LU GAZ
kurallarıyla

ilgili bilgilerin büyük önem taderlenip kitap haline getirilmesi durumunda Fars dilinin kurallarına dair orüinal bir çalışmanın ortaya çı 
kacağı belirtilmektedir.
şıdığı, bunların

Yaklaşık 20.000 ana madde ile 6000
kadar özel isimden oluşan, büyük boy üç
sütun halinde 26.475 sayfadan meydana
gelen eserin ilk fasikülü 1946'da (1325
hş.). son fasikülü ise 1980'de (1359 hş.)
yayımianmış olup toplam 203 fasikül ve
kırk cilt olarak düzenlenmiştir. Mukaddime cildi Fars dili. Farsça sözlükler, Dihhuda'nın hal tercümesi ve Lugatnam e'nin
hazırlanmasıyla ilgili bilgilere ayrılmıştır.
Eser daha kullanışlı bir duruma getirilmek
üzere biri mukaddi me olmak üzere on beş
cilt halinde yeniden yayımianmış (ı 373/
1993-94), ayrıca CD-ROM'a da aktarılmış
tır.
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RızA KURTULUŞ

LU GAZ
(jl.JI )
Lafız

L

veya mahiyet özellikleri
belirtilerek bir nesnenin adının
bulunması istenen,
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında
bir belagat terimi,
genellikle manzum bir söz sanatı.

Lugazların çoğu manzumdur. Genellikle "rubbe. rubbe vavı" veya soru edat ve
cümleleriyle başlayan bu manzumelerde
kitap. kalem gibi somut varlıkların nitelikleri zikredilerek kendilerinin bilinmesi
istenir. Lugaz, bir düşünceyi mecazdan
daha kapalı biçimde dile getiren bir anlatım tarzı olmasıyla beyan ilmi kapsamın
da bir disiplin sayıldığı gibi akıl ve zihni
geliştirmesiyle de felsefe. mantık gibi akli
ilimlerden kabul edilir. Lugazlarda ipucu
verilmekle birlikte bazılarının çözülmesi
güçtür. Bunlara "işarl lugaz" denir.

Lu gaz lafız ve ma na lugazları olarak iki
temel kategoriye ayrılır. Lafız lugazlarının
birden çok manaya sahip kelimenin uzak
veya ka rşıt anlamını kastetmek (tevriye,lahn, melahin, mugalata ma'neviyye). kelimeyi anlamlı sözcüklere bölüp verilen
müteradifleriyle bilinmesini istemek, iki
kelimeyi bitişik yazmak. bir kelimeyi parçalayıp yazmak. hemzeliyi yumuşatmak
(teshll). nokta değişikliği yapmak (tashlf),
tersinden okumak(kalb) ve başka bir dile
nakletmek gibi birçok çeşidi vardır. Tevriye
yoluna örnekolan "~lo, C;L: ~iJ lo .ı.ıı;·
cümlesinin kastedilmeyen ve ilk akla gelen (yakın) anlamı. "V allahi Ali'yi ne gördüm ne de onunla konuştum" şeklinde
iken, "Vallahi Ali'nin ne ciğerine (rie) vurdum, ne de onu yaraladım (kelm)" şeklin
deki uzak anlamı kastedilmiştir.
bir şeyin anılan
kendisinin bilinmesi istenir.
Diş hakkındaki şu dizelerde olduğu gibi:
" ... 1 ~ .fb..VI Joi Y ..,.-t.:.; (Öyle bir
dost ki ömür boyu dostluğundan bıkma
mışım. Benim için mutsuz olmuş, benim
için didinmiş. Ne var ki bir kişiyi [doktor [
görmekle birlikte ebed iyen ayrı ldık) . Mana lugazlarının uzun kasideler halindeki
örnekleri de vardır. Bizzat lugaz olarak tasarlanmayan, ancak i'rab. tefsir, lafız ve
mana güçlüğü sebebiyle rastlantı olarak
Iugaz konumunda bulunan, "ebyatü'l-meani" ve "ebyatü'I -müşkileti'l-i'rab " adı verilen beyitler de bu türe dahil edilir. Railibil'in. "lo_r.a ~~.,;ıl;;.: 0!ıı,_ı..s" (Halife
Affa no ğ lu 'nu [Osman ' ı[ suçsuzyere öldürMana

~

Sözlükte "çöl faresi nin, saklandığı yerin
için yuvasını labirent gibi
eğri büğrü kazması; saptırmak. sözün
maksadını gizlemek. şaşırtmalı söz söylemek" anlamlarına gelen lağz kökünden
türeyen lugaz 1 luğz 1lağz "çöl faresinin
yuvası, gidilmesi zor olan eğri büğrü yol;
derin sır. bilmece, zeka oyunu" demektir.
Arap edebiyatında daha çokluğz (çoğul u
elgaz) ve ülgüze terimleri kullanılır. Eski
Arap belagat ve edebiyat alimleri lugazla
eş veya yakın anlamlı "muhacat. uhcüvve 1uhciyye. ehacl. huceyya. ta'miye 1muamma, mugalata 1 uğlüta. lahn 1melahin,
bulunmaması

muayat" gibi terimler de kullanmışlardır.
Edebiyatta ve özellikle şiirde bir sözü 1
kavramı açık bir dille aniatma yerine onu
ima eden ifadeler kullanarak şiiri 1 sözü
bir bilmece. hatta bazan bir muamma
şekline sokmaya il gaz, böyle şiire 1söze
lugaz 1 iuğz denir. Ancak bunun edebi
zevki okşayacak tarzda icra edilmesi şart
tır. Müteahhir dönem alimleri önceleri lugaz kapsamında yer alan muammayı isim
bilmecelerine hasretmişlerdir.

Iugazla rı nda

vasıflarıyla

düler) mısraında "muhrim" kelimesi "suçsuz yere" demek olduğu gibi "ihramlı iken,
haram aylarında iken" anlamına da gelir.
Eğitim ve öğretim amaçlı. zeka geliştiri
ci lugazlar da mana lugazı sayılır. Başta
nahiv olmak üzere lugat. fıkıh, feraiz, hesap vb. konularda çok sayıda lu gaz manzumesi tertip edilmiştir. Hariri'nin elMal.H1mdt'ının 32. bölümünde bazı kelimelerin uzak anlamları kastedilerek düzenlenmiş 100 fıkıh lugazı cevaplarıyla
birlikte yazılmıştır.
Lugaz ve muammaların zor anlamları
çözme alışkanlığı kazanmak, boş zamanları değerlendirmek ve eğlenmek gibi
amaçlarla eski filozoflardan biri tarafın
dan icat edildiği ileri sürülmektedir. revrat'ta lugaz, m uarnma ve remiz terimleriyle Hz. Süleyman. Sebe Melikesi Belkıs.
Sur Kralı Hlram ve Şimşon'a (Şemşon) nisbet edilen çeşitli lugaz örnekleri geçmektedir (Sayılar, 12/8: Hakimler. 14/14: ı. Krallar. 10/1 ; Süleyman'ın Meselleri, 1/6; Hezeki el, 17/2). Kur'an'da maksatlı olarak
tertip edilmiş lugazlar yoktur. Ancak i'rab
veya yorum ve anlam gü çlüğü sebebiyle
bir nevi lugaz hükmünde olan ya da tevriye ve kinayeye benzer edebi türler halinde bir tür lu gaz sayılan unsurlar bulu nabilir. Ayrıca insanlar tarafından Kur'an'da geçen bazı şeylerle ilgili olarak düzenlenmiş lugaz çalışmaları mevcuttur.
İbn Hişam en-Nahvl'nin lfallü elgaz ve
mesa,il i'rabiyye ti'I-ayati'I-Kur,aniyye ve'l-eJ:ıadişi'n-nebeviyye'siyle (nşr.
Muhammed İbrah im Sa lim, Kahire 1409/
1989) Alaeddin b. Nasırüddin et-Trabıusi'nin el-Elgazü '1- 'Ald,iyye ii elfa?-i'l-Kur,an'ı (Brockelmann, GAL Suppl.,
ll. 4 52) bu konuda yazılmış eserler arasında sayılabilir. Bir hadiste (Buhar!.
•«iJim", 5, 50; Müslim, "M ünafi~In" ,
63, 64) Hz. Peygamber'in. çevresindeki sahabeye ağaçlar içinde yapraklarını dökmeyen ve müslümana benzeyen ağacın hangisi olduğunu sorması
ve kimsenin bilemernesi üzerine onun
hurma ağacı olduğunu söylemesi dikkat
çekme, zeka ve kavrayış düzeyini sınama
gibi yararları sebebiyle lugaz üs!Gbunun
Resül-i Ekrem tarafından kullanıldığı. islam ulemasının buna dayanarak çeşitli
ilim dallarında lugaz üslubu ile öğretme
yi amaçlayan çeşitli eserler kaleme aldığı
ifade edilir. Ayrıca Hz. Peygamber'in bu
hadiste, gövdesinin odunlaşmaması sebebiyle ot cinsinden olduğu halde hurmaya mecaz (istiare) yoluyla ağaç demesi
şaşırtma ve yanıltma işlevi gördüğünden
bilinçli bir lugaz üs!Gbunun kullanıldığını
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gösterir. İslam'dan önceki dönemde Mütelemmis'in (ö. 569) çağdaşı Hind bint
Huss'un ilk kelimesi verilen ifadeyi hikmet cümleleri halinde tamamlama şek
linde yaptığı yarışmalar, İmruülkays b.
Hucr'ün Abid b. Ebras ile yaptığı sorucevap şeklindeki manzum atışmala r, Abdülmeslh b. Amr el-Gassanl'nin Halid b.
Velid'in sorula rına verdiği hikmetli cevaplar Arap edebiyatında lugaza benzer ilk
örneklerdir. Lu gaz, Abbasller'in ilk zamanlarından itibaren entelektüel hayatın ve şehir yaşamının gelişmesine . refah ın artmasına paralel biçimde şiirlerde
müstakil konu şeklinde işlenıneye başla
mıştır. Bunun ilk örneği olarak Hammad
er-Raviye (ö. ı 55/772), bir dost meclisinde çekirge ve mızrak dipçik demiri hakkında lugaz beyitleri söylemiştir (İbn Kut eybe, s. 52 ı). Daha sonra lugaz manwmeleri nazmedenlerin çoğu şair l er arasından değil fakih, gramerci, tabip gibi
başka meslek sahipleri arasından ve
özellikle entelektüel kesimden çıkmıştır.
Edip Abdurrahman b. Muhammed enNazzam. nahivci İbnü'I-Haşşab, nahivci
Ali b. Isa ei-Fihrl, Muvahhid emirlerinden
İbn Abdülmü'min diye tanınan Süleyman
b. Abdullah, tabip imadüddin ed-Düneysirl, tabip Hibetullah İbnü't-Tilmlz . tabip
Yahya İbnü't-Tilmlz, fakih Ahmed el-Vadlaşl. edip ve fakih İbnü'I-Ceyyab bunlar
arasında sayılabilir (İbn EbG Usaybia, ll ,
268,271-272, 278; İbnü ' I-Hatlb, IV. 144145; Makkarl, ll , 654 ; V, 451-454). Şairler
arasında , lugaz ve muamma beyitleri
divanlarında ayrı bir bölüm oluşturacak
şekilde fazla olan İbn Uneyn ile İbn Şeref
el- Kayrevani ve Mihyar ed-Deyleml'nin
adları zikredilebilir.

nisbet eder. Zemahşerl'nin nahiv
dair el-E]Jaci (el-Muf:ıacat)
en-Na]Jviyye'si (nşr. Mustafa el-Haderl,
Dıma şk ı 969) Kasım b. Hüseyin el-Harizml ve Alemüddin es-Sehavl tarafından
şerhedilmiştir. Ebü'l-Ala el-Maarrl'nin
Divanü'l-elgiiz'ı, İbnü'l-Farız'ın Man:p1metü'l-elgiiz'ı, İbn Hişam en-Nahvl'nin
nahiv lugazlarına dair Mi'ıl,<ıdü'l-eıhan'ı
ile el-Elgiiz'ı (Kahire 1304), İbn Lüb etTağlibl'nin el-Kaşidetü '1-lugziyye'si , SüyCıtl'nin et-Tıraz fi'l-elgdz 'ı, Halid el-Ezherl ile Ali b. Isa en-Nahvl'nin el-Elgiizü'n -na]Jviyye'leri (Brockelmann, GAL,
ll, 34; Suppl., II, 918), Seyyid Şerif el-Muammayl'nin el-Elfiyye fi'l-mu'amma
ve'l- elgiiz'ı , İbnü'l-Cezerl'nin el -Elgiizü'l-Cezeriyye'si (kıraat), Hüseyin Vefal'nin el-Elgiizü'l-]Jisabiyye'sinin yanı
sıra bir kıs mı bas ı lmış yüzlerce lugaz
manzumesi tertip edilmiştir (Ahmed M.
eş-Şeyh, s. 139-195). Harlrl, Zemahşerl,
SüyCıtl ve Naslf el-Yazid'nin makamatlarında muhtelif türleriyle mensur lu gaz
örnekleri yer almaktadır. Dellalülkütüb'ün
el-İ'caz ii füni'ıni'l-elgiiz (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Edeb, nr. 498), İbrahim elHavranl'nin Cila'ü 'd-deyaci ( Beyrut
I 882). Muhammed Bahlt el-Mutrr'nin
}jallü'r-rumz (Kahire I 327), Ahmed
el-Hulvani'nin }jalavetü'r-ruz (Kahire
ı 308), Tahir el-Cezairl'nin Teshilü'l-mecaz ( Dımaşk ı 303), Radiyyüddin İbnü ' l
Hanbell'nin Kenzü men ]Jdcd ve 'amma fi'l-e]Jaci ve'l-mu'amma ile Risdle
fi'l-e]Jaci ve'l-elgiiz ( Brockelma n n, GAL,
ll, 483; DiA, XXI, 69) adlı eserleri lugazın
teori ve pratiğine dair önemli çalışmalar

Lugaz ve ilgaz tabirlerini ilk defa kullananlardan olan Halil b. Ahmed'in (ö. I 75/
791 ) lugaz ve muammaya dair ilk eseri de
(Kitabü 'l-Mu'amma) yazdığı kaydedilir. Cahiz, lugaz kabilinden bazı mensur ifadelere ve anekdotlara yer vermekle birlikte
(el-Beyan ve't-tebyfn, ır , 147) Asınal ve
Eb Cı Osman ei-Mazinl gibi onun da lugazın
faydasına inanmadığı kaydedilir. Bu alimleri cehalet ve zevksizlikle suçlayan Dellalülkütüb lugazı akıl ve zekayı geliştirici akll ilimlerden sayar (el-i'caz, vr. 9). İbn Düreyd, Kitabü'l-Mela]Jin'inde uzak anlamlarının kastedildiği 185 yemin lugazını düzenleyip açıklamış ve bir zalimin
yemine zorladığı kişinin bunlarla şer'l cezadan kurtulabileceğini söylemiştir. İbn
Paris, manası az bilinen lugatlarla ilgili
Fütya tal,<ihi'l-'Arab adlı eserindeki lugazları "fakihü'l-Arab" dediği sembolik bir

Tehanevi, Keşşa{, II, 1082, 1295; Buhari,
"'ilim", 5, 50; Müslim, "Münafıi5in ", 63, 64; Cahiz. el-Beyan ve't-tebyin, II, 147; İbn Kuteybe,
eş-Şi'rve'ş-şu'ara', Beyrut 1412/1991, s. 521 ;
Mihyar ed-Deylemi, Divan, Kahire 1345/1926,
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521-525; İbn Şeref ei-Kayrevani. Divan (nşr. Hasa n Zikri Ha san). Kah i re 1983, s. 64, 102-103,
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Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Edeb, nr. 498, vr. 9,
ayrıca bk. tür. yer.; İbn Uneyn, Divan (nşr. Halil
Merdem Bek). Dımaşk 1356/1946, s. 149, 152,
173, 178; Ziyaeddin İbnü'I-Esir. ei-Meşelü's-sa'ir
(nşr. Ahmed el-HGff- Bedevi Taban e). Kahire, ts.
(Daru nehdati Mısr).111, 76-95; İbn EbG Usaybia,
'Uyünü ' l-enba' {i tabakati'l-etıbba', Kahire
ı300 , ll, 268, 271-272, 278; İbnü'I-Hatib. el-iMta, IV, 144-ı45; Süyiiti. Bugyetü'l-vu'at, ll, 3ı,
182; a.mlf., el-Müzhir ff 'ulümi'l-luga ve enva'iha (nşr. M . Ahmed Cade lm evla v.dğ r.) . Kahire,
ts . (Da ru ihyai 'l-kütübi'I-Arabiyye), I, 578-638;
a.mlf., el-Eşbah ve'n-nq:a'ir fi'n-nai).v(nşr. Abdülal Salim Mekrem). Beyrut ı406/1985, IV, ı84-
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şahsa

lugazlarına

dandır.
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~ İSMAİL DURMUŞ
D TÜRK EDEBiYAT!. Arap edebiyaortaya çıkıp Arap ve Türk edebiyatlarında rağbet gören lu gaz Fars edebiyatında genellikle yerini m uarnınaya bırak
mış ve m uarnma lu gazdan daha çok gelişme göstermiştir. Farsça'da bu tür manzumeler için lugaz yanında çistan ve uğ
lüta kelimeleri de kullanılır (Dihhüda, XII,
ı 2405 ). Fars kültürünün etkisiyle Orta
Asya Türkleri'nin bu tabiri kullandığı, Şi
ban Han'ın divanındaki "çlstan-ı iğne, çlstan-ı ok" gibi başlıklardan ( Şiban Han DTvan ı, s. 320-321) anlaşılmaktadır. Klasik
islam belaçatında ilm-i beyana dahil hünerler arasında yer alan ve bu sebeple
her üç edebiyatta benzer özellikler gösteren lugaz Taşköprizade'ninMevzildtü'l
uli'ım'unda, "Söz söyleyenin, maksadını
gizleyerek bir eşyanın veya anlatmak istediği şeyin alarnet ve sıfatıarını zikredip
ne olduğunu sormasıdır" şeklinde özetlenebilecek biçimde tarif edilmiştir. Burada maksadın doğru olarak tesbiti ve bilinmesi okuyucunun anlayışına, bilgisine
ve kültürüne, metinde verilen ip uçları
na bırakıl mıştır. Birbirine yakın özellikler
gösteren muamma ile lugaz arasındaki
en belirgin fark muammanın sadece esma-i hüsna, esrna-i nebl ve diğer özel
isimlere dayanması, lugazın ise bunun
dışındaki her türlü varlığın özelliklerinin
an l atı lar ak isimlerinin bilinmesi ve genellikle soru cümlesiyle başlamasıdır.
tında

Lugazlara "Nedir ol, nedir ol kim, ol ne
isim, ne acep isim" gibi soru cümlecikleriyle başlanır. Farsça lugazlar "çlst, çlst an
ki , çlstan" gibi sorularla başlar. Arapça
lugazlarda böyle bir şart görünmez, ancak bunlar da "ma" gibi bir soru edatıyla
ve "ma hüve. ma hüve'l-ism, habbirCınl
eyye şey'in" gibi soru cümleleriyle tertip

