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TEYZE

da mezhepler görüþ birliði içindedir. Bu
gruptan akrabalar, Hanefî ve Hanbelîler’e
göre karý koca dýþýnda belirli pay (farz) sa-
hiplerinin ve asabenin yokluðu halinde mi-
rasçý olabilirken Mâlikî ve Þâfiîler’e göre mi-
rasçý olamaz; ancak müteahhir Mâlikî ve
Þâfiî âlimleri bu grubun da miras alabilece-
ði konusunda ittifak etmiþtir (bk. ZEVÝ’l-
ERHÂM).

Teyze belirli durumlarda küçük yaþtaki
yeðeninin bakým, gözetim ve eðitimini (hi-
dâne) üstlenme hakkýna sahiptir. Resûlul-
lah, umretü’l-kazâyý tamamlayýp Mekke’-
den ayrýlacaðý sýrada Hamza’nýn kýzý Ali b.
Ebû Tâlib’in peþinden gitmiþ, o da eþi Fâ-
týma’ya, “Amca kýzýný al” demiþ ve Fâtýma
küçük kýzý kucaðýna almýþtý. Bunun üzeri-
ne Hz. Ali, Ca‘fer b. Ebû Tâlib ve Zeyd b.
Hârise arasýnda küçük kýzýn velâyeti hu-
susunda ihtilâf çýkmýþtýr. Hz. Ali, “Amca-
mýn kýzýdýr”; Ca‘fer, “Hem amcamýn kýzý-
dýr hem de onun teyzesiyle evliyim”; Zeyd
ise, “-Hz. Peygamber’in bana kardeþ yap-
týðý- kardeþimin kýzýdýr” diyordu. Resûl-i
Ekrem, “Teyze anne derecesindedir” diye-
rek kýzý teyzesine vermiþtir. Fakihlerin ço-
ðunluðuna göre teyzenin yeðeni üzerinde
nafaka hakký yoktur; Hanefîler’e ve Han-
belîler’in bir kýsmýna göre mahrem akra-
ba olmasý sebebiyle teyzenin nafaka hak-
ký vardýr. Mâtürîdî gibi bazý âlimler kiþinin
içeri girip yemek yiyebileceði evler ara-
sýnda teyzenin evinin de sayýlmasýný (en-
Nûr 24/61) ihtiyaç sahibi yeðenin teyze-
sinden nafaka alabileceðine delil göster-
miþtir. Sütteyzenin miras, hidâne ve nafa-
ka hakký bulunmadýðý hususunda ise gö-
rüþ birliði vardýr. Teyzenin yeðeni lehinde
þahitliði büyük çoðunluða göre geçerlidir;
yalnýz Süfyân es-Sevrî’nin mahrem akra-
banýn birbiri lehine þahitliðini geçersiz say-
dýðý nakledilmiþtir.
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Birbirine karþýt iki öðenin
bir sözde, bir dizede veya beyitte
bir araya getirilmesi anlamýnda

bedî‘ terimi.
˜ ™

Sözlükte “zýt, aykýrý, ters; eþ, benzer,
denk” anlamlarýndaki zýdd kökünden tü-
reyen tezâdd “iki þeyin birbirine zýt olma-
sý” demektir (Lisânü’l-£Arab, “çdd” md.).
Bugünkü Türkçe’de tezat için yeni kelime
olarak karþýtlýk kullanýlmaktadýr. Çaðdaþ
belâgat yazarlarýndan Ahmed Matlûb’un
bu söz sanatýnýn içeriðine en uygun adýn
tezat, Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr’in mukabele
olduðunu ifade etmesinin yaný sýra kadîm
belâgat müellifleri söz konusu sanatý da-
ha çok mutâbakat ve týbâk adýyla ele al-
mýþlardýr. Ýbnü’l-Esîr ve Ýbn Ma‘sûm, “uyuþ-
ma, uyum” anlamýndaki mutabakat ve tý-
bâkýn türün muhtevasýna uygun bir ad-
landýrma sayýlmadýðýný söyler; ancak belâ-
gat âlimlerinin çoðu, zýtlarý bir araya geti-
ren söz sahibinin onlarýn arasýnda bir ba-
kýma uyum saðladýðýný söylemiþtir. Mu-
tabakat, týbâk veya tatbîk terimlerinin
“dört ayaklý hayvanlarýn yürürken veya ko-
þarken arka ayaklarýný ön ayaklarýnýn bas-
týðý yere basmalarý” anlamýndan hareket-
le türetilmesi de bu uygunluða iþaret et-
mektedir. Ebû Ya‘kub es-Sekkâkî’den (ö.
626/1229) itibaren belâgatta yeri belirle-
nip bedî‘ ilminde anlama güzellik katan
sanatlardan kabul edilen tezat (týbâk) ký-
sa bir sözde, bir beyit veya mýsrada ger-
çekten veya itibarî olarak aralarýnda bir
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Arapça karþýlýðý hâledir. Anne (üm) ke-
limesi gerçek anlamýyla insaný doðuran
kadýný, mecaz anlamýyla insanýn üst soyu
kapsamýndaki kiþileri doðuran bütün ka-
dýnlarý ifade ettiðine göre teyze de ger-
çek ve mecaz anlamlarýyla anne ve ninele-
rin kýz kardeþlerini kapsar. Kur’ân-ý Kerîm’-
de üç yerde çoðul þeklinde geçen hâle (hâ-
lât) (en-Nisâ 4/23; en-Nûr 24/61; el-Ahzâb
33/50) birçok hadiste yer almaktadýr (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “pvl” md.). Bir hadiste,
“Teyze anne derecesindedir” buyurulmuþ-
tur (Buhârî, “Sulh”, 6; Ebû Dâvûd, “Talâk”,
35; Tirmizî, “Birr”, 6). Çok günah iþlediði-
ni söyleyip nasýl tövbe edeceðini soran bir
kiþiye Hz. Peygamber, “Annen baban ha-
yatta mý?” demiþ, “Hayýr” cevabýný alýnca,
“Teyzen hayatta mý?” diye sormuþ, olum-
lu cevap alýnca da, “O zaman ona iyilikte
bulun” demiþtir (Müsned, II, 14). Resûl-i
Ekrem bu tavsiyesini bizzat uygulayarak
teyzesine baðýþta bulunmuþtur (Ebû Dâ-
vûd, “Büyû.”, 41). Öte yandan Hz. Yûsuf
hakkýndaki, “Annesini babasýný tahtýnýn
üzerine çýkartýp oturttu” âyetinde (Yûsuf
12/100) anne ile teyzenin kastedildiði, Hz.
Yûsuf’un annesinin vefatýndan sonra ba-
basýnýn Yûsuf’un teyzesiyle evlendiði riva-
yet edilmiþtir (Süyûtî, IV, 587-588).

Teyzeyle ilgili fýkhî hükümlerin baþýnda
evlenme yasaðý gelir. Teyze yeðeninin mah-
remi olup aralarýnda ebedî evlenme yasa-
ðý vardýr. “Size anneleriniz … ve teyzeleri-
niz haram kýlýndý” âyetiyle (en-Nisâ 4/23)
sabit olan bu yasaðýn kapsamýna ninele-
rin kýz kardeþleri de girer. “Nesep yoluyla
haram olan süt emme yoluyla da haram
olur” hadisi gereði (Buhârî, “Nikâh”, 20;
Müslim, “Radâ.”, 1, 9) sütteyze de evlilik
yasaðý bakýmýndan gerçek teyzeyle ayný
hükümdedir. Diðer taraftan bir kadýnla
teyzesinin ayný kiþinin nikâhý altýnda bu-
lunmasý Hz. Peygamber tarafýndan yasak-
lanmýþtýr (Buhârî, “Nikâh”, 27; Müslim,
“Nikâh”, 37, 39). Teyzenin mirastaki duru-
mu sahâbe arasýnda tartýþýlmýþ, Zeyd b.
Sâbit mirasçý olamayacaðýný, Abdullah b.
Mes‘ûd daha yakýn mirasçý bulunmadýðý
takdirde anne yerine sayýlarak miras ala-
caðýný söylemiþ, Hz. Ömer teyze ve hala
arasýnda mirasý bölüþtürerek teyzeye üç-
te bir, halaya üçte iki hisse vermiþtir. “Ha-
la ve teyzenin mirasý hakkýnda bana va-
hiy gelmedi”; “Hala ve teyzeye miras yok-
tur” hadisleri (Abdürrezzâk es-San‘ânî, X,
281-282) zayýf bulunmuþtur. Teyzenin ze-
vi’l-erhâm grubunda yer aldýðý hususun-
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ifadenin olumlu-olumsuz þekilde tekrar
edilmesidir. Reddü’l-acüz ale’s-sadr sana-
týnda ise ayný olan iki ifadeden her ikisi de
olumlu veya olumsuz durumda bulunur.
Meymûn b. Kays el-A‘þâ el-Ekber’in þu
beytinde görüldüðü gibi: א����א������  !"#”
“ %!$�א �� ����"#� )�'א�&��� �א /)*+ �,� (Düzel-
temez insanlar onlarýn bozduklarýný, çalýþsalar
bile / Hayat boyu, bozamaz insanlar onlarýn dü-
zelttiðini). 4. “Kinaye veya tevriye anlamýy-
la ayný sözde birkaç rengin birleþtirilme-
si” demek olan tedbîc de bir tür tezat ka-
bul edilmiþtir. Renkler içinde gerçek zýtlýk
sadece ak ile kara arasýnda olmasýna rað-
men diðer renkler arasýnda da itibarî bir
zýtlýðýn bulunduðu kabul edilmiþtir. Ebû
Temmâm’ýn þehid düþen bir kumandaný
tasvir ettiði, “Kýrmýzý ölüm giysilerine bü-
ründü / Gece olmasýyla bu giysiler yeþil
ipeðe döndü” anlamýndaki beytinde kýr-
mýzý elbise giymek þehid düþmekten, ye-
þil ipek giymek cennete girmekten kina-
yedir ve zýt konumda kullanýlmýþtýr (bk.
TEDBÎC). 5. Müreþþah / terþîh týbâk. Te-
zadýn baþka bir unsur veya bedî‘ türüyle
güçlendirilmesidir: “Dahil edersin geceyi
gündüze, dahil edersin gündüzü geceye;
çýkarýrsýn diriyi ölüden, çýkarýrsýn ölüyü di-
riden ve rýzýk verirsin dilediðine hadsiz-he-
sapsýz” meâlindeki âyette (Âl-i Ýmrân 3/27)
tezat sanatý, “ibareyi terse çevirmeli þe-
kilde ifade etmek” demek olan aks / teb-
dil sanatý ve bunlarý yapan kudretin diledi-
ðini hadsiz hesapsýz rýzýklandýracaðýný bil-
diren tekmil mübalaðasý ile güçlendiril-
miþtir. Ýmruülkays b. Hucr’un atýnýn hýzýný
tasvir ettiði, -. ��
/0� / �$� �)� 123� 4� 5�”
“16�� א���1 7À8 (Hamle yapýp kaçar, ileri atý-
lýp geri gelir ayný anda / Selin daðýn zirvesinden
aþaðý yuvarladýðý kaya parçasý gibi) beytindeki
tezat sanatýnda hýzýn derecesi “ayný an-
da” ( �$�) ifadesiyle tekmil mübalaðasý sû-
retinde ve bir teþbih istidrâdý ile güçlen-
dirilmiþtir. 6. Mecazi mânalar arasýnda te-
zat. Bazan iki kelimenin hem gerçek an-
lamlarý hem de asýl anlatýlmak istenen
mecazi mânalarý arasýnda zýtlýk bulunabi-
lir. “Ölü iken dirilttiðimiz kimse ...” âyetin-
de (el-En‘âm 6/122) ölü ile dalâlet içinde
olan, diriltilen ile hidayete erdirilen kiþi kas-
tedildiðinden hem gerçek anlamlar olan
“ölüm-yaþam” hem de asýl kastedilen me-
cazi mânalarý teþkil eden “dalâlet-hida-
yet” arasýnda zýtlýk bulunmaktadýr. Þairin,
“19�� � ��� 1:�
א�; �/8” (huylarý tatlý, kendisi
acý ve yiðit) þeklindeki övgüsünde hulv-mür
(acý-tatlý) kelimeleri gerçek anlamlarýyla zýt
olduðu gibi þemâil tatlýlýðý yumuþak huy-
luluk, kiþinin merâreti ise (acýlýðý) sertliði
demek olduðundan mecazi mânalarýnda

da zýtlýk söz konusudur. 7. Fâsid tezat. Kar-
þýt olarak getirilen iki kelimenin mânalarý
arasýnda birbirinin gereði olabilecek (telâ-
züm) þekilde bir ilginin bulunmamasýdýr.
Mütenebbî’nin, “Kim için talep edersin
dünyalýklarý, onlarla muhibbi sevindirme-
yecek, mücrimi cezalandýrmayacak olduk-
tan sonra” anlamýndaki beytinde muhib-
bin gerçek zýddý “mübgýz” iken bunun ye-
rine mücrim kelimesi getirilmiþtir. Halbu-
ki mübgýz-mücrim arasýnda birbirinden
ayrýlmazlýk ilgisi yoktur, çünkü mübgýz
mücrim olmayabilir. Fakat mübgýz-müc-
rim arasýnda iddiaya dayalý bir telâzüm il-
gisi var sayýlmasý halinde tezat mümkün
olur. Sanki þair her mücrimin ancak müb-
gýz olabileceðini iddia ederek muhib-müc-
rim ikilisini karþýt getirmiþtir.

Þu iki nevi, tezat sanatýna ek kabul edil-
miþtir: 1. Gizli tezat. Mâna tezadý olarak
da anýlan türde bir þeyin zýddý deðil o zýtla
sebep-müsebbep, lâzým-melzûm gibi il-
gisi bulunan öðe zikredilir. Ashabýn nite-
liklerinden söz eden âyette %�45א� </6 �=(א�”
“	*��� ��
8% (Kâfirlere karþý þedit, birbirle-
rine karþý merhametlidirler; el-Feth 48/29)
buyurularak þiddetle rahmet karþýt biçim-
de anýlmýþtýr. Þiddetin gerçek zýddý lînet-
tir (yumuþaklýk); yumuþaklýk ise merha-
metli davranmaya götürür. Bu bakýmdan
asýl zýt olan lînet yerine onun sebep oldu-
ðu rahmet anýlmýþtýr. 2. Îhâm tezadý. Ger-
çek anlamlarý arasýnda zýtlýk bulunan iki
kelimeden birinin veya ikisinin mecazi mâ-
nada kullanýlmasýyla zýtlýðýn bozulduðu,
muhatap yahut dinleyicinin ilk anda te-
zat varmýþ yanýlgýsýna düþürüldüðü söz
sanatýdýr. Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ zýt anlamlardan
birinin mecazi mânada olduðu tezada “te-
kâfü’” adýný vermiþtir. Di‘bil el-Huzâî’nin,
“Þaþma sen ey Selmâ bir adama ki baþý-
nýn ak saçlarý güldü de o yüzden aðlayýp
göz yaþý döktü” anlamýndaki beytinde gül-
mek ile aðlamak gerçek mânalarý bakýmýn-
dan zýt olmalarýna raðmen “baþtaki ak saç-
larýn gülmesi” beyazlaþmasý anlamýnda me-
caz (istiare) olduðundan zýtlýk bozulmuþtur
(bk. ÎHÂM).
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tür karþýtlýk bulunan iki öðenin zikredil-
mesidir. Bir kelime veya ifadenin anlamý-
nýn, zýddýnýn kaydedilmesiyle daha açýk bi-
çimde ortaya çýkacaðý, güzelliðin zýddýyla
daha iyi anlaþýlacaðý düþüncesiyle zýtlarýn
bir arada anýlmasý söz sanatlarýndan ka-
bul edilmiþtir. Mukabele sanatý ikiden çok
karþýt öðenin bir araya gelmesiyle tezada
benzerken birbirine uyumlu öðelerin bir
araya getirilmesiyle de gerçekleþtiðinden
tezattan ayrýlýr. Tezat “ayný kelimenin iki
farklý anlamda tekrar edilmesi” demek
olan cinastan da farklýdýr.

Bilindiði kadarýyla tezadý “mücâveretü’l-
ezdâd” (zýtlarýn yan yana gelmesi) adýyla te-
rim anlamýnda ilk defa ele alan ve onu “bir
þeyle zýddýný ayný sözde birleþtirmek” diye
tanýmlayan Sa‘leb’dir (ö. 291/904) (Æavâ£i-
dü’þ-þi£r, s. 58-60). Ýbnü’l-Mu‘tez, el-Be-
dî£inde incelediði beþ temel sanat ara-
sýnda tezadý mutabakat adýyla üçüncü sý-
rada zikretmiþtir. Daha sonra Ahfeþ el-As-
gar mutabakat, Kudâme b. Ca‘fer ve Ebû
Ca‘fer en-Nehhâs “tekâfü’”, Hasan b. Biþr
el-Âmidî týbâk, Ebû Hilâl el-Askerî ve Ýbn
Reþîk mutabakat, Ýbn Sinân el-Hafâcî “mu-
tâbýk” adýyla konuyu iþlemiþtir. Hafâcî te-
zatýn îcab, selb, tedbîc (muhalif) ve tebdil
adý verilen çeþitlerinden söz etmiþtir. Ab-
dülkahir el-Cürcânî tezada tatbik adýyla
anlam kuramý baðlamýnda deðinmiþtir
(Esrârü’l-belâ³a, s. 20). Sekkâkî Miftâ¼u’l-
£ulûm’unda tezadý mutabakat ismiyle mâ-
na sanatlarý kategorisine (bedîî mânevî)
dahil etmiþ, Hatîb el-Kazvînî ile TelÅî½ü’l-
Miftâ¼ þârihleri de bu çizgiyi sürdürmüþ-
tür.

Çeþitleri. 1. Zýtlarýn kelime çeþitleri. a)
Ýki zýt kelime de isim; âyetlerde geçen “ey-
kaz-rukud” (uyanýk-uyuyan), “a‘mâ-basîr”
(kör-gören), “zulumât-nûr” (karanlýklar-aydýn-
lýk) gibi. b) Ýkisi de fiil; âyetlerdeki “yuhyî-
yümît” (diriltir-öldürür), “adhake-ebkâ” (gül-
dürdü-aðlattý) gibi. c) Ýkisi de harf; “leh-
aleyh” anlamlarýyla birbirine zýt konumda-
ki lâm ve alâ harf-i cerleri: “Lehâ mâ kese-
bet ve aleyhâ me’ktesebet” gibi (Kiþinin
yaptýðý iyilik kendi lehine, yaptýðý kötülük
kendi aleyhinedir; el-Bakara 2/286). d) Bi-
ri isim, diðeri fiil. “>����8?@ ���� ��� �� ��” (Ölü
iken dirilttiðimiz kimse; el-En‘âm 6/122)
gibi. Îcab týbâkýnda zýtlarýn ikisi de olum-
ludur, geçen örneklerde görüldüðü gibi. 2.
Selb týbâký. Olumlu-olumsuz, emir-nehiy
þeklindeki tezattýr: “٠٠٠���
/$" ،��
/$"#�٠٠٠”
(... bilmezler ... bilirler; er-Rûm 30/6-7) âye-
tiyle “ �א2C� # �� �א-sabredin ya da sab) ”א.2
retmeyin; et-Tûr 52/16) âyeti gibi. 3. Ter-
dîd. Sözün veya beytin baþý ile sonunda bir
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Tezat karþýlaþtýrýlan öðelerin niteliðine
göre farklýlýk gösterir. Meselâ zýtlýk içeren
kelimeler isim cinsinden olabilir: “Ne si-
yâh eylemiþ bu nâsiyeyi / Saçýmý bembe-
yaz eden bahtým” (Abdülhak Hâmid). Fiil
veya fiilimsiler birbiriyle tezat oluþturabi-
lir: “Cihânýn yüzünü güldürmüþ iken lutf
u ihsânýn / Adûlar kahkaha eyler gürûh-ý
dostân aðlar” (Fâzýl). Ekler veya edatlar
karþýlaþtýrýlarak tezat yapýlýr; “bî-savt ü
bâ-kelâm” gibi. Anlam bakýmýndan birbiri-
ne zýt olan ibare ve sözlerin bir arada kul-
lanýlmasý da tezat sayýlýr (Coþkun, s. 152).
Yavuz Sultan Selim’e atfedilen, “Þîrler pen-
çe-i kahrýmdan olurken lerzan / Beni bir
gözleri âhûya zebûn etti felek” beytinde,
aslanlarý titreten kudret ile âhû gözlü bir
güzel karþýsýndaki âcizliðin bir kiþide bir-
leþtirilmesi gibi. Birbirine zýt iki kelimeyi
bir arada ve ayný nesne için kullanmaya
birleþik tezat denilir; tatlý zalim, orijinal
bir kopya, zulmet-i beyzâ gibi.

Eski belâgat kitaplarý tezatla birlikte
farklý terimleri de zikreder ve hepsini “tý-
bâk” baþlýðý altýnda toplar (Bilgegil, s. 186).
Týbâk îcab ve selb olmak üzere ikiye ayrý-
lýr. Týbâk-ý îcâb birbirinin zýddý iki kelime-
nin ayný beyitte ya da ibarede kullanýlma-
sýdýr (Kuru idik yaþ olduk ayað idik baþ
olduk / Kanatlandýk kuþ olduk uçtuk el-
hamdülillâh [Yûnus Emre]). Týbâk-ý selb
ise ayný fiilin olumlu ve olumsuz kiplerinin
birlikte kullanýlmasýyla gerçekleþir: “Bilen
söyler nikât-ý râz-ý hüsnü bilmeyen söyler”
(Nâbî). Birbiriyle karþýlaþtýrýlan kelimele-
rin ikisi de hakiki veya ikisi de mecazi an-
lamlarýyla kullanýlabildiði gibi biri hakiki,
diðeri mecazi anlamýyla da kullanýlabilir:
“Ak saçlý baþýný alýp eline / Kara hülyalara
dal anneciðim” (Necip Fazýl Kýsakürek).

Tezat, tekabül veya mutabakat olarak
da anýlan mukabele sanatý ile birlikte de-
ðerlendirildiðinde tezattaki zýt tasavvur-
larýn yerini mukabelede karþýlýklý tasavvur-
lar alýr. Buna göre zikredilen iki veya da-
ha fazla kelimeyi bu kelimelerin anlamca
mukabilleri (leff ü neþr) veya zýtlarý ayný sý-
rada takip eder (sýralý tezat, Coþkun, s.
161). Seyyid Nesîmî’nin, “Gâh çýkarým yer-
yüzüne seyrederim âlemi / Gâh inerim yer-
yüzüne seyreder âlem beni” beytinde “çý-
karým” ile “inerim” fiilleriyle gökyüzü ve
yeryüzü kelimeleri, âlemi seyretmek ve
âlem tarafýndan seyredilmek arasýndaki
mukabele gibi. Mukabele sanatýnda mut-
laka zýt unsurlarýn karþýlaþtýrýlmasý þartý
aranmayýp zýtlýk dýþýndaki karþýlaþtýrma-
lar da mukabeleye dahil edilebilir. “Beni
lerzende eden mevsim-i sermâ-yý firâk /
Âhara fasl-i rebî‘ ü dem-i nev-rûz oldu”

beytinde mevsim-i sermânýn (kýþ mev-
simi) zýddý sayf (yaz) iken beyitte rebî‘in
(bahar) zikredilmesi gibi.

Fars edebiyatýnda bu sanata “tezat mu-
tâbýk, mutâbaka, tatbîk ve týbâk, tenâkuz,
tekabül ve tekâfü’” adý da verilmiþtir. Te-
zat iki yönden incelenebilir. a) Geleneksel
bakýþ. Tezat veya mutabaka mukabeleyle
ayný þeydir. “Zýtlar zýtlýkta birbirine benzer-
dir” mantýðýnca tezada týbâk ve mutaba-
ka da denir. Farsça nesirde özellikle süs-
lü anlatýmda tezat ve týbâkýn önemli bir
yeri vardýr. b) Yeni bakýþ. Batý edebiyatý-
nýn Fars edebiyatýna etkisi ve yeni araþ-
týrmacýlarýn Batý’nýn belâgat konularýna
yönelmesi, onlarýn görüþlerinden yararlan-
masý bu konuda farklý bakýþlarýn doðma-
sýna yol açmýþtýr. Bunlarýn en önemlileri
þunlardýr: 1. Beyân-ý nakýzî. Ayný ifadede
iki zýt terimin þaþýrtýcý biçimde bir araya
getirilmesidir. Bu iki kelimenin biri sýfat,
diðeri isim ya da biri isim, diðeri fiil olabi-
lir. Karþýt iki terim ayný ifadede karþýt an-
lamlarýyla bir araya gelir ve ayný konuyu,
ayný gerçeði dile getirir; “Gurusnegî hor-
den / açlýk yemek” gibi. 2. Mütenâkýz-nü-
mâ (paradoks). Görünürde garîb bir mâna-
yý kullanarak zâhirî bir tezat ortaya çýkar-
maktýr. Bu tür tezat tasavvufî, dinî akîde-
ler ve edebî yorumlarda görülür. Buna
“hâzýr gayib: huzurdaki kayýp” ve “harâb-
âbâd: yýkýntýyla mâmur” gibi terkipler ör-
nek verilebilir.
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Türkçe belâgat
kitaplarýna “zýtlýklarý bir arada bulundur-
ma sanatý” olarak geçen tezat, aralarýnda
bir ilgiden dolayý birbirine muhalif iki mâ-
nayý ayný ifadede toplayarak söze güzellik
ve kuvvet katmanýn yollarýndan biridir (di-
ðerleri bir uygunluðu anlatmak için kul-
lanýlan týbâk, tatbik veya mutabakat, bir
denkliði [küfüv] göstermek üzere yapýlan
tekâfü’dür). Tezadýn Batý retoriðindeki kar-
þýlýðý antitezdir (Bilgegil, s. 184).

Bir düþünce zýddýyla veya mukabiliyle
daha güçlü ifade edildiðinden tezadýn söz
sanatlarý içerisinde özel bir yeri vardýr. Dil
bilgisi bakýmýndan birbirinin karþýtý olan
kelimelerin bir araya getirilmesi bu sanat
için yeterli olmayýp ayný kavrama iki zýt
yönden bakýlabilmesi veya iki zýt yönün
ayný kavrama baðlanabilmesi gerekir: “Ýn-
san bilmediði þeyleri ayaðýnýn altýna alsa
baþý göðe erer” (Hâlet). Olaylara ve eþya-
ya farklý yönlerden bakýlmasý görülen ve
duyulaný daha etkili kýlacaðý için karþýt ke-
lime ve kavramlarýn bir nükteye baðlý þe-
kilde bir araya getirilmesiyle bu sanat olu-
þur. Yûnus Emre’nin, “Ger vuslata erdin
ise bu derd ile firak nedir / Dostu yakýn
gördün ise bu baktýðýn ýrak nedir” beytin-
de vuslat ile firak ve yakýn ile ýrak kelime-
leri arasýnda tezat vardýr. Tezat her ne ka-
dar söze güzellik verip etkisini arttýrýrsa
da sýkça kullanýlmasý tekellüfe ve müna-
sebetsizliðe sebep olabileceði için tavsiye
edilmemiþtir (Recâizâde Mahmud Ekrem,
s. 282).


