtardı. Şüphesiz ki O kalplerin 
özünü bilir" (ei-Enfill8/43). Burada "eğer" 
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ile başlayan cümle ilk cümlenin anlamını 
pekiştirmektedir. 

Aşağıdaki ayette İstidrakin ikinci türü
ne iki örnek bulunmaktadır: "Siz öldür
mediniz onları, fakat Allah öldürdü; attı
ğın zaman da sen atmadın, fakat Allah 
attı" (el-Enfal 8/1 7) . Burada müslüman
ların düşmanı öldürmesinde, Hz. Pey
gamber'in düşmanların yüzüne çakıl ta
şı atıp gözlerine isabet ettirmesinde ve 
bunların sonunda gerçekleşen zaferde 
sadece insan gücü ile fizik etkiyi hesaba 
katan anlayışın sakatlığı ifade edilmiş, bu
nun ardındaki metafizik gücün ve ilahi 
yardımın göz ardı edilme yanılgısını ta
mir etmek üzere istidrak ifadeleri geti
rilmiştir. 

İstidrakte genellikle sevgi , hüzün, 
elem. hasret. şaşkınlık, övme, övünme, 
yerme gibi duygularla verilen yanlış hü
kümler. duygusallıktan sayılıp gerçeğin 
farkına varılarak bu yanlışlığın tamir edil
mesi şeklinde görülür. Züheyr b. E bO SOl

ma'nın ı,.~,.~ • ı"~'~ rol~~ ;4..>.14 ...Ai 
I'>!..>Jf' L:f,/11 (Zaman aşımının-izlerini si
lemediği. ama rüzgar ve yağmurların de
ğiştirdiği şu diyarda dur) beytinde şair, 
sevgilisiyle yaşadığı diyarı görünce şaş
kınlık içinde hasret ve hayal alemine da
larak gönlün ün arzuladığı şekilde bir be
yanda bulunmakta, zaman aşıınının sev
gilisinin konakladığı yerleri eskitemedi
ğini ifade etmektedir. Ancak şair, hayal 
aleminden kurtulup gerçeğin farkına va
rınca da hakikati söyleyerek hatasını ta
mir etmekte. sevgilisinin diyarını rüzgar 
ve yağmurların harabe haline getirdiğini 
itiraf etmektedir. 

Hassan b. Sabit. J.?. ı~ ı. ~ı fo!' ..;_,...ı Y 

.ş~~~ .j3f}! Y (Ben şairleri n sözlerini 
çalmam, doğrusu şiirim onların şiirlerine 
benzemez) mısraında, övünme duygusuy
la hiçbir şairden asla serika ve intihalde 
bulunmadığını söyledikten sonra duygu
sallıktan kurtulup öncekilerden etkilen
menin her şair için kaçınılmaz olduğunu 

İsmail 

Hakkı 

Altunbezer'in 
celi sülüs 
istifi 
(M. U~ur 
Derman 
koleksiyonu) 

görerek istidrak kısmı ile ilk hüküm yeri
ne daha yumuşak bir hüküm getirmek
tedir. 
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Hat sanatında harf ve kelimelerin 
üst üste getirilerek 

ahenkli ve göze hoş gelecek 
bir şekilde yerleştirilmesi. 

_j 

Hat sanatında hattatların, yazacakları 
ibareyi uzun denemelerden sonra uygun 
yazı çeşitleriyle en güzel terkip haline ge
tirmesine istif adı verilir. Bu sanatta harf 
ve kelimelerin satır nizarnında sıralanma
sı esastır . Harflerin baş, gövde veya uzan
tılarının satır çizgisi üstünde yahut altın
da yer alması kaidelerle belirlenmiştir. 

Yazı cinsine göre satır nizarnının usul ve 
kaideleri uzun bir tarihi tecrübeden son
rateşekkül etmiştir. Aklam-ı sittenin ince 
kalemle yazılan nesi h, reyhani, rika' ne
vileri bu nizama uyularak satır halinde 
yazılır. Buna "hattın satıra oturtulması" 

denilir. Satır nizarnında zaruret dolayısıy
la harflerin birkaçı esas yerine göre daha 
üste veya alta alınırsa bu uygulama istif 
niteliğiyle değerlendirilemez. Ağzı daha 
geniş kalemle yazılan muhakkak ve tev
kl' hatları da harflerinin bünyesi gereği 
satır nizamma uygunluk gösterir. Sülüs 
hattı yapı olarak hem satır nizamma hem 
de istife uyumlu olduğundan yeni ter
kipierin geliştirilmesine daha da müsait
tir. 

İstifin en güzel örneklerinin verildiği 
sülüs veya celi sülüsle istif hazırlanırken 


