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cuttur, halbuki onlara göre vech-i þebehin
soyut ve gayri hakiki olmasý þarttýr.

Kur’an’da yer alan mesellerin çoðunda,
özellikle “meselü ... ke-meseli ...” kalýbýyla
baþlayanlarýn hemen hepsinde vech-i þe-
beh birçok benzerlik noktasýnýn teþkil et-
tiði bir bütün konumunda bulunduðundan
mürekkep teþbih, temsil teþbihi formun-
dadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de bilhassa iman-
mümin ve ameli, küfür-kâfir ve ameli, þirk-
müþrik ve ameli, nifak-münafýk ve ameli,
cennet ve nimetleri, cehennem ve azabý ile
dünya hayatýnýn fâniliði gibi soyut gerçek-
ler doðadan ve çevreden alýnmýþ somut ol-
gu ve gerçeklerle temsil edilerek canlý bi-
rer tablo halinde gözler önüne serilir. Ay-
rýca Kur’an’da temsil istiaresi formunda
yalnýz müþebbehün bih (müsteâr minh) ta-
rafýnýn zikredildiði, putlar ile putperest için
ve Allah ile mümin için temsil getirilen,
efendisi çok köle-efendisi tek köle (ez-Zü-
mer 39/29), âciz köle-hür / güçlü insan (en-
Nahl 16/75) temsilleri, yüreklerin gýrtla-
ða gelmesiyle (el-Ahzâb 33/10) korku þid-
detinin temsili, el ýsýrma ile (el-Furkan 25/
27) üzüntü ve piþmanlýðýn temsili, ölü eti
yemekle (el-Hucurât 49/12) gýybet etme-
nin temsili gibi çok sayýda sembolik anla-
tým örneði yer alýr (bu konunun elli yedi
örneði için bk. Durmuþ, s. 364-372). Bu tür
Kur’an temsillerinin bir kýsmý insanlar ara-
sýnda da yaygýn biçimde kullanýlarak mesel
haline gelmiþtir. Azlýk, küçüklük ve önem-
sizlik için “fetîl” (en-Nisâ 4/49, 77), “kýtmîr”
(Fâtýr 35/13), “zerre” (ez-Zilzâl 99/7-8), yer-
gi için “eþek sesi” (Lokmân 31/19) gibi tem-
siller bu türdendir (a.g.e., s. 380-381).

Zemahþerî, Ebüssuûd ve Âlûsî gibi mü-
fessirler Kur’ân-ý Kerîm’de yer alan bazý
hitap ve muhâverelerin edebî ve belâgý
maksatlarýnýn bulunduðunu, bunlarýn ger-
çekliðinin kastedilmiþ olmasýndan ziyade
soyut gerçekleri diyalog üslûbuyla ve çar-
pýcý tablolar halinde idraklere sunma ama-
cý taþýdýðýný belirtmiþtir. Kur’an’ýn yüce be-
lâgatýnýn icabý olarak görülen bu tür sem-
bolik anlatýmlar temsil, temsil istiaresi,
tahyîl ve kinaye sanatlarýyla ilgili görülmüþ-
tür; cehennemin geniþliðinin sembolik an-
latýmý baðlamýnda Allah’ýn cehennemle
muhâveresi (Kaf 50/30), O’nun yaratma-
daki sonsuz kudretinin sembolik anlatýmý
konumunda gökler ve yerle muhâveresi
(Fussýlet 41/11) gibi (el-Keþþâf, III, 445-
446; Ýrþâdü’l-£ašli’s-selîm, VIII, 5; diðer ör-
nekler için bk. Durmuþ, s. 373-376). Ferrâ
el-Begavî, Zemahþerî, Fahreddin er-Râzî,
Ebû Hayyân el-Endelüsî ve Ebüssuûd, ta-
rihî gerçekliði söz konusu olmaksýzýn ya da
tarihî gerçekliðinden ziyade edebî ve belâ-

gý bir maksatla konuyu soyut, daha canlý
ve etkili bir anlatýmla sunma amacýna yö-
nelik olarak Kur’an’da sembolik deðerde
kýssalarýn yer aldýðýný belirtmiþlerdir. As-
hâbü’l-karye (Yâsîn 36/13-27), Hz. Dâvûd
ve iki hasým kýssasý (Sâd 38/21-25), Ýblîs ve
Âdem kýssasý (el-Bakara 2/30-39), mâide
kýssasý (el-Mâide 5/112-115) bu kategori-
de deðerlendirilmiþtir (a.g.e., s. 377-378).
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Temsil Türkçe’-
de “misal getirme, misal verme, teþbih,
benzetme; kiþileri veya kurumlarý temsil
etme” karþýlýðýnda kullanýlýr. Osmanlý Türk-
çesi’nde “piyes, tiyatro oyunu; oyun ser-
gileme” mânalarýna gelmekte, baský keli-
mesinin eþ anlamlýsý olarak -tab‘ ile birlik-
te- “temsîl-i evvel, hüsn-i temsîl” gibi tam-
lamalarda geçmektedir. Terim olarak Türk
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(Sen deðil misin beni sað elinin içine koyan / Sa-
kýn daha sonra sol eline koyma beni) beytinde
saygýn ve itibarlý konumda bulunmanýn sað
el içinde, hakir vaziyette bulunmanýn sol
el içinde olmakla temsil edildiðini belirt-
miþtir (a.g.e., s. 159-160; Bedevî Tabâne,
II, 816-817). Kudâme b. Ca‘fer Cevâhirü’l-
elfâ¾’ýnda da ayný tanýma yer vermiþ, ör-
nekleriyle belki de ilk defa temsilî anlatý-
mýn etkisi ve yararýndan söz etmiþtir. Ebû
Hilâl el-Askerî “mümâselet” adýyla temsi-
le yer vermiþ, temsili Kudâme’den yaptýðý
iktibasla tanýmlamýþtýr. Ancak verdiði ör-
neklerin bir kýsmý temsil, bir kýsmý teþbih,
bir kýsmý istiareyle ilgilidir (Kitâbü’½-Øýnâ£a-
teyn, s. 389-392). Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ temsilin
kinaye ve irdâf ifade eden sözlerden fark-
lý lafýzlarla gerçekleþtiðini söylemiþ, Kudâ-
me’nin örnek verdiði Remmâh b. Meyyâ-
de’nin beyti hakkýnda ayrýntýlý açýklamalar
yapmýþtýr (Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr, s. 216). Bakara
sûresinde (2/7) “düþünme, iþitme ve gör-
menin engellenmesi ya da bunlardan im-
tina edilmesi” olgusunun kulak ve kalple-
rin mühürlenmesi, gözlerin perdelenme-
siyle temsilî þekilde anlatýmýnýn incelikleri
üzerinde durmuþtur (Bedî£u’l-Æurßân, s.
86).

Sekkâkî’ye göre temsil veya temsil teþ-
bihinde þart olan, benzeþme noktasýnýn so-
yut teþbihin bir veya iki tarafýnda da haki-
katen mevcut bulunmamasý, gayri hakiki
olmasý ve birçok benzeme noktasýnýn oluþ-
turduðu bir bütün teþkil etmesidir. Ba-
kara sûresindeki âyette (2/17) münafýk-
larýn halinin yaktýðý ateþin sönüvermesiyle
karanlýklar içinde kalan kimseye teþbihin-
de anýlan þartlar gerçekleþmiþtir (Miftâ¼u’l-
£ulûm, s. 346-349). Hatîb el-Kazvînî ile be-
lâgat âlimlerinin çoðunluðuna göre tem-
sil veya temsil teþbihinde tek þart benze-
me noktasýnýn benzerlik cihetlerinin bir
bütünlük arzetmesidir. Þu halde vech-i þe-
behin duyularla veya akýlla algýlanmasý, ta-
raflarda gerçekten bulunmasý veya bulun-
mamasý temsil sayýlmasýna engel deðildir.
Bu sebeple Beþþâr b. Bürd’ün [+�
א ��c� \�"”:
“-"=א" P��1� 3�
 ��(���/� / ����a� E=( (Savaþ mey-
danýnda ellerimizde þakýrdayan kýlýçlarla baþla-
rýmýz üzerinde kalmýþ toz bulutu sanki yýldýzla-
rý ardarda kayan bir gecedir) dizesindeki teþ-
bihte benzeme noktasý karanlýk bir þeyin
içinde âhenkli, ayrýk ve parlak cisimlerin ar-
darda kaymasýndan meydana gelen bir bü-
tün olduðundan Kazvînî ile belâgat âlim-
lerinin çoðunluðuna göre temsil sayýlýrken
Abdülkahir el-Cürcânî ve Sekkâkî’ye göre
temsil deðildir. Çünkü benzeme noktasý so-
mut ve her iki tarafta da hakikaten mev-
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linde bulunan ve muhtevalarý teksifî olan
yapýlar” þeklinde tanýmlanýr. Bu tür teþbih
bedî‘ konularý arasýnda “irsâl-i mesel” (is-
nâd-ý mesel) adýyla anýlmakta ve aþaðýdaki
örnekte olduðu gibi okuyucuyu daha ko-
lay ve etkili biçimde ikna etme amacýna
baðlanmaktadýr: Ziyâ Paþa’nýn, “Erbâb-ý
kemâli çekemez nâkýs olanlar / Rencîde
olur dîde-i huffâþ ziyâdan” beytinde kâ-
mil insanlarý çekemeyen eksik / cahil kiþi-
ler ýþýktan rahatsýz olan yarasalara benze-
tilmiþtir. Vech-i þebeh, ýþýk / nur / aydýnlýk
gibi birçok noktadan açýklanabilecek un-
surlardan rahatsýz olma biçiminde yorum-
lanmaya uygun olduðundan burada hem
temsilî teþbih ortaya çýkmakta hem de
mânayý kuvvetlendirmek için ikinci mýsra-
ya, “Yarasalar ýþýktan rahatsýz olur” sözü
yerleþtirilerek beyitte irsâl-i mesel sanatý
yapýlmaktadýr. Nâmýk Kemal’in, “Muîni zâ-
limin dünyâda erbâb-ý denâattir / Köpek-
tir zevk alan sayyâd-ý bî-insafa hizmetten”
beyti de hem temsil-i tafsîlîye hem irsâl-i
mesele örnektir.

Taraflarýndan biri kaldýrýlmýþ belið teþbi-
hin adý olan istiare, “teþbihte karîne-i mâ-
nia denilen bir engel sebebiyle bir sözü ken-
di hakiki mânasýnýn dýþýnda kullanmak” de-
mektir. Bunun bir çeþidi olan temsilî isti-
are ise zihinde tek bir tasavvur meydana
getirmek amacýyla istiarelerin ardarda sý-
ralanmasýndan meydana gelir; gizli gizli iþ
yapan bir kiþi hakkýnda, “Saman altýndan
su yürütüyor” demek gibi. Çocuðunu kay-
beden bir anne babayý teselli için söylen-
miþ, “Sukut ettiyse bir kevkeb sipihri ber-
karâr olsun / Yere düþtüyse bir meyve dý-
rahtý pâyidâr olsun” beyti bu tarz istiare-
ye bir örnektir. Temsilî istiareye mesel de
denilmektedir. Doðruluðu herkesçe kabul
edilmiþ meseller ise darbýmesel, emsâl,
durûb-ý emsâl gibi adlarla anýlan atasöz-
leri haline gelir. Temsilî istiare soyut yeri-
ne somutu koyma esasýna dayanýr. Bilge-
gil bu tür istiarenin Fransýzca’da “allégo-
rie métaphorique” tabiriyle karþýlandýðýný
söylemekte ve bazan birkaç mýsra, bazan
küçük bir manzume, bazan da bütün bir
mesnevinin temsilî istiare þeklinde orta-
ya konabileceðini söyledikten sonra Faruk
Nafiz Çamlýbel’in Türkler’in Millî Mücade-
le’deki þahlanýþýný temsilî surette dile geti-
ren “At” þiirini nakletmektedir. Ancak tem-
silî istiare ile sembolü birbirine karýþtýr-
mamak gerekir. Temsilî istiare Kutadgu
Bilig’den Þeyhî’nin Harnâme’sine, Þeyh
Galib’in Hüsn ü Aþk’ýndaki muhtelif par-
çalardan konuþma dilindeki örneklere ka-
dar pek çok metinde yer almýþ ve sýkça
kullanýlmýþ bir edebî sanattýr. Mevlânâ’nýn

Me¦nevî’sinde pek çok örneði bulunan,
hayvanlarla insan karakterini belirtme yo-
lunda kaleme alýnmýþ hikâye ve masalla-
rýn anlatýmýnda da bu sanattan sýkça fay-
dalanýldýðý görülmektedir.
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Tikelden tikele giden
akýl yürütme yöntemi için kullanýlan 

mantýk terimi.
˜ ™

En genel ifadesiyle temsîl, “iki þey ara-
sýnda belli noktalardaki benzerlik veya
uyuþmadan hareketle bunlarýn baþka nok-
talarda da benzer olduklarý sonucunu çý-
karmak” diye tanýmlanýr (et-Ta£rîfât, “tem-
þîl” md.; Tehânevî, II, 1344; Öner, s. 161).
Meselâ plastiðin mobilya yapýlan tahtaya
birçok nitelikte benzerliði dikkate alýnarak
plastikten de mobilya yapýlabileceði neti-
cesi çýkarýlýr. Bu tür benzerliklerin tabiat
olaylarýndan sosyal olaylara, dinî mesele-
lerden matematiðe kadar çeþitli konular-
da geçerli olduðu görülür. Mantýk açýsýn-
dan temsil tikelden (cüzi) tikele doðru bir
akýl yürütme (istidlâl) yöntemi, dolayýsýyla
bir zihin iþlemidir. Bu iþlemde zihin iki þey
arasýndaki benzerlikten hareketle biri hak-
kýnda bilinen bir hükmün diðeri hakkýnda
da geçerli olduðuna karar vermektedir. Ör-
nek: Yer gezegeninin atmosferi vardýr ve
üzerinde canlýlar yaþar; Merih gezegenin-
de de atmosfer vardýr, o halde Merih’te de
canlýlarýn bulunmasý mümkündür.

Batý dillerinde analoji (Fr. analogie) te-
rimiyle karþýlanan temsil Ýslâm mantýk li-
teratüründe birbirine yakýn ifadelerle ta-
nýmlanmýþtýr: “Hükmün sebebindeki ortak-
lýklarýndan dolayý bir tikelin durumunu di-
ðer bir tikelin durumuna delil getirmek.”
Meselâ hurmadan yapýlan þarap da üzüm-
den yapýlan þarap gibi haramdýr. Çünkü

edebiyatýnda daha çok teþbih, istiare, mez-
heb-i kelâmî ve irsâl-i mesel / îrâd-ý mesel
konularýyla iliþki içinde bu konularýn alt baþ-
lýðý halinde ele alýnmýþtýr. Osmanlý belâga-
týnda Mutavvel Tercümesi’nden baþla-
yarak Teshîlü’l-arûz ve’l-kavâfî ve’l-be-
dâyi‘, Arûz-ý Türkî (Sanâyi-i Þi‘riyye ve
Ýlm-i Bedî‘), Belâgat-ý Lisân-ý Osmânî ve
Mebâni’l-inþâ gibi eserlerde yer alan is-
tiare ve teþbih bahislerindeki bilgiler ara-
sýnda istiâre-i temsîliyye üzerinde Muð-
ni’l-küttâb ile Belâgat-ý Lisân-ý Osmâ-
nî’de kýsaca durulmuþ, Belâgat-ý Osmâ-
niyye’de ise konu daha geniþ biçimde iþ-
lenmiþtir.

Konuya önceki müelliflerden daha çok
önem veren Recâizâde Mahmud Ekrem,
Ta‘lîm-i Edebiyyât’ta teþbih ve istiare-
nin bütün çeþitlerine yer vermeyerek sa-
dece istiâre-i temsîliyyeyi ele almýþ, özel-
likle istiare ile teþbihi mukayese edip bu
sanatý incelemiþtir. Ona göre Türkçe bu
konuda diðer dillerden daha elveriþlidir.
Doðrudan doðruya anlatýlmasýnda sakýn-
ca bulunan, hoþ karþýlanmayacak gerçek-
ler istiâre-i temsîliyye yoluyla ifade edilir.
Mânevî hallere canlý bir varlýk hüviyeti ve-
rerek onlara birtakým söz ve fiiller isnat
etmek istiâre-i temsîliyyenin özelliklerin-
dendir. Temsilin teþbihle alâkasý þu tarifte
daha iyi görülebilir: “Bir teþbihte benzet-
me yönü (vech-i þebeh) birbirinden ayýrt edi-
lemeyecek þekilde ise ve birden fazla un-
surdan 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 bir-
den 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 çarp-
mayacak þekilde ve biri diðerini teyit ede-
cek iki tasavvur grubu halinde kurulduðu
yapýlar” diye tanýmlar. Tafsilî ve teksifî ol-
mak üzere iki çeþit temsilî teþbih vardýr.
Bir þeye ait çeþitli vasýflar diðerine ait olan-
larla silsile halinde karþýlaþtýrýlarak yapýlan
teþbihe tafsilî denilir. Tevfik Fikret “Gay-
yâ-yý Vücûd” þiirinin ilk dört kýtasýnda so-
lucanlarla, sülüklerle, yýlanlarla dolu bir ku-
yuyu tasvir ettikten sonra, “Ýþte gayyâ-yý
vücûd iþte o zulmet o batak / Beþerin iþ-
te pür ümmîd ü heves müstaðrak” diye-
rek insan hayatýný kirli bir bataðýn içindeki
çýrpýnýþlara benzetmesi bu tür temsile bir
örnektir. Teksifî temsil ise, “birbirini temsil
yoluyla teyit eden birer birleþik teþbih ha-


