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TAZMÝN

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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™ 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


