rin Arapça’ya çevasý Araplar’a geçsýmýþtýr. Özellikle
gazel ile edebî sabunun önemli soelir daðýlýmýndaki
ygýnlaþmasý þiirin
gelmesine sebep
ve nüfuzlu kimseortaya çýkmýþtýr.
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Mübalaða, edebî
bir üslûp yahut þairane bir duyarlýk çerçevesinde yapýldýðýnda okuyucuda bir heyecan uyandýrýr. Edipler ve þairler, duygu
ve heyecanlarý tabii boyutlarýnýn dýþýna taþýyýp muhatabýn zihninde kuvvetli bir iz býrakmak istediklerinde mübalaðaya baþvurur, böylece anlatmak istedikleri þeyi ya
büyüterek veya küçülterek ya da ona uygun bir çaðrýþýmla etkili bir teþbihte bulunup mübalaða kalýbýna dökerler. Burada önemli olan husus, sanatkârýn heyecanýyla yaptýðý mübalaða arasýnda bir nisbet
ve letafetin bulunmasýdýr. Bir edebî sanat
olarak mübalaðanýn yapmacýktan uzak, zarif ve nükteli olmasý gerekir. Gerçeði aþan
bir söz güzel ve etkili bir hayalle çerçevelenmiyorsa mübalaða soðuk düþer ve ifade bayaðýlaþýr.
Eski belâgat kitaplarýnda “izâm” baþlýðý altýnda ve ifrat, tefrit, iktisad, istidrak
ile birlikte kullanýlan mübalaða belâgat ilminin ihtilâflý konularýndandýr. Çünkü düþüncenin deðerine uygun ifade bulunamadýðý veya istenilen þekilde ifade edilemediði zamanlarda olduðu gibi söze deðer
katmak gerektiði durumlarda da mübalaðaya baþvurulabilir. Kur’ân-ý Kerîm’de mübalaðanýn sýkça kullanýlmýþ olmasý, ayrýca
teþbih, istiare ve kinaye sanatlarýyla doðrudan iliþkili bulunmasý þairleri mübalaðalý ifadeler kullanmaya yöneltmiþ, giderek
mübalaðalý sözlerin daha etkili olacaðý fikri benimsenmiþtir. Mübalaðanýn güzelliði
teþbih unsurunun ön planda olmasý, bir
þart cümlesiyle ifade edilmesi, yergi veya
övgü amacýyla kullanýlmasý, içinde güzel
bir hayal barýndýrmasý gibi hususlarý ihtiva etmesiyle ölçülür.
Belâgat kitaplarýnda mübalaða ifadedeki aþýrýlýðýn derecesine göre teblið, iðrâk
ve gulüv þeklinde üç kýsma ayrýlarak incelenmiþ, akla yatkýn ve âdete uygun mübalaðaya teblið, akla uygun olmakla birlikte
âdete uygun bulunmayan, gerçekle çeliþen
mübalaðaya iðrâk, akla ve âdete uygun olmayan mübalaðaya da gulüv adý verilmiþ426

tir. Teblið, muhatabýn hayal gücünü okþayarak tarif veya tasvir edilen þeyin daha
iyi kavranmasýný saðlamasý bakýmýndan
mübalaðanýn en makbul türü sayýlýr. Fuzûlî’nin, “Ey Fuzûlî çýksa can çýkmam tarîk-i aþktan / Reh-güzâr-ý ehl-i aþk içre kýlýn medfen bana” beyti bu tür mübalaðaya örnektir. Çünkü caný pahasýna aþktan
dönülmemesi ve mezarlarýn yol kenarlarýna yapýlmasý akla da göreneðe de uygun
düþmektedir. Nâbî’nin, “Âb akmada mânend-i cinan ravzalarýndan / Sahnýnda gönül olmada bülbül gibi nâlân” beytinde de
böyle bir mübalaða vardýr. Ýç açýcý bir bahçeden akan sularýn cennet tasvirlerine benzetilmesi ve orada insan gönlünün bülbül
gibi coþmasý mümkün ve akla uygundur.
Belli bir nükte taþýyan iðrâk örnekleri de
belâgatçýlar tarafýndan makbul sayýlmýþtýr. Ahmed Paþa’nýn, “Hey kýyâmet gel hesâbýn gönlüme sor zülfünün / Elli bin yýldan uzundur her þeb-i hicran ona” beytinde böyle bir mübalaða söz konusudur.
Bir gecenin uzunluðunun elli bin yýl gibi bir
zaman hesabýyla ölçülmesi akla uygunsa
da böyle bir kýyaslama âdete aykýrýdýr. Bâkî’ye ait, “Kametin yâdýna bir âh edeyim
kim dûdu / Gülþen-i aþkýna bir serv-i hýrâmân olsun” beytinde sevgilinin boyunu
hatýrlayýnca ah etmek, ayrýca gül bahçelerinde servilerin bulunmasý akla ve geleneðe uygundur; ancak aðýzdan çýkýnca
göklere doðru yükselip giden buðunun bir
duman gibi düþünülüp bahçede servi olarak bir yerde çakýlý durup salýnmasý gerçeðe aykýrýdýr.
Güzel bir nükte yahut latif bir söyleyiþi
ihtiva etmiyorsa gulüv türü mübalaða
makbul sayýlmaz. Nef‘î’nin, “Erdi bir gayete te’sîr-i hevâ kim bir mûr / Bir dem-i
germ ile eyler yedi deryâyý serâb” beytinde görüldüðü gibi bir karýncanýn nefesiyle denizleri kurutmasý akla uygun olmadýðý için bu beytin muhatapta býraktýðý etki
pek hoþ deðildir; dolayýsýyla beyitteki mübalaða gulüvvün makbul olmayan bir türü sayýlýr. Edep dairesini veya dinî sýnýrlarý
aþan mübalaðalar da gulüv cinsinden kabul edilmiþtir. Öte yandan ihtiva ettiði nükte bakýmýndan insaný hayrete düþüren gulüvler de vardýr. Nedîm’in, “Güllü dîbâ giydin ammâ korkarým âzâr eder / Nâzenînim
sâye-i hâr-ý gül-i dîbâ seni” beytinde böyle
ince bir nükte mevcuttur. Çünkü ipekten
incinmek hem akla hem göreneðe aykýrýdýr. Bununla birlikte bir þairin sevgilisine
zarafet, nezaket ve narinlik yakýþtýrmasý
ancak bu derece güzel olabilir. Belâgatçýlar latife yollu yazýlmýþ gulüv örneklerini
de makbul saymýþtýr. Zâtî’nin, “Eyitti ol
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perî bir gün düþüne girerim bir þeb / Sevincimden nice yýllar geçiptir görmedim
uyku” beyti bu tür mübalaðaya güzel bir
örnektir. Uyuyabilse sevgilisini rüyasýnda
görebilecek olan âþýkýn sevinçten uykularýnýn kaçmasý hoþ bir nükte kabul edilir.
Mübalaðada maksadýn tam olarak ifade
edilmesi önemlidir. Bir sanatkâr, mübalaðanýn hangi türünü kullanýrsa kullansýn
eðer maksadýný güzel ve etkili biçimde ifade edebiliyorsa mübalaðasý baþarýlý sayýlýr. Buna göre sanatkâr, kendi heyecanýný
muhatabýna duyurabildiði sürece mübalaðayý gulüv derecesinde yapmýþ olsa da
baþarýlýdýr.
Divan þairleri geniþ hayal dünyalarýný anlatabilmek için sýk sýk mübalaðaya baþvurmuþlar, özellikle methiye, fahriye ve hicviye yazarken güzel mübalaða örnekleri
ortaya koymuþlardýr. Bu þairler içinde mübalaðanýn en makbul örneklerini övme,
övünme ve yerme hususunda üstat kabul
edilen Nef‘î vermiþtir. Nâmýk Kemal’in teblið için “makbul”, iðrâk için “mâkul”, gulüv için “medhul” dediði meþhurdur. Þeyh
Galib Nâbî’yi eleþtirirken, “Hem bir dâhî bu
kim ol sühan - sâz / Ýðrâkda mürg-ý pest pervâz” diyerek onun mübalaða konusunda iðraktan öte geçemediðini, bunun da
bir þair için eksiklik sayýldýðýný ima eder.
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