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Belagat Açısından Eksiltİsiz İfadelerin (Zikir Üslubu)
Anlam Boyutu
Dr. Halil İbrahim KAÇAR'
Abstract
Zikr is a term usedin the art of sernanhes [al-maftni] which is one of the three disciplines
of rhetoric [baliıqat], in the sense of preserving, though possible to omit, an element of the
sentence in the speech purposefully. Style of zikr is preferred when evidence (kariina) accompanying the speech or canfidence in this evidence, without which understanding the
speech is difficult, is weakened. It is impossible to limit the literary expansions the style of
zikr brought to speech to a certain theoretical framework. We can say that this style is
open to interpretation just !ike the styles of taqdim-tahlr, ta'rlf-tankir and fasl-vasl, that
more than one expansion can be identified based on the. context, and that the only eriterian in this matter is the cantext itself and the intellect and the literary appreciation to interpret it.

_

Giriş

Zikir üslGbu (eksittisiz ifadeler), belagat konuları içerisinde hazif üslGbunun
(eksiltili ifadeler) karşıtı/mukabili olarak ele almır. Bu üslup, gramatik yapı
itibariyle asl't <J..o ~1) temsil ederken; hazif üslGbu, gramatik yapının dışına sapınayı (JJ.ı.JI) temsil etmektedir.'
Hazif-zikir üsluplarında hareket noktası, söze eşlik eden karine veya kartnelerin güçlülüğü ve zayıllığıdır. Karinenin güçlü olduğu ve sözün muhatap tarafmdan anlaıılmasınm bir sorun te§kil etmediği durumlarda hazif üslGbu tercih
edilirken, söz konusu karine veya karlnelere itimadın zayıfladığı 2 ve onlar olmaksızın sözün anla§ılmasının güçle§tiği, hatta sözün bir muammaya dönü§ınesinin
mümkün olduğu durumlarda zikir üslGbuna meyletme ihtiyacı has;l olur. Zira
böyle durumlarda söze anz olan mezkGr zayıllıgı hertaraf edip iltibası önleyecek
yegane yol o sözü zikretmektir/zikir'dir. Çünkü bu durumda sözün hazif üslGbu
üzere kuruluıu, muhatabm sisli bir bölgede sıkışıp kalmasını, mesajm doğru ve
M.Ü. ilahiyat Fakültesi Arap Dili ve Bel:lgatı Anabilim Dalı.
Muhammed Abdülmuttalib, el-Belagatü ve'l-üslUbiyye, Kahire 1994, s. 224.
Buradaki zayıflık, karinenin bizzat kendisinde olabileceği gibi, ınuhatabın algılama zayıflı&'l ve bu
zayıflığı besleyen sosyo·psikolojik §artlarda olabilir. Onun için-bel<igat uzmanları bunu ı)s' ,Jyjı)
<J!~ı (Kartneye itimadın zayıf olması) §eklinde formüle etıni§lerdir. bk. Şu.rUhu't-tellıfs, Beynıt ts.,
I, 283; Muhammed AbdGimuttalib, el-Beldgatü ve'l-üslUbiyye, s. 224.
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net bir §ekilde algılanmasını engeliernekte dir. 3 Aynı duruma söz sahibi tarafından
bakıldığında ise, söz sahibi, sözdeki karine zayıflığının kendisinden kaynaklandığı
hissine kapılır ve mesajı muhataba sağlıklı bir §ekilde ifade edemeyeceğini dü§ünmeye ba§lar.

:ı;:,

Cümlenin iki temel unsuru olan müsned/yüklem ve müsnedün
i!eyh'in/öznenin4 ibarede varlığının hissedilmesinin amaçlandığı yerlerde zikir
üslubuna ba§vurulur. Bir anlamda, muhatabın söz konusu iki unsurun zikredilmesille muhtaç olduğu yerlerde bu üslubun kullanımı ön plana çıkar. Dil ile sade
ve yalın düzlemde ili§kiye girilmesi gerektiği durumlarda müracaat edilen bu
üslubun ibareye önemli edebi açılınılar yüklediği bütün belagat uzmanları tarafından teslim edilen bir gerçektir. Şüphesiz edebi metinlerde önemli i§aretler
içeren zikir üslubunun, söz sahibinin ruh halini ke§fetmede önemli ipuçları
ta§ıdığı görülür. Şairterin bazı isimleri tekrar tekrar özellikle zikretmelerinin arka
planında, o isimlerle aralarında farklı bir ili§ki olduğu, ne denli onlara bağlı
oldukları ve onları anmanın kendilerine özel bir haz verdiği gibi imalar yer alır.
Çünkü zikir üslubunda buldukları huzuru ve ondan aldıkları hazzı, hazif üslubunun yok ettiğini ve manen derunlarında yoğun duygular hissettikleri varlıklara
gölge dü§üreceğini di,i§ünürler. Bu ruh halini Ebü't-Tayyip el-Mütenebbi
(ö.354/965) §öyle dile getirir. 5
Lo. U)"1 i.U t..;i.ı ~.f' ;;f rl ~1...-\
Aslında §airifı bilgisini arttıran isimler değildir onlar,

1

i

Sadece zikretmekten haz duyduğumuz için zikrederiz onlan.

Duruma ve konuma (hal ve makam) en uygun söz söylemekten ibaret olan
belagatta hazfe ba§vurma maksatlarıyla zikre ba§vurma maksatları birbirinden
farklıdır. Her birinin beliğ olduğu, ayrı ayrı yer, durum, konum ve makamlar
vardır. 6

Belagat uzmanları, ibil.rede hazfe meyli gerektirecek edebi bir nükte/açılım
söz konusu olmadıkça zikrin esas olduğunu belirtmi§lerdir.' Dolayısıyla mananın,
Muhammed Abdülmuttalib, el~Belflgaeü ve'l~üslUbiyye, s. 224.
Arap belagat literatüründe müsned(yüklem); fiil cümlesinde fiili, isim cümlesinde ise haberi
ifade eder. Müsnedün ileyh (özne) ise fiil cümlesinde f§ili, isim cümlesinde ise mübted;iyı kar§t·
lar.
el-Mütenebbi, Ebü't~Tayyib Ahmed b. Hüseyin b. Hüseyin el~Kindi, Divdn, (n§r. Mustafa
Sakka, İbrahim Ebyari, Abdülhafız Şelebi), Beyrut 1978, IV, 274.
.
el~Meyd§n, Abdurrahman Hasan, el~Belagatü'l-Arabiyye: Üsüsüha ve 'UlUmüM ve fünUnühil,
Dıma§k 1416/1996, I, 314; ez-Zevbei, Talib Muhammed İsmail, el-Belağatü'l-Arabıj)'<!: 'İbnü'l
me'dni beyne belagati'l-kuda.nW. ve üslUbiyyeti'l~muhdesin, Bing:izi 1997, s. 276; EbO MOs:i,
Hasi'tisü't~teri'tkib: dirase bel:iğiyye, Kahire 1987, s. 180.
Bunu ~ JJ.;..JJ ~ "IJ) =zikir üstübundan sapmayı/hazfe geçi§i gerektirecek bir durum olmadığı
sürece) §eklinde formüle etmi.§ ve bu durumlarda zikrin asıl olduğuna vurgu yapmı§latdır. el-

zikir üslubuyla muhatap nezdinde daha belirgin ve daha etkili olacağı dü§ünüldüğü durumlarda siyak hazfe müsaade etmez. 7 Çünkü bu durumda zikir üslubu,
mesajı hazif üslubundan daha etkili bir §ekilde ortaya koyar. Ancak hazfeciilmesi
durumunda kendisine delalet eden bir kar1nenin varlığına rağmen bu üsluba
ba§vurulması durumunda zikir belagatın ta kendisi olmaktadır. 8 Dolayısıyla bu
durumda ibarenin bu üslupla ortaya konması zorunlu (vacip) olmayıp belli bir
edeb1 nükteye bağlı olarak zileredilir .9
Hazif-zikir konusu, mean1 ilminde, müsned(yüklem) ve müsnedün
ileyh'e(özne) arız olan takd1m-te'h1r, ta'rif-tenk1r, fasl-vasi gibi hallerden biridir.
Şu hususu da belirtmek gerekir ki zikir konusu ilk dönem (mütekaddim1n) dil
alimleri tarafından ele alınmamı§tıL Onlar konuyu itnab (zira zikir bu üslfibun bir
çe§ididir) üslubu çerçevesinde değerlendirıni§lerdir.
Zikir konusu klasik belagat kitaplarında benimsenen tasnife bağlı olarak,
birden çok ba§lık altında i§lenıni§tir. Söze arız olan söz konusu haller, hem
müsnedün ileyhe, hem de müsnede arız olan hallerin i§lendiği ba§lıklarda teker
teker ele alınmı§tır: Müsned kavramı altında fiil ve haber; müsnedün ileyh
kavramı altında da fail ve mübteda i§lenmi§tir. Müsnedün ileyh ve müsned
kavramı dı§ında kalan mefıll'ün zikri bahsi, fiil bahsi içerisinde yer alan ve
müteallikiitü'l-fi'l (fiile bağlı cümle öğeleri) adı verilen alt bölümde ele alınmı§
tır. 10 Ancak biz bu makalemizde zikri, tasnif ettiğimiz edebi açılımlar altında bir
bütün halinde ele alacağız. Zira söz konusu edebi açılımlar, hem müsned hem de
müsnedün ileyh ve fiille alakah olan cümle öğeleri için söz konusu olduğundan
onlatı ayrı ayrı ba§lıklar altında ve tekrar ederek makaleyi geni§letmek istemiyoruz.
Muhteva olarak ele alını§ına baktığımızda, konunun ilk asırlarda uygulamalı
bir §ekilde edebi metinleıle iç içe i§lendiği ve bunun Abdülkahir elCürcan1'yle(ö.471/1078) zirveye ula§arak günümüzdeki üslup çalı§maları seviyesinde ortaya kondoğu görülmektedir. n el-Cürcan1 her ne kadar zikir formlarını
ayrı bir ba§lık altında ele almaml§ olsa da, etraflıca ele aldığı hazif üslubu çerçeKazvini, el-iztth, (ŞurUhu't-TeUıfs içinde), Beyrut ts., I, 282; es-Sübki, Behaüddin, 'Arllsü'l-efrtth ft

şerhi TeUıtsi'l-mi[tLJh (ŞurUhu't-Telhfs içinde), I, 282; et-Teft3ziini, Sa'düddin Mes'Qd b. Ömer,

Muhtasarü'l-me'dnf,

(Şunıhu't-TeUıts

şerhi Telhfsi'l-Miftôlı (ŞurUlıu't-Tellıis

içinde), I, 282; el-Mağribi, EbU Yaküb, Mev!thibü'l-fettalı fi
içinde), I, 282; ed-Deslıkt, HQ.şiye 'ala şerhi's-Sa'd (Şuralıu't

Telh& içinde), I, 282.

ez-~vbei, el-Belağatü'l-Arabiyye, s. 276.
10

ıı

es-Saidt, Abdülmütefil, el-Belagatü'l-ttliye: İlmü'l-me'ttnf, Kahire 1350, s. 60.
el-Meyd:lni, Abdurrahman Hasan, el-Belagatü'l-Arabiyye, I, 314.
es-Sekkaki, Ebı1 Ya'küb YUsuf b. Ebi Bekr Muhammed b. Ali, Mifttihu'l-ulUm, Mısır, ts., ş. 94,
110; et-Teft:lzfin1, Muhtasarü'l-mettnt, II, 119-145; Muhammed Abdülmuttalib, el-Belilgatü ve'lüslUbiyye, s. 214.
Muhammed Abdülınuttalib, el-Belttgatü ve'l-üslUbiyye, s. 214.

vesinde konuya değinmi§ ve zikir üslUhunun edebi açılımları ile ilgili önemli
ipuçları yakalamı§tır.

Daha sonra Carullah Mahmud b. Ömer ez-Zemah§er1(ö.538/1144) gelip
Abdükahir'in temellendirdiği analiz yöntemini el-Keşşdfta mükemmel bir §ekilde
uygulamı§tır. 12 Zira Zemah§er1, manaya zenginlik katan hazif üslübu gibi zikir
üslübu üzerinde de özenle durmu§ ve Abdükahir'in, sadece teorik boyutta ele
alması sebebiyle edebi güzelliği pek fark edilemeyen, ancak pratiğe dökülünce bu
güzelliğin ve estetik boyutun sergilenebileceği birçok noktayı el-Keşşdfında
ba§arıyla uygulaın~tır. Mesela zikir üstübunun ibareye kattığı tasvir-takdir (elHac 22/46), te'kid (el-Bakara 2/283), tenbih (el-Ahzab 33/49), izah (T:l.ha
20/25-26), rafdil (el-Bakara 2/98), gibi açılımlar onun çal~malarıyla renklenmi§,
belagat alanında uygulamalı çalı§maların önemi ve gereği onun gayretleriyle daha
belirgin biçimde ortaya çıkmı§tır. 13
Daha sonra gelen es-Sekki'ıki (ö.626/1229), belagat ilmini o günün hi'ıkiıti
olan tasnifi çerçevesinde sistemarize etmi§, belagatın diğer bahislerinde olduğu
gibi, zikir üslübunu da, ortaya koyduğu tanım ve kurallarla teorik bir çerçeveye
oturrmu§tur. Manayı daha etkili ve net bir §ekilde tasvir etme, tarim (saygın
lık, küçük bir §eyi büyük göstermek), tahkir (büyük bir §eyi küçültmek/küçük dü§ürmek), tebertük (anmayı uğur ve bereket vesilesi saymak)
ve istilzi\z(anmaktan haz duymak), sözü uzun tutma arzusu (bastu'l- kelam),
fasılaya(durak sonu kafiyesi) riayet, müsnedin fiil veya isim olduğunu tayin
etmek, muhatabın aklı melekesinin zayıf olduğuna/lıazifli ve veciz sözden
anlamayan, uzun söze gereksinim duyan bir kimse olduğuna 1mada bulunmak .•. gibi edebi amaçlar muvacehesinde zikir üslübuna ba§vurulduğunu açık
lamı§tır .14
İslam! ilimlerdeki duraklama ve gerilemeye paralel olarak, zikir üslübu da
XX. yüzyılın ba§larına kadar söz konusu teorik ağırlıklı çerçeve seviyesinde ele
alınmı§tır. XX. yüzyılda bütün dünyada edebiyat alanında ağırlık kazanan üslup
çalı§malarıyla beraber zikir üslübu pratik ağırlıklı ba§lıklar altında ele alınmaya
ba§lanını§tır.

***

12

Abbas, Fazi Hasan, el-Beldgatü'l-müfterti aleyhti beyne'l·ası1lati ve't-tebe'iyye, Amman 1419/1999,
s. 143; Hamdan, İbtis3.m Ahmed, el-Hazfü ve't-takdim ve'He'hfr fi Divtini'n-Nabiğati'z-Zübyô.ni:
Dı"rdse

13
14

diltdiyye·tatbikiyye-ma'neviy)'e, Dima§k 1992, s. 23; Ebı.'i Abdullah, Abdülaıfı Abduh, elMa'na ve'l-i'rdb inde'n-nalıviyyin ve nazariyyetü'l-timil, Trablus 1391/1982, s. 589; EbU Ali, Muhammed Berakat Hamdi, FüsUl fi'l-beldga, Amm3.n 1403/1983, s.174.
Hamdan, d-Hmfü ve'Hakdim, s. 23.
es·Sekkaki. Miftilhu'l-ulum, s. 95, ı ı ı, !23-124.

Hazif-Zikir İli§kisi
Sülas1 birinci babdan kullanılan }1 maddesi sözlükte, "bir §eyi ezberlemek,
muhafaza etmek, telaffuz etmek, hatırlamak, anmak, zihinde tutmak," 15 anlamlarına gelmektedir. Bu mana ekseninde olmak üzere zikir <}+Jıı meani ilminde,
"ibareden dü§ürülmesi (hazfi/...i..WI ) mümkün olan cümle unsurunun belli bir
maksada binaen özellikle ibarede muhafaza edilmesi" anlamında kullanılan bir
terimdir.
Hazif-zikir, Arap belagatında takdim-te'hir, ta'rif-tenkir, fasl-vasi üsluplan
gibi birbirlerinin kar§ıtı olan üsluplardır. Her birinin kendine has bağla
mı/makamı ve kullanım maksadı vardır ve her biri kendi makamında beliğdir.
Dolayısıyla: "Hazif üslubu icazlı/vecizli kullanımı temsil ettiğine göre, zikir üslubunun belagatı temsil etmesi mümkün olur mu" §eklinde yöneltilecek bir sorunun hiçbir değeri yoktur. Çünkü hazfin bağlam ve maksatları farklı, zikir üslfı
bunun makam ve maksatları farklıdır. Belilgat da "hill ve makama uygun söz
söyleme sanatı" olduğuna göre hazif kendi makamında beliğ olduğu gibi, zikir de
kendi makamında belilgatın ta kendisidir. Yahya b. Halid b. Berınek, (ö.l65i781)
bir gün iki edebiyatçıya aynı konuda bir yazı kaleme alınalarını emreder. Biri
uzun, diğeri ise kısa bir yazı kaleme alır. İkisini okuduktan sonra kısa yazana:
"Gayet güzel, her §ey yerli yerinde, gereksiz hiçbir uzatmaya yer verınemi§sin;
uzun yazana da: Gayet güzel, her §ey tamam ve hiçbir noksan yok," kar§ılıklarını
verir. 16 Halil b. Ahmed ise: "Yazı, hıfz edilmesi için kısa, anla§dması için ise uzun
olarak kaleme alınır," 17 derken bu iki üslubun belilgat boyutlarına dikkat çekmi§tir.
Şu

hususu da unutmamak gerekir ki zikir üslfıbu ile 1caz arasmda bir çelişki
ib§.renin sadece yüzeysel seviyede algılanması durumu için söz
konusudur. ibarenin edeb1 boyutta zevk edilmesi durumunda zikir ile 1cilz arasın
da asla bir çeli§ki söz konusu değildir. Zira bağlarnın delaletine binaen ibareden
anla§ılabilen unsurun özellikle anılmasının (zikir) arkasında, söz sahibinin amaçladığı özel bir maksat ve hedeflediği edebi bir nükte vardır ve söz sahibini, ibareyi
bu formda ortaya koymasına sevk eden psikolojik bir takım etkenierin olmaması
mümkün değildir. Dolayısıyla zikir üslubunun böyle bağlamlarda üsluba getirdiği
olduğu varsayımı,

15

16

11

ei-Fer8.hidi, el~Ayn, "z.k.r." md.; el-Ezheri, Tehzibü'l-lüga, IV, 469; İbn Abbad; el-Muhft fı'l-lüğa,
111,~69; ei-Cevheri, es- Sıluıh, "z.k.r.", md.; İbn Side, el-Mulıkem, VI, 489; Zemah§eti, Esılsü'l
belaga, s. 137; İbn Manzfır, Usdnü'l-Arab, "z:k.r." md.; el-Feyrfiz§badi, KdmUsü'l-muhi~. "h.z.f.",
md.; ez-Zebidi, Tdcü'l-arUs, "z.k.r.", md.; TeluUıevf, Muhammed b. Ata b. Ali el-FarOkt elHaneli, Keşşd{ü ıstılalu'lıi'l-fünfm, Beyrut 1996, I,825; Matlub, Ahmed, Esdllb belagiyye, Kuveyt
1980, s. 160; el el-Akk8.vi, İn'8.m Fevv8.1, el-Mu'ct..'11lü'l-mufassal fi 'ulCtmi'l-beltıga, Beyrut
1413/1992, s. 530.
EbQ MOsa, Hasiiisu't-terdkib, s. 180.
a.g.e., s. 180.
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göz ardı etmek, söz için ciddi bir kusurdur ve sözün makama uygunluilkesini ihlal eden önemli bir eksikliktir.
Makammda/bağlamında

ba§vurulan zikir üslübunun !cazın ta kendisi olduğuna misal olmak üzere:
j;J~j :d_;;\ j;J~j "Biz onu (Kur'an'ı) hak olarak
indirdik, (evet) o, hak ile inml§tif." ayet-i kerimesi 18 verilebilir. Hak (j.;.iı) ismi
ile indi {J)) fiilinin tekrar edildiği ayet, bağlammda son derece beliğdir .. Şöyle ki,
ikinci cümlede j.;.iı kelimesi hazif üslübu üzere:
_,J "0, onunla inmi§tir"
§eklinde ifade edilecek olsaydı, hak ve hakikat üzere indirilen ve içeriğinde
batıla asla yer olmayan Kitabın/Kur'an'ın bu özelliğinin bu denli açık ve net
vurgolanmış olması mümkün olur muydu!? 19 Çünkü makam "Kur'an'ın sahih ve
bozulmadan inıni§ olduğu gerçeğini" vurgulama makamıdır ve bu makamcia
vurguyu sağlayabilmek için hak ve inzal/nüzül kelimelerinin tekran son derece
gereklidir.

J;

J;

... ,.

Zikir-İtnab-Tekrar İli§kisi
Zikir konusu mean! konularının tasnifinde takdim-tehir, tarif-tenkir, faslvasi gibi cümle unsurlarına arız olan haller bağlammda hazfin kar§ıtı olarak ele
alınırken, itnab ve bir çe§idi kabul edilen tekrar' 0, bir fikrin dile getirilmesinde
sözü olu§turan cümle veya cümleciklerin içerdikleri lafız ve mananın kemiyeti,
yani ibarenin fizik! boyutu çerçevesinde, !cazın kar§ıtı olarak ele alınmaktadır."
Dolayısıyla zikir, müsned(yüklem), müsnedünileyh'e(özne) ve müteallikatü'l-fi'l
(fiille alakah olan cümle öğeleri) gibi ibareden dü§ürülmesi (hazfi) mümkün olan
cümle unsurlarının, belli bir maksada binilen ibarede muhafaza edilmesi çerçevesinde belagata konu olurken, itnab normal kullanım sınırının üstünde bir lafız
kemiyetiyle ifade edilen bir fikrin 22 mukteza-yı hale uygun ve beliğ olmasının
ölçülerinin neler olması gerektiği noktasında belagata konu olmaktadır. Böylece
zikir ve itnab-tekrar arasında formel bir ili§kiden söz edilebilir. Şöyle ki; zikirde
kelimelerin fizik! boyutuna ekleme yapıhrken, itnabda cümlenin fizik! yapısına
ekleme yapılmaktadır.
Zikir Üslübuna Ba§vurma Maksatlan
Zikir üslübunun ibareye kazandırdığı edebi açıhmları/maksatlan sıralamadan
önce üslup konusunun yoruma açık olduğunu, hazfi, zikri, takdimi, tehiri, faslı,
vas h... gerektiren makamlarm belli bir teorik çerçeveyle sınırlanamayacağını,
bağlamdan hareketle daha bir çok açıltmların tesbit edilebileceğini ve bu konuda
yegane kriterin, bizzat siyak/bağlam ve onu yorumlayacak olan akıl ve edebi zevk
18
19

ıo
21

22

el-İsra, 17/105.
EbCı MUsa, Hastlisü't-terdkfb, s. 180; es-Saidi, el-Be/dgatü'l-aliye, s. 60.
Erdoğan Ba§, Kur'an'ın ÜslUbu ve Tekrarlar, İst8.nbul2003, s. 64-66.
İsmail Dumm§, Arap Dili ve Belagatıyla İlgili incelemeler, İstanbul2001, s. 25.
a.g.e., s. 25.

olduğunu 23 hatırlannakta
ğimiz

yarar olduğunu ve zikir üslubu bağlamında zikredeceedebi açılımların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini dü§ünüyoruz.

Manayı

Etkili Bir Şekilde Tasvir Etme
Mananın etkili bir §ekilde ortaya konması, ınuhatabın zihninde peki§mesi ve
adeta nak§olunmasının gerektiği durumlarda zikir üslubu hazfe tercih edilir ve
ibareye önemli edebi açılımlar kazandırır. 24

-~ '"! ~ı c;: ~) lA j Jj ;\ ~ (:Jjlı j c_Jjlı <j- ,!.ı.)\.:.,3 "Sana ruh hakkında

soru sorarlar. De ki: "Ruh, Rabb'im1n ·emrindendir. Size (o konudaki)
ilimden pek az bir §ey verilmi§tir." ayetindeki25 kullanımı müsnedün
ileyh/öznenin (ikinci ruh kelimesi) bu bağlamdaki zikrine misal verilebilir. Siyak
ve sibaktan cevabın: .).j ) ~ '-"' j "0, Rabb'imin emrindedir" §eklinde ortaya
konması mümkün iken, -(:Jjlı kelimesinin özellikle ikinci kez anılması(zikir),
konunun ana eksenini olu§turan ruh kelimesinin etrafİnda serd edilen fıkrin çok
daha etkili bir §ekilde ortaya konmasını ve ınuhatabın zihninde adeta nak§olunmasını ve üzerinde v~rgu yapılmasını temin etmi§tir. 26 Dolayısıyla ib<lrenin hazif
üzere kurulup .).j _;1 ~ '-"' j "De ki: "0, Rabb'imin emrindedir" formunda
ortaya konması Çok' açık ve net bir §ekilde izah edilmesi gereken fikri bu kuvvetlilikte ortaya koyma imkanı vermeyecekti. Şu halde burada zaınir yerine rUh'un
tekrar zikredilmesi, açıklık-netlik ifadesi ve önem vurgulaması i§levi görmektedir.
Hz. Ali (r.a) 'dan rivayet edilen: -.!.1;\s -.!];y:.":/ J.-"ıJ d.ul v-,.; -.!.1;\5 ~!.,;-'] ~ı
"Hiç ölıneyecekmi§ gibi dünyan için çalı§, yarın ölecekmi§ gibi de
ahiretin için çalı§!" sözü ise ınüsned/fiilin zikrine misal verilebilir. Hazfeciilmesi
hillinde ibareden anla§ılması mümkün olan ikinci J.-"ı (çalı§) fiilinin zikri,
ınananın vurgulu ve etkili bir şekilde ortaya kanınasına yöneliktir. 21 Zira ibare:
ı .ı;, ""_,.,.; -.!.1;\5 -.!]; y:.":/ J , ı--"1 v-,.; -.!.1;\5 ~L,;.ı.J J.-"ı "Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyan
için çalış, yarın ölecekmiş gibi de ahiretin için ... " §eklinde hazif üslubu üzere
kurulacak olsaydı söz konusu vurgulu ve etkili anlatım gerçekleşmemiş olacaktı.
Ayrıcazikir üslubu her iki fıkrin müstakil bir cümle formunda ortaya kanmasına
imkan tanımı§tır.
ı.ı;, ""y>3

Meffilün/tüınlecin hazfedildiği _,......;:ıı

<1,_,...1 ,).<-.

Jt.-;)lı (açıklama şartıyla

kapalı anlatım) üslfibunda 28 yaygın kullanım .~ ve >ı) fiilierinin hazfidir. Ancak
23

el~Meydi'i.ni, el-Belagatü'l-Arabiyye, I, 314; İyd, Red, Felsefetü'l-belaga, İskenderiye ts., s. sı.

24

ez-Zevbet, el-Beldgatü'l-Arabiyye, s. 282.
el-İsr:( 17/85.
a.g.e., s. 283; Nahle, MahmUd Ahmed, FCl-belitgati'l-Arabiyye: İlmü'l-meiinf, Beyrut, 1990/1410, s.
51-52.
el-Meydani, el-Belagatü'l-Arabiyye, I, 321.

25
26

27
28

Buna ~l4:ıı ~ u~.;..~ı (kapalılıktan sonra açıklamak) veya J1.2:-~1 ~ J.....U;Jı (manayı genel bir §ekilde
ortaya koyduktan sonra detaylandırmak) üsllıbu da denmektedir. Sibeveyhi, EbU Bi§r Amr b.
Osman b. Kanber, el-Kitdb, Bulfik 1316, II, 175; elwKazvini, el-İztih (Şuruhu't-Telhfs içinde), Il,
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hazfeciilen

meful,

alı§ılmı§ın

dı§ında

bir

mana

ifade

ediyor

(umfır·ı

müstağrabeden) ise, bu fiilierin hazfi yerine zikri tercih edilir. 29 Çünkü bu gibi

durumlarda i§aret ve telmih yeterli olmamakta, muhatabı tatmin edecek §ekilde
ibareyi açık bir §ekilde zikir üslübuyla ifade etmek gerekmektedir. 30 Mesela
toplumda saygın ve itibarlı olduğunu iddia eden ve sosyal konumoyla övünen bir
kimsenin: .!.,:,>) .r-"'.11 ..};. >~ı ,:,ı '•: _,J (Hükümdara kar§ılık vermek isteseydim
verirdim) veya: ;' -~i f.-" js ~i _;ıı ,:,ı ' •: _,J (Her gün halifeyle bul u§·
mak/görü§mek istesem bulu§Urum) sözlerini" bu kullanıma örnek vermek mümkündür. 32 Zira devlet ba§kanına kar§ılık veıme veya her gün onunla görÜ§me
normal ve sıradan bir durum değildir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda sözün,
muhatabın zihninde yerle§mesi ve rahat anla§ılması için hazif üslfıbuyla değil de,
zikir üslubuyla ortaya konması daha uygundur. 33 Bu sebeple .L; fiilinin tümleeinin hazfeciilmesi üslübuyla .r-"'.11 ,_};. .!.,:,>) '•: _,J (Dileseydiın, hükümdara
kar§ılık verirdim) §eklinde de~il de, tümlecin zikredilmesi üslfıbuyla >~ı ,:,ı ' •: _,J
.!.,:,>) .r-"'.11 ..};. (Hükümdara kaqılık vermek isteseydim verirdim) §eklindeki
anlatıın makama daha uygun dÜ§ınektedir. Aynı §ekilde el-Hureymi'nin34 §U
beyti35 meffılün bu bağlamda zikrine güzel bir misaldir:

&Jj .?JI j_;.ı_., 0?JJ .,ı..~ L> ~ı ,:,ı ..:.c.ı YJ
131; et- Teftazanı, Mulıtasarü'l-metini (Şurulıu't- Telhis içinde), Il, 131; es-Suyuti, Ebu'I-Fadl
Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, Muterakü'l-akn'ln fi i'cilzi'l-Kur'an, (nşr Ali Muhammed
el-Bidlvi), Kahire 1973, I, 307; el-Bind8.ri, Hasan, Fi'l-belô.gati'l-Arabiyye: İlmü'l-mearıı, Mısır
1410/1990, s. 187; el-Cüneydi, Ali, el-Belô.gatii'l-ganiyye, Kahire ts., s. 146; el-Mut'inf, AbdliiAzim İbrahim, Hasô:isü't-tabıri'l-Kur'ant ve sinultühü'l·belltgiY)'e, Kilhire 1413/1992 Il, 52; Şeyh ün,
Min esr{tri'l-belltga, s. 61.
29
ez-Zemah§eri, Tefsirü'l·Keşş&f 'an hakaiki't-teniil ve uyUni'l·ekiivil fi vücı1hi't·te'vil, (n§r. Muhammed Mersa Amir), Kahire 1397/1977, I, 45; İbnü'l·Esir, d·Meselü's-silir fi edebi'I-katibi ve'ş-şdir,
(nşr. Ahmed el-HCıfi-Bedevi T abane), Kilhire, ts., II, 243; Muhammed Hasan, Abdullah Ali,
Belltgatü'l-hazf inde'l-imitm Abdikahir el-Cürciinf, Kahire 1993, s. 52; FeyyCıd, BcsyCıni
Abdülfettah, Min belagati'n-nazmi'l-Kur'anf, Kahire 1992, s. 132; el-Bindari, Fi'l-belltgati'lArabiyye, s. 187; HammCıde, Tahir Süleyman, Zi1hiratü'·hazf fi'd-dersi'l-lugavi, İskenderiye 1983,
s. 96; Amir, Fethf Ahmed, el-Me&ıi's-stiniye fi'l-üslabi'l-Kur'ani, İskenderiye 1976, s. llS;· el- elHımsi, Muhammed Tfihir, Mebahis fi ilmi'l-me{tnf, Suriye 1991, s. 228-229; Bekri Şeyh Emin,
İlmü'l-meant, s. 167.
30
ez-Zevbei, el·Belftgatü'l-Arahiyye, s. 243.
31
Cürd.ni, Abdülkahir b. Abdurrahman b. Muhammed, Delailü'l-i'c{tz (nşr. Mahmud Muhammed
Şakir), Kalüre 1413/1992, s. 166; Ebu Musa, Delaliltü't-terakib, s. 317.
32
el-Cürdini, Delililü'l-i'ci1z, s.165.
33
a.g.e., s.164.
34 Tam adı: EbU Yaküb İshak b. Hassan (b. KCıhi) el-Hureymi olup methiye ve mersiyeleriyle
tanınan Türk asıllı bir ş3irdir. Hakkında geniş bilgi için bk. İsınail Durmuş, "Hureymf", DİA
isıanbul1998, xvııı, 385-387.
35
Ş3irin bu beyti, ınersiye olarak yazdığı bir kasideden alınmıştır. Müberred, Ebü'l-Abbas Muhammed b. Yezid b. Abdülekber ei-Ezdi, el-K&mil, (n§r. Muhammed Ahmed Dalı) Beyrut 1986
(Müessesetü'r-Risale), III, 1362; el-Cürd.ni, Delailü'l-i'cdz, s. 164.

l

Ona kan ağlamak isteseydim ağl~rdım,
Ancak sabnn alanını daha geniş buldum
Şair ibareyi: L:; ~ ~ ~ )J (Dileseydim, ona kan ağlardım) şeklinde
hazif üs!Cıbuyla ifade edebilirdi. Ancak kan ağlama iradesi, bilinen ve alışılagelen
bir şey olmadığı ve muhatap tarafından işaret ve telmih yoluyla anlaşılması zor
olduğu için ibarenin zikir üs!Cıbuyla ifade edilmesi daha uygun düşmüştür. 36

Ebu'I-Hasan Ali b. Ahmed el-Cevher1'in37 şu beyiti38 de benzer bir kullanım
içermektedir:

ıp ,!4.; ~~,:,ı ' ': ,ı; ~p ~ j_,.:.ıı ci" cr.<~
Özlem efkardan başka bir şey bırakmadı bende
Ağlamak dileseydim efkar ağlardım her demde
Beyitre alışılmışın dışında bir milnil ortaya konduğu için ,t_; (dilemek) fiilinin mefCılünün/tümlecinin hazfi yerine zikri yoluna gidilmi§tir. Zira kan ağlama
gibi, fikir ağlama da alışılmışın dışında bir eylem olup, ibare hazif üslCıbu üzere: )
ı_,s;:;; ~ ' '• (dileseydim, fikir ağlardım) şeklinde telmih ve işaret yollu ifade
edilseydi, o zaman, ınuhatap bunu anlaınakta zorlanacaktı. Çünkü hazif üzere
kurulu olan bu ibare, şairin her istediği an söz konusu efkar ağlama eylemini
gerçekleştirebileceğine ve bunun sıradan bir fiil gibi yerine getirebileceğine işaret
etıniş olacaktı ki, muhatabın bunu kabullenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla
mefCılün zikri, efl<iir ağlamanın beklenmedik ve olağanüstü bir şey olduğunu
satır aralarına ta§ıma imkanı sağlamı§Ur. 39

Tahsis
Bazan da hazfi mümkün olan ibarenin özellikle zikri, sözü edilen mananın
zikredilen kişiler,e has ve onlarla özdeş olduğunu vurgulama imkanı sağlar . .!ı;i,;l
,)_,.;..ı.kjı f-A .!ı;i,;1.:; r-f}~ 0:i.ô ~ (İşte onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve umduklarına ererıler, işte onlardır!) ayet-i ker1mesinde 40 nıüsnedün
36

37

38
39

40

EbCı MCısa, Delalatü't-terakib, s. 318; Sellfıın, Tfımir, İlmu'l-medni: Kırde sdniye li'Heşkili'n-nahvf,
Suriye 1996, s. 297; el-Cürd.ni, Delailü'l-i'cdz, s. 164; İbnu'l-Esir, el-Meselü's-stıir, Il, 243-344;
Amir, Fethi Ahmed, el-Meii.ni's-sdniye fi'l-üslUbi'l-Kur'anf, İskenderiye 1976, s. 114; el-Hımsi,
Mebahis fi ilmi'l-mednf, s. 224; el-Bindfırl, Hasan, Fi'l-belagati'l-Arabiyye, 227-228; el-Mut'int,
Has&sü't-ta'bir, II, 52; es-Saidi, el-Be/agatü'l-dliye, s. 66; Tabi, Dirdsdt, s. 43; el-Cüneydi, elBelagatü'l-ganiyye s. 147; Abdüllatif Said, Abdüssettfir, "Min Kazfiya'l-ihtizfil", MeceUetü'l-Ezlıer,
sy. 2, Kahire 1990, s. 226-236; Emin, Bekr'l Şeyh, el-Be/.agatü'l-Arabiyyetü ft sevbilui'l-cedtd:
İlmu'l-miant, Beyrut 1990, s.167; el-Halebi, Hüsnü't-tevessül, s. 169.
Tam adı: Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed el-Cevheri el-Cürdini olup es-Sfihib b. Abb§.d'ın §airlerindendir.
el-Cürdini, Delailü'l-i'cdz, s. 167.
Muhammed Hasan, Be/.agatü'l-hazf inde'l-imitm Abdikiihir el-Cürcô.nf, s. 64; es-Said!, el-Belagatü'lô.liye, s. 66; Seli Gm, İlmü'l-medn'i, s. 297 .
el-Bakara 2/5.
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ileyhin/öznenin zikri ibareye böyle bir

açılım kazandırmaktadır. Şöyle ki, Jl;jjl

(i§te onlar) i§aret isminin hazfi mümkün iken özellikl_e zikri, sözü eLiilen muttaki-

lerin diğerlerinden farklı kimseler olduklarını "bir hidayet/doğruluk üzere olma"
ayrıcalığının kendilerine has bir meziyet olduğu gibi, "felaha emıe" gibi bir nime;
tin de kendilerine mahsus olduğunu vurgulamaya yöneliktir. 41 İbarenin: Jl;jjl
:ı #Jı f-" j Hj) cr c.S.JJ, )i- (İşte onlar, Rablerinden bir hidilyet '' zeredirler ve
umduklarına erenler, onlardır!) §eklinde hazif üslübu ile ifade edilmesi durumunda
söz konusu ra,hsis eksenli mana bu denli güçlü ortaya konmu§ olmazdı. 42 Diğer
taraftan Jl;j j\ ipret isminin ikinci cümlede özellikle zikri, her iki cümlenin
birbirinden bağımsız bir formda ortaya konmasını ve içerdikleri mesajın daha
etkili bir §ekilde ifade edilmesini sağlamı§tır."
Mahkeme ortamında hakimin: ın.•:..!.ıı ~_,...ll •.ı.. j.ö if (Bu çirkin hırsızlığı
kim yaptı?) sorusuna §ahidin: ı,L..:.:.JI <i _,...ll •.ı.. J.J Z,')l; (Falanca ki§i bu çirkin
l:ursızlığı yaptı) cevabı ise ınüsnedin/fii!in bu çerçevede zikrine örnek verilebilir.
Çünkü cevabın zikir üslUbu üzere ortaya konmasıyla, bir taraftan söz konusu
eylemin o ki§iye aidiyeti tescillemni§, diğer taraftan da kapalılığa ve iltibasa
meydan vermeyecek §ekilde mananın çok daha etkili bir §ekilde ortaya konması
temin edilmi§tir. 44
Peki§tirıne

Bazen zikir, özellikle ınanayı peki§tirıne i§levi görür. ;;j i;\.flıı ı _,.;.:s:; 'Jj
1 i ·'S:, (Şahitliği gizlemeyin, onu gizleyenin kalbi günahkardır. Allah,
yaptıklar;mzı bilir.) ayetinde 45 böyle bir kullanım mevcuttur. Çünkü f'i :G~
cümlesi ile "§ahitliği gizleyen ki§inin günahkar olduğu" yönündeki mesaj anla§ıl
ını§ olmasına rağınen, bununla yetinilıneyip müsnedün ileyh failin/öznenin (;,Jj)
zikri cümleyi peki§tirme i§levi görmü§tür. Zira fiilin, bizzat kendisiyle icra edildiği
organa isnadı daha etkili bir ifadedir. 46

;,Jj

p :G~

Söz sahibi, müsned haberi/yüklemi açık ve peki§tirilmi§ surette müsnedün
ileyhe/özne isnad etmek istediği bağlamlarda da zikir üslübuna ba§vurur. Bu
kullanıma İbnü'd-Dümeyne'nin47 §U beyitleri48 misal verilebilir. Şair kendisini
kınayan ına§ii.kası Ümeyme'ye naz1re bağlamında §Öyle diyordu:
41

42
43
44
45
46
47

- ez-Zemahşerf, el-Keışdf,

I, 28; el-Meydılni, Abdurrahman Hasan, el-Belitgatü'l-Arabiyye, I, 318319; el-Hamlfıvi, Ahmed, Zehrü'r-rabi' fi'l-meanı ve'l-beyilni ve'l-bedt, Mısır 1905, s. 19; el-Bind8.ri,
Hasan, Fi'l-belagati'l-Arabiyye, s. ll 1-112; es-Sa'tdt, el-Belagatü'l-dliye, s. 60.
Abdülmuttalib, Muhammed, el-Belagatü: Kır& uhril, Kahire 1997, s. 125.
el-Meydani, Abdurrahman Hasan, el-Belagatü'l-Arabiyye, I, 318.
Bekri Şeyh Emin, İlmü'l-mednt, s. 155.
el-Bakara·l/283.
ez-Zemall§eri, el-Ke§şô.f, I, 158.
Asıl adı: Abdullah b. l)beydullah el-Has'amt olup künyesi Ebü's-Serri'dir ve pek tamnmayan bir
§airdir. bk. Ebü'l-Ferec el-İsfahfmi, Ali b. Hüseyin b. Muhammed, el-Egiint, (n§r. Abdüssettar

rJ5 _,..;~ı t.ıi c;-;-)J i)j>- ,_).J ~ .;ıı ~~J
fJ;,. <!:'iL;.ı41WJ1 iıy:.j <.>r!JI f!'i> ") 1,- cjll ~~J
f)05" >J..LJ..II.jl> W?l ~ ~ <,!'_;; ~~cjll ~~J
Kalbimi pare pare doğrayan sendini
Her tarafını delik de§ik eden, §erha §erha yaralayan sendini
Gece boyu deli-divane yoJlara dü§üren sendin!
Vadinin iki yamacında kaya ku§ları sinip uyumu§ken,
Yakınlanını danltıp benden uzakla§tıran sendini
Onları banşa yanaşmaz,

benden yüz çevirten ve bana öfke dolu kılan sen-

din!
Şair anılan

haberleri ma§Gkasına açık ve peki§tirilmi§ surette isnad etmeyi
için her defasında (J) edatını kullanarak hazif üslubu ile yerinmek
yerine, munfasıl zamiri (~i) 'yi her beyitte anmaizikir yoluna gitmiştir. Böyle
yapmak suretiyle, kendisini sözünde durmamakla itharn eden maşukası: Sen değil
mi idin şöyle yapan, sen değil mi idin böyle yapan ... diyerek yaşadığı bütün bu
sıkıntılan peki§tirilmiş surette kendisine tek tek hatırianna imkanı buluyor.
Kısacası makam/bağlam pekiştirmeyi gerekli kıldığı için söz sahibi zikir üslubuna
ba§vurmayı bir zarilret görüyor.
arzuladığı

· ._,.ll ...;_r k.J c);\ ""'--" k.J ..;.:? .:;_,...,\ k. l.i.. .. (Bu, bizzat gözüıni e gördüğüm, "kulağımla duyduğum ve kalbimle/sezilerimle tanıdığım/hissetiğim hususlardan biridir) sözünde49 de benzer bir kullanım yer almaktadır. Çünkü söz sahibinin: Bu, gördüğüm, duyduğum ve tanıdığım/hissetiğim hususlardan biridir, ifadeleriyle
maksadını muhatabına aktarma imkanı varken, bununla yetinmeyip, bizzat
gözümle, kulağımla ve kalbimle kelimelerini zikrettnesi muhatabmı ikna bağla
mmda manayı pekiştirme işlevi görmektedir.
Özlem ve İştiyak
İnsanoğlu özlem duyduğu ve kendilerine karşı engin hisler beslediği varlıkla
n her andığmda, söz konusu özlemini yatl§tırmak ve yoğun hislerini bir nebze
olsun dinciirmek gayesiyle o varlıklarm isimlerini açıkça zikretme yoluna gider.
Gurbet diyarında vatana ve maşuka olan özlemierin dile getirildiği bağlamlarda
isiınierin açık kullanılmalannın arkasında bu gerçek yattnaktadır.

Ahmed Ferac) Beyrut 1990, XVII, 46; el-Cürdni, Deliiilü'l-i'ciiz, s. 90.
Ebü'l-Ferec el-İsfah8.ni, Ali b. Hüseyin b. Muhammed, el-Eganı, XVII, 53; EbU MGs8., Hasdisü'tterilklb, s. 185.
49 ez-Zemah§eri, el-Keşşdf, I, 158.
48
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J:I~ İbr~!'iıı'. K~Ç~I_'_----------------------------------------------------Malik b. er-Reyb'in, 50 Horasan'da eeclinin yakla§tığını
51

hissettiği anda memzikir üslubunun ib~reye yansıttığı özlem eksenli

leketini anlattığı §U beyitler,
güzel bir misal te§kil etmektedir.

m~n~lara

~l_fll u-"~1 if"_;\ lXJI ~U)~~ J-'> ~~W ':li
ıo!t.:l..;..ts~ı ~t.. 0.llı 2.--;i ~ı..;; _,s. ..;..s-;ıı ~ r-l w.ıı ,' )'
~1> ~W-ili .:,.s:ı~ j\j.A 0.i\l 13> _,ı W-lı J--1.) :,lS

.w

Dostlar! Ke§ke el-Gad~'nın kenarında bir gece kalsam
Körpe develerime oralarda güzel bir binsem
Ke§ke kervan Gad~'yı geçip onu geride bırakmasaydı
Ke§ke Gad~ kafileye gece-gündüz e§lik etseydi
Yakın olsaydı Gadil, Gadil'nın sakinlerini ziyaret ederdik
Ancak Gada yakın değil (çaresiz kaldık)
52

Şair ecelinin yakla§tığmı hissettiği ve yakınlarına kar§ı duyduğu özlemln- &ı
ruğa çıktığı gurbet diyarında aile ve yakınlarına olan özlemini, onların bulunduğu
w.;JI 'nın §ahsmda terennüm etıneye çalı§ıyor. Duygu ve hislerin yoğun olduğu
böyle bir halet-i ruhiye içerisinde, ibare hazline imkan tanısa da §air söz konusu
mekanı her cümlede açıkça anınayı tercih ediyor. Çünkü o lafim/mekanın §airin
ruhunda özel yeri vardır ve çağrı§tırdığı manalann, gurbet acısını dindiren bir
boyutu bulunmaktadır. Dolayısıyla her vesile ile açıkça zikri onu ancak tatmin
etmekte ve onu her zikredi§te, acısının biraz olsun hafiflediğini dü§ünmektedir.
Aklı, kavu§manın mümkün olmadığını bilse de, hisleri memleketini anınaya ve
gönlünde var olduğunu haykırmaya sevk etmektedir. Onun için ibarenin hazfi
mümkün olsa da w.;Ji 'yı altı defa zikretmes~ varanına olan özlem ve i§tiyakını
zirveye ta§ıma ve bunu muhataplanna duyurına imkanı vermi§tir. 53 Ama §air
ibareyi hazif üslubu üzere kurup zamide yetinseydi, söz konusu özleminin yoğun
luğunu ibareye bu derecede yansıramayacak ve hissiyiltım muhatabma bu kadar
yoğun aktaraınayacaktı.

Zikir üslubunun anlama yüklediği özlem eksenli manalara verilebilecek en
güzel misallerden biri de el-Hansa'nın, 54 suikasta kurban giden üvey karde§i Sahr
için söylediği §U beyitlerdir. 55
50

Malik b. er-Reyb b. Havt b. Rabia olup aslen Basra'daki Beni Temiın badiyesindendir.

51

Ebü'l-Ferec el-İsfah3ni, Ali b. Hüseyin b. Muhammed, el-Egtint, XXII, 302.

52

~~ §airin aile ve yakınlannın ikamet ettiği ve se ksek ağaçlannın bulunduğu mahaldir.
ez-Zevbei, el-Beldgatü'l-Arabiyye, s. 288.
Arap kadın §S.irlerin en büyüğü olan el-HansS.'nın (ö. 24/645) asıl adı: Tunladır Bint Aınr b. eiHS.ris er·Riyahıyye'dir.
el-Hansa, TumS.dır Bint Amr b. el-Haris er-Riyahıyye, Divdn, (n§r. İbrahim Avadeyn), baskı yeri
yok, 1985, s. 304-305; İbn Re§ik el-Kayravani, el-Umde fi mehdsini'§·§i'r ve Mabihi ve nakdih (n§r.

Ümeyyeoğulları'nın ilk dönem §8iridir. bk., el-Egiinl, XXII, 304.
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Sahr hem efendimiz hem pirimiz
Sahr kı§ kıdıgında en cömertimiz
Sahr er meydanında ceng§.veriıniz
Sahr acıkan erlere çok deve kesenimiz

Sahr'a tabi olur kılavuzlarımız

Sanki baımda ate§ yanan ulu dağmuz
Şair

karde§i Sahr'a olan özlemini haykırmak için ismini dört yerde açık bir
ıekilde zikretmektedir. ibareyi '"Lı /o §eklinde devam ettirmesi mümkünken,
özellikle zahir isme baıvurması, hem pekiıtirme edatı Z,jile hem de söz konusu
peki§tirmeyi daha da peki§tirecek J (lam-ı muzahlaka) ile ortaya koyması karde§ine olan özlemini zirveye taııınakta ve ona bağlılığını doruğa çıkarmaktadır.
Böylece onun ayrılıp gitmediğini ve adeta kalbinde diri olduğunu ibareye yansıt
maya çalıımaktadır. Ancak derununda hissettiği bu yoğun ınanaları hazilli
kullanıınla aktarma yoluna gitseydi onları bu kadar yansıtması mümkün olınaya
caktı.56

Muhatabın Akli Melekesinin Zayıf Olduğuna Imada!fa'rizde Bulunma
Belagat uzmanları bunu C::'Uı ;JL,;., Jt....:)'ı (Muhatabın akl! melekesinin zayıf
olduğuna !mada bulunma) ıeklinde formüle etmiılerdir. Çünkü hazifte muhatabın zeka seviyesine ve metnin içerisinde yer alan karinelerden manayı kestirmesine itimat söz konusudur. Ancak zekaya itimadın zayıftadığı ve muhatabın
manayı kestirıne gücünün azaldığı durumlarda lafza itiınat ön plana çıkmakta ve
zikir üslı1bu zorunlu hale gelmektedir.

ılo rJ> r-f ili.i j, J~ • ~ı;.ı ~ l4)~ ılo •' j;; ..:...;\ j ı)~ ("İbrahim, tanrılarıımza
sen mi yaptın bunu?"dediler. O da "Hayır, bilakis §U büyükleri yaptı onu) ayet-i
ker1melerinde 57 yer alan kullanım buna misal verilebilir. ~ l4)1, ıl,; ,' Li ..:.._;jj
fMIJ.! ("İbrahim, tanrılarımıza sen mi yaptın bunu?") sorusuna Verilecek cevap-

r-f

ta: ıl;.' rJ>
j, ("Bilakis §U bü~ü~leri ... !") veya ı lo j, ("Bilakis §U... ") ibaresi
yeterlidir. Çünkü müsned olan l.W (yapmıı) fiili, yöneltilen sorunun içinde yer
almakta ve normal ıartlarda zikrine ihtiyaç bırakmamaktadır. Ancak İbrahim
(a.s)'in müsnedi/fıili özellikle zikri, kendilerini savunmaktan aciz olan ve herhangi bir faydayı celbetmek veya kendilerine yönelik zararı defetmek konusunda
hiçbir dahilleri bulunmayan ve tuhaf §eylere bağlanıp onlardan medet uman '

56

57

Muhammed Karkazfin), Beyrı1t 1408/1988, II, 74.
EbU Masa, Hasilisü't·terakib, s. 183; ez~Zevbei, el-Beltıgatü'l-Arabiyye, s. 288-289.
el-Enbiya 21/62-63.

70 0 H. İbrahim
muhataplarının

aklt seviyesinin zayıf olduğuna lmida bulunmak ve sadece tasrihten!açık açık ifadeden anladıklarına iıaret etmek gayesine yöneliktir. 58 İbra
him(a.s)'in lhi§aret ismini özellikle anması, onların kartnelerden anlamadıklarını
ve mesajı ancak iıaret ve tasrih üslübuyla algıladıklannı ibil.reye yansıtmııtır. 59

Kur'an'ın tilavet edildiği bir mecliste baıka ıeylerle uğraıan talebeye: 0T.,.aıı
kelamıdır!) denilmesi mübteda müsnedün ileyhin/öznenin
bu bağlamda zikrine misal verilebilir. 60 Bağlarnın delaletine binaen ibarenin
.uıl

i'% (Kur'an Allah

muhataba: ı.uıı i'% (Allah kelamı!) ıeklinde hazilli formda sunulması mümkün
iken, zihnen baıka alemde olduğu ve adeta bağlamdan koptuğu nazar-ı itibara
alınarak aklı melekesi zayıf ve ancak sarih ifadelerden anlayan kimse hükmünde
mütalaa edilmi§tir. ı~ [h 1~) .:,O (Rabbiniz kimdir, Peygamberiniz kimdir?)
sorularına: q; l..;..;j
t.ııl (Allah Rabbimizdir, Muhammed (a.s) Peygamberimizdir) ıekliıl.de vetilecek cevaplar da müsned haberin bu bağlamda zikrine
örnek vermek mümkündür." Çünkü birinci soruya .uı\ (Allah'dır) ; ikincisine de
~(Muhammed (a.s)'dır) hazif üslübuna baıvurularak cevap verilmesi yeterli
idi. Ancak muhatabın aklı seviyesi zayıf veya Allah'ın varlığı ve Hz. Peygamber
(s)'in risaleti konusunda ıek-ıüphe ettiği dü§ünülerek müsned haberler ( ·~.)
~) zikredilerek tasrih yoluna gidilmi§tir.

t:b

Taktir
c;ı kökünden gelen takr!r (r._,AJ) kelimesi, "karar almak, bir ıeyi bir yere
iyice yerleıtirmek (mesela çadırı meraya yerleıtirmek gibi), bir meseleyi veya
görüıü açıklamak ve onun hakikatini ortaya koymak" gibi çe§itli anlamlara
gelir'". Zikir üstübunun önemli sebebi olan takr!r'i, kelimenin lugat manasından
da yola çıkarak, "anlatılanı veya verilmek istenen mesajı, muhatabın zihnine
iyice yerleıtirmek" ıeklinde tanımlamak ınümkündür. 63 J_,z Jp ı;) i~\ "Söz
tekrar edilince iyice yerleıir" ifadesi, zikir üslübunun bu boyutunu güzel bir
ıekilde ortaya koymaktadır64 •

58

Zağltıl, Hamı§ ed-Demird8.§, İlmü'l-meiini, Kahire 1981, s. 218; Kalkile, Abdüh Abdülazlz,

elKahire 1991, s. 193; el-Meydilni, Abdurrahman Hasan, d-Be/Jgatü'lArabiyye, I, 321; es-Saidf, el-Belagatü'l-iiliye, s. 60.
BesyUni, BesyUni Abdülfett8.h, İlmü'l-medni: Dirdsetün beldgiyyetün ve nakdiyyetün li-mesdil'lmeô.ni, Kahire ts., s. 189.
el-Hamlftvl, Ahmed, Zehrü'r-rabt fi'l-meô.nf ve'l-beyô.n ve'l-bedi', Mısır 1905, s. 19; el-Bindiiri,
Hasan, Fi'l-belagaıi'ı-Arabiyye, s. 114.
el-Cüneydi, el-Bel.agatü'l-ganiyye, s. 138; el-Hamlavt, Zehrü'r-rabt fi'l-me'.ini ve'l-beyô.n ve'l-bedt, s.
34; Kalkile, Abdüh Abdülaztz, el-Belagatü'l-ıstıliıhiyye, s. 190.
İbn Manzfir, Lis.inü'l-Arab, "krr" md.
Erdoğan Ba§, Kur'an'ın ÜslUbu ve Tekrarlar, s. 105-106.
Zerke§l, lll, 13; SuyUtl, el-İtkan, II, 848.
Bel.ô.gatü'l-ıstılahiyye,
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64 ·

1:_]-iı j,~l .)jii;:. .:,l):l._;;,}llj -;-ljt.o...:JI ~ y. ~L .r)j

(Andolsun onlara:
"Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan elbette diyecekler ki: "Onları, çok
üstü?; çok bilen (Allah) yarattı.") ayet-i kerimesinde 65 ..:oijt.o...:JI ~.:,.: ~L c;Jj
ı.)> _j)/lj (Andolsun onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan.) sorusuna:
1:) Jı j,~l ( "Çok üstün, çok bilen (Allah).") cevabı yeterlidir. Çünkü ~
unsurları sorudan rahatlıkla anla§ılmaktadır ve cevabın bu unsurların hazfı üzere
kurulması yeterlidir. Ancak ınüsned olan .)!iL fiilinin zikriyle, mü§riklerin,
Allah Teala'nın yeri ve göğü yarattığı gerçeğini muhataplarının zihinlerine
nak§etmek, bunun tabii bir sonucu olarak da Kur'an olarak inen vahye aynı
kabul ve teslimiyet içerisinde yana§maları gerektiği mesajı vermektir. 66

,,.
· - 0J
- · i-t.iı.,jı
., • • jli w.;. .:,rJ
. '·:b d-:.-··.·
..r j·l~. ~.>LU c?-..Uı"t r'·' u-·,; • ~)
. ~cr
. .r"J

~ J.L'. J5:, _,;, j (Kendi yaratılı§ını unutarak bize bir mesel verdi: "Şu çürümü§
kemikleri 'kim diriltecek?" dedi. De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her
yaratmayı bilir.") ayetlerinde67 de benzer bir kullanım mevcuttur. ibarenin zahir
boyutundan: ! k j ~j !f~l ~ Y, ("Şu çürümü§ kemikleri kim diriltecek?)
sorusuna: !3' JJ\ ~.>\..:.;\ '-'.j.\1 ("Onları ilk defa yaratan.") §eklinde müsnedin/ fiilin
hazfi üzere cevap verilm'esi mümkündür. Çünkü, sorunun kendisinde fiile delalet
eden bir karine bulunmaktadır. Ancak öldükten sonra dirilmenin hak ve §üphe
götürmez bir gerçek olduğu mesajını muhatapların zihinlerine yerle§tirmek için
ayette müsned olan 4-•. .:.ı (diriltecek) zikredilıni§tir. 68 Diğer taraftan müsnedin
hazfinde, bu soruyu soran ki§inin aklı melekesinin zayıflığına ve sadece. açık
anlatımdan anlayan birisi olduğuna i§aret vardır. 69

Medih/övme ve mersiye/ağıt makamlarında medhe konu olan ve kendisine
kimselere ait niteliklerin açıkça zikri ön plana çıktığı için zikir üsl Cı
buna çokça ba§vurulduğu görülür. Zira bu bağlamlarda §air, anılan kimselere
kar§ı yoğun his ve duygulada yüklü olur ve onlara ait hasletleri atıf yoluyla iç içe
nakletme yoluna gitmez. 70 Zamir ile yerinme imkanı varken her yeni cüınlede
zahirisimleri bıkmadan ve usanmadan zikretmeyi tercih eder. 'Aınr b. Külsum'un
me§ h ur §U beyitleri' 1 bu çerçevede medihe misal verilebilir: 72
ağıt yakılan

65

ez-Zuhruf 43/9.

66

el-Cüneydi, el-Belagatü'l-ganiyye, s. 137; Zağ!Gl, İlmü'l-mednt, s. 217; ez-Zevbei, el-Belagatü'lArabiyye, s. 285; BesyOnl, İlmü'l-meiinf , s. 190; Kalkile, Abduh Abdülaziz, el-Beldgatü'l-

67
68
69

70
71

ıstılahiyye, s. 192; es-Said!, el-Beldgatü'l-ii!iye, s. 60.
Yasin Jtj./78-79.

Besyfınt, İlmü'l-medni, s. 191; Bekr '·Şeyh Emin, İlmü'l-mednf, s. 155.
Besyfıni, İlmü'l-mednf, s. 190.
Ebı1 MUsa, Hasdisü't-terilkib, s.186.
Şair Tağlib kabilesine mensup olup bu şiirini Mcn8.zire'nin kralı Aınr b. Hind'e hit8.ben söylemiştir.

72

Amr b. Külsı1m, Ebü'l-Esved Amr b. Külstıın b. Malik et-Tağlibi, Diviin, (nşr. Emi! Bedi' Yakub),
Beyrut 1991, s. 88-89.
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Maad kabileleri bildiler kesinlikle
Kurulduğu

an çadırlarmuz sahrada

İtaat edildiğinde bize, gerçek hamiler olduğumuzu
İsyan edildiğinde ise akın edenler olduğumuzu
Gücümüz ye ttiğinde herkese yedirenler olduğumuzu
Yiğitliğimiz sınandığında,

hel§k edenler olduğumuzu

Dilediğimiz hükmü veren
Dilediğimiz

yere konanlar olduğumuzu

Ho§umuza gitmeyeni bir kenara atan,
Arzuladığımız §eyi hemen elde edenler olduğumuzu
Öç aldığımızda intikam pejine düıen,
Cesaretimiz sınandığında kafaları uçuranlar olduğumuzu
Baıkalarının ecel retleri döktüğü tehlikeli sınır bölgelerinde
Korkusuzca ve keyfiınizce konanlar olduğumuzu

Şair, siyak-sibakın delaletine binilen müsnedün ileyh/özne konumunda olan
(wl) pekiırirme edatına bitijen muttasıl (U)zaınirini hazfetme imkanına sahip iken
her beytinde özellikle zikretıne ihtiyacı hissetmektedir. Çünkü kavmine isnad
etmeye çal!§tığı hasletlerin her birini bağımsız bir cümle foımunda ortaya ,koymak
ve söz konusu hasletlerin kendilerine has olduğunu zihinlere nakıetmek istemektedir. 73 Şayet ıair birinci kullanımdan sonra hazif üslubuna ba§vurarak ibareyi: \;~
w_,s:.I+Dl J .. eı_...;.;.ı ı J .. w_,... jWI J '" r-"'WI ... ıeklinde kursaydı, o zaman hem sö~
konusu haslerleri kendi kavınine bu kadar açık ve bağımsız cümleler ·halinde
ortaya koymu§ olmayacak hem de peki§tirme edatı 0\ 'nin U zamirine biti§mesiyle
ibil.reye ses vurgusu katan ve muhataplarının zihinlerine nak§olması için adeta
kulakları çınlatan ritmin etkileyici müzikal boyutunu yansıtamamı§ olacaktı. 74
el-Hans~'nın karde§i Sahr için yazdığı mersiyede yer :ılan §U beyider de zikir
üslubunun ibareye yüklediği söz konusu edebi boyutu net bir §ekilde ortaya
koymaktadır:

73

74

el·Meydilni, Abdurrahman Hasan, el-Belagatü'l-Arabi')•ye, I, 322-323.
Ebfı MOsa, Hasdisü'Herdkfb, 186-187.
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Gözlerim! Cömertçe boşaltın yaşlarınızı, cimrilik etmeyin sakın ha!
Ağlamayacak mısınız o cömertliğin Sahr'ına?
Ağlamayacak mısınız o civanmert ve güzel insana?
Ağlamayacak mısınız o asU ve yiğit gence?
Kardeşini kaybeden şair yanıp tutuşan hissiyarını dindirrnek ve dağlarran
gönl üne bir nebze su serpmek için her cümlede müsned fıili muzari formunda
kullanarak gece gündüz durmaksızın ağladığını ve göz yaşının bir türlü bitmek
tükeornek bilmediğini ibareye yansıtmaya çalışmaktadır. Aslında birinci kullanımdan 1 .:ı~ ')!\ (ağlamayacak mısınız) ibarenin geri kalan kısmının anlaşılına
sına rağmen, aynı ibarenin ikinci ve üçüncüde özellikle zikri, muhatabına, kardeşi Sahr gibi üstün hasletlere sahip birine ağlamamanın mümkün olmadığı mesajı
nı vem1eye çalışmaktadır.

İnkara Meydan Vermemek

Muhataba hükmü inkar etme fırsatı vem1emek için de zikir üslubuna başvu
görülür.

rulduğu

ı;;yı ~Li: ö) .:ıfo ı.l ~-; ~ ~~ ı.;.,. cr>- j\ J> (Şu Hasan, mal karşılığı
olarak Ali'nin kendisine bir milyon lira verdiğini onayladı mı?) diye soran hakime
şahidin: ;;yı ~Li:;) Cıfo ı.l ~-;~~~u.. cr>- j\ '1"'"! (Evet, huzurumuzdaki
bu Hasan, mal karşılığı olarak Ali'nin kendisine bir milyon lira verdiğini onayladı) şeklinde ınüsnedün ileyhi zikrederek cevaplaması buna misal verilebilir. Söz
sahibinin, ibarede hazfi mümkün olan faili (cr>-) tasrih ederek zikretmesi, karşı
tarafın şahirliği inkar etme ve kaçamak yapma imkanını ortadan kaldımuşttr. 75
Halife Hişam b. Abdülmelik'in, Zeyne'l-abidin b. el-Hüseyin b. Ali b. Eb1
Talib'i tanımazlıktan geldiği bir ortamda el-Ferazdak'ın76 söylediği:
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Bu, Bathft'nın (Mekke vadisinin) ayak sesini tanıdığı kimsedir

Kabe

tanır

onu, Hill de Harem de bilir

Bu, Allah'ın bütün kulların en hayırlısının oğludur,
15

76

el-Bindart, Hasan, Fi'l-be/.dgati'l-Arabi)•ye, s. 114; el-Merfiği, Ahmed Mustafa, Ulı1mu'l-belaga,
Bcyrut, ts., s. 81-82; el-Cüneydi, el-Belô.gatü'l-ganiyye, s. 73-74. Kalkile, _Abduh Abdülaziz, elBelagatü'l-ıstıld/ıiyye, s. 192.
Eıneviler devrinde eski şiir tarzını devam ettiren üç büyük hiciv şairinden biri olup tam adı: Ebu
Firfı.s Ferezdak Hanunfı.ın b. Gfı.lib b. Şa'saa et-Temimi'dir, 114 (732) yılında vefat etıni~tir.

74 ~ H. İbrahim
Bu; muttakt, tertemiz, pak, yüce ve §anlı ki§idir

Bu, tanımıyorsan eğer Fatıma'nın oğludur
Dedesi ile Peygamberler son bulmu§tur.

beyitleri77 de aynı çerçevede anılabilir. İ§aret ismi ıı. ikinci defa zikredilerek kar§ı
tarafın, Zeyne'l- ~bidfn b. Hüseyin'in sahip olduğu meziyetleri ve ihraz ettiği
m§.nevt konumu inkar etmesi ihtimali bertaraf edilmiştir. 78
Müsnedin Fiil veya İsim Olduğnnu Tayin Etmek
İsim cümlesinde müsnedin/yüklemin fiil veya isiın formunda tercihi ibareye
önemli açılımlar getirir. Zira fiilin özellikle zikri ibareye teceddüd ve hüdüs
anlamı katarken, ismin zikri sübut ve süreklilik m~n~sı yüklemektedir. Çünkü
isim cümlesinde müsnedin/haberin hem fiil hem isim olma ihtimali söz konusuc
dur. Dolayısıyla haberin fiil veya isim §eklinde tayini/zikri söz sahibinin tercihine
kalmı§tır. Söz sahibi teceddüd ve hüdüs eksenli bir mana murad ediyorsa haberi
fiil formunda; sübüt ve süreklilik anlamını hedefliyotsa haberi isim formunda
tercih etme hakkına sahiptir. 79

Mesela ~ -4>-\ (Ahmet yazmaktadır) cümlesinde müsned fiil fom1unda
tercih edilmek sureriyle muhataba teceddüt ve hüdO.s eksenli bir mesaj verilmek
istenmi§tir. Buna göre yazma eyleminin peyderpey ve a§amalı bir surette yenilendiğini, söz konusu eylemin Ahmed'in aynlmaz bir vasfı (lazım-ı gayr-ı mufarık)
olmadığı ortaya konmu§ olur. 80 Buna kar§ın .:..ı-ts J...>-1 (Ahmet yazandır/yazıcıdır)
cümlesinde müsned, isim soylu bir kelime/bir sıfat olarak zikredilmek suretiyle
muhataba sübo.t ve süreklilik arz eden bir miln~ aktanlmak istendiği hedeflenir.
Bu kullanıma göre, yazma eyleminin Ahmed'in devamlı i§i ve onun ayrılmaz bir
niteliği olduğu (l~zım) ortaya konmu§ olur. 81 Dolayısıyla ağaç, bitki vb. geli§en ve
büyüyen bir nesneden bahsediliyorsa, ba§ka bir ifadeyle devamlı yenilenen bir
miloaclan bahsediliyorsa o zaman haber olan müsnedi fiil; yok eğer sabit, yenilenmeyen ve deği§kenlik arz etmeyen bir §eyden bahsediliyorsa haber isim formunda tercih edilir. 82
rı"<~ j.Ôj ..Uı S.h~ ,),#~1

5!

(Mün~fıklar, Allah'ı (güya) aldatıyorlari

aldatmaktadırlar. Oysa, O, onları aldatandır/aldatmalarına mukabele edendir.)

ayet-i kerfmesinde 83 münafıklar hakkında ~..... <~ (aldatınaktadırlar) fiil formu;ı
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nun, Alloh Teala hakkında ise ~,~ (onları aldatan) isim fomıunun Lercih
edilmesi önemli bir incelik içermektedir. Şöyle ki, münafıklar hakkında fıil
formunun tercih edilmesi, onların söz konusu U~> (aldatma) eylemine çokça
ba§vurduklan ve bunu devamlı bir surette icra ettiklerini ibareye yansıtırken;
Allah Teala hakkında isim formunun <e~>) kullanılması, münafiklann ba§vur- ·
dukları aldatma eylemine kat§ı tavrının sabit ve deği§mez olduğunu, onların bu
eyleınlerin\)1 kendisi tarafından hep aynı tepkiyle kar§ılanacağını ve sürekli aynı
ceza ile ce'zalandırılacaklarını ibareye yansıtmaktadır.
+.:--f)~ #lj~ :i...~

r+.i53

(Köpekleri de giti§te iki kolunu (ön ayaklarını)

uzatmı§ vaziyettedir) ayetinde 84 yer alan kullanımda ismin tercih edilmesi siyak·

sibil.kla birebir örtÜ§mÜ§ ve Aslıab-ı Kehfin yanında bulunan köpeğin(kıtmir)
pozisyonunu adeta tablola§tırmı§tır: "Onun ön ayaklarını uzatma" halinin bir
fotoğraf karesi gibi sabit ve devamlılık arz eden bir hal olduğunu satır aralarına
ta§ımı§tır. Şayet ibare müsned fiil formunda +.:--f )~ #lj~ ~
(Köpekleri
de giti§te iki kolunu [ön ayaklarını] uzatmaktadır) §eklinde ifade edilseydi, o
zaman köpeğin söz konusu eyleminin deği§kenlik arz ettiği ve hareket halinde
bunu devamlı surette tekrarladığı anla§ılmı§ olurdu. 85 Oysa isim formunun
tercihiyle ila!U beyan, köpeğin, adeta sahiplerini hazır kıta bekleyen bir nefer
pozisyonunda dondurulduğunu ve yerinden kıpırdaınaksızın üç yüz küsur yıl
orada yattığını muciz bir §ekilde ifade etmi§tir.

r+.i53

Uzun Konu§ma Arzusu: Bast-ı Kelam
Sözün uzamasının amaçlandığı veya muhatabın dinlemeye meyilli olduğu
bağlamlarda müsnedün ileyh zikredilir. Genellikle uzun konu§ma arzusu ve
övme/övünme(fahr) temalarında görülür.
a) Sözden özel bir haz alma (telezzüz): Bazen söz sahibi, kat§ısında kelilm
etmekten özel bir haz aldığı muhatabının huzurunu daha fazla i§gal etmek ve
onunla aynı ortamı daha çok payla§mak gayesine yönelik olarak sözünü uzun
tutmayı tercih eder. Onunla birlikteliği azaltacağı ve bir an önce sonlandıtaeağı
için böyle bağlamlarda hazilli kısa kullanımlar tercih edilmez. Klasik belilgat
eserlerinde bu makamda ba§vurulan zikir üslubu bast-ı kelam, telezzüz/sözden
haz alma §eklinde ifade etmi§tir.
İlahi huzurla mü§erref olan Musa(a.s)'ın o makamda ba§vurduğu üslup buna
güzel bir örnek te§kil etmektedir.
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ı.>.)-i "Sağ elindeki nedir? Musa!" uo, asa'mdır. Ona dayanıyorum ve onunla
davanma yaprak silkeliyorum ve onunla birçok ihtiyacımı gideririm." 86
Aslında ı~.f ~.'ı: __ :: .!J4 ı.._; (Sağ elindeki nedir? Musa!) sorusuna: -<S~
(Asa'mdır.) cevabı ile yetinilebilirdi. Ancak Musa(a.s) müsnedün ileyhi/ö;neyi
zikrederek Allah Teala huzurunda sözü uzun tutmak (bast) istiyor. Çünkü Allah
Teala ile ınünacatını biraz daha uzun tutmak ve O'nun huzurunda bir müddet
daha fazla durmak, Allah Teala ile konu§maya daha çok mü§erref olmak istiyor.
Onun için Musa(a.s): .;}-l w).o ~ .)_; ~ J$. 4, ).;,\_; ~
<S~~ Jli
"O, asa'mdır. Ona dayanıyo;um ve~ onUnla davafıma yaprak silk~liyoruin ve
onunla birçok ihtiyacımı gideririm." ifadeleriyle cevabını uzun tutmak ve sözlerini mümkün olduğunca yayarak kullanmak istemi§tir." ibare sadece ihtiyaç
kadarı ile sınırlanıp: <S~ (A>>'ındır) §eklinde ortaya konsaydı zikir üslübu ile
hedeflenen maksat ge;çekle§mi§ olmayacaktı.

lsjit
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,Diğer taraftan sözün uzun turulmasını temi 1 eden ibarelerin ._;.J.\_; 4-:lo \Sji\
~
J$-ı (~ "0, asa'mdır. Ona dayanıyorum ve onunla
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davanma yaprak silkeliyorum ve onunla birçok ihtiyacımı gideririm" mükemmel
bir ritim içinde sunulması ve seçilen kelimelerdeki rikkat ve tatlılığı çağrl§tıracak
§el<ilde ortaya konması Musa (a.s)'m Alhh Teala huzurunda a§k ve §evke geli§ini
ibareye yansıtmaya çalı§ırken, duyulan söz konusu lezzeti adeta muhataba ya§atma imkanı vermektedir. 88
Diğer taraftan ilahı hitap, Musa (a.s)'ın, dolayısıyla muhatabın ilgisini asanın
üzerine çekip onun herkesçe bilinen tabii i§levini zikir üslübuyla uzun ve rafsilatlı
bir §ekilde ortaya koyduktan sonra, aynı asanın zamanın en me§hur sihirbazları
kar§ısında ilahı bir mucizeye dönü§en i§levine geçi§ için çok latif bir zemin hazır
lamı§ ve zikir üslubunu, bağlaınında kullanılması durumunda belagatın ta kendisi
olduğunu ortaya koyınu§tur. Yani ilahı hitap: Sizin bildiğiniz ve günlük hayatı
nızcia i§levine §:l.hit olduğunuz asa, ilahı kudret ve teyit ile mikizevı bir i§lev
görmekte ve ilahı iradeye meydan okuyaniara kar§ı sihirli ve kar§ı konulmaz bir

görev icr3. etmektedir, mesajını verirken söz konusu maddi manevi işlev arasın

daki geçi§e zikir üslübu bir köprü vazifesi görınü§ ve mesajın çok daha beliğ ve
etkili biqekilde ortaya konmasını temin etmi§tir.

~<rLJ ~ .ııl._}..p J_,...)ı..:...,.wıı.ı.. Jl.i J> (Bu hadisi Allah Resülü(s.a.v) mi
buyurdu?) sorusuna: ~.Wıı.ı.. jm rLJ ~ .ııl .)..o .ııı J_,...~ :4..... •!'--' (Evet, bu
86
87
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el~Belagatü'l~ô.liye,
88

hadisi söyleyen Allah Resillü Muhammed(s.a.v)'dir) şeklinde verilecek cevap da
bu kullanıma misal verilebilir. Cevap olarak ~ (Evet) ile yerinmek mümkün
iken, sırf muhatabın gönlünde özel bir yeri olan Allah Resulü(s.a.v)'i sarih bir
§ekilde anmak, O'nun en meşhur sıfatını anıp telaffuz etmenin hazzını tatmak ve
bunu muhatabına duyunnak gayesiyle zikredilmiştir.
b) Övme, övünme (Fahr) makamlannda
ı~ J> (Peygamberin kim?) §eklinde yöneltilen soruya: , .ıııı ..:..,- ,.ı.....- ._.,;
J.-)1
[,;\11 ~·· (Peygamberim; Allah'ın sevgilisi, peygamberlerin efendisi,
elçilerin sonuncusu.. Muhammed'dir) üslubuyla verilen cevapta müsnedün
ileyhlerin/öznelerin açıkça zikri, sıfatları anılan Hz. Peygamber(s.a.v)'i övmeye
yöneliktir. 89

pl>- ..

el-Barud!'nin şu beyitleri90 de övünme eksenli kullanıma misal verilebilir:
<Ş~Ij.JI ~1 j~ l;\
_,..ı...: u\ -r-!11 u!

Gür sözlerin kaynağıyım ben
Hem §ehirlerde, hem bildiyede
Süvariyiın

ben, §airim ben

Er meydanlar mda, meclislerde
Şair

kendisine ait meziyetleri dile getirirken 'ben'liğine özel bir vurgu yapma
imkanını sağlayacak zikir üslubuna ba§vuruyor. İkinci ve üçüncü kullanımları atıf
edatı (J) ile ifade etme ve hazif üsliibuna ba§vurma imkanı varken, özellikle
müsnedürı ileyh ı..;\ 'yi anma yoluna gitmesi, kendi benliği ile övünme gayesine
yöneliktir. Zira ibil.reyi:_,...u J u-}' J (süvari, §air) §eklinde sürdürseydi, o zaman
kendi benliğini gizlemi§, arıdığı sıfatiada benliği arasına bir perde çekip kendini
adeta gizleme yoluna gitmi§ olurdu ki, bu da onun kendi benliğiyle övünme
maksadına hizmet etmiş olmayacaktı. Dolayısıyla beyitlerde ı..;\ 'nin üç defa zikri,
§aire kendini ön plana çıkanna ve anılan haslet!erin kendisine aidiyetine vurgu
yapma imkanı vermi§tir.
Saygı ve Hürmet
Söz sahibi ve muhatap nezdinde saygı ve hürmet hislerini uyandıran
rin anıldığı bağlamlarda da zikir üsliibunun tercih edildiği görülür.

ı~ if'J !..!!;,> Lo

sorulara: ,_,;.

.!...>..oJ

(Dinin nedir, Peygamberin kimdir?) §eklinde yöneltilen
•.ji.> (>1..... )'1 (Dinim İslam'dır, Peygamberim Muham-

med(a.s)'dır)

üsliibuyla verilen cevaplarda müsnedün ileyhlerin
ve hürmet eksenlidir.
89
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açıkça

zikri

saygı
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0

k.iS'l.- .:W... rl:.ll
J.> (Şair Mehmed Akifi sever misin?) sorusuna ' r--ü
-..iS'l.- ~ rl:.ll ..,....-i (Evet, şair Mehmed Akifi severim) şeklinde verilen
cevapta da r--ü (Evet) ile yerinme imkanı varken müsned (..,....-i) ile beraber diğer

cümle unsurlarının tümden zikredilmesi saygı ve hürmet gayesine yöneliktir.
Tafdil/Faziletini Dile Getirme
Bazen de bir unsurun faziletine vurgu yapma ve üstünlüğünü dile getirme
gayesine bağlı olarak zikir üslubuna başvurulur.
&.,iıSiJ j~ <iıı ~~ j~j chf.';".J ~~j ~)\.oj ;iı lj~ .)IS;; "(Evet) kim Allah'a, meleklerine, elçilere, Cebrail'e ve Mikail' e düşman olursa bilsin ki, Allah
da inkar edenlerin düşmanıdır.) ayetinde91 j~j j;~ j isimlerinin özellikle
zikredilmesinde böyle bir maksat vardır?' Çünkü ~'5\.ij- (ve meleklerine) içerisinde Cebrail ve Mikail (a.s)'ın anlaşılınasına rağmen, bu iki ismin özellikle
zikredilmesi, söz konusu iki meleğin melekler arasındaki konumuna ve Allah
Teala nezdindeki değer ve faziletine vurgu yapmaya yöneliktir. Zira müşriklerin.
Allah'ın meleklerine ve peygamberlerine karşı ileri geri sözler sarf ettikleri bir
makamcia ayet-i kerimenin bu iki isim üzerinde özel vurgu yapması onların
üstünlüğünü

öne

çıkarmaya

yönelik olarak gayet uygun düşınü§tür.

Tahkir
Bazen de tahkir ve tezyif gayesine bağlı olarak zikir üslubuna başvurulur. J.>
ı:w:...,.ıı iL.! 0~ ~ (falanca mahkeme önüne çıktı ını?/mahkemeye geldi mi?)
sorusuna: :w:...,.ıı rl..i f_,_ll ~ r--ül (evet, suçlu/cani mahkeme önüne çık
tı/mahkemeye geldi!) §eklinde müsnedün ileyh failin zikri ile verilen cevap buna
misal verilebilir. Soruyu hazif üslubu ile: ~ r--ül (evet, geldi!) şeklinde cevaplamak mümkün iken, cevabın zikir üslubuyla ortaya konması kastedilen ki§iyi
tahkir etmeye yöneliktir. 93
Sonuç
Zikir, belagatın üç disiplininden biri olan mean1 ilminde, ibareden düşü
rülmesi (hazfi) mümkün olan cümle unsurunun belli bir maksada binilen
özellikle ibarede muhafaza edilmesi anlamında kullanılan bir terimdir. Hazif
üslubunun (eksiltili ifadeler) karşıtı olarak ele alınan bu üslubu, eksiirisiz ifadeler
şeklinde ifade etmek mümkündür. Zikir üslubunda hareket noktası, söze eşlik
eden kartnelerin güçlülüğü ve zayıflığıdır. Karinenin güçlü olduğu ve sözün
muhatap tarafindan anla§ılınasının bir sorun te§kil etmediği durumlarda hazif
üslubu, söz konusu karine veya kartnelere itimadın zayıfladığı ve onlar olmaksızın
sözün anla§ılmasının güçle§tiği durumlarda zikir üslubu tercih edilir.
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93

Zikir üslubunun ibareye kazandırdığı edebi açılımlan belli bir teorik çerçeveyle sınırlama imkanı yoktur. Takdim-tehir, tarif-tenkir, fasl-vasi üsluplan gibi
bu üslCıbun da yoruma açık olduğunu, siyak ve sibak'tan (bağlamlkönteks)
hareketle birden çok açılımlann tespit edilebileceğini ve bu konuda yegane
kriterin, bizzat siyak-sibak/bağlam ve onu yorumlayacak olan akıl ve edebt zevk
olduğunu ifade etmek mümkündür.

