
hadislerle istişhad etmemesinin onlarla 
istişhadın caiz olmamasını gerektirme
diği de ileri sürülmüştür. Kısa hadislerle 
Resul-i Ekrem'in fesahatini ortaya koyan 
hadislerin. özlü sözlerinin (cevamiu'l-kelim) 
ve darbımesellerinin hem lafız hem an
lamca ona ait olduğu . birkaç rivayeti bu
lunan hadislerle uzun hadislerin ise an
lamlarının nakledilmiş olabileceği görüşü 

daha makul kabul edilmiştir. 

Bütün Arap lehçeleriyle istişhad sahih 
olmakla birlikte Kureyş. Kays Aylan. Te
mlm. Esed. H üzey!, bazı Kinane kabilele
riyle Tay kabilelerinin lehçeleri daha mu
teberdir. Yunanlılar'a komşu olan Tağlib, 
İran'a komşu olan Bekir b. Vail gibi Arap 
olmayan unsurlarla sınır komşusu kabi
Jelerin lehçelerinden istişhad ise uygun 
görülmemiştir. Hem çölde hem şehirde 
yaşayan kabHelerin lehçeleri de istişhad 
açısından makbul sayılmamıştır. 

Dürüstlük şartı istişhadda kendisinden 
rivayette bulunulan kimsede değil ravide 
aranmış. müslüman olmayanların , çocuk
ların. kadınların ve delilerin sözleriyle de 
istişhad edilmiştir (SüyQtl, el-Müzhir, ı, 

138- 144 ı. Uydurma olması veya bir mü
velled şaire ya da sözüne güvenilmeyen 
birine ait bulunması ihtimalinden dolayı 
söyleyeni bilinmeyen !'!azım ve nesirle is
tişhad caiz görülmemiştir. Lehçeleri n bir
biriyle karışması istişhada engel değildir. 

. _ iki ve daha fazla rivayeti olan şah i d le ve
zin ya da kafiye zoru ile yapılrruş değişik
liklerle de istişhad caizdir. İ'rabı ve anla
mı kesin olmayan. ihtimal taşıyan şahid 
geçersizdir. Bu ilkeler hem Arap grame
rinde hem de Arap sözlüğünde uygulanır. 

Arap diline ait sözlük çalışmalarında ka
dim Arap şiirinin şah id olarak kullanıldığı 
ilk örnekler. lugat açıklamalarının ağırlı
ğı ve yoğunluğu sebebiyle "lugavl tefsir" 
adı verilen garlbü'I-Kur'an. meani'I-Kur
'an. mecazü'I-Kur'an türü eserlerde gö
rülür. Hariciler'in reisi Nafi' b. Ezrak'ın. 
Kur'an'da geçen 200 kadar garlb kelime
nin anlamına dair sorduğu sorulara Ab
dullah b. Abbas'ın kadim Arap şiirinden 
getirdiği şahidlerle açıklamalarda bulun
duğu Mesd'ilü Ndfi' b. Ezra]f adlı risa
lesi (nşr. Aişe Abdurrahman, Kah i re l97lı 
bu konuda bilinen en eski çalışmalardan
dır. İbn Abbas'ın Garibü'1-Kur'dn (Atıf 
Efendi Ktp., nr. 2815/8, vr. 102•- 1o7•ı ve 
Lugiitü'1-Kur'dn (nşr. Selahaddin ei-Mü
neccid, Kah i re 1946 ı isimli risalelerinde de 
aynı şekilde lugavl açıklamalarda şevahi
de yer verildiği görülür. Ferra ile Ahfeş 
ei-Evsat'ın Me'dni'J-Kur'dn'larında ve 

özellikle EbQ Ubeyde'nin Mecdzü'l-Kur
'dn'ında lugavl izahlarda Arap şiiri yo
ğun biçimde şahid olarak kullanılmıştır. 

Arap sözlükçülüğünde ortaya konan bu 
dalaylı çalışmaların dışında "kitabü'l-hayl, 
kitabü'l-ibil. kitabü halkı 'Hnsan" gibi doğ
rudan Arap lugatçılığına dair kaleme 
alınmış monografik risalelerle bunlardan 
sonra veya aynı zamanda telif edilmiş 
olan Arap dilinin ilk tam sözlüğü Kitd
bü'1-'Ayn'da (Halil b. Ahmed) yoğun bi
çimde kadim Arap şiiri. Kur'an ayetleri. 
Arap atasözleri ve kısmen de hadisler ke
limelerin gerek morfolojik yapı gerekse 
anlamlarıyla ilgili şevahid olarak kullanıl
mıştır. Daha sonra yazılan İbn Düreyd'in 
Cemheretü '1-1uga'sı. Farabi'nin Divd
nü'1-edeb'i, Ezherl'nin Teh~ibü'l-luga'
sı. Cevherl'nin eş-ŞıJ:ıdJ:ı'ı, İbn Paris'in 
Mücmelü '1 -1uga'sı ile Me]fiiyisü '1-1u
ga'sı. İbn Slde'nin el-Mu]J.kem ve el
MuJJaşşaş adlı sözlükleri. İbn ManzOr'un 
Lisdnü '1-~rab'ı ve Zebldl'nin Tdcü '1-lu
ga'sı gibi hacimli sözlüklerde geniş ölçü
de şevahide yer verilmiştir. Bu hacimli 
sözlükler üzerinde kullanım kolaylığı sağ

lamak amacıyla yapılan ihtisar çalışmala
rında ilk ayıklananlar şevahid olmuştur. 
Ebu Bekir Muhammed er-Razl'nin MuJJ
tdrü'ş-ŞıJ:ıdJ:ı'ı. Zebldl'nin MuJ]taşarü'l
'A.yn'ı, FlrQzabadl'nin el-Kiimusü'1-mu
J:ıit'i bu tür sözlüklerin başında yer alır. 
Bundan sonra telif edilen sözlüklerde ise 
şevahide ya hiç yer verilmemiş ya da bu 
yönterne nadiren başvurulmuştur. Kahi
re Arap Dil Akademisi'nin yayımladığı el
Mu'cemü '1-kebir'de eski sözlük gelene
ğine uygun olarak belli ölçüde şevahide 
yer verildiği görülmektedir. 

Türkçe sözlüklerden Hüseyin Kazım 
Kadri'nin Türk Lugati (l-ll, istanbull927-
l928: lll-IV. istanbul 1943- ı 945). Türkiye 
Türkçesi ile diğer Türk lehçelerinden şe
vahidin yanında Arapça ve Farsça örnek
lere de yer veren bir eser olarak dikkati 
çekmektedir. Bunun yanında Mustafa 
Nihat Özön'ün Osmanlıca Türkçe Söz-
1ük'ü ile (İstanbul 1952) Meydan Lamus
se-Büyük Lugat ve Ansik1opedi (!-XII. 
istanbul 1969-l973ı, istişhadı sözlükala
nında uygulayan eserlerdendir. Türk Dil 
Kurumu'nun yayımladığı Tarama Sözlü
ğü de (I-VI, Ankara 1963-l972ı bu alanda 
önemli bir çalışma sayılır. 

Bazı gramer ve belagat kitaplarında ör
nek olarak zikredilen şiirlerin açıklanma
sına dair birçok şevahid şerhi kaleme alın
mış (EF]İng.], IX, 371-372), şiir şevahidini 
belli bir düzene göre toplayan indeks ve 
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koleksiyonlar tertip edilmiştir. August 
Fischer- E rich Braunlich'in Schawiihid
Indices'i (Leipzig-Vienna 1934-1935),Ab
düsselam Muhammed Harun'un Mu'ce
mü şevdhidi'1-~rabiyye'si (Kahire l972ı 
ve Ahmed Neffah ' ın Fihrisü şevdhidi 
Sibeveyhi'si (Beyrut l970ı bunlar arasın
da yer alır. İstişhad meselesini inceleyen 
çalışmalar içinde şunlar sayılabilir: Süley
man b. İbrahim ei-Matrüdl. el-İstişhdd 
bi'1-J:ıadi§i'n-nebeviyyi ve'l-e§eri 'ale'l
mesd'ili'n-na]J.viyye ve'ş-şarfiyye (yük
sek lisans tezi, 1403, Glmiatü'l-imam Mu
hammed b. Suud el-islamiyye ]Riyad ]): Sa
bah Abdullah Ba Fazı. el-İstişhdd bi'ş
şi'ri'1-'Ara bi 'inde Sibeveyhi (yüksek li
sans tezi, 1403, er-Riasetü'l-amme li-ta'
llmi'l-benat ]CiddeJı: Muhamrnect el-Ba
ti! Müceydil ei-Harbl. eş-Şdhidü'Ş-şi'ru 
fi'n-na]J.vi'l-'Arabi(doktora tezi, 1407, 
Camiatü'l-MelikSuQd ]Riyad]): M . Reşit 
Özbalıkçı. Arap Gramerinde Kur'an ve 
Hadisle İstişhad (doktora tezi, 1985, Do
kuzeylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens
titüsü). 
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İSTİŞHAn 
(~~YI) 

Bir sözün ardından onu pekiştiren 
ve doğruluğunu kanıtlayan atasözü, 

veeize ve temsil niteliğinde 
bir söz zikretme anlamında edebi sanat. 
L ~ 

Bed!' ilmi içinde yer alan istişhadı ede
bi bir sanat olarak inceleyen ilk müellif 
Ebu Hilal el-Askeri (ö. 400/l 009'dan son
ra) "istişhad ve ihticac" adını verdiği tü-
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rü şöyle açıklamıştır: " İlk önce bir söz ge
tirilir, sonra onu, bundan doğan ve buna 
bir zeyil konumunda olan, doğruluğuna 
delil ve örnek teşkil eden diğer bir söz ta
kip eder" (Kitabü'ş-Şına'ateyn, s. 470) . 
İbn Sinan el-Hafacl, "istidlal bi't-temsll" 
olarak adlandırdığı istişhadı, "Önceki sö
zün doğruluğuna delil teşkil eden ve ona 
bir misal konumunda olan söz getirmek
tir" diye tanımlamıştır. Maarr'i'nin şu bey
ti Hafacl'nin verd iği örnekler arasında yer 
alır:~ ~..wı_, 1 ,.,OJ) .;ı t...:>- yt .:yo 1,,.;_~f ,ı 

_,..x;.J f ._j .l>fjf!J (İhsanlarınızı biraz kıssay
dınız sizi ziyaret edecektim . Tatlı su da ol
sa eğer aşırı soğuksa ondan kaçı! ır). Bu
rada son cümle ilk cümlenin doğruluğu
nu kanıtlayan bir temsil durumundadır. 
Temsil konumundaki hikmetli söz genel
likle edibin kendisine ait olur. 

Hatlb ei-Kazvlnl ve onun Tel{ıişü'l-Mif
tdJ:ı'ını şerhedenlerle daha sonraki bela
gat alimleri istişhadı bir ıtnab türü olarak 
görmüşlerdir. Kazvln'i'nin "ıtnab bi't-tez
y'il" dediği ıtnab nev'i Ebu Hilal ei-Aske
r'i'nin "istişhad ve ihticac" adını verdiği 
türe yakındır. Kazvlnl tezyil ıtnabını, "Bir 
cümlenin ardından aynı anlama gelen ve 
onu pekiştiren bir başka cümle getirmek
tir" şeklinde tanımladıktan sonra onu. 
önünden bağımsız bir mesel konumunda 
bulunan ve önüyle bağımlı olarak mesel 
konumunda olmayan tezyil şeklinde iki
ye ayırmıştır. Türün özellikle mesel du
rumundaki tezyil ile tamamen örtüştü
ğü görülmektedir. Şu ayetler, Kazv'in'i'nin 
mesel konumundaki tezy'ile verdiği ör
nekler arasında yer alır : .jJb 3_, J=..ıt y~ ,JS, 
l9~j .:,ılr jk~f 0! , jk~f (De ki hak geldi, 
batı! yıkılıp gitti, zaten batı ! yı kılınaya 

mahkumdur Jel-isra ı 7/81 J). .:yo r.ı ~ ı.., 

w ı.:. ~ :y , .:,ı_,..ut=..ıı ,.# .:...,.:ı !Si , ~~ ~ 
.:.ı~ ı (Biz senden önce hiçbir beşere ölüm
süzlük vermedik. Sen öleceksin de onlar 
ölmeyecekler mi? Her can ölümü tada
caktır Jel-Enbiya 21/34-351) Ayetlerdeki 
son cümleler önleriyle aynı anlamda ola
rak onları pekiştiren, fakat aynı zaman
da önlerinden bağımsız birer mesel du
rumundadır. 

Askeri'nin türle ilgili olarak örnek verdi
ği pek çok şiir arasında şu iki mısra özel
likle kaydedilmelidir : YI <J' ı.ıı;...ıı ~ wı 

~Lo J~i <:lo jJI o.!.U.:if_, 1 ..,JL..o.l! ~lı: w lS' .:yo ı" ı,; 
..,Jf~f ~1y<Jt ~~(Milletler içinde an
cak yüce mertebelere aşık olanlar ölüme 
seve seve giderler 1 Nitekim savaşlarda 
mızrakların da ilk kırılan yerleri üst taraf
ları dır) . Mütenebb'i'nin şu beyti de bu ko
nuda nakledilen en yaygın örneklerden-
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dir: ı"~!~ L:r:J ı.. 1 <1.;.1.: .;ıt~t J+..! ~ .:yo 
(Al çağa alçaklık vız gelir, hiç ölüye yara 
acı m ı verir?). 

Askeri'nin de belirttiği gibi istişhad ör
neklerinin birçoğu teşblh-i temstri veya 
istiare-i tems'iliyye formundadır. Abdül
ganl en-NablQsl, şairin şiir içinde adını 
veya lakabın ı kulağa hoş gelecek şekilde 
zikretmesini bir bed'i' türü olarak istişhad 
adı altında ele almıştır. NabiQsl, eski ve 
yeni şairterin şiirler inde buna dair birçok 
örneğin bulunduğunu belirtir. 
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D TÜRK EDEBİYATI. Türk edebiya
tında bir edebi sanat olarak istişhaddan 
ziyade ona çok benzeyen "irsal-i mesel" 
veya "iktibas" tercih edilmiş. bu sebeple 
Türkçe belagat kitaplarında istişhad yer 
almamıştır. İrsal-i meselde örnek olarak 
atasözleri veya benzer özlü sözler, ikti
basta ayet ve hadisler zikredilir. İstişhad
da ise örnek söz veya mısraların kime ait 
olduğunun belirtilmesi gerekir. Belagat 
terimi olarak istişhadın asıl malzemesini 
doğruluk, güzellik, yaygın kullanılırlık gibi 
farklı özelliklere sahip kalıplaşmış ifadeler 
oluşturur. Şair veya yazarın ifadeyi kuv
vetlendirmek, an l amı zenginleştirmek, 

sözü sanatlı hale getirmek gibi amaçlarla 
ayet veya hadis, atasözleri, vecize. mısra 
ve beyit zikretmesi istişhadı ortaya çıka
rır. 

İstişhad, anlamı güçlendirmek için baş
kalarının fikir ve sözlerinden yararlanma 
bakımından ıtnab-ı makbüle benzer (bk. 
ITNAB). Özellikle açıklama gerektiren f i
kirlerle yoruma muhtaç konularda mü
ellifin sığlıktan kurtulması ve ifadesini 
zenginleştirip kuwetlendirmesi için is
tişhad en geçerli yoldur. 

Türk nesrinin başlangıcından itibaren 
istişhad yolunun kullanıldığı görülmekte
dir. Orta Asya devresinde kaleme alınan 
Kutadgu Bilig'in mukaddimesiyle baş
layıp kısa ve seeili cümle yapısına sahip 
Rabgüz'i'nin Kısasü'l-enbiyd'sı ile geli
şen bu anlatım tarzı , Dede Korkut hika-

yelerinden bu yana atasözlerinin de bu . 
amaç için kullanılmaya başlanmasıyla zen
ginleşmiştir (geniş bilgi ve örnekler için 
bk. Defne, s. 87-90). Anadolu sahasında 
kaleme alınan ilk eserlerde çok sayıda is
tişhad örneğinin bulunduğu görülmekte
dir. Yazarı belli olmayan Behcetü '1-ha
ddik ii mev'izati'l-haldik ile Sadreddin 
Mustafa Şeyhoğlu'nun Merzübdnndme 
tercümesi bu ifade tarzını benimsemiş 
eserlerdendir. 

"Divan nesri" adıyla anılan yazı dilinde 
Sinan Paşa'nın Tazarrudt'ından itibaren 
rağbet gören bu üslup özellikle sanatka
rane nesirde yaygın bir kullanım alanı 
bulmuştur. Başlangıçta daha çok eserle
rin mukaddime kısımlarında görülen ve 
ayet. hadis. İslam büyüklerinin ifadelerin
den seçilmiş sözler. Arapça ibareler, X.V. 
yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişen in
şa anlayışının da etkisiyle bilhassa men
sur eserlerin bütününe yayılmıştır. Ayrıca 

özellikle şiir şerhlerinde istişhad için ayet 
ve hadislerden özlü sözlere. mısralardan 

manzumelere kadar her çeşit malzeme
nin kullanıldığı görülür. İktibas ve istişhad 
yoluyla ifadeyi zenginleştirme ve süsleme 
anlayışı Türk nesrinde ayrı bir yeri olan 
divan mukaddimelerine de yansım ışt ı r 

(Üzgör, s. ı 9-23). Necati, Lamii Çelebi ve 
FuzQII gibi şairleri n divan mukaddimeleri 
bu tarzın dikkat çekici misalleriyle dolu
dur. 

Tezkiretü'ş-şuara, tezkiretü'l-evliya ve 
menakıbnameler yanında tasawufi men
sur eserlerde de bu anlatım tarzına yay
gın biçimde başvurulmuştur. XVI. yüzyıl
dan itibaren süslü anlatıma yönelme eği
liminin Türk nesrinin külfetli ve ağır bir 
şekle dönüşmesinde iktibas ve istişhad 
yoluyla anlatırnın önemli bir rolü olmuş
tur. Sanatkarane Türk nesrinin en mü
kemmel örnekleri sayılan Veysi ve Ner
gis'i'nin eserlerinde görülen istişhad ör
nekleri bu konudaki en uç misaller olarak 
kaydedilebilir. 

Tanzimat devrinde Türk n esrinin sade
leşerek Batı etkisinde bir gelişme kaydet
mesine rağmen bu ifade tarzının Namık 
Kemal, Muallim Naci ve Ziya Paşa'nın ne
sirlerinde sürdürüldüğü görülmektedir. 
Özellikle Namık Kemal'in mektupları bu 
anlatırnın çeşitli örnekleri bakımından 
zengindir. Muallim Naci'nin, Türkçe'de 
kullanılan ve kullanılabilecek olan iktibas 
ve istişhadlar için Sdnihdtü'l-Arab (İs
tanbul 1 303). Sdnihdtü'l-Acem (İstanbul 
ı 304) adlarıyla müstakil kitaplar kaleme 
alması bu rağbetin devam ettiğini gös
termektedir. Türk edebiyatındaki iktibas 


