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Söz içinde bir kelimenin
baþka bir anlam ve baðlamda

tekrar edilmesi mânasýnda
edebî sanat.

˜ ™

Sözlükte “iki þeyin biçim ve tarz yönün-
den benzeþmesi ve uyuþmasý” anlamýna
gelen müþâkele kelimesi, bedî‘ ilminde
“bir söz içinde iki kelime arasýndaki biçim
benzeþmesi” mânasýnda terim olarak kul-
lanýlýr ve anlama güzellik katan sanatlar-
dan sayýlýr. Müþâkele, edebî bir amaç veya
nükte için bir kelimenin baþka bir anlam
ve baðlamda tekrar edilmesi þeklinde ger-
çekleþir. Ýlk kelime genellikle gerçek mâ-
nada olmasýna karþýlýk ikinci kelime ona tâ-
bi ve sadece þekil (lafýz) yönünden ona ben-
zer olarak getirilir. Meselâ “"�#�$ ”$�#�$א
âyetinde (Âl-i Ýmrân 3/54) ikinci “�#�” birin-
ciye ( (�#�$א müþâkele için getirilmiþ olup
“%��#�� %�&�'” (Hile ve dolaplarýnýn ceza-
sýný verdi) anlamýndadýr. Örnekte müþâke-
le lafzýna biçim yönünden benzeyen ve ona
eþlik eden kelime (musâhib) gerçek mâna-
sýyla önceden ve açýk biçimde söz içinde
geçmiþtir. Bu türe “müþâkele-i tahkýkýyye”
adý verilir. Söz içinde sadece müþâkele laf-
zýnýn geçtiði, ancak ona eþlik eden kelime-
nin zikredilmediði türe “müþâkele-i takdî-
riyye” denir. Ebû Temmâm’ýn (�)�' * +� ,�”
א��(�-“ �+. �א�/� 01)� 23 4' / �53  ! 6�78 beytinde

“01)�” kelimesi “yaptým” anlamýnda de-
ðil, “019	4א / ��	�seçtim” anlamýnda ve“ ”א
(�(�)) e”א��(�-“ tâbi olarak müþâkele þek-
linde gelmiþtir.

Âyetlerin nüzûl sebebini bilmek söz için-
de geçmeyen kelimenin (musâhib) tayinin-
de yardýmcý olur: �:+; ، ٠٠٠ ����3 )�> ”.���א
“٠٠٠"� (Allah’a inandýk..., Allah bizi kendi-
ne has boyasýyla boyadý deyin...), âyetin-
deki (el-Bakara 2/136, 138) “"� �:+;”
ifadesi, hýristiyanlarýn çocuklarýný sarý
renkli bir suya batýrarak (vaftiz), “Ýþte
þimdi temizlendi ve gerçek hýristiyan ol-
du” sözlerine müþâkele üslûbuyla verilmiþ
cevap olup gerçek temizliðin Allah inan-
cýnýn gönle yerleþerek orayý temizlemesi
ve kendine has rengiyle boyamasýnda ol-
duðuna dikkat çekmektedir. “ �3א  �? �	@
3��8 AB "� 3�C�” (Doðrusu Allah asla usan-
maz, siz usanmadýkça) hadisi de (Buhârî,
“Îmân”, 32, “Teheccüd”, 18, “Savm”, 52,
“Libâs”, 43; Müs-lim, “Müsâfirîn”, 215, 221,
“Sýyam”, 177) bu tür müþâkeleye bir örnek
olup, “Siz kendisine dua edip istekte bu-
lunmaktan usanmadýkça Allah sizden ih-
sanýný ve sevabýný kesmez” (D E�$ Dא��F
%#)G HI98 B * 3��8 B) demektir.

Karþýt anlamlý kelimeler arasýnda da mü-
þâkele olabilir. Bu tür daha çok mecazi bað-
lamda kullanýlan karþýtlar arasýnda görü-
lür. Huzurunda þahitlik yapan birine Kadî
Þüreyh’in “ א�����5 I+
� K3 4L” (Doðrusu sen
þahitliði hep tam yapmaktasýn) sözüne
karþýlýk þahidin onun bu sözüne benzeyen
bir ifadeyle, “M�)G �7/? %� �53 4L” (O benim
nezdimde hiç noksan olmadý ki) þeklinde-
ki cevabý gibi. Burada karþýt anlamlý “sebt”
(saçýn uzun olmasý) ve “ca‘d” (saçýn kýsa ol-
masý) kelimeleri “þahitliðin tam veya nok-
san yapýlmasý” mânasýnda mecaz olarak
kullanýlmýþtýr (Besyûnî Abdülfettah Bes-
yûnî, II, 67).

Asýl kelimenin kendisini tekrar etmek-
le deðil onunla ilgili (münâsib) bir kelimeyi
biçim benzeþmesi halinde ve gerçek anla-
mý dýþýnda zikretmekle de müþâkele ger-
çekleþebilir. Bir kiþinin, “Hadiste ‘Lâ ilâhe
illallah cennetin anahtarýdýr’ buyrulmu-
yor mu?” demesi üzerine Vehb’in, “Evet
öyledir, ama hiçbir anahtar yoktur ki diþ-
leri bulunmasýn. Diþlerini getirirsen sana
açar, yoksa açmaz” sözünde yer alan “diþ-
ler” (esnân) ifadesi “ameller” anlamýnda
olup o kiþinin anahtarla (miftâh) ilgili sö-
züne münasip bir söz olarak getirilmiþtir.

Müþâkele üslûbundan bahseden ilk âlim
olan Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ (ö. 207/822)
bu sanatý belli bir terim kullanmadan gü-
nümüzde anlaþýldýðý þekilde yorumlamýþ-
týr. Müberred, “mükâfee ve cezâ” (denklik

hümâyun aðalarý, mütekaid rikâb-ý hümâ-
yun aðalarý, mütekaid enderun aðalarý,
dergâh-ý âlî müteferrikalarý, ahkâm-ý mâ-
liyye kâtipleri, hazîne-i âmire kâtipleri, def-
ter-i hâkanî kâtipleri, dîvân-ý hümâyun kâ-
tipleri, hazîne-i âmire þâkirdleri, ehl-i hi-
ref aðalarý, hassa mimarlarý, hassa peyk-
leri, mütekaid hassa peykleri, hassa he-
kimleri, hassa müezzinleri, bîrun hazine-
darlarý, çaþnigîrler, mütekaid çaþnigîrler,
dergâh-ý âlî çavuþlarý, mütekaid dergâh-ý
âlî çavuþlarý, bâzdârân-ý enderun þâkird-
leri, þâhinciyân-ý enderun þâkirdleri, hassa
avcýlarý, yahudi hekimleri ve darphâne-i
âmire sikkezenleri maaþ alýrdý. Bu grup-
lar zamana göre deðiþmiþ ve bir kýsmý mü-
þâherehorân kaleminden maaþ almamaya
baþlamýþtýr. Meselâ defterhâne kâtipleri
küçük rûznâmçe kaleminden 1648-1729
yýllarý arasýnda maaþ almýþtýr (Afyoncu, s.
111).

Bunlarýn dýþýnda çeþitli devlet görevle-
rinde çalýþan, ancak çalýþtýklarý bürolarýn
kadrolarýnýn dolu olmasý yüzünden maaþ
alamayan memurlara da buradan ödeme
yapýlýyordu. Bunlarýn içerisinde hazine kâ-
tipleri, dîvân-ý hümâyun kâtipleri, defter-i
hâkanî kâtipleri, hazine þâkirdleri ve mâ-
zul bürokrat ve memurlar bulunuyordu.
Ayrýca fiilî olarak görev yapan veya mâzul
çeþitli devlet görevlileriyle ulemâ ve þeyh-
lerin oðullarý, kýzlarý ve eþlerinden de bu
grup içerisinde maaþ alanlara rastlanmak-
tadýr (BA, MAD, nr. 5965, s. 37-40). Müþâ-
herehorânýn sayýsý 1079-1080 (1669-1670)
yýlýna ait bütçede 2004 kiþi olarak görü-
nür. Müteferrikalar 813, dergâh-ý âlî ça-
vuþlarý 686 kiþiyle en kalabalýk iki cemaati
oluþturmaktadýr (Barkan, Osmanlý Devle-
ti’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, II, 763-
765).

Mýsýr gibi eyaletlerde maaþ alanlar için
de müþâherehorân tabiri kullanýlýrdý. Ce-
mâat-i müþâherehorânýn maaþlarý gün-
lük olarak hesaplanýr ve üç ayda bir öde-
me yapýlýrdý. Maaþlar çalýþanlarýn kýdem-
lerine veya gösterdikleri yararlýklara göre
deðiþirdi. Maaþ sahiplerinden birinin ölü-
mü veya baþka vazifeye tayini üzerine ulû-
fesinin bir kýsmý yerine tayin edilen kim-
se varsa ona verilir, artan miktar da hazi-
neye kalýrdý. Eðer tayin edilen yoksa mah-
lûl maaþ zam bekleyen birkaç kiþi arasýn-
da paylaþtýrýlýrdý.
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1435-1924 yýllarý arasý Hûzistan’da
Havîza ve çevresine hâkim olan 

Arap asýllý Þiî hânedaný.
˜ ™

Hûzistan bölgesinin dinî, siyasî ve idarî
tarihinde yüzyýllar boyu önemli rol oyna-
yan hânedan, adýný kurucusu Seyyid Mu-
hammed b. Felâh’ýn faaliyetinin ilk dönem-
leri için kullandýðý Arapça þa‘þa‘a kelime-
sinden almýþtýr. Seyyid Muhammed, söz-
lükte “parýldama, ýþýk saçma” ve þarap ile
kullanýldýðýnda “baþýna vurma” mânasýna
gelen bu kelime ile bir vecd halini ifade
etmiþ olmalýdýr. Ýmam Mûsâ el-Kâzým’ýn
soyundan geldiðini iddia eden Seyyid Mu-
hammed Vâsýt’ta doðdu. Hille’de Þiî âlim-
lerinden Cemâleddin Ýbn Fehd’in yanýnda
eðitim gördü. Dinî düþünceleri üvey baba-
sý olan Þeyh Ahmed’in yanýnda þekillendi.
Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin yerde ve
gökte devreden bir sýr, Hz. Muhammed’in
bir peygamber olarak hakikatin bir perde-
si, kendisinin de diðer peygamberler gibi
bir peygamber ve mehdî olduðunu iddia
eden Seyyid Muhammed görüþlerini önce
Vâsýt yakýnlarýnda yaþayan Arap kabileleri
arasýnda yaymaya çalýþtý (844/1440). Bir
süre sonra Dûb’a giderek Arap asýllý Meâ-
dî kabilesinin Neys kolunu kendine baðla-
dý. Ertesi yýl Timurlular’ýn kontrolündeki
Havîza’ya (Huveyza) yerleþmeyi baþardý (4
Ramazan 845 / 16 Ocak 1442). Karakoyun-
lular’dan Baðdat hâkimi Ýspend b. Kara
Yûsuf Havîza’ya müdahale ettiyse de bir
sonuç alamadý. Seyyid Muhammed bu ola-

yýn ardýndan gücünü Basra ve Vâsýt’a ka-
dar yaymak istedi, ancak baþarýlý olama-
dý (858/1454).

Bu sýralarda oðlu Seyyid Mevlâ Ali Vâsýt,
Hille, Necef ve Kerbelâ’yý ele geçirerek Bað-
dat yakýnlarýndaki Ba‘kubâ ve Selmân-ý Fâ-
risî’yi yaðmaladý (860/1456). Karakoyunlu
Hükümdarý Cihan Þah’ýn müdahalesi üze-
rine geri çekilmek zorunda kalan Mevlâ
Ali, faaliyetlerini Karakoyunlular’dan Pîr
Budak’ýn hâkimiyetindeki Luristan’da bu-
lunan Kuhgîlûye’de yaymaya çalýþýrken öl-
dürüldü (861/1457). Mevlâ Ali’nin Hz. Ali’-
nin, ulûhiyyetin ta kendisi olduðunu ve
onun ruhunun kendisine geçtiðini iddia et-
meye baþladýðý kaydedilmektedir. Seyyid
Muhammed, oðlunun ölümünden sonra
ilerleyen yaþýna raðmen görüþlerini yay-
mayý sürdürdü. Üzerine yürüyen Emîr Nâ-
sýr Ferecullah Ubâdî’yi Vâsýt yakýnlarýnda
maðlûp etti. Hayatýnýn son yýllarýný tefsir
telifi ve ibadetle geçiren Seyyid Muham-
med 870 (1465-66) veya 866 (1461-62) yý-
lýnda vefat etti. Ýnançlarýný Kelâmü’l-meh-
dî adlý eserinde ayrýntýlý þekilde anlatan
Seyyid Muhammed’in Sünnîler’i diðer din-
lerin mensuplarý gibi deðerlendirdiði gö-
rülmektedir.

ve karþýlýk) adýný verdiði türü “bir lafzýn ön-
ceki bir lafza denk ve benzer biçimde, an-
cak farklý anlam ve baðlamda getirilmesi”
þeklinde tanýmlamýþ, Kur’an’da Allah’a is-
nat edilen “mekr, suhriyyet, istihzâ” gibi
þanýna yakýþmayan fiilleri, “O’nun insanla-
ra bu fiillerine denk düþen cezalar verme-
si” mânasýna geldiðini söylemiþtir. Rum-
mânî, müþâkeleyi “ayný kökten birkaç ke-
limenin bir söz içinde toplanmasý” þeklin-
de tanýmladýðý “tecânüs”ün iki nevinden
biri olarak “müzâvece” baþlýðý altýnda ele
almýþ ve “güzel anlatým” diye nitelemiþtir.
Þerîf er-Radî müþâkeleyi istiare (mecaz) kap-
samýnda deðerlendirmiþ, Hatîb et-Tebrîzî
ise tam cinasa (mümâsil cinas) müþâkele
adýný vermiþtir (el-Vâfî, s. 296). Bedî‘ ilmin-
de yer aldýðý þekliyle müþâkeleyi bir söz sa-
natý olarak terim anlamýnda ilk kullanan-
lardan olan Zemahþerî türü anlatýrken
“cevabý soruya biçimce uydurma” ifade-
sini kullanmýþtýr (el-Keþþâf, I, 45, 281).

Sekkâkî’nin Miftâ¼u’l-£ulûm’u ile birlik-
te müþâkeleye mâna sanatlarý arasýnda yer
verilmeye baþlanmýþ, Kazvînî’nin tanýmý ile
günümüzde de geçerliliðini koruyan kla-
sik þeklini almýþtýr. Kazvînî, müþâkele-i tah-
kýkýyye ve müþâkele-i takdîriyye þeklinde iki
kategoriye ayýrdýðý türü örnekleriyle açýk-
lamýþtýr (el-Î²â¼, s. 493-495). Safiyyüddin
el-Hillî, Ýzzeddin el-Mevsýlî, Ýbn Hicce el-
Hamevî gibi bedîiyye nâzým ve þârihleri de
ayný anlayýþý sürdürmüþtür (Ýbn Hicce, s.
356).

Müþâkele örneklerinin çoðu mürsel me-
caz, bir kýsmý da istiare kabilinden mecaz
sayýlmýþtýr. Ayný zamanda mecaz olan mü-
þâkele örnekleri, hem anlam hem biçim
olarak iki yönden güzellik taþýdýðýndan bir
söz sanatý olarak daha yüksek konumda-
dýr. Mecaz ilgisi açýk olmayan müþâkele ör-
nekleri de mevcuttur. Bunlarý ve diðer mü-
þâkele örneklerini, bir lafzýn baþka bir laf-
zýn beraberinde bulunma alâkasý (müsâha-
bet) dolayýsýyla mürsel mecaz kabul eden-
ler de vardýr. Müþâkele genellikle kelime
tekrarýyla gerçekleþtiðinden lafzî sanat
görüntüsünde bulunmaktadýr. Ancak bu-
rada bir anlamýn gerçek lafzý dýþýnda bir
lafýzla ifadesi esas kabul edildiði için týbâk
ve mukabele benzeri sayýlarak mâna sa-
natlarý kategorisine dahil edilmiþtir.
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