
KALB 

Ara bl, el-Fütai)_atü '1-Mekkiyye, I, 101 ). Ba
zı mutasawıflar Kur'an'da geçen kandil, 
lamba. fanus, yağ (mişkat, misbah, züca
ce, şecere, bk. en-Nur 24/35) gibi kelime
leri de kalbin çeşitli tavırları olarakyorum
lamışlardır (Gazzall, Mişkatü'l-envar, s. 12; 
Molla Sad ra, Tefsir-i Ayet-i Mübareke-i 
Nur, Tahran 1362hş./1403). 

Tasawufta bilginin kaynağı kalbdir. An
cak kal b aklın karşıtı değildir; bir yere ka
dar akılla iç içedir. Akletme kalbin bir işle
vidir, düşünceyi üreten aklın kaynağı kalb
dir. Metafizik konularda kalbin aklı aştı
ğını söyleyen sufiler bu konularda kalbin 
sezgisini esas almışlardır. Onlara göre 
sözlükte "bağlamak" anlamına gelen ak
lın faaliyet alanı dar ve sınırlı, buna kar
şılık kal b alemi çok daha geniştir ( ibn ü' 1-
Arabl, el-Fütaf:ıatü'l-Mekkiyye, ll, 155, 
394; IV, 25 ; a mlf .. Fuşuş, s. 128). Aşıkane 
tasawuf edebiyatının temel konusu kalb
dir (bk GÖNÜL). 
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li! SüLEYMAN ULUDAG 

KALB 
(~f) 

Sözün lafız veya manaca 
ters çevrilmesini ifade eden 

belagat terimi. 
_j 

Sözlükte "geri çevirmek, içini dışına 
döndürmek" gibi anlamlara gelen kalb 
kelimesi belagatta, birçok konuyla ilgili 
olarak sözün lafız veya mana bakımından 
ters çevrilmesini ifade eden kapsamlı bir 
teri m şeklinde kullanılmıştır. İlk defa İbn 
Münkız. "Babü'l-kalb" başlığı altında mü
şebbeh ile müşebbeh bihin yer değiştir
diği maklub teşbihten söz etmiştir. Harl
rl. "bir sözün tersinden okunması duru
munda da aynı ibareyi vermesi" anlamın
daki kalbe "ma la yestei)Tiü bi'l-in'ikas" adı
nı vermiştir. Konuyu Reşldüddin Vatvat'ın 
Farsça lj ada 'i]fu 's-siJ:ır'inden nakleden 
Pahreddin er-Razi kalbi bir ve birden çok 
kelimede olmak üzere ikiye, bir kelimede 
olan kalbi de maklub~ı kül, maklub-ı mü
cennah ve maklub-ı ba'z olarak üç kısma 
ayırır." ..Jı;> 1 ~"(fetih -ölüm) gibi bütün 
harflerin yer değiştirmesiyle oluşan ikili
ye maklub-ı kül, bu ikiliden birinin beytin 
başında, diğerinin sonunda olmasına 

maklub-ı mücennah. "w lı:~; 1 .:.ı;'" "ta 
(kusurlar- korkular) olduğu gibi sadece 
bazı harflerde ( ÖJ 1 ;"') yer değiştirme 
bulunması durumuna da maklub-ı ba'z 
adını verir. Birden çok kelimedeki kalb 
ise bir terkip veya cümlenin sondan başa 
doğru okunduğunda da aynı ibareyi ver
mesidir. Sekkakl ile İbnü'n-Nazım, Kazvl
nl, Tell]iş şarihleri ve diğer belagat alim
leri aynı çizgiyi sürdürmüştür. Kazvlnl. se
rika (intihal) türü olan bir kalb çeşidinden 
daha söz eder. Sekkakl. bir şairin ortaya 
attığı bir fikri n daha sonraki bir şair tara
fından ele alınıp tersinin savunulmasına 
"anlam kalbi" demiştir. Bu türe Hariri da
ha önce "aks" adını vermişti (Ahmed b. 
Abdülmü'min eş-Şerlşl, lll , 82, 86). Bed
reddin ez-Zerkeşi isnad kalbi, ma'tof kal
bi. aks kalbi. m üstevi kal b, kalb-i ba'z ola
rak beş neviden bahsetmiştir. İlk defa İbn 
Paris'in söz konusu ettiği isnad kalbi mü
balağa. tekrlm gibi belagat amaçlı nük
te için bir cümleye dahil faili mef'ul ve
ya mef'ulü fail ya da mef'ulü bir başka 
mef'QI konumunda ifade etmektir. Buna 
"belagi kalb" de denilmiştir. ~ LMıj> ;· 
"c-eı_,...ıı (Musa'ya sütannelerini haram kıl
dık) ayeti (el-Kasas 28/ 12) ı.sl" LMıj> ,"' 
"~Y- .;ıi c-eı_,...ıı (Sütannelerine Musa'yı 
emzirmeyi haram eyledik) anlamındadır. 
Süt emen bir çocuğa ergin-mükellef bir 
kimse gibi hitap etmek onun makamını 
ve şanını yüceitmeyi belirtir. Bu, Arap ke
lamında da yaygın bir üsluptur. Araplar 
parmak yüzüğe sokulduğu halde, "yüzü
ğü parmağıma soktum" şeklinde maklup 
ifade kullanırlar. Ma'tuf kalbi ma'tuf ile 
ma'tuf aleyhin yer değiştirmesidir: Li .:ı ;;.r· 
".)x3 (Sonra -mi'rac geces inde Cebrail 
Hz. Peygamber' e- yaklaşt ı ve sarktı) ayeti 
(en-Necm 53/8) maklup atıflı ifade olup 
"Li~ .).JJ ;J" "Sonra -Cebrail- sarktı ve -Hz. 
Peygamber' e- yaklaştı" şeklindedir. 

Akis kalbine "tıbak kalbi" ve "ma'küs 
kal b" de denir. İlk defa "tebdll" adıyla Ku
dame b. Ca'fer'in söz konusu ettiği bu ne
vi, öndeki cümle veya terkibin öğeleri

nin yerlerini değiştirerek ikinci bir cümle 
yahut terkip elde etmektir. "Kelamın ki
_barı; kibarın kelamı. beylerin adetleri, 
adetlerin beyleri" terkipleriyle .. :,rı ı ~ 
._rı ı ,yı~~~~ ..::..:;.,;ı ,yı .. (Çıkarır diriyi 
Ölüden, çıka rır ölü yü diriden; Yunus ı 0/ 
31 ). ~1..> ,yı ı..~ ·~ ,yı Jl>41l-> ,yı~ L." 
"·~,yı~ (Ne sana düşer on l arın he
sabından bir şey, ne de seninhesabından 
onlara bir şey; el-En 'am 6/52) ayetleri bu 
türe örnektir. 

Müstevl kalb. bir kelime veya kelime 
grubunun sondan okunduğunda da aynı 



ibareyi vermesidir. Bu bedl' ilminde kalb 
adı verilen söz sanatıdır. Bu türde şedde
ler tek harf. elif-i memdCıdeler (~ f) tek 
elif sayılır. İmadüddin ei-Katib'in Kadi ei
Fazıl'a "._,..__,.;ıl~~~ .r" (Yürü, tökezle
mesin atın) iltifatı ile Kadi ei - Fazıl'ın ona 
mukabelesi olan ".)ı......JI ~ ı"f.)" (İmad'ın 

yücelikleri daim olsun) ifadeleri gibi. Ba
zan beytin tamamı sondan okunduğun
da da aynı ibareyi verir: 1 <IP."' ı:.ı, ;:s~ LöJ," 
"IJüi Y~, .Uf'l üf) ( Görününce bize onun 
gül cemal i, gösterdi bize Tanrı parlayan 
hilali) mısralarındaki son beyit böyledir. 
Bazan da beytin ikinci mısraı tersinden 
okunduğunda birinci mısraın düzünü 
verir. Kadi ei-Errecanl'nin .)0 ı"'.>.J .u~,.." 
" ı"'.>.J .u~,.. Jr jo'b,, J~ (Her korkuda da
im dir onu n sevgis i ; hiç sürekli midir her 
sevenin sevgisi) beyti gibi. Bazan bir şiirin 
tamamı bu tür beyitlerden oluşur (Yahya 
b. Hamza el-Alevi , s. 446). Kur'an 'da gök 
cisimlerinin bir yörünge içinde sürekli da
iresel hareket halinde olduğunu anlatan 
".!.W ._.,9 Jr" (Her biri bir yörüngede -yü
zercesi ne hareket eder-) ayetiyle (Yasin 
36/40) Allah'a her durumda tazimi emre
den .. ~ cl!;" (ulu la rabbin i) ayetinde (ei
Müddessir 74/3) bu sanat görülmektedir. 

Herkesin, hatta her eleştirmenin kolay
ca farkına varamayacağı serikat-ı hafiyye 
·nevilerinden olan ve "aksü'l-ma'na" adı da 
verilen kalb türünde, önceki şairin orta
ya koyduğu bir düşüncenin daha sonraki 
bir şairce ele alınıp sebep izahına dayalı, 
espri havası içinde zarif bir ifadeyle tersi
nin iddia edilmesi serikatın ötesinde be
diT bir güzellik kabul edilmiştir. Aşağıda
ki mısralarda Ebü'ş-Şis sevgili uğruna kı
nanmayı hoş bulurken Mütenebbl, kına
manın sevgilinin düşmanlarından gelme
si sebebiyle bunu hoş görmemektedir. 
Ebü'ş-Şis : l~ , ö~JJ !ll~ ...J 4)WI ~i" 
"ı"_;lı l ~ !!.f'JJ (Senin aşkın uğruna kı
nanmay ı leziz bulurum, seni dilimden dü
şürmek istemediğim içi n; öyleyse durma
s ın kınayanlar kınasınlar beni). Müteneb
bi : .;rı ..,; 4)Wf .:ıı' 4~ 4.;S .:;-ı' ~i i" 
"ol.l f..~<:i (Onun uğruna maruz kalınan kına
malar onun düşmanlarından sa dır olurken 
onun için kı nanmaya rıza göstererekonu 
nasıl sevebilirim?). 

İbnü'I-Ahnef'in şu mısraı makiCıb-ı kül
I ün güzel örneklerindendir: (~ 1 ~) 

.. ~ ~ı..~<:w .ı;..~), ~..,.,~w..,;~~...> .. 
(O savaşta kılıcın dostlara zafer, mızrağın 
düşmaniara ölümdül Şu mısra da mak
lGb-ı mücennaha örnektir: (Jl> 1 L.Y) . 
"Jl>JS" ._J4iıs' .;rıi.S~I)~iL.Y"(Parladı hi
dayet nurları her dem onun elinden). Hz. 
Peygamber'in aşağıdaki duası mak!Cıb-ı 

ba'z için güzel bir örnektir : (.:.ı.:,; /.:ıl;,-:) : 

"w ı.:,; .;rıT, WIJ,-: r-l'*'i" (Allah ı m! Ört 
kusurlarımızı, gider korkula rımızı) . 

Hatalı kullanım sebebiyle veya lehçe 
farkından dolayı kelimenin bir harfinin 
yerini değiştirerek aynı anlama gelen ikin
ci bir kelime oluşturmaya mekan kalbi de
n ilir (~i, .wi 1 ~ ~ ~ 1 w~ gibi) . Buna 
benzer bir tür de güldürü amaçlı olarak 
bilhassa kelimenin ilk harfinin yer değiş
tirmesiyle ikinci bir kelime teşkilidir ki bu
na "arazi kal b" adı verilir(" ö ~~~"diye
cek yerde "ö~I..,.J>" demek gibi) . 
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IMI !SMAiL DURMUŞ 

D TÜRK EDEBİYATI. Türkçe belagat 
kitaplarının bedi' kısmında ve cinasa bağ
lı sanatlar arasında yer alan kal b tecnis-i 
kalb, cinas- ı kalb ve cinas-ı makiCıb adla
rıyla da anılmıştır. Osmanlı harflerine da
yalı bir sanat olan kalb, harfleri aynı. harf 
dizilişleri ayrı olan kelimelerin aynı beyitte 
kullanılmasını esas alır. Asıl kelimeye na
zaran makiCıb durumunda olan ikinci ke
limedeki harflerin düzenieniş biçimine 
göre kal b kalb-i kül ve kalb-i ba'z olmak 
üzere ikiye ayrılır. Kalb-i kül, kelimede 
harflerin düzenli biçimde sondan başa 
doğru sıralanması yoluyla yapılır. Hilal
ıaıe (.oy - J~A>). şita- ateş ( .;;T- ı..;.). ke
Iam- malik (..:.U lo -ı")({) gibi. Kalb-i tam 
veya aks-i müfred de denilen kalb-i kül 
eski şairlerin itibar ettiği. örneklerine sık
ça rastlanan bir sanattır. Şahin Giray' ın , 

"Çokça mağrCır olma sen ikbale kim 1 La
bekadı.r aks-i ikbal ademe" beytindeki "ik-

KALB 

bal" (Jt:st) ile "la-beka" (~Y): Zatl'nin, 
"Külah-ı devlet ile fahr kılmaz şol ki müd
.riktir 1 Ki sonu devletin lettir külahın kal
bi haliktir" beytinde "külah'' ( o~r) ile "ha
lik" (..:.UlA>) kelimelerinde olduğu gibi. 

Kalb-i ba'z, kelimede harflerin düzenli 
olmayarak değişmesiyle yapılan kalbdir. 
Naci-canl (....,;~ -.,?.ü) . irem-mar-emr 
(_,.1-;lo-(')). emel- elem -mal~~ -Jol) 
(Jlo gibi. Kalb-i muawec de denilen kalb-i 
ba'z için Ahmedi'nin , "Feth ü zaferle eri
şüben dar-ı mülküne 1 Kıldı adlı rikabını 
kıltema kıra b" beytindeki "rikab" ( ..,.,ı.;J) 
ile "kıra b" ( ..,.,1Js); Lamii' nin, "Dahi eder 
huld-i berlne kasrının her safhası 1 Raks 
urur havzın içinde mihr ü meh subh u 
mesa" beytinde "dahi" (J>.)) ile "huld" 
( ..~.~>). "kasr" (,...S) ile de "raks" C.,.S J) ke
limelerin de olduğu gibi. 

Kalb, asıl kelime ile bunun tersinden 
okunuşu olan mak!Cıbun ifade içindeki 
yerlerine göre de kalb-i mücennah ve 
kalb-i m üstevi olmak üzere iki kısma ay
rılır. Kalb-i mücennah bir mısra, beyit ya
hut ibarenin başında bulunan kelimenin 
makiCıb oluşturacak şekilde sonunda da 
tekrar edilmesidir. Daha ziyade kalb-i kül 
ihtiva eden kelimelerden oluşan bu tür 
kal be Lamii'nin, "MCır gibi emrine kılmış 
itaat halk-ı RCım 1 Ram oluptur nitekim 
Musa'ya ey şeh sihr-i mar" beytindeki 
"mCır" (J,.~) ile "RCım" (ı",Jl ve "ram"(ı"fJ) 
ile "mar" (Jı..) gibi. Bu tür kal be mücen
nah (kanatlı) denilmesinin sebebi ası l ke
lime ile makiCıbun ibarenin iki tarafında 
birer kanat gibi durmasıdır. 

Kalb-i müstevi, mısra veya ibarenin 
baştan sona doğru okunduğu gibi aynı 
anlamı ifade ederek sondan başa doğru 
da okunabilecek şekilde düzenlenmesi
dir. Bir fantezi olsun diye oluşturulan ve 
az rastlanan bu tür kalbe Edirneli Naz
mi'nin, "Hoş kemalin heme ketamın şCıh 1 
Aşina-yı Ieali-yi inşa" ~~ 4.o.A> ..:.Uı...r ._;.y.. ) 
( w ı .:sJ'i .sı.;.;.T 1 t,_;ı beyti örnek gösterile
bilir. Beytin ilk mısraının ortasında bulu
nan "heme" kelimesinin "mim"i, ikinci 
mısraın ortasındaki "leali" kelimesinin 
"elif"i esas alındığında her iki yandaki 
harflerin sıralanışı simetrik olarak birbi
rini karşılamaktadır. 

Kalb, zorlama ile ortaya çıkan ve daha 
çok harf ye kelime oyunlarını esas alan bir 
sanat olduğundan genellikle fesahat ve 
belagattan yoksun kuru ifadelerde görü
lür. Şairlerin hüner gösterme uğruna ına
nayı feda ettikleri bu sanat. divan edebi
yatının daha çok kuruluş ve klasik dönem 
şairlerince tercih edilmiş, sonraki dönem-
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