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TÂZÝYE

dýn rolünü üstlenen erkekler vücutlarýný
baþtan ayaða kapatan torba gibi siyah el-
biseler giyerler, yüzlerini de peçe ile ka-
patýrlar. Tâziyede her iki tarafýn söylediði
sözler manzumdur. Bu arada mûsiki icra
eden hânendelere davul, trampet ve ney
gibi aletleri çalan sâzendeler refakat eder.
Omuzlarýna kefeni temsilen beyaz bir ör-
tü atan kahramanýn görünmesi onun bi-
raz sonra þehid olacaðý ve merasimin so-
na ereceði anlamýna gelir.

Tâziye gösterileri, geriye dönüþü anla-
tan ritüeller konumunda bulunduðu ge-
rekçesiyle 1930’larda Rýzâ Þah Pehlevî ta-
rafýndan þehirlerde yasaklanmýþtýr. Bu se-
beple merasimler kýrsal bölgelerde devam
etmiþ, ancak buralarýn imkânlarý sýnýrlý ol-
duðundan tâziye geleneði tamamen or-
tadan kalkma noktasýna gelmiþtir. 1979’-
da Pehlevî idaresinin yýkýlmasýyla birlikte
gerek tâziye gerekse diðer matem ritüel-
leri Ýran Ýslâm Ýnkýlâbý’nýn yerleþmesi için
yardýmcý birer unsur kabul edilerek des-
tek görmüþtür. 1980-1988 Irak-Ýran sava-
þýnda tâziyeden geniþ ölçüde faydalanýl-
dýðý bilinmektedir. Günümüzde tâziye fa-
aliyetleri bir toplum geleneði halinde de-
vam ettirilmekte, oyuncular geçimlerini
gösterilerden elde ettikleri gelirlerle sað-
lamaktadýr.
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Þiirde alýntý yapma;
bir kelimeyi baþka bir kelimenin

anlamýný da içerecek biçimde kullanma
mânasýnda dil ve edebiyat terimi.

˜ ™

Sözlükte “bir þeyi içine almak, ihtiva et-
mek” anlamýndaki damn (damân) kökün-
den türeyen tazmîn (tadmîn) “bir þeyi baþ-
ka bir þeyin içine koymak, ona dahil etmek”
demektir. Bedîî sanatlardan sayýlan taz-
min “hüsn-i tazmîn, tazmin ve iktibas, taz-
min ve icâze” gibi baþlýklar altýnda erken
dönemlerden itibaren belâgat kitaplarýn-
da yer almýþtýr. Tazmin konusuna ilk deði-
nenlerden biri olan Ýbnü’l-Mu‘tez hüsn-i
tazmîni söz güzelliklerinden saymýþtýr. Onun
verdiði örneklerden iktibasý da kapsaya-
cak þekilde meþhur þiirlerle âyetlerden ke-
lime ve terkip alýntýlamalarýnda bu terimi
kullandýðý anlaþýlmaktadýr (el-Bedî£, s. 159-
160). Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ da hüsn-i tazmîni ik-
tibasý da içine alacak bir terim olarak gör-
müþ; þiir, âyet, hadis, mesel, vecize ve hik-
metli söz gibi alýntýlarý bu kapsam içinde
deðerlendirmiþtir (Bedî£u’l-Æurßân, s. 52;
Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr, s. 140). Bu baðlamda taz-
min hakkýnda nazmý ve nesri kapsayacak
biçimde “söze baþkalarýnýn sözlerinden alýn-
týlama yapýp katma” þeklinde tarifler ya-
pýlmýþtýr. Ýbn Reþîk, tazmini ilk defa ay-
rýntýlarýyla ele almýþ, þiire has alýntýlar di-
ye gördüðü tazmin için kapsamlý bir ta-
ným yapmýþ ve çeþitli þekillerini örnekler-
le açýklamýþtýr. Ona göre tazmin, þairin di-
ðer þairlerin þiirlerinden mýsra veya beyit
alýntýlayýp kendi þiirinin ortasýna ya da son
kýsmýna bir örnek ve temsil olarak katma-
sýdýr (el-£Umde, II, 80). Edebiyat tarihinde
ilk defa Hatîb el-Kazvînî ile (ö. 739/1338)
iktibas ve tazmin terimleri birbirinden ay-
rýlmýþ ve deðiþmeyen tanýmlarý yapýlmýþ-
týr. Kazvînî, Kur’an ve hadisten yapýlan re-
feranssýz alýntýlarý sözün veya þiirin bün-
yesine uyarlayýp yerleþtirme sanatýna ik-
tibas, þiire özgü alýntýya da tazmin adýný
vermiþ, alýntý yapýlan kýsým belâgat ve ede-
biyat otoritelerince tanýnmadýðý takdirde
bu duruma iþaret edilmesini þart koþmuþ-
tur (el-Î²â¼, s. 580-584; et-TelÅî½, s. 422-
424). Onun söz konusu ettiði iþaret alýntý
yapýlan kýsýmdan önce “kavl, inþâd, tað-
niye” (þiir söyleme) gibi sözlerden birinin
getirilmesiyle gerçekleþmektedir. Gerek et-

altýncý gününden itibaren Emevî ordu-
sunda iken Hz. Hüseyin tarafýna geçen
Hür b. Yezîd’in, yedinci gün Hz. Hüse-
yin’in damadý Kasým’ýn, sekizinci gün
büyük oðlu Ali Ekber’in, dokuzuncu gün
üvey kardeþi Abbas’ýn ve onuncu gün
bütün taraftarlarýyla birlikte Hz. Hüse-
yin’in þehâdeti tâziye merasimlerinde dra-
matik bir sahne eseri þeklinde ortaya ko-
nulur. Bazan onuncu günden sonra da
merasimler devam eder. Bu merasimler-
de Hüseyin’in eþlerinin ve çocuklarýnýn
Kerbelâ’dan alýnýp Þam’da Yezîd b. Muâvi-
ye’ye götürülmesi olayý da iþlenir.

Büveyhîler dönemine kadar götürülen
tâziye gösterileri önceleri umumi yollarýn
kesiþtiði mahallerde, çarþýlarda ve geniþ
meydanlarda yapýlýrken daha sonra birço-
ðu geçici olarak kurulan, muharrem ma-
teminin ardýndan safer ayýndaki toplantý-
larýn da gerçekleþtirilmesini takiben sö-
külüp kaldýrýlan, hüseyniyye veya “tekye”
adý verilen özel mekânlarda icra edilmeye
baþlanmýþtýr. Bunlarýn bir kýsmý devlet ta-
rafýndan, çoðu halkýn yardýmlarýyla inþa
edilmiþtir. Tâziye için devletin yaptýrdýðý
en meþhur bina, Kaçar Hükümdarý Nâsý-
rüddin Þah tarafýndan Tekye-i Devlet adýy-
la 1870’lerde Tahran’da inþa edilmiþtir. Pek
çok tâziyenin temsil edildiði bu bina 1946
yýlýnda yýkýlmýþtýr.

XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Ýran’ýn bir-
çok þehir ve kasabasýnda çok sayýda tek-
ye yapýlmýþsa da belirli bir tekye mimarisi
geliþtirilememiþtir. Bununla birlikte he-
men hepsinde ortak olan özellik oyuncu-
larla seyirciler arasýnda herhangi bir en-
gelin bulunmamasýdýr. Bu da oyuncularla
seyirciler arasýnda etkileþimi kolaylaþtýr-
maktadýr. Tâziyenin icra edileceði mekâ-
nýn ortasýnda yuvarlak veya dikdörtgen bi-
çiminde yüksekçe bir mekân bulunur. Bu-
nun etrafý Kerbelâ’yý andýrmasý için geniþ-
çe bir kum þeridiyle çevrilir, burasý yaya
veya at üstünde yapýlacak savaþ gösteri-
leri için kullanýlýr. Sahne dekoru oldukça
basit, yerleþim ise Kerbelâ çölünün so-
ðukluðunu ve haraplýðýný ortaya koyacak
tarzdadýr. Sahne donanýmý genelde bir ku-
yu, Fýrat nehrini temsilen içinde su bulu-
nan bir oluk ve birkaç hurma aðacýndan
ibarettir. Sahneden baþlayan hareketler
kumlarla çevrili mekâna kadar uzanýr. Tek-
ye-i Devlet baþta olmak üzere tekyelerde
rol alan görevlilerden Hz. Hüseyin’i ve be-
raberindekileri temsil edenlerin elbiseleri
cennete iþaret ettiðine inanýlan yeþil, on-
larý katledenlerin elbiseleri ise zulmü ve
cehennemi anlatan kýrmýzý renktedir. Ka-



205

sýnýz ne denli yiðit olduðumu) þeklindeki
beyti, kel bir yahudi hakkýnda üçüncü te-
kil þahýs sîgalarý ve ironi üslûbuyla þöyle
tazmin edilmiþtir: 

S�)4A/�&��k)
�8א
M�Rא �.�b=א / .<À=א )R%�
 G=0/
S=()%� '���%
א [b�O�� / �����c
א H��*� �א��  =�

(Bilge ihtiyar hakkýnda yanýlgýya düþen,
erdemlerini küçümseyip inkâr edenlere
derim ki // O dazlak oðlu dazlaktýr, hem
de diþlek ve sýrýtýktýr / Ne zaman sarýðýný
çýkarýrsa tanýrsýnýz onu kelliðinden).

Bir beyit veya daha fazla alýntý yapma-
ya yeni þiiri oluþturmada önemli katký sað-
ladýðý için “istiâne”, bir mýsra veya daha az
alýntý yapmaya da yeni þiirin eksiðini ta-
mamlamada emanet eþya ve yama iþlevi
gördüðü için “îdâ‘” (emanet verme) ve “refv”
(yamama) tazmini denilmiþtir. Ýbnü’l-Mu‘-
tezz’in þu dizesinde Ýmruülkays’ýn mual-
lakasýndan sadece “	@fA�70�” (durun da aðla-
yalým) sözünü tazmin etmesi gibi: “Ben de
orada geceyi geçirdim, yataðým yer oldu-
ðu halde, baðýrsaklarým (karným) durun da
aðlayalým diye diye” (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, Ta¼-
rîrü’t-Ta¼bîr, s. 142). Müzdeviç tazmini adý
verilen tür farklý edebî bir sanat kabul
edilmiþtir. Tazminin bu þekli þiirde temel
kafiye düzeni, secili nesirde ana seci sis-
teminin yanýnda mýsra ve fýkralarýn orta
kesimlerinde armoniyi ve fonetik güzelli-
ði arttýran, vezin ve kafiye (seci) bakýmýn-
dan eþdeðer olan iki ve daha fazla öðenin
getirilmesiyle oluþur. Bu edebî sanatý ilk
defa Farsça ¥adâßišu’s-si¼r fî dešåßiši’þ-
þi£r adlý eserinde (s. 120) Reþîdüddin Vat-
vât ele almýþ, Fahreddin er-Râzî, Ýbnü’z-
Zemlekânî, Ýbn Kayyim el-Cevziyye gibi
Arap belâgatçýlarý ondan etkilenmiþtir; þu
örneklerde görüldüðü gibi: y�� �� �� 	�` �”
“��+� (Sana Sebe’den kesin bir haber getir-
dim [en-Neml 27/22]); “\=��
 \=��� \=��{�
”א
(Müminler mütevazi ve yumuþak huyludur);
Sâhib b. Abbâd için yazýlan mersiyeden,
��8 ��
א ?=9� 	
h" / �%
�� �א��8 ��� ���
 S�A�+(”
“-���� (Yitirdik onu, kemale erdiði, bütün
yüce mevkileri ve erdemleri kazandýðý za-
manda / Nitekim ayýn tutulup kaybolmasý
dolunay zamanýnda olur); yine ��� ��=%�”
L�%
�א LÀ>
א !0� ��hא\ / �%
א 2( K1�
�א K�=
א
“-�/� (Yüceliklerde iken ihsan ve yaðma
alâmeti onun âdeti oldu / Evet, lutuf ve
þiddet dönemlerinde bu iki haslet onun
alâmeti haline geldi) örneklerdeki Sebe’-
nebe’, heynûn-leynûn, temme-i‘temme,
vehb-nehb, lutf-unf ikilemeleri gibi.

Lugavî / nahvî tazmin diye anýlan tür
fiil, isim ve edatlarda gerçekleþebilirse de
daha çok fiillerde görülür. Fiil geçiþlilik-ge-
çiþsizlikte ve belli harf-i cerle geçiþli olma

hususunda anlamýný içerdiði fiil gibi kul-
lanýlýr ve kendi anlamýnýn yanýnda o fiilin
mânasýný da içerir. Bu þekil îcâz üslûbuyla
birlikte mecazi bir anlam ifade ettiðinden
belâgat ve edebî sanat açýsýndan güzel bu-
lunmuþtur. Kahire Arap Dil Kurumu bir
fiilin baþka bir fiilin mânasýný ve i‘rabýný
kapsamasý (tazmin) için üç þart öngör-
müþtür: Ýki fiil arasýnda anlam ilgisinin bu-
lunmasý, diðer fiilin de düþünülmesine im-
kân veren ve karýþýklýðý ortadan kaldýran
bir karînenin mevcut olmasý, tazminin Arap
zevkine uygun düþmesi. Bunlardan baþka
tazminin belâgat açýsýndan bir yarar ama-
cýyla yapýlmýþ olmasý da istenmiþtir. Þu
âyetler buna örnektir: “]�4�
א F�+8 �%���=א i�”
(Nikâh kýymaya kalkýþmayýn [el-Bakara 2/
235]). Burada “ �%��=א i” (kalkýþmayýn) fiili-
nin “O>8” harf-i cerriyle geçiþliliði mûtat
iken mef‘ûlünü doðrudan alan bir fiil gibi
kullanýlmasý, anlam ilgisi sebebiyle mef‘û-
lünü doðrudan alan “ ��=�א i�” (niyetlenme-
yin) anlamýný içerdiði þeklinde bir te’vile
yol açmýþtýr. Yine “O>8א� |�
א O
] \=%���9�i”
(Onlar artýk kulak verip o yüce topluluðu
dinleyemezler) âyetindeki (es-Sâffât 37/8)
“\=�%��9�” fiilinin mef‘ûlünü doðrudan alma-
sý söz konusu iken “O
]” harf-i cerriyle kul-
lanýlmasý, anlam ilgisi sebebiyle mef‘ûlünü
bu harf-i cerle alan \=Vj�i (dinleyemez,
kulak veremezler) fiilinin anlamýný da içer-
diði biçimindeki yoruma imkân vermiþtir.
“�1��*��k O
] �<f=@א n]�” âyetinde (el-Bakaraא
2/14) “ anlamýný kapsamasý ”אin “O1�A”�<=א
da böyledir. Bazý harf-i cerlerin baþka harf-i
cer ve edatlarýn mânasýný içermesi de bu
tür bir tazmindir. “3;�
א H�h 2( �4��� ><��”
(Sizi hurma aðaçlarýnýn gövdeleri üzerinde çar-
mýha gereceðim) âyetinde (Tâhâ 20/71) “2(”
edatý “O>8” harf-i cerri anlamýnda kulla-
nýlmýþtýr. Bu tür tazminin Arap dilinde var-
lýðý konusunda olumsuz yaklaþým ortaya
koyanlar da vardýr. Çünkü tazminin cere-
yan ettiði söylenen lafzýn gerçek mânada
böyle kullanýlmadýðýný kanýtlayan kesin bir
delil bulunmamaktadýr. Hüccet ve þahit
olarak getirilen birçok kadîm sözde fiilin
hem lâzým hem müteaddî þeklinde geç-
mesi onun aslýnda böyle kullanýldýðýný gös-
termektedir.

Aruz ilminde tazmin anlamýn bir be-
yitte tamamlanmayýp sonraki beyitle alâ-
kalý olmasýdýr. Bu bir kafiye kusuru sayýl-
mýþtýr, zira iyi þiirin her beyti müstakil bir
mâna taþýr. Ancak bunun kusur sayýlmasý
arkadan gelen beytin önceki beytin tefsi-
ri, sýfatý, tekidi ve bedeli olmamasý halin-
dedir, çünkü bu durumda beytin anlamý
kendi içinde tamamlanmýþ sayýlýr. Ýkinci

TelÅî½ þârihleri gerekse daha sonra ge-
len belâgat âlimleri tazmin ve iktibas ko-
nusunda ayný çizgiyi korumuþtur.

Þairin orijinalin anlam ve temasýný, kas-
tettiði anlam ve temaya çevirerek alýntý
yapmasý tazminin güzelliklerinden kabul
edilmiþtir. Ýbnü’r-Rûmî’nin þu dizelerinde
görüldüðü gibi: “Ey Hâlid’i tanýyýp taný-
madýðýný soran kimse / O dübürü yumu-
þak, eli kaya gibidir // Týpký yaðmurla ýs-
landýðý gecenin sabahýnda üstleri kuru,
altlarý yaþ ve ýslak papatyalar gibi.” Nâbi-
ga ez-Zübyânî’den tazmin edilen ikinci bey-
tin aslý kadýn diþinin parlaklýðýný tasvirle il-
gili iken Ýbnü’r-Rûmî onu bir erkeðin dü-
bürü ve ellerinin tasviri makamýnda ironi
üslûbu içinde kullanmýþtýr. Beyitlerin ikin-
ci mýsralarýný meþhur kasidelerden taz-
min edip kendi kasidelerine uyarlayan þa-
irler de vardýr. Buna “kasîm tazmini” de-
nilmiþtir (Ýbn Reþîk, II, 82). Ýbrâhim b. Ab-
bas es-Sûlî’nin þu dizeleri buna örnektir:
“Emîrin kapýsýnda eskidim, aðaç oldum;
sanki ben / Durun da bir sevgiliyi ve ko-
nak yerini yâdederek aðlayalým diyen gi-
bi idim // Uzun süre çektiðim sýkýntý ve fak-
ru zaruretten þikâyet etmek üzere geldi-
ðimde / Üzüntüden kendini helâk etme,
sabýr ve tahammül göster diyorlar.” Ýkin-
ci mýsralar Ýmruülkays’ýn muallakasýndan
tazmin edilmiþtir. Tazminin mýsralarýn ye-
ri deðiþtirilerek yapýlan ve “ma‘kûs (mak-
lûb) tazmin” diye anýlan bir türü daha var-
dýr. Abbas b. Velîd b. Abdülmelik’in Mes-
leme b. Abdülmelik’e söylediði þu dizeler-
de olduðu gibi:

2>:n� 2��k �8 Y�R: ��b� ،&?=� ��4A] 2��)4A/ �+

Gh8�3" L
�� ��: g�+�
 א
+=א)2&، 2( �)�8 W)�
א G=+"
“2>�0 ��)� � -���: ���/ �(א�&، �� 	>�>� �� Y)�h8”
(Ýçin bana karþý küfür, kin ve intikamla
doluyken korkundan bana karþý gerçekçi
olmadýn // Amr’ýn þiirinde her kýnayana
muhalefet eden Kays’a söylediði gibi: Sa-
na dost olana kastýn nedir, mazeretini
açýkla / Ben onun yaþamasýný isterken o
beni öldürmek kastýnda). Son beyit ma‘-
kûs tazmindir. Aslý Amr b. Ma‘dîkerib’e
ait olup aralarýnda düþmanlýk bulunan kýz
kardeþinin oðlu Kays b. Züheyr için söy-
lenmiþtir. Burada mýsralarýn yerleri deðiþ-
tirilmiþtir. Hz. Ali’nin Ýbn Mülcem’i gör-
düðünde bu beyti okuyarak temsil getir-
diði kaydedilir (a.g.e., II, 82-83). Bazý taz-
minlerde orijinalin sözlerinde deðiþiklik ya-
pýlmasý ve yeni þiirin bünyesinde farklý an-
lamda kullanýlmasý da güzel bulunmuþtur.
Sühaym b. Vesîl er-Riyâhî’nin, �א��  �A/”
“2A=()%� '���%
א [v/ O�� // �����c
א H ��*� (Ben
sorunlar çözen, sarp yollar aþan tanýnmýþ
biriyim / Savaþ baþlýðýný giydiðimde anlar-
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kilk-i Nedîm / Nukl sundu içtiðim sahbâ-yý
irfân üstüne / Süzme çeþmin gelmesin müj-
gân müjgân üstüne / Urma zahm-ý sîneye
peykân peykân üstüne-[Nedîm]). Çok bili-
nen bir mýsra veya beytin iktibas edilme-
si halinde þairin adýnýn söylenmemesi ku-
sur sayýlmamaktadýr (Rûm’da ona Sürûrî
gelemez mi karþý / Ýþte meydân-ý sühan git-
meyelim Þîrâz’e-[Sürûrî]; Halep anda ise
bunda bulunur endâze / Ýþte meydân-ý sü-
han gitmeyelim Þîrâz’e-[Fehîm-i Kadîm]).
Bir þair diðer bir þairin mýsralarýndan alýp
onu kendi þiiri gibi gösterir yahut maz-
mununu deðiþtirerek kendi þiirine katar-
sa bu sirkat sayýlýr. Ancak halef selefin þi-
irini alýp daha güzel biçimde söylerse bu
tazmin deðil nazîre olur. Çünkü tazminde
esas olan þiiri deðiþtirmeden ve þairini giz-
lemeden kullanmaktýr. Yahya Kemal, Selî-
mî’nin (II. Selim), Nef‘î’nin, Recâizâde Mah-
mud Ekrem’in ve Abdülhak Hâmid’in mýs-
ralarýný gazel, kýta ve þarkýlarýyla tazmin
etmiþtir. Modern þiirde bir mýsra veya bey-
ti olduðu gibi tazmin etme yoluna gidil-
miyorsa da bazý þairlerin eski þiirden ilham-
la tazmini andýran alýntýlar yaptýðý görü-
lür. Meselâ Behçet Necatigil’in, “Ýçimize
kapandýkça gül / Bir gül açýlmaz yüzün
teg” dizelerinde Fuzûlî’nin ünlü “Su Kasi-
desi”ndeki, “Suya versin bâðban gülzârý
zahmet çekmesin / Bir gül açýlmaz yüzün
teg verse bin gülzâra su” beytinden taz-
min yoluyla yararlanýlmýþtýr.
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Allah’a nisbet edilen bir tâzim ifadesi.
˜ ™

Sözlükte “yükselmek, bir þeyin üstünde
bulunmak, þeref ve kudret sahibi olmak”
anlamýndaki ulüv (alâ’) kökünden türeyen
ve fi‘l-i mâzî olan teâlâ, daha ziyade Allah

lafzýnýn ve Hak gibi ilâhî isimlerin geçti-
ði yerlerde tâzim amacýyla kullanýlmakta
olup “þan, þeref ve hükümranlýðý yüce ol-
sun” mânasýna gelir; bu baðlamda “kendi
konumunun üstünde baþka bir konumun
bulunmamasý” demektir. Karþýtý “aþaðýda
bulunmak” anlamýndaki süfüldür. Ulüv Al-
lah’ýn her yönüyle yüceliðinin anlaþýlýp ifade
edilmekten münezzeh olduðunu belirtir.

Teâlâ kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de tama-
mý Mekkî olan sûrelerde on dört âyette
geçmekte ve bunlarda Cenâb-ý Hakk’ýn ken-
disine karþý þirk koþma, eþ, evlât vb. va-
sýflar nisbet etme gibi þeylerden münez-
zeh bulunduðu ifade edilmektedir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “te.âlâ” md.). Bu
âyetlerde teâlânýn tâzimin yaný sýra tenzi-
hi de vurguladýðý dikkat çekmektedir. Ye-
di âyette “sübhâne” ve teâlâ kelimeleri bir-
likte kullanýlarak Cenâb-ý Hak her türlü acz
ve noksanlýktan tenzih edilmektedir. En‘âm
sûresindeki âyette (6/100) müþriklerin Al-
lah’a çocuk, ortak, acz ve noksanlýk isnat
ettikleri belirtildikten sonra O’nun bunlar-
dan uzak olduðunu bildirmek üzere zik-
redilen “sübhânehû ve teâlâ” terkibinin
“maâzallah” (Allah’a sýðýnýrým) anlamýna gel-
diði kaydedilmektedir (Mâtürîdî, V, 162).
Burada Cenâb-ý Hakk’a mecazen yüksek-
lik izâfe edildiði ve O’nun noksanlýklardan
tenzihinin yüksekliðe benzetildiði kabul
edilmektedir. Zira yere / aþaðýya atýlan kir-
li þeylerin yüksekte olana bulaþmasý söz
konusu deðildir (Ýbn Âþûr, VII, 409). Diðer
taraftan Allah’ý tenzihte sübhâne ile bir-
likte teâlânýn da kullanýlmasý bu ikisinin
farklý anlamlar taþýdýðý biçiminde yorum-
lanmýþtýr. Nitekim Fahreddin er-Râzî’ye
göre sübhâne ile kullarýn Allah’ý her türlü
acz ve noksanlýktan tenzih ettiði belirtilir-
ken teâlâ ile O’nun yüceliði anlatýlmaktadýr
(Mefâtî¼u’l-³ayb, XIII, 117; krþ. Ebû Hay-
yân, IV, 194).

Hadislerde teâlâ kelimesi genellikle tâ-
zim, dua ve niyaz baðlamýnda geçmekte-
dir. Namazda iftitah tekbirinden sonra
okunan Sübhâneke’nin “ve teâlâ ceddü-
ke” cümlesi (Müslim, “Salât”, 52; Tirmizî,
“Mevâkýt”, 65; Nesâî, “Ýftitâh”, 18) “aza-
metin yücedir” anlamýna gelmektedir. Hz.
Hasan’ýn Resûlullah’tan rivayet ettiði, na-
mazda okunmasý istenen bir duada da
“teâleyte” (sen yücesin) sözü yer almakta-
dýr (Ebû Dâvûd, “Salât”, 119, 120, “Vitr”,
5; Nesâî, “Ýftitâh”, 17). Gerek Kur’an’da ge-
çen gerekse hadislerden verilen örnekler-
de bulunan teâlâ ifadesi, tâzim ve tenzih
bildirmekle beraber Allah’ýn isimlerinden
sonra zikredildiði yaygýn kullanýlýþýndan bi-
çim olarak farklýdýr; bununla birlikte bu þe-

beyitteki alâkalý kýsým kafiye lafzýyla ilgili
ise kusur, baþka bir lafýzla ilgili ise daha
küçük bir kusurdur (Ýbn Reþîk, I, 171). Þu
örnekteki kusur birinci türdendir:
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(Biz soruyoruz Sa‘d’a, Rebâb’a, sen de
sor bizi Hevâzin’e: Savaþ meydanýnda
karþýlaþtýðýmýzda miðferleri ve baþlarý
parçalayan keskin kýlýçlarýn tepelerine
nasýl inip çýktýðýný). Ziyâeddin Ýbnü’l-
Esîr bu tazmini kusur saymamaktadýr
(el-Me¦elü’s-sâßir, II, 342).
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Tazmin kelimesi
eskiden nazým ve nesir için kullanýlýrken
gazeteciliðin yayýlmasýndan sonra tazmin
nazma, iktibas nesre ait bir terim haline
gelmiþtir. Tazmin daha ziyade gazel ve ka-
sidede uygulanýr. Bazan tek beytin baþý-
na mýsra ilâvesiyle birden fazla bent oluþ-
turularak tazmin beytinin her bentte tek-
rarlandýðý musammatlara da rastlanýr. Taz-
minde alýntýlanan þiir parçasýnýn kime ait
olduðunu söylemek bir kuraldýr (Biham-
dillâh zamânýnda be-kavl-i Sabri-i Þâkir /
Girîbân-ý felek mehcûr-ý dest-i âh-ý þekvâ-
dýr-[Nef‘î]; Râsih’in bu beytini tazmîn edip


