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KİNAYE 
( J,ıı.;.ot ) 

Beyan ilminde söz içinde anılan 
lazım unsurla melzumun kastedildiği 

edebi sanat. 
.J 

Sözlükte "bir şeyi bir şeyle örtmek" 
anlamına gelen kinaye kelimesi edebi 
sanat olarak "örtülü anlatım" demektir. 
Beyan alimlerine göre kinaye, söz içinde 
geçen asıl anlamın yanında bir başka Ia
zıml mananın anlatıldığı kelime veya ter
kiptir. Söz içinde geçen asıl ve gerçek an
Iamındaki unsura "meknl (mükenna) bih" 
veya "kinaye". bununla kendisine işaret 
edilen ve söz içinde geçmeyen unsura da 
"meknl (mükenna) anh" adı verilir. Meknl 
bi h ile meknl anhe kapalı bir biçimde işa
ret edildiği için ilk unsur örten, ikinci un
sur örtülen konumunda bulunduğundan 
kinaye (örtme) kelimesi kullanılmıştır; "eli 
açık" (mebsQtu'l-yed) sözüyle cömert kim
senin. "eli sıkı" (mağiQiü'l-yed) ifadesiyle de 
cimrinin örtülü bir biçimde anlatılması 
gibi. Dildeki mecaz ve kinaye klişeleri 
adet ve geleneklere, insan ve eşya ile ta
biat ve ondaki varlıklar için geçerli olan 
genel durum ve konumlara göre oluşur. 
Bunlar istisnai haller için de değiştiril
meden kullanılır. MOtat olarak verme işi 
elin açılıp içindekinin boşajtılmasıyla ger
çekleştiğinden "eli açık" kinayesi oluş
muştur. Eli kesik olan veya el açma hare-
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keti yapmadan ihsanda bulunan kimse
nin cömertliğini ifade için de aynı kalıp 
kullanılır. Nitekim Arap dilinde cömert 
için "külü bol" (kesTrü'r-remad) kinayesi , 
eski zamanda odun yakılıp yemekierin pi
şirilmesi geleneğine dayalı olarak klişeleş
miş olup ateş ve külle ilgisi olmayan cö
mert kimse için de söylenir. Birçok mecaz 
ve kinaye klişesinin Kur'an'da ve hadis
lerde Allah, melekler ve diğer manevi var
Iıklar hakkında kullanılmasında da aynı 
durum söz konusudur. Zemahşerl. "Rah
man arş üzerine istiva etti" (Taha 20/5); 
"Kıyamet gününde bütün yer O'nun bir 
avuç tutarnı olacak, gökler de sağ eliyle 
dürülecektir" (ez-Zümer 39/67) ayetlerini 
garlb bir kinaye olarak görmüştür ve bun
larda geçen arş (taht). istiva (oturma. ku
rulma). avuçtutarnı (kabza). sağ el (ye
min). dürülme (matviyyat) kelimelerinde 
gerçek veya mecazianlam söz konusu ol
madan, cümleterin bütününün kinaye ol
duğu görüşündedir. Ona göre yukarıdaki 
ilk ayet Allah'ın her şeyin maliki, yönetici 
ve gözleyicisi olmasından , ikinci ayet de 
O'nun kudret ve azametinden kinayedir. 
Bu tür özel ve istisnai durumlar dışında 
genellikle kinayede her iki unsura göre de 
cümlenin anlamının tamam olması , ya
lan ve yanlış olmaması asıldır. Bu sebep
le İmam Malik ve Şafii, Kur'an'daki "ka
dınlarla mülamese" (en-N isa 4/43) ifade
sinde mülamesenin (karş ılı klı dokunma) 
gerçek anlamda (meknl bi h·) kullanıldığını 
söyleyerek erkeğin çıplak bedeninin kadı
nın tenine dokunmasıyla abdestinin bo
zulacağına hükmetmişler, diğer fakihler 
ise bu ifadeyi benzeri birçok ayette oldu
ğu gibi mecazi anlamından (meknl an h) 
hareketle onun cinsel temastan kinaye 
olduğunu söylemişlerdir. Bununla birlikte 
kinayede aslolan, cümlede geçen unsu
run (meknl bi h) geçmeyen unsuru (rnek
ni anh) anlatmakta bir geçiş ve atlama 
taşı vazifesi görmesidir. Bu bakımdan ki
nayede temel hedef mecazi anlamdır. 

Kinayeyi mecazdan ayıran özellik hem 
hakiki (meknl bi h) hem mecazi (meknl 
anh) anlama göre ifadenin doğru olması . 

hakiki mananın kastedilmediğini ortaya 
koyan bir karinenin bulunmamasıdır. Cö
mert kimse için "külü bol" denildiğinde 
asıl amaç onun cömert olduğunu ifade 
etmekse de külünün bol olması da ola
ğandır. Halbuki mecazda sadece mecazi 
anlam kastedilir, gerçek anlamın kaste
dilmesine engel olan bir karlne-i mania 
bulunur. "Hidayet karşılığında dalaleti sa
tın aldılar" ayetinde (el-Bakara 2/16) "sa
tın almak" (iştira) fiili kinaye değil"değiş-

rnek" (istibdal) anlamında mecazdır (isti
are). Çünkü bu fiile mef'ul düşen dalalet 
ve hidayetin satın alınır metalar olmama
sı fiilin gerçek anlama hamledilmesine 
engel olan, dolayısıyla onda mecazi anlam 
arayışına yönetmeyi sağlayan bir kar1ne
dir. Sekkakl ve onu izleyeniere göre kina
ye ile mecaz arasındaki bir fark da kina
yede söz içinde geçen lazımdan geçme
yen melzOma, mecazda ise melzOmdan 
lazıma geçiş yapılmasıdır. Aslında Ku da
me b. Ca'fer ve Abdülkahir ei-Cürcanl'ye 
dayanan bu anlayışa göre lazım, bir şeyin 
varlığına tabi ve onu izleyen unsur de
mektir. Yiğitlil:5 arslanın varlığına tabi ol
duğundan arslanın (melzQm) anılıp yiği
din (lazım) kastedilmesi mecaz olurken. 
"zalimin ellerini ısıracağı gün" (ei-Furkan 
25/27) örneğinde "üzülmek, pişman ol
mak, ah etmek" anlamında "ellerini ısır
mak" ifadesi kinaye olur. Çünkü elleri ısır
ma fiili (tabi 1 meknl bi h) üzüntü ve piş
manlığı (metbQ 1 meknl an h) izler. Bir di
ğer anlayışa göre kinayenin unsurları ara
sındaki alaka telazum olduğundan kina
yede her iki unsurun birbirinin eşit dere
cede ayrılmaz öğesi olması asıldır ; bu ba
kımdan hangisinin lazım . hangisinin mel
zGm olduğu izafi ve itibari bir keyfiyettir. 

Kinayede gerçek anlamın da geçerliliği 
sebebiyle onun hakikat kabilinden olması 
çoğunluğun görüşü olmakla birlikte kina
yenin mecaz, ne hakikat ne mecaz. kıs
men hakikat, kısmen mecaz olduğunu 
söyleyenler de vardır. Ayrıca İbnü'I-Eslr 
onu bir istiare türü kabul eder. Belagat 
alim leri, ince bir söz sanatı ve üstü kapalı 
bir anlatım üsiObu olan kinayenin açık ve 
düz (tasrlh 1 ifsah 1 sari h) ifadeden daha 
beliğ bir anlatım tarzı olduğunda birleşir. 
Çünkü kinaye aniatılmak isteneni daha 
tesirli , daha çarpıcı ve daha vurgulu bir 
biçimde sunar. Soyut kavramlar kinaye 
sanatı sayesinde canlı, hareketli ve gö
rülür bir resim halinde takdim edilir. "El
lerini ısırmak" (ei-Furkan 25/27). "ellerini 
ovuşturmak" (ei-Kehf 18/42), "başıneller 

arasına düşmesi" (ei-A'raf 7/ 149) gibi ki
nayeler pişmanlık, üzüntü, keder ve ah 
etmenin, "elin boyna bağlanması, elin 
açılması" (el-isra 17/29), cömertlik ve cim
riliğin, "Sırtı kamburlaştı, bastonla yürür 
oldu" ifadesi ise yaşlılık ve acizliğin canlı 
ve hareketli resimleridir. Kinaye üsiGbun
da bir düşünce. delil ve burhan da bera
berinde dile getirilir. Çünkü söz içinde 
geçen unsur geçmeyen unsurun dei1I ve 
burhanı konumundadır. Bir şeyin azame
tini ifadede kinaye üsiGbu etkili bir anla
tım şeklidir; Kur'an'da kıyametten kina-



ye olarak geçen "kalpleri gü m gü m hop
Iatan: el-karia" (ei-Karia !Ol/I) "Kulakları 
sağır eden sayha: es-sahha" (Abese 80/ 
33): "o büyük baskın: et-tammetü'l-küb
ra" ( en-Naziat 79/34) ibarelerinde olduğu 
gibi. İsminin yahut vasfının açıkça söyle
n ilmesinden korkulan kimselerin veya 
varlıkların anlatılmasının, kıskanılan, dil
Ierde dolaşmaktan korunmak istenenie
r in örtülü bir biçimde ifade edilmesinin 
en iyi yolu da kinaye üsiCıbudur. Şairlerin 
sevgililerinin isimleri yerine kinayelerini 
tercih etme geleneği buradan ileri gelir. 
Yine bu sebeple bir nevi kinaye olan kün
yelerin Arap toplumunda yaygın olarak 
kullanılması saygı belirtınesi yanında anı

lan amacı da sağlamasındandır. Haya ve 
edep dışı şeylerin daha nezih bir ifadeyle 
dile getirilmesinin en güzel yolu da kina
yedir. Bu sebeple Kur'an'da ve hadislerde 
cinsel olgular kinaye üsiCıbu ile dile geti
rilmiştir (mesela b k. ei-Bakara 2/223, 225: 
en-Nisa 4/43: Yusuf ı 2/23: ei-Ahzab 33/27). 
Yine bu sebeple Kur'an'da geçen "ferc" 
kelimesi . kadının cinsel organı değil "giy
sinin paça aralığı" demek olup "paça ara
lığını (ferc) korumak" ifadesi (el-Enbiya 
21/9!) "eteği 1 giysisi temiz" örneğindeki 
gibi iffet ve namusunu korumaktan ki 
nayedir. 

Kinaye. örtülü olarak aniatılmak iste
nen unsur bakımından zattan (mevsuf) . 
sıfattan ve nisbetten kinaye olarak üç kıs
ma ayrılır. Zattan kinayede bir şeyin sıfa

tı (vasfı 1 özelli ğ i ) anılarak onunla kendisi 
(zat! mevsuf) kastedilir; Kur'an'da "ziynet 
içinde yetiştirilen" (ez-Zuhruf 43/18) ifa
desinin kadından. "tahta Ievha ve çiviler 
sahibi" (el-Kamer 54/1 3) tabirinin gemi
den kinaye olması gibi. Arap şiirinde kalp
ten kinaye olarak "kinlerin biriktiği yer; 
akıl . sır. sevgi ve korkunun bulunduğU 
yer" ifadeleri sıkça geçer. Bu nevide ba
zan birden çok vasıf bir tek mevsufu anla
tır; insan anlamında "düzgün boylu, ge
niş tımaklı canlı" vasıfları gibi. 

Sıfattan kinayede konuyla ilgili iki sıfat
tan biri anılarak diğeri anlatılır. Cömert 
için köpeği korkak(cebanü'l-kelb) . buzağısı 
zayıf (mehzOiü'l-fasTI). kapısı açık(meftOhu' l 

bab) dendiği gibi cimri için eli bağlı (mağ
IOiü'l-yed). pişman olmak için ellerini ovuş
turmak (takllbü'l-keffeyn) ifadeleri bu tür 

. kinayelerdir. 

Nisbetten kinaye ise bir vasıf bir kimse
nin giysisi. bulunduğu mekanı ve evi gibi 
onunla ilgili bir şeye nisbet edilerek bu
nunla kendisinin kastedilmesi şeklinde 
gerçekleşir. "Çok şerefli" anlamında bir 
kinaye olan "şeref onun giysileri arasında" 

(el-mecdü beyne sevbeyhi). "çok cömert" 
anlamında "cömertlik onun giysileri ara
sında" (el-keremü beyne bürdeyhi), "o nere
ye. cömertlik oraya" (yesTru' l-cOd haysü ye
sTru) kinayeleri gibi. Bu nevi kinayede, sı
fat veya fiilin ilgiliye hasredilmesi yoluyla 
sağlanmış vurgulu ve pekiştirmeli bi r 
anlatım görülür. Bir ferdi kastedilerek. 
"Arap bunu yapmaz; Türk sözünden cay
maz; Müslüman yalan söylemez" şeklin

deki genellemeler gibi. Bir fiilin bir ilgili 
kastedilerek benzerinden nefyedilmesi 
ya da ispat edilmesi de böyledir: "Sen 
cimrilik etmezsin" yerine, "Senin gibisi 
cimrilik etmez" ifadesi gibi. Bu tür. ben
zeri cimri değilse kendisi hiç değildir tar
zında bir vurgu içerir. Bu bakımdan Al
lah'ın eşsizliğini anlatan. "O'nun benzeri
ne benzer hiçbir şey yoktur" (leyse ke-mis
lihT şey' ün) ayetinde (eş-Şura 42/ 1 I) teşbih 
edatının zait kabul edilmemesi. "O'nun 
benzerinin benzeri yoksa benzeri hiç yok
tur" tarzında vurgulu ve pekiştirmeli bir 
anlatışı yansıtmasından belagi anlatırnın 
ruhuna daha uygundur. 

Kinaye. meknl bih ile meknl an h arasın
daki irtibat zincirini oluşturan halkaların 
sayısına göre balde ve karibe olarak iki 
kısma ayrılır. Kinaye-i baldede iki unsur 
arasındaki irtibat ve bağlar (vesait 1 leva
zım) birden çok olur: Külü çok~ ateşi 
çok~ pişirdiği yemek çok~ (bunu yiyen) 
misafiri çok ~ çok misafirperver (cö
mert) örneğinde görüldüğü gibi. Kinaye-i 
karlbede iki unsur arasında doğrudan ir
tibat bulunur. Bu da vazıha ve hafiyye 
şeklinde ikiye ayrılır. İki unsur arasındaki 
alaka. yaygın örfe dayanmasından dolayı 
kolayca ve çok düşünmeden bilinebiliyor
sa kinaye-i vazıha . değilsekinaye-i hafiyye 
adını alır. Ahmak 1 aptaldan kinaye olan 
"kalın/koca kafa" (arTzu'J-kafa) klişesi Arap 
örfünde nadir kullanıldığından kinaye-i 
hafiyyeye örnekolarak verilir. Kinayenin 
iki unsuru arasındaki alaka vasıtalarının 
sayısı bakımından ayrıca ta 'riz. telvih, 
remz ve ima 1 işaret şeklinde de nevilere 
ayrılmıştır. Vasıta çoksa telvih, vasıtasız 
ise ta'riz. vasıta az (veya yok) ve alaka zor 
anlaşılırsa (gizl i ) remz. vasıta az (veya 
yok) ve alaka açıksa ima 1 işaret adı veri
lir. Kadından kinaye olan "eli kınalı" klişesi 
ima yoluyla kinayeye örnektir. 

Kinayenin en ince ve en güzel çeşitle
rinden biri de terkip ve cümlelerde görü
len ta'riz olup ortaya ve genele ya da bel
li birine söylenen sözün bir ucunun (urz) 
bir başka kimseye veya şeye ima ve işa 

retyoluyla dokundurulmasıdır. Türkçe'de 
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buna "iğneleme. dokundurma" gibi isim
ler de verilir. Arap belagatında bu tarza 
kinaye-i ta'rlzıyye, kinaye-i urziyye adları 
da verilir. Kur'an'da ta'riz kelimesi fiil şek
linde geçmekte (el-Bakara 2/235) ve eşi 
ölmüş yahut boşanmış kadınlara bekle
me süreleri (iddet) içinde, "Çok güzelsin; 
Allah sana salih bir koca nasip etsin" gibi 
sadece ta'riz ifadeleriyle evlenme teklifi
nin yapılabileceği belirtilmektedir. Müna
fıkların sözlerinde yaptıkları Iahn ile tanı
nabileceğini belirten ayetteki (Muham
med 47/30) Iahn için "istenilen kimsenin 
aniayıp başkalarının anlayamayacağı söz. 
ima. ta'riz veya kinaye" gibi yorumlar ya
pılmıştır. İbn Vehb'in ta'riz için lahn teri
mini kullanması buradan ileri gelmiş ol
malıdır. 

Kur'an çeşitli nükte ve amaçlara yöne
lik ta'riz ve kinaye örnekleriyle doludur. 
Gazzall, "Gökten bir su indirdi de vadiler 
kendi miktarlarınca dolup aktı. sel ise üs
te çıkan bir köpük taşıdı" (er-Ra'd !3/!7) 
ayetindeki suyun ilme. vadilerin kalplere. 
köpüğün dalalete işaret olduğunu belir
terek birçok örnek nakleder. 

Ebu Ubeyde zamir için kinaye terimini 
kullanmıştır. Cahiz, genel anlamda sarih 
ifadenin karşıtı olarak gördüğü kinaye 
kapsamına teşbih . mecaz. istiare gibi ne
vileri dahil etmiş ve onu belagat üs!Gpla
rından kabul ederek kinaye yerinde sari h 
söz kullanmanın belagatı ihlal edeceğini 
belirtmiştir. Müberred kinayenin açılmak 
istenmeyenin örtülü ifadesi, edep dışı 
şeylerin nezihce anlatımı . saygı ve tazim 
ifadesi gibi yarariarına temas etmiştir. 
Sa'Ieb kinayeye "örtülü anlam" (bitanetü'J
ma'na) adını vermiş. İbnü'I-Mu'tez ise ki
naye ile ta'rizi edebi sanatlardan saymış. 
Kudame b. Ca'fer kinayeye "irdaf" diye
rek onu "tabi unsuru (red if) anıp metbGu 
(merduf) kastetmek" şeklinde tanımla
mıştır. Aynı tarifi Abdülkahir ei-Cürcanl 
de tekrarlar. 

Kinaye ve ta'riz hakkında birçok eser 
yazılmıştır. Sealibl'nin el-Kinayat ve't
ta'riz ii medl:ıi 'ş-şey' ve ~emmih (Ka
hire !326). Ahmed ei-Cürcanl'nin Kina
yatü'l- üdebfı' ve işfırfıtü'l-bülegii', el
MünteJ.:ıab min Kinfıyfıti'l-üdebd' (Ka
hi re I 326, ! 328), en-Nihdye fi'l-Kinfıye 
(İstanbu l 1301 ), Ahmed Teymur Paşa'nın 
el-Kinfıyfıtü'l- 'ammiyye (Kah i re ! 970). 
Ab b Cı d eş-Şa lci' nin el-Kinfıyfıtü '1- 'fım
miyyetü'l-Bagdfıdiyye (Beyrut !979) ve 
MevsCı'atü'l-kinfıyfıt (I-ll l , Beyrut !402/ 
!982) adlı kitapları bunlardandır. 

Türk belagatında da hemen hemen ay
nı özellikleri gösteren kinaye hakkındaki 
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bilgiler, M. Kaya Bilgegil tarafından ma
naya ve kasta göre olmak üzere iki başlık 
altında ele alınarak incelenmiştir. Bun
lardan ilki mananın ilgisi, çıkışı. kullanılışı 
yönünden altıya ayrılır: 1. Övücü (yüzü ak) ; 
2. Kabalığı hafifletici. çirkini güzel ifade 
edici (ayak yolu. kademhane); 3. Ayıplayıcı 
(eli yu muk); 4. Çok vasıtalı (tel vi h yoluyla 
ifade: Evin kapıs ını akşamakadaraçık 

tuttu); S. Az vasıtalı (remiz yo luyla ifade: 
Pak-damen = iffetli, burnu büyük= kibirl i); 
6. Az vasıtalı gizlilikten uzak (i ma veya 

işaret yoluyla ifade: Mertlik Bayburt'ta 
~aldı = Bayburtlu lar son derece merttir). 
Ikinci gruptaki kinayeler kastedilen ma
naya göre dörde ayrılır: 1. Mü fred: Tek 
mevsufun kastedildiği kinaye (haset yeri: 
Kalp); Z. Mürekkep: Bir mevsufun tasav
vurunda birçok sıfat kullanılır (çölde yü
rür, hörgüçlü. hamur yer: Deve); 3. Açık: 
V azı h kinaye de denilen bu çeşitte mekni 
anh kolay anlaşılır ( gömleğinin ya ka ölçü
sü büyük : Kalın ense! i); 4. Gizli: Hafi 1 ba
id kinaye de denilen bu türde mekni anha 
güç intikal edilir (Ailenin kapısı aç ı ktır: 

Ziyaretçi si çok ve ikram seven bir aile). 
Baki'nin, "Kadrini seng-i musallada bilip 
ey Baki 1 Durup el bağlayalar karşma ya
ran saf saf" beytinde şair kendine hitap 
eder gibi görünerek kıymetinin öldükten 
sonra anlaşılacağından bahisle kendini 
takdir etmeyeniere ta'rizde bulunmak
tadır. Seyitteki musaila taşı ölümden. el 
bağlama ise saygı göstermekten kinaye
dir. 
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o FIKIH. Fıkıhta kinaye, kendisiyle kas
tedilen mana herhangi bir karine bulun
madan aniaşılamayacak kadar kapalı olan 
lafzı ifade eden bir teri m olarak kullanılır. 
Lafzın anlam çerçevesini belirlemeyi konu 
alan dil kuralları. lafız ve beyan eksen in-

/ de gelişen fıkıh usulünde ve kuralcı yönü 
ağır basan klasik fıkıh doktrininde ayrı bir 
önem taşır. Bu sebeple fakih ve usulcü
ler Iafız-mana ilişkisini ortaya koymaya 
yönelik dil tartışmalarıyla yakından ilgi
lenmişlerdir. Lafzın hükme delaleti. söy
leyenin niyetinin veya sözün söylenmiş ol~ 
masının tek başına hüküm doğurmasıy
la bağlantılı olarak fürü-i fıkıhta daima 
önemli bir bakış açısı olmuş, lafız tartış
maları fıkıh usulünün ana bölümlerinden 
birini teşkil etmiştir. Kinaye de bunlardan 
biridir. 

Fukaha mesleğine mensup (Hanefi) 
usulcüler. İslam hukukunun kaynakların
dan hüküm çıkarma (istinbat) metotların ı 

incelerken lafız-mana ilişkisin i lafzın va
zolunduğu mana. Iafzın vazolu nd uğu ma
nada kullanılması, kullanıldığı manaya de
laletinin açıklık ve kapalılığı ile kullanı ldı 

ğı manaya delalet yolları , yani mananın 

doğrudan veya dolaylı bir yolla ifade edi
lip edilmemesi şeklinde dört ana başlık 
altında incelemişlerdir. Lafzın vazedildiğ i 

manada kullanılıp kullanılmadığını gös
teren birinci ayırım hakikat- mecaz ayı
rım ve adlandırmasıdır (bk. MECAZ) . Sa
rih ve kinaye de yine bu açıdan yapılmış 
bir başka ayırım olup fıkıh usulünde ki
naye. "kendisiyle kastedilen mana kapalı 
olan ve ancak söyleyenin niyetinin bilin
mesiyle veya başka bir karine ile anlaşıla
bilen lafız", bunun zıddı olan sari h ise "is
ter hakikat ister mecaz anlamında kulla
nılsın kendisiyle kastedilen mana açıkça 
anlaşılan lafız" şeklinde tanımlanır. Böyle 
olunca sarih- kinaye ayırımı. bir bakıma 

. lafzın söyleyenin kastı ve halin delaleti 
yönüyle vaz'i manasında kullanılıp kulla
nılmadığını, kapalılık taşıyıp taşımadığı

nı belirlemeye yarayan ve birincisini ta
mamlayan bir rol üstlenir. Bunun için de 
hakikat ve mecazdan her birinin bu ikinci 

açıdan kendi içinde sarih ve kinayeye ay
rılması mümkündür (Sadrüşşeria, ı. 72). 

Kinaye yoluyla söylenen lafzın manaya . 
delaletinde de belli bir kapalılık bulun
makla birlikte bu, lafzın kendisinden de
ğil söyleyenin lafzın vaz'i manayı mı yok
sa onun dışında bir manayı mı kastettiği 

nin belli olmamasından kaynaklanır. Bu
nun için kinaye, lafzın kullanıldığı mana
ya delaletinin açıklık ve kapalılık derece
siyle ilgili bir teri m olan ve "manası ka
palı olan lafız" şeklinde tanımlanan hafi
den farklıdır. Hafide kapalılık çok defa. 
normal olarak lafzın kapsamında bulun
ması gereken fertlerden birinin özel veya 
ayrı bir adlandırmaya ya da hükme konu 
olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla hafi
de, eksik veya fazla bazı özellikleri sebe
biyle başka adlar alan bu fertleri n lafzın 
kapsamına girip gi rmediği, buna bağlı 
olarak da lafzın diğer fertleriyle aynı hük
me tabi olup olmadığı açık değildir. An
cak bu yönde yapılacak bir araştırma ile 
bu kapalılık giderilebilir. Mesela hırsızlık 

suçunun cezasından söz eden ayette ge
çen (ei-Maide5/38) "sarik" (hırsız) kelime
sinin, çalma eyleminde bulunan ve kendi
lerine "hırs ız" adı verilen herkese delalet 
ettiği açıksa da çalma eyleminde bulun
makla birlikte onun "yankesici" (tarrar) 
veya "kefen soyucu" (nebbaş) gibi özel bir 
isimle anılan kişilere delalet inde, dolayı

sıyla onlara da aynı cezan ın verilip veril
meyeceğinde kapalılık vardır. Halbuki ki
nayeye konu olan kelimenin manası açık 
olup onu söyleyenin bundan ne kastettiği 
hususunda kapalılık bulunmaktadır. Bu
nun için doktrinde kinaye söyleyen in niye
t inin de önemli olduğu t alak, yemin gibi 
konularda ayrı bir önem kazanmıştır. Me
sela klasik fıkıh literatüründe sıkça geç
tiği üzere bir kimse karısına, "Sen bain
sin" dediği zaman bu cümle, "Sen ayrısın, 
aramızda ayrılık meydana geldi" anlamın
da açık olmakla beraber eğer onunla ni
kah akdinin sona eqnesi kastedilmek is
tenmişse bu takdirde söz konusu kelime 
kinai bir lafız haline dönüşür ve onunla 
neyin kastedildiği ancak karine ile anla
şılabilir. Kinayenin birden fazla manaya 
muhtemel lafız olarak tanıtılması da bu 
sebepledir (Zerkeşl. lll. ı O ı). Ancak bu ih
timal, bir kelimenin aynı anda ve tek bir 
hal içerisinde hem sarih hem kinaye ola
rak kullanılabileceği anlamına gelmez 
(Cessas, I, 46-48. 370). 

Hakikat konulduğu manada kullanılan 
lafız. mecaz da lafzın hakiki manasının 
kastedilmediğini gösteren bir karine veya 


