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Tezat karþýlaþtýrýlan öðelerin niteliðine
göre farklýlýk gösterir. Meselâ zýtlýk içeren
kelimeler isim cinsinden olabilir: “Ne siyâh eylemiþ bu nâsiyeyi / Saçýmý bembeyaz eden bahtým” (Abdülhak Hâmid). Fiil
veya fiilimsiler birbiriyle tezat oluþturabilir: “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 birbirine zýt olan ibare ve sözlerin bir arada kullanýlmasý da tezat sayýlýr (Coþkun, s. 152).
Yavuz Sultan Selim’e atfedilen, “Þîrler pençe-i kahrýmdan olurken lerzan / Beni bir
gözleri âhûya zebûn etti felek” beytinde,
aslanlarý titreten kudret ile âhû gözlü bir
güzel karþýsýndaki âcizliðin bir kiþide birleþtirilmesi gibi. Birbirine zýt iki kelimeyi
bir arada ve ayný nesne için kullanmaya
birleþik tezat denilir; tatlý zalim, orijinal
bir kopya, zulmet-i beyzâ gibi.

ÿÝsmail Durmuþ

Eski belâgat kitaplarý tezatla birlikte
farklý terimleri de zikreder ve hepsini “týbâk” baþlýðý altýnda toplar (Bilgegil, s. 186).
Týbâk îcab ve selb olmak üzere ikiye ayrýlýr. Týbâk-ý îcâb birbirinin zýddý iki kelimenin ayný beyitte ya da ibarede kullanýlmasýdýr (Kuru idik yaþ olduk ayað idik baþ
olduk / Kanatlandýk kuþ olduk uçtuk elhamdülillâh [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 kelimelerin ikisi de hakiki veya ikisi de mecazi anlamlarýyla kullanýlabildiði gibi biri hakiki,
diðeri mecazi anlamýyla da kullanýlabilir:
“Ak saçlý baþýný alýp eline / Kara hülyalara
dal anneciðim” (Necip Fazýl Kýsakürek).

™ TÜRK EDEBÝYATI. Türkçe belâgat
kitaplarýna “zýtlýklarý bir arada bulundurma sanatý” olarak geçen tezat, aralarýnda
bir ilgiden dolayý birbirine muhalif iki mânayý ayný ifadede toplayarak söze güzellik
ve kuvvet katmanýn yollarýndan biridir (diðerleri bir uygunluðu anlatmak için kullanýlan týbâk, tatbik veya mutabakat, bir
denkliði [küfüv] göstermek üzere yapýlan
tekâfü’dür). Tezadýn Batý retoriðindeki karþýlýðý 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: “Ýnsan bilmediði þeyleri ayaðýnýn altýna alsa
baþý göðe erer” (Hâlet). Olaylara ve eþyaya farklý yönlerden bakýlmasý görülen ve
duyulaný daha etkili kýlacaðý için karþýt kelime ve kavramlarýn bir nükteye baðlý þekilde bir araya getirilmesiyle bu sanat oluþur. Yûnus Emre’nin, “Ger vuslata erdin
ise bu derd ile firak nedir / Dostu yakýn
gördün ise bu baktýðýn ýrak nedir” beytinde vuslat ile firak ve yakýn ile ýrak kelimeleri arasýnda tezat vardýr. Tezat her ne kadar söze güzellik verip etkisini arttýrýrsa
da sýkça kullanýlmasý tekellüfe ve münasebetsizliðe sebep olabileceði için tavsiye
edilmemiþtir (Recâizâde Mahmud Ekrem,
s. 282).
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Tezat, tekabül veya mutabakat olarak
da anýlan mukabele sanatý ile birlikte deðerlendirildiðinde tezattaki zýt tasavvurlarýn yerini mukabelede karþýlýklý tasavvurlar alýr. Buna göre zikredilen iki veya daha fazla kelimeyi bu kelimelerin anlamca
mukabilleri (leff ü neþr) veya zýtlarý ayný sýrada takip eder (sýralý tezat, Coþkun, s.
161). Seyyid Nesîmî’nin, “Gâh çýkarým yeryüzüne seyrederim âlemi / Gâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beni” beytinde “çýkarým” ile “inerim” fiilleriyle gökyüzü ve
yeryüzü kelimeleri, âlemi seyretmek ve
âlem tarafýndan seyredilmek arasýndaki
mukabele gibi. Mukabele sanatýnda mutlaka zýt unsurlarýn karþýlaþtýrýlmasý þartý
aranmayýp zýtlýk dýþýndaki karþýlaþtýrmalar 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 mevsimi) zýddý sayf (yaz) iken beyitte rebî‘in
(bahar) zikredilmesi gibi.
Fars edebiyatýnda bu sanata “tezat mutâbýk, mutâbaka, tatbîk ve týbâk, tenâkuz,
tekabül ve tekâfü’” adý da verilmiþtir. Tezat iki yönden incelenebilir. a) Geleneksel
bakýþ. Tezat veya mutabaka mukabeleyle
ayný þeydir. “Zýtlar zýtlýkta birbirine benzerdir” mantýðýnca tezada týbâk ve mutabaka da denir. Farsça nesirde özellikle süslü anlatýmda tezat ve týbâkýn önemli bir
yeri vardýr. b) Yeni bakýþ. Batý edebiyatýnýn Fars edebiyatýna etkisi ve yeni araþtýrmacýlarýn Batý’nýn belâgat konularýna
yönelmesi, onlarýn görüþlerinden yararlanmasý bu konuda farklý bakýþlarýn doðmasýna 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 olabilir. Karþýt iki terim ayný ifadede karþýt anlamlarýyla bir araya gelir ve ayný konuyu,
ayný gerçeði dile getirir; “Gurusnegî horden / açlýk yemek” gibi. 2. Mütenâkýz-nümâ (paradoks). Görünürde garîb bir mânayý kullanarak zâhirî bir tezat ortaya çýkarmaktýr. Bu tür tezat tasavvufî, dinî akîdeler ve edebî yorumlarda görülür. Buna
“hâzýr gayib: huzurdaki kayýp” ve “harâbâbâd: yýkýntýyla mâmur” gibi terkipler örnek verilebilir.
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