TEMSÝL

edebiyatýnda daha çok teþbih, istiare, mezheb-i kelâmî ve irsâl-i mesel / îrâd-ý mesel
konularýyla iliþki içinde bu konularýn alt baþlýðý halinde ele alýnmýþtýr. Osmanlý belâgatýnda Mutavvel Tercümesi’nden baþlayarak Teshîlü’l-arûz ve’l-kavâfî ve’l-bedâyi‘, Arûz-ý Türkî (Sanâyi-i Þi‘riyye ve
Ýlm-i Bedî‘), Belâgat-ý Lisân-ý Osmânî ve
Mebâni’l-inþâ gibi eserlerde yer alan istiare ve teþbih bahislerindeki bilgiler arasýnda istiâre-i temsîliyye üzerinde Muðni’l-küttâb ile Belâgat-ý Lisân-ý Osmânî’de kýsaca durulmuþ, Belâgat-ý Osmâniyye’de ise konu daha geniþ biçimde iþlenmiþtir.
Konuya önceki müelliflerden daha çok
önem veren Recâizâde Mahmud Ekrem,
Ta‘lîm-i Edebiyyât’ta teþbih ve istiarenin bütün çeþitlerine yer vermeyerek sadece istiâre-i temsîliyyeyi ele almýþ, özellikle istiare ile teþbihi mukayese edip bu
sanatý incelemiþtir. Ona göre Türkçe bu
konuda diðer dillerden daha elveriþlidir.
Doðrudan doðruya anlatýlmasýnda sakýnca bulunan, hoþ karþýlanmayacak gerçekler istiâre-i temsîliyye yoluyla ifade edilir.
Mânevî hallere canlý bir varlýk hüviyeti vererek onlara birtakým söz ve fiiller isnat
etmek istiâre-i temsîliyyenin özelliklerindendir. Temsilin teþbihle alâkasý þu tarifte
daha iyi görülebilir: “Bir teþbihte benzetme yönü (vech-i þebeh) birbirinden ayýrt edilemeyecek þekilde ise ve birden fazla unsurdan meydana gelmiþse buna temsilî
teþbih adý verilir.” Bu durumda benzetme
yönü aklî ve hayalî olduðundan te’vile ve
yoruma dayanýr ve vehmî özellik gösterir.
Ayrýca müþebbeh ve müþebbehün bih birden fazla unsurdan teþekkül ettiði için bir
tasavvurdan ibaret olup açýkça deðil bir
yorumla belirlenebiliyorsa temsilî teþbih
ortaya çýkar.
Kaya Bilgegil temsilî teþbihi, “unsurlarý
arasýndaki karþýlýðýn ilk bakýþta göze çarpmayacak þekilde ve biri diðerini teyit edecek iki tasavvur grubu halinde kurulduðu
yapýlar” diye tanýmlar. Tafsilî ve teksifî olmak üzere iki çeþit temsilî teþbih vardýr.
Bir þeye ait çeþitli vasýflar diðerine ait olanlarla silsile halinde karþýlaþtýrýlarak yapýlan
teþbihe tafsilî denilir. Tevfik Fikret “Gayyâ-yý Vücûd” þiirinin ilk dört kýtasýnda solucanlarla, sülüklerle, yýlanlarla dolu bir kuyuyu tasvir ettikten sonra, “Ýþte gayyâ-yý
vücûd iþte o zulmet o batak / Beþerin iþte pür ümmîd ü heves müstaðrak” diyerek insan hayatýný kirli bir bataðýn içindeki
çýrpýnýþlara benzetmesi bu tür temsile bir
örnektir. Teksifî temsil ise, “birbirini temsil
yoluyla teyit eden birer birleþik teþbih ha436

linde bulunan ve muhtevalarý teksifî olan
yapýlar” þeklinde tanýmlanýr. Bu tür teþbih
bedî‘ konularý arasýnda “irsâl-i mesel” (isnâd-ý mesel) adýyla anýlmakta ve aþaðýdaki
örnekte olduðu gibi okuyucuyu daha kolay ve etkili biçimde ikna etme amacýna
baðlanmaktadýr: Ziyâ Paþa’nýn, “Erbâb-ý
kemâli çekemez nâkýs olanlar / Rencîde
olur dîde-i huffâþ ziyâdan” beytinde kâmil insanlarý çekemeyen eksik / cahil kiþiler ýþýktan rahatsýz olan yarasalara benzetilmiþtir. Vech-i þebeh, ýþýk / nur / aydýnlýk
gibi birçok noktadan açýklanabilecek unsurlardan rahatsýz olma biçiminde yorumlanmaya uygun olduðundan burada hem
temsilî teþbih ortaya çýkmakta hem de
mânayý kuvvetlendirmek için ikinci mýsraya, “Yarasalar ýþýktan rahatsýz olur” sözü
yerleþtirilerek beyitte irsâl-i mesel sanatý
yapýlmaktadýr. Nâmýk Kemal’in, “Muîni zâlimin dünyâda erbâb-ý denâattir / Köpektir zevk alan sayyâd-ý bî-insafa hizmetten”
beyti de hem temsil-i tafsîlîye hem irsâl-i
mesele örnektir.
Taraflarýndan biri kaldýrýlmýþ belið teþbihin adý olan istiare, “teþbihte karîne-i mânia denilen bir engel sebebiyle bir sözü kendi hakiki mânasýnýn dýþýnda kullanmak” demektir. Bunun bir çeþidi olan temsilî istiare ise zihinde tek bir tasavvur meydana
getirmek amacýyla istiarelerin ardarda sýralanmasýndan meydana gelir; gizli gizli iþ
yapan bir kiþi hakkýnda, “Saman altýndan
su yürütüyor” demek gibi. Çocuðunu kaybeden bir anne babayý teselli için söylenmiþ, “Sukut ettiyse bir kevkeb sipihri berkarâr olsun / Yere düþtüyse bir meyve dýrahtý pâyidâr olsun” beyti bu tarz istiareye bir örnektir. Temsilî istiareye mesel de
denilmektedir. Doðruluðu herkesçe kabul
edilmiþ meseller ise darbýmesel, emsâl,
durûb-ý emsâl gibi adlarla anýlan atasözleri haline gelir. Temsilî istiare soyut yerine somutu koyma esasýna dayanýr. Bilgegil bu tür istiarenin Fransýzca’da “allégorie métaphorique” tabiriyle karþýlandýðýný
söylemekte ve bazan birkaç mýsra, bazan
küçük bir manzume, bazan da bütün bir
mesnevinin temsilî istiare þeklinde ortaya konabileceðini söyledikten sonra Faruk
Nafiz Çamlýbel’in Türkler’in Millî Mücadele’deki þahlanýþýný temsilî surette dile getiren “At” þiirini nakletmektedir. Ancak temsilî istiare ile sembolü birbirine karýþtýrmamak gerekir. Temsilî istiare Kutadgu
Bilig’den Þeyhî’nin Harnâme’sine, Þeyh
Galib’in Hüsn ü Aþk’ýndaki muhtelif parçalardan konuþma dilindeki örneklere kadar pek çok metinde yer almýþ ve sýkça
kullanýlmýþ bir edebî sanattýr. Mevlânâ’nýn

Me¦nevî’sinde pek çok örneði bulunan,
hayvanlarla insan karakterini belirtme yolunda kaleme alýnmýþ hikâye ve masallarýn anlatýmýnda da bu sanattan sýkça faydalanýldýðý görülmektedir.
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Tikelden tikele giden
akýl yürütme yöntemi için kullanýlan
mantýk terimi.
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En genel ifadesiyle temsîl, “iki þey arasýnda belli noktalardaki benzerlik veya
uyuþmadan hareketle bunlarýn baþka noktalarda da benzer olduklarý sonucunu çýkarmak” diye tanýmlanýr (et-Ta£rîfât, “temþîl” md.; Tehânevî, II, 1344; Öner, s. 161).
Meselâ plastiðin mobilya yapýlan tahtaya
birçok nitelikte benzerliði dikkate alýnarak
plastikten de mobilya yapýlabileceði neticesi çýkarýlýr. Bu tür benzerliklerin tabiat
olaylarýndan sosyal olaylara, dinî meselelerden matematiðe kadar çeþitli konularda geçerli olduðu görülür. Mantýk açýsýndan temsil tikelden (cüzi) tikele doðru bir
akýl yürütme (istidlâl) yöntemi, dolayýsýyla
bir zihin iþlemidir. Bu iþlemde zihin iki þey
arasýndaki benzerlikten hareketle biri hakkýnda bilinen bir hükmün diðeri hakkýnda
da geçerli olduðuna karar vermektedir. Örnek: Yer gezegeninin atmosferi vardýr ve
üzerinde canlýlar yaþar; Merih gezegeninde de atmosfer vardýr, o halde Merih’te de
canlýlarýn bulunmasý mümkündür.
Batý dillerinde analoji (Fr. analogie) terimiyle karþýlanan temsil Ýslâm mantýk literatüründe birbirine yakýn ifadelerle tanýmlanmýþtýr: “Hükmün sebebindeki ortaklýklarýndan dolayý bir tikelin durumunu diðer bir tikelin durumuna delil getirmek.”
Meselâ hurmadan yapýlan þarap da üzümden yapýlan þarap gibi haramdýr. Çünkü
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her ikisinin haram olma sebebi sarhoþ edici olmasýdýr. Sarhoþ etme burada haram
olma hükmünün ortak sebebidir. Ýbn Sînâ,
Gazzâlî, Cürcânî gibi birçok müslüman düþünürün temsil tanýmlarý birbirine oldukça yakýndýr. Buna göre temsil, “aralarýndaki benzerlik veya ortak illetten dolayý bir tikelde sabit olan bir hükmü diðer bir tikel
için geçerli saymak” demektir. Meselâ,
“Gökyüzü hâdistir (sonradan yaratýlmýþtýr),
çünkü cisimdir. Bu hüküm hayvanlar ve bitkiler için de geçerlidir, çünkü bu cisimlerin hâdis olduklarý görülmektedir”. Ancak
Gazzâlî’ye göre bu bilgiyi belli bir forma,
ifade kalýbýna sokmak gerekir, aksi takdirde temsil doðru ve geçerli olmaz. Gazzâlî
bu örneðe göre temsilin þeklini þöyle anlatýr: “Bitki hâdistir, çünkü cisimdir” hükmü sabit olunca, “Hayvan da hâdistir, çünkü her cisim hâdistir” hükmü de doðru
olur (bu temsilde cisim oluþ hâdis olmanýn sebebi, dolayýsýyla orta terim, varýlan sonuç ise bir
tümel hükümdür). Bundan da birinci þekil-

den þöyle bir kýyas düzenlenir: “Her cisim
hâdistir, sema cisimdir, öyleyse sema da
hâdistir.” Görüldüðü gibi temsil sonuçta
kýyasa irca edilmektedir. Bu sebeple gerek Ýslâm gerekse Batý mantýkçýlarý temsilin tek baþýna bir akýl yürütme yolu olup
olmadýðýný tartýþmýþlar ve temsil yoluyla
yapýlan bir akýl yürütmede hem ta‘lîlin (dedüksiyon) hem istikrânýn (endüksiyon) bulunduðunu ileri sürmüþlerdir. Esasen temsilde aklýn iki türlü hareket ettiði görülür.
Meselâ, “Ahmet lutufkârlýkta Ali’ye benzer, çünkü ikisi de ayný beldedendir” ifadesi temsil yoluyla yapýlan bir akýl yürütme olduðu halde hem istikrâyý hem ta‘lîli
kapsar. Buradaki istikrâ þöyle düzenlenir:
Ali lutufkârdýr, o A beldesindendir, öyleyse A beldesinin sakinleri ayný þekilde lutufkârdýr. Ta‘lîl açýsýndan þöyle düzenlenir: A beldesinin sâkinleri lutufkârdýr, Ahmet de A beldesindendir, öyleyse Ahmet
de lutufkârdýr. Temsil istikrâya dayanan
bir ta‘lîldir. Ancak bu ta‘lîlin dayandýðý düþünce ispat edilmemiþ fakat varsayýlmýþ
bir düþüncedir. Þu halde temsilî kýyasýn
sonucu zorunlu deðil daima muhtemeldir.
Bununla beraber temsili kat‘î ve gayr-i
kat‘î diye ikiye ayýrýp bunlardan birincisinin kesinlik (yakýn), ikincisinin zan ifade ettiðini ileri süren mantýkçýlar da vardýr.
Temsilde dört unsur bulunur: 1. Kendisine benzetilen (müþebbehün bih). Buna “asl”
da denir, çünkü bu, temsilde kendisinden
hüküm nakledilen asýl unsurdur. 2. Benzetilen (müþebbeh). Buna fer‘ adý da verilir,
çünkü üzerine hüküm nakledilen unsurdur ve asýl deðildir. 3. Bu ikisi arasýnda bu-

lunan ortak anlam. Temsilin sebebi olan
bu unsura “illet-i câmia” da denir. 4. Benzetme (teþbih). Buna da “zâhire” (hüküm)
adý verilir. Temsil yoluyla akýl yürütmeyi ilk
kullananlardan biri Eflâtun’dur. Aristo bunu devam ettirmiþ, daha sonra Ýslâm ve
hýristiyan Ortaçað’ýnda onlarýn bu yönteminden faydalanýlmýþtýr. Temsile kýyas adýný veren fýkýhçýlar dinî hükümlerin istinbatýnda temsilden geniþ ölçüde yararlanmýþtýr.
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Ýnsanýn söz ve davranýþlarýnýn
sebep ve sonuçlarýný idrak edebilme
ve bu idrake uygun biçimde
iradesini kullanabilme gücü anlamýnda
fýkýh terimi.
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Sözlükte “ayýrmak” anlamýndaki meyz
kökünden türeyen temyîz “iki þeyi birbirinden ayýrmak, farklý olanlarý ayýrt etmek,
idrak etmek” mânasýna gelir. Fýkýh terimi
olarak insanýn söz ve davranýþlarýnýn sebep
ve sonuçlarýný idrak edebilme ve bu idrake uygun biçimde iradesini kullanabilme
gücünü ifade eder. Temyiz kudretine sahip kiþiye mümeyyiz denir. Kur’ân-ý Kerîm’de dört yerde (Âl-i Ýmrân 3/179; el-Enfâl
8/37; Yâsîn 36/59; el-Mülk 67/8) ve birçok
hadiste (Wensinck, el-Mu£cem, “myz” md.)
“meyz” kökünden türeyen kelimeler sözlük anlamlarýyla geçer.
Günümüz hukuk incelemelerinde fiil ehliyetinin þartlarý arasýnda ele alýnan temyiz kudreti kavramý (ayýrt etme gücü, sezginlik, faculté de discernement, Urteilsfaehigkeit)

modern hukuk terminolojisine ilk defa Ýsviçre Medenî Kanunu ile girmiþtir. Meselâ
Alman Medenî Kanunu’nun 104. paragrafý ile Fransýz Medenî Kanunu’nun 1123 vd.
maddelerinde ayýrt etme gücünden söz
edilmeden fiil ehliyetinin þartlarý düzenlen-

miþtir (Fransýz Medenî Kanunu’nun 1124,
1125 ve 1126. maddelerinde 3 Ocak 1968
tarihinde deðiþiklik yapýlmýþtýr). Bununla
birlikte Ýsviçre ve Türk medenî kanunlarýnda temyiz gücüyle ilgili doðrudan bir
tanýmýn verilmeyip, “Yaþýnýn küçüklüðü yüzünden veya akýl hastalýðý, akýl zayýflýðý, sarhoþluk ya da bunlara benzer sebeplerden
biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneðinden yoksun olmayan herkes bu kanuna göre ayýrt etme gücüne sahiptir” denilmiþtir (Türk Medenî Kanunu, md. 13).
Bu ifadeden zýt kanýt yoluyla çýkan anlam
esas alýnarak ayýrt etme gücünün “akla uygun (mâkul) biçimde davranma yeteneði”
þeklinde tanýmlanmasý bazý yönlerden eleþtirilmiþtir. Meselâ kalabalýk bir cadde üzerindeki bir bahçe içinde silâh eðitimi yapmak, gelip geçenlerin kayýp düþmesine yol
açarak eðlenmek için kaldýrýma muz kabuðu atmak gibi davranýþlar mâkul olmamakla birlikte bu hareketleri yapanlarýn
akla uygun davranma gücünden yoksun
bulunduklarý söylenemez. Buna karþýlýk dýþ
görünümü ve mâkul davranýþlarýyla mümeyyiz izlenimi vermekle birlikte yaptýðý
fiilin sebebini ve anlamýný idrak edemeyecek durumda olan bir akýl hastasýnýn veya
temyiz çaðýna ulaþmamýþ çocuðun temyiz
gücünden söz edilemez. Temyiz gücünün
mahiyeti konusunda Türk hukuk doktrininde genellikle benimsenen görüþ þöylece özetlenebilir: Psikoloji biliminin verileri
dikkate alýndýðýnda akla uygun davranan
bir kimsenin temyiz gücüne sahip olabilmesi için bu hareketinin düþünce-muhakeme, istek-irade ve icra þeklinde üç aþamadan geçmesi gerekir. Nitekim Ýsviçre
Medenî Kanunu’nun ilk projesinde (md.
16) yukarýda geçen kanun hükmünün anlamýný tayin bakýmýndan önemini koruyan,
“Yaþ küçüklüðü … dolayýsýyla fiil ve hareketlerinin sâikini ve sonuçlarýný doðru olarak idrak edemeyen veya doðru bir idrake uygun hareket edemeyen kimse fiil ehliyetine sahip deðildir” ifadesi yer almaktaydý. Temyiz gücü psikolojik ve nisbî bir
kavram olup olay kiþi ve fiilin özelliklerine
göre her somut sorun bakýmýndan incelenip kiþide temyiz gücünün bulunup bulunmadýðýnýn belirlenmesi gerekir. Hukuk
açýsýndan önemli husus bu gücün kiþide
fiilin yapýldýðý anda mevcut olup olmadýðýdýr. Anlaþmazlýk durumunda hâkim psikoloji biliminin verilerinden de yararlanarak bu hususu tesbit eder. Temyiz gücünün nisbî nitelikte olmasý bunun sürekli
bir güç olmadýðýný da gösterir. Kiþi belirli
bir fizyolojik veya psikolojik durumun, meselâ idrak ve irade öðelerini yok edecek
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