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Özet
Gerek Arap gerekse yabancı olsun, her dönemde birçok âlim Arap dili ve edebiyatına hizmet etmiştir. Kimisi İslâm’a olan aidiyetinden, kimisi de kültürel ve oryantalist hassasiyetinden Arapçaya ilgi duymuştur. İslâm’a aidiyetinden dolayı Arap dili
ve edebiyatına katkı verenlerden birisi de Zemahşerî’dir. Zemahşerî, etnik köken
olarak Harezm Türklerindendir. Onun Arap dili ve belagati konusundaki yetkinliği, bütün ilim erbabınca kabul edilmiştir. Arapça yazdığı “Newabiğu’l-Kelim”,
“Maqâmât” ve “Atwâqu’z-Zeheb fi’l-Mewâ‘iz we’l-Hutab” adlı eserleri edebî sanatlar açısından zengin malzemelerdir. Atwâq adlı eseri, kısa ve orta ölçekli 100 makaleden oluşmuştur. Makaleler, genellikle öğüt ve ders veren bir içeriğe sahiptir.
Makaleler, nesir olarak yazılmasına rağmen şiirsel bir formata sahiptir. Zemahşeri,
edebi sanatları kolayca kullanmada öne çıkmış olduğundan Atwâq’ında neredeyse
kullanmadığı edebi sanat yoktur. O, sıklıkla kullandığı cinas, seci ve teşbih sanatlarının bütün çeşitleri yanında istiare, istifham, mecaz, medih-zem, ta’riz ve tıbak
sanatlarını da vurgulamaktan geri durmamıştır. Atwâq adlı eser, kendi emsalleri
yanında edebi sanatlar konusunda özgün bir formata sahiptir. Biz, bu makalemizde
Zemahşerî’nin edebî sanatlarla ördüğü, Arap dili ve edebiyatı alanında bir vesika
sayılabilecek “Atwâqu’z-Zeheb”ini değerlendireceğiz.
Anahtar Kelimeler: Zemahşerî, Atwaqu’z-Zeheb, Edebiyat, Edebî sanatlar, Arapça.



Bu makale, “Zemahşerî ve Atwâqu’z-Zeheb fi’l-Mewâ‘iz we’l-Hutab Adlı Eseri” adlı doktora (Malatya2015) tezimizden kısmen yararlanılarak hazırlanmıştır.
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THE EVALUATION OF ZEMAKHŞERI’S “ATWAQU’Z-ZAHAB” IN TERMS OF
ARTS OF ELOQUENCE
Abstract
Many scholars both Arabic and foreigner have contirbuted to Arabic language and
literature in each period. Some of them have interested in Arabic language because
of their religious affiliation with Islam, and others have interested in due to their
cultural and oriental sensitivity. One of them is Zamakhşarî who is interested in
Arabic language due to his membership of Islam. Zamakhşerî ethnically belongs
to origin of Harezm Turks. His competence in Arabic language and rhetoric has
been accepted by all scientific circumstances. His “Newabiğu’l-Kelim”, “Maqâmât”
and “Atwâqu’z-Zeheb fi’l-Mewâ‘iz we’l-Hutab” books written in Arabic language
are rich in terms of eloquent materials they have. Atwâq work, short and mediumsized, consisted of 100 articles. Articles generally have a content which gives advice
and lesson. Although articles are written as prose, they also have a poetic format.
Since Zamakhshari is prominent in using literary arts, there is almost no literary
art he didn’t use. Beside his generally using arts of pun, simile and metaphor; he
didn’t refrain himself from placing emphasis on trope, inquiry, figurative expression, praise-disparagement, allusion and contradiction. The work named Atwaq
has an original format in literary arts alongside their peers. In this paper, we will
evaluate “Atwâqu’z-Zahab” which is a magnum opus in the field of Arabic language
interwoven with eloquent arts.
Keywords: Zamakhşarî, Atwaqu’z-Zahab, Literature, Eloquent Arts, Arabic language.

Giriş

M

alum olduğu üzere lisan/dil, insanlık tarihi ile özdeş bir ömre
sahiptir. Dilin, aynen insan gibi doğum, çocukluk, gençlik,
ihtiyarlık ve ölüm evreleri vardır. Zamanla kimi diller, hayatiyetlerini yitirip tarih sahnesinden çekilmiş, kimi diller ise ilerleme kaydetmiş, gelişmiş ve asırlarca fonksiyonunu korumuştur.
Tarihte hem filolojik bağlamdaki gelişmesi hem onu konuşanlarının
günden güne artması konusunda kayda değer yol kateden dillerin başında Arapçanın geldiğini söylemek, mübalağa sayılmaz.1 Arap dili ve edebiyatının belâgat alanı; çeşitli üslup ve fesahat örneklerini çeşitli kalıplara
koyabilme yeteneği bağlamında Arapların üstün oldukları bir alandı2 denilebilir.
Sosyal hayatta öyle beliğ ve natuk konuşanlar vardır ki onların söyledikleri size adeta bir müzik, bir şiir, enstrümantal bir parça gibi gelir; belki de
susmalarını hiç istemezsiniz. Çünkü ifade ve beyanda insanı büyüleyen ve
etkileyen bir boyut vardır. Nitekim Hz. Peygamber, kendisinin huzurunda
1

2

Arapçanın filolojik açıdan kaydettiği evreler hakkında geniş bilgi için bkz. Nâsıruddîn el-Esed,
Mesâdıru’ş-Şi‘ri’l-Câhilî, Dâru’l-Ma‘arif, Mısır, 1988, s. 24 ve devamı.
Bkz. Ebû İshâq İbrâhîm b. Muhammed eş-Şâtıbî, el-Muvâfaqât fî Usûli’ş-Şerî‘a, el-Muvâfaqât, thk Ebu
Ubeyde Meşhur b. Hasan, nşr. Daru İbn Affan, Qahire, 1997, II/121.
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veciz konuşan birisi hakkında, “Bu adamın yaptığı, helal bir sihirdir”; başka bir rivayette de “Muhakkak ki beyanda sihir; şiirde de hikmet vardır”3
buyurarak doğuştan gelen maharet ve marifetlerin etkileyiciliğine parmak
basmıştır.
Arap dili ve belagati alanında farklı zaman ve mekânlarda birçok eser
telif edilmiştir. Söz konusu bu alanda telif edilen eserlerden bir tanesi de
baştan sona kadar “helal sihir” sadedinde sayabileceğimiz Zemahşerî’nin
irili ufaklı 100 makaleden oluşan Atwâqu’z-Zeheb fi’l-Mewâ‘iz we’l-Hutab
adlı eseridir. Bir nasihat ve mev’ize formatında kaleme alınan bu eser, bütünüyle edebî sanatlar ile tezyin edilmiştir.
Zemahşerî’den önce ve sonra da nasihat içerikli bazı kitaplar telif edilmiştir. Mesela Muhammed b. ‘Ubeyd b. Ebi’d-Dunyâ (ö.281/894)’nın yazdığı Mekârimu’l-Ahlâq adlı eseri, hadisler ışığında verilen mev’ize ve nasihatlerden oluşmuştur. Bu eser, dört yüz seksen sekiz (488) hadisten ibarettir.4
َ ﱠﺎس؟ ﻗ
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ:ِﻴﻞ
َ  »ﻗHz. Peygamber’e “İnsanların en
Mesela  »أَْﺗـﻘَﺎ ُﻫ ْﻢ:َﺎل
ِ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣ ْﻦ أَ ْﻛ َﺮُم اﻟﻨ
asili kimdir?” diye sorulduğunda o : “Onların en takvalı olanıdır” cevabını
verdiler “5 ve «ِﺢ اﻷَْ ْﺧ َﻼ ِق
َ ِﻢ َﺻﺎﻟ
َ “ »ﺑُ ِﻌﺜْ ُﺖ ِﻷُﺗَ ّﻤAhlakın en güzelini tamamlamak için
gönderildim” hadislerini örnek olarak vermemiz mümkündür.6
Ebû Hasan Eş’arî (ö.324/936)’nin Maqâlâtu’l-İslâmiyyîn adlı eseri her
ne kadar Maqalât adını taşıyorsa da içerik bağlamında Atwâq ile örtüşmemektedir. Onun ele aldığı konular, daha çok, inanç kategorisindeki Şia,
Havaric, Murcie, Mu‘tezile, Cehmiyye gibi mezheplere dair kelamî analitik
yorum ve tenkitlerdir.7 Örneğin Ebû Hasan Eş’arî, Maqalât’ında Şia (4183); Havaric (84-113); Murcie (114-129); Mu‘tezile (130-164) ve Cehmiyye
fırkalarına (219- 221) arası sayfaları ayırmıştır.8 Üstelik Eş’arî’nin adı geçen
eserinde edebî sanatların icrası diye bir duyarlılık da söz konusu değildir.
Yani hem içerik hem şekil bağlamında Atwâq ile ortak bir özelliğe sahip
olduğu söylenemez. el-Harâitî (ö.327/945) tarafından yazılan Mekârimu’lAhlâq’ı9 ile et-Taberânî (ö.360/971)’nin Mekârimu’l-Ahlâq’ı, hadisler ile
3
4

5
6
7

8
9

Buhâri, Tıp 51; Ebû Dawud, Edeb 95; Tirmizî, Birr 63; Muwatta, Kelam 7.
Bkz. Ebû Bekr ‘Abdullâh b. Muhammed b. ‘Ubeyd b. Ebi’d-Dunyâ, Mekârimu’l-Ahlâq, thk. Mecdî
Seyyid İbrâhîm, Mektebetu’l-Qur’an, Qâhire, ts.
İbn Ebi’d-Dunyâ, age, s. 18.
İbn Ebi’d-Dunyâ, age, s. 21.
Bkz. Ebû Hasan Eş’arî, Maqâlâtu’l-İslâmiyyîn we İhtilâfu’l-Musallîn, thk Nuaym Zerzûr, elMektebetu’l-‘Asriyye, 2005, II/25.
Bkz. Eş’arî, age, I/41-221 ve sonrası.
Bkz. Ebû Bekr Muhammed b. Ca‘fer Sehl el Haraitî, Mekârimu’l-Ahlaq we Me’âlîhâ we Mahmûdu
Tarâiqihâ, thk. Eymen ‘Abdulazîz el-Buhayrî, Dâru’l-Âfâqi’l-‘Arabiyye, Qâhire, 1999. el Haraitî, eserinde ahlakı merkeze alan bin doksan yedi (1097) hadis zikretmiştir. İlk hadis “Ahlakın en güzelini tamamlamak için gönderildim”; son hadis ise “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, kovulmuş
şeytandan her şeyi işiten ve bilen Allah’a sığınırım” hadisidir. Bkz. age, s.27, 353.
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ahlak ve mev’ize kurallarını vermeye çalışan eserlerdir. Konuları bağlamında Zemahşerî’nin makaleleriyle örtüşseler de, hacim ve edebî format noktasında ondan ayrılan eserlerdir.10 et-Taberânî, eserinde iki yüz otuz dokuz
(239) hadisi ele almıştır. İlk hadis takva erdeminin insanlara tavsiye eden;
son hadis ise konu komşuya eziyeti yasaklayan hadistir.11
Zemahşerî’den önce Bedî‘uzzaman el-Hemedânî (ö.398/008) ve el-Harîrî
(ö.516/1122) gibi edipler tarafından maqamât formatında bazı eserler de
yazılmıştır. Bu her iki müellifin müsecca eserleri, genellikle İslâm beldelerini (el-Belhiyye, es-Sicistâniyye, el-Ahwâziyye, el-Curcâniyye, el-Buhâriyye,
el-Merâğiyye, el-İskenderiyye, el-Bağdâdiyye, el-Mekkiyye vb.) belîğ bir
üslupla tasvir eden makameler ile örülüdür.12 Adı geçen her iki eser, edebi
sanatlar açısından Atwâq’ı andırsa da verdikleri mesaj bağlamında ondan
ayrılmaktadır.
Ama Atwâq, alanında nev’i şahsına münhasır bir eserdir. O, sanatsal
değeri ve donanımı bağlamında yani makale/makalât formatında yazılmış
diğer eserlerin arasında müstesna bir yere sahiptir.
Biz, bu çalışmamızda Zemahşerî’nin “Atwâqu’z-Zeheb fi’l-Mewâ‘iz we’lHutab” adlı eserini edebî sanatlar açısından değerlendireceğiz.13
Atwâq’ta Vurgulanan Başlıca Edebî Sanatlar
Zemahşerî’nin, edebiyat ve belâgat alanında kendine has bir metodunun
olduğu söylenebilir. Örneğin, 71. Makalesinde ilkin akıllı, sonra ise ahmak
kimseyi zikreder. Akabinde ise akıllı ve ahmak kimsenin özelliklerini bir
tertip üzere sayar.14
Zemahşerî, adı geçen eserinde birçok edebî sanatı kullanmıştır. Biz onun
eserine hâkim olan edebî desen ve motiflerden bazı örnekler vereceğiz.
1.1. Cinâs/Tecnîs  اﻟﺠﻨﺎس/ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ
Zemahşerî’nin, adı geçen eserinde sıklıkla kullandığı sanatların başında
cinasın geldiğini söylemek yerinde olacaktır.
10
11
12

13

14

Süleyman b. Ahmed et-Taberânî, Mekârimu’l-Ahlâq, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrût, 1989.
Bkz. et-Taberânî, age, s. 1, 239.
Daha geniş bilgi için bkz. Ebu’l-Fazl Bedîuzzamân Ahmed b. el-Huseyn b. Yahyâ el- Hemedânî,
Makâmât, thk. Muhammed Muhyiddîn ‘Abdulhamîd, neşr. el-Mektebetu’l-Ezheriyye, Qâhire, 1923;
Ebû Muhammed el-Kâsım b. ‘Alî el-Harîrî, Makâmât, neşr. Matbaatu’l-Ma’arif, Beyrût, 1873.
Şu noktayı da belirtmemizde yarar vardır: Ülkemizde yazım alanında resmî olarak kabul görmesi
vesilesiyle transkrip bağlamında, Arapça eser, müellif, muhakkik ve musahhih isimlerindeki “vav” )و
( harfini “W, w”; “kaf ” ( )قharfini ise “Q, q” şeklinde yazmayı uygun gördük.
Esma Ebûbekir Muhammed, Atwâqu´z-Zeheb fi´l-Mewâ‘iz we´l-Hutab Tahkiki, Dâru’l-Kutubi’l‘İlmiyye, Beyrût, 1994, s. 134.
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Lâfzî bediî sanatlar kategorisinde sayılan cinâs, aynı zamanda tecnîs15,
tecanüs ve mücânese16 diye de bilinir. Bu edebî sanat; iki kelimenin şekil
olarak birbirine benzemesi, mana olarak ise farklı anlamlar taşımasıdır.17
Cinâs sanatının, hem şiirlerde hem rutin konuşma ve hitabetlerde olması
mümkündür.18 Cinâs, tam ve eksik cinâs olmak üzere ikiye ayrılır.19 Tam
cinâsta harflerin türleri, sayıları, sıraları ve harekeleri aynı olur. Tam olmayan (eksik) cinâs ise benzeyen kelimelerde bu dört öğeden (vucûh-u erba’a)
biri noksan olduğunda söz konusu olur.20 Cinâs sanatının mumâsil, murekkeb, mefrûk, merfuv, lâhik, muzeyyel21, iştikâk, multefak, muzdevic ve
muşâbehe gibi çeşitleri vardır.22
Zemahşerî, eserinde en çok Cinâs sanatını kullanmıştır. Mesela 1. Makalede “ ﻓﺄﺣﺮز ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﺣﺮزﻫﻤﺎilim ve takvaya sığın” cümlesinde altı çizili kelimelerde cinâs-ı iştikâk; 2. Makalede ise  اﻟﻔﺨﺎرkelimesi iki kez kullanılmış;
birinci anlamı “çanak- çömlek”, ikinci anlamı ise “talih, kısmet” olarak verilmiş; dolaysıyla burada bir tecnîs-i mumâsil sanatı icra edilmiştir. Yine
2. Makalede geçen  وأﺧﺮى ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﺪ،ﺗﺎرة ﺑﺎﻷب واﻟﺠﺪ. “Kimi zaman baban ve dedenle; kimi zaman ise mal ve yaver şansın ile büyükleniyorsun” cümlenin
altı çizili kelimelerde bir cinâs-ı mumâsil sanatı mevcuttur; zira sözcüğün
birinci anlamı “baba-dede”; ikinci anlamı ise “dünya nimeti, talih, kısmet”
bağlamında kullanılmıştır.
3. Makalede  اﻹﻋﺼﺎر – اﻷﻋﺼﺎرsözcüklerinde cinâs-ı mustevfa (kelimelerin,
lafızda benzer, manada farklı olması; kelimelerden birinin isim, diğerinin
fiil veya edat olması durumudur) ” denir. 4. Makalede  اﻹزار – اﻷوزارcinâs-ı
muşâbehe;  اﻟﺤﻮب – اﻟﻤﺴﺤﻮبcinâs-ı muzeyyel; 7. Makalede ﻣﺤﺴﻮد – ﺣﺎﺳﺪ; ﻣﺤﻘﻮد
 – ﺣﺎﻗﺪcinâs-ı iştikak; ve 20. Makalede  ﺧﻠﻴﻘﺔ – ﺧﻠﻴﻘﺔcinâs-ı mumâsil vardır. 20.
15
16

17

18

19
20

21
22

Abdulaziz Atik, İlmu’l-Bedi‘, Daru’n-Nahda, Beyrut, ts. s. 195.
Bkz. ‘Ali Sadruddîn b. Ma‘sûm el-Medenî, Enwâru’r-Rabi’ fî Enwâ’i’l-Bedi’, thk. Şakir Hadî Şukr,
Matba‘atu Nu’man, Necef, 1968, I/97; Seyyid Ahmed el-Haşimî, Cewâhiru’l-Belağa fi'l-Meanî we'lBeyani we’l-Bedi’, thk. Yûsuf es-Sumaylî, el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrût, ts. s. 325.
Ebû Bekir ‘Abdulqâhir b. ‘Abdurrahman b. Muhammed Curcânî, Esrâru’l-Belâğa, thk. Mahmûd
Muhammed Şakir, Matba‘atu’l-Medenî, Qâhire, ts, s. 7; Qâdı ‘Abdu’n-Nebî b. ‘Abdu’r-Resûl Ahmed
Nekrî, Dustûru’l-‘Ulemâ (Camiu’l-‘Ulûm fî Istılahâti’l-Funûn), Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrût,
2000, II/187; Ebû’l-Hasan ‘Alî b. Muhammed Şerif Curcânî, Kitâbu’t-Ta‘rifât, Dâru’l-Kutubi’l‘İlmiyye, Beyrût, ts. s. 53; el-Medenî, Enwâru’r-Rabi’, I/97.
Bkz. Ebu’l-Abbas Abdullah b. Muhammed el-Mu‘tezz-Billâh, el-Bedi‘ fî'l-Bedi‘, Daru’l-Cîyl, Beyrut,
1990, s. 108.
‘Abdulazîz ‘Atik, İlmu’l-Bedi‘, s. 195.
Bkz. el-Medenî, Enwâru’r-Rabi‘, I/148; Ahmed b. Mustafa Merâğî, ‘Ulûmu’l-Belâğa, yayınevi ve basım târîhi yok, s. 356; ‘Ali el-Cârim- Mustafa Emin, el-Belağatu’l-Wadiha fi’l-Beyani we’l-Meanî we’lBedi’, Dâru’n-Nu’man li’l-Ulûm, Dımaşq, ts. s. 483.
el-Medenî, Enwâru’r-Rabi‘, 1968, I/134.
Bolelli, age, s. 407- 433. Şâtıbî (ö.790/1388), cinâs gibi sanatların, halis Araplarda olmadığını; onların saflığını kaybetmiş Araplarda mevcut olduğunu söylemektedir. Bkz. eş-Şatıbî, el-Muvâfaqât,
IV/264.
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Makaledeki  ﺧﻠﻴﻘﺔkelimesi, birinci anlamı “insanın doğası, karakteri”; ikinci
anlamı ise “layık olma, uygun olma” bağlamında kullanılmıştır.
23. Makaledeki ﻃﻮح ﺑﻪ وراء ﻛﻞ ﻓﺞ
ّ “ إن اﺷﺘﻬﺎرﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﻔﺞO, ham sözüyle derin
vadilerde dolandığını ve kaybolduğunu (bilemiyor)” cümlesinde geçen اﻟﻔﺞ
sözcüğü, birinci anlamıyla “olgunlaşmamış meyve”; ikinci anlamıyla ise
“iki dağ arasındaki yol” olarak vurgulandığından mumâsil bir tecnîs sanatı
yer almıştır. Aynı makalede geçen “ ﻳﺰﻋﻢ اﻧﻪ اﻟﻜﻴﺲ اﻟﺬﻛﻲ و اﻋﻘﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻴﺲ اﻟﺬﻛﻲO tabiatçı kişi, kendini akıllı ve zeki sanır ama boğazlanmış teke bile ondan daha
akıllıdır” cümlesinde iki kez geçen  اﻟﺬﻛﻲkelimesi, ilkin “keskin zekâlı kişi”
sonra ise “boğazlanmış teke” bağlamında kullanılmıştır. Burada mumâsil
bir cinâs sanatı mevcuttur.
39. Makalede ise  اﻻرﺑﻊ-  ارﺑﻊkelimeleri ile Cinâsın en güzel örneklerinden
biri verilmiştir.  ارﺑﻊkelimesi “dur” anlamında kullanılırken  اﻻرﺑﻊsözcüğü ise
“ihtiyarlık” anlamında kullanılmıştır. Çünkü insan hayatının dört evresinden üçü olan “çocukluk”, “gençlik” ve “orta yaşlılık”23 geride kalmış, sıra
ihtiyarlık dönemine gelmiştir. Bu nedenle Zemahşerî, aynı makalede “Ey
saçı sakalı ağarmış ihtiyar! Seni perişan edecek şeylerden uzak dur, çünkü
sen, hayatının dördüncü aşamasındasın” demiştir.
40. Makalede  ووان اﻟﺴﺤﺖ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺖ،“ ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ أن اﻟﺮﺷﻮة ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺖRüşvet
yiyenler, sanki onun haram olduğunu duymamış ve kişiyi helak eden bir
cezayı gerektirdiğini bilmemiş gibi davranıyorlar” cümlesinde geçen اﻟﺴﺤﺖ
sözcüğünde güzel bir tecnîs sanatı vardır. Söz konusu kelime birinci anlamı
“kötü yollardan ve onursuzca elde edilen mal” ; ikinci anlamı ise “kişiyi helak eden ceza” bağlamındadır. Dolaysıyla burada bir tecnîs-i mumâsil sanatı bulunmaktadır. Aynı makalede geçen  ﻣﺰاﺣﺔ – ﻣﺰاﺣﺔkelimelerinde de tecnîs-i
mumâsil mevcuttur; Birincisinde gerçek anlamı olan “mizah” formunda;
ikincisinde ise  ازاحfiilinin ism-i mefulu olup “bir şeyi yerinden etmek” anlamında kullanılmıştır.
52. Makalede  وآﻣﺮاً ﻧﺎﻫﻴﺎً أﻣﺮك وﻧﻬﻴﻚ ﻟﺪﻳﻪ ﻧُﻬﻲ،وﻻ ﺗﻨﺲ أن ﻓﻮﻗﻚ أﻣﻴﺮاً ﻋﻈﻴﻤﺎً أﻣﺮك ﻫﺬا إﻟﻴﻪ أُﻣﻴﺮ
“ وأُﻣﻴﺮSenin üstünde öyle yüce saltanat sahibi bir Emir var ki senin konumunun, onun yanında sözü bile olamaz. Yine senin üstünde öyle emreden ve
yasaklayan bir Emir var ki onun nezdinde senin hükmünün hiçbir kıymet-i
harbiyesi olamaz” ibaresinde iki kez geçen  أُﻣﻴﺮkelimesinde, bir cinâs-ı
mumâsil sanatı vardır. Zira adı geçen sözcük, her iki yerde de ism-i tasğir/

23

Zeynuddîn Muhammed ‘Abdurrezzâq el-Munâwî el-Haddâdî, et-Tewqîf ‘ala Muhimmâti’t-Te‘ârîf,
neşr. ‘Alemu’l-Kutub, Qahire, 1990, s. 285.
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küçültme kipinde gelmiş; birinci anlamı, “konum, durum, olay”, ikinci anlamı ise “istek, hüküm” bağlamında kullanılmıştır.
69. Makaledeki  ﻓﻼ ﺗﺬر اﻟﻌﻘﺎب. واﺣﺬر اﻟﻌﻘﺎبcümlelerde geçen  اﻟﻌﻘﺎبkelimesinin birinci anlamı “Allah’ın azabından sakın”; ikinci anlamı ise “Yol arkadaşınla bineğe nöbetleşe binmeyi unutma” olduğundan ibarede bir cinâs-ı
mumâsil sanatı meydana gelmiştir.
74. Makaledeki  ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺮد اﻟﻤﺬال، أﻳﻬﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺬالcümlelerde geçen  اﻟﻤﺬالkelimesi, önce “değersiz kişi/adam”, sonra ise “yerlerde sürünen elbise” anlamında
kullanıldığından bir cinâs-ı mumâsil sanatı icra edilmiştir.
81. Makalede  وﻟﻴﺲ ﻣﻊ اﻟﻤﻀﻲ أﻣﺮ ﻣﻀﻲءaltı çizili kelime, birinci anlamıyla
“geçen, giden, fani” iken ikincide ise “parlayan, yanan” formunda kullanıldığından, burada cinâs-ı mustevfa; 83. Makalede  ﻗﺒﻞ- ،ﻣﻦ أﺗﺎﻩ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻤﻮت ﺑﺎﻹﺷﺨﺎص
 أن ﻳﻔﺘﺢ ﻧﺎﻇﺮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎصaltı çizili kelime, birincide “yolculuğa çıkarmak/
göndermek”; ikincide ise “şahıslar, insanlar” manasında kullanıldığından,
aynı şekilde cinâs-ı mustevfa sanatı icra edilmiştir.
98. Makalede  وﻗﺪ ﺷﺎﺑﺖ ﻣﻨﻚ اﻟﺬواﺋﺐ، أﻳﻦ أدﻣﻌﻚ اﻟﺬواﺋﺐaltı çizili kelimeler, birincide “Allah rızası için dökülen gözyaşları” anlamında; ikincide “kâkül,
perçem” anlamında kullanıldığından burada tecnîs-i mumâsil sanatı icra
edilmiştir.
Yukarıda vurguladığımız cinâsların dışında “cinâsu’l-kalb” yani kelimedeki harflerin yerlerini değiştirerek tersten anlamlı hale getirmektir. Türkçedeki “çok” sözcüğünün tersinden “koç”; “namaz” sözcüğünün tersinden
“zaman” olarak getirilmesi gibi Arapçada da bu tür cinâslar vardır. Mesela
“ ﺣﺘﻒ ﻷﻋﺪاﺋﻪ،“ ”ﺣﺴﺎﻣﻪ ﻓﺘﺢ ﻷوﻟﻴﺎﺋﻪOnun kılıcı, dostlarına zafer; düşmanlarına ise
bir ölümdür” ifadesindeki  ح-  ف – تkelimesi ikinci aşamada tersinden
alınarak  ف-  ت-  حkelimesine dönüştürülmüştür. Her ikisi de kendi bağlamında anlamlı sözcüklerdir. İşte bu sanata “cinâsu’l-kalb” denilmektedir.24
1.2.İktibâs/ اﻻﻗﺘﺒﺎس
Sözcük anlamıyla alıntı, alıntılama olup25, başkalarına ait bir sözü, fikri
veya cümleyi olduğu gibi aktarma sanatıdır. İktibas, anlam sanatları arasında kategorize edilmektedir. Istılah anlamda ise iktibâs, bir nesir veya şiirin,

24

25

Muhammed Bilo Ahmed Ebûbekir, el-Bedi‘ ‘İnde’l-Harîrî, neşr. el-Câmia’tu’l-İslâmiyye,
Medinetu’l-Munevvere, 1400, s. 307.
Ebû’l-Hasan ‘Alî b. Muhammed Curcânî, Kitâbu’t-Ta‘rifât, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrût, 1983,
s. 33; Muhammed Ahmed Qâsım-Muhyiddin Dayb, ‘Ulumu’l-Belâğa, Muessestu’l-Hadise, Lubnan,
2003, s. 127.

49

K7AÜİFD | 2015/2 | CİLT: 2 | SAYI: 3

ayet veya hadislerden bir parçanın, bir bölümün alınmasıdır.26 İktibas daha
çok, ayet, hadis, kelam-ı kibar ve diğer şairlerin sözlerinden olur. Şayet bir
sözün tamamı alınmışsa iktibâs-ı tam (tam iktibâs), yarısı veya bir parçası
alınmışsa iktibâs-ı gayr-ı tam (yarım iktibâs ) adını alır. İktibas, muhtevası
bağlamında makbul, mubah ve merdud olmak üzere üç kısma ayrılır.27
Makale 2: “ ﻻ ﺗﺼﻌﺮ ﺧﺪﻳﻚYanaklarını çevirme” ifadesi ﱠﺎس َوَﻻ
ِ َوَﻻ ﺗُ َﺼ ّﻌ ِْﺮ َﺧ ﱠﺪ َك ﻟِﻠﻨ
ﱠ
ﱠ
َْ
ﱠ
ٍ َض َﻣ َﺮًﺣﺎ إِن اﻟﻠ َﻪ َﻻ ﻳُ ِﺤ ﱡﺐ ُﻛﻞ ُﻣ ْﺨﺘ
َﺨﻮٍر
ِ “ ﺗَ ْﻤ ِﺶ ﻓِﻲ اﻷ ْرİnsanlara yanağını çevirip (büyükُ ﺎل ﻓ
lenme) ve böbürlenerek yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez” (31/Lokman, 18) ayetinden iktibâs edilmiştir.
Makale 5:  وﺧﻠﺖ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺪﻳﺎر ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻐﻨﻮاaltı çizili ibaresi (7/A’raf, 92) ve (11/
Hud, 68, 95) ayetlerinden iktibâs edilmiştir. Anlamı ise “Sanki orada hiç
oturmamış, yaşamamış gibiydiler” demektir. Burada iktibâs-ı gayr-ı tam
vardır.
Makale 12:  ﻻ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻌﻮن واﻟﻤﺎﻋﻮنsözcüğü, (107/Maûn, 7) ayetinden iktibâs
edilmiştir ki “Zekâtı vermezler, en ufak bir yardımı esirgerler, hayra mâni
olurlar” anlamlarına gelmektedir. Burada gayr-ı tam iktibâs vardır.
Makale 21:  أم ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻚ ﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻃﻠﻌﻬﺎ ﻣﻦ،وﻫﻞ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻧﺨﻴﻠﻚ اﻟﺼﻨﻮان وﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﻮان
اﻟﻘﻨﻮان.
Yukarıda geçen her iki iktibâs da ayetlerden alınmıştır. Birinci iktibâs
(13/Ra’d, 4) ayetindendir; “Çatallı, çatalsız hurmalıklar, bir kökten ve çeşitli
köklerden dallanmış hurma ağaçları” demektir. İkinci iktibâs ise (6/Enam,
99) ayetinden alınmadır. “Hurma ağacının tomurcuklarından birbirine yakın salkımlar-Hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar”
anlamlarına gelmektedir. Burada iktibâs–ı gayr-ı tam vardır.
Makale 33: 1. İktibas  ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻣﺎل وﻻ ﺑﻨﻮنmakaledeki bu ifade, yaklaşık olarak (26/Şuarâ, 88)  َﻳـ ْﻮَم َﻻ ﻳَﻨ َﻔ ُﻊ َﻣﺎ ٌل َوَﻻ َﺑـﻨُﻮ َن }اﻟﺸﻌﺮاءayetin tamamına yakınını iktibâs
etmiştir. Anlamı ise “O gün, ne mal fayda verir, ne oğullar!” demektir. Buradaki iktibâs, iktibâs-ı tam kapsamına girmektedir.
Makale 40:  وأن آﻛﻠﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﺤﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﺜﻼﺗﻪZemahşerî, iktibâsı ِﻢ
ْ َوﻗَ ْﺪ َﺧﻠ
ُ َﺖ ﻣِﻦ َﻗـﺒْﻠِﻬ
13) اﻟْ َﻤﺜُﻼَت/Ra’d, 6) ayetinden almıştır. Anlamı ise “Onlardan önce ibret alınacak nice azap örnekleri gelip geçmiştir.” Bu iktibâs da eksik bir iktibâstır.
ِ ﻮض َﻣ َﻊ اﻟْ َﺨﺎﺋ
Makale 44: İbarenin  ﺗﺨﻮض ﻣﻊ اﻟﺨﺎﺋﻀﻴﻦkısmı ﻴﻦ
ُ “ َوُﻛﻨﱠﺎ ﻧَ ُﺨBatıla
َ ِﻀ

26

27

Curcânî, Kitâbu’t-Ta‘rifât, s. 33; Merâğî, ‘Ulûmu’l-Belâğa, s. 372; ‘Abdurrahman b. Ebu Bekr Celaleddin es-Suyûtî, Mu‘cemu’l-Meqâlîdi’l-‘Ulûm fî’l-Hudûdi we’r-Rusûm, thk. Muhammed İbrâhîm
‘Abbâde, Mektebetu’l-Adâb, Qahire, 2004, s. 108; Qasım-Dayb, ‘Ulumu’l-Belâğa, s. 127.
Geniş bilgi için bkz. Qasım-Dayb, Ulumu’l-Belağa, s. 130-131.
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dalanlar birlikte biz de dalıyorduk” (74/Müddessir, 45) ayetinden iktibâs
edilmiştir.
Makale 61:  واﻟﻠﻪ اﻟﺨﺼﻢ اﻷﻟﺪibaresi ﱠﺎس َﻣﻦ ُﻳـ ْﻌ ِﺠﺒُ َﻚ َﻗـ ْﻮﻟُُﻪ ﻓِﻲ اﻟْ َﺤﻴَﺎ ِة اﻟ ﱡﺪْﻧـﻴَﺎ َوﻳُ ْﺸ ِﻬ ُﺪ اﻟﻠّ َﻪ
ِ ِﻦ اﻟﻨ
َ َوﻣ
َ
ﱡ
َ
ْ
2)  َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﻓِﻲ َﻗـ ْﻠﺒِ ِﻪ َوُﻫ َﻮ أﻟﺪ اﻟ ِﺨ َﺼﺎ ِم/Bakara, 204) ayetinden alınmış olup nâkıs bir
iktibâstır. Aynı makaledeki  وﺣﺴﺒﻚ ﺑﺮﺑﻚibaresi, ِﻲ َﺣ ْﺴﺒُ َﻚ اﻟﻠّ ُﻪ
“ ﻳَﺎ أَﱡﻳـ َﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒ ﱡEy Nebi,
Allah sana yeter!” (8/Enfal, 64) ayetinden alınmıştır.
Makale 69: Zemahşerî, bu makalesinde alıntının kaynağını (Hâtım etTâî) vererek onun uzunca bir şiirinden beyitler ile iktibâs sanatını kullanmıştır.  ﻓﻼ ﺗﺬر اﻟﻌﻘﺎب. واﺣﺬر اﻟﻌﻘﺎب.ً ﻓﻼ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﻮل ﺣﺎﺗﻢ ﻇﻬﺮﻳﺎcümleleriyle Hâtim’ın “Sen
binekli iken arkadaşını yaya bırakma” sözünü hatırlatmaktadır. Hâtim’ın o
beyitleri şöyledir:
َ  َرﻓِﻴﻘ... ُﻮص ﻓَﻼ ﺗَ َﺪْع
َﻚ ﻳَ ْﻤ ِﺸﻲ َﺧ ْﻠ َﻔ َﻬﺎ َﻏْﻴـ َﺮ َر ِاﻛ ِﺐ
ِ إِذَا ُﻛﻨْ َﺖ رﺑًّﺎ ﻟِْﻠ َﻘﻠ
َ  ﻓَ َﺪ... ِﺨ َﻬﺎ ﻓَﺄَ ْرِد ْﻓ ُﻪ ﻓَﺈ ِْن َﺣ َﻤﻠَﺘْ ُﻜ َﻤﺎ
ِ َﺎب َﻓـ َﻌﺎﻗ
ِﺐ
ْ أَﻧ
ُ اك َوإ ِْن َﻛﺎ َن اﻟْ ِﻌﻘ
“Binekli isen ve yanında yaya birisi var ise kendi haline bırakma!
Onu ya terkine al ya da nöbetleşe binmeye çalış”28
Makale 86: وأﺧﻠﺺ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ. İbaresi, إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت وإﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى ﻓﻤﻦ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ إﻟﻰ دﻧﻴﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ أو إﻟﻰ اﻣﺮأة ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﻫﺮ إﻟﻴﻪ29 Niyet Hadisi’nden
iktibâs edilmiştir ve nâkıs bir iktibâstır.
Makale 94:  ﻃﻌﺎم ﻣﻦ ﺿﺮﻳﻊcümlesi, 88) َﻌﺎ ٌم إ ﱠِﻻ ﻣِﻦ َﺿﺮِﻳ ٍﻊ
َ ﻟﱠﻴْ َﺲ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ﻃ/Gâşiye, 6) ayeٍ َﻮ َن ﻣِﻦ ﱠرِﺣ
tinden;  وﺷﺎرب ﻛﺄس رﺣﻴﻖkelimesi ise 83) ﱠﺨﺘُﻮم
ْ ﻴﻖ ﻣ
ْ ﻳُ ْﺴﻘ/Mutaffifin 25) ayeِ َاب اﻟْ َﺤﺮ
tinden alınmış eksik bir iktibâstır.  ﺑُﺸﺮ ﺑﻌﺬاب اﻟﺤﺮﻳﻖifadesi 3) ِﻳﻖ
َ ذُوﻗُﻮاْ َﻋﺬ/Ali
İmrân, 181); (8/Enfal, 50); (22/Hac, 22) ayetinden iktibâs edilmiştir.
1.3.İsti‘âre/ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
Sözlükte ödünç alma anlamına gelen bu sözcük, bir kelimenin anlamını
geçici olarak başka bir kelime hakkında kullanma sanatıdır.30 Bu sanatın
özünü teşbîh oluşturur. Yalnızca benzeyeni vurgulamaya kapalı İsti’âre; yalnızca benzetileni söylemeye açık isti‘âre; benzeyen ve benzetilenden biri yanında birden fazla benzetme yönü gösterilerek yapılan isti‘âreye de temsilî

28

29
30

Bkz. Zubeyr b. Bakkâr b. ‘Abdullah el-Quraşî, el-Ahbâru’l-Muvaffaqîyât li’z-Zubeyr b. Bakkâr, thk.
Samî Mekkî el-‘Anî, ‘Alemu’l-Kutub, Beyrût, 1996, s. 178; Muhsin b. ‘Ali b. Muhammed b. Ebû’l-Fehm
Dawud et-Tennûhî, el-Ferec Ba’de’ş-Şiddetı li’t-Tennûhî, thk. ‘Abbûd eş-Şâlcî, Dâru Sâdır, Beyrût,
1978, III/10; Ebû’l-Ferec el-Me’afî b. Zekeriyya b. Yahya en-Nahrawanî, el-Celîsu’s-Sâlih el-Kâfî we’lEnîs en-Nâsih eş-Şâfî, thk. ‘Abdulkerîm Sâmî el-Cundî, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrût, 2005, s. 531;
Ebû Hayyân ‘Ali b. Muhammed b. ‘Abbas et-Tewhîdî, es-Sedâqatu we’s-Sedîqu, thk. İbrâhîm Geylânî,
Dâru’l-Fikr el-Mu‘asır, Beyrût, 1998, s. 129; et-Tebrîzî, Şerhu Dîwâni’l-Hamâse, s. 29.
Buhârî, Bedu’l-Wahy 1.
Bkz. İbnu’l-Mu‘tezz, el-Bedi‘ fî'l-Bedi‘, s. 76.
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isti’âre denilir. İsti‘âre; mecâz-ı luğavinin bir çeşididir. İki tarafından biri
hazfedilmiş teşbîhtir.31
18. Makalede “ اﻟﻤﻮت اﻷﺣﻤﺮkırmızı ölüm”, burada kastedilen, aşırı yoksulluktur. Yoksulluk kırmızı ölüme benzetilerek açık isti’âre yapılmıştır.
Yine 18. Makalede “ ﺗﺤﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎعKendisine itaat edilen kralın bayrağı altında...” Buradaki kraldan kasıt, Allah’tır. Dolaysıyla Allah, bayrak
sahibi, yani otorite sahibi birine benzetilerek açık isti‘âre yapılmıştır.
27. Makalede “ ﺑﻤﺠﺎﻧﻴﻘﻬﺎ اﻟﻀﻌﻔﺎءzayıf kimselerin mancınıkları”, bu ifadeden
kastedilen “yoksulların ahu feryatları”dır. Yoksulların ah-u feryatları mancınığa benzetilerek açık isti’âre yapılmıştır.
33. Makaledeki “ ﻋﺎﺑﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﻄﺮةBu köprüden geçerken” cümlesinden kastedilen şey, dünya hayatıdır. Dünya hayatı, bir köprüye benzetildiğinden
burada açık isti’âre sanatı kullanılmıştır.
37. Makale “ إﻣﺶ ﻓﻲ دﻳﻨﻚ ﺗﺤﺖ راﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎنSultan’ın sancağı altında dinini yaşamaya çalış!” Burada “Sultan”, Allah’tır; dolaysıyla açık bir isti’âre yapılmıştır.
52. Makalede ً“ وﻻ ﺗﻨﺲ أن ﻓﻮﻗﻚ أﻣﻴﺮاً ﻋﻈﻴﻤﺎSenin üstünde yüce bir saltanat sahibinin olduğunu unutma!” Bu ifadede Allah, saltanat sahibine benzetilerek
açık isti’âre yapılmıştır.
83. Makaledeki “ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻤﻮتölüm postacısı” ifadesinden Azrail, postacıya
benzetilerek açık isti’âre yapılmıştır.
88. Makalede  واﻵﺑﺎء أﻛﻠﺘﻬﻢ اﻵﺑﺎد واﻷﺑﻨﺎء،“ اﻷﺟﺪاد أﺑﻠﺘﻬﻢ اﻷﺟﺪاثMezarlar, onların
atalarını yiyip bitirmiş; çağlar da, baba ve çocuklarını çürütmüştür.” Mezarlar, canavara benzetilerek kapalı isti’âre yapılmıştır.
1.4.Kinâye/ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
Açık anlamı da kastedilmesi uygun olmasına rağmen manasının dolaylı
olarak kastedilmesidir.32 Kinâyede aslolan, açık anlamı bir şey ile örtmektir.
Kinâye, hem niteleyende hem nitelenende olabilir.33 İki öğesi vardır: meknî bih
(kinâyenin lafzı) ve meknî anh (kinâyenin delalet ettiği mana). Kinâye bazen
sıfatta/niteleyende, bazen mevsufta/nitelenende bazen de nisbette yapılır.34
17. Makalede  ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺮﻗﺎﺣﺔ،“ اﻟﻮﺟﻪ ذو اﻟﻮﻗﺎﺣﺔYüzsüzlük, zengin olmanın
yollarından biridir” ibaresindeki  اﻟﻮﻗﺎﺣﺔkelimesi “utanmayan” anlamında
kullanıldığından kinâye sanatı icra edilmiştir. 46. Makalede أﻣﺮ اﻟﻠﻪ اﻟﺮوح اﻷﻣﻴﻦ
31
32

33
34

Curcânî, Delâil, I/68, Esrâru’l-Belâğa, s. 31; el-Cârim, el-Belâğa, s.135.
es-Sekkâkî, Miftâhu’l-‘Ulûm, s. 402; Curcânî, Delâilu’l-İ‘câz, I/66; ‘Abdul‘aziz ‘Atiq, İlmu’l-Beyân,
Daru’n-Nahda, Beyrut, 1982, s. 203.
Hasan Habannake el-Meydânî, el-Belâğatu’l-‘Arabiyye, II/135.
el-Cârim, el-Belâğa, s.233.
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cümlesinde kinâye sanatı olup Ruhu’l-Emin’den kasıt, Hz. Cebrail’dir.35 96.
Makalede ise  وﺣﺎر اﻟﺪﻟﻴﻞ، وﻃﺎل اﻟﺴﺒﻴﻞ. وﺟﻒ اﻟﻤﺰاد،ﺧﻒ اﻟﺰاد
ّ “Yol azığı oldukça azalmış,
kırbada su kalmamış, yol uzadıkça uzamış, kılavuz ise şaşırmıştır” ibaresindeki kinâyeli kavramlar, aslında insanı ahrete hazırlayan ve götüren unsurlardır. Yani insan ve onun ibadetleri, burada kastedilmiştir.
1.5.Mecâz/ اﻟﻤﺠﺎز
Sözlük anlamı geçirilip gidilen yer olup edebiyatta ise bir sözcüğün gerçek anlamında kullanılmadığını gösteren bir karine ile başka bir manada
kullanılmasıdır.36 Ad değişimi anlamına gelen mecaz-ı mürsel ise edebiyatta bir sözü, benzetme amacı gütmeden, gerçek anlamı dışında kullanma
sanatıdır.37
6. Makalede “ وﺟﻪ اﻟﻌﻠﻴﻢçok bilenin yüzü” ibaresinden kastedilen Allah’tır,
yani  وﺟﻪ اﻟﻠﻪamaçlanmıştır; dolaysıyla burada somutlaştırma ile mecaz sanatı kullanılmıştır.
17. Makalenin  ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺮﻗﺎﺣﺔ،“ اﻟﻮﺟﻪ ذو اﻟﻮﻗﺎﺣﺔYüzsüzlük, zenginliğe giden
yollardandır” ibaresinde yer alan “yüzsüzlükten” kasıt ilkesizliktir, kural tanımazlıktır; dolayısıyla mecaz yapılmıştır.
32. Makalede “ ﺑﻠﺪ اﻟﺸﻮمuğursuz memleket” ifadesinde oranın halkı kastedilerek mecazı mürsel yapılmıştır. Aynı makalede “ ﺑﻠﺪ اﻟﺠﻮرzalim memleket”
sözünden kastedilen “idarecisi zalim olan ülke” olduğundan mecaz sanatı
kullanılmıştır.
66. Makaledeki  أن أرﻋﻰ ﺣﻮل اﻟﺤﻤﻰ،“ إن أول اﻟﻌﻤﻰEn büyük körlük, yasak koruluğun çevresinde dönüp dolaşmaktır” kesitinde bir açıdan hadis-i şerife
işaret edilmekle telmîh yapılmış; diğer açıdan da körlükten kasıt şuursuzluk kastedilmiş, dolayısıyla mecaz yapılmıştır.
1.6.Medh ve Zemm/اﻟﻤﺪح و اﻟﺬم
Medh ve zemm; övme ve yerme fiilleridir. Edatları ise  ﻧﻌﻢve ( ﺑﺌﺲgüzelkötü) fiilleridir.38 Adı geçen fiillerin dışında da (deyimler ile ) övme ve yerme sanatının icrası mümkündür.39
13. Makaledeki ( وأﻗﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﻃﻤﻌﻚ.“ )وﻟﺘﻜﻦ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺧﻮﻳﺼﺘﻚKanaat, senin ka35

36
37
38
39

Ruh veya er-Ruh sözcüğü ile Hz. Cebrail’in kastedildiği ayetler için bkz. 2/Bakara 87, 253; 4/Nisa 171;
5/Maide 110; 16/Nahl 2, 102; 19/Meryem 17; 21/ Enbiya 91; 26/Şu’ara 193; 40/Gafir 15; 58/Mücadele
22; 70/Me’aric 4; 78/Nebe 38; 97/Kadir 4.
el-Cârim, el-Belâğa, s. 121.
Merâğî, ‘Ulûmu’l-Belâğa, s. 249.
Bkz. el-Qazvînî, el-Îdâh fî ‘Ulumi’l-Belâğa, III/198; el-Hâşimî, Cewâhir, s. 69.
İbnu’ş-Şecerî, Emâlî, III/31.
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rakterin olsun, insanların malında da gözün olmasın” ibaresinde ise kanaat
etmeyen, ona buna avuç açan kimse yerilmiştir. 36. Makalenin başında (ﻛﺐ
ّ
 ﻣﻦ زّﻛﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﻔﺎﺧﺮﻩ،“ ) اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺧﺮﻩkişisel özellikleriyle övünüp kendini temize
çıkaranlar” yerilirken; makalenin sonunda ise ،اﻷﺻﻴﻞ ﻣﻦ رﺳﺦ ﻓﻲ ﺛﺮى اﻟﻄﺎﻋﺔ ِﻋﺮاﻗﻪ
“ واﻟﻤﻘ ّﺪم ﻣﻦ أﺣﺮز ﻗﺼﺐ اﻟﺴﺒﻖ ﺳﺒﻘﻪAsil ve akıllı ise hayırlı işlerde yarışıp öne geçendir” şeklinde övülmüştür.
37. Makalede ise iki yerde zemm/yergi sanatı kullanılmıştır: 1- ( وﻣﻦ ﺗﺒﻊ
 ﻓﻘﺪ ﺿﻴﻊ وراء اﻟﺒﺎب اﻟﻤﺮﺗﺞ إﻗﻠﻴﺪﻩ،“ )ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩDinin, itikada taalluk eden konularda mukallit olan kimse, adeta kapının arkasında anahtarını kaybeden giً  ﻗﻠّﺪ اﻟﻠﻪ ﺣﺒ،إن ﻛﺎن ﻟﻠﻀﻼل أٌُم ﻓﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أﻣﱡﻪ.) “Şayet itikadî
bidir” 2- (ﻼ ﻣﻦ ﻣﺴﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﺼﺪﻩ وﻳﺆﻣﻪ
sapıklığın anası var ise o da taklittir. Allah, taklide sarılıp onu kendisine
rehber edenin boynuna ip geçirsin!”
40. Makalede ( ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرب اﻟﻨﺸﻮة، ) اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺷﻮةrüşvetle hüküm veren
hâkimin, içki içenden daha tehlikeli olduğu vurgusuyla bir yergi verilmiştir.
41. Makalede ( ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻗﺪر اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ وﻻ ﻣﺤﻠﻬﺎ،“ ) )وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﺮ اﻟﺴﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﺠﻠﻬﺎFarzlara,
sünnet ibadetleri kıyaslayarak, sünnetleri ihmal edenler” yerilmiştir.
42. Makalede ( اﻟﻤﺎﺷﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠ ُﻪ،رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺨﺎﺷﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﺣﺴﺎﺑﻪ
 ) َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ وأﺻﺤﺎﺑﻪAllah’tan korkan ve Hz. Peygamber’in izinden giden âlimler
methedilirken; aynı makalenin sonunda ise (  ﻓﻼ.وﺳﺎﺋﺮﻫﻢ ﻛﺎﻟﻐﺜﺎء ﻳﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء
 واد ُﻋﻬﻢ زواﻣﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺪواة،ﺴﻤﻬﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ واﻟﺮواة
ّ ُ“ )ﺗDünyalık için çalışan alimler ise
ancak çerçöp mesabesindedirler. Onları, sadece kitap ve divit taşıyan hamallar olarak çağırın!” şeklinde zemmedilmiştir.
47. Makalede (“ )أﻧﻚ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﻀﺤﻮك ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪSözle, muhatabını güldüren
ihtiyar adam” yerilmiştir.
74. Makalede ( واﻟﻄﺮف اﻷﺻﻮر، وﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺨﺪ اﻷﺻﻌﺮ. ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺮد اﻟﻤﺬال،)ﻳﻬﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺬال
ise tavır ve giysileriyle, somurtkan çehresiyle insanları küçümseyen kibirli
insan zemmedilmektedir.
79. Makalede hem medh/övgü hem zemm/yergi bir arada zikredilmiştir: ( وﻧﻜﺲ ﻟﻬﻢ.وﺟﺮد ﻣﻦ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﺳﻴﻮف ﻣﻬﻨﺪة
ُ ﺗﺼﻠﺐ ﻓﻲ دﻳﻦ اﻟﻠﻪ رﺟﺎل
ّ ،ﻓﺠﻬﺰ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﺟﻨﻮد ﻣﺠﻨﺪة
 وﺧﻔﺾ ﻟﻬﻢ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﺪ، )رؤس اﻟﺼﻴﺪÖvülenler; Allah’ın dinini yaşama konusunda
sabr-u sebat eden, sözleriyle orduları harekete geçirenlerdir. Bu itibarla nice
güçlü, cesur kral ve hükümdarlar, kendilerine saygı göstermiştir. Yerilenler ise ( وﺑﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺜﻌﺎﻟﺐ، )وأدﻫﻦ آﺧﺮون ﻓﻀﺮﻳﺖ ﺑﻬﻢ اﻷﻛﺎﻟﺐâlim geçinen dalkavuk
kimselerdir. Bu nedenle onlara köpekler musallat olmuş, tilkiler de, onların
üzerine idrarını yapmıştır.
83. Makalede ( ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻧﺎﻇﺮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص،)ﻃﻮﺑﻲ ﻟﻤﻦ أﺗﺎﻩ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻤﻮت ﺑﺎﻹﺷﺨﺎص
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kendisine ölüm meleği daha gelmeden terk-i dünya edip ahirete hazırlıklı
olanlar övülmüştür.
84. Makalede (  ﻣﺜﻠﻚ ﻻ. ﻏﺪﻳﺮك ﻛﻠﻪ ﻛﺪر، وﻳﺎ ﻏﺪر. ﻻ ﺻﺪر ﻧﻘﻲ، وﻳﺎ ﺷﻘﻲ. ﻻ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺮور،ﻳﺎ ﻣﻐﺮور
 ﻓﻬﻞ ﺑﻪ اﻷﺣﺪ اﻟﺼﻤﺪ، )ﻳﺮﺿﻰ ﺑﻪ أﺣﺪyaptığı işleri kabul edilmeyen, kalbi kirlerden arınmamış, sürekli bulanık bir göl misali kirli olan insan grubu yerilmektedir.
1.7.Nidâ/ اﻟﻨﺪاء
Edebiyatta çağırma, bağırma, sevinç, şaşma, acıma, öfke ve duyguları
belirtmek için seslenmeye nidâ denir. Nidâ sanatı, أ – أى – ﻳﺎ – أى – أﻳﺎ – ﻫﻴﺎ – وا
gibi edatlar ile yapılır.40
Zemahşerî, kimi makalelerinde nidâ sanatını da kullanmıştır. Mesela
2. Makalede “ ﻳﺎ اﺑﻦ آدم أﺻﻠﻚ ﻣﻦ ﺻﻠﺼﺎل ﻛﺎﻟﻔﺨﺎرEy insanoğlu, senin aslın, kuru
balçıktandır; 5. Makalede “ ﻳﺎ اﺑﻦ أﺑﻲ وأﻣﻲkardeşim!”; 24. Makalede ﻓﻴﺎ وﻳﻠﺘﺎ ﻣﻦ
 وﻳﺎ ﻏﻮﺛﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪاء اﻟﻌﻘﺎم،“ ﻫﺬا اﻟﺴﻘﺎمBu hastalığın elinden eyvah! İlacı olmayan
hastalığım için imdadıma yetiş!”; 33. Makalede ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻨﺎر واﻟﺪرﻫﻢ ﻣﺘﻰ أﻧﺖ ﻋﺘﻴﻘﻬﻤﺎ
“Ey para ile pulun kulu olan! Daha ne zaman onlardan kurtulacaksın?”; ﻳﺎ
“ ﻣﻦ ﻳﺸﺒﻌﻪ اﻟﻘﺮض ; وﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺮوﻳﻪ اﻟﺠﺮعEy bir parça ekmekle doyan; bir yudum suyla
kanan! ; 39. Makalede  أﻳﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﻴﺐ41 “Ey saçı başı ağarmış adam!”; 52. Makalede “ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﻳﻐﺮﻧﻚ اﻷﻋﻼم اﻟﻤﻨﺼﻮرةEy saltanat sahibi adam, zafer sancakları
seni aldatmasın!”; 69. Makalede “ أﻳﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﻮﻃﺄ اﻟﻌﻘﺐEy peşinden bir sürü
insanla gururla yürüyen adam!”; 74. Makalede  ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺮد اﻟﻤﺬال،أﻳﻬﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺬال
“Ey değersiz adam, yerde sürünen bu elbiselerin hali ne?”; 84. Makalede
 ﻻ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺮو،“ ﻳﺎ ﻣﻐﺮورEy yaptıkları kabul görmeyen mağrur!”;  ﻻ ﺻﺪر ﻧﻘﻲ،وﻳﺎ ﺷﻘﻲ
“Ey kalbi kararmış nasipsiz asi!”; ، “ ﻏﺪﻳﺮك ﻛﻠﻪ ﻛﺪر وﻳﺎ ﻏﺪرEy her konuda vefasız
hain adam!; 91. Makalede “ ﻳﺎ دﻧﻴﺎ ﻛﻢ ﻟﻚ ﻣﻦ أﻛﺒﺎد ﺟﺮﺣﻰEy kendisi için nice kimsenin can attığı dünya!”; 98. Makalede “ ﻳﺎ ﺟﻤﻮد اﻟﻌﻴﻦEy göz pınarları kurumuş
adam!” nidâ edatlarını kullanarak nidâ/ünleme sanatını kullanmıştır.
1.8.Seci‘/ اﻟﺴﺠﻊ
Nesirde sözün her iki bölümünün son harfte uyumlu olmasıdır.42 En güzeli sözlerin uzunluklarının da eşit olmasıdır.43 Başka bir deyişle bu sanatta,
cümlelerde ya da bir cümlede birden fazla sözcüğün sonunda ses benzerliği

40
41
42
43

el-Cârim, el-Belâğa, s. 381.
 أﻳﻬﺎedatlarının başında gelmesi gereken  ﻳﺎharfleri, hazf edilmiştir.
Nekrî, Dustûru’l-‘Ulemâ (Cami‘u’l-‘Ulûm fî Istılahâti’l-Funûn), II/118; ‘Atîq, İlmu’l-Bedi‘, s. 215.
Bkz. el-Hâşimî, Cewâhir, s. 330; el-Cârim, el-Belâğa, s. 501.
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meydana gelmektedir. Aslında seci‘ sanatının yeri nesirdir ama az da olsa
şiirde de yer almaktadır.44
Kulakta aynı sesi bırakan kelimelerle yapılır. Seci‘ yapmaya tesci’, böyle
yazılmış eserlere de müsecca’ denir. Seci’, ses ve ölçüsüne göre çeşitlere ayrılır: Seci’-i mütevazî  ; اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻤﺘﻮازيkelimeleri vezin yönünden tam uygun;
seci’-i mutarraf  ; اﻟﺴﺠﻊ اﻟْﻤﻄﺮفkelimeleri vezin yönünden yarı uygun; seci’-i
murassâ  ; اﻟﻤﺮﺻﻊ اﻟﺴﺠﻊbir cümledeki bütün kelimelerin hem vezin hem de
kafiye yönünden uygun;45 seci’-i mütevâzin  اﻟﻤﺘﻮازن اﻟﺴﺠﻊise bir kelimede
harflerin denk olup ama sondan önceki harflerin farklı olmasıdır.46
Zemahşerî’nin bu eseri, baştan sona kadar seci sanatıyla bezenmiştir
denilebilir. Bundan dolayı biz, seci sanatına vereceğimiz örnekleri kısa tutmakla iktifa edeceğiz.
2. Makalede 4 ;  ﺟﺪﻳﻚ ; ﻣﺮّﻛﺒﻚ – ﻣﻨﻘﻠﺒﻚ ; ﻏﻠﻮاﺋﻚ– ﺧﻴﻼﺋﻚ-ﺧﺪﻳﻚ. Makalede
 اﻟﺨﻨﺰواﻧﺔ- اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔkelimelerinde de seci’-i mutevazî sanatı vardır. 8. Makalede
 ﺳﻼﻣﺔ – ﺳﻼﺳﺔkelimelerinde seci’-i mütevâzin sanatı icra edilmiştir.
23. Makalede 27 ; اﻟﺨﺴﻮف – اﻟﻜﺴﻮف – اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف. Makalede ; اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ – ﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ا
30 ; اﻟﺰﻋﻴﻢ – اﻟﻨﻌﻴﻢ ; اﻷﺳﺘﺎر – اﻷﺣﺮار ; اﻟﻄﻐﺎة – اﻟﺒُﻐﺎة. Makalede  أدوار – أﻃﻮارkelimelerinde
seci’-i mutevazî;  اﻟﻄﺮاﺋﻖ-  اﻟﻄﻮارقkelimelerinde ise seci’-i mutevazin sanatları
icra edilmiştir.
42. Makalede  اﻟﺨﺎﺷﻴﻦ – اﻟﻤﺎﺷﻴﻦ ; اﻟﻤﺒﻄﻠﻴﻦ – اﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ; اﻟﺮواة –اﻟﺪواةkelimelerinde
seci’-i mutevazî ;  اﻟﻤﻀﺎﻳﻖ-  اﻟﻄﺮاﺋﻖkelimelerinde seci’-i mutevazin; ﻓﻨﻔﻮﺳﻬﻢ رواﺳﻲ
 اﻟﺤﻠﻢ – وﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻌﺎدن اﻟﻌﻠﻢcümlelerinde ise seci’-i murassa’;  أوﻗﺎر-  َوﻗﺎرkelimelerinde seci’-i mutarraf sanatı vardır.
56. Makalede  اﻟﺠﻨﻮن ﻓﻨﻮن – واﻟﻔﻨﻮن ﺟﻨﻮنkelimelerinde seci’-i murassa’; 58.
Makalede 59 ; ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻧﻴﻖ – ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻖ. Makalede ;اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ – اﻟﻤﻨﺎﺟﻊ ; اﻟﻤﻼﻋﺐ – اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ
 ﻣﺘﻘﺎﻋﺲ – ﻣﺘﻨﺎﻋﺲseci’-i mutevazî bulunmaktadır.
75. Makalede 77 ;  ﻣﺪﻓﻮع- اﻷﺳﻞ – اﻟﻌﺴﻞ ; ﻣﺸﻔﻮع. Makalede  ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ – ﻟﻠﻌﺎﻟﻢkelimelerinde seci’-i mutevazin; 79. Makalede  ﻣﺠﻨﺪة – ﻣﻬﻨﺪة ; اﻷﻛﺎﻟﺐ – اﻟﺜﻌﺎﻟﺐkelimelerinde seci’-i mutevazî mevcuttur.
83. Makaledeki  ﻳﻨﺘﻜﺒﻮﻩ – ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻩseci’-i mutevazî;  ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺳﺎروا – ﻛﻴﻔﻤﺎ دارواkelimelerinde seci’-i murassa; sanatları vardır.
1.9.Ta’rîz / اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
Birini iğnelemek, küçük düşürmek, biriyle alay etmek, dolaylı olarak
44
45
46

el-Cârim, el-Belâğa, s. 501.
Bkz. Nekrî, Dustûru’l-‘Ulemâ, II/119; Merâğî, ‘Ulûmu’l-Belâğa, s. 361.
‘Atiq, İlmu’l-Bedi‘, s. 217-220. Ahmet Şewqî (ö.1932 ), seci sanatını Arapların ikinci şiiri olarak nitelemiş, ondan sitayişle söz etmiştir. Bkz. Eswâqu’z-Zeheb, Matba‘atu’l-Hilâl, Mısır, 1932, s. 109.
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dokunaklı söz söylemek ve üstü kapalı şekilde tenkit etmektir. Bir tarafı
gösterip, diğer tarafı kastetmektir. Ta’riz, aslında kinâye sanatından daha
kapalı bir formatta olur.47
42. Makaledeki  واد ُﻋﻬﻢ زواﻣﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺪواةhayatlarında farz ve sünneti uygulamayanları, “Kitap-divit taşıyan dişi develer diye çağırınız!” ibaresi ile bir
ta’rîz sanatı uygulanmıştır.
74. Makalede müellif,  ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺮد اﻟﻤﺬال،“ أﻳﻬﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺬالEy değersiz adam! Yerde sürünen bu elbiselerin hali ne?” cümlesinde elbisesini yere süren kibirli,
aynı zamanda aşağılık adamın giysisini “kuyruk” ile özdeşleştirmekle bir
ta’riz sanatını icra etmiştir.
77. Makalede Zemahşerî, ilim amel ilişkisine dair yaptığı teşbîhte, ilmiyle amel edenin amelini, kuyudan su çekmede kullanılan ipe; ilmiyle amel
eden âlimin ilmini de, bina ustasının çekülüne benzettikten sonra “Zira
çekülü olmayan usta, binayı simetrik çıkaramaz; ipi olmayan kimse de kuyudan su çıkarıp susuzluğunu gideremez” demek suretiyle ta’riz san’atını
kullanmıştır. Hemen akabinde ise  ﻓﻠﻴﻜﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ،“ ﻓﻤﻦ أراد أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺎﻣﻞÖyleyse
kâmil olmak isteyen, ilmiyle amel eden âlim olsun” ifadesiyle, emri bi’lma’ruf nehyi anil münker kabilinden bir uyarıda bulunmuştur.
98. Makalede Zemahşerî, ihtiyarladığı halde, kendisine ölüm zamanı
yaklaşan ihtiyarın ağlamamasını ta’rizkâr bir üslupla eleştiriyor, kınıyor.
100. Makalede ise içeceklerin en berrak ve güzelini içen, bulanık içecekten
de son derece sakınan, hem üstelik içecek kabını yere çalan kimsenin davranışına bir ta’rizde bulunuluyor.
1.10.Telmîh/ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ
Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe, üstü kapalı şekilde ifade etme48 sanatıdır. Başka bir ifade ile bir
konuşmada veya yazıda önemli bir olaya, fıkraya, atasözüne veya meşhur
bir şiire, bir veya birkaç kelimeyle işaret etmektir.49
12. Makalede “ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻌﻮن واﻟﻤﺎﻋﻮنDeğeri az da olsa onlardan yardımını
esirgeme!” Burada Maun suresine göndermede bulunulduğundan telmîh
sanatı icra edilmiştir. 23. Makalede “ اﺣﺬر ﻣﻦ اﻟﺨﺴﻮف واﻟﻜﺴﻮفHusuf ve küsuftan sakın!” Husuf, ay tutulması, küsuf ise güneş tutulmasıdır. Burada,
cahiliye Araplarının ve sonradan İslâm’a giren kimi kavimlerin, ay ve gü47
48
49

Habenneke el-Meydânî, el-Belağâtu’l-‘Arabiyye, II/152.
Bkz. Curcânî, Kitâbu’t-Ta‘rifât, s. 66.
Bkz. Merâğî, ‘Ulûmu’l-Belâğa, s. 376.
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neş tutulmasını, bazı kişilerin doğum ya da ölümlerine yormalarının batıl
ve yanlışlığına gönderme yapılmıştır.50 Dolaysıyla bu ifade ile telmîh sanatı
yapılmıştır.
29. Makaledeki “ واذﻛﺮ ﻋﺰة اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺰﻳﺰAziz olan Melik’i hatırla!” ifadesinde
Allah kastedilerek telmîh yapılmıştır. Aynı makalede geçen وﻻ ﺗﻨﺲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ
“ ﺣﺪﻳﺚ اﻻزﻳﺰEzîz hadisi’nde geçenleri, bir an olsun unutma!”51 cümlesinde
de bir hadis-i şerife işaret edilmiş, dolaysıyla burada telmîh sanatı meydana
gelmiştir.
50. Makalede  ﻗﺎم ﻋﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻬﻴﻞ. ذي ﻣﻨﺘﺴﺐ زﻛﻲ،“ ﻟﻠﻪ ﺑﻼد ﻋﺒﺪ ﻣﻜﻲSuheyl yıldızı
doğarken namaza duran, tertemiz soya sahip olan Mekke Emiri, ne güzel
bir kuldur!” Burada asıl adı anılmadan meşhur bir kişinin İslâm’a bağlılığı
ve ibadete düşkünlüğü anlatılmıştır ama makaleyi okuyan kimse, onun dönemin Mekke Emiri ‘Ali b. ‘İsa b. Wahhâs olduğunu anlamaktadır. Burada
bir telmîh sanatı yapılmıştır.
51. Makaledeki “ وﻻ ﺗﻐﺘﺮ إذا ﺳﻤﻌﺖ ﺑﺴﺮى اﻟﻘﻴﻦDemircinin, gece gözüyle gideceği haberine aldanma!” ibaresi ile bir Arap atasözüne işaret edildiğinden
telmîh sanatı vardır. 59. Makale  ﻳﺎ زﻳﺮ ﺳﻠﻤﻰ وﺳﻌﺎد،“ دﺑﺮ اﻟﻤﻌﺎش واﻟﻤﻌﺎدEy Selma ve
Suad’ın aşıkı! Dünya ve ahrete konusunda tedbirini elden bırakma!” 52 Burada nidâ sanatının yanı sıra telmîh sanatı da mevcuttur. 66. Makaledeki
 أن أرﻋﻰ ﺣﻮل اﻟﺤﻤﻰ،“ ﻳﻘﻮل إن أول اﻟﻌﻤﻰEn büyük körlük, yasak koruluğun çevresinde dönüp dolaşmaktır” kesitinde bir hadise işaret edilmiştir. Burada telmîh
yapılmıştır. Körlükten kasıt şuursuzluktur, dolayısıyla mecaz yapılmıştır.
73. Makaledeki makalenin “ وإن أﻋﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دﻓﻲ إﻳﺎسAkıl ve basiretiyle meşhur
ّ “ وﻣﺎ ﺑﻴﻦBelâgatiyle tanınan Qus...” cümlelerinde tarihi
olan İyâs...” ile ﻓﻜﻲ ﻗُﺲ
iki şahsiyet olan İyâs b. Muawiye ve Qus b. Saide kastedildiğinden burada
telmîh sanatı icra edilmiştir.
1.11.Teşbîh/Benzetme اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
Teşbîh, belâgatin temel taşlarından biridir.53 Bir şeyin başka bir şeye bir
veya daha fazla sıfatta benzerliğini ifade eder.54 Bunun edatı harf, isim ya
da bir fiil olabilir. Teşbîh sanatı içian kullanılan harfler  كve  ;ﻛﺄنisimler ِﻣﺜْﻞ
50
51

52
53
54

Bkz. Buhârî, Kusûf, 1, 8, 13, 15, 17; Muslim, Kusûf, 10.
Hz. ‘Aişe’nin anlattığına göre “Hz. Peygamber, namaz kılarken ateş üzerindeki tencere tokurtusu gibi
onun göğüs kafesinden ses gelirdi” Müellif sözü edilen hadise işaret etmiştir. Bkz. Tirmizî, Şemâil,
hadis no: 322.
Selmâ ve Suad, Arap edebiyatında geçen iki bayanın adıdır.
Bkz. el-Medenî, Enwâru’r-Rabi’, V/195.
Ebû’l-Ferec Qudâme b. Ca‘fer b. Ziyâd el-Kâtib el-Bağdâdî, Naqdu’ş-Şi’r, Matba‘atu’l-Cewâib, Qostantiniye, 1302, s. 36; ‘Atiq, İlmu’l-Beyan, s. 61.
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 ;– ِﺷﺒْﻪ – ﺷﺒِﻴﻪ – ﻧﻈﻴﺮ – َﻣﺜِﻴﻞfiiller ise  ﻳُ ْﺸﺒِﻪ – ﻳُ َﻤﺎﺛﻞ – ُﻳـﻨَﺎﻇﺮgibi fiillerdir.55 Mesela Hz.
Peygamber, “ اﻟﺪال ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻴﺮ ﻛﻔﺎﻋﻠﻪHayra vesile olan, o fiili yapmış gibi kabul
edilir” hadisinde 56 teşbîh edatı olan “kef/ ” كharfini kullanmıştır.
Teşbîhin dört rüknü vardır: Onlar, müşebbeh (benzetilen)  اﻟﻤﺸﺒﻪ, müşebbeh bih (kendine benzetilen)  اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ, edatu’t-teşbîh (benzetme edatı) اداة
 اﻟﺘﺸﺒﻴﻪve vech-u şebehdir (benzetme yönü)  وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.57 Teşbîh; mürsel (edat
var), müekked (edat yok), mücmel (vech-u şebeh yok), mufassal (vech-u
şebeh var) ve belîğ (edat ve vechu şebeh yok) olmak üzere beş çeşittir.58
1. Makaledeki  اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻷب – واﻟﺘﻘﻮى ﻫﻲ اﻷمcümlelerde ilim, babaya; takva ise
anneye benzetilmiştir. 2. Makalede “ ﻣﻦ ﺻﻠﺼﺎل ﻛﺎﻟﻔﺨﺎرKuru balçığa benzeyen topraktan” ; 3. Makaledeki “ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻣﺮ اﻹﻋﺼﺎرÖmrün, bir kasırga gibi
geçip giderken” cümlede “ömür”, “kasırga”ya benzetilmiştir.
Bu eserde teşbîh sanatının en yoğun geçtiği makalenin, kısa olmasına
rağmen 8. Makale olduğunu söyleyebiliriz. Zemahşerî “ ﻛﺴﻼﺳﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻨﻤﻴﺮduru
su gibi berrak”, “ ﻛﻤﺮآة اﻟﻐﺮﻳﺒﺔyabancıya gelin giden kızın aynası gibi”, ﻛﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ
“ اﻟﻨﻬﺒﺔyağmadan mal kaçıran”, “ ﻛﺮﺟﺮﺟﺔ اﻟﻐﺪﻳﺮbataklık suyu gibi durgun”, ﻛﺨﺮﻗﺔ
“ اﻟﻄﺎﻣﺚhayızlının aybaşı bezi gibi”, “ ﻛﻤﻜﺴﺎل اﻟﻐﻮاﻧﻲgüzelliğinden ötürü süslenmekten üşenen kız gibi” ve “ ﻛﺎﻟﺸﺎك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدahret konusunda kuşkusu olan
gibi” ibarelerindeki teşbîhlerin tümünü teşbîh edatı olan ( “ ( كkâf ” ile
yapmıştır.
10. Makalede  وﻗﺮﻳﻦ اﻟﺴﻮء أﺿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻢ اﻟﻨﺎﻗﻊ،“ ﻓﺼﺎﺣﺐ اﻟﺼﺪق أﻧﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻳﺎق اﻟﻨﺎﻓﻊArkadaşına sadık olan dost, panzehirden daha yararlı; kötü arkadaş ise öldürücü
zehirden daha zararlıdır” vurgusuyla bir teşbîh sanatı icra edilmiştir. 18.
Makalede 24 ; ﻟﻢ ﻳُﺼﺐ أﻃﺮاﻓﺎً ﻛﺎﻟﻌﻨﻢ. Makalede  وﻣﻦ ﻟﻘﻠﺐ ﻛﺎﻟﺠﺮح اﻟﻐﺒﺮ،ﻣﻦ ﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﻈﻬﺮ اﻟﺪﺑﺮ
(Ameli; yara bere içindeki sırt gibi ve tedavisi mümkün olmayacak derecede bozulmuş bir kalbe sahip kimsenin, başkasına rehberlik yapması mümkün müdür?) şeklinde benzetme yapılmıştır.
37. Makalede “ إن ﻛﺎن ﻟﻠﻀﻼل أٌُم ﻓﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أﻣﱡﻪİtikadî sapıklığın anası, taklittir.”
Bu ibarede “taklit”, “sapıklığın anasına” benzetilerek teşbîh yapılmıştır. 38.
Makalede  ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺮﻫﺎن،“ ﻟﻢ أر ﻓﺮﺳﻲ رﻫﺎنBen, henüz hak ile batıl gibi birbiriyle
yarışan iki at görmedim.” Burada hak- batıl savaşı, bir at yarışına benzetilerek teşbîh yapılmıştır. 42. Makalede “ ﻓﻨﻔﻮﺳﻬﻢ رواﺳﻲ اﻟﺤﻠﻢHakiki müminler,
55
56
57
58

Habenneke el-Meydânî, el-Belâğatu’l-‘Arabiyye, II/162-163
Tirmizî, İlim, 14.
Habenneke el-Meydânî, age, II/162; ‘Atiq, İlmu’l-Beyân, s. 64-73.
Bkz. Ebû Ahmed Hasan b. ‘Abdullah b. Saîd b. İsmail el-‘Askerî, el-Mâsûn fi’l-Edeb, thk. ‘Abdusselâm
Muhammed Harûn, Matba‘atu Hukûmeti’l-Kuveyt, 1984, s. 57; Sekkâkî, Miftâhu’l-‘Ulûm, s. 332;
Curcânî, Esrâru’l-Belâğa, s. 90; Nekrî, , Dustûru’l-‘Ulemâ, I/201; el-Cârim, el-Belâğa, s. 28. Merâğî,
‘Ulûmu’l-Belâğa, s. 213.
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hilim dağlarıdır” cümlesinde müminler, bir açıdan dağlara benzetilmiştir.
43. Makalede  وأﻗﻼم ﻛﺄﻧﻬﺎ أزﻻمcümlesinde teşbîh sanatı olup “İlmiyle amel etmeyen, dinini satan ilim adamının kalemi, İslâm’da haram kılınmış fal oklarına” benzetilmiştir.
64. Makalede  إن ﺣﻤﺤﻢ. وﺗﻠﻬﺚ إﻟﻰ اﻟﻠﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻬﺚ اﻟﻈﻤﺎء،ﺗﺜﺐ إﻟﻰ اﻟﺸﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﺜﺐ اﻟﻈﺒﺎء
 وإن ﻫﻤﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻜﺄﻧﻚ ﺑﻼ ﺳﻤﻊ،“ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﺄﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﻊSen, kötülüğe geyik gibi sıçrar,
eğlenceye de susuzluktan dili sarkan kimse gibi soluyarak koşarsın. Batıl
şeylere çağrıldığın zaman, kurdun yavrusundan daha hassas bir şekilde
duyar, oraya koşarsın; hak ve hakikate çağrıldığında ise duyma özelliğini
kaybetmişçesine kulaklarını tıkarsın” şeklinde orijinal bir teşbîh sanatı icra
edilmiştir.
83. Makaledeki ً ﻛﺎﻟﺴﺒﺎع ﺗﻐﺪو ﺧﻤﺎﺻﺎ،ً“ ﻳﻐﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺮاﺻﺎHenüz günün başında iken dünyaya aç vahşi/yırtıcı hayvanlar gibi saldırıyorlar” ibarede teşbîh
edatı ile yapılan bir teşbîh sanatı mevcuttur. 98. Makalede  ﻛﺄﻧﻚ،ﻳﺎ ﺟﻤﻮد اﻟﻌﻴﻦ
“ ﺑﻐﺮاب اﻟﺒﻴﻦEy ağlamayı unutmuş adam, sen, sanki ayrılık kargasını görüyorsun!” Buradaki “ayrılık kargası”, “ölüm” demektir. Ölüm, kargaya benzetilerek teşbîh yapılmıştır.
1.12.Tıbâk/ اﻟﻄﺒﺎق
Sözde bir şey ile zıddının bir arada zikredilmesidir. Bu sanata mutabaka, tatbîk, tezât ve tekâfu da denir.59 İkiye ayrılır: Tıbâk-ı îcâbî/olumlu
tıbâk; zikredilen iki şeyin müspet ve menfilikte farklı olmamasıdır. Tıbâk-ı
selbî/olumsuz tıbâk ise vurgulanan iki şeyin müspet ve menfilikte farklı
olmasıdır.60 Tıbâk sanatının, hem isimlerde hem fiillerde hem harflerde olması mümkündür.61
Biz, bu çalışmamızda edebi sanatlardan olan mukabeleyi ayrı bir başlıkta değil, tıbâk kapsamında ele almayı uygun gördük. Çünkü mukabele,
sözcük anlamı karşılaştırma olup bir ifadenin içinde geçen iki veya daha
çok unsurdan sonra her birinin karşıtını sırasıyla vurgulamaktır.62 Bedî’ sanatlardan olan mukabeleyi bazı edebiyatçılar, tıbâktan saymışlardır.63
Görüldüğü üzere tıbâk, tezâd ve mukâbele sanatları, neredeyse birbirine mumâsil sanatlar olduğundan biz, adı geçen sanatları bir başlık altında

59
60
61
62
63

Bkz. el-Medenî, Enwâru’r-Rabi‘, II/31.
Bkz. el-Cârim, el-Belâğa, s. 517.
el-Haşimî, Cewâhiru’l-Belâğa, s. 303.
el-Hâşimî, Cewâhir, s. 304; el-Cârim, el-Belâğa, s. 525.
Bolelli, age, s. 481.

60

ZEMAHŞERÎ’NİN “ATWAQU’Z-ZEHEB” ADLI ESERİNİN EDEBÎ SANATLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

vermeyi uygun gördük. Burada Atwâq’ın makalelerinde geçen edebi sanatlardan tıbâk hakkında bazı örnekler vermeye çalışacağız.
1. Makalede  واﻟﺘﻘﻮى ﻫﻲ اﻷم-  اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻷبifadelerinde “ilmin baba; takvanın
anne” olarak nitelenmesinde; 3. Makalede “ ﺑﻴﺎض ﻧﻬﺎرك – ﺳﻮاد ﻟﻴﻠﻚgündüzün
beyazlığı- gecenin karanlığı” kelimelerinin vurgulanmasında tıbâk sanatı vardır. 5. Makalede “ أﺑﻲ – أﻣﻲannem-babam” ile “ اﻵﺑﺎء – اﻷﻣﻬﺎتannelerbabalar”; 11. Makalede  ﺧﻔﻲ- “ ﻳﻘﻈﺎنgizli-açık”; “ ﺑﻨﺎت ﻧﻌﺶ – ﺑﻨﻲ ﻧﻌﺶyedi yıldız kümesi/ölüm-cenaze yatağı”; 18. Makalede “ اﻟﺬل – اﻟﻌﺰizzet-zillet”; ﻋﺴﺮ
“ – ﻳﺴﺮzenginlik-fakirlik” ile - ًﻏﺪا-“ اﻟﻴﻮمbugün-yarın”; 19. Makalede ise ﻋﻦ
“ أﺣﺒﺎﺋﻪ– ﻋﺪ ّوﻩdostları-düşmanları” ile  اﻟﺨﻴﺮ- “ اﻟﺸﺮhayır-şer” sözcüklerinde
tıbâk sanatı bulunmaktadır. 20. Makalede “ اﻟﻨﻌﻢ – اﻟﻨﻘﻢnimetler-sıkıntılar” ;
24. Makalede “ ﻋﻼج – داءilaç-hastalık” ; 26. Makalede “ اﻷﺷﺮار – اﻷﺑﺮارkötüleriyiler” ; 28. Makalede  “ اﺧﺮﺟﺘﻬﺎ ادﺧﻠﺘﻬﺎçıkardı-koydu” ; 32. Makalede  أن- أن ﺗﺼﻌﺪ
“ ﺗﺴﻘﻂyukarı çıkma-aşağı düşme” ; 34. Makalede “ اﻷﻣﺲ – اﻟﻴﻮمdün-bugün” ;
36. Makalede  اﻟﻤﺆﺧﺮve “ اﻟﻤﻘ ّﺪمöne çıkan –geri kalan” ; 37. Makalede أﻋﺰ – أذل
“onurlu-onursuz” ; 40. Makalede ise  ﻻ ﺗﻌﻤﻞ- “ ﺗﻌﻤﻞçalışır-çalışmaz” sözcüklerinde tıbâk sanatı icra edilmiştir.
43. Makalede “ وﻳﻴﺴﺮوا – وﻳﻮﺳﺮواfakirlik-zenginlik”,  ﻳﺰاد- “ ﻳُﻨﻘﺺazalma- artma”
; 45. Makalede “ ﻳﺤﺮس – ﻻ ﻳُﺨﺮسkorur-korumaz”; 46. Makalede اﻟﺒﻌﻴﺪ – اﻟﻘﺮﻳﺐ
“uzak-yakın” ; 49. Makalede  اﻟﻠﻴﻞ- “ اﻟﻨﻬﺎرgündüz-gece” ve  ﺳﻮدﻩ- “ ﺑﻴﻀﻪbeyazı
–siyahı”; 51. Makalede “ ﻇﺎﻫﺮﻩ – ﺑﺎﻃﻨﻪiçi-dışı” ; 57. Makalede “ ﺑﻨﻴﻦ – ﺑﻨﺎتkız
çocuklar-erkek çocuklar” ; 58. Makalede ﻣﻌﺴﺮ- “ ﻣﻮﺳﺮzengin-fakir”; 59. Makalede “ اﻟﻜﻴﺲ – اﻟﻌﺎﺟﺰakıllı-akılsız” kelimeleri arasında tıbâk-ı îcâbî yani
olumlu tıbâk sanatı bulunmaktadır.
Yine 63. Makalede “ ﺟﻮر – اﻟﻌﺪلzulüm-adalet”; “ اﻟﻤﻨﺼﻒ – اﻟﺠﺎﺋﺮadil- zalim” ;
“ اﻟﺒﺎﻃﻞ – اﻟﺤﻖbatıl – hak”; 65. Makalede  اﻟﺠﻬﻞ-“ اﻟﻌﻠﻢilim-cehalet” , اﻟﺘﻘﻰ – اﻟﻔﺠﻮر
“takva-fücûr”; 67. Makalede  وﻻ ﺗﺒﻴﺾ- “ ﻻ ﻳﺴﻮدkararmaz-ağarmaz”; 68. Makalede  اﻟﺼﻤﺖ- “ ﺣﺪﺛﺖkonuşmak-susmak”; 72. Makalede “ ﺧﺬ – دعal-bırak” ;
73. Makalede  أﻛﺒﺮاﻩ- “ أﺻﻐﺮاﻩiki büyük- iki küçük” ; 75. Makalede  ﻻ ﺗﻨﻔﺬ- ﺗﻨﻔﺬ
“yerine getirir-getirmez”,  ﻻ ﺗﺄﺧﺬ- “ ﺗﺄﺧﺬalır-almaz”; 76. Makalede ﺷﻚ – ﻳﻘﻴﻦ
“şüphe-kesin” kelimelerde tıbâk-ı icâb vardır.
82. Makalede “ اﻟﻴﻮم – اﻟﻐﺪbugün-yarın” ;  اﻟﺸﺪة- “ اﻟﺮﺧﺎءbolluk-kıtlık”; 83.
Makalede  ﻟﻢ ﻳﻨﻬﻮا- “ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮواemretmediler-engellemediler”, 90. Makalede – ﻗﺼﺮ
“ ﻃﻮلuzun-kısa”; 94. Makalede “ اﻟﺤﻼل – اﻟﺤﺮامhelal-haram”, “ آﻛﻞ – ﺷﺎربyiyeniçen” kelimeleri arasında tıbâk sanatları bulunmaktadır.
Yukarıda tasnif ettiğimiz edebî sanatların dışında kalan diğer sanatlara
dair ise şu örnekleri vermemiz mümkündür:
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3. Makalede  اﻷﻋﺼﺎر – ﻋﻴﺶ- “ ﻋﻤﺮömür”, “asırlar”, “yaşamak” kelimeleri
arasında tenasüp sanatı yapılmıştır. 14. Makalede  وﻋﻤﻞ. وﺧﻠﻖ ﻣﺤﺸﻮر،وﻣﻴﺖ ﻣﻨﺸﻮر
 وﻣﻴﺰان ﻣﻨﺼﻮب،“ ﻣﺤﺴﻮبÖlenler dirilecek, mahşer yerinde toplanacak, ameller
hesap edilecek, terazi kurulacaktır...” Buradaki “terazi kurulacaktır” sözünden kasıt “hesapların görülmesidir.” Dolaysıyla ölmek, dirilmek, mahşer,
toplanmak, ameller, hesap, terazi kelimeleriyle tenasüp sanatı yapılmıştır.
16. Makaledeki  وذﻧﺐ اﻟﻜﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق،وﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﺐ ﻟﻪ ﻋﺮق. “Köpeğin kuyruğunda yağ bulunmadığı gibi asil olmayan kimsede de hayır yoktur” ibaresinde onurlu/âsil ve onursuz insanın mukayesesi yapılmıştır. Köpeğin
kuyruğunda yağ bulunmamasıyla asil olmayan insanda hayrın olmaması
söz simetrisiyle leff-u neşr sanatı yapılmıştır.
42. Makalede “ واد ُﻋﻬﻢ زواﻣﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺪواةHayatlarında farz ve sünneti uygulamayanlar, ancak kitap ve divite hamallık yapanlardır.” Farz, sünnet, kitap,
divit kelimeleri arasında tenasüp yapılmıştır.
SONUÇ
Arapçanın, gerek Müslim gerek gayr-ı müslim olsun, birçok bilgin kişinin ilgi alanına girdiğini; ilgi duyanların, Arapçaya farklı açılardan hizmet
ettikleri ve katkıda bulundukları bilinmektedir. Söz konusu hizmet ve katkıların, kimi zaman İslâm aidiyeti yaşayanlar; kimi zaman ise oryantalist
kimliğe sahip kimseler tarafından icra edildiği de söylenebilir.
İlim çevrelerince tanınan Zemahşerî, İslâm ilimlerindeki yetkinliği nedeniyle Fahru’l-Hârezm; Arap dili ve edebiyatı bağlamında ise Ustazu’l‘Arab we’l-‘Acem ünvanlarıyla namdâr olmuştur. Onun Atwaku’z-Zeheb’i
diğer adıyla en-Nesâihu’s-Siğâr’ı, Maqâmât’ı yani en-Nesâihu’l-Kibâr’ı ve
Newâbiğu’l-Kelim/Kelimu´n-Newâbiğ’i, edebî sanatlar ile müzeyyen olmaları bağlamında örnek olarak verilmesi gereken objelerdir.
Zemahşerî’nin irili ufaklı olmak üzere yüz (100) makaleden oluşan
Atwâq adlı eserinin, Arap dilinin fesahati ve belâgati bağlamında bir vesika; muhteva açısından bir mev’ize ve nasihat; lâfzî (cinâs, seci’) ve manevî
(tıbâk, mukabele gibi) sanatları maharetle icra ettiğinden, şeklen edebî bir
eser olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zemahşerî’nin adı geçen eserini okuyanlar, onun her cümlesinin müsecca bir formatta vurgulandığını, nesir olduğu halde okuyana şiir tadını verdiğini; icra edilen edebî sanatlar arasında
bir armoninin gerçekleştiğini itiraf edeceklerdir.
Zemahşerî’nin, Atwâq’ta cinâs/tecnîs, iktibâs, istiare, istifhâm, kinâye,
mecâz, medh-zemm, nidâ, seci‘, ta’rîz, telmîh, teşbîh ve tıbâk/tezat gibi
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Arap dili ve edebiyatının bütün sanatlarını kullandığını görebiliyoruz.
Mesela iki veya daha fazla kelime arasında cinas sanatının (iştikâk, lâhik,
mefrûk, merfuv, mumâsil, mustevfa, muşâbehe, muzeyyel vb.) bütün tonları kullanılmıştır.
Yazar, iktibaslarını genellikle ayetlerden almıştır. Hadislerden ve şahıslardan yaptığı iktibaslar oldukça azdır. Mesela onun otuz (30) civarında
yaptığı iktibastan birisi Hâtım et-Tâî’nin bir beytinden (makale 69), biri
de Niyet Hadisi’nden (makale 86) yapılmıştır. Geriye kalanların hepsi ise
Kur’an ayetlerinden alıntılanmıştır. Doğal olarak kimi iktibaslar tam, kimisi de nakıs/eksik iktibas türünden oluşmuştur.
Teşhis sanatında ise bazen hak ile burhanı/delili, birbiriyle yarışan atlara
benzetmiş; onları, birbirinden ayrılmayan dostlar olarak (makale 38) nitelemiştir. Müellif, verdiği nasihat ve mevizelerin gerçekliğini, eseri okuyanın
zihninde tebellür etmesini sağlamak adına yer yer istifham/soru edatlarını
kullanmaktan da geri durmamıştır.
Medh ve zemm sanatları bağlamında ise mesela 36. Makalenin başında “kişisel özellikleriyle övünüp kendini temize çıkaranlar” yerilirken; aynı
makalenin sonunda ise “hayırlı işlerde yarışan asil ve akıllı insanlar” övülmüştür. 40. Makalede “rüşvetle hüküm veren hâkim”; 41. Makalede “Farzlara, sünnet ibadetleri kıyaslayarak, sünnetleri ihmal edenler” yerilmiştir.
42. Makalede “Allah’tan korkan ve Hz. Peygamber’in izinden giden âlimler”
methedilirken; aynı makalenin sonunda ise “Dünyalık için çalışan âlimler”
ise zemmedilmiştir.
Zemahşerî’nin başvurduğu ve eserinde sıklıkla kullandığı sanatlardan
bir tanesi de, meşhur şair Ahmet Şawqî (ö.1932), tarafından “Arapların
ikinci şiiri” olarak nitelenen ve nesir kafiyesi olarak kabul edilen seci sanatıdır. Eserin, her kelimesinde secinin bütün çeşitleri (murassâ, mutarraf,
mütevazî, mütevâzin vb.) icra edilmiştir.
Zemahşerî, makalelerinde ta’riz sanatını vurgulamaktan da müstağni
kalmamıştır. Mesela 42. Makalede hayatlarında farz ve sünneti uygulamayanları, “Kitap-divit taşıyan dişi develer şeklinde çağırınız!” ibaresi ile iğnelemiş; 74. Makalede elbisesini yere süren kibirli kimsenin giysisini “kuyruk” ile özdeşleştirmiş; 98. Makalede ise ihtiyarladığı halde, kendisine eceli
yaklaşan ihtiyarın ağlamamasını ta’rizkâr bir üslupla eleştirmiş, kınamış ve
ta’rizde bulunmuştur.
Nasihat ve mevize alanında yazılmış eserler arasında Zemahşerî’nin
adı geçen eseri, hem seleflerinin hem haleflerinin eserlerine kıyasla nevi
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şahsına münhasır olup baştan sona kadar sanatsal ve edebî özellikler taşımaktadır. Bütün bunlardan hareketle görüşümüz, Arap dili ve edebiyatı
bağlamında edebî sanat estetiğine ilgi duyanların, Zemahşerî’nin Atwaq’ı
gibi birçok edebî sanatla müzeyyen ve mücehhez bir malzemeye bigâne kalmamaları yönündedir.
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