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akidlerin üçüncü türü, esas itibariyle bağ
layıcı olmakla birlikte bazı özel durum
larda yapısından kaynaklanan sebeplerle 
bağlayıcı olmayan akidlerdir. Bunlar icare 
ve müzaraadır. Zer ka, klasik Hanefi dokt
rininde bağlayıcı olmayan istisna· akdini 
(eser sözleşmesi) ayrıca değerlendirmek
tedir. 

C) Mazeret Sebebiyle Akdin Bağlayıcı

lığının Kalkması. Mazeret akdin ifasının 
süreyi gerektirdiği akidlerde, kısmen mü
zaraa ve müsakatta, özellikle de günü
müzdeki kira ve iş akdine tekabül eden 
icare akdinde söz konusu olan. akdin sür
dürülmesinin kiracı 1 iş veren açısından 
öngörülmeyen ve bizzat akid sebebiyle 
hak edilmeyen bir zarara yol açması du
rumunda kiracıya akdi feshetme hakkı 
tanıyan bir durumdur. Muavazalı bir akid 
olması sebebiyle icarenin taraflardan bi
rinin tek taraflı iradeyle feshedemeyece
ği bağlayıcı bir akid olduğu genelde ka
bul edilir. Kiralanan değirmenin suyunun 
kesilmesi, işçinin kötü ifası gibi akidden 
beklenen yararı tamamen veya kısmen 
yok eden ve doktrinde "ayıp" olarak ad
landırılan durumlar fesih sebebidir. Ha
nefi fakihleri ve İbn Hazm, diğer ekaller
den farklı olarak hacca gitmek için binek 
kiralayan kimsenin yola çıkmadan önce 
hasta olması , yolculuk için hayvan kirala
yan kimsenin yolculuktan vazgeçmesi, 
kiracının başka bir şehre taşınması, dü
ğün için bir salon kiralayan veya aşçı tu
tan kimsenin gelin adayının ölümü vb. 
bir sebeple düğün yapmaktan vazgeçme
si gibi, akdin yapılmasından sonra ortaya 
çıkan ve akdi yapmaya sevkeden etkeni 
ortadan kaldırarak kiracı veya iş vereni 
hak etmediği bir zararla karşı karşıya bı 

rakan haklı bir sebebin bulunması duru
munda da karşı tarafın fiili zararının 
ödenmesi şartıyla bu kimse için fesih hak
kının doğacağı görüşündedir (b k. FESİH; 
icARE) . Hanefiler'in temel gerekçesi, ge
çerli bir mazeretin olduğu durumlarda 
akdin bağlayıcılığını ileri sürerek tarafları 
anlamı ve varlık sebebi ortadan kalkmış 
bir akdi ifaya zorlamanın doğru olmaya
cağıdır (ifanın sübjektif imkansızlığı). Karşı 
çıkanlar ise aynı hakkın kiralayan 1 işçi için 
de geçerli kılınmasının akdin amacına, 
hukuki güven ve istikrara aykırılık gibi 
sebeplerle mümkün olmadığı , dolayısıyla 

bir tarafa böyle bir hakkı tanımanın ak
din tarafları arasında eşitsizliğe yol aça
cağıdır (İbn Kudame, V, 332-333; müzaraa 
akdinde fesih için mazeret sayılan haller 
için bk. Lisanüddin ibnü 'ş-Ş ıhne, s. 407). 
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D) Meclis Muhayyerliğinin Akdin Bağ

layıcılığına Etkisi. Akdin bağlayıcılığıyla 
yakından ilişkili bir husus da meclis mu
hayyerliğidir. Tarafların akid meclisinden 
ve birbirinden bedenen ayrılmadıkları sü
rece akidden vazgeçme hakkına sahip ol
malarını ifade eden meclis muhayyerliği, 
akid ilişkisine giren tarafların birbirinden 
ayrılroadıkça muhayyer olduklarını bildi
ren hadisi, sözlerle ayrılma olarakyorum
layıp icapta bulunan tarafa karşı tarafın 
kabulünden önce vazgeçme muhayyerliği 
(hıyaru'r-rücO'), icaba muhatap olan tara
fa da bunu kabul edip etmeme muhay
yerliği (hıyarü'l-kabOI) tanıyan Hanefi ve 
Maliki ekaileri açısından olmasa bile, sö
zü edilen hadisi bedenen ayrılma olarak 
yorumlayan ve icap ve kabul ün bu luşma

sına rağmen tarafların birbirinden bede
nen ayrılroadıkça akidden vazgeçme mu
hayyerliğine sahip olduklarını savunan Şa
fii ekolü açısından akdin bağlayıcılık ka
zandığı anla ilgilidir. Kısaca ifade etmek 
gerekirse meclis muhayyerliği kabul eden
ler açısından akdin bağlayıcılığı ile, kabul 
etmeyen veya onu rücu' ve kabul muhay
yerlikleri olarak yorumlayanlar açısın
dan ise akdi n in'ikadı ile alakalıdır (bk 
MECLİS). 
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LÜZÜM-ı MA ı.A YEIZEM 

(rY4 ~ı.. r~J) 
Şiirde ve sanatlı nesirde 

kafiye harfinden önce birkaç harf 
veya harekenin aynen tekrar edilmesi. 

L ~ 

Sözlükte "gerekmeyenin gerekliliği" an
lamına gelen bu tabir, söz diziminde lafza 
güzellik katan edebi sanatlardandır. Bu 
türde şair veya nasir, kafiye ve seeide bir 
tek harfin (revl) benzerliği gerekli ve ye
terli iken bununla yetinmeyerek kafiye
nin son harfinden önce birkaç harf ve 
harekenin benzer olması ve bu suretle 
eserdeki ses ve lafız arınanisini daha ile
riye götürme çabası içine girer: böylece 
eserini telifte külfetli bir yol seçer. Türe 
bu adın verilmesi de buradan kaynakla
nır. Bu sanat için ayrıca iltizam (gerek
meyeni ilke edinme), i'nat (kendini meşak
kate sokma), tazmln (boynunun borcu), 
tazylk ve teşdld (kendini sıkıntıya sokma) 
terimleri de kullanılmıştır. 

Lüzfım-ı ma layelzem şairin ve nasirin 
dile hakimiyetini, söz dağarcığının zengin
liğini, düşünce ve hayal ufkunun engin
liğini, belagat ve fesahatteki kudretini 
gösterir. Kafiye ve aruz meselesini in
celeyen alimler beyit, seci ve fasıla (du
rak) sonlarına gelen "~, !l , ~, L.o.A. , .ı." 

gibi bitişikzamirlerle "..:, , 4" dişi! eklerini 
genellikle kafiye ve iltizam harfleri olarak 
görmezler; rev! ve iltizam harfleri bun
lardan önceki harflerdir. Onlar, reviden 
sonra gelen bitişik zamir ve dişi! eklerine 
"vasıl'' adını verirler. Mesela"~~- ~lı:" 

beyit sonu kelimelerinde ııı. vasıl, J revi, 
(C iltizam harfidir. İbn Cinnl. Ebü'I-Ala ei
Maarri ve İbn Ebü'I-İsba' gibi alimler ise 
bunları kafiye ve iltizama dahil ederler. 
Yine beyit sonlarındaki aynı cihetten şed
deli harflerden sonuncusunu kafiye (revl), 
birincisini iltizam harfi sayanlara karşılık 
bunu tek harf gibi görenler de olmuştur. 
Reviden önceki uzun sesliler (med harf
leri : .s , ~ , 1) çoğunluğa göre iltizam harfi 
sayılmazken bazı yazarlar bunları iltizam 
harfi kabul etmişlerdir. İbnü'I-Eslr, med 
harfi "ya"yı iltizam harfi sayarak Kur'an'
daki "~ - ~" ikilisini türe örnek diye 
verenleri eleştirdiği gibi"..;...,~-..;...,=: "deki 
gibi lin harflerini iltizama dahil edenleri 
de eleştirmiştir (el-Meşelü's-sa'ir; I, 267-
278). Çünkü reviden önce gelen bu uzun 
sesiilere "ridf" adı verilir ve şiirin tama
mında buna riayet zorunludur. Ancak 
Adiyat suresindeki .. ~.~.!ı -~ - ~,.:.r" gibi 
sadece vav ile ya değişimli gelebilirken 
elifte bu söz konusu değildir. Halbuki ilti-



zamda güzel olan. ancak zorunlu olmayan 
bir şeyin şahsi bir zorunluluk olarak be
nimsenmesidir. İbnü'I-Esir. "._;...,i:. - ..;....,"': "
deki gibi lin harfini ittizama dahil edenleri 
eleştirirken "Y.,ıj -~j "deki gibi bir lin har
fi olan reviden önceki tasgir "ya"sını ittiza
ma il hak eder. Aslında bunu ilk söyleyen 
İbn Cinni'dir. Kazvini ile onun et- Tel.(ıiş 'ini 
şerhedenlere göre ittizam beyit aralarında 
da gelebilir; "J.:.öı Jı.:;.ı w--, ~~ J~f 1.o ~" 

seeisi n deki ".:ı" gibi. Kafiye nazariyecile
ri, şiirlerde revi veya ittizam harfi olarak 
sıkça gelen" .:ı, (', J , J" harfleri arasın
daki karşılıklı değişime temas etmemiş
lerdir. 

Lüzilm-ı ma la yelzemi "i'natü'ş-şair 
nefsehil fi'l-kavafi ve tekellüfühil min za
like ma teyse tehil" adıyla ilk ele atan İb
nü't-Mu'tez, onu söz güzelliklerinden say
mıştır (el-Bed!', s. 74-75) Bundan sonra 
i'nat adıyla tanınan türün adında Ali b. 
Halef ''i'tab". İbn Ebü'I-İsba' "i'tabü'l-mer'i 
nefsehil" şeklinde hata (tashlf) yapmıştır. 
Bakıliani türe "tarsi maa't-tecnis" adını 
vermiş. Harizmi i'natı "şairin kendine ilke 
edindiği kurallara nazmında riayet etme
si" şeklinde örneksiz tanımlamıştır. İbn 
Cin ni türe "tatawu· bi-ma la yelzem" de
miş, beyit sonlarındaki muttasıl zamir
lerle tasgiri revi ve ittizam kapsamında 
görmüştür. 

Bedi' alimleriyle bediiyyat şair ve şarih
leri arasında ittizam genellikle kafiyeye 
has bir lafız sanatı olarak görülmüştür. 
Ebü 'I-Aia ei-Maarri'nin Lüzılmü md Id 
yelzem (LüzO.miyyat, el-LüzO.m) adlı ha
cimli divanıyla birlikte lüzilmü ma la yel
zem ve ittizam terimleri yaygınlık kazan
mış ve kapsamı genişlemiştir. Maarri, 
11.000 beyitten oluşan divanında bu sa
natı baştan sona çeşitli incelikleriyle uy
guladığı gibi girişte ele aldığı kafiye ve il
tizam meseleleriyle de bu türün teorisiy
le ilgili önemli açıklamalara yer vermiş

tir. Divanında alfabenin her harfinin ref', 
nasb, cer ve cezim hallerine göre kafiye
ler düşünülerek 113 fasıl halinde tertibi, 

aruz bahirlerinin çoğunun kullanılması. 
kafiye harfinden önce sayıları bazan dör
de kadar çıkabilen ittizam harflerinin tek
rarına riayet edilmesi gibi zorunsuz ilke
ler ittizam sanatının kapsamına girmiş

tir. Daha sonra her tür lugaz, muamma, 
belagi söz oyunu. dudaksılları kullanma
dan şiir yazmak, bir beyitte alfabenin bü
tün harflerini kullanmak. sadece bitişik 
veya sadece ayrı yazılan, sadece noktalı 
yahut noktasız harflerle şiir yazmak gibi 
ilkeleri de kapsamıştır. 

Maarri'nin, ruhi kemale ermek amacıy
la hayatı boyunca et, bal ve kadını nefsi

ne yasaklayan çiteli hayat felsefesinin sa

natına yansıması olan bu ittizam şiirleri
nin çoğu kısa kıtalar halinde, bazıları ise 
uzuncadır. Tabii ve akıcı, çok azı tekellüflü 

olan bu şiirlerde ahlak-toplum-aile, din
dünya, akıl-gayb, akıl-iman, akıl-nefis , 

hayır- şer gibi konulara dair felsefi görüş
lerini dağınık ve zaman zaman çelişkili 
bir biçimde ifade etmesi şairin zındıklıkla 

suçlanmasına sebep olmuştur. Dil, ede
biyat. aruz. fıkıh, tıp ve felsefe terimleri, 
hikmetli sözler ve emsalle dolu olan bu 
şiirler şairin lugat, dil, aruz, belagat ve 
felsefe kudretinin delilidir. İbnü'I-Murah
hal'in yirmi dokuz kasideden oluşan el
Mu'aşşerdtü'l-lüzumiyye'si de bu sana

tın uygulandığı bir diğer eserdir. Eşter
klıni, el-Ma~amatü '1-lüzumiyye 'sinde 
bu sanatı nesre uygulamıştır. Eski Arap 
şairlerinde Kur'an ve hadislerde ittizam 
örnekleri az. fakat tabii ve akıcıdır. 
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liJ İsMAiL DuRMUŞ 

D TÜRK EDEBİYATI. Kafiye ve seci 
ile ilgili sanatlardan olan lüzilm-ı ma la

yelzem, Türk edebiyatında Arap ve Fars 
belagat kitaplarındaki gibi müstakil baş
lık altında zikredilmekle beraber Muallim 

Naci'nin Istıldhdt-ı Edebiyye'siyle Reşid 
Bey'in Nazariyyat-ı Edebiyye'si gibi 

Türkçe belagat kitaplarında daha çok ka
fiye bahsi içinde ve onun alt başlığı ola
rak" kafiye-i mukayyede" adıyla ele alın
mıştır. Kaya Bilgegit ise konuyu Cevdet 

Paşa gibi "See' e Bağlı Sanatlar" bahsinde 
işlemiştir. Terim. "manzum veya mensur 
eserlerde beyit yahut cümle sonlarında 
yer alan kafiye ve seeilerde kafiyeyi m ey-

LÜZÜM-ı MA LAYELZEM 

dana getiren reviterden veya onların ye
rini tutan harflerden önce aynı cinsten 
ve eşit sayıda harf bulunması" şeklinde 
tanımlanabilir. "K.iram" ve "benam" keli
meleri seci yahut kafiye olarak kullanıldı

ğında son harfleri olan "mim 1 me"ler ye
terli birer rev! harfi iken gerekli olmasa da 

ahengi arttırıcı tesirleri dolayısıyla bun
dan önceki "elif 1 a" harflerinin ahengiyle 
metni güzelleştirmek lüzilm-ı ma la yel

zem sayılmış. bunu gerçekleştirmek için 
şairin kendini bir nevi zorladığı düşünüle
rek bu işe "san'at-ı teşdid" veya "san'at-ı 

i'nat" denilmiştir. 

Namık Kemal'in, "Görüp ahkam-ı asrı 
münharif sıdk u selametten 1 Çekildik iz
zet ü ikbal ile bab-ı hükilmetten" beytinde 
"selamet" ve "hükumet" kelimelerindeki 
"te" revi harfi, ondan önceki "mim 1 me" 
i'nat (teşdld) örneğidir. Seeili nesrin en 
kuwetli temsilcilerinden Sinan Paşa'nın 
Tazarrundme'sinde mevcut sayısız ör
nekten biri olan, "Aşk bir zevktir. onun da 
başka bir dili var; aşk bir şevktir, onun 
da ayrı ehli var" cümlesindeki "zevk" ve 
"şevk" kelimelerinde, bir taraftan "!<af 1 
ka"nın revi harfi olarak tekrar edilmesi 
dolayısıyla seci ortaya çıkmakta, diğer ta
raftan bu kelimeler aynı vezinde olduğun
dan müvazi 1 mütevazi seci örneği teşkil 
etmektedir. Burada ayrıca reviden önceki 
"vav 1 ve" harfleri dolayısıyla ittizam sa
natı da mevcuttur. Bu örnek müvazi se
cilerin aynı zamanda ittizam örneği oldu
ğunu da gösterir. Buna göre her ittizam 
örneği müvazi seci değildir, fakat her 
müvazi seeide ittizam vardır denilebilir. 

Mısralarında esas kafiyesinden başka 
bir kafiyesi daha olan ve Türk şiirinde 
"zülkafiyeteyn" olarak adlandırılan man
zumelerle esas kafiyesinden başka ikiden 
fazla kafiyesi bulunduğu için "zülkavafı" 
denilen nazım parçalarındaki kafiyelerde 
de bu sanat vardır. Saıiıi'nin, "Cilşiş- i eş

ke dil-i pür- h un bir mecra iki 1 Hayf kim 
fülk-i dil-i meşhiln bir derya iki" matta'lı 

gazeli bu tarzda yazılmıştır. 
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