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Özet
Ma‘rife kelimesinin zõttõ olan nekre, sözlük anlamõ itibariyle ‘tanõnmayan, bilinmeyen’
anlamõnda bir sõfattõr. Terim olarak kelimenin ma‘rife formlarõndan arõnmõş yalõn
halidir. Bu yalõn yapõ anlam itibariyle tek unsura(müfred) yönelik olabileceği gibi tür’e
(cins) de yönelik olabilir. Dolayõsõyla nekre isim hem aza hem de çoğula yönelik anlam
yüklenebilir. Söz sahibinin nekre kullanõma (tenkîr) başvurmasõnõn arka planõnda
birtakõm edebî maksatlar vardõr. Bu maksatlarõ açõğa çõkaracak yegane kriter
makamõn/kontekstin kendisi ve onu yorumlayacak olan edebî zevktir.
Anahtar Kelimeler: Nekre, tahsîs, tahkîr, ta‘zîm, azlik, çokluk.
Abstract
Nakirah (indefinite noun) is as opposed of ma‘rifah (definite noun) means unknown,
unrecognized used as an adjective. As a term it is a usage a noun without definite articles.
Nakirah can be used of for singular as well plural form. People use nakrah for certain
literary ends. This literary ends could be understood according to its context.
Key words: Nakrah (indefinite noun), ma‘rifah (definite noun) context, balâgah, ma‘ânî.

Giriş
“Kur’ân dili” olma şerefine nâil olmasõyla Arapça dünya dillerinden
hiçbirinin erişemediği seviyede araştõrma ve tetkiklere konu olmuştur. Modern
dünya dillerinin günümüzde ancak yeni yeni tetkik etmeye çalõştõğõ konular,
Kur’ân’õ anlama ve üslûbuna vâkõf olma gayretleri sayesinde tâ Abdülkâhir elCürcânî’den (ö. 471/1078) itibaren üslup seviyesinde ele alõnmõş ve işlenmiştir.
el-Cürcânî nekre kullanõmlara yönelik önemli tespitlerde bulunmuş, nekre
kullanõmlarõn kendine has makamõ/konteksti olduğunu, nekre makamõnda yer
alan kullanõmõ ma‘rife ile karşõlamanõn mümkün olmadõğõnõ karşõlaştõrmalõ bir
şekilde ortaya koymaya çalõşmõştõr. Konu ile ilgili olarak el-Cürcâni’den aldõğõ
verileri Kur’an üslûbu üzerinde uygulayan ve nekre kullanõmlarõn ibareye
yüklediği açõlõmlar etrafõnda önemli gayretler sarf edenlerin başõnda edebî tefsirin
ilk mümessillerinden olan ez-Zemahşerî’yi (ö. 538/1144) zikretmek mümkündür.1
∗
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M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatõ Anabilim Dalõ Araştõrma Görevlisi.
el-Merâğî, Ahmed Mustafa, ‘Ulûmu’l-belâğa, Beyrut, ts., s. 126.
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İnsanoğlu her zaman açõk anlatõmõ tercih etmeyebilir. Merâmõnõ açõk
anlatõm ile karşõlayamadõğõ yerlerde kapalõ anlatõma başvurur. Çünkü bazen
kapalõ anlatõmõn gördüğü işlev ve karşõladõğõ ihtiyacõ açõk anlatõmla ifa etme
karşõlama şansõ yoktur.2 Mutlak genellemelere, çok sayõda unsuru kastetmeye,
tahsis, tazim, azlõk, çokluk, gizleme.. gibi açõlõmlara imkân tanõmasõ açõsõndan
nekre kullanõm söz sahibi için özellikle tercih sebebi olur.
Tanõm
Ma’rife kelimesinin zõttõ olan nekre, sözlük anlamõ itibariyle bilmemek,
tanõmamak anlamlarõna gelen כאرة#َ ،ًא$,כ# ،ًرא/כ
َ $َ  ِכ#َ maddesinden
ُ ُ# ًא$ُ ْכ# ًא$ َכ#َ $כ%&
tanõnmama, bilinmeme anlamõnda masdar ismi ve ‘tanõnmayan, bilinmeyen’
anlamõnda bir sõfattõr.3 Nekre, belirli bir manaya delâlet etmeksizin kendi cinsi
içerisinde şâyi/yaygõn/genel bir anlam ifade eden (belirsiz) isimler4 için
kullanõlan bir terimdir.5 Bu yaygõn anlam tek unsura(müfred) yönelik olabileceği
gibi tür’e(cins) yönelik olabilir.6 23 ر4#אء3 dendiğinde bundan ‘kadõn değil
erkek geldi’ anlamõnda cins anlam kastedilebileceği gibi; ‘iki değil tek bir adam
geldi’7 anlamõnda tek kişi de kastedilebilir.8
Diğer taraftan nekre isim hem tekile hem de çoğula yönelik anlam ifade
edilebilir. Tekil, ikil yahut çoğul nekre kullanõmlarla, tayin ve tahsis9 olmaksõzõn
herhangi bir tekil, ikil yahut çoğul kastedilebilir. Tekil nekreye אن7# إ،أة$: א،23ر
(bir adam, bir insan, bir kadõn), ikile أ;אن$: א،<ن3( رiki adam, iki kadõn), çoğula da
אء7# ،אل3( رadamlar, kadõnlar) örnekleri verilebilir. Zikredilen isimler ile herhangi
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Ebû Mûsâ, Muhammed Hüseyn, el-Belâgatü’l-Kur’âniyye fî tefsîri’z-Zemaħşerî ve eseruhâ fi’ddirâsâti’l-belâğiyye, Kahire 1988, s. 259.
el-Cevherî, es-Sõhâh, “nkr” md.
Vaz’õ ile yani ilk ortaya konuluşu ile müşterek anlam ifade eden her isim nekredir. Meselâ "#ر
/adam kelimesi böyledir, çünkü bu kelime bir tek kişi için kullanõlmak üzere vazedilmemiştir. Bu
kelime ancak ‘adamlõk’ hakikati üzere olanlardan her biri için müşterek olarak kullanõlmak
üzere vazedilmiştir. bk. Abbâs Hasan, en-Nahvu’l-vâfî, Kahire ts, I, 206, 288-290.
Belâgat literatüründe nekre kelimelerin kullanõmõ “tenkîr” terimiyle de karşõlanmaktadõr.
el-Alevî, et-Tõrâz: el-mutazammin li-esrâri'l-belâga ve ulûmi’l-hakâik, Beyrut 1995, s. 208.
es-Sekkâkî, Ebû Ya‘kûb Yûsuf b. Ebî Bekr Muhammed b. Ali, Miftâhu'l-‘ulûm, Mõsõr ts., s. 102.
Başõna lâm-õ tarif ( )אلve  ُر َّبkelimesinin dahil olmasõ; tenvin almasõ; başõna istiğrak ifade eden
*,ِ harf-i cerinin, - כedatõnõn,  إ ّنve 234 gibi amel eden 5‘nõn gelmesi; hâl ve temyiz olarak
nasbedilmeye uygun olmasõ gibi alâmetleri olan nekre isim, ele alõnõşõ itibariyle de üç ayrõ kõsma
ayrõlõr: 1) Şüyû itibariyle nekre-i mahza ve gayr-õ mahza; 2) Tayin itibariyle nekre-i maksûde ve
gayr-i maksûde; 3) İfade itibariyle nekre-i müfîde ve gayr-i müfîde olmak üzere. (bk. Abbâs
Hasan, en-Nahvu’l-vâfî, I, 209, 211, 288; İbn Hişâm, Cemâluddîn, Şerhu Şüzûri’z-zeheb (nşr.
Muhammed Muhyiddîn ‘Abdülhamîd), Mõsõr 1385/1965, s. 131-134.
Meselâ >7?@ <بBC DE?F3 א،אن%G<ن إ3ي رI%J ؛LJ$?M א4N אIOא وאQ$N D& رأcümlelerinde nekreden belli
bir sayõ kastedilmektedir. Çünkü nekre isim, kendisini belli bir sayõ ile tahsis eden bir sõfat ile
kullanõlmõştõr.
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bir kadõn, erkek veya insan kastedilir, belirli birisi kastedilmez. Bir cins/nevi
mânâ içeren isimlere ise R& ر،אب$; ،אء: isimleri misal verilebilir.
Ma‘rife gibi nekre de haddizatõnda belirli bir mânâya delâlet eder. Böyle
olmasaydõ insanlar arasõnda anlaşma ve iletişim mümkün olamazdõ. Şu kadar var
ki nekre belirli olmasõ itibari ile değil zatõ itibariyle belirli bir şeye delâlet eder. 10
Yani nekrenin bizzat lafzõnda muhatap tarafõndan bilindiğini gösteren bir ipucu
mevcut değildir. Ancak ma‘rifenin lafzõnda muhatap tarafõndan bilindiğini
gösteren bir ipucu mevcuttur. Dolayõsõyla nekreden sadece belirli unsurun zatõ
anlaşõlõr, muhatap tarafõndan belirli olma durumu anlaşõlmaz. Oysa ma‘rife’den
hem belirli unsurun zâtõ hem muhatap tarafõndan biliniyor olma durumu
anlaşõlõr.11
Bir şey ne kadar meçhul ve bilinmezlik derecesi ne kadar yüksek olursa,
mahiyetini anlama ve künhünü idrâk etme hususunda muhatabõn ilgi ve merakõ
o denli fazla olur. Bunun pek tabii bir sonucu olarak da söz konusu şeyin tahmini
ve yorumu etrafõnda fikir jimnastiği normalin üstünde bir boyutta ve çok geniş
bir dairede gerçekleşir. Bu da söz konusu unsurun ma‘rife kullanõmõndan çok
daha etkili bir boyutta algõlanmasõnõ sonuçlandõracaktõr.12 Üzerinde çok fikir
yorduğu ve uğrunda büyük emekler sarf ettiği şeye nâil olduğunda insanõn büyük
bir haz duymasõ bunun en açõk delilidir.
13
Misal olarak -37ِ 9َ  ِ> َ=< ٌءJא
َ 7Mא
َّ >َ Mَ Tَ Mْ ( إ َِّن َزkõyametin sarsõntõsõ büyük bir şeydir)
ٌ
ْ
âyetini inceleyelim. Âyette haberin (el-mahkûmu bih= bir şeydir=  )=<ءnekre
(belirsiz) getirilmesi, kõyamet sahnesinin çok daha derin boyutta algõlanmasõna
zemin hazõrlamõştõr. Şöyle ki, bu kullanõm sonucunda muhatap, (ء4V) kelimesinin
ifade edebileceği sõnõrsõz açõlõmlarõ hayal dairesine taşõyarak söz konusu sahnenin
kelimelerle ifade edilemeyecek kadar korkunç ve tüyler ürperten bir sahne
olduğunu zihninde canlandõrma imkânõ bulur. Böylece âyet-i kerîmeye muhatap
olan herkesin, (ء4V) kelimesinin nekreliği/belirsizliği karşõsõnda önce
ürpermekten, arkasõndan sahneyi hayal dünyasõna taşõyõp onun korkunçluğunu
ve vahâmetini zihninde canlandõrmaktan kendini alamayacaktõr.
Diğer taraftan haberin belirsiz olarak kullanõmõnõn yanõ sõra haber olarak
seçilen kelimenin(ء4V) bizzat kendisinde müphemliğin/kapalõlõğõn bulunmasõ söz
konusu sahnenin gizemini daha da arttõrmakta, dehşetinin boyutunu daha derin
bir seviyede algõlamaya imkân tanõmaktadõr. Ama haber ma‘rife kullanõlsaydõ, o
zaman muhatabõn zihninde belirecek anlam, o şey hakkõnda bildiği bilgiyle sõnõrlõ
10
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el-Alevî, et-Tõrâz, s. 208.
el-Merâğî, ‘Ulûmu’l-belâğa, s.112.
Nâcî, Mecîd Abdülhamîd, el- Ususu’n-nefsiyye li esâlibi’l-belâgati’l-‘arabiyye, Beyrut 1984, s.124125.
el-Hac, 22/1.

168 ! Halil İbrahim Kaçar

kalacak, nekreli kullanõmõn anlama kattõğõ derinlik ve muhatap üzerinde yarattõğõ
etkiyi yaratmayacaktõ.
Söz sahibinin altõ kategori halinde olan ma‘rife kullanõmlara başvurmayõp
nekre kullanõmõ tercih etmesi belli bir sebebe bağlõ olmalõdõr. Bu gereklilik,
tamamen irâdî bir aktivite olan dil olgusunun tabii bir sonucudur. Zira insan
aklõnõn bir ürünü olan dilde hiçbir kullanõmõn tesadüfi olduğunu söylemek
mümkün değildir. Bundan dolayõ nekre kullanõmõn(tenkîr) arka planõnda elbette
birtakõm edebî maksatlar vardõr. Bu maksatlarõ açõğa çõkaracak yegane kriter
makamõn/konteksin kendisi ve onu yorumlayacak olan edebi zevktir.14 Ma‘rife
gibi nekreli kullanõmõn her birinin kendine has makamõ ve anlam açõlõmlarõ
vardõr.
Söz konusu edebî maksatlarõ nekre kullanõmõn sadece kendisinden değil,
içerisinde yer aldõğõ siyak/konteksten yakalamak gerektiğini yakõndan görmek
ِ ٍ
ِ ص$Oَ أZ[#َّ Iَ \ِ FMَ و
ِ
üzere /َ ]ُ א:َ  ٍ> َو%َ Qَ _َ Mْ َ أ$?Eَ ُ& /ْ Mَ Z]ُ Iُ Oَ َ `د أ/َ &َ א/ ُכ$Vْ َ أc&
َّ
َ َ
َ dMَّ  אcَ :אة َو3َ Aَ LWَ Jَ אس%Mא
َ َ ْ ُْ
َّ
ْ
َ
ُ
$?َّ Eَ ُ& אب أَ ْن
ِ dَ Eَ Mْ  אcَ :ِ eِ Oِ ِTOْ Tَ ?ُِ C (Onlarõ, insanlarõn hayata en düşkünü, (Allah’a) ortak
َ
koşanlardan daha tutkunu bulursun; her biri, bin yõl yaşatõlmasõnõ ister. Oysa
ِ fgِ Mْ  א4Nِ Z ُכMَ و
yaşatõlmasõ, onu azaptan uzaklaştõracak değildir) âyeti15 ile אةٌ َ&א3Aَ אص
َ
َ
ْ َ
ِ
ن/
ِ hَ Mْ َi ْא4M( أُوEy akõl sahipleri, kõsasta sizin için hayat vardõr, umulur ki
َ gُ Fَّ ;َ Zْ  ُכWَّ Eَ Mَ אب
korunursunuz) âyetinde16 אة3A/hayat kelimesi misal verilebilir. Her iki âyet-i
kerîmede söz konusu kelime nekre kullanõlmõştõr, ancak her birinde farklõ
mânâya delâlet etmektedir. Birinci âyette אة3A kelimesi ‘şerefli olsun rezil olsun,
ahiret endişesi olmayan ve her şeyi dünya hayatõndan ibaret gören zihniyetteki
insanlarõn sürmek istedikleri herhangi bir hayata olan düşkünlüklerine’ delalet
ederken;17 ikinci âyette sõradan değil huzur ve mutluluk dolu bir hayata işaret
etmektedir.18 Zira adaletin gerçek anlamda tecellisi neticesinde sosyal hayata bir
huzur ve güven sağlanmõş olmakta ve adeta bir kişinin cezalandõrõlmasõ
karşõlõğõnda topluma bir hayat bahşedilmiş olmaktadõr.19 Dolayõsõyla diğer bütün
14

15
16
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18

19

Fadl Hasan Abbâs, el-Belâğa: Fünûnuhâ ve efnânuhâ, Ürdün 1989, I, 329; Feyyûd, Besyûnî
Abdülfettâh, Min belâgati'n-nazmi'l-Kur'ânî, Kâhire 1992, s. 132; Ebû Mûsâ, el-Belâgatü’lKur’âniyye, s. 263.
el-Bakara 2/96.
el-Bakara 2/179.
el-Cürcânî, Abdülkahir b. Abdurrahmân b. Muhammed, Delâilü'l-i‘câz (nşr. Mahmud
Muhammed Şâkir), Kahire 1413/1992, s. 288-289; ez-Zemahşerî, Tefsîru’l-Keşşâf ‘an hakâiki’ttenzîl ve ‘uyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, (nşr. Muhammed Mersâ Âmir), Kahire 1397/1977, I, 82;
Hâlidî, Salâh Abdülfettâh, İ’cazü’l-Kur’âni’l-beyâni ve delâilu masdarihi’r-rabbâni, Ammân 2000,
s. 231.
el-Cürcânî, Delâilü'l-i‘câz, s. 289; Nâcî, el-Ususu’n-nefsiyye, s.123; Zağlûl, Hamzâ ed-Demirdâş,
İlmu'l-me‘ânî, Kahire 1981, s. 178.
Bazen de aynõ kullanõm etrafõnda farklõ konteks yorumlarõna şahit oluruz. Misal olarak: LWَ Jَ jא
ُ Zَ Fَ @َ
ِ َ אبdJ Z[Mَ אوةٌ وCَ Dِ Z]ِ ِאرfCَ أLWَ J وZ ِ[Eِ ?Q LWَ J وZ[ِC/Wُ kُ (Allah, onlarõn, kalplerini ve kulaklarõnõ
Z,mJ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٌ
mühürlemiştir, gözlerine de bir perde inmiştir. Onlar için büyük bir azap vardõr) (Bakara 2, 7) âyet-i

Arapça’da Nekire (Belgisiz İsim) Kullanõmlarõn Semantik Boyutu (Tenkîr Üslûbu) ! 169

kullanõmlar gibi nekre kullanõmõn da konteks içerisinde farklõ yorum ve
anlamlara imkân tanõdõğõnõ, bu anlamlarõ belli bir çerçeve ile sõnõrlamanõn doğru
olmadõğõnõ, konteksin ve onu yorumlayan edebi zevkin bu konuda yegane kriter
olduğunu göz ardõ etmemek gerekir.20
Nekre kullanõma başvurulduğu durumlar ve bu kullanõmõn ibareye yüklediği
anlamlarõ şöyle sõralamak mümkündür:
a. Şahõs Veya Nesneyi Tarif Edecek Herhangi Bir Bilgi Yoksa
Şahõs veya nesneyi muhataba ma‘rife unsurlardan herhangi biri ile
tanõtacak/tarif edecek hiçbir önbilgiye sahip olunmadõğõ durumlarda nekreli
kullanõma başvurulur.21 Eve gelen ve babasõnõ soran kişi ile ilgili olarak çocuğun
bilahare durumu babasõna aktarõrken: כ%J لoQ وD,hM אLM" إ#אء ر3 يIM&א وא
(Babacõğõm, eve bir adam geldi ve seni sordu) demesi buna misal verilebilir.
Çocuğun gelen kimse hakkõnda hiçbir ön bilgiye sahip olmamasõ ve onu tarif
yollarõndan biriyle tarif etme şansõndan yoksun olmasõ, sözü nekreli bir
kullanõmla aktarma durumunda bõrakmõştõr.22
b. Ta‘mîm/Genelleme
İbareye genellik kazandõrma, ismin anlam kapsamõnõ genişletip her şeye
şâmil olduğunu ve bütün unsurlarõ kuşattõğõnõ hissettirme amacõyla da nekre
kullanõma başvurulur.
Hakkõnda yargõda/hükümde bulunulan isim ne kadar genel/mutlak ve takyid
ِ Jِ
edilmemiş olursa, hükmün sübut ihtimali o oranda güçlü olur. Mesela ي َ=< ٌءI%
ْ
(yanõmda bir şey var) dediğimiz zaman, yanõmõzdaki herhangi bir şeyin varlõğõnõ
iletmek istediğimizi kastederiz ki muhatap açõsõndan bu hükmü kabul ve tasdikte
pek zorlanma durumu olmaz. Çünkü anõlan şey’in genel/mutlak olduğuna,
hakkõnda karşõ tarafõn kabul veya reddine zemin teşkil edecek ön bir bilgi/tarif
olmadõğõna binâen hükmün sübutu ve tahakkuku güçlü olmaktadõr. Muhatabõn
böyle kullanõmlarda hükmü/mesajõ kabullenme durumu güçlü olmasõ dolayõsõyla,
hükmü pekiştirme ve zihinde yerleşmesini sağlama işlevi gören ta’rife ihtiyacõ

20
21
22

kerîmesindeki nekre kullanõmõn ez-Zamahşeri nev’iyye(tür, çeşit) ifade ettiğini, buna göre
“kafirlerin gözlerini özel bir perdenin bürüdüğünü” söylerken (el-Keşşâf, I, 31.); es-Sekkâki
nekre kullanõmõn ta’zim (büyüklük anlatõmõ) bildirdiğini, dolayõsõyla ‘kâfirlerin durumlarõna
uygun düşecek büyük bir perdenin gözlerini bürüdüğünü’ ifade etmiştir. (bk. es-Sekkâkî,
Miftâhu'l-‘ulûm, s. 103.)
Fadl Hasan, el-Belâğa, I, 331.
es-Sekkâkî, a.g.e., s. 102.
Merâğî, ‘Ulûmu’l-belâğa, s.126; el-Bündârî, Hasan, Fi’l-belâgati’l-‘Arabiyye: ‘ilmu’l-me‘ânî, Mõsõr
1410/1990, s. 144; el-Meydânî, Abdurrahmân Hasan, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye: Ususühâ ve
‘ulûmühâ ve funûnühâ, Dõmaşk 1416/1996, I, 400; Tabâne, Bedevî, Mu‘cemü’l-belâgati’l‘Arabiyye, Beyrut 1997, s. 692.

170 ! Halil İbrahim Kaçar

azalmakta, hatta gereksiz bir durum arz etmektedir.23 Ancak hakkõnda bir
yargõda/bir hükümde bulunulan ma‘rife veya tahsis edilmiş bir nekre olmasõ
durumunda, söz konusu hükmün sübutu zayõflar ve muhatabõn hükmü kabulü
veya tasdik ihtimali daha zor bir hal alõr. Hatta isme yönelik tahsis ve tarif
arttõkça, muhatabõn anõlan hükmü kabul veya tasdik ihtimali daha da zorlaşõr.
Onun için א,כ$; LM" إ# ر$NאQ (Bir adam Türkiye’ye gitti) dediğimizde, tayin ve
tahsis olmadõğõ için bu hükmün muhatap tarafõndan kabul ve tasdikinde
herhangi bir sõkõntõ olmaz. Ancak א,כ$; LM" إ#E4 א$NאQ (Adam Türkiye’ye gitti)
deyip "#ر/adam cinsinden birini ayõrõp belli bir kişiyi kastettiğimizde, Türkiye’ye
gitme ihtimali mümkün bir eylem olsa da, söz konusu eylemin muhatap
tarafõndan tasdiki ve kabulü bir ispat ve pekiştirmeye ihtiyaç duyar.24
Arap dilinde umum ifade eden önemli kullanõmlardan biri nefiy siyakõnda
varit olan (olumsuzluğu izleyen) nekrelerdir. $,Bِ &َ ٍEJ ِאK
َ َqَ ْر ِض َوi א4Nِ Fٍ G َد َّآc:ِ א:َ َو
ُ
ِ
Zُ ُכMאrَ :ْ َ أZ:َ ُ  َّ أq ِإe,Oא
%\ِC [Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadõyla uçan
َْ ََ
ٌ
hiçbir kuş yoktur ki, (onlar da) sizin gibi birer ümmet olmasõnlar] âyet-i
kerîmesinde25 nekre böyle bir anlam ifade etmektedir. Zira âyette ‘yeryüzünün
neresinde olursa olsun dâbbe adõna ne varsa hepsinin insanlar gibi
topluluklardan ibaret olduğu’ mesajõ verilmek istenmektedir.26
Bu kullanõm fiil işlevi olan isimlerde de ön plana çõkar. Kur’ân-õ Kerîm’de
çok sayõda âyet-i kerîmenin:
ِ jإن א
$,hِ uَ Mَ אدهhEC jא
َّ ،$,h@ Z,WJ jא
َّ ،Z,WJ s,?Q ُj وא،Z,Wِ Jَ s,?ِ Qَ jא
َّ ،Z,WJ sٌ Qوא
َ إن
َ إن
َ إن
َ َّ ٢٧
$,fِ Cَ
gibi ifadelerle son bulmasõnõn sõrrõ bu olmalõdõr. Zira bu cümlelerde yer alan nekre
kullanõmlarla ‘Allah Teala’nõn her şeyi kuşattõğõ, onun varlõğõnõn hiçbir mekanla
sõnõrlanamayacağõ, her şeyi bildiği, bilgisinin hiçbir husus ve konuyla tahdit
edilemeyeceği, bilgi kabilinden olan herşeyin O’nun tarafõndan bilindiği, kâinatta
olup biten her şeyden haberdar olduğu, yaratõklarõnõn hiçbir hareketinin O’nun
23
24

25
26
27

Nâcî, el-Ususu’n-nefsiyye, s.118.
es-Sekkaki çok erken bir tarihte:  כאنLF: و،ى/k أew&$E; 4N ةIxאwM אD# כאIEC כאن أLF: ZכyM אzgy; ?אلFOإن א
?אW وכ،אIEC ZכyMא אزدאد אffu; ?א אزدאدW כ،I%7?M وאe,M إI%7?M| א,fu; }7yC ZכyM אzgy; IEC و._E{ أD#ب כא$kأ
אC$k ZכyMא אزدאد א:/?J  אزدאد:''Hüküm/mesajõn gerçekleşme ihtimali ne kadar uzak olursa, (müsned
veya müsnedün ileyhin) tarifine/ma‘rifeli kullanõmõna olan ihtiyaç o kadar güçlü olur. (Bunun
yanõnda) hükmün gerçekleşme ihtimali ne kadar yakõn/kolay olursa, (aynõ unsurlarõn)
tarifine/ma‘rifeli kullanõmõna olan ihtiyaç o kadar zayõf olur. Hüküm/mesajõn gerçekleşme
ihtimalinin uzaklõğõ durumu da (cümlenin ana unsurlarõnõ temsil eden) müsned ve müsnedün
ileyhin tahsisiyle orantõlõ bir şeydir; hüküm/mesaj ne kadar tahsis edilirse, kabulü o oranda
güçleşir; ne kadar mutlak/umum olursa, kabulü o denli kolay olur'', derken tenkir üslubunun bu
boyutuna yönelik önemli bir tespitte bulunmuştur. (bk. es-Sekkâkî, Miftâhu'l-‘ulûm, s. 95).
el-En’âm 6/38.
Ebû Mûsâ, Hasâisu't-terâkîb: dirâse belâğiyye, Kahire 1987, s. 214.
el-Bakara 2/115, 181, 224; el-Hucurât 49/13; el-Fâtõr 35/31.
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gözlemi dõşõnda kalmadõğõ, her an ve her zaman her şeye muttali olduğu’ ifade
edilmiş olmaktadõr.28
Herim b. Sinân’õ övdüğü bir kasidesinde Züheyr b. Ebi Sülmâ (ö. m.609)
şöyle der:
ِ q  ُل/ــg&
ِ }x•א
ِ ُم$ ـOَ q و4Mא:
>ٍ h ـ€َ ــ ـ ـ7ـ ْـ:َ م/
ٌ ـL ِـNَ وإ ِْن أَ;ـ ُאه
ٌ
َ " &ـ3
َ
ُ
ِ ,Q c:ِ
ِ ِ {َ c:و
ِ
ِ rَ EMء אLِ
eُ ?ُ fِ Eْ &و
ZـOِ $Mُ وאjא
ّ אت$
َّ eFh&$
ْ
َ
َ ،ى/َ gْ FMא
َ
َّ ْ
ُ َّ
Şâyet dar günde yanõna bir dost gelse, malõm saklõ değil sana yasak da değil,
der
Takvadõr mizacõ, kötü şekilde tökezlemekten de korur onu Allah ve de
akrabalõk bağõ
Şâir memdûhuna ait hasletleri sõralarken, kendisinin kara gün dostu
olduğunu ve hiçbir dostundan malõnõ esirgemediğini ifade ederken "3
ٌ Lِ Nَ /dost
kelimesini nekre kullanmayõ tercih etmektedir. Bununla hiçbir dostu arasõnda
ayõrõm yapmadõğõnõ, kim sõkõntõ ve darlõğa düşerse, kim olduğuna bakmaksõzõn
yardõmõna koştuğunu satõr aralarõna taşõmaya çalõşmaktadõr. Kelime "3Lِ O4א
َ /o dost
şeklinde ma‘rife kullanõlsaydõ o zaman ‘sadece gerçek anlamda dost hissettiği belli
birisine’ söz konusu fedakarlõkta bulunduğu izlenimi doğardõ.
c. Ta‘zîm (Büyüklük İfadesi)
Klasik belâgat literatüründe bu edebî maksat “tehvîl ve ta‘zîm” (korkunç ve
büyük olduğunu ifade) diye isimlendirilmiştir.29 Bundan kasõt, şahsa veya nesneye
isnâdõ düşünülen hükmün/mesajõn, muhatabõn zihninde abartõlõ ve etkili bir
şekilde ortaya konmasõnõn temin edilmesidir. Söz konusu abartõdan kasõt da edebi
anlamda makbul olan abartõdõr. Bu kullanõma şöyle bir misal verebiliriz:
Ahmet’in nasõl bir kişi olduğunu, ne gibi nitelikleri hâiz olduğunu merak eden
birisine, onun sõradan bir kişi olmadõğõnõ, olgun ve dört dörtlük bir kişiliğe sahip
olduğunu ifade etmek ve onu muhatabõn zihninde kusursuz bir şekilde tasvir
etmek istediğimizde, haberi nekre kullanmayõ tercih eder ve sözü: "# رI?Oأ
(Ahmet bir adamdõr!) deriz. Bununla Ahmet’in, “adam” kelimesinin çağrõştõrdõğõ
bütün açõlõmlarla, yani kelimenin tam anlamõyla “adam” olduğunu muhatabõmõza
hissettirmeye çalõşmõş oluruz.30 Türkçe’de: “Falanca, kelimenin tam anlamõyla
adam, adam gibi adam!” gibi ifadeler kullanõlõrken de aynõ çağrõşõmõn
hedeflendiği görülür.
28

29

30

ez-Zevbeî, Tâlib Muhammed İsmâil, el-Belâgatü'l-‘Arabiyye: ‘İlmu'l-me‘ânî beyne belâgati'l-kudâmâ
ve üslûbiyyeti'l-muhdesîn, Bingâzi 1997, s. 148; el-Meydânî, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye, I, 409.
es-Sekkâkî, Miftâhu'l-‘ulûm, s.103; et-Teftâzânî, Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Ömer, Muhtasaru'l-me‘ânî,
(Şurûhu’t-Telhîs içinde), I, 353.
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, V, 246; Nâcî, el- Ususu’n-nefsiyye, s.124.
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ِ
ِِ
ِ
ْ
َqن َو/
َ ?ُ Wِ mْ ;َ َq Zْ  ُכM ِא/َ :ْ َوس أ
ُ  ُر ُؤZْ  ُכWَ Nَ Zْ Fُ hْ ُ;  َوإِنeM/Qُ  َو َرj אcَ :  ٍبEْ Pَِ G א/ُ# َذoNَ א/Wُ Eَ wْ ;َ Zْ Mَ „ ِْنNَ
ن/
َ ?ُ Wَ mْ ُ;
(Eğer böyle yapmazsanõz, Allah ve Elçisiyle bir savaşa girdiğinizi bilin. Tevbe
ederseniz, ana malõnõz sizindir. Ne haksõzlõk edersiniz, ne de haksõzlõğa
uğratõlõrsõnõz) âyet-i kerîmesindeki31 بEPG/harb kelimesinin nekre kullanõmõ
buna misal verilebilir. İlâhî emirlere saygõ duyulmasõnõn işlendiği, borçlu kişiyi
sõkõntõya sokacak haksõz uygulamalardan kaçõnõlmasõ gerektiğinin ve söz konusu
emirlerin yerine getirilmemesinin Allah Teâlâ’ya ve Resûlüne ilan edilmiş bir
ِ c:ِ  ٍبEPِG א/ُ# َذoْ Nَ א/Wُ Ewْ ;َ ZMَ „ ِْنNَ
ِ Q ورjא
savaş olduğunun ifade edildiği bir siyakta: eِ M/
َ
َ ْ
ُ َ َ
َْ
(Eğer böyle yapmazsanõz, Allah ve Elçisiyle bir savaşa girdiğinizi bilin!)
“harb/savaş” kelimesinin nekre seçimi kelimenin derin bir boyutta algõlanmasõnõ
temin etmiştir.32 Zira bununla bu savaşõn herhangi bir kişi veya topluluğa karşõ
bir savaş değil, kâinatõn Rabb’ine/sahibine ve O’nun elçisine yönelik bir savaş
olduğunu,33 bunun korkunç bir cüret olduğunu satõr aralarõna taşõmakta ve
böylece seçilen kelimenin formu ile anlam arasõnda mükemmel bir paralellik
temin etmektedir.34
ِ ,hM אc:ِ إن
Hz. Peygamber(s.a.v)’in FUَ  ْכAِ َ◌ َل$E‡Mא
ّ ِ c:ِ وإن
َّ ًאEPْ Rِ َ◌אن َل
َّ (Sözün kimisi
ََ
35
bir büyü, şiirin bazõsõ da hikmettir) hadis-i şerifindeki36 אEPR ve FUכA
kelimelerinin nekre kullanõmlarõ ‘sözde muazzam bir büyü/etkileme yönünün
olduğunu, şiirinde insanõ etkileyen ve onun bilgilenmesini sağlayan önemli bir
araç olduğunu37 vurgulamaktadõr.
ِِ
ِ
ِ َ ِ ٌ R رZאءכ
ِ
Z,Oِ وف َر
ٌ  َر ُؤc,
َ %:‰ْ ?ُ Mْ ِאC Z ُכ,ْ Wَ Jَ |&
ٌ ِ$Oَ Zْ F` %Jَ א:َ e,ْ Wَ Jَ T&ٌ ِTJَ Zْ  ُכ7wُ # أcْ : لV
ُ َ ْ ُ 3َ Iْ gَ Mَ
ٌ
(Andolsun, içinizden size öyle bir elçi geldi ki sõkõntõya uğramanõz ona ağõr
gelir; size düşkün, müminlere şefkatli, merhametlidir)38 âyet-i kerîmesindeki
nekre kullanõmõ ise ta’zim gayesine yönelik bir kullanõm olarak değerlendirilebilir.
Şöyle ki mü’minlere; her hallerini dert edinen, onlara düşkün, şefkatli,
merhametli.. gibi hasletleri hâiz bir peygamber gönderildiğinin ifade edildiği
bağlamda Hz. Peygamber (s.a.v)’i kastederek “resul/elçi” لV
ٌ Rُ  َرZْ אءכ
ُ 3َ Iْ gَ Mَ
31
32

33

34
35
36
37

38

el-Bakara 2/279.
İbnü’n-Nâzõm, Ebû Abdullah Bedreddin Muhammed b. Muhammed b. Abdullah b. Mâlik
(686/1287); el-Misbâh fi’l-meânî ve’l-beyân ve’l-bedî’, (thk. Abdülhamid Hindâvî) Beyrut
2001/1422, s.112.
et-Teftâzânî, Muhtasaru'l-me‘ânî, I, 353; el-Mağribî, Ebu Yakûb, Mevâhibu’l-fettâh fî şerhi
Telhîsi’l-Miftâh (Şurûhu’t-Telhîs içinde), I, 353.
el-Meydânî, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye,I, 405; Feyyûd, Min belâgati'n-nazmi'l-Kur'ânî, s. 46.
Buhârî, “Tõb” 51; Ebu Dâvud, “Edeb” 95; Tirmizî, “Birr” 81.
Tabâne, Mu‘cem, s. 693.
Besyûnî, Besyûnî Abdülfettâh, İlmu’l-meânî: Dirâsetün belâgiyyetün ve nakdiyyetün li mesâil’lmeânî, Kahire ts., s. 128.
et-Tevbe 9/128.

Arapça’da Nekire (Belgisiz İsim) Kullanõmlarõn Semantik Boyutu (Tenkîr Üslûbu) ! 173

kelimesinin nekre tercih edilmesi Hz. Peygamber (s.a.v)’i tazim etme gayesine
yöneliktir.39 Zira bununla kendilerine gönderilen elçi’nin sõradan bir elçi
olmadõğõnõ, aksine mükemmel hasletlere sahip, mü’minlere karşõ şefkat ve
merhametli bir elçi olduğunu ve kelimenin ifade ettiği anlamda “resul/elçi”
olduğunu ifadeye yansõtmaktadõr.
Ta’zim’in doruk seviyede dile getirildiği medih makamõnda İbn Ebi’s-Samt
şöyle der:40
Wُ #אA ف$EMא
eـ%,ِ َ&‡ـ$ـ: أ2 כ4N W#אA eM
ُ }MאŠ cJ eM ‹,Mو
Onu kötü düşürecek her türlü husustan alõkoyan bir engel/perde vardõr
Ama ihsan isteyene karşõ önünde hiçbir engel/perde yoktur
Şâir, memdûhunun (övdüğü kimsenin) her türlü kötü fiil ve hasletten uzak
olduğunu, çünkü onu o kötü hasletlerden alõkoyacak takdir ve tazime şayan bir
perde bulunduğunu, bunun yanõnda O’ndan yararlanmak ve ihsanõndan
nasiplenmek isteyenlerin önünde hiçbir perdenin olmadõğõnõ, O’nun için âr
mesabesinde olacak böyle bir perdenin olmasõnõn da mümkün olmadõğõnõ dile
getirirken W#אA/perde kelimesini iki yerde özellikle nekre kullanmayõ tercih
etmektedir. Zira birinci kullanõmda memdûhunu her türlü kötü vasõftan alõkoyan
ve her türlü takdire şâyân perde ta‘zim/hürmet/takdir edilirken, ikincisinde
ondan yararlanmak ve ihsanõndan istifade etmek isteyenlerin önünde engel
olan perde de tahkir edilmektedir.41 Belirsiz isimdeki bu iki farklõ anlam boyutu,
konteksten anlaşõlmaktadõr.
d. Belirli Bir İsmin Kastedilmediği Yerlerde
Burada nekreli kullanõma başvurulmasõ, söz konusu ismin ma‘rife
kullanõlmasõnõn herhangi bir fayda temin etmemesi sebebiyledir.42 Misal olarak:
ِ ِ
ِ ِ
ِ %َِ ,hMْ ِאC Zאءכ
אت
َ gُ &َ  أَنXً #ُ ن َر/
َ Wُ Fُ gْ ;َ َ أeُ #َ ِ&?א
ُ 3َ Iْ kَ ُ َوj א4َِ Cّ ل َر/
َ  إZُ Fُ  َن َ& ْכ/ْ Jَ $ْ N  آلcْ : cٌ ِ :‰ْ :ُ "ٌ #ُ  َאل َرkَ َو
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
/َ ]ُ cْ :َ يIِ [ْ &َ qَ jא
ِن
إ
Z
כ
I
E
&
&
ِن
إ
و
e
C
d
כ
e
,
W
E
N
ي
d
M
א
•
E
C
Z
כ
h
f
&
א
k
אد
Ž
כ
َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ ً َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ אCً  َوإِن َ& ُכ َכאذZْ ِכ
ُ Cّ  َّرc:ِ
َ َّ ْ ُ ُ َ
אب
ٌ dَّ ِ ٌف َכ$7ْ :ُ
(Firavun ailesinden îmanõnõ gizleyen mü’min bir adam (şöyle) dedi:
“Rabb’im Allah’tõr dediği için mi bir adamõ öldürmeye kalkõyorsunuz? Oysa o size
Rabb’inizden kanõtlar getirmiştir. Eğer yalancõ olursa yalanõ kendi zararõnadõr. Ve

39
40
41

42

Fadl Hasan, el-Belâğa, I, 331.
es-Sekkâkî, Miftâhu'l-‘ulûm, s. 103.
a.g.e., s. 103; el-Kazvînî, el-Îzâh, (Şurûhu’t-Telhîs içinde), I, 349; es-Sübkî, Behaüddîn, ‘Arûsu’lefrâh fî şerhi Telhîsi’l-miftâh (Şurûhu’t-Telhîs içinde), I, 349-350; et-Teftâzânî, Muhtasaru'l-me‘ânî,
I, 349; el-Mağribî, Mevâhibu’l-fettâh, I, 349-350; ed-Desûkî, Hâşiye ‘ale şerhi’s-Sa‘d (Şurûhu’tTelhîs içinde), I, 349-350.
el-Bündârî, Fi’l-belâgati’l-‘Arabiyye, s. 144; Tabâne, Mu‘cem, s. 692.
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eğer doğru söylüyorsa, size va’dettiklerinin bir kõsmõ başõnõza gelir. Şüphesiz Allah
aşõrõ giden, yalancõ kimseyi doğru yola iletmez.”)43 âyet-i kerîmesi zikredilebilir.
Âyette "#ر/adam kelimesinin iki ayrõ yerde ve iki farklõ kimseler hakkõnda
nekreli kullanõlmasõ,44 adam cinsinden herhangi bir adamõn kastedilmiş olmasõ
ve anõlan şahsõn ma‘rife kullanõlmasõnõn, verilmek istenen mesaja hizmet edecek
bir boyutunun olmamasõndandõr.45 Bunun yanõnda Firavun korkusuyla îmanõnõ
gizleyen ve ismini saklõ tutan birinden bahsedildiği siyakta sözü edilen kişiden
bahisle "#ر/adam kelimesinin nekre kullanõmõ mana ile lafõz arasõnda bir
paralellik temin etmiş ve nekre kelimenin genel konteks içerisine seçilerek
yerleştirildiği kanaatini pekiştirmiştir.
İsa (a.s)’õn havârilerinden olduklarõ ifade edilen ve Antakya halkõna ilahi
çağrõyõ tebliğ etmeye giden elçilerin, bölge halkõ tarafõndan saldõrõya uğramalarõ
karşõsõnda onlara kendini belli etmeden yardõma gelen mü’min kişiden
bahsedildiği âyet-i kerîmede de: א/Eُِ h; ِم َّא/ْ kَ אل َ&א
َ kَ LEَ 7ْ &َ "ٌ #ُ  ِ> َر%&َ Iِ ?َ Mْ  אLfَ kْ َ أcْ :ِ אء3َ َو
ِ
c,
َ WQَ $ْ ?ُ Mْ ( אKentin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi: “Ey kavmim, elçilere
uyun” dedi)46 aynõ kelime burada da (23ر/adam) nekre kullanõlmaktadõr, çünkü
ma‘rife kullanõlmasõnõn gerisinde verilmek istenen mesaja yönelik herhangi boyut
yoktur.
Bunun yanõnda şehrin ücra köşesinde inzivaya çekilip îmanõnõ belli etmeyen
ve kendi insanlarõna, gönderilen elçilere îman etmelerini ima etmeye çalõşan
şahsõn nakledildiği bir siyâkta ismin nekre seçilmesi, o kişinin bölge insanlarõ
tarafõndan îman eden ve gönülden İsâ(a.s)’õn havârilerine bağlõ birisi olarak
tanõnmadõğõnõ satõr aralarõna taşõyarak mânâ ile lafõz (makâm ile makâl) arasõnda
güzel bir paralellik temin etmiştir.

43
44

45
46

el-Mü’min 40/28.
"#ر/adam kelimesinin aynõ cümlede iki defa nekre olarak geçmiş olmasõ pek tabii olarak iki ayrõ
kişiden söz edildiğini göstermektedir. Çünkü tek kişiden söz edilmesi durumunda ahd-i zikri
ilgisi ile ikincisinin ma‘rife olmasõ gerekirdi. Benzer bir kullanõm: L•َ kَ ZُG ٍc,Šِ c:ِّ Zכ
ُ gَ Wَ @َ يdِ َّM א/َ ]ُ
َّ
ِ
َ
َ
ون$Fَ ?ْ ;َ ZF#ُ َ أZُG  ُهI%
J
L
?7
:
"
#
أ
و
X
#
أ
(O,
sizi
çamurdan
yaratõp,
sonra
bir
süre
koymuştur.
Belli bir
• ُ ٌ َ َ ً َ
ْ َّ َ
ُ
süre de kendi katõndadõr. Böyle iken, siz hâlâ kuşkulanõyorsunuz) âyet-i kerîmesinde (el-En’âm
6/2) mevcuttur. Zira âyette iki yerde nekre olarak zikredilen ‘ecel’lerin; (...ZU[, "# وأX#أ...) “biri
yaratõlõşla birlikte her insana takdir edilen ve ölümle noktalanan genel bir ecele, diğeri ise
bütün kâinata yönelik olan, ilmi sadece Allah’a mahsus ve kõyametle tamamlanacak olan özel
bir ecele” delâlet etmek üzere (bk. ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 56) iki ayrõ anlamda
kullanõlmõştõr.
ez-Zevbeî, el-Belâgatü'l-‘Arabiyye, s. 150.
Yâ-sîn 36/20.
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e. Özel Bir Anlam Kastetme
Bazen isim nekre kullanõlarak onun sõradan bir şey olmadõğõ, cinsinden farklõ
bir özelliğe sahip olduğu vurgulanmaya çalõşõlõr.47
Farklõ bir kaleme sahip olan birinin arkadaşõna: -L\ يI%J (Bende bir kalem
var(ki!)) demesi buna örnek verilebilir. Aslõnda söz sahibi bununla kendisinde
herhangi bir kalem olduğunu söylemek ve muhatabõnõ bilgilendirmek
istememekte, aksine onun sahip olduğu kalemin alõşõlmõşõn dõşõnda ve görülmeye
değer bir kalem olduğunu ihsas ettirmeye çalõşmaktadõr.
ِ אبdَ J Z[Mَ אو ٌة وCَ Dِ Z]ِ ِאرfCَ أLWَ J وZ ِ[Eِ ?Q LWَ J وZ[Cِ /Wُ kُ LWَ J j אZF@َ (Allah,
Z,mJ
َ َ ْ ْ َ
َ َ ْ
َ ُ ََ
ٌ َ ُْ َ َ
َ ْ
ْ
ٌ
onlarõn, kalplerini ve kulaklarõnõ mühürlemiştir, gözlerine de bir perde inmiştir.
Onlar için büyük bir azap vardõr) âyet-i kerîmesindeki48 nekre kullanõmda da
aynõ durum söz konusudur. Çünkü אوةCD/perde kelimesinin nekre tercihi, Allah’õ
inkâr eden ve O’na îman etmeye yanaşmayan kimseleri bürüyen “perde”nin
sõradan tanõnan ve bilinen bir perde olmadõğõnõ,49 onun “Allah Teala’nõn varlõk
ve birliğine işaret eden delilleri görmekten alõkoyan körlük perdesi” 50
olduğunu satõr aralarõna taşõmaya çalõşmaktadõr.
ٍ ّ Mِ
ِ & c:َ Dْ ,Jْ َ َ> أk?אyM אqא
אو&[אI
eC }ّ Bَ Fَ 7ْ ُ& دوאء
ٌ  دאء2כ
ُ
َ
Vardõr (elbet) her derdin tedavi edileceği bir devâ
Tabibini aciz bõrakan ahmaklõk bundan müstesnâ
Şâir دאء/hastalõk ve دوאء/ilaç kelimelerini nekre kullanarak sõradan bir
hastalõkla sõradan bir ilacõ kastetmemektedir, aksine her nevi hastalõğõn kendisine
has bir ilacõ olduğunu, ama ahmaklõğõn bundan müstesna ve devâsõ olmayan bir
hastalõk olduğunu nakletmek istemektedir.51
f. Nekre ile Muhataba Genel Bir Bilgi Verme Amacõnõn Güdülmesi
Haber cümlesinin bilgilendirme amaçlõ kullanõldõğõ durumlarda bu üslûba
başvurulur. Bir başka ifadeyle haberin ma‘rife kullanõlarak hasr ve ahd ifade
etmesinin amaçlanmadõğõ durumlarda buna başvurulur.52 -4א9 ]UA أ/Ahmet
âlimdir cümlesinde olduğu gibi. Bu cümle ile biz, sadece Ahmed’in âlim birisi
47
48
49

50

51
52

el-Bündârî, Fi’l-belâgati’l-‘Arabiyye, s. 145.
el-Bakara 2/7.
Matlûb, Ahmed, Mu‘cemü'l-muŝtalahâti'l-belâğiyye ve tetavvuruhâ, I-III, Bağdât 1407/1987, II,
286; Abdülmuttalib, Muhammed, el-Belâgatu: Kõrâe ührâ, Kahire 1997, s. 233; Feyyûd, Min
belâgati'n-nazmi'l-Kur'ânî, s. 45; Ebû Mûsâ, Hasâisu't-terâkîb, s. 214; Tabâne, Mu‘cem, s. 692-693;
Besyûnî, İlmu’l-meânî, s. 142.
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 31; el-‘Akûb, İsâ Ali, el-Mufassal fî ‘ulûmi’l-belâğa, Dubai 1417/1996,
s. 124; el-Bündârî, Fi’l-belâgati’l-‘Arabiyye, s. 145.
Besyûnî, İlmu’l-meânî, s. 143.
Tabâne, Mu‘cem, s. 691; el-‘Akûb, el-Mufassal, s. 203.
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olduğunu muhataba nakletmeyi hedefleriz.53 Yoksa “âlim” vasfõnõn sadece
Ahmed’e has olduğunu (hasr/kasr/özgüleme), “âlim” (ahd anlamõ) dendiğinde
ilk akla gelecek ismin kendisi olduğunu veya “belli evsâfõ hâiz” âlim birisini
kastetmeyiz.54 Dolayõsõyla haber’e genel bir anlam yüklemek ve muhatabõ sadece
bilgilendirmek istediğimiz zaman nekre kullanõma başvurmuş oluyoruz.
g. Tahkîr (Küçük, Aşağõlõk ve Değersiz Olduğunu İfade)
Allah Teala’nõn kendilerine gönderdiği en büyük lütfun kadrini bilmeyen ve
içlerinden gelen Son Peygamber’i mukaddes belde Mekke’den süren Mekkeliler’e
göndermede bulunan Hassân b. Sâbit (ö. 54/674) (r.a) şöyle der:

يIF€
Z[ُ ,ِ` h#َ Z[%
Igَ Mَ
َ &َ  َوZ ِ[,Mَ ي ِإ$7&َ c:َ $َّ Qُ Ikَ َو
ُ Jَ •אب
َ مV
َ
ٌ \َ @אب
Peygamberleri aralarõndan çekip giden bir topluluk hüsrana uğramõştõr
Yurtlarõna (misafir olarak) gittiği kimseler de mutlu olmuştur
Hassân مV
ٌ \َ /topluluk kelimesini nekre kullanarak ‘Peygamberleri
aralarõndan çekip giden ve hüsrana uğrayan topluluğu’ tahkir etmeyi
hedeflemiştir. Kendilerini erdem ve fazilete, duru inanç ve tevhide davet eden
Peygamber’e eziyet edip O’nu yurdundan eden bu sebeple herkesçe tanõnan ve
ma’rûf olan Kureyşliler’in bu akõl almaz tavõrlarõnõ dile getirirken isimlerini
anmadan, hepsini birden ifade eden nekre bir isim ile dile getirerek tahkir
etmekte55 ve: ‘Bunlar son Peygamber’i yurdundan eden, onun ahlâk ve
erdemlerinden yararlanmayõ bilmeyen akõlsõz kimselerdir mesajõnõ vermektedir.
ِ
ِِ
ِ
ِ Eِh; ِم َّא/kَ  &אc:ي آdِ Mَّ  َאل אkَ و
 َة$@ِ ‘אع َوإ َِّن ْא
2,ِhQ ZכIِ ]َن أ/
ٌ `َ ,َ א,َ #ْ ÌMא ُة א,َ yَ Mْ ه אd]َ  َ?א#َِّ م إ/ْ kَ  َ&א.אدVَ $Mא
َ
ُ
ْ َ َ َ
َ
َّ َ َ ْ ُ ْ
. ِאر$gَ Mْ  َد ُאر א4]ِ
َ
َ
[İnanan (adam) dedi ki: “Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreyim.”
“Ey kavmim, bu dünya hayatõ (çok az) bir geçimliktir. Ahiret ise ebedi olarak
durulacak yerdir”]56 âyetini de nekre’nin bu amaçla kullanõmõna örnek
verebiliriz. Zira âyet-i kerîmede yer alan `אع,/geçimlik kelimesinin nekre
kullanõmõnõn arka planõnda dünya hayatõnõn dikkate, tanõnõp bilinmeye bile
değmeyen az bir geçimlik olduğu, insanõ asõl gayesinden alõkoyacak derecede
iltifat edilmemesi gereken bir hayat olduğu mesajõ verilmeye çalõşõlmaktadõr. 57
ٍ \َ LWJ 2َّ Oو
ٍ \َ cJ 2َ O$;َ
 ِدIَّ \َ :ُ ٍر/%ِC مV
Z[ُ ُM/gJُ DWَّ •َ Nَ مV
َ َ َ
َ َّ َ
O Peygamber bir topluluğun arasõndan çekip gitti de akõllarõnõ kaybettiler
53
54

55
56
57

Tabâne, a.g.e., s. 691.
Zira hasr anlamõ kastedilecek olsaydõ o zaman haber  אلtarif ile ma‘rife kullanõlõr:-4אa4] אUA أdenir
ve “alim” sõfatõnõ sadece Ahmed’e hasredilmiş olurdu.
el-‘Akûb, a.g.e., s. 126.
el-Mü’min 40/38-39.
el-Meydânî, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye, I, 406.
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Aynõ Peygamber (bir başka) topluluğa misafir oldu, yeni bir nur’la (onlarõ
aydõnlattõ)
beytinde ise aynõ kelime nekrenin iki farklõ konteksinde kullanõlarak hem tahkîr
hem ta’zîm bir arada cemedilmiştir. Şöyle ki, şâir beyitin birinci kõsmõnda ‘nûr ve
hidâyetle gelen son Peygamber’in ayrõlõp gittiği topluluğun perişan olduğunu,
fazilet ve erdemi yakalayamayõp zihin dünyalarõnõn keşmekeş bir hal aldõğõnõ’
ifade ederken nekre kullanõlan مV
ٌ \َ /topluluk kelimesine tahkîr eksenli bir anlam
yüklemiş; ‘aynõ Peygamber’in kendilerine misafir olduğu topluluğun ise onun nûr
ve kemâlâtõndan yararlanarak hayatlarõnõ aydõnlattõklarõnõ ve yepyeni bir dünyaya
kavuştuklarõnõ’ naklederken de aynõ kullanõm ile مV
ٌ \َ /topluluk kelimesine tazîm
eksenli bir anlam yüklemiştir.
h. Azlõk
Bazen nekre ismin, içinde kullanõldõğõ cümleye azlõk anlamõ yüklemek üzere
ِ ِ َ א%א ُכ#َِّ א إ%َ Wَ & &א وcُM/gُ ,Mَ  َِכCאب ر
ِ
ِ
tercih edildiği görülür. c,
َّ
َ ?M“א
ّ َ ِ dَ Jَ cْ : Fٌ Pَ bْ cَ Zْ [ُ Fْ 7َّ :َ c’Mَ َو
ْ َ َ َّ َ
(Andolsun, onlara Rabb’inin azabõndan bir esinti dokunsa, “Eyvah bize, biz
gerçekten zalimlermişiz” derler)58 âyet-i kerîmesindeki FPbc/ esinti kelimesinin
nekre getirilmiş olmasõ ve azlõğõ pekiştiren binâ-i merre kalõbõnõn tercihi, ibareye
azlõk anlamõ vermektedir.59 Şöyle ki, âyette ilâhi çağrõya kulak vermeyenlere ilâhî
azabõn bir nebzesi dokunacak olsa takõndõklarõ tavrõn yanlõş olduğunu
anlayacaklarõ ve yanaşmadõklarõ ilâhî çağrõya hemen teslim olacaklarõ mesajõ
verilmeye çalõşõlõrken ‘azlõk’ anlamõ ifade eden kelimenin nekre kullanõlmasõ lafõzanlam uyumunu temin etmiştir. Diğer taraftan isabet etme, değme, duçâr olma
anlamlarõna gelen אبŽ أfiilinin yerine dokunma, değip geçme anlamlarõna gelen
‹:
ّ fiilinin tercihi de FPbc/ esinti kelimesinin ibareye yüklediği ‘azlõk’ anlamõnõ
pekiştirici bir işlev görmektedir.60
Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan başlayõp Kudüs’e, oradan da semâvâta
doğru gerçekleşen ‘isrâ’ olayõnõn çok az bir zaman diliminde gerçekleştiğini imâ
etmek üzere Kur’ân-õ Kerîm mu’ciz üslûbuyla: Iِ \ِ 7ْ ?َ Mْ  אcَ :ِ ًX34َ  ِهIِ hEَِ C ى$Qْ َي أdِ Mَّ אن א
َ yَ hْ Qُ
ِ 7M א/] e#َِّ א إ%َ ; آ& ِאc:ِ e& ِ$ُ%Mِ eMَ /O א%َ אر ْכC يdِ Mَّ  אLfkْ َi אIِ \ِ 7?Mْ  ْאLMَ  ِאم ْ ِإ$yَ Mْ ( אEksiklikten
$,fِ hM אs,
?
َ َ
َ
َ ْ َُ ُ َْ
ْ َ
ََ
ُ َ ُ َّ َ ُ ُ
uzaktõr O (Allah) ki bir gece kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini bereketli
kõldõğõmõz Mescid-i Aksâ’ya yürüttü)61 buyururken X34/gece kelimesini özellikle
nekre seçmiştir. Zira bununla o mucizevî ve sõrlarla dolu hadisenin çok kõsa bir
zaman diliminde gerçekleştiği satõr aralarõna taşõmõştõr.62
58
59
60
61
62

el-Enbiyâ 21/46.
Besyûnî, İlmu’l-meânî, s. 141; Ebû Mûsâ, Hasâisu't-terâkîb, s. 217.
el-Meydânî, a.g.e., I, 406.
el-İsrâ 17/1.
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 169.
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el-Mütenebbi’nin(ö.354/965) Seyfü'ddevle’yi medhettiği şu beyitinde de
nekrenin ibareye azlõk anlamõ kattõğõ görülmektedir:

ﺑﺎﳉﺪ
ﺍ ﹶﺮ ﻭ ﺩ ﺍﻟﻔﹶﻘ ﺮ ﻄﺩ ﻳ ﻮﻣﹰﺎ ﺑﹺﺠﻮﻭﻳ

ﻢ ﻬ ﻨﻡ ﻋ ﺩ ﺍﻟﺮﻭ ﺮ ﻄﻴ ﹴﻞ ﺗﻮﻣﹰﺎ ﹺﺑﺨﹶﻓﻴ

Bir gün (az bir grup) at(lõ) ile Bizanslõlar’õ savarsõn üzerlerinden
Bir gün de (katõndan azõcõk) bir ihsan, fakirliği ve kõtlõğõ
savar onlardan
el-Mütenebbî "3N/at(lõ) ve دV# (ihsân) kelimelerini nekre kullanarak
memdûhunun ‘savaş meydanlarõnda az sayõda at(lõ) ile Bizanslõlar’õ darmadağõn
edip tebaasõnõ düşman saldõrõlarõndan koruduğunu, ihsânõnõn az bir kõsmõyla da
fakir ve yoksulluğu bertaraf ettiğini’ satõr aralarõna taşõmaya çalõşmaktadõr.63
õ. Çokluk
Bazen de nekre isim ibareye çokluk anlamõ katar. Bu da nekre ismin tarife
ihtiyaç hissetmeyecek kadar meşhur ve marûf olduğu iddiasõndan hareketle
ortaya konmaya çalõşõlõr.64 Arap dilinde medih bağlamõnda birinin çok mal ve
mülk sahibini ifade etmek üzere: אUfeَ 4َ eM  وإ ّنXGِ dَ eM ( إ ّنFalancanõn ne (kadar çok)
develeri ve ne (kadar çok) koyunlarõ var!) denir ve cümlede XGd ve אUfeَ 4َ
kelimelerinin nekre seçilmesiyle söz konusu kişinin sayõlamayacak kadar çok
koyun ve deveye sahip olduğu65 nakledilmeye çalõşõlõr.66
Firavun’un Musa(a.s)’a karşõ çõkardõğõ sihirbazlar, galip gelmeleri karşõlõğõnda
çok büyük bir mükâfata lâyõk olmalarõ gerektiğini67 ifade sadedinde:  ُة$yَ 7Mא
אء3َ َو
َ َّ
ِ €َ Mْ  אcy#َ א%א إ ِْن ُכE#َg א%َ Mَ א إ َِّن/Mْ אkَ  َن/J$Nِ (Büyücüler Firavun’a gelip: “Eğer
üstün
c,ِ
h
Mא
َ
ُ ْ َّ
َْ ْ
ً ْ
gelen biz olursak, elbet bize bir mükâfat var değil mi?” dediler)68 diyerek
אE#g/mükafat kelimesi nekre kullanõmõ tercih edilmiştir. Firavun da bu teklif ve
temennilerine verdiği cevapta onlarõn bu beklentilerini teyid ederek69 ً إذאZכ
ُ # َو َّإZْ Eَ #َ
ِ Mَ (“Evet, dedi, o takdirde de siz (benim) yakõnlar(õm)dan
c,Cِ $gَ ?Mא
c
?
َّ ُ
(olacak)sõnõz!”)70 karşõlõğõnõ vermektedir.
Aynõ şekilde  ُر َّبedatõnõn dahil olduğu nekre isimlerde çokluk anlamõ
hakimdir: ZWEM} אWŠ 4N DEBk
ijEK ور َّب
ُ
ُ אر
َ k "hَ Gَ ( ُر َّبne kadar kahramanla cenk
ُ DJ
ettim! İlim uğrunda ne kadar yol kat ettim!) cümleleriyle söz sahibi ‘er
63
64
65

66
67
68
69
70

es-Sekkâkî, Miftâhu'l-‘ulûm, I, 404.
Abdülmuttalib, el-Belâgatu: Kõrâe ührâ, s. 233.
ez-Zemahşerî, a.g.e., II, 124; el-Merâğî, ‘Ulûmu’l-belâğa, s.127; Matlûb, Mu‘cem, II, 287; Ebû
Mûsâ, Hasâisu't-terâkîb, s. 216; Tabâne, Mu‘cem, s. 693; Besyûnî, İlmu’l-meânî, s. 140.
el-Bündârî, Fi’l-belâgati’l-‘Arabiyye, s. 146.
ez-Zevbeî, el-Belâgatü'l-‘Arabiyye, s. 149.
el-A’râf 7/113.
Besyûnî, a.g.e., s. 140; el-Bündârî, a.g.e., s. 146; Zağlûl, İlmu'l-me‘ânî, s. 179.
A’râf 7/114.
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meydanõnda kendini ispat etmiş çok kişilerle kõyasõya cenk ettiğini, ilim
tahsil etmek ve kendini geliştirmek uğrunda çok zahmetler çektiğini ve çok
yollar aştõğõnõ’ nakletmeye çalõşõrken, tekil ama çokluk bildiren bir bağlamdaki
nekre kullanõmlar onun için iyi bir araç teşkil etmiştir.71
el-A’şa(/ö.7/629) küçük bir işaretiyle etrafõna büyük kalabalõklar toplayacak
bir nüfuza ve sosyal konuma sahip olduğunu ifade ederken nekre kullanõmõ
önemli bir araç görür ve şöyle der:72
אh•€
•w%& -jE כ4#أَ;א
 ِه/ِّ \َِ C Dw
َ :ُ أس
ُ Fَ ]َ /Mَ kٍ 3lGَ َو ُر َّب
َ $Mא
َ ُ ُ َ ٌ َ
(Yardõm için kulaklarõna) fõsõldayacak olsam nice bölgede
Bir nice asiller koşar gelir imdadõma kin kusarak düşmanõma
Şâir k3lG/bölge/yer kelimesiyle sadece bir yerde sözünün dinlendiğini ve
nüfuzunun etkin olduğunu ifade etmek istememektedir, aksine sayõlamayacak
kadar çok yer ve bölgede ağõrlõğõnõn olduğunu ve en küçük bir fõsõltõ yahut en
ufak bir işaretle büyük kalabalõklarõ harekete geçireceğini satõr aralarõna taşõmaya
çalõşmaktadõr.73 Dolayõsõyla -jEכ/asil/soylu kelimesine de çoğul anlamda bir işlev
yüklemekte olduğunu da unutmamak gerekir.
İmru’ülkays’õn(ö. m.545):74
ِ ـ ـ[?ـــMא ِع א/ـــ#َoCِ 4Wَ ـ ـJ
4 ـWFhَ  ـ, ـMِ م/
eُ Mَ وIQُ L@ِ أَر$yhMج א/
?" כ34و
ُ
َ ِ ََ ٍ ََ
َ
َّ َ
Nice gece var ki, deniz dalgalarõ misali perde perde/dalga dalga
karanlõklarõnõ üzerime salmõştõr; türlü keder ve dertlerle benim tahammül
gücümü sõnamak için.
Beytindeki "3
ٍ 4َ nekre kullanõmõnda mahzûf bir  ُر َّبsiyakõnda kullanõldõğõ için
çoğul anlam ifade etmektedir. Zira şâir dert ve sõkõntõlarla boğuştuğu gecelerin
uzun ve bitmez olduğunu ifade etmenin yanõsõra onlarõn sayõlamayacak kadar çok
olduğunu satõr aralarõna taşõmaktadõr.
ِ %َِ ,hMْ ِאC —ؤوא
ِ$,%ِ ?ُ Mْ אب א
ِ Fَ  ِכMْ ِ َوא$Cُ T̀Mאت َوא
ُ 3َ  َכWِ hْ kَ c:ِ "ٌ Rُ  َب ُرdّ ِ  ُכIْ gَ Nَ  َכ/Cُ dَّ „ِن َכNَ
َّ
(Eğer seni yalanladõlarsa, senden önce açõk deliller, hikmetli sahifeler ve
aydõnlatõcõ Kitab’õ getiren peygamberler de yalanlanmõştõ)75 âyet-i kerîmesinde
yer alan "Rر/peygamberler kelimesinin nekreli kullanõmõ da çoğul olan kelimenin
bir yönünü güçlendirecek şekilde çokluk anlamõ yüklemektedir.76 Şöyle ki Hz.
71
72
73

74
75
76

Sellûm, Tâmir, ‘İlmu'l-me‘ânî: kõrâe sâniye li't-teşkili'n-nahvî, Suriye 1996, s. 239;
el-A‘şâ, Meymûn b. Kays, Dîvân, (nşr. Muhammed Ahmed Kasõm), Beyrut 1415/1994, s. 60.
ez-Zevbeî, el-Belâgatü'l-‘Arabiyye, s. 149; Sellûm, Tâmir, ‘İlmu'l-me‘ânî: kõrâe sâniye li't-teşkili'nnahvî, Suriye 1996, s. 239.
ez-Zevzenî, İbn Abdullah el-Huseyn b. Ahmed, Şerhu’l-mu‘allakâti’s-seb‘, Beyrut ts., s. 22.
Âl-i İmrân 3/184.
es-Sekkâkî, Miftâhu'l-‘ulûm, s. 103; et-Teftâzânî, Muhtasaru'l-me‘ânî, I, 352.
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Peygamber(s.a.v)’in, müşriklerin yalanlamalarõ ve ona ve ashabõna eziyet etmeleri
karşõsõnda teselli edilmeye çalõşõldõğõ bir bağlamda: Ey Resûlüm, sakõn üzülme!
İlâhî mesajõ ilk yalanlayan sadece bunlar değil, daha önce de aynõ kaynaklõ mesajõ
nice peygamberler yalanlanmõştõ, diye seslenilirken ‘elçiler/peygamberler’
anlamõna gelen "R رkelimesinin nekre seçilmesi ‘çokluk’77 anlamõnõ daha da
pekiştirmektedir.78
j. Gizleme
İsmin muhataptan gizlenmek istendiği durumlarda da tanõtõmlõ ve belirtili
kullanõmdan kaçõlarak nekreli kullanõmlara başvurulduğu görülür. Bu da ya ismin
tasrih edilmek istenmemesi ya da tasrihinden dolayõ anõlan kişinin başõna bir
kötülük gelmesinden endişelenilmesi durumuna bağlõ olarak gerçekleşir.79 Bir
ِ W4אK 4M אلk
öğretmenin, ödevini yapmayan öğrencilerinden birine: cِ Fَ Eْ ;َ ZM כ#إ
ِ
![אWכ כQروIC
(Öğrencilerden biri bana senin bütün derslerinle ilgilenmediğini
söyledi!) demesi buna misal verilebilir. Şöyle ki öğretmen, öğrencinin bu
durumunu ve derslere olan ilgisizliğini kendisine kimin naklettiğini aktarõp
talebeler arasõnda kargaşa çõkarmamak ve onlarõ birbirine düşürmemek için
W4אK/bir talebe kelimesini nekre kullanarak kendisine o sözü aktaran talebeyi
gizleme imkânõ bulmuş ve sõkõntõlõ pozisyonu rahat bir şekilde atlatma imkânõ
bulabilmiştir.80
Aynõ gayeye yönelik nekreli kullanõma misal olmak üzere:
ِ #َ eMَ Z] وZ ُכMَ e#َ /Wُ wُ  & ْכmٍ 3G "ِ nَ أLWَ J Z ُ`כM أَد2ْ ]َ Dْ Mَ אgَ Nَ 2ُ hkَ c:ِ s{א
ِ
ِ
ن/
َ yُ Žא
َ ْ ُ
ُ ُْ َ ْ ُ
َ $َ ?َ Mْ  אe,ْ Wَ Jَ א%َ :ْ $َّ Oَ َو
َ َْ ْ
ْ
[Biz daha önce ona (Musâ’ya), süt anneler(in sütünü emmey)i haram
etmiştik. (Kõz kardeşi uzaktan durumu görünce sokuldu): “Sizin için onun
bakõmõnõ üstlenecek ve ona öğüt ver(ip onu güzelce eğit)ecek bir aileyi
göstereyim mi?” dedi]81 âyet-i kerîmesini misal verebiliriz. Firavun korkusuyla
ciğerparesini Kõzõldeniz’e atan, daha sonra Firavun’un adamlarõ tarafõndan
bulunup saraya getirilen, Firavun’un hanõmõ tarafõndan özel bir alâka gören ve
sarayda büyütülmek istenen, ancak kendisine getirilen hiçbir süt annesini kabul
etmeyen Musa (a.s)’nõn hayat hikâyesinin işlendiği bir siyakta, onu kendi
annesinin kucağõna koruma altõna almak üzere kendini belli etmeden kõz
M e#/Ww &כmٍ 3G "nَ أLWJ Z`כM أَد2] (“Sizin için onun
kardeşinin sarayõn adamlarõna: Zכ
ْ ُ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َْ ِ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
77

78

79
80
81

"R رkelimesi cem-i teksir olsa da nekre kullanõmõn çağrõştõrdõğõ çokluk daha güçlüdür; çünkü
cem-i teksir sonuçta belirli bir sayõya yönelik çokluğu ifade eder, ancak nekre’nin çağrõştõrdõğõ
çokluk üst sõnõrõ olmayan bir çokluktur. (bk. el-Bündârî, Fi’l-belâgati’l-‘Arabiyye, s. 147).
Besyûnî, İlmu’l-meânî, s. 403; el-Bündârî, Fi’l-belâgati’l-‘Arabiyye, s. 147; Zağlûl, İlmu'l-me‘ânî, s.
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Muhammed Abdülmuttalib, el-Belâgatü ve'l-üslûbiyye, s. 342; el-Bündârî, a.g.e., s. 148.
el-‘Akûb, el-Mufassal, s. 128; Muhammed Abdülmuttalib, a.g.e., s. 342.
el-Kasas 28/12.
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bakõmõnõ üstlenecek ve ona içten ve sõcak davranacak bir aileyi göstereyim mi?”)
teklifini götürürken: m3G "nأ/bir aileyi terkibini nekre(belirsiz) kullanmayõ tercih
etmektedir. Zira Musa (a.s)’nõn kõz kardeş, Firavun ve adamlarõndan başlarõna
gelebilecek tehlikeden dolayõ annesinin izini belli etmek istememekte ve onu
kastettiğini hissettirmek istememektedir.82
k. Tahsîs (Özel Bir Öğenin Kastedilmesi)
Nekrenin ibareye yüklediği en önemli açõlõmlardan biri de tahsis anlamõ
yüklemesidir. Bununla söz konusu anlamõn sadece belli bir kişi veya nesne
hakkõnda geçerli olduğu ve sadece onunla özdeşleştiği ifade edilmeye çõlõşõlõr.
Nekrenin bu edebî maksada bağlõ olarak kullanõmõna örnek olmak üzere: يdِ Mَّ إ َِّن א
$gMכ א,WJ ض$N (Kur’an’õ
ٍc,ِh:ُ  َ{ َ< ٍل4Nِ /َ ]ُ cْ :َ ى َوIَ [ُ Mْ ِאC אء3َ c:َ Zُ Wَ Jْ َ أ4ِCّ  َر2kُ  ٍאدaَ ,َ LMَ  `אد َכ ِإ$Mَ آن
َ َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ
sana farz kõlan (Allah), elbette seni dönülecek yere döndürecek (seni va’dettiği
en güzel makama ulaştõracaktõr. Yahut Allah seni, zulme uğradõğõn, kendi yurdun
olan Mekke’ye döndürecek)tir. De ki: “Rabbim kimin hidâyet getirdiğini ve
kimin apaçõk bir sapõklõk içinde bulunduğunu bilir”)83 âyeti zikredilebilir. ezZemahşeri’nin vurguladõğõ üzere me’âd(dönülüp varõlacak yer) kelimesinin nekre
irâdõ, Hz. Peygamber’e özel bir meâdõn bahşedileceğini, onun sadece kendisine
has bir şey olduğunu satõr aralarõna taşõmaktadõr.84
ِ ِ زc: אل# رq/Mو
ِ ـــ ـ: cC
אزن
ِ رאم
ُ
َ?אgَ WJَ ء َכ/
َ Qأ
ُ  أوsٍ ,hَ Qُ وآل
ٍ
ـא:Iَ %َ ;َ LFـO אءCI
אربy
 ـ: 4%: כw%;
q D?7ki
ّ
ُ
َ Oَ >M آLWـJ
ٌ
Zirâm b. Mâzin ve Subey’ oğullarõndan (hatõrõ sayõlõr) adamlar/erler ya da
(ey) Alkame seni üzme (durumum) olmasaydõ
Pişman oluncaya kadar Muhârib (kabilesinin) elimden kurtulamayacağõ
çetin bir işe girişeceğime yemin ederdim85
beytiyle el-Husayn İbnu’l-Hamâm el-Fezârî,86אل#ر/adamlar/erler ile sõradan
herkesin tanõdõğõ ‘adamlar’õ kastetmemekte, aksine ‘cesaret ve kişilikleri farklõ,
adam vasfõnõn içerdiği bütün anlamlarõ özlerinde barõndõran kendi nevi şahsõna
münhasõr erleri’ kastetmektedir.87
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85
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el-Meydânî, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye, I, 402.
el-Kasas, 28/85.
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 237.
İbn Hicce, Hizânetu’l-edeb, Mõsõr 1304, s. 415.
Tam adõ el-Husayn İbnu’l-Hamâm b. Rabia el-Murrî ez-Zübyânî olup künyesi Ebû Yezid’dir.
Zübyân kabilesine bağlõ Sehm b. Mürre oğullarõnõn reisi olup hikmetli şiirler söyleyen cahiliyye
şâirlerindendir. Hicretten önce 10 yõlõnda vefat etmiştir.
Ebû Mûsâ, Hasâisu't-terâkîb, s. 219.
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l. Bir Cins veya Tür Kapsamõnda Yer Alan Herhangi Birinin
Kastedilmesi
Bazen söz sahibi nekre kullanõma başvurmak suretiyle cins veya tür
kapsamõnda yer alan herhangi bir unsuru kastettiğini ifade etmeye çalõşõr. Sõnav
esnasõnda kaleme ihtiyacõ olan bir öğrencinin arkadaşlarõna seslenerek: אءkIŽ&א أ
؟-L\ هI%J c:َ 2] (Arkadaşlar yanõnda kalem olan var mõ?) diye seslenmesi buna
misal verilebilir. Zira öğrenci -L\/kalem kelimesini nekre kullanmak suretiyle
‘kalem cinsinden işini görecek herhangi birisini’ kastetmekte, kurşun veya
tükenmez, küçük ya da büyük gibi bir tayin ve tahsise gitmeden herhangi birisini
istemektedir.
Küçük kardeşlerinin babalarõ nezdindeki sevgisini kõskanan kardeşler Yusuf
(a.s)’a karşõ komplo kurup bir şekilde ondan kurtulmanõn planõnõ yaparken
ِ ِ
ِِ
ِ
sarfettikleri: c,
ُ Cَ أeُ 3ْ  َوZْ  ُכMَ 2ُ uْ &َ אpً ه أَ ْر/
َ yMאŽَ א:ً /ْ kَ هIEْ Cَ c: א/ُ#/ َو َ; ُכZْ כ,ِ
ُ Oُ $َ Šْ  َ_ أَ ِو אQ/
ُ ُ& א/Wُ Fُ kْ א
(“Yusuf’u öldürün ya da onu bir yere atõn da babanõzõn yüzü(sevgisi, hoşnutluğu,
ilgisi) yalnõz size kalsõn (bundan böyle babanõz yalnõz sizi görsün ve sevsin)!
Ondan sonra da (Allah’a tevbe eder), iyi bir topluluk olursunuz!”)88 sözde أو
אpه أر/O$Š( אveya herhangi bir yere atõn) אp أرkelimesini nekre kullanmalarõ, belli
bir nokta tayin etmeksizin ve belirli bir yer kastetmeksizin herhangi bir yere
atõlmasõnõ arzuladõklarõnõ satõr aralarõna taşõmaktadõr.89 Çünkü onlarõn gayesi bir
şekilde Yusuf (a.s)’dan kurtulmak ve O’nu başlarõndan defetmektir. Şu veya bu
yer olmasõ onlar açõsõndan herhangi bir önem arzetmemektedir.90
m. Kemâl (Tamlõk, Mükemmellik Bildirme)
İsmin belirsiz olarak kullanõlmasõ bazen sõfatõn bir şeye kemâl seviyede
nisbetini ifade eder. Bununla kelimenin herhangi bir sõfatla kayõtlanmayõp onun
her türlü müspet anlama muhtemil olduğu ifade edilmeye çalõşõlõr. Misal olarak:
ِ
ِ
ِ Eَ :ُ א%َ ; آ& ِא4Nِ א/Eَ Q c&
Z,Mِ ٍَ أT3ْ ِ رc:ِ אب
َ ِT3א
ً nُ אd] (İşte bu -Kur’ânٌ dَ Jَ Zْ [ُ Mَ ’ َכMَ  أ ُ ْوc&
َ
ْ َ َ dMَّ ]ى َوא
ٌ
(tam ve mükemmel) bir hidâyettir. Rablerinin âyetlerini tanõmayanlar için çok
kötü, acõ bir azap vardõr!)91 âyeti zikredilebilir. Haberin belirsiz olarak getirilmesi
(]ىn) Kur’ân’õn insanlarõ doğruya hidâyet etme ve erdeme kõlavuzluk yapma
niteliğinin kemâl derecede olduğunu satõr aralarõna taşõmaktadõr.92
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91
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Yûsuf 12/5.
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 65; Ebû Mûsâ, Hasâisu't-terâkîb, s. 219; ez-Zevbeî, el-Belâgatü'l‘Arabiyye, s. 153.
el-Meydânî, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye, I, 402.
el-Câsiye 45/11.
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, V, 246.
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n. Ma‘rife Kullanõmdan Kaçõnma
Bazen söz sahibi ma‘rife kullanõmdan kaçõnmak gayesiyle nekre kullanmayõ
tercih eder. Bu da sözde var olan ma‘rife kullanõmõn düşürülmesinin(hazfinin)
anlam açõsõndan daha uygun olduğu durumlarda başvurulur.
Ebu’l-Alâ el-Ma‘arrî(ö. 449/1057), memduhuna menfi bir anlam isnâd
ettiğini hissettirmemek için şöyle der:
ِ
ِ
ِ ُـB ـMِ
5ـאU ِ=ـe ـMَ Iّ ـCَ 2ِ ـ ْ?ـyَ ـMل א/
*3
ٌ ــUــjَ  ُهIَ ــ%َّ ـ َ[ ـ:ُ Dْ  ـ’ـ َ?ـQَ إذא
Uzun süre taşõmaktan dolayõ sağ el Hint kõlõcõndan bõktõğõnda soluna alõr
onu.
Şâir medih makamõnõn bir gereği olarak memduhuna kemâline halel
getirecek en ufak menfi bir anlamõ çağrõştõrmamak için, sözü ma‘rife formla rf3Uِ jَ
/sağ eli şeklinde ortaya koyup memduha bõkkõnlõk vasfõnõ sarih bir şekilde isnad
93
ِ
etmemek üzere nekre kullanõmõ (*3
ٌ Ujَ /sağ el) tercih etmiştir. Adeta sağ el de sol
el de onun değilmiş gibi bir izlenim yaratacak şekilde ifade edilmiştir. Çünkü
onun ellerine usanma, yorulma ve bõkma isnadõnõ yapmak istememektedir.
Sonuç
Ma‘rife kelimesinin zõttõ olan nekre, sözlük anlamõ itibariyle bilmemek,
tanõmamak anlamlarõna gelen n-k-r maddesinden ‘tanõnmayan, bilinmeyen’
anlamõnda bir sõfat olup belirli bir manaya delâlet etmeksizin kendi cinsi
içerisinde şâyi/yaygõn bir anlam ifade eden (belirsiz) isimler için kullanõlan bir
terimdir. Bu yaygõn anlam tek unsura(müfred) yönelik olabileceği gibi tür’e(cins)
yönelik olabilir.
Arap dilinde ma‘rife kullanõmlar kadar nekre kullanõmlar da önemlidir.
İnsanoğlu her zaman açõk anlatõmõ tercih etmeyebilir. Meramõnõ açõk anlatõm ile
karşõlayamadõğõ yerlerde kapalõ anlatõma başvurur. Zira bazen kapalõ anlatõmõn
gördüğü işlev ve karşõladõğõ ihtiyacõ açõk anlatõmla karşõlama şansõ yoktur.
Mutlak genellemelere, çok sayõda unsuru kastetmeye, tahsis, tazim, azlõk,
çokluk, gizleme gibi açõlõmlara imkân tanõmasõ açõsõndan nekre kullanõm söz
sahibi için özellikle bir tercih sebebi olur. Çünkü bir şey ne kadar meçhul ve
bilinmezlik derecesi ne kadar fazla olursa, mahiyetini anlama ve künhünü idrak
etme hususunda muhatabõn ilgi ve merakõ o denli fazla olur. Bunun pek tabiî bir
sonucu olarak da söz konusu şeyin tahmini ve yorumu etrafõnda fikir jimnastiği
normalin üstünde bir boyutta ve çok geniş bir dairede gerçekleşir. Bu da söz
konusu unsurun ma‘rife kullanõmõndan çok daha etkili bir boyutta algõlanmasõna
93

Muhammed Abdülmuttalib, el-Belâgatü ve'l-üslûbiyye, s. 342-343; el-Merâğî, ‘Ulûmu’l-belâğa,
s.126; el-Meydânî, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye, I, 408; el-‘Akûb, el-Mufassal, s. 128; Besyûnî, İlmu’lmeânî, s. 143; el-Bündârî, Fi’l-belâgati’l-‘Arabiyye, s. 147.
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imkân verir. Üzerinde çok fikir yorduğu ve uğrunda büyük emekler sarf ettiği
şeye nâil olduğunda insanõn büyük bir haz duymasõ bunun en açõk delilidir.
Söz sahibinin altõ kategori halindeki ma‘rife kullanõmlara başvurmayõp nekre
kullanõmõ tercih etmesi belli bir sebebe bağlõ olmalõdõr. Bu durum, tamamen irâdi
bir aktivite olan dil olgusunun tabii bir sonucudur. Zira insan aklõnõn bir ürünü
olan dilde hiçbir kullanõmõn tesâdüfi olduğunu söylemek mümkün değildir.
Bundan dolayõ nekre kullanõmõn(tenkîr) arka planõnda elbette birtakõm edebî
maksatlar vardõr. Bu maksatlarõ açõğa çõkaracak yegane kõstas
makâmõn/konteksin kendisi ve onu yorumlayacak olan edebî zevktir.

