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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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likte övülen kişiden korkulup kaçılması ve 
önünde kimsenin duramaması gerçeği 
bunların hepsini uçma hükmünde birleş
tirmiştir. Ayrıca çöl kuşu olan bağırtlağın 
Arap ile, dağ kuşu olan kekliğin Rum ile 
beraber getirilmesi de ayrı bir uyumdur. 
Çünkü Araplar çölde, Rumlar dağlarda 
yaşar. Mananın mana ile itilafında iki ve
ya daha çok husustan duruma en uygu
nu olanı tercih edilmelidir. Mesela. "Hata 
bizden, ata sizden" sözü yaş veya rütbe
ce bir küçük tarafından söylenirse itilaf, 
büyük bir kişi tarafından söylenirse itilaf
sızlık olur. Çünkü hata işleinenin daha çok 
küçüklere, atada bulunmanın da büyük
Iere mahsus olduğu yerleşik bir kanaat
tir. Nedlm'in. "Ahali izz ü devlette reaya 
em n ü rahatta 1 H üner erbabı rif' atta ci
han yek-pare nGranl" beytinde ahali. re
aya ve hüner erbabı için kullanılan sıfat
lar (yücelik ve ikbal, emniyet ve huzur. iti
bar) yekdiğeri için de kullanılabileceği ve 
vezin de uygun düşeceği halde şair, her 
grup insan için asli ihtiyaç olan en uygun 
sıfatları seçerek mananın mana ile itila
fını sağlamıştır. 

Kafiye Kelimesinin Beytin Anlamına 
Uyumu. Kudame b. Ca'fer'in ilk olarak 
sözünü ettiği bu itilaf türüne daha son
raki belagat alimleri "temkin" adını ver
mişlerdir. Bu türü ilk defa Kur'an'a uyar
layan İbn Ebü'I-İsba', ayetlerin son keli
melerinin (fasıla) ayetin önüyle uyumu 
anlamında "ltilafü'l-fasıla maa ma-ye
düllü aleyhi sairü'l-kelam" tabirini kullan
mıştır. Şiirde beytin son kelimesinin (ka
fiye). sanatlı nesirde kafiyeli bölüklerin 
(fıkra) son kelimelerinin (sec'a). Kur'an'
da ayetlerin son kelimelerinin (fa sı la) ön
leriyle uyumu bu nevi itilafın kapsamına 
girer. Şu ayetin iki ayrı yerde değişik fa
sılalarla sona ermesinde önü ile latif bir 
uyum bulunmaktadır: ..iıl .::.....w ı,.:w w!'" 
"}~S" ı",.u:.ı wWf'l 0!, llb~ ':1 (Allah' ın ni
metleri ni saymaya kalksanız sayamazsınız. 
Doğrusu insan çokzalim ve pek nankördür 
Jibrahlm 14/341)., llb~Y ..iıl :w.; ı,.:w w!i' 
"f">!i>J J,.W ..iıl w! ( Allah'ın nimetlerini say
maya kalksanız sayamazsınız. Doğrusu Al
lah çok bağışlayıcı, pek merhametlidir 1 en
N ahi l6/l8J). Allah'ın sonsuz nimetlerin
den bahseden bu iki ayetten birincisinin 
hatimesinde insanın zulüm ve nankörlü
ğünden, ikincisinin sonunda Allah'ın mağ
firet ve merhametinden söz edilmiştir. 
Buradaki itilaf şöyle açıklanmıştır: Sayı
sız nimetler karşısında onları alan kulda 
iki vasıf (zulüm, nankör! ük) hasıl olmakta
dır. Bunlara karşılık bu nimetleri insana 
veren Allah'ta da iki vasıf (mağfiret, m er-
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ham et) tecelli etmektedir. Bu güzel uyum 
iki ayetin birlikte düşünülmesiyle ortaya 
çıkmaktadır. Türk edebiyatında itilafın bu 
türüne rağbet edilmemiştir. 

Lafzın Vezne Uyumu. Bu itilaf türü ve
zin zoru ile kelimelerin yapılarının değiş
tirilmemesi. terkip ve cümlelerde uy
gunsuz takdim ve tehirlerin yapılmama
sı. vezni tamamlamak için maksada ay
kırı ve anlamı bozacak bir lafzın eklenme
mesi ya da aynı sebeple bir lafzın atılma
ması şeklinde açıklanmıştır. Vezni denk
leştirrnek için gereksiz kelime eklemek 
(haşv) kelimeden harf eksiltmek (teslim) 
veya kelimeye harf eklemek (teznlb). ba
zı özel isimlerin morfolojik yapısını değiş
tirmek (tağylr) itilafa aykırıdır. Manaya 
uygun bir kelimenin vezne uymaması ha
linde onun yerine eş anlamlı veya yakın 
anlamlı başka bir kelime kullanılması ya
hut kelimeler arasındanahoş takdim-te
hirler yapılması itilafı bozar. Ragıb Paşa'
nın. "Aşıkın bağ rı kebaba teb-i gayretle 
döner" mısraında aşığın bağrında bulun
ması gereken "ateş" yerine vezin gereği 
"teb" (sıcaklık, sıtma) kelimesinin kulla
nılması buna örnek teşkil eder. Aynı ınıs
radaki "kebaba dönmek" deyimi de tak
dim-tehirle parçalanıp arasına "teb-i gay
ret" girmiştir ki bu da ayrıca vezin yüzün
den ortaya çıkan bir itilafsızlıktır. Mısra-ı 
bercestelerin asırlar boyunca tekrar edil
mesinin sebebi çok zaman lafızla veznin 
bu tabii itilafıdır ve pek çok kişi onları ha
fızasında vezinli bir şiir parçası değil bir 
atasözü gibi saklar: "Kenarın dilberi na
zik de olsa nazenln olmaz" (Nabl}; "Ade
me cübbe vü destar keramet mi verir" 
(Şeyhülislam Yahya). 

Mananın Vezne Uyumu. Vezin zorunlu
luğu ile mananın anlaşılmaz, karmaşık ve 
kapalı bir hal almaması. gereksiz bir an
lam eklenmemesi veya gerekli bir mana
nın atı lmaması, yine vezin zorunluluğu ile 
mananın aniatılmak istenen maksadın 
dışına çıkmaması şeklinde açıklanmıştır. 

Böyle kusuru olan şiire "makiGb" adı ve
rilir. Sabit'in, "Kenar-ı havzda mehtaba 
karşı slne-çak olmuş 1 Edip aksiyle havzı 
ma'den-i sim-ab leb-ber-leb" beytinin 
ikinci mısraı vezin zarureti olmasaydı, 
"Kenar-ı havzda mehtaba karşı slne-çak 
olup 1 Aksiyle havzı leb-ber-leb ma' den-i 
sim- ab etmiş" şeklinde takdim tehlr ile 
söylenerek itilafsızlık giderilmiş olurdu. 
Çünkü burada esas mana, "sevgilinin 
slne-çak olarak havuzu baştan başa meh
tap gibi aydınlatması"dır. Vezin zarure
tiyle aniatılmak istenen mananın bir be
yitte bitirilemeyip diğer beyitlere taşması 

da bu tür uyumla çelişir. Bu nevi kusuru 
bulunan şiire "mebtGr" adı verilir. Türk 
şiirinde mananın vezinle itilafının en üst 
derecesi manaya uygun bir veznin seçil
mesiyle gösterilmiştir. Antakyalı Mü
nlfin şu beyti müsikideki terennüm la
fızlarını çağrıştırmakta ve manaya uy
gun olarak vezin de adeta terennüm ri
timlerini vermektedir: "Benimle yek-te
ne nadirdir etse bir barı 1 Nedim-i bezm 
olup ol sim-ten tesadüm tek". Bugün 
modern Arap şiirinde itilaf muhteva bir
liği ve biçim- anlam uyumu olarak anla
şılmaktadır. 
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Mirza Gıyasüddin Muhammed Tahrani 
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Babürlü veziri. 
_j 

Soylu bir aileye mensup olup Safevi Hü
kümdarı Şah ı. Tahmasb'ın vezirlerinden 
Hace Muhammed Şerif'in oğludur. Ge
nellikle Gıyas Bey olarak ve Babürlü Hü
kümdarı Cihangir tarafından verilen 
İ'timadüddevle unvanıyla tanınır. 984'te 
(1576) babasının ölümü üzerine tam ola
rak bilinmeyen bir sebeple İran'dan ayrı
larak Hindistan'a gitti ve zor şartlar al
tında Ekber Şah'ın yeni başşehri Agra'ya 
ulaştı. Kısa sürede Ekber'in dikkatini çe-


