
iki aşırı uç arasındaki mutedil ve orta fi
iller, aynı şekilde bütün erdemlerin. yine 
ikisi de erdemsizlik olan aşırılıklar arasın
da orta mahiyetteki psikolojik eğilimler 
ve yetenekler olduğunu ifade etmekte; 
daha sonra da iffet, cömertlik, yiğitlik, te
vazu, hilim gibi çeşitli erdemleri ve bun
lardan sapmalar sonucu meydana gelen 
erdemsizlikleri belirtilen temel düşünce 
çerçevesinde tanıtmaktadır ( Fuşülü 'i-me
deni, s. 113-117). Genel olarak kendisin
den önceki görüşleri paylaşan İbn Sinir
nın. özellikleifrat ve tefrit yönündeki sap
maları insandaki hayvani duyguların do
ğurduğu sonuçlar olarak görürken "orta 
(tavassut) melekesi" diye de andığı itidali 
insana has düşünme gücünün eseri ve 
hayvani güçler karşısında bir tür özgür
lük olarak değerlendirmesi ilgi çekicidir 
(en-Necat, s. 693-694). 

Farabi ve daha sonra gelen diğer ahlak 
düşünürleri, ahlakta itidal ve vasat kav
ramlarıyla ifade edilen orta noktanın ma
tematiksel anlamda sabit bir nokta ola
rak aniaşılmaması gerektiğini özellikle 
belirtirler. Aksine, tıpkı dengeli beslen
menin çocuklara ve yetişkinlere göre ve
ya havanın mutedil oluşunun yaz ve kış 
mevsimlerine göre değişmesi gibi ahlaki 
fiiller ve erdemlerle ilgili itidalde farklı ki
şi. zaman. mekan vb. durumlara göre de
ğişebilir. Mesela zengin için cömertlik, as
ker için kahraman lık, anne için şefkat er
demlerinin itidal ve vasat derecesi ifrat 
tarafına daha yakın bir noktada olmalıdır. 
Buna göre bir kişi için fazilet sayılan bir 
tutumun başka bir kişi hakkında rezllet 
sayılması mümkündür (Fuşülü'l-medeni, 
S. 119-122) 
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Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki'nin 
(ö . 458/1066) 

L 
Ehl-i sünnet akaidine dair eseri. 

_j 

Tam adı el- İ'ti]fad ve'l-hidaye ila se
bili'r-reşad 'ala meg;hebi's-selet ve aş

J:ı{ıpi'l-J:ıadiş'tir (el-İ'tikad 'ala me?hebi's
selef E h li 's-sünne ve '1-cema'a). Bey haki'
nin bildirdiğine göre eser akaide dair yaz
dığı değişik kitapların özeti mahiyetin
dedir; bundan dolayı müellifin son çalış
malarından biri kabul edilmelidir. Yazılış 
amacının belirtildiği kısa bir mukaddime
den sonra otuz dokuz bölümden (bab) 
oluşan kitabın ilk on iki bölümünde ulu
hiyyet konularına yer verilir. Burada, er
genlik çağına giren her insanın Allah'a 
iman etmesinin farz olması. Allah'ın var
lığını ispat eden hud us ve nizarn delilleri, 
peygamberlerce gösterilen mucizelerin 
Allah'ın varlığına delil oluşu. ilahi isim ve 
sıfatiarın anlamları, zati ve fiili sıfatlar, 
naslarda Allah'a atfedilen bazı kemal sı
fatlarının manası, haberi sıfatiarın akli 
delillerin ışığında anlaşılması, Allah kela
mı olan Kur'an'ın kıdemi. Allah'ın görül
mesi (rü'yetullah) gibi konular, nasların ya
nı sıra alimierin görüşlerine dair rivayet
lere dayanılarak anlatılır. Arkasından ge
len altı bölüm kader konusuna ayrılmış
tır. Daha sonraki on bölümde sırasıyla 
iman-günah. şefaat. meleklere, peygam
berlere. kitaplara ve ahirete iman, kabir 
azabı, sünnete sarılıp bid'attan kaçınma, 
yöneticilere itaat edip birliği koruma ve 
dinin bazı temel ilkeleri gibi konular iş
lenmiştir. Geri kalan on bir bölümde ise 
peygamberlik öncesi ve sonrasında vuku 
bulan hfırikulade olayların yanında sireti 
ve güzel ahiakından hareketle Resül-i Ek
rem'in nübüwetinin ispatı meselesi ele 
alınır; velllerin kerametleri, ashaba dair 
inançlar, Ehl-i beyt, aşere- i mübeşşere 

ve Hulefa-yi Raşidln'in hilafetleriyle ilgili 
Sünni görüş zikredilir. 

Daha çok rivayet yöntemi kullanılarak 
telif edilen ve akaid konularının işlenme
sinde genellikle izlenen plandan uzak ka
lan el-İ'ti]fad, müellife hocalıkyapan İbn 
Furek ve Ebu Abdullah el-Halimi gibi Eş
' ari alimlerinin etkisiyle akli istidlallere 
kısaca yer verilen. mucizelerin, nübüwe
tin yanı sıra ulühiyyetin delilleri arasında 

İ'TİKAF 

zikredildiği bir Sünni akaid kitabıdır. Yer 
yer Ebu Süleyman ei-Hattabi'ye yapılan 
atıflar eserin telifi sırasında ondan fay
dalanıldığını göstermektedir. 

el-İ'ti]fad'ın Süleymaniye (Laleli, nr. 
2423). N uruosmaniye (nr. 1208) ve Çorum 
İl Halk (nr. ı 061) kütüphanelerinde yaz
ma nüshaları mevcuttur. Çeşitli baskıları 
yapılan eseri önce Ahmed Muhammed 
Mürsl tahkik etmeden neşretmiş ( Kahi
re 1380/1961 ) , ardından Ahmed İsa m el
Katib tarafından el-İ'ti]fad ve'l-hidaye 
ila sebili'r-reşad adı altında bazı notlar
la ( Beyrut 140 ı 11981 ) ve Beyrut'taki Da
rü'l-kütübi'l-ilmiyye öncülüğünde ilmi bir 
komisyon tarafından el-İ'ti]fad 'ala meg;
hebi's-selet ismiyle yayımlanmıştır (Bey
rut 1404/ ı 984). Eseri ayrıca Kemal Yusuf 
ei-Hut (Beyrut 1405/1985) ve Seyyid el-Cü
meyil de ( Beyrut 1408/1988) neşretmiştir. 
el-İ'ti]fad baiı alimlerce de özetlenmiş
tir. İbn Habib ei-Halebi'nin el-Kevkebü'l
ve]f]fiid min Kitdbi'l-İ'ti]fad · ve Bikal'
nin ljayrü'z-zôd min Kitabi'l-İ'ti]fiid 
adlı eserleri bunlar arasında zikredilebi
lir(Keşfü'?·?unün, ll, 1393, 1524) . 
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İ'TİKAF 
(...S~f'l) 

ibadet niyetiyle 
camide kalmak anlamında 

bir fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "hapsetmek, alıkoymak; bir 
yere yerleşmek, oraya baglanıp kalmak" 
anlamlarındaki akf kökünden türeyen 
i'tikaf. bu manaları yanında kişinin ken
disini sıradan davranışlardan uzak tutma
sını, fıkıh terimi olarak da ibadet amacıy
la ve belirli bir şekilde camide kalmasını 
ifade eder. İ'tikfıfa giren kimseye mu'te
kif veya akif denir. 

İ'tikafın meşruiyeti Kur'an ve Sünnet 
ile sabittir. "Mescidlerde i'tikafta bulun
duğunuz zaman kadınlara yaklaşmayın" 
(ei-Bakara 2!187) mealindeki ayetle Hz. 
Aişe'nin, "ResUl-i Ekrem ramazanın son 
on gününde i'tikfıfa girerdi. o bu adetine 
vefatma kadar devam etmiştir. Sonra 
onun ardından hanımları i'tikafa girmiş-

457 



i'TiKAF 

tir" (Buhar!, "İ'tikiif", ı; Müslim, "İ'tikilf', 
5) şeklindeki rivayeti bunun delillerini teş
kil eder. Allah'a tam bir teslimiyet içeri
sinde ibadet ve taatte bulunmak amacıy
la zamanının belirli bir kısmını ayırması 
ve bu esnada meşru bile olsa her türlü 
nefsani ve şehevi arzulardan uzak dur
ması kişinin manen olgunlaşması için 
önemli vesilelerden biridir. Zorunlu iba
detterin yanı sıra nafile ibadetler de bu 
konuda önem taşımakta, dini duygu ve 
düşüncenin yoğun bir şekilde yaşandığı, 
mümkün olduğu ölçüde maddi ilgilerden 
uzaklaşarak yüce yaratıcıya yönelinen bir 
ortam insana derin bir manevi ufuk ve 
imkan sunmaktadır. Bu bakımdan i'tikaf 
yalnız islam ümmetine has bir ibadet ol
mayıp vahiy geleneğine sahip hemen bü
tün .dinlerde muhtelif şekillerde gerçek
leştirilen köklü bir gelenektir; islami öğ
reti içinde de Hz. ibrahim ve oğlu ismail 
zamanından beri devam edegelen bir 
sünnet olarak bilinir. Nitekim, "ibrahim 
ve ismail'e: Evi mi onu ziyaret edenler, 
ibadet için orada kalanlar (akifin) , rükO 
ve secde edenler için tertemiz tutun di
ye ahi d -emir- verdik" ( el-Bakara 2/125) 
mealindeki ayet bir yönüyle buna işaret 
etmektedir. 

Vacip. sünnet ve mendup (müstehap) 
olmak üzere üçe ayrılan i 'tikaf çeşitleri 
arasında özellikle i'tikafı bozan şeylerle 
süre açısından bazı farklılıklar bulunmak
tadır. i'tikaf fakihlerin çoğunluğuna göre 
sünnet, bazılarına göre ise menduptur. 
Sünnet olduğunu söyleyenterin bir kısmı 
i'tikafı her zaman müekked sünnet gö
rürken diğerleri ResOl-i Ekrem'in uygula
masından hareketle ramazan da, özellikle 
de bu ayın son on gününde sünnet-i mü
ekkede niteliği kazandığını belirtirler. Ay
rıca Hanefi mezhebine göre i'tikaf sün
net-i kifaye grubunda yer aldığından bazı 
mürninterin bu i badeti yerine getirmesiy
le sünnet ihya edilmiş sayılır. i'tikaf adan
ması halinde vacip olur. 

i'tikafın sahih olabilmesi için i'tikafa 
giren kimsenin cünüplük, hayız ve nifas 
gibi hallerden temizlenmiş bulunması ve 
i'tikaf için niyet etmesi şarttır. i'tikaf için 
buiQğ şart olmayıp ibadet ehliyetine sa
hip olmak, yani temyiz çağına ulaşmak 
yeterlidir. Ayrıca Hanefiler'e göre sadece 
vacip olan i'tikaflarda oruç tutmak şart 
iken Malikiler'e ve Ca'feriler'e göre müs
tehap olan i'tikafta da oruç şarttır. Şafii 
ve Hanbeliler ise i'tikafın hiçbir çeşidinde 
orucu şart kabul etmez. 

i'tikafın camide ifa edilmesi gerekir. 
Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre cu-
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ma kılınan camilerde i'tikafa girmek da
ha faziletli olmakla beraber cemaatle beş 
vakit namaz kılınan bir mescidde i'tikafa 
girmek de sahihtir. Maliki ve Şafiiler'e gö
re ise i'tikaf herhangi bir mescidde sahih 
olmakla birlikte kendisine cuma farz olan 
kimsenin bir hafta veya daha çok bir süre 
i'tikaf yapmayı adaması halinde cuma kı
lınan bir camide i'tikafa girmesi gerekir. 
Ca'feriler'e göre i'tikaf cuma namazı kılı
nan bir camide ifa edilmelidir. Öte yandan 
çoğunluğa göre kadınların da erkekler gi
bi i'tikafa camide girmeleri şarttır. Hane
fi fakihleri onların evin münasip bir yerin
de i'tikafa girmelerini tercih etmiştir. 

Bir adaktan dolayı değilse i'tikaf rama
zanda ve ramazan dışında olabileceği gibi 
belirli bir süreye de tabi değildir. i'tikaf 
niyetiyle camide birkaç saat veya birkaç 
gün kalmak yeterlidir. Malikiler'e göre sa
hih bir i'tikafın en az süresi bir gün, bir 
gecedir. Diğer mezhepler çok kısa bir süre 
durmayı yeterli görmekle birlikte en az 
bir gün kalmayı tavsiye etmişlerdir. Ca'
feri mezhebine göre mendup i'tikafa baş
layan kimse iki gün geçmeden istediği za
man i'tikaftan çıkabilir; iki gün i'tikafta 
bulunan kişinin bunu üç güne tamamla
ması vaciptir. Adak i'tikaf ise üç günden 
aşağı olmaz. 

i'tikafta bulunan kimse abdest ve gu
sul gibi tabii ihtiyaçları için dışarı çıkabi
lir. Şafiiler yeme içme için de dışarı çıka
bileceğini belirtirken diğer üç mezhebe 
göre ihtiyaç duyacağı şeyleri kendisine 
getirecek birinin bulunması halinde dı
şarı çıkması i'tikafı bozar. Hasta ziyareti 
veya cenaze namazı için dışarı çıkmanın 
i'tikafı bozacağı hususunda görüş birliği 
vardır. Hanefiler'e ve Malikiler'e göre unu
tarak mescidden çıkma i'tikafı bozarken 
diğer iki mezhebe göre bozmaz. Doktora 
gitmeyi veya yatmayı gerektirecek bir 
hastalık durumunda dışarı çıkma üç mez
hebe göre i'tikafı bozmaz. Hanefiler'e gö
re ise bozar. Cuma namazı kılınmayan 
bir camide i'tikafa giren kimsenin cuma 
namazı için dışarı çıkması Hanefiler'e ve 
Hanbeliler'e göre i'tikafı bozmaz; Şafii ve 
Malikiler'e göre ise bozar; çünkü önceden 
süreyi ayarlama veya cami seçimi yapma 
imkanı vardır. 

"Mescidlerde i'tikafta bulunduğunuz 
zaman kadınlara yaklaşmayın" (el-Baka
ra 2/187) mealindeki ayet gereği i'tikafta 
iken cinsel ilişkide bulunmak bütün mez
heplere göre i'tikafı bozar. Çoğunluğa gö
re bu amaçla dokunma, öpme de böyle
dir. Akıl ve temyiz gücünü gideren sar
hoşluk, akıl hastalığı ve bayılma gibi hal-

lerle hayız ve nifas gibi durumlarda da 
i'tikaf bozulur. Ayrıca Malikiler'e ve Ca'
feriler'e göre vacip ve mendup i'tikaflar
da oruç şart olduğu için orucunu bozanın 
i'tikafı da geçersiz olur. 

Şafii ve Hanbeli mezhepleriyle Hanefi 
mezhebindeki hakim görüşe göre, bozu
lan sünnet bir i'tikafın tamamlanması 
veya kaza edilmesi gerekli değildir. iste
nirse yeniden i'tikafa girilebilir. Maliki
ler'e göre ise adanan (vacip) i'tikafta oldu
ğu gibi bunun da kaza edilmesi şarttır. 

i'tikafa giren kimsenin gücüyettiği ka
dar namaz kıl ması , Kur'an okuması, istiğ
far etmesi, dua ve niyazda bulunması, 
kelime-i tevhid ve tekbir getirmesi. Al
lah'ın varlığı. birliği, kudreti hakkında dü
şünceye dalması, gereksiz şeyler konuş
maması. başta Hz. Peygamber'in haya
tına dair kitaplar olmak üzere dini- ilmi 
eserler okuyarak vaktini değerlendirme
si müstehaptır. 

i'tikafa özellikle ramazan ayının son on 
gününde girilmesi Kadir gecesini de ihya 
etme fırsatı vereceği için ayrı bir önem 
taşır. Hz. Aişe. "ResOI-i Ekrem ramaza
nın son on gününde ibadet için yoğun bir 
gayret içine girer, gecesini ihya eder ve 
ibadet için aile fertlerini uyandırırdı" de
miştir (Buhar!. "Fazlu leyleti'l-I5adr", 5; 
Müslim, "İ'tikaf', 7). 

Vacip i'tikafa giren, yani, "Allah rızası 
için -mesela- on gün i'tikaf yapacağım" 
diyerek adakta bulunan kişi, tan yeri 
ağarmadan önce i'tikaf için belirlediği 
bir mescide. "Ya rabbi! Senin rızan için 
üzerime vacip olan i'tikafı eda etmeye 
niyet ettim" diyerek girer ve adadığı i'ti
kaf günleri süresince oruç tutar, mesci
din bir köşesinde ibadetlerini yapar. Nez
rettiği son günün akşam namazından 
sonra i'tikaftan çıkar. 
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İTiLAF 
( ıJ~f'l) 

Bedi' ilminde 
lafız, mana ve vezin arasında 
uygunluk bulunması sanatı. 

Sözlükte "uyuşma. kaynaşma. uyum ve 
uygunluk" anlamına gelen itiliif (i'tilat) 
belagat ilminin bed!' bahsinde yer alan 
bir terimdir. Buna tenasüb, münasebet. 
tevfik. telfik. müraat-ı naz"ir ve muva
fakat adları da verilmiştir (TeftazanT, el
Mutavvel, s. 380). Sözün etkisini arttır
mak için lafızla mana (şiirde buna vezin 
de dahildir) arasında uyum bulunmasını 
ve özellikle hitabete dayalı ifadelerde(in
şad, nutuk vb.) sesle ahengin anlamı ta
mamlayacak biçimde düzenlenmesini 
esas alan itilaf belagatın şartlarından sa
yılmış ve·bir ifadede itilafın varlığından 
ziyade yokluğu dikkat çekmiştir. Bişr b. 
Mu'temir, belagat ve hitabet sanatına 
dair eş-Şa]Jife'sinde. '"Şerif manaya şe
rif lafız seç" diyerek (Cahiz, Kitabü 'l-Be
yan ve't-tebyin, ı. 136) lafızla mana ara
sında uyum bulunması gerektiğine işa
ret etmiş, daha sonra Cahiz her ortama 
has bir lafız olabileceğini söylemiştir (el
lfayevan, lll, 39 ). Merzuki ise lafızlarıo an
lamlara uygunluğunu güzel şiirin temel 
şartlarından saymıştır. Na]fdü'ş-şi'r adlı 

eserini itilaf kavramı üzerine temelien
diren Kudame b. Ca'fer lafzın manaya ve 
vezne. mananın vezin ve kafiyeye uyumu 
olmak üzere itilafın dört türünü ayrıntılı 
bir şekilde incelemiştir. Daha sonra bedJ' 
ilminde itilaf konusu altı tür halinde ele 
alınmış. bed"iiyyat sahipleri bu türlerden 
her birini ayrı bir edebi sanat şeklinde de
ğerlendirmiştir. Buna bağlı olarak Türk
çe belagat kitaplarında itilaf farklı isim
lerle ( müraat-ı naztr. muvafakat vb.) yer 
aldığı gibi benzer bazı sanatlar da (tena
süp vb. ) itilafla karıştırılarak anlatılmış
tır. Divan edebiyatının kuralcı yapısı, şiir 
dilinin ayrıntılı işlenmişliği. kalıplaşmış 
mazmunlar ve mecazlar dünyası pek çok 
şair için itilafı bir sanattan öte bir üslup 
özelliği haline getirmiş ve ustalıklı şiirin 
vazgeçilmez şartları arasına sokmuştur. 

Belagat esaslarına göre itilafın tasnifi şu 
şekilde yapılmaktadır: 

Lafzın Manaya Uyumu. Kelime ve ter
kipierin anlam ve konuya uygun biçimde 
seçilmesidir. Sözün anlamını bilmeyen 
kimse bile onu oluşturan kelimelerin söy
lenişinden anlamını sezebilir. Mesela bir 
savaş tasvir ediliyorsa söylenişi sert ve 
çetin kelimelerin (celadet, gazanfer, savlet. 
ra h şa n, tekb ir vb.). bir hüzün, aşk veya 
matem anlatılıyorsa söylenişi yumuşak, 
sessiz ve sakin kelimelerin (tebessüm, gül, 
naz. elem, ah, merhamet vb.) seçilmesi bu 
tür uyurnun gereğidir. Kur'an-ı Kerim'de 
bununla ilgili pek çok örnek bulunmakta
dır . .. ~1 ~~ ~ e,.oıi_," (Onu kuyunun de
rinlikl erine bırakın [Yusuf 12/ 10[) ayetin
de. Hz. Yusuf'un atıldığı kuyunun derin
liğini ve karanlığını "gayabe" kelimesinin 
telaffuzundan. böyle bir kuyunun içine 
düşen bir şeyin çıkardığı ses "cübb" keli
mesinin söylenişinden adeta duyulur ve 
görülür gibi anlaşılmaktadır . .;r-! .;r-!~~" 

"~~ (Münafıklar müminlerl e kafirler ara
sında bocalayıp dururlar [N isa 4/143[) aye
tinde de "müzebzeb"in" kelimesinin söyle
nişinde münafıkların kararsız ruh halle
ri. ardan oraya koşuşturmaları ve hatta 
ayak sesleri duyulur gibidir. Kur'an - ı Ke
r"im'in bu yüksek belagatı şairlerce de ör
nek alınmış ve şiirde lafızla mana itilafı
na özen gösterilmiştir. Nefl'nin. "Eve-i 
havada sıyt-ı çekaçak-ı t"iğden 1 Avaz-ı 
ra'd u saika reh -gümkünan olur" beytin
de kılıç şakırtılarının çıkardığı seslerden 
dolayı gök gürültüsü ve yıldırımların bi
le yollarını şaşırdıklarını anlatmak üzere 
"eve, sıyt, çekaçak. t"iğ , avaz. ra'd, saika. 
reh-gümkünan" gibi konuya uygun keli
meleri seçmesi; Fuzul"i'nin bir aşk n eşide
si sayılabilecek ünlü mütekerrir murab
baındaki . "Gözüm canım efendim sevdi
ğim devletlü sultanım" nakarat mısraı da 
aynı derecede rakik ve aşk anlatırnma 
uygun bir itilaf örneğidir. 

Lafzın Lafza Uyumu. ilk defa ibnü'n-Na
zım tarafından ortaya konan bu itilaf tü
rü , " lafızları veya anlamları arasında ka
tegorik ilgi bulunan kelimeleri bir beyit
te veya sözde toplamak" şeklinde tanım
lanmıştır. Buna tenasüp veya müraat-ı 
naz"ir adları da verilir. Buhtür"i'nin , za
yıf develeri tasvir ettiği Jı ..:.ılıik.J 1 ~lr" 

";li_,Y1 Jı ~r. '*"Y1 (Bükülmüş yaylar, bel
ki s iv rittiimiş aklar, belki de kirişler gibi
dirler) mısraında silah kategorisine giren 
birbiriyle ilgili üç öğeyi (yay-ok- ki ri ş ) bir
leştirmesi. Şeyh Galib'in, "Yaküt gibi şa
rab-ı engur 1 Elmas gibi piyale-i nur" ınıs
ralarında şarabın rengi dolayısıyla "yaküt" 
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ve "elmas" kelimelerini anması buna ör
nek teşkil eder. Sözün başı ile sonunda 
birbirine anlarnca uygun düşen lafızların 
bulunması da bu tür bir itilaftır. Buna 
"teşabühü'l-etraf" da denir. ;l.a;Y1 if;.J.J '1" 

"~1 ~1 ~j;l.a;Y1 :!;...1!. ~' (Gözler O'nu 
göremez. O bütün gözleri görür. O latiftir, 
haberdard ır jel-En 'am 6/103[) ayetinde 
baştaki. "Gözler O'nu görmez" ifadesine 
uygun olaraksonda "lat"if" (ince, şeffaf, 
za rif) , "O bütün gözleri görür" kısmına uy
gun olarak da "hab"ir" (haberdar, bilen) 
kelimeleri getirilmiştir. Birbirinin dengi 
olan ifadeleri bir beyitte veya sözde top
lamak da bu tür bir itilaftır. ı..sl! 1,_;5" ;ı '1_," 

" ;l;,ı1 ~ 1p .;,ı..li1 (Zalimlere meylet
meyin, yoksa size ateş dokunur [Hud ll/ 
1131) ayetinde zulme karşılık ateşin, zul
me meyletmeye karşılık ateşin dokunu
şunun zikredilmesinde latif bir uyum ve 
denge bulunmaktadır. Birkaç anlamı olan 
kelimenin bir anlamına uygun düşecek 
bir kelime getirilmesi de bu tür uyuma 
dahil "edilmiştir; buna "!ham-ı tenasüb" 
denir. "J~.:.ı1_, ~~;.ıı_,, .,:ı l~--"'! J"'-Ö"-' .., ..... .:.ı 1 
.;,1~, .. ( Güneş i ve ayı bir hesaba göredir, 
bitki ve ağacı ilahi em re arnadedir [ er-Rah
man 55/5-6 [) ayetinde "necm" sözcüğü "yıl
dız; ot. bitki" anlamlarına gelir. ikinci an
lamının (bitki) ardından "şecer" (ağaç) ke
limesi gelerek !ham-ı tenasübe, ilk anla
mı (y ı ldız) ile de öncesine (güneş, ay) uy
gun düşerek müraat-ı naz"ire örnek ol
muştur. Gar"ib ve nadir olan ya da bilinen 
lafızları bir sözde toplamak da bu tür 
uyumdan sayılmıştır. """'"'" :;r .:ı;; 1~ ..iıü" 
"ı.;, i> .;ı ,s;; ı_s= (Vallahi, her an anmadası n 
Yusuf'u, neredeyse öleceks in [Yusuf ı 2/ 
85[) ayetinde gar"ib sözcükler bir araya 
getirilmiştir. Yeminde "vallahi, billahi"ye 
göre daha az kullanılan "tallahi". nakıs 
fiillerden en az kullanılan "tefteü", helilk 
ve ölüm ifadelerinden en garibi olan "ha
razan" kelimeleri bir araya toplanmıştır 
(lafzın lafza uyumuyla i lgi li olarak ayrıca 
b k. iHAM; TENASÜP). 

Mananın Manaya Uyumu. Birbirine uy
gun düşen iki mananın birleştirilmesi, en 
uygun kelimelerin en uygun tertipte söy
lenmesidir. Mütenebb"i'nin şu beyti buna 
bir örnek teşkil eder : iŞ;..u::11 co >~Mı ..,., ~ı;" 

"...P.=J1 c.o >~Mı ö}ll:> ı"-';ı1_, 1 ;;;u., (Arap onun 
korkusundan bağırtlakla birlikte, Rum da 
ondan keklikle birlikte u çarcas ına kaçar) . 
Burada şairin sözünü ettiği övülen kişi
den korkulup kaçılması olayı Arap ile ba
ğırtlağa, Rum ile de kekliğe "uçma" isoa
dını doğurmuştur. Uçmak, bağırtlak ve 
kekliğe uygun düştüğü halde ilk bakışta 
Arap ve Rum'a uymamıştır. Bununla bir-
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