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münezzehtir senin / Pes seni yakýnda bul-
sun aðlayýp feryâd eden.” Þeyhülislâm Yah-
yâ’nýn, “Niçin efkâr-ý meânî beslemez er-
bâb-ý nazm / Yoksa Yahyâ gibi üstâd-ý sü-
han-perver mi yok?” beyti de bu tür bir ör-
nektir. Þiir ehlinin yeni nükteler üretme-
sinden þikâyetçi olan þair, belki de þiir ala-
nýnda Yahyâ’dan baþka þairin kalmadýðý-
ný söyleyerek bir soru ve cevapla ifadesini
güçlendirmektedir.

Tecâhül-i ârif belli bir maksatla ve da-
ha çok soru sorma (istifham) yoluyla oluþ-
turulduðundan klasik belâgat kitaplarýnda
istifham müstakil bir sanat olarak göste-
rilmemiþ, tecâhül-i ârif içinde ele alýnmýþ-
týr. Cevabý bilinen bir hususun sorulmasýy-
la meydana gelen istifham ilk defa Ta‘lîm-i
Edebiyyât’ta ayrý bir edebî sanat þeklin-
de tanýmlanmýþtýr (s. 308). Ýstifhamda so-
rulan soruya cevap almak söz konusu de-
ðildir. Bir þey öðrenmek için muhataba so-
rulan soru edebî sanat kabul edilmez. An-
cak ifadeyi güzelleþtirmek, bir düþünceyi
vurgulamak, dikkat çekmek, söze içtenlik
katmak gibi sebeplerle soru sorulmasý bir
sanattýr. Ýstifhama baþvuran kimse bazan
konuyu tam bilmeyen, onu anlamaya çalý-
þan bir kiþi hüviyetine bürünür; bu durum-
da istifham tecâhül-i ârife yaklaþýr. Tecâ-
hül-i ârifte istifham çoðunlukla bir üslûp
özelliði olarak kullanýlmaktadýr. Dolayýsýyla
tecâhül-i ârif istifhamla sýnýrlandýrýlamaz
ve belli noktalarda bu iki sanat birbirinden
ayrýlýr. Ýstifham sanatýnda düþünce soru
þeklinde dile getirilir. Tecâhül-i ârifte ce-
vap sorunun içine yerleþtirilerek muhata-
ba sezdirilir, ayrýca burada mecazi anlam
gözetilir; aksi takdirde ifade, beklenen et-
kiyi meydana getirmeyeceði gibi muhata-
bý incitici bir söz haline dönüþebilir. Ýstif-
hamda ise kelimeler gerçek anlamýyla kul-
lanýlýr. Bununla birlikte istifhamla tecâ-
hül-i ârif arasýnda kesin bir ayýrým yap-
mak mümkün deðildir. Cevdet Paþa, “Bir
nihânîce tebessüm de mi sýðmaz cânâ /
Söyle bi’llâh dehenin tâ o kadar teng mi-
dir?” beytini tecâhül-i ârife örnek gösterir-
ken ayný beyti ele alan Bilgegil birinci mýs-
rada takrirî, ikinci mýsrada inkârî istifham
bulunduðunu ve beytin tecâhül-i ârife ör-
nek olmadýðýný söylemektedir (Edebiyat
Bilgi ve Teorileri, s. 196). Bilgegil’e göre te-
câhül-i ârif takrir, ikrar ve inkâr dýþýnda bir
nükteden dolayý bilinen bir hususun bilin-
miyor gibi gösterilmesidir. Ýstifham bu-
lunmadan da tecâhül-i ârif yapýlabilir. Es-
ki Türk edebiyatýnda bunun örneklerine
fazla rastlanmamakla birlikte Cahit Sýtký
Tarancý’nýn, “Gökyüzünün bir rengi daha
varmýþ / Geç öðrendim taþýn sert olduðu-

nu / Su insaný boðar ateþ yakarmýþ / Her
doðan günün bir dert olduðunu / Ýnsan bu
yaþa gelince anlarmýþ” mýsralarý tecâhül-i
ârife örnek sayýlabilir.

Tecâhül-i ârif teþbih, istiare, tenâsüp ve
mübalaða sanatlarýyla birlikte bulunabilir.
“Edirne þehri mi bu yâ gülþen-i me’vâ mý-
dýr / Anda kasr-ý pâdiþâhî cennet-i a‘lâ mý-
dýr?” beytinde Nef‘î, gül bahçesine ben-
zettiði Edirne þehrindeki padiþah sarayý-
nýn cennetten bir parça olmadýðýný bildiði
halde bilmezlikten gelerek teþbihini kuv-
vetlendirmektedir. Ayný þekilde Yeniþehirli
Avnî, Mevlânâ Türbesi için söylediði, “Þeþ
cihetten rûz u þeb kerrûbiyân eyler tavâf /
Mescid-i Aksâ mýdýr yâ Kâ‘be-i ulyâ mýdýr?”
beytinde mübalaða için tecâhülde buluna-
rak Kubbe-i Hadrâ’nýn adý geçen iki kut-
sal mekân olup olmadýðýný sormaktadýr.
“Tahammül mülkünü yýktýn Hülâgû Han
mýsýn kâfir / Aman dünyâyý yaktýn âteþ-i
sûzan mýsýn kâfir?” beytinde Nedîm, sev-
gilinin Hülâgû Han ya da yakýcý ateþ olma-
dýðýný bilmekle beraber ilk mýsrada Hülâgû
Han katliamýna iþaret edip sevgilinin âþýk-
larýna onun kadar zulmettiðini, ikinci mýs-
rada yakýcý ateþe benzettiði sevgilinin ken-
disini sevenlerin gönlünü daðladýðýný söy-
leyerek tecâhül-i ârifi telmih ve istiare ile
desteklemektedir.

Hüsn-i ta‘lîl sanatýnda da bildiðini bil-
mez gibi görünme durumu vardýr. Bu se-
beple iki sanat zaman zaman birbirine ka-
rýþtýrýlmaktadýr. Fakat hüsn-i ta‘lîl, olayla-
rýn gerçek sonucunu hayalî bir sebebe bað-
lamasý yönüyle tecâhül-i âriften ayrýlýr. Bu
ayýrýmda tecâhül-i ârifi mümkün kýlan nük-
te de belirleyici olmaktadýr. Fuzûlî’nin bir
na‘týnda yer alan, “Mâh-ý nevdir yoksa sen
kýldýkta seyr-i âsuman / Kaldýrýp parmak
getirmiþ âsuman îmân sana” beyti tecâ-
hül-i ârife bir örnektir. Beyitte gökteki hi-
lâl Resûlullah’ýn mi‘racýna gök kubbenin
þehâdeti olarak gösterilmekte, fakat bu
vurgu hüsn-i ta‘lîlde yer aldýðý kadar ke-
sin bir ifade ile yapýlmamaktadýr. Bazan
tecâhül-i ârifle hüsn-i ta‘lîl sanatlarý ayný
beyitte beraber kullanýlabilmektedir. Nef‘î’-
nin, “Bir kimseden ermezse n’ola gûþuma
tahsîn / Efsûn-ý kelâmýmla cihan beste-
dehendir” beyti buna örnek gösterilebilir.
Hiç kimseden takdir edici bir söz duymadý-
ðýný söyleyen þair bu durumun kýskançlýk
sonucu olduðunu bilmektedir. Fakat ken-
disini çekemeyenlerin suskunluðunu söz-
lerindeki büyü ile mest olup aðýzlarýný aça-
mamalarý gibi bir sebebe baðlayarak kýs-
kançlýk gerekçesini bilmezlikten gelmek-
tedir.
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™ TÜRK EDEBÝYATI. Osmanlý edebiyat
çevrelerinde daha çok “tecâhül” ve “tecâ-
hül-i ârifâne” þeklinde geçen tecâhül-i ârif,
þiir ve nesirde bilinen bir hususun bir nük-
teye baðlý olarak bilinmiyormuþ gibi ifade
edilmesidir. Batý retoriðindeki karþýlýðý iro-
nidir (Bilgegil, s. 196). Þeyh Galib’in, “Gel
ârif ol ki ma‘rifet olsun tecâhülün” mýsraý
bu sanatýn bir bakýma veciz bir tarifidir. Bi-
lineni bilmez görünmek özel bir amaçla ve
nükteli þekilde gerçekleþtirilir. Bunun için
sanatkâr muhatabýna cevabýný bildiði so-
rular sorar. Böylece hem maksadý doðru-
dan söylemenin yeknesaklýðý kýrýlýr hem de
söze nükte ve zarafet kazandýrýlmýþ olur.
Tecâhül-i ârifte gözetilen nükteler muha-
tabý neþelendirme, azarlama, þaþkýnlýk,
þiddetli aþk ile medih ve zemde mübala-
ða þeklinde sýralanabilir. “Melek misin yâ
perîsin yâ rûh-ý kudsî aceb / Bu hüsn ile bu
melâhat beþerde buluna mý?” beytinde
Þeyhî, sevgilinin güzelliðini övmek için onun
insan üstü bir varlýk olmadýðýný bildiði hal-
de bilmez görünmektedir. Benzer þekilde
bu defa âþýðýn vasýflarý üzerine söylenen,
“Nedir bu gizli gizli âhlar çâk-i girîbanlar /
Aceb bir þûha sen de âþýk-ý nâlân mýsýn kâ-
fir?” beytinde Nedîm, âþýðýn aþkýnýn þidde-
ti yüzünden âh çekerek yakasýný yýrttýðý-
ný bildiði halde bilmezlikten gelmektedir.
Azarlama amacýyla tecâhül-i ârife baþvu-
rulmasýna Hüsnî’nin þu beyti bir örnektir:
“Ey hâk-i Kerbelâ nedir ol sebz câmeler /
Eyyâm-ý mâtemin bu mudur resm ü âde-
ti.” Kerbelâ topraðýnýn baharýn geliþiyle ye-
þillere büründüðünü gören þair onu mu-
harrem matemine kayýtsýz kalmakla suç-
lamaktadýr. Matem renginin siyah olduðu-
nu bildiði halde, “Yoksa o beldede matem
günlerinde yeþil giyinme âdeti mi vardýr?”
diyerek tecâhül göstermektedir. Tecâhül-i
ârif bazan hayret ifadeleriyle pekiþtirilebi-
lir. Aziz Mahmud Hüdâyî’nin þu beytinde
olduðu gibi: “Zât-ý bî-çûnun mekânlardan
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yüzyýlýn baþlarýndan itibaren literatüre gir-
meye baþlamýþtýr. Tecdidin terime dönüþ-
mesi, Ýslâm toplumu ve düþüncesinde ke-
limelerin terimleþme sürecinin tipik özel-
liklerini gösterir. Tecdid önce bir asýlda (ha-
diste; bk. Wensinck, el-Mu£cem, “cdd” md.),
daha sonra bazý vasýflarla irtibatlandýrýla-
rak bu vasýflarý taþýyan kiþi ve düþünceleri,
hatta hareketleri adlandýrmak için kulla-
nýlmýþtýr (Münâvî, I, 10, 13; Zebîdî, I, 26;
Azîmâbâdî, XI, 391-392).

Tecdid, hem ilgili olduðu rivayetler hem
terimin muhtevasýnýn tayininde tutulan yol
bakýmýndan Ýslâm toplumunda ilmin ve
ulemânýn konumunu dile getiren önemli
bir terimdir ve zaman içerisinde ortaya so-
runlarýn çýkacaðýný, bu sorunlarýn tecdid
sürecinde ehil kimseler tarafýndan çözü-
lebileceðini ifade etmektedir. Bu tavýr Hz.
Muhammed’in son peygamber, Ýslâm’ýn
son din ve Kur’an’ýn son kitap olmasýyla
doðrudan alâkalýdýr; çünkü artýk yeni bir
peygamber, din ve kitap / vahiy gelmeye-
ceðine göre bu durum mevcudun yeterli
görülmesini, ancak bunun etkin varlýðýnýn
zaman içinde zaafa uðramasý ihtimalinin
bulunduðunun farkýna varýlmasýný ifade
etmektedir. Bu sebeple yenileme düþün-
cesi baþýndan itibaren Ýslâm toplumu ve
düþüncesinde meþrû ve gerekli görülmüþ-
tür. Bir hadiste, “Allah her yüzyýlýn baþýn-
da bu ümmete dinlerinde yenileme yapa-
cak (yüceddidü) birini gönderir” denilmiþ
(Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 1), bu hadis hem
klasik hem çaðdaþ âlimler tarafýndan tek-
rar edilmiþtir. Tecdid kelimesinin bugün-
kü anlamýný kazanmasýnda bu hadisin ta-
yin edici bir rolü olmuþtur (hadisin sýhha-
tiyle ilgili deðerlendirmeler için bk. Adnân
M. Emâme, s. 51-54; Landau-Tasseron,
LXX [1989], s. 96 vd.; Ertürk, X/1-3 [1997],
s. 126-128). Hadisteki “yüceddidü” fiilinin
anlamý çeþitli alanlarla irtibatlý olarak fark-
lýlaþmakla birlikte buradaki “dini yenileme”
tabiri tarihî süreçte müslümanlarýn haya-
týnda önemli bir yer edinmiþ, insanlarýn
kendilerine bu itibarý kazandýran fiilleri
dikkate alýnarak anlaþýlmýþtýr. Bu sebeple
tecdidin anlam tarihi Ýslâm toplumunun
yaþadýðý süreçle doðrudan iliþkili olup te-
rimin ne mânaya geldiðinin bu süreçten
soyutlanarak belirlenmesi mümkün deðil-
dir. Tecdid kavramýnýn muhtevasý Ýslâm
toplumunun tarihte yaþadýðý, dinle irtiba-
týn zayýflamasýna iþaret eden geliþmelere
baðlý olmuþtur. Bu sebeple konusu ve içe-
riði, tarih içindeki zayýflama ve gevþeme-
nin aþýlarak aslî dindarlýðýn veya dinin as-
lýna uygunluk içinde etkinliðinin yeniden
saðlanmasýyla alâkalýdýr (Ýbnü’l-Esîr, XII,

218-223; Sübkî, I, 199-203; Süyûtî, et-Ten-
biße, s. 114-116; Münâvî, I, 10-13). Son asýr-
larda tecdidin kavramsal içeriðini belirle-
meye yönelik çalýþmalar yapýlýncaya kadar
bu konunun daha çok hadis kitaplarý ve
þerhleriyle ricâl kitaplarýnda müceddid sa-
yýlan kiþilerin hayatý anlatýlýrken zikredilme-
si de bununla ilgilidir (Landau-Tasseron,
LXX [1989], s. 84).

XIX. yüzyýla kadar müceddid olarak ad-
landýrýlan kiþilerin en önemli özellikleri, or-
taya çýkan sorunlarý kalýcý biçimde ve bir
yönteme baðlý þekilde halletmeleridir. Bu
husus, Ýslâm toplumunda ortaya çýkan me-
selelerin aþýlarak daha önce sorun gibi gö-
rünen birçok unsurun, toplumun kendine
has varoluþunu deðiþtirmeden onun kül-
türü ve hayatýnýn parçasý haline getirilme-
siyle gerçekleþmiþtir. Bu süreçte müced-
did yeni bir þey getirmemekte, ancak din-
le hayat arasýna girerek bunlarý birbirin-
den uzaklaþtýrdýðý kabul edilen bir geliþ-
meyi eðer dinin aleyhine ise açýða çýkar-
makta, aleyhinde deðilse dinle irtibatý için-
de temellendirip meþruiyetini göstermek-
tedir. Baþta hadislerin yazýlmasý ve sahâ-
beyle ilgili tavrýn tashihi (Ömer b. Abdü-
lazîz) olmak üzere fýkýh usulünün tedvini
(Ýmam Þâfiî), fýkhýn sistematik bir ilim ha-
line getirilmesi (Ýbn Süreyc), akîdenin te-
mel çerçevesinin doðru þekilde çizilmesi
(Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî), fýkýhla hadisler
arasýndaki irtibatýn temellendirilmesi (Bâ-
kýllânî – Ebü’t-Tayyib Sehl es-Su‘lûkî –
Ebû Ýshak el-Ýsferâyînî), tasavvuf, kelâm
ve felsefe arasýndaki ihtilâfýn açýða çýkarý-
larak bunlar arasýnda iletiþim ve hiyerarþik
irtibatýn kurulmasý (Gazzâlî) gibi adýmlar,
müceddid diye nitelendirilen kiþilerin baþa-
rýlarýný gösteren ve bunun üzerinden tec-
didin muhtevasýný belirleyen faaliyetlerdir.

Müceddid ve tecdidle ilgili talep ve mü-
zakereler müslümanlarýn kendilerini rahat
hissetmedikleri zamanlarda daha fazla di-
le getirilmiþ ve daha fazla etkin olmuþtur.
Osmanlý Devleti’nin güçlü olduðu, ülkede
istikrar ve refahýn yaygýn bulunduðu dö-
nemlerde tecdid konusunun bir mesele
haline gelmemesi bu yönden önem taþýr.
Nitekim meseleler ait olduklarý ilmin me-
sâili içinde ele alýnýp halledilince tecdid dü-
þüncesinde hissedilen bütüne yönelik gay-
ret gereksiz kalmaktadýr. Toplumlarda özel-
likle kurumlar ve kurallarla ilgili alanlarda
tecdid yerine daha çok “nizâm-ý kadîm”in
ýslahý gibi bir çalýþmanýn yaygýn olduðu gö-
rülür; ancak bu durum yenilenme düþün-
cesinin bulunmadýðý anlamýna gelmez. Ye-
nilenme genellikle ýslah ve bozulan niza-
mýn yenilenmesi þeklinde düþünülmekte
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Ýslâm düþüncesinde
yapýsal bir unsur olarak

dinle hayat arasýndaki irtibatý
canlandýrmayý ifade eden terim.

˜ ™

Sözlükte “yenilemek, yeni bir yol açmak”
anlamýndeki tecdîd, bir iþi ya da bir þeyi cid-
diyetle ve bir yöntemle yeniden ve aslýna
uygun biçimde yenileme faaliyetini ifade
eder. Tecdidi gerçekleþtiren kimseye mü-
ceddid denir. Ýhyâ kelimesi benzer anlam-
da kullanýlmakla birlikte tecdid kadar yay-
gýnlýk kazanmamýþtýr. Tecdid, Ýslâm’da içi-
ne þüphe veya fesat karýþtýðýndan yenile-
me ihtiyacý duyulan abdest (tecdîd-i vudû‘),
nikâh (tecdîd-i nikâh) ve akîde (tecdîd-i
îman) hakkýnda kullanýlmýþtýr. Ancak dinî
yapýnýn bütünüyle ilgili kullanýmý özellikle
son iki asýrda ön plana çýktýðýndan dinin ye-
nilenmesi veya dinde tecdid tabirleri üze-
rinden içerik ve anlam kazanmýþtýr. Buna
göre dinin tecdidi, “dinde deðiþiklik yapýla-
rak bazý unsurlarýn çýkarýlýp yeni bazý un-
surlarýn eklenmesi þeklinde dinin yeniden
tanýmlanmasý” (reform) anlamýnda olma-
yýp “zaman içerisinde zayýflayan dinle irti-
batýn yeniden güçlendirilmesi” demektir
(Karaman, s. 584; Ertürk, X/1-3 [1997], s.
129-130). Abdest, nikâh ve imanýn tecdi-
di ifadesi de bunlara yeni bir taným getir-
meyip sýhhatleri konusunda þüphe uyan-
dýran bir durumun ortadan kaldýrýlmasý
þeklinde anlaþýlmýþ ve uygulanmýþtýr. Nite-
kim “tecdîdü Ýbrâhîm li-binâi’l-Kâ‘be” ifa-
desi Kâbe’nin yýkýldýktan sonra eski yerin-
de ve aslýna uygun biçimde yeniden inþa-
sýný anlatýr. Buna göre yenileme dinin ken-
disinde deðil insanlarýn dinle irtibatý nok-
tasýnda kavranmýþ, zaman içerisinde dinle
dindarlar arasýnda ortaya çýkan gevþeme-
nin aþýlarak dinle irtibatýn yeniden güçlen-
dirilmesi için kullanýlmýþtýr. Tecdid, II. (VIII.)


