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kümdardý. Hanefî fýkhýna vâkýftý. Reþîdüd-
din Vatvât, Seyfî-yi Nîþâbûrî, Kemâleddîn-i
Ýsfahânî ve Avfî gibi þairler kendisini öv-
müþ, Avfî eserinde onun bir rubâîsine yer
vermiþtir (Lübâb, I, 41). Edip, þair ve âlim-
leri himaye eden Tekiþ’in kendisi de iyi bir
edip ve þairdi. Reþîdüddin Vatvât, Alâed-
din Tekiþ tahta çýktýðýnda çok yaþlý olma-
sýna raðmen onu tebrik etmek için sedye
ile saraya götürülmüþ, bir rubâî yazarak
kendisini tebrik etmiþ ve ölünceye kadar
sarayýnda kalmýþtýr (Hind Hüseyin Tâhâ,
s. 318-319). Reþîdüddin Vatvât £Umde-
tü’l-bule³åß ve £uddetü’l-fu½a¼âß, Fah-
reddin er-Râzî Câmi£u’l-£ulûm ve ¥adâßi-
šu’l-envâr fî ¼ašåßiši’l-esrâr adlý eser-
lerini ona ithaf etmiþlerdir. et-Tevessül
ile’t-teressül adlý münþeat mecmuasýnýn
müellifi Bahâeddin Muhammed b. Müey-
yed el-Baðdâdî Tekiþ’in sarayýnda görev
almýþ ve huzurunda Atâ Melik Cüveynî’-
nin büyük dedesi Bahâeddin Muhammed
b. Ali ile edebî konularda tartýþma yap-
mýþtýr (Ghulam Rabbani Aziz, s. 229-230,
238). Sultan Alâeddin Tekiþ döneminde
Hârizmþahlar Devleti bölgenin en güçlü
ordularýndan birine sahip, idarî sistemi
saðlam büyük bir devlet niteliðini kazan-
mýþtý. Bu yönüyle Tekiþ, Hârizmþahlar hâ-
nedanýnýn en büyük þahsiyeti olarak de-
ðerlendirilebilir. Oðlu Alâeddin Muham-
med’in ilk baþarýlarýný da bizzat kendisi
hazýrlamýþtýr. Ýran’daki bazý yerli hânedan-
larý, atabegleri, belirli bir tarihten sonra
Gurlu hükümdarlarýný kendine tâbi kýlan
Tekiþ bütün Ýran’ý Hârizmþahlar’ýn hâkimi-

yeti altýnda birleþtirmeye çalýþmýþ, ancak
bu isteði oðlu Muhammed tarafýndan ger-
çekleþtirilebilmiþtir. Alâeddin Tekiþ “han”
unvanýnýn yaný sýra “melik-i Hârizm, hudâ-
vend-i âlem, pâdiþâh-ý benî Âdem, seyyidü
mülûki’þ-Þark ve’l-Garb, þehriyâr-ý Îrân ve
Tûrân, Ebü’l-Muzaffer, el-melikü’l-a‘zam”
gibi unvan ve lakaplarý da kullanmýþtýr.
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Bir kelime veya cümleyi
lafýz yahut mânaca pekiþtiren

sözel öðeler anlamýnda
nahiv ve belâgat terimi.

˜ ™

Sözlükte “güçlendirmek, saðlam hale ge-
tirmek” anlamýndaki ekd kökünden türe-
yen te’kîd “saðlamlaþtýrmak, pekiþtirmek”
demektir. Vekd, tevkîd de ayný mânada
kullanýlýr. “Sözü pekiþtirmek” anlamýnda
daha çok te’kîd, “yemini pekiþtirmek” an-
lamýnda ise tevkîd kelimesi tercih edilir
(Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “vkd” md.;
Lisânü’l-£Arab, “ekd”, “vkd” md.leri; krþ.
Halîl b. Ahmed, Kitâbü’l-£Ayn, V, 397). Bir
kelime veya ifadenin pekiþtirmeli anlatý-
mý Arap dili ve belâgatýnýn köklü üslûpla-
rýndan olup en eski gramer kitaplarýnda
da te’kîd ve tevkîd terimleri yer almýþtýr.
Halîl b. Ahmed’e nisbet edilen el-¥urûf
ve’l-edevât’ta (s. 363, 396, 505) tevkîd
“nûn”larýndan, yine ona nisbet edilen Ki-
tâbü’l-Cümel’de te’kîd “lâm”ý ve te’kîd

karþý tarafa geçince yenilgiye uðradý. Ar-
dýndan Horasan’a vali tayin ettiði oðlu Kut-
büddin Muhammed ile birlikte tekrar ha-
rekete geçti ve Katýr Buku’yu esir edip
Kýpçaklar’ý itaat altýna aldý. Kýpçak, Uran,
Kanglý gibi Türk boylarýný kendisine bað-
lamak amacýyla bölgedeki Türk beylerin-
den birinin kýzý olan Terken Hatun ile ev-
lendi. Bu evlilikten sonra Hârizmþahlar Dev-
leti’nin hükmettiði bölgelere kalabalýk Türk
gruplarý gelmeye baþladý. Hârizmþahlar or-
dusuna alýnan bu gruplar ayný zamanda
devletin yapýsýný ve karakterini derinden
etkiledi.

Alâeddin Tekiþ’in doðudaki faaliyetleri sý-
rasýnda Irâk-ý Acem’de yeni geliþmeler or-
taya çýktý. Hemedan’a hâkim olmak için
harekete geçen Kutluð Ýnanç, Mayacýk ta-
rafýndan yenilgiye uðratýldý; ancak halife-
den yardým alarak Mayacýk’ý geri çekilme-
ye mecbur etti. 591’de (1195) Hemedan’a
giren Halife Nâsýr-Lidînillâh’ýn kuvvetleri Ýs-
fahan’ý ve çevresini zaptetti. Tekiþ ertesi
yýl Hemedan’a yeniden hâkim oldu. Onun
ayrýlmasýnýn ardýndan bölgede yine karý-
þýklýklar baþ gösterdi. Bölgede hâkimiye-
ti ele geçirme arzusundan vazgeçmeyen
halife bu defa Nûreddin Gökçe’yi Hârizm-
þah kuvvetleri üzerine gönderdi. Bu teh-
likeyi de bertaraf eden Mayacýk, bir süre
sonra halifenin teþviki ve yardýmýyla ba-
ðýmsýzlýða heves edip Hemedan’ý aldý ve
Tekiþ’in torunu Erboz Han’ý Ýsfahan’dan
uzaklaþtýrdý. Alâeddin Tekiþ 594 (1198) yý-
lýnda bölgeye gelerek Mayacýk’ý yakaladý.
Halifenin tahriklerine kapýlan bu güçlü ku-
mandanýný affedip Cend bölgesine sevket-
ti. Sultan Tekiþ’in kuvvetlerinin bir defa da-
ha bölgede görünmesi karþýsýnda halife
Horasan, Türkistan ve Irâk-ý Acem’in sal-
tanat menþurunu kendisine göndermek
zorunda kaldý. Alâeddin Tekiþ, veziri Nizâ-
mülmülk Mes‘ûd b. Ali’nin öldürülmesinin
(593/1197) ardýndan oðlu Kutbüddin Mu-
hammed’in emrindeki kuvvetleri Bâtýnîler
üzerine sevketti. Zor durumda kalan Bâ-
týnîler itaat arzedip 100.000 dinar ödeye-
rek Kutbüddin Muhammed ile anlaþma
yoluna gitti. Bâtýnîler’e karþý kesin netice
almak isteyen sultan hasta olmasýna ve
hekimlerin uyarýlarýna raðmen ikinci bir
orduyla sefere çýktý. 20 Ramazan 596 (4
Temmuz 1200) tarihinde Nesâ civarýnda ve-
fat etti. Cenazesi oðlu Kutbüddin Muham-
med tarafýndan Hârizm’e götürülerek Gür-
genç’te yaptýrdýðý büyük medresenin tür-
besine defnedildi.

Sultan Alâeddin Tekiþ âdil, merhamet-
li, güzel ahlâklý, bilgili ve kabiliyetli bir hü-
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mecaz, istiare ve kinaye türlerinin birço-
ðunda amaç abartýlý ve pekiþtirmeli üslûp-
la sözü daha etkili ve çarpýcý biçimde sun-
maktýr. Bedî‘ ilminde baþta yergi biçimin-
de pekiþtirmeli övgü (te’kîdü’l-medh bimâ
yüþbihü’z-zem) ve övgü biçiminde pekiþtir-
meli yergi (te’kîdü’z-zem bimâ yüþbihü’l-medh)
sanatlarý olmak üzere iktibas, mübalaða,
mezheb-i kelâmî, tazmin, tecâhül-i ârif,
tecrîd gibi birçok bedîî tür ve sanatýn te-
mel hedefi de sözü abartýlý ve pekiþtirme-
li biçimde ortaya koymaktadýr.

1. Meânî Ýlminde. Muhatabýn sözü inkâr
etmesini önlemek, ifadenin mecazi mâna-
ya yorumlanmasýna engel olmak, muha-
tabýn þüphesini gidermek, onu uyarmak,
sözün zihinde iyice yerleþmesini ve tam
anlaþýlmasýný saðlamak, anlatýma abartý ve
azamet kazandýrmak, kelâmýn umumiliði-
ni veya hususiliðini belirlemek gibi amaç-
lar için tekide baþvurulur. Belâgatta tekit
vasýtalarý çoktur. Ýnne, enne, keenne, lâ-
kinne, tekit “nûn”larý, kad, sîn, sevfe, elâ,
emâ ve hâ gibi tembih edatlarý; þan, kýs-
sa ve fasýl zamirleri, lâm-ý cühûd, lâm-ý
ibtidâ, lâm-ý fârika, len, yemin “vâv”ý, ye-
min “bâ”sý, yemin “tâ”sý, mübalaða sîga-
larý, kellâ, bel, nefiy “lâ”sý; bâ, min, en, kâ-
ne, zâ gibi zâit harf ve edatlar, cinsi nef-
yeden lâ, þart “immâ”sý ve “emmâ”sý gibi
pekiþtirici öðelerle mef‘ûl-i mutlak, hâl-i
müekkide, temyiz, kasr, istisna, tekit sý-
fatý, bedel, atf-ý beyân, fasýl, istifham, ýt-
nâb çeþitleri, tekrarlar gibi anlatým üslûp-
larý baþlýca pekiþtirici öðelerdir. Söz sahi-
binin sarfedeceði sözü duruma ve konu-
ma, muhatabýn kültür düzeyine ve anla-
yýþ seviyesine, ifade edeceði hususu ka-
bul etme ihtimaline göre ayarlayýp uyar-
lamasý, meânî ilminin ana gayesi oldu-
ðundan pekiþtirme öðeleri bu konuda et-
kin rol oynar. Bu baðlamda haberin te-
kidi, müsned ve müsnedün ileyhin tekidi,
bir tekit iþlevi gören ýtnâb üslûplarý bu di-
siplinde önemli yer tutar. Muhatap tara-
fýndan benimsenme konumuna göre ha-
ber üç kategoriye ayrýlýr. Verilecek haber-
le ilgili olarak muhatabýn zihni boþsa ve
herhangi bir saplantýsý yoksa bu tür ha-
bere “ibtidaî haber” denir ve pekiþtirme-
siz söz halinde sunulur. Muhatap haberin
içeriði hakkýnda tereddüt içindeyse ona
verilecek haber “talebî haber” diye anýlýr ve
tereddüdünü gidermek amacýyla sözün
bir tekit öðesiyle pekiþtirilmesi gerekir.
Söz sahibinin, vereceði haberin içeriðinin
muhatap tarafýndan kabul edilmeyeceði-
ni farketmesi halinde inkârýnýn derecesi-
ne göre iki, üç veya dört pekiþtirici öðe
kullanýr. Bu tür habere “inkârî haber” de-

nir. Bu kategoriye dair güzel örneklerden
biri Yâsîn sûresindedir (bk. ÝHBÂR). Ebû
Amr Muhammed b. Muhammed et-Te-
nûhî el-Aš½a’l-šarîb’inde (s. 346) haber-
de tekit derecelerini þöyle sýralamaktadýr:
Fiil cümlesi (düz haber), isim cümlesi (tekit
bildirir), “�0” ile tekitli fiil cümlesi, “�+
” ile
tekitli fiil cümlesi, inne ile tekitli isim cüm-
lesi, inne ve lâm-ý müzahlaka ile tekitli isim
cümlesi. Ýsim ve fiil cümleleri daha fazla
pekiþtirilmek istenirse yemin ifadesi ilâ-
ve edilir (Zerkeþî, II, 391; tekit konusunda
Ya‘kub b. Ýshak el-Kindî ile Müberred ara-
sýnda geçen bir tartýþma için bk. Abdülka-
hir el-Cürcânî, s. 208 vd.). Müsnedün ileyh
(özne) dinleyicinin zihnine iyice yerleþtir-
me, gafletini giderme ve mecazi anlamý
önleme gibi amaçlar için tekit edilir. Ge-
nellikle müsnedin (eylem) gerçekliði, ya-
ni mecazi yoruma kapatýlmasý masdar
tekidiyle, öznenin gerçekliði tekrarla ve-
ya “g7A ،��8” kelimeleriyle yapýlýr (Yahyâ
b. Hamza el-Alevî, s. 290). Bu bakýmdan
“ ���>4� O�=� -� >
א �� >"�” âyetinde (en-Nisâ 4/
164) sadece müsnedin (kelâm) gerçekliði
“teklîmen” masdarýyla pekiþtirilmiþ ve ke-
lâmýn burada “ilham etti, vahyetti” gibi
mecazi yorumlarý bu pekiþtirme ile ön-
lenmiþtir. Özne kendisiyle ilgili pekiþtirici
öðe bulunmadýðýndan mecazi anlayýþa açýk
durumdadýr. Ýbnü’d-Dehhân’a göre tekit
her zaman müsnedden mecaz ihtimalini
gidermez; “ !)4� �A)4�&� !)4� �4(�א �” âyetin-
de (en-Neml 27/50) olduðu gibi. Bazan
da “ [�(א�! �1
 ��)�/ �” âyetinde (Nûh 71/9)
görüldüðü üzere masdar tekit için deðil
fâsýla uyumu için gelebilir (Zerkeþî, II, 493).
“ !=78 ،!)4k ،->
א \�X�” gibi fiili mukadder
olan masdarlar fiil yerine geçtiðinden tek-
rar bildirmez, dolayýsýyla tekit ifade etmez.
Ancak “->
,(er-Rûm 30/6) ”�8�א -en) ”>�]א�“
Neml 27/88), “�& 'V<” (el-Bakara 2/138) ve
“�&F)À(” (er-Rûm 30/30) gibi Kur’ânî mas-
darlar, fiilleri mukadder olmakla birlikte
önündeki âyet ve cümlelerin bir tür eþ an-
lamlýsý gibi tekrar bildirdiklerinden tekit
ifade ederler. Arapça’da temyizli ifadeler
tekit bildirir. Müsnedün ileyhin muhteva-
sýnda kapalý olarak bulunan birim tem-
yizle açýkça belirtildiðinden tekrar, dolayý-
sýyla tekit ifade eder. “ ��k _/)
א 3%�kא” (Ba-
þým ak saçlarla tutuþtu) âyetindeki (Meryem
19/4) temyizli cümle, baþýn her tarafýný ak
saçlarýn kapladýðýný ifade etmek suretiyle
abartýya dayalý tekit bildirir. Nitelediði isim-
le ayný anlama gelen sýfatlar da tekrara da-
yalý tekit durumundadýr “-�:��5� )�À� ),�*i�”
âyetinde (el-En‘âm 6/38) “kuþ” mevsufu
“iki kanadýyla uçan” sýfatýyla eþ anlamlý
olduðundan onu pekiþtirmiþtir. Yine cinsi

“nûn”undan söz edilir (s. 256, 315); Sîbe-
veyhi de el-Kitâb’ýnda bu konuyla ilgili
açýklamalarda bulunur (bk. bibl.). Arap di-
linde kelime ve ifadeler tesis ve tekit þek-
linde iki kategoriye ayrýlýr. Tesis daha ön-
ce dile getirilmemiþ, yeni bir anlam bildi-
ren kelime ve cümlelerdir; tekit ise önce-
den ifade edilmiþ bir anlamý, bir düþünce-
yi lafýz veya anlam boyutunda tekrar et-
mekten ibarettir. Tekit konusunu nahivde
ve belâgatta olmak üzere iki çerçevede ele
almak mümkündür.

A) Nahivde Tekit. Ý‘rab bakýmýndan önün-
deki öðeye uyan tâbi‘ler (tevâbi‘) sýfat, te-
kit, bedel, nesak atfý ve beyan atfý olmak
üzere beþ kategoriden meydana gelir. Na-
hivde tekit tâbi olduðu unsuru lafýz veya
mânaca pekiþtirir; onun zâhiri ve hakika-
ti üzere bulunduðunu vurgulayýp muha-
tabýn zihnine yerleþtirir ve mecazi mâna
gibi hakikati dýþýndaki anlayýþlarý önler. Te-
kit lafýz tekidi ve mâna tekidi þeklinde iki-
ye ayrýlýr. 1. Lafýz Tekidi. Lafzýn kendisinin
veya eþ anlamlýsýnýn tekrar edilmesi su-
retiyle hem lafzýn hem anlamýn pekiþtiril-
diði kategoridir. Bu tür tekide pekiþtirilen
öðede muhtemel þüphe, yanýlma ve ihti-
malleri önlemek, gafil muhatabý uyarmak,
korkutmak, teþvik etmek, tekrardan lezzet
duymak gibi amaçlar için baþvurulur (Radî
el-Esterâbâdî, II, 357-358): “��>%�
א �� >%�
א W� ”
(uyarma), “\=+��9
א \=+��9
,el-Vâkýa 56/10) ”�א
teþvik), “\=�>%� ?=� ��" �^ \=�>%� ?=� ��"”
(et-Tekâsür 102/3-4, tehdit) gibi. Türkçe’-
de “kalem malem”, Arapça’da “atþân nat-
þân, hasen besen kasen” gibi “itbâ” adý ve-
rilen eklemeli pekiþtirmeler de lafýz teki-
dindendir. Ardarda tekrarlanan iki kelime
veya ifadenin gerçekte (lafzî) tekit olma-
dýðý halde bu izlenimi vermesine “îhâm-ý
te’kîd” denir (bk. ÎHÂM). 2. Mâna Tekidi.
Pekiþtirici öðe olarak kullanýlan sýnýrlý sa-
yýdaki '���8 ،[�� ، �3" ،��>" ،�" ،g7A/ ،��8 ،g7A
kelimelerle yapýlmýþ tekittir. Pekiþtirilecek
öðenin zâhiri üzere bulunduðunu muhata-
býn zihnine yerleþtirmek, onunla ilgili me-
cazi yorum, anlayýþ ve ihtimalleri önlemek
amacýyla yapýlýr.

B) Belâgatta Tekit. Tâbi‘ i‘rabýna dayalý
nahiv tekidinin her çeþidini kapsayan bu
türün amacý sözün dinleyici veya muhata-
býn zihnine yerleþmesini ve açýk seçik an-
laþýlmasýný saðlamaktýr. Çeþitli tekit edat-
larý ve zâit harflerle yapýlan pekiþtirmeler
mef‘ûl-i mutlak, hal, temyiz, terdîd, tek-
rar, istifham, özellikle her türlü ýtnâb üslû-
bu, haberin tekidi, yemin vb. meânî ilmi-
nin kapsamýna giren belli baþlý konulardýr.
Beyân ilminin ana konularý olan teþbih,
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ðýný düþünerek taným yapmadan örnek-
ler vermiþtir (s. 158). Hâtimî, “istisna ve
te’kîdü’l-medh bimâ yüþbihü’z-zem” adý-
ný verdiði türle ilgili Nâbiga ez-Zübyânî’-
nin meþhur beytini aktararak kanaatine
göre bunu ilk kullanan þairin Nâbiga ez-
Zübyânî olduðunu ifade etmiþtir (¥ilye-
tü’l-mu¼âŠara, I, 162). Ebû Hilâl el-Askerî
ile Ýbn Reþîk bu sanata “istisna”, Ýbn Mün-
kýz “rücû‘ ve istisna”, Müeyyed-Billâh el-
Alevî “tevcih” demiþtir. Te’kîdü’l-medh sa-
natýnýn üç ifade biçimi vardýr. En yaygýný ve
en makbul olaný olumsuzlanmýþ bir yergi
sýfatýndan bir övgü sýfatýnýn istisna edil-
mesidir. “Onun hiçbir kusuru yoktur” gibi
genel bir övgü sýfatýnýn ardýndan getirilen
istisna edatýyla küçük bir yergi sýfatýnýn
gelmesi beklenirken dýþý yergi, içi övgü
olan bir medhin getirilmesi övgü üzerine
övgü olduðundan güçlü pekiþtirme bildi-
rir. Nâbiga ez-Zübyânî’nin þu beyti en eski
ve en yaygýn örneklerdendir: �1�( K�8i�”
“K,��4
א H0(א �� G=>( ��1� / �1(=�� �\/ )�. (On-
larýn hiçbir kusuru yoktur, sadece ordularla sa-
vaþmaktan kýlýçlarýnýn aðýzlarýnda gedikler bulun-
maktadýr). Bu kadîm þâhid beytinden esin-
lenen birçok þair “K�8i” kliþesi veya ben-
zeriyle baþlayan birçok örnek ortaya koy-
muþtur; þu beyitte görüldüðü gibi: K�8i�”
“#�`
� 9�0=א�- [nא _�9� / P��
א ��n �\/ )�. -�(
(Onun hiçbir kusuru yoktur, ancak ihsan sahip-
leri kendisiyle kýyaslanýnca cimri ve hasis kalýr-
lar) (Ebû Hilâl el-Askerî, s. 460). Þu âyetler
de bu üslûpta görülmüþtür: א= )�/ ��h
”א
“� ��� �� 
=א=+� \/& �i] �Q: )�V� ������ �� (Onlar ki
haksýz yere yurtlarýndan çýkarýldýlar, sadece,
“Rabbimiz Allah’týr” dedikleri için) (el-Hac 22/
40). “ ٪��� ٪��� ��0 �i] ���^��i� !=V
 �1�( \=%�9�i”
(Onlar cennette boþ söz ve günaha sokacak hiç
bir þey iþitmezler, sadece “selâm selâm” sözü dý-
þýnda) (el-Vâkýa 56/25-26). Te’kîdü’l-med-
hin ikinci yolu, küllî hüküm bildiren müs-
tesna minh unsurunun ibarede geçmeyip
gizli olarak takdir edildiði müferrað istis-
na tarzýnda gelen þeklidir. Bu da müstes-
na minhin (olumsuzlaþtýrýlarak övgüye dö-
nüþtürülecek olan yergi unsuru) mukad-
der olmasý dýþýnda ilk üslûpla ayný sayýlmak-
tadýr. Çünkü bunda da nefyedilen genel bir
yergiden bir övgü sýfatý istisna edilmek-
tedir. Þu âyetler bu üslûpta görülmüþtür:
“ ��� �� ����� �� ��� \/ �i] �� ��[�`�k] �+�����” ([Ýmana ge-
len sihirbazlar Firavun’a söylüyor]: Sen bizden
[herhangi bir þeyi kusur olarak görerek] intikam
almýyorsun, sadece rabbimizin âyetlerine inan-
mamýz hariç) (el-A‘râf 7/126; krþ. el-Mâide
5/59; et-Tevbe 9/74; el-Bürûc 85/8). Ancak
bu tür âyetlerde dikkat çeken bir husus,
istisna edatýndan sonraki unsurun yergi

görüntüsünde övgü deðil zâhirî ve bâtýnî
mânasýyla övgü ifadeleri olmasýdýr. Bu se-
beple Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ âyetlerin bu bedîî tü-
re dahil edilmesinde bir zorlama görmüþ-
tür (Bedî£u’l-Æurßân, s. 49). Ancak mümin-
lerin ilâhî tebliði kabul etmesinin muha-
liflerince bir kusur ve zem vasfý görülmesi
çerçevesinde gelmiþ olmasý da mümkün-
dür. Te’kîdü’l-medihte üçüncü yol bir me-
dih sýfatýndan diðer bir medih sýfatýnýn is-
tisna edilmesidir. Ýstisna veya istidrâk (lâ-
kinne) edatýndan sonra zem sýfatýnýn gele-
ceði beklentisi içinde olan dinleyici ikinci
bir medih sýfatýyla karþýlaþýnca þaþýrýr. Bu
konuda Nâbiga el-Ca‘dî’nin þu beyti meþ-
hurdur: 2+� ��( �- / =א� A/ )�. -0��/ !>�" O�(”
“ ��0�� G��
א �� (Ahlâký mükemmel bir gençtir o;
ancak cömerttir, elinde avucunda para pul na-
mýna bir þey býrakmaz) (Ebû Hilâl el-Askerî,
s. 459-460). Gerek te’kîdü’l-medihte ge-
rekse te’kîdü’z-zem sanatýnda istisna edat-
larýndan baþka, önündeki sözle sonundaki
söz arasýnda bir tür karþýtlýðýn bulunduðu-
nu bildiren ve istisna edatýna benzeyen
“ ��4
”, önceki fikirden vazgeçmeyi bildiren
idrâb edatý “3�” ve karþýtlýk bildiren “O>8”
harf-i cerri de kullanýlýr. b) Te’kîdü’z-zem
bimâ yüþbihü’l-medh sanatý, te’kîdü’l-med-
hin mukabili olarak ilk defa Hatîb el-Kaz-
vînî tarafýndan ortaya konulmuþtur. Bu sa-
nat yerginin övgü biçiminde anlatýmýna
dayanmaktadýr, diðer bir ifadeyle dýþý öv-
gü, içi yergi bildiren ifadelerle hicvetmek-
tir. Kliþeleþmiþ iki üslûbu vardýr. Birincisi,
olumsuz övgü (yergi) sýfatýndan baþka bir
yergi sýfatýnýn “ �i]” vb. ile istisna edilme-
si veya “ ��4
” vb. ile istidrâk edilmesidir:
“-�
] �9X� �� O
] W29� -A/ �i] -�( )��i\�(” (Fa-
lanca hayýrsýzýn biridir, ne var ki kendisine iyilik
edene kötülük yapar). Desûký bu türün en uy-
gun örneðinin þu þekilde olmasý gerektiði-
ni belirtir: “E)9� ���� E��j�� -A/ �i] -�()��i \�(”
(Falanca hayýrsýzýn tekidir, ne var ki çaldýðýndan
sadaka verir) (Þürû¼u’t-TelÅî½, IV, 396). Þu
âyetlerde de benzer bir üslûp görülmüþ-
tür: “ �0��9.� ����: �i] �ki(א�� !�)� �1�( \=0�h� i”
(Azgýnlar orada ne bir serinlik ne de içecek ta-
darlar, ancak kaynar su ve irin müstesna) (en-
Nebe’ 78/24-25). Te’kîdü’z-zemmin ikinci
yolu bir zem sýfatýndan baþka bir yergi sý-
fatýnýn istisna veya istidrâk edilmesidir.
“3�� -�A/ �i] Q��( \�(” (Falanca fâsýktýr, ancak o
bir de cahildir) gibi. Þu beyit de ayný üslûpta-
dýr: “\1=א
א -�>8 \=1� \� / -� A/ P=� H�À
א ��`
”
(Alçak tabiatlýnýn biridir, ne var ki zillete aldýr-
mayan korkaðýn da teki). Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ ile
Ýbnü’s-Sîd el-Batalyevsî’nin te’kîdü’z-zem
sanatýyla ilgili anlayýþlarý bu iki üslûp biçi-
mine uymamaktadýr. Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, “hicâ

olumsuzlaþtýran “i” ismi, cinsine dahil bü-
tün cüz ve birimleri olumsuzlaþtýrdýðýndan
þümul ifadesiyle abartý ve tekit bildirir:
“�&�i] -
] i” gibi. Meânî ilminin ana konu-
larýndan fasl (bk. FASIL) ve kasr üslûplarý
da abartýya ve dikkat çekmeye dayalý pe-
kiþtirmeyi hedefler (bk. HASR). Itnâb üs-
lûplarýnda ikincil ifade ve cümlelerin ço-
ðu anlamca birincilerin tekrarý, açýklama-
sý ve birincilerin muhtevasýnda mevcudi-
yeti sebebiyle tekrara dayalý tekit bildirir
(bk. ITNÂB).

2. Beyân Ýlminde. Beyânýn ana konula-
rýný oluþturan teþbih, mecaz, istiare ve ki-
nayede anlam somutlaþtýrýlýp örneklendi-
rilerek sunulduðundan pekiþtirmeli anla-
tým hedeflenir. Teþbihte benzeme yönü
zayýf, sönük ve cýlýz olan öðe güçlü olana
benzetilerek zayýf tarafa güç verilir. Zayýf
güçlü olanla örneklenerek vurgulu bir an-
latým saðlanýr. Bilhassa niteliði kolayca al-
gýlanamayan soyut varlýklar somutlara ben-
zetilmek suretiyle onlara güçlü biçimde
tanýnma imkâný saðlanýr. Ýbn Cinnî her
teþbihte tekidin bulunduðunu ifade et-
miþtir (el-ƒa½âßi½, II, 442 vd.). Özellikle be-
lið teþbih, müekked teþbih, maklûb teþ-
bih türlerinde pekiþtirmeli anlatým hedef-
lenir (bk. TEÞBÝH). Temeli teþbih olan isti-
are ile kinayede de örneklemeye dayalý pe-
kiþtirmeli anlatým hâkimdir (bk. ÝSTÝARE;
KÝNAYE).

3. Bedî‘ Ýlminde. Bu disiplindeki birçok
edebî sanatýn temel hedefi bir düþünceyi
daha estetik, daha vurgulu ve pekiþtirme-
li bir anlatým içinde sunmaktýr. Özellikle
“te’kîdü’l-medh bimâ yüþbihü’z-zem” ile
“te’kîdü’z-zem bimâ yüþbihü’l-medh” sa-
natlarýnda ana gaye övgü veya yergiyi pe-
kiþtirmeli bir anlatýmla dile getirmektir.
a) Te’kîdü’l-medh bimâ yüþbihü’z-zem,
“yergiye benzeyen veya dýþý yergi, içi öv-
gü olan sözle övgünün pekiþtirmeli ola-
rak ortaya konulmasý” demektir. Bu sa-
natta istisna (illâ, gayru) ve istidrâk (lâkin-
ne) edatlarýnýn etkin rol oynamasýndan do-
layý buna “istisna, istidrâk” diyenler, ayrý-
ca “medih fî ma‘rýzi’z-zem, medih fî sû-
reti’z-zem” gibi nitelemelere yer verenler
mevcuttur. Sîbeveyhi “Velâkin anlamýna
gelenler” baþlýðý altýnda bu sanata belki
de ilk iþaret eden dilci olmuþ, bu tarz ifa-
delerin þiirde çok geçtiðini belirtmiþ ve bu
konuda Nâbiga ez-Zübyânî ile Nâbiga el-
Ca‘dî’nin beyitlerini þâhid göstermiþtir (el-
Kitâb, II, 326). Belâgata dair ilk müstakil
eser olan el-Bedî£’in yazarý Ýbnü’l-Mu‘tez
bu sanatý söz güzelliklerinden saymýþ ve
muhtemelen tarifinin adýndan anlaþýlaca-
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Kâfiye (nþr. Yûsuf Hasan Ömer), Tahran 1398/
1978, II, 357-375; Þürû¼u’t-TelÅî½, Kahire 1937,
I, 366-373; IV, 386-397; Ebû Amr Muhammed b.
Muhammed et-Tenûhî, el-Aš½a’l-šarîb fî £ilmi’l-
beyân, Kahire 1327, s. 346; Yahyâ b. Hamza el-
Alevî, e¹-ªýrâzü’l-müte²ammin li-esrâri’l-belâ³a
(nþr. M. Abdüsselâm Þâhin), Beyrut 1415/1995,
s. 287-293, 464-465; Ýbrâhim b. Mûsâ eþ-Þâtýbî,
el-Mašå½ýdü’þ-þâfiye fî þer¼i’l-ƒulâ½ati’l-Kâfiye
(nþr. Abdülmecîd Katâmiþ), Mekke 1428/2007, V,
2-38; Zerkeþî, el-Burhân, II, 391, 402-422, 493;
Besyûnî Abdülfettâh Besyûnî, £Ýlmü’l-bedî£, Kahi-
re 1408/1987, s. 103-109; Ahmed Matlûb, Mu£ce-
mü’l-mu½¹ala¼âti’l-belâ³ýyye ve te¹avvürühâ,
Beyrut 1996, s. 239-244.

ÿÝsmail Durmuþ

– —
TEKKE

Bir þeyhin yönetiminde
tasavvuf eðitiminin

verildiði mekân.
˜ ™

Osmanlý Türkçesi metinlerinde tekye
þeklinde yazýlýp günümüzde tekke olarak
kullanýlan kelimenin kökeni hakkýnda ke-
sin bilgi yoktur. Yapýsý “oturmak, yaslan-
mak” anlamýnda vekee kökünden geldiði-
ni düþündürmekte, ayrýca Arapça’da “asâ,
dayanak” mânasýnda tükee kelimesi bu-
lunmaktaysa da klasik Arapça sözlüklerde
tekye kelimesine yer verilmemesi Arapça
olduðuna dair görüþü zayýflatmaktadýr.
Çaðdaþ Arap sözlükçülerinden Muham-
med Adnânî bu kelimenin Arapça’dan alý-
nýp tekye biçiminde Türkçeleþtirildiðini be-
lirtir. el-Mu£cemü’l-vasî¹’te de herhangi
bir açýklama yapýlmadan tekye Türkçe diye
kaydedilmiþtir. Kelimenin aslýnýn Farsça
“post” anlamýndaki tekke olduðu da ileri
sürülmektedir. Ancak Farsça metinlerde
tekke kelimesine rastlanmamakta, bunun
yerine dergâh ve hankah kullanýlmaktadýr.
Arapça kurala göre tekâyâ þeklinde çoðu-
lu yapýlan tekke Osmanlý Türkçesi’nde XV.
yüzyýldan sonra kullanýlmaya baþlanmýþ ol-
malýdýr.

Ýslâm medeniyetinin temel kurumlarýn-
dan olan cami, medrese ve tekke Asr-ý
saâdet’te Mescid-i Nebevî çatýsý altýnda
fonksiyonlarýný icra etmiþ, Mescid-i Nebe-
vî’deki ilmî, içtimaî, askerî iþlevler tarihî
süreç içerisinde baðýmsýz kurumlar hali-
ne gelmiþtir. Ýlk tekkenin nerede ve ne za-
man kurulduðu hususunda farklý görüþler
ileri sürülmüþtür. Hâce Abdullah-ý Herevî’-
nin ªabašåtü’½-½ûfiyye’sine ve Abdurrah-
man-ý Câmî’nin Nefe¼âtü’l-üns’üne göre
ilk tekke II. (VIII.) yüzyýlda Filistin’in Rem-
le beldesinde inþa edilmiþtir. Ýbn Teymiy-
ye ise ilk tekkenin ayný yüzyýlda Basra’nýn
Abadan bölgesinde yapýldýðýný söyler. Ýs-

lâm dünyasý bir taraftan Baðdat’tan Bu-
hara’ya, diðer taraftan Kahire’den Kurtu-
ba’ya (Cordoba) doðru geniþlerken ilmî,
fikrî ve siyasî yapýlanmasýný da ihtiyaçlara
göre þekillendirmiþtir. Tefsirden felsefeye
kadar bütün ilimler medreselerde okutul-
muþ, tekkeler daha ziyade toplumun mâ-
nevî ve ahlâkî açýdan eðitilmesine yönelik
esaslar üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Ýlk tek-
keler basit bir oda ve küçük bir mekân-
dan ibaretti. Zamanla deðiþik mimari özel-
likler kazanan ve çok farklý birimleri içine
alan tekke yapýlarý ortaya çýkmýþtýr. Tekke-
ler deðiþik zamanlarda ve deðiþik coðraf-
yalarda “zâviye, hankah, dergâh, ribât, âsi-
tâne, buk‘a, imaret, düveyre, savmaa, mih-
rap, tevhidhâne, harâbat” gibi isimlerle
anýlmýþtýr. Mescid ve medrese kelimeleri
de bu anlamda kullanýlmýþtýr. Bazan tari-
katýn merkez tekkesi için âsitâne terimi
tercih edilirken bazan da Mevlevîlik’te ol-
duðu gibi büyük mevlevîhânelere âsitâne,
küçüklerine zâviye adý verilmiþtir. Kadirî-
hâne, Gülþenîhâne, Kalenderhâne, Mev-
levîhâne gibi baðlý bulunduðu tarikatýn is-
mini alan tekkeler de vardýr. Büyük þehir-
lerde ve kervan yollarý üzerinde inþa edi-
len tekkelerde tasavvufî eðitimin yanýnda
han, imaret ve kervansaraylarýn gördüðü
hizmet de yürütülmekteydi. Tekke men-
suplarý sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma-
yý güçlendirirken devlet yöneticileriyle ya-
kýn iliþkiler kurmuþtur.

Tekkelerin mânevî havasý ve iç düzeni ta-
savvuf eserlerinde ayrýntýlarýyla ele alýn-
mýþtýr. Mahkeme sicilleri, vakfiyeler, tarih
kitaplarý ve özellikle seyahatnâmelerde tek-
kelerin fizikî ve malî yapýlarý hakkýnda ay-
dýnlatýcý bilgiler bulunmamaktadýr. Tekke-
lerin tarihi, âdâb ve erkâný hakkýnda en
eski ve en önemli eser, Þeyh Ebû Saîd-i
Ebü’l-Hayr’ýn (ö. 440/1049) menkýbelerini
ihtiva eden ve torunu Muhammed b. Mü-
nevver tarafýndan kaleme alýnan Esrâ-
rü’t-tev¼îd’dir. Þehâbeddin es-Sührever-
dî £Avârifü’l-ma£ârif’inin on üç ve on be-
þinci bölümlerini tekkelere ayýrmýþ, Nûr sû-
resinin bir âyetinde (24/36) geçen “ev” ke-
limesi ve Tevbe sûresindeki (9/108) “mes-
cid” ile ribât ve tekkeler arasýnda iliþki kur-
muþtur. Ýbn Cübeyr’in ve Ýbn Battûta’nýn
seyahatnâmeleri tarikatlarýn oluþmaya baþ-
ladýðý dönemde yazýlan ve tekkelere dair
bilgi veren iki önemli kaynaktýr. Evliya Çe-
lebi’nin Seyahatnâme’sinde Osmanlý dö-
nemi tekkeleriyle ilgili önemli bilgiler var-
dýr. Bu tür bilgilerden tekkelerin ziraata
elveriþli geniþ araziler üzerinde kuruldu-
ðu, zengin vakýflarla desteklendiði, sofa,
odalar, mescid, hamam, deðirmen, ab-

fî ma‘rýzý’l-medh” (övgü sunumlu yergi) adý-
ný verdiði türü “dýþý övgü, içi yergi” veya
“övgü izlenimi veren yergi ifadeleri” diye
açýklamýþtýr. Birkaç beyitte gerçekleþen bu
sanatta ilk beyit veya beyitler baðýmsýz ola-
rak deðerlendirildiðinde tam övgü bildir-
melerine karþýlýk hicve hazýrlayýcý öncüller-
den sonra gelen bu kýsýmlar birlikte ele
alýndýðýnda yergi hissedilmektedir. Abdüs-
samed b. Muazzel veya Ebü’l-Umeysil’in
dilinde tutukluk bulunan ünlü þair Ebû
Temmâm hakkýndaki beyitleri gibi:

��)� �� O9�8 �� � ) / %R
א 2( �2A��”
“�� >4�� �
�� - / >
א Q>� )%k/ �� !A/ “Ey þiirin

peygamberi, þiirin Îsâ’sý! Sen Allah’ýn ya-
rattýklarý içinde en büyük þairlerdensin,
ama konuþmadýðýn sürece” (Ta¼rîrü’t-Ta¼-
bîr, s. 550-552). Ayrýca örnekte farkedilen
alayvari övgü rengi de yergiyi pekiþtirmek-
tedir. Batalyevsî’nin çokluk ifadesi sûretin-
de azlýk (hiçlik) anlatan, “teksir sûretinde
taklîl” adýný verdiði hiçlik anlatan yergi ifa-
deleri de ilk türe benzemektedir: 3À� �"”
“ ...!-�>8&G�A L�v �" ...!3�0 (Kaç yiðit öldürmüþ!
Kaç konuk aðýrlamýþ!) (el-Ýn½âf, s. 104-105).

Terdîd, tekrar, nihayet tekrarý, sadaret
tekrarý, mugayir tekrarý, genelin ardýndan
özelin anýlmasý, iktibas, tazmin, mezheb-i
kelâmî, tecrîd, tecâhül-i ârîf gibi bedîî tür-
lerde de pekiþtirme ihtiva eder veya pekiþ-
tirmeli anlatým hedeflenir.
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