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----------------------- AHMITYÜ~El ----------------------------

gücü ve cümle akışındaki etkisini ele almaktan ziyade örnekleme veya 

bunun Arap dilinde kullanılan bir tarz olduğunu ifade kabilindendir. 

Konuyla ilgili müstakil çalışmaların ise sınırlı sayıda olduğu anlaşılmak

tadır. ı Bu nedenle öncelikli olarak bir makale düzeyinde iltifat sanatının 

tarihi seyri ve belağat ilinindeki yerini incelemek ve iltifat olgusunun 

tarihi kökenlerini ortaya çıkarmak istedik. İltifat sanah kapsamına dahil 

edilen yeni bazı türleri de tesp!te çalışacağımız bu makalede iltifat olgu

sunu daha geniş bir bakış açısıyla ele almaya çalışhk. Bu nedenle iltifah 

aralarında İbnu'l-Es!r, Yahya b. Hamza el-Alev! ve Bedreddin az-Zerkeşi 

gibi aiimlerin de bulunduğu cumhuru ulem8.rlın tanımları doğrultusunda 

ele aldık. Bunu yaparken klasik nahiv ve belağat kaynakları başta olmak 

üzere tefsirlerden de istifade ettik. Ancak Arap şiiri ve Kur' an' daki iltifat 

örneklerinin tamamını ortaya koymanın bir makale hacmini hayli aşaca

ğı ortadadır.2 

64 İltifahn Kelime Anlamı -----
OMÜiFD 

Kelime olarak w.sJ kökünden türeyen iltifat sözlükte 'bir şeyi burup çe

virmek, döndürmek, yöneltmek, birinin elbisesini boyuna asmak, sözü 

ister tutsun ister tutmasın ortaya ahvermek, birini görüşünden döndür~ 

rnek, çevirmek, dürmek, katlamak' gibi anlamlara gelir. Aynı fiilin iftiai 

vezninden olan 'iltifat' kelimesi ise 'birine veya bir şeye dönmek, yönel

mek, yüzünü çevirmek' anlamlarına gelir. Bu anlamda kullanımında 

me'fulünü -.)1 harfi ile aldığı görülür. 0<:. harfi cerri ile kullanıldığı zaman 

2 

İltifat Sanatı ile ilgili olarak Türkiye' de yapılan çalışmalar tespit edebildiğimiz kadanyla 
şunlarla sınırlıdır: Durmuş, İsmail, "İltifat", DİA, İstanbul, 2000, cilt: XXII, s. 152-153; 
Mollaİbrahimoğlu, Süleyman "Kıır'iiıı-ı Kerim'de İltifat Saııah", Diyanet İlmi Dergi, cilt 
33, sayı: 1, 1997, ss. 15-35; Özdemir, Abdurrahman, "Kadim Bir Söz Sanatı: İltifat ve 
Kur'iin'da İltifat Önıekleri", İslfuni İlimler Dergisi, yıl: 1, sayı: 2, 2006; Kadir Kınar, 
Belağatta İltifat, Bilimname (Düşünce Platformu), Kayseri, 2006, Vll/2, s.75-106; Dağ, 
Mehmet "Kur'iiıı'da Üslılp Diyalektiği: İltifat (Zamanlar ve Şahıslar Arası Geçiş) Salkımsöğüt 
Yay., 1. Bas. Ankara, 2008. 
Nitekim çağdaş araştırmacılardan Mehmet Dağ'ın 1. clipnottazikrettimmiz "Kur'iiıı'da 

Üslfıp Diyalektiği: İltifat (Zamanlar ve Şahıslar Arası Geçiş) adlı eseri Kur' andaki iltifat sa
natını ele alan bir çalışmadır. Bir doktora çalışması olduğu anlaşılan bu eserinde müellif, 
bilimsel bir bakış açısıyla konuyu ele almış ve iltifat sanatının Kur'an'daki bütün çeşitle
rini örnekleriyle birlikte aynntılı olarak okurların istifadesine surunuştur. 

---- ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi iLAHiYAT FAKÜLTESi DERGiSi [2010] sayı: 28 -------



------ ARAP DiLiNDE iLTiFAT SANATININ TARiHI SEYRi ÜZERiNE BiR iNCELEME -----

ise zıt bir anlam kazanarak 'birini bir kimse, bir şey veya bir görüşten 

vazgeçirmek' anlamına gelir.3 

Bu kelimeden türeyen bazı isimlerin kullanımlarına göz attığımızda 

ise şunları görmekteyiz: 'Yeni kocasının yanında eski kocasından çocuğu 

olan veya gözünü mecliste oraya buraya aynatan kadına ..:ı _,fuı , boynuzla

rı birbirine burulmuş olan tekeye ~~ı, gözü şaşı bakankadına ve boy

nuzları birbirine buruk dişi keçiye ~l:iliıı , rasgele hayvanlara vuran çaba

na ise ~ı' denir. Yine bu fiilin kullanımlarından olan' ~_)1:..; ~ı :birinin 
dikkatini çekmek, ,--,;ı, : sağa sola bakınmak, ~\1 : tabela, işaret, ,':.,§i~ ise 

dikkat çeken, ilgi çekici' anlamlarına gelir."4 

Dikkat edilecek olursa bu kelimenin hemen hemen bütün kullanım

larının alışılagelen bir durum, konum, tarz, uslup veya yoldan ayrılmak, 

ondan vazgeçmek ve başka birine dönmek anlamı üzerinde odaklaşbğı 

görülmektedir. 

iltifat Kelimesinin Isblahl Anlamı 

Isblahta ise iltifat: "Bir üsluptan başka bir üsluba intikal ebnek veya bir 

üslubu bırakıp başka bir üsluba geçmek" şeklindeki tanımlanabilir. 

Antere şöyle der: 

- ~ - t;..ı ~.';le. ı -
1'~1' . - uvc.. Y"t 

"Sevgilim düşmanların toprağına ~ondu. Seni isternek benim için 

güçleşti, Ey Mahremin kızı!"5 

3 İbn Manzfu, Lisliııii'l-'Arab, Beyrut, c. II, s. 84; İbnü'l-Eslr, el-Meselii's-Siiir fi Edebi'l-Kiitib 
ve'ş-Şi'r, nşr. Ahmed el-Hılfi-Bedevi Tabane, Kahire, 1973, Diiru Nahdati Mısr, II, 167; 
Ahmed Matlilb, Mıı'cemıı'l-Mııstalahliti'l-Belliğıyıje ve Tetavvımthli, Matba'atü'l-Mecma'ı'l
'llrniyyi'l-'Iraki, 1403/1983, 294; 

4 İbrahim Mustafa vd., Mıı'cemıı'l-Vasit, Çağn Yay. İstanbul, 1986, s. 831; Mevlüt Sarı, 
Arapça-Türkçe Liigat, Bahar yayınları, İstanbul, 1982, s. 1378. 

s Zevzeni, Şer/ııı'l-Muallakliti's-Seb', Kahire, trs, s. 138. Zevzeni burada haberden hitaba 
intikal olduğunu beyanla bunun kelaında yaygın olduğunu ifade eder; Aynca bk. Yedi 
Askı: çev. Nureddin Ceviz-Kenan Demirayak-Nevzat H. Yanık, Ankara Okulu Yay. An
kara, 2004, s. 93-101. 
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Antere burada Mahrem'in kızından gıyab! olarak söz etmekte iken, 

ğrupten muhatap s!gasına geçerek doğrudan ona hitab etmiştir. İşte bu 

ğrubten muhataba iltifathr. 

Nabiğa ez-Zübyaru ise şöyle der: 

~'ıl WJL... 1~ J.b_, .:,~ı 

"Ey Meyye'nin 'Alya ve Sened denilen mevkilerindeki hane! Epey 

zamandır boş(sun)."6 

Aslında burada ~ J.b _, .,:;;;;~ı demesi gerekirken m uhatap sigasından 

ğrube geçerek ı~ J.b_, .:,~ı demiştir. İşte bu muhatabdan ğrube iltifathr. 

Allah Teala şöyle buyurur: 

4-Jç4- 4-! ,9>_)_, ~ ı:-:ıY. & 0.ır._, c!llilı ..,s e ı:ıı ~A,_, _?.ı ..,s ~.J:!'"':! tS:ııı _;A" 

____ 
66

_ 1 i~j? ~ ~ U; ~1 .1..i l.Jy_,.,j-i. ~ .lı ı 1 _je.~ ~ .1.;;..1 ~ ı_#, j ı.JtS.. ~ ıYı ~_,.JI rAÇ4--' u....,.,t.:. CU 
OMÜiFD • .C::t..;J\ • ı : .k ;i o:ı ~ , 

(.);yo ~ U'_,....... -- ~ 

"Sizi karada ve denizde yürüten odur. Gemide olduğunuz zamanı 

düşünün. Gemiler içinde bulunanları hoş bir rüzgarla alıp götürdüğü ve 

yolcular bununla sevind!hleri sırada birden gemiye şiddetli bir kasırga 

gelip de her yerden gelen dalgalar onları sardığı ve artık kendilerinin 

tamamen kuşatıl dıklarını sandıkları zaman dini yalnız Allah' a has kıla

rak: 'Andolsun, eğer bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız' 

diyerek ona yalvarmaya başlarlar."7 

Ayette "~ .J:!'"':! 1 sizi yürüten" ve "~ ı:ıı 1 olduğunuz zaman" şeklin

de muhataba hitapla başlanıldığı halde daha sonra"~ c.:ı:ır._, 1 onları alıp 

6 Divanu'n-Nabiğa ez-Zübyfu:ıi, San'atu İbnü's-Sikkit, Şükri Faysal, Dfuu'l-Fikr, Lübnan, 
s. 2; Mehmed Fehnıi', Tiirilııı'I-Edebi'l-Arabl (ei-Mıı'allakfitıı'I-'Aşr ve Şıiariiıılıii), İstanbul, 
1322, ll, 856-857. Mehmet Fehnıi de bu beyitte muhatapdan ğaibe iltifat sanalı bulundu
ğunu beyanla bu üslubun Arap dilinde çok kullanılan bir üslup olduğunu ve Kur' an' ı
Kerim' de de kullanıldığını belirtir. 

7 Yı1nus, 10/22 
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götürdüğü zaman" şeklinde gmb sigasına geçilmektedir. Bu ise 

muha.taptan gffibe iltifathr. 

Belağat kaynaklarının pek çoğunda yer alan ayetlerden bir başka ör

nek daha verecek olursak: Allah Teilla şöyle buyurur: " c.ı:ı-JWI Y.J .iıı ~~ 

~ ~~.,ıı_, ~ ~41 ı.J:.lll i'.J:l.:illL.. (':!='-YI ÜA"'-YI 1 Hamd iliemierin Rabbi olan Al

lah'adır. O rahmandır, rahimdir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana 

ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz"8 

. İlk üç ayette cümle gmp sigası üzere devam ederken ~ ~ı_, ~ ~yJ 

1 Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz" 9 kısmında gmb 

sigasından muhataba dönülmüştür. Bu ise gmbten muhataba iltifattır. 

Yukarıda iltifatı 'bir üsluptan başka bir üsluba intikal etmek veya bir 

üslubu bırakıp başka bir üsluba geçmek" şeklindeki tanımlamıştık. An-

cak bu intikalin nelerle sınırlı olduğu konusuna göz attığımızda bu ko

nuda bir netlik olmadığı görülür. Bazıları bunu mütekellim, mtiliatap ve 67 
--:;:----

gaip sigaları arasındaki intikalle sınırlarken, bazıları ise bir hillden başka · OMüiFD 

bir hille yapılan her intikali iltifat kapsamında ele almışlardır. 

İltifat olgusuna ilk değinen ve bu kavramı ilk kez kullanan kimsenin 

el-' Asma'i (ö. 216/831) olduğu rivayet edilmektedir. Ancak o iltifatla ilgili 

bir tanımlama yapmamıştır. Ebu Hilill el-Askeri · (ö. 395/1005) Ebu 

Ahmed' den, o da Muhammed b. Yahya· es-Sfrli' den ri vayetle Asma'!' nin 

Muhamıned Yahya es-Sfrli'ye "Cerlr'in iltifatlarını biliyor musun? diye 
' 

sorduğunu, onun da "hayır, bilmiyorum, onlar nedir? diye cevap verdi-

ğini söyler.I0 

Görüldüğü gibi Muhamed b. Yahya es-Sfrli iltifatın anlamını bilme

mekte ve Asma'i iltifata dikkat çekmektedir. Asma'i'nin bu haberi iltifat 

kavramının h. II. asırdan itibaren kullaruldığına işaret sayılır. Halbuki bu 

s Fatiha, 1/3-4. 
9 Fatiha, 1/4. 
10 Ebu Hilai el-Hasen b. Abdullah b. Sehl el-Askeri Kitiibıı's-Smiiateıjn, I. Baskı, Asitane, 

1320, s. 310-311; Ebu' Aliel-Hasen b. Reşik el-Kayrevaru, 'Umde fi Mehiisini'ş-Şi'ri ve 
Adiibihl, thk. Muhammed Karkazan, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, Lübnan, 1408/1988, 636-642. 
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olgu Asma'!' den önce veya onun asrıncia diğer alimler tarafından bilin

mekte idi. 

İltifat sanatı ilk dönemlerde "mecaz, saıf, insıriif sarfu'l-keliinı, intikiil, 

telvln, nıütelevvin, udUl, nıuhiilefetü nıuktezii'z-ziihir, nıuhiilefetü ziihiri'l-lafzi 

ma'1iiihu, şeciiatü 'l-'arabiyye, tahvfl, i'tiriiz, rücıl', istidriik, tevessu', tezyfl, 

giiibe hitap ederken muhiitap lafzına; şahide hitab ederken de giiib laftma dön

mek" gibi farklı . isimlerle anılmış, kimi zaman da herhangi bir isimlen

dirme olmaksızın sadece durumun izahıyla yetinilmiştir.11 

Örneğin Ebu 'Ubeyde (ö. 210/825) Meciizü'l-Kur'iin adlı eserinde bu 

olguya dikkat çekmiş, ancak iltifat kavramını kullanmamıştır. Ebu 
'Ubeyde şöyle der: u' .u,.hb..o <::.ıl _rı. _ı ..::..&y ~ ~L.;;ll ~b..o .u,.hb..o w.-.~ LA j~ LY>..ı 

LJC- o~ ... ~ LA j~ LY> ..ı , rr. Ü:!Yi"-_, c!llill .) ~ 1~1 .;.::.. : c;IW .ılı\ J1j yjWI ~b..o c;ll 

c;~Js <ili c;~_,ı ~ 41 c;~ı ~~ ~ : Jl! ~ı...;;ıı yb_p. ~ yjtt. 1 Hitabı, muhataba 

,.. 68 hitap sigasıyla gelirken soma onu bırakıp gaibe hitap sigasına dönen 
,., __ ----- mecaz! durumlardan biri de Allah Teala'nın ~ U:ıy;o....ı c!llill.) ~ 1~1.;.::.. 

OMÜiFD 
(Yunus, 10/22) ayetidir. Haberi gaib sigasıyla hitap üzere gelirken soma-

dan muhatab sigasına geçilen mecaz! durumlardan biri de 41 c;ll ~~ ~ 

..,ı_,ts <ili c;~_,ı ~ (Kıyame, 75/33) ayetidir.12 

Ebu Ubeyde, Gafir sılresi 67. ayetincieki " \ıtibl : çocuklar" yerine " 

)\sı, : çocuk" kelimesi ile Tahrim suresi 4. ayetinde " ~~~ : arkadırlar" 
yerine " i~ : arkadır" kelimesinin kullanılmasına da "mecaz" adıru 
verir. Aynı şekilde Yılnus 22. ayetincieki muhatapdan gaibe intikalle, 

Kıyame 33-34. ayetlerincieki gaipden muhatap sigasına geçişe de "mecaz" 

ıı İbn Kuteybe, Te'vilii Miişkilıı'l-Kıır'fin, Şrh ve nşr. Ahmet Sakr, Daru't-Turas (2. baskı) 
Kahire, 1393 s. 275-298; Ebü'l-Ferec Kudame b. Ca'fer, Nakdii'ş-Şi'r, thk. Abdülmü'rnin 
Hafaci, Darül-Kütübi'l-'İlrniyye, Beyrut, trs., s. 150; U same b. Mürşid b. 'Ali b. Munkız 
el-Bedi' fi'l-Bedi' , thk ve tkd. Abdullah Ali Mühenna, Daru'l-Kütübi'l-llrniyye, Beyrut, 
Lübnan, I. Baskı, 1407/1987, s. 287; Ebü'l-Abbas el-Müberrid, el-Kfimil fi'l-Liiga ve'l-Edeb, 
II, 729; Ferra, Ebu Zekeriyya Yahya b. Ziyad, Me'fini'l-Kıır'fiıı, 'Aıemül-Kütüb, 2. b., Bey
rut, 1980, c. I, s. 60-195, 460; Ebu Ubeyde Ma'mer b. El-Müsenna, Mecfizu'l-Kıır'fiıı; thk. 
Fuat Sezgin, 1380/1970, (2. baskı) c. I, s. ll, 28, 252, 273, II, 139; Sekkiiki, Miftfilııı'l-'Ulılm, 
nşr. Nuayme ZerzCır, (II. baskı) Beyrut 1407/1987, s. 199; 

ıı Ebu Ubeyde, Mecfizii'l-Kıır'fin, c.I, 9-11. 
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adını verir.13 Yine Ebu 'Ubeyde'ye göre müsennayı zikredip müfrede 

geçiş de mecazdır. Bunun örneği Tevbe, 34 ayetindedir. Ebu 'Ubeyde 

diğer iltifat örnekleri ile ilgili olarak da tahille girmeksizin hepsinin Arap 

dilinde örnekleri olduğunu söyler.14 

İbn Kuteybe de Ebu Ubeyde'nin yöntemini takip ederek iltifat örnek

lerini sıralamakla yetinir ve bunlara "mecaz" adını verir. Te'vllü Müşkili'l

Kur'iin adlı eserinin başında şöyle der: "Arapların sözde bir takım 

mecazları yaru söz söyleme yolları ve usulleri vardır. Bunlar isti'are, 

temsil, kalb, takd1m, te'hlr, hazf, tekrar, ihfa, izhar, ta'riz, ifsah, izah, teki

le çoğul sigasıyla hitap, çoğula tekil sigasıyla hitap ve tekil ve çoğula 

müsenna sigasıyla hitap gibi usullerdir."15 

İbn Kuteybe'nin sözlerinden bu uslupların Kur' an' dan önce de Arap

lar tarafından kullanılan ifade tarzları olduğu anlaşılmaktadır. 

el-Ferra Ebu Zekeriyya (ö.207/822) da Meiini'l-Kur'iin'da iltifat türle- 69 
rine değinmiş ve yöntem olarak da Ebu 'Ubeyde'yi takip etmiştir. Örne- -o-M""'üi,-FD-

ğin Hac 9: ve Hucurat 19. ayetlerinde bir İsimlendirme yapmaksızın 

ayetin tesniye sigasıyla geldiğini; ancak ceıni sigasıyla gelse de doğru 

olacağını söyleıniştir.16 

Yine Al-i İmran ve Hacc 25 ayetlerinde: "muzari yerine mazi, mazi 

yerine muzari gelmesinde bir be is yoktur" deıniştir _17 

Ferril'nın daha çok: "bu da doğrudur, bunda bir beis yoktur, bu da 

cmzdir" şeklinde izahlarla yetindiği, ancak niçin bu iltifata ihtiyaç duyul

duğu konusuna girmediği görülmektedir. 

Müberrid (ö. 285/898) de Ebu'Ubeyde gibi iltifat olgusundan söz et

ıniş, iltifatla ilgili bazı örnekleri sıralamış ve bunun Arap dilinde bir 

uslup olduğunu söylemekle yetinmiştir. Ancak Müberrid, Ebu 

13 Ebu Ubeyde, a.e., I, 9-11 
14 Ebu Ubeyde, a.e., II, 161 
1s Bk. İbn Kuteybe, Te'vllu Miişkili'l-Kur'iiıı, s. 15-16 
16 Ferra, a.e., II, 221. 
17 Ferra, a.e., II, 225. 
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Ubeyde'nin kullandığı mecaz ifadesi yerine sarf kavramını kullanmışhr. 
~ c-:ıY. ~ Lı:!..»J ı.illill ~ ~ ı:ıı ~·(Yunus, 10/22) ayetinden bahsederken 

şöyle der: 11 F-' ~ .ıiıl ~~ı u-ll ..::..ı!...>""" r:i ~ ~L;..Jı <.::.ü\S :Hitap ümmete 

yönelik iken sonra Hz. Peygamber' e dönmüştür."18 

iltifat sanahiçin 'sarf' veya 'insıriif' kavramını kullanan bazı belagat 

ilimleri Müberrid'in bu ifadesinden etkilenrniş olabilir. Örneğin İbn Vehb 

el-Katip ve Üsfune b. Münkız bunlardan bazılarıdır. 

İbn Vehb el-Katip şöyle der: 11 ..,ıı y.bi..;..J1 0-a J_,i\1 L.J_,ğ..>""":! r&J~ c....öy...<>l1LAi_, 

~ e;:ıY. ~ Ü:!..?.--' ı.illill ~ ~ ı:ıı ~..ı..! fo 4.ı::.I....;J1 u-ll .ı.::..I_,JI Ü"J ...,.,:.W1 

Sarf: Arapların sözü muhatapdan grube veya tekilden çoğula çevirmele

ridir. ~ C-:!Y. ~ Lı:!..»J ı.illill ~ ~ ı:ıı ~ (Yunus, 10/22) ayetinde olduğu 
gibi.ll19 

Üsfune b. Münkız (ö. 584/1188) ise şöyle der: ll y'-! 01 ric1 c....öl~i/1 Y'-! 

70 _;::.11 u-11 ylb:JILJ.o _,ı ylb:JI u-11 ~ILJ.o ~.;: L.Ji y. c....öl~;,rı :İnsıraf, grube_ hitap
;(_-· __ o_M_ü_iF-D tan muhataba hitaba veya muhataba hitaptan da grube hitaba dönmek

tir.~~2o 

Hazim el-Kartaci ise şöyle der: ll LJ.o ıJ:u~ ~ L.Jc ~~.J~1.ı.ıc. y._, 

4.lA y..i t.:9:1~ .us- ~~.lo..! ~ı_, ylb:JI_, ~~~i '4.bllll ıJ_):JI : Cumhura göre 

iltifat, bir anlamı üç şekilden biriyle ifade ehnektir. Yani mütekellim, 

muhatap ve grup sigalarından biriyle konuşurken başka birine dönmek
tir."21 

iltifat olgusuna ilk değinen ve bu kavramı ilk kez kullanan kimsenin 

el-Asma! olduğıınu, ancak onun iltifatla ilgili olarak bir tanımlama yap

madığını söylemiştik. iltifat kavramını ıstılahi olarak ilk tanımlayan kim

se ise Asma!' den yaklaşık 80 yıl sonra vefat eden Abdullah b. Mu' tez 

(247-299 h.) olmuştur. el-Bedf' adlı eserinde beş bem' sanahnı (isti'are, 

1s Müberrid, e1-Kılmi1, III, 22-23. -
19 İshak b. İbriihim b. Süleyman b. Vehb el-Katib, e1-Bıır/ulıı fi Viicı11ıi'1-BeıJiiıı, thk. Ahmed 

Matlı1b- Hatice el-Hadisi, Bağdat, 1967, s. 152. 
ıo Usame b. Munkız, el-Bedi', s. 289. 
21 Ebü'l-Hasan Hiizim Karta ci, Miıılıiicii '1-Biilegii ve Siriicii '1-Üdebii', Tunus, 1966, s. 362. 

---- ON DOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi iLAHiYAT FAKÜLTESi DERGiSi [2010] sayı: 28 -----



------ ARAP DiLiNDE iLTiFAT SANATININ TARiHi SEYRi ÜZERiNE BiR iNCELEME 

mutabakat, tecnis, reddü a'cazi'l-kelam ala ma tekaddemeha ve'l

mezhebü'l-kelfuni)nin hemen ardından nıehtisiııu'l-kelfinı ve'ş-şi'r adını 

verdiği bölümde önce iltifat, itiraz, rücu' gibi sanatlardan söz etmiş ve 

iltifah: 'ı.:ıll:l ~ı..._, ~u1 .)1 .J~'/1 l.F...ı .J~'/1 .)1 ~u1 l.F ~1 u1~1.JA...ı 

_?l ~ .)14 üfi.o ~ l.F u1~'/1<.::.ı\.S:il'/1 ü-o...ı : "Konuşanın muhatapdan 

gaibe, gaipten de muhatap s!gasına geçmesi veya bunun benzeridir. Bir 

manadan başka bir manaya geçmek de iltifathr" şeklinde tanımlanuşhr.22 

İbnü'l-Mu'tez'in bu tanımlaması, Asma'!'nin biraz önce zikrettiğimiz 

işaretinden sonra, iltifatla ilgili olarak bize ulaşan ilk ıstılaru tanımlama-

dır. İbnü'l-Mu'tez, bu tanımlama ile iltifat sanalının ana miliverini belir

leiniş ve bunu muhatap, mütekellim ve gaib s!gaları olarak sıralanuşhr. 

Ancak o iltifah bununla da sınırlamanuş, "bir manadan başka bir manaya 

geçmek de iltifathr" kaydıyla başka intikalierin de bu başlık altmda ele 

alınabilmesine imkan tanıyacak derecede kapsamlı bir tanımlama yap

mıştır. Zira İbnü'l-Mu'tez'in tanımlamasının son bölümü lafzının vecizli- 71 
--,-,---

ğine rağmen, iltifatm alanını hayli geniş tutmaya açık niteliktedir. İbnü'l- OMüiFD 

Mu'tez her ne kadar sözünü ettiği insıraf çeşitlerinin neler olduğunu 

açıkça ifade etmese de kendisinden sonra gelenlere iltifatm alanını daha 

da genişletme fırsah tanıyacak nitelikte bir tanımlama da bulunınuşhır. 

Kudame b. Ca'fer (ö.337/948) ise iltifah, anlarnın sıfatlarından saymış 

ve kendisinden öncekilerin "i'tiraz, istidrak" başlıkları altmda ele aldıkla

rı örnekleri iltifat grubuna dahil etmiştir.23 

İbnü'l-Mu'tez ve Kudame b. Cafer' den sonraki belağat alimleri de il

tifatla ilgili farklı tanımlamalarda bulunınuşlardır. Bunları özetle ifade 

edecek olursak, aralarında Zemahşer!, Sekkili, Hatıp Kazvlni'nin de 

bulunduğu bazı belağat aiimleri iltifah sadece zamider arasındaki geçişle 

· sınırlanuşlardır.24 Ancak bunların içinde iltifat sanahnı en kapsamlı şe-

ıı Ebu'I-Abbas Abdullah b. el-Mu'tez, el-Bedi', tkd ve thk. Muhammed Abdulmun'im 
Hafaci, Daru'l-Cil, Beyrut, Lübnan, I. Baskı, 1410/1990, s. 152. 

23 Kudame b. Ca'fer, Nakdii'ş-Şi'r, s. 167 
24 Aynntılı bilgi için bkz: Ebu'I-Kasım Carullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed ~z

Zemahşeri, el-Keşşiif an Hakiiiki Gaviimidı't-'t-Teıızil ve Uyilııi'l-Ekiivll fi Viicıllıi't-Te'vil, Ka
hire, 1953,1, 64-65; Sekkili, Miftiilııı'l-'Ulılm, s. 88, 199; Celaleddin Muhammed b. 
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kilde ele alan kimse hiç şüphesiz Zemahşeri olduğu için burada onun 

iltifat konusundaki görüşleri hakkında biraz daha detaya girmenin yarar

lı olacağı kanaatindeyiz. 

Zemahşeri (ö. 538/1143)'ye göre iltifat, sözü muhataba hitaptan grube 

hitaba, grube hitaptan da mütekellim s!gasına intikal ettirmektir. Fatiha 

sfuesindeki " ~ ~Yl..ı ~ ~l LJ::.l.ll rJ:l ı.illl.. 1 Din gününün sahibidir. Yal

nız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz" 25 ayetlerini açıklar

ken buradaki grube hitaptan muhataba hitaba dönüşe beyan ilminde 

"iltifat" dendiğini, bunun, yerine göre grubden muhataba, muhataptan 

ğaibe, grubden mütekellime olduğunu söyleyen Zemahşer!, devamla 

iltifatın belaği bir sanat olup beyan aiimleri arasında bu sanatın meşhur 

olduğunu, onun özel isimleri ve bir çok nevileri olduğunu beyan etmiş, 

daha sonra iltifatın Araplar tarafından bilindiğini ve sözlerinde kullan

dıklarım belirtmiştir.26 

El-Keşşilf'ı taramak sfuetiyle eserde yer alan iltifat çeşitlerini tespite 

çalışan Yusuf Selı1m ise Zemahşeri'ye göre iltifat türlerini tespit etmiştir. 

Buna göre iltifatın sadece zamider arası intikalle sınırlı olduğu görülmek

tedirP Zemahşer! iltifat sanatının teknik değerini de dile getirmiştir.28 

Abdurrahman el-Kazviı:ıi, (Hatibi Kazvirıl), el-fziilı fi Wılmi'l-Belfiğa, nşr. Kasım Mu
hammed, Kahire, trs., s. 601; Türkçe belağat kaynaklarından pek çoğunda yapılan iltifat 
tanımlamalarının yukanda zikredilen tanımlada örtüştüğü görülür. Örneğin "Sözü ga
ipten muhataba, muhatapdan gfube çevirmek, anlatırnda kip değiştirmektir." İskender 
Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözliiğii, Ankara, 1989, I, 491; Tek bir mevzuu ifade ederken 
heyecanın tesiri altmda hitabı değiştirmektir. Ali Nihat Tar lan, Edebiyat Meseleleri, İstan
bul, 1981, s. 160-161; "Bir konu anlatılırken sözün etkisini çağaltmak için beklenmedik 
bir anda duygu coşkuııluğu ile sözü konu ile ilgili kimseye çevirme, hitabın yönünü de
ğiştirmektir." Türk Dili ve Edebiyah Ansiklopedisi, İstanbul, IV, 373-374; Sözü gfupten 
muhataba, yahut muhataptan gaibe döndürme sanatıdır. Tahiru'l-Mevlevi, Edebiyat 
Liigah, EnderCın Kitabevi, İstanbul, 1973, s. 63 

ıs Fatiha, 1/3-4. 
26 ez-Zemahşeri, el-Keşşfif, I, 64-65. Zemahşeri şöyle der: " ıJA ı:.ıfo. .ı! ı:.ı\,;,Jı rk ....; u.ıü:i!"':/1 ~ ı;,. 

. "-;! ~~ _, ~\ ı..-ô ~ı..ı;ıı öJic. .)c. ... ~\ ._.ll ~\ ıJA _, ~\ ._.ll y\.biJI ıJA _, ylbiJI ._.ll ~1 : 

Buna beyan ilminde iltifat denir. Arapların farklı uslupları ustaca kulla!unalan ve ko
nuşmalarındaki tasarruflara uygun olarak, gfupten muhataba, muhataptan gfube, gaip 
s!gasından mütekellirn s!gasına olur." 

21 Bu intikaller a-gfupten muhataba b-muhataptan gaibe c- gfupten mütekellirne d- müte
kellirnden gfube f-mütekellirnden muhataba g-muhataptan mütekellirne olmak üzere 6 
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Ona göre iltifat iki faydayı temin eder. Bunlardan biri iltifatın bütün tür

lerinde ortak olan genel faydasıdır ki o da: "dinleyicinin dikkatini çekmek 

ve onun ilgisini uyandırmaktır." Diğeri ise iltifatın gerçekleştiği her bir 

konumla ilgili özel bazı amaçlar, işaretler ve delaletlerdir. Zemahşer! 

şöyle der: "Dinleyicinin ilgisini canlı tutmak ve dikkatini uyandırmak 

açısından sözün bir usluptan başka bir usluba intikali tek bir uslubda 
devam etmesinden daha iyidir." 29 

Zemahşer!, iltifat kavramı yerine kullanılan bir ıstılah olan 'sarfü'l
kelam' ifadesine de yer verir. Şöyle der:" .)1 yl..b11 ı.:ıc. i')ISl1 u->'""' •~t.a t.. wl! ı.:ıl-9 

.. cl ~1: Eğer sözü muhatap sigasından gaip sigasına çevirmenin fay

dası nedir? diye sorarsan derim ki .. : 30 

Bazı belağatçilerin iltifatın sınırlarını daha da genişleterek zamider 

arası iltifat dışında cümle uslubundaki diğer bazı değişiklikleri de iltifat 

kapsamına dahil ettiklerini söylemiştik. Bunların başında ise Ziyaeddin b. 
73 

Esrr (ö. 637/1239) gelir. el-Meselü's-Sair adlı kitabında iltifatı şöyle tanım- OMüiFD 

lar: "İltifat: bir sigadan bir sigaya intikal etmektir. Örneğin muhataba 

hitab ederken grub sigasına, gaibe hitabederken muhatap sigasına geç-

mek veya mazi fiilden muzariye, muzariden maziye ve benzeri gibi." 

İbnü'l-Esir, bu tarifin ardından iltifata ayrıca liŞecaatü'l-Arabiyye 1 Arap-

ça'nın cesareti"' de denildiğini ve bu sanatın sadece Arapça'ya mahsus 
olduğunu söyler.31 

gruptur. Sel ilm, Zemahşeri'rıin bu iltifat türleri ile ilgili örneklerine yer verir. Bk. "Tiimir 
Selilm Yusuf Selı1m, Zfilıiretıı'l-İltifat fi Keşşafi'z-Zemalışerf, Mecelletii Meana'ı'l-Liiğati'l
'Arabiyı;e, Dimaşk, c. 71, sy. 2, (1416/1996), s. 277-284. 

28 Hasan Tabi, Uslılbıı'l-İltijfit fi'l-Belfiğati'l-Kıır'fiııiyı;e, Medine, 1990, s. 24. 
29 Zemahşeri, a.g.e., I, 24. İltifatın amacım usanan dinleyicinin ilgisini uyandırmakla izah 

eden Zemahşeri'yi eleşfuen İbnü'l-Estr, bunun uzun cümleler için belki geçerli olabile
ceğini, ancak kısa cümlelerde de iltifatın cereyan ettiğini söyler. İbnü'l-Estr şöyle der: 
"Sözde iltifatı gerektiren amaç tek bir şekil üzere gerçekleşmez. Bu durum kastedilen 
manaya verilen önemle ilgili olup pek çok çeşidi vardır ve duruma göre değişir." Bkz. 
İbnü'l-Estr, el-Meselii's-Sfiir, II, 168, 170. Ancak İbnu'l-Estr'in, iltifatın kıymeti ve faydası 
konusunda yaptığı açıklamaların çoğu Zemahşeri'rıin tefsirindeki açıklamalarla benzer
lik arz eder. Bk. Zemahşeri, el-Keşşfif, a.g.e., I, 64-65. 

30 Zemahşeri, el-Keşşfif, II, 231. 
3ı İbnü'l-Estr, el-Meselii's-Sfiir, II, 167-168. 
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İbnü'l-Esir'in iltifahn sadece Arapça'ya ait olduğu şeklindeki bu gö

rüşüne kablmak mümkün değildir. Diğer dillerde de iltifat sanahnın ör

neklerini görmek mümkündür. Örneğin Türkçe'de istiklaJ. marşımızın ilk 

üç kıtası iltifatla ilgili güzel bir örnek teşkil eder.32 

İbnü'l-Esir iltifah üçe ayıru. Bunlardan birincisi zamider arasındaki . . 
iltifat (gaibden muhataba ve muhatabdan gaibe iltifat), ikinci ve üçüncü 

grup ise fii1in değişik sigaları arasındaki iltifathr. Bu isemazi ve muzari 

fiilden emir fiile geçişle, muzari fiilden mazi ile haber vermek ve mazi 

fiilden muzari ile haber vermektir.33 İbnü'l-Esir konuyla ilgili olarak ol

dukça ayrınhlı açıklamalara yer verir. Onun bu açıklamalarını özetleye

cek olursak: 

1. Kısım: Gaip sigasından muhatap sigasına, muhatap sigasından da 

gaip sigasına dönmektir. İbnü'l-Esir bu bölümde bazı Kur'an 

74 
ayetlerinden örnekler verir ve bunlardaki iltifat yönlerini açıklar. Mesela 

~----- Fatiha sfrresi 1-4 ayeti ile ı.J~_ji .ı..,;ıı_, ...,;.)=! ı.s~l ~tl 'i<) L._, (Yasin 22) ayeti 
OMÜiFD 

bunlardan biridir. İbnu'l-Esir devamla Ebu Temmam ve el-Mütenebbl'nin 

şiirlerinden de bu gruba örnekler verir. 

Burada ilk etapta dikkat çeken, İbnü'l-Esir'in mütekellimi üçüncü bir 

taraf olarak almamasıdır. Fakat ı.:ı~.Ji .ı..,;ıı_, ...,;.)=! ı.s~l ~~'i<) L._, (Yasin 22) 

ayetini açıklarken onu "hitiibü'n-nefs" başlığı allında zikreder.34 Şöyle der: 

:le.L..::JI y~ .)1 ~ı yl..k;.. ı.JA t.r.-.)1 41 ..ill..JI 11\ ~ .1. _?..i:! L... _, Bu bağlamda 

mütekellime hitap sigasından çoğul muhataba hitap sigasına dönüş de 

dikkat çekmektedir .. " Burada hitabü'n-nefs ifadesi ile kastedilen mütekel

lim yani birinci tekil şahısdır. 

2. Kısım. Muzari fiilden emir fiiline, mazi fiilden emir fiiline geçmek

tir. İbnü'l-Esir birinciye örnek olarak ı~i ~.Jı:... ı.J:>J L._, ~tm.;.. ~ -l_,.ı. 4? ı)li 
..,il ı_,~ı .J ..tl ~ı ._,i] J\! "_,..,. ~i ()"=; ~ı _ji.c.l 'i ı Jfo 0) ı.J:ıl.o JA.! ı.:!ll ı.J:>J L.-' ' ı.:!ll _,9 ı.Jc 

ı.:ıfi ~ L... ~Y. : Dediler ki Ey Hud bize bir mucize getirmedin. Biz senin 

32 Bk. Klasik Edebiyat Bilgisi, Belağat, M. A. Yekta Saraç, Bilimevi, İst. 2000, s. 186-187 
33 a.e., II, 168-186. 
3.1 a.e., II, 177. 
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sözünle tanrılarımızı terkedecek değiliz ve biz sana İnanacak da değiliz. 

Senin hakkında seni tanrılarmuzdan biri fena çarpmış! demekten başka 

bir söz bulamıyoruz. Dedi ki: Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit 

olun ki ben sizin Allah' a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım." (Hud, 

11/53-54) ayetini verir. Ayetin hemen ardından ayetteki iltifat yönünü 

açıklar. Buna göre ayette manaya uygun olması için rS~i_, ..'iıl ~~ ~! 

yerine ı_,~l_, ..tı ~~ ~! denmiştir. 

İbnü'l-ESır'in bu grubun ikinci kısmına örneği ise l_.ı4i_, ..l::ı...ll4 ı..r..J yi J! 

LJ:ı.l.li.U ~ o_,c~ı_, .ı.;.....:.. JS .ı.!c. r&..r.-...ı : de ki: Rabbim bana adaleti emretti. 

Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Ve dini yalnız kendine has kıla-

rak ona yalvarın. Allah' a hiçbir ortak koşmadan gönlünüze başka tanrılar 

getirmeden sırf Allah'a yönelerek ona kulluk edin." (Araf, 7/29) ayetidir. 

İbnü'l-Esir bu ayetin takdirinin .ı.;.....:.. JS .ı.!c. r&..r.-...ı ~t.ij_, ..l::ı...ll4 ı..r..J yi "Rab-

bim adaleti ve her mescitte yüzlerinizi ona doğrultınayı emretti" şeklinde 

olduğunu, ancak bundan tekit amacıyla emir fiiline geçildiğini ifade eder. 75 
-0-M-::Ü-:-iF-D-~ 

3. Kısım: Maziyi muzari, muzariyi de mazi ile haber verme. İbnü'l

Esir'in bu gruba örneği ise ~~ls~ .ılı .)1 o~ 41..::....... _;P. e::4)1 J...) t.s:ılı..tı_, 

.)~'<ili~ 4-Jy .h; cY:>}ll Fatır, 35/9) ayetidir. Ayette J...) ve o~ fiilieri 

arasındaki _;P. fiili de siyaka uygun olarak mazi sigası ile gelmesi gere

kirken muzari sigasıyla gelmiştir. Burada amaç ise rüzgarın bulutlan 

hareketlendirmesi halini anlatmak ve Allah'ın kudretine işaret eden bu 

fotoğrafı adeta göz önünde canlandırmaktır. 

İbnü'l-Esir, el-Camiu'l-Kebzr adlı eserinde ise iltifat sanatını "şecaatü'l

Arabiyye" başlığı altındaki altı kısımdan biri olarak ele alır sonra onu üç 

kısma ayırır. Buradaki üçüncü kısım, el-Meselü's-Sair adlı eserinde ele 

aldıkiarına nispetle yenidir. Bu ise tesniyeye hitaptan cemiye hitaba dö

·nüş, cemiye hitaptan müfr~de hitaba dönüştür. İbnü'l-Esir'in bununla 
ilgili örneği ise Ylinus 87 ayetidir: r-<.;~ ı,Lc>--ı, ı;_,,;~ ı~r_,.;l ı._,; .:ıi ...,.~ <f'Y Jı l:.>-J~ 

0:'-'}ı.<?._, o)ldı ~....,;i_, :;J.,J 1 Musa ve kardeşine: İkiniz kavminiz için Mısır'da 
- --

evler hazırlayın, evlerininizi de karşı karşıya kurun, namaz kılın ve 

mü'minleri müjdele" diye vahyettik." Ayet, müsennaya hitapla başladığı 
halde cemi sigası ile devam etmekte sonra da müfrede hitapla sona er-

---- ON DOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi iLAHiYAT FAKÜLTESi DERGiSi [2010] sayı: 28 -----



AHMETYÜKSEL --------------

mektedir. İbnü'l-Esir daha sonra maziyi muzari fiille haber verme ve 

m uzariyi de mazi ile haber vermeyi, el-Meselü's-Sair' de söyledikleriiıin 

aksine, iltifat çeşitlerinden bir çeşit değil, "Şecaatü'l-arabiye"nin kısımla
rından bir kısım sayar. 35 

İbnü'l-Esir'in iltifatın alanını genişleten bu tarumına daha sonra bazı 

ilaveler de yapılmıştır. 

Örneğin Yahya b. Hamzael-'Alevi (ö. 749/1348) iltifah şöyle tanım

lamışhr. "Kelamda bir üslupdan öncekine muhiilif başka bir usluba 

intikal etmektir." 'Alevi bu tanımı tercih gerekçesini ise şöyle açıklar "Bu 

tanım gaipten muhataba ve muhatapdan gaibe intikal etmektir' şeklinde

ki tanımdan daha güzeldir. Çünkü birinci tanım bütün iltifat türlerini 

içine alır. İkincisi ise sadece gaib ve muhatap zamirieri arasındaki iltifatla 

sınırlıdır. Hiç kuşkusuz iltifat, maziden muzariye veya muzariden 

76 
maziye de olur. Bu nedenle birinci tanımlama daha güçlü sayılır." 36 

<.- oMüiFD Alevi daha sonra İbnü'l-Esir'in el-Meselü's-Sair adlı eserinde yer ver-

diği iltifat tiirlerini zikretmiş ve onun tespitlerine kahlmışhr. şöyle der: 

İbnü'l-Esir'in söylediklerinin özeti bunun tek bir kayıtla sınırlandırılma

yacağıdır.37 Alevi'nin bu tanıını diğer tanımların dışında kalan pek çok 

iltifat tiirünü içine alıcı niteliktedir. 

İbnü'l-Esir'in kullandığı "Şecaatü'l-' Arabiyye" tabiri İbn Cinni'nin 

el-Hasiiis'inde de yer alır. İbn Cinni bu eserinde Şeca' atü'l-' Arabiyye baş

lığıyla bir bölüm açmış ve burada bazı konuları incelemiştir.38 İbnü'l-Esir 

bu tabiri ondan alınış olabilir. Çağdaş alimlerden Reşid Faıih de bu gö

rüşten yanadır.39 

35 Ziyaüddin b. el-Esir, el-Cfimi'u'l-Kebir fi Sıııfiati'l-Manzılm mine'l-Kelfimi ve'l-Mensılr, thk. 
Mustafa Cevil.d- Cemil Said, Matbaatü'l-Mecmaı'l-llrniyyi'l-Iraki, , 1956, s. 98-105. 

36 Yahya b. Hamza el-' Alevi, et-Tırfiz el-Miitadammiııli-Esrfiri'l-Belfiğa ve Ulılmi Halcikiki'l

İ'cfiz, Mısır, 1914, II, 132. 
37 el-' Alevi, et-Tırfiz, II, 132. 
38 Ebü'l-Feth 'Osman b. Cinni el-Mevsili İbn Cinni, el-Hasfiis, thk. Muhaınmed Ali en~ 

Neccar, Daru'l-Hüda li't-Tıba'a ve'n-Neşr, Beyrut, 1952, II, 36. 
39 Celil Reşld Fa!ih, Feııııu'l-İltijfit fi Mebfi/ıisi'l-Belfiğiyyin, Mecelleili Adabi'l-Mustansınyye, 

sayı:9, Bağdad, 1984, s. 74. 
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el-Muhtesib adlı eserinde İbn Cinnl şaz kıraatıerin varlığından söz 
. , ~ ı } J:ô 

ederken bu konuya yer verir. Şöyle ki: lbn Cinnl ;.:; ilıı ı)!~ .:u~ .):i ı.;,~ ı_;i:jıj 

281 .:u~li;j ':! ;J._; ,!.,:·.s ı.;,~ 0S JJ "Hepinizin Allaha döndürilieceği ve 

herkese kazandığının karşılığının verileceği günden sakınınız. O gün 

onlara haksızlık edilmez." Bakara, 2/281 ayetinden söz ederken burada el

Hasen'in bu ayeti ya ile Lı~.>.! şeklinde okuyuşundan söz etmiş ve şöyle 

demiştir: "Ayette hitap sigasını terk ederek gaip sigasına geçmiştir. t?~ı jk 
~ı.c. • ı:.;-L;.. ı:. ı ' '· ~ · , ·-- · ,,JUiı ·-~=~ıSı · ; .. ~ :iı · '.:iı · :<"·: . r::::-1 'V"~ • ......, ..? -? J • .. r::::-1! rti u:..» J - ..,r- ru -....=- ..r-t' J ~ ..,r- , ..»-':! 

ı=_<<l.:ı..l.' ,;~;;ii !.•.i :.~ıı.U '· :ıl•.:&ıı ·-~· k.:..i·'1ı:~(,- ·l.S;,'t~' '. ~-.iı·'~L;,..
l.i'J-'U' -- (Y-' -- (J:;' ~ ~ y;- rti -- i+' ..J-'"=J ~ u->~ (!J"'"' tA . J 

22 &.!fGll &ı ayeti de bunun gibidir. Lafzın zahirini mananın 
maksuduna hamletmek Araplarda yaygındır."40 

el-Kurtubi (ö. 671/1272) ise Fatiha sfuesini tefsir ederken buradaki il

tifat sanalı için 'et-telvfn' kavramını kullanır. Kurtubi şöyle der: " .u_,g.J 
o.):ilı ı).e yl.b.lı ı)ı ~ı ~Y> C?-.J ( ~ ccit,ıl) ı)w: Allah Terua'nın ( ~ <:!.14J) sözü 

telvfn üzere gaip sigasından hitap sigasına dönmektir."41 

iltifat kavramının Kurtubi' den önce bilinmesine rağmen, onun bu 

olguyu teşhis ederken, iltifat yerine telvfn kavramını kullanmış olması 

dikkat çekicidir. Çağdaş araştırmacılardan Hasan Tabi burada: "Kurtubi, 

iltifat kavramından haberdar olsaydı telvin yerine iltifat kavramını kulla

nırdı" diyerek Kurtubi'nin bu kavramdan haberdar olmadığını söyler.42 

İltifat olgusuna telvfn adını ve~en yalnızca Kurtubi değildir. 
Zerkeşi'nin zikrettiğine göre Ahmed b.,Muhammed b. İbrarum es-Selebi 

(ö. 427/1036) de bu olguya 'mütelevvin' adını vermiştir.43 

Telvin kavramı h. beşinci asırda yaşayan bir müfessir olan Şe'ruebi, 7. 

asırda yaşayan Kurtubi' den sonra başka alimler tarafından da kullanıl-

4o Ebü'l-Feth 'Osman b. Cinni el-Mevsili İbn Cinni, el-Mııhteseb fi tebyzııi viicı/hi şevfizi'l
kırfi!iti ve'l-iziihi aııhii, 392/1001, thk Ali en-Necdl Nasıf, Abdilihalim Neccar, 
Abdülfettilli İsma'il Şibli, Kahire, el-Meclisü'l-Ala li'ş-Şufrni'l-İslfurıiyye, 1415/1994, I, 
145. 

4t Ebu Abdilialı Muhammed b. Ahmed el~Kurtubi el-Ciimi'ııli-Alıkiimi'l-Kıır'iiıı, 423. 
42 Fa!ih, a.g.m., s. 80 
43 Bedreddin Muhammed b. Abdillilli, ez-Zerkeşi, el-Biirhiiıı ff 'Wılmi'l-Kıır'iiıı, nşr. Mu

hammed Ebü'l-Fadl İbrilliim, Beyrut, trs., II, 246. 
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mışhr. Nitekim 16. asırda yaşayan büyük Türk bilgini İbn Kemal Paşa ve 

onun öğrencisi müfessir Ebu' s-Suud efendi de bu kavramı kullananlar 

arasındadır. Hatta İbn Kemru paşa konuyla ilgili olarak Telvfnü'l-Hitiib 

adını taşıyan bir de risrue yazmıştır.44 Çağdaş alimlerden Hıfrıi Muham

med Şerif iltifat sanalı için 'Telvlııü'l-Hıtiib' kavramını kullananlardan

dır.45 

İbn Ebi'l-İsbi el-Mısn (ö. 654/1256) ise kendisinden önce hiç kimsenin 

işaret ehnediği bir iltifat türüne dikkat çekmiştir. El-Mısr1 şöyle der: "Ku

ran' ı Kerim'de gerçekten çok garip bir iltifat türü daha vardır ki ben şiir-

de bunun bir benzerine rastlamadırn. Bu iltifat türü, konuşan kimsenin 

konuşmasında iki mezkfinı iki kez sunması, sorıra bunların birincisinden 

haber vermesi, sorıra ondan ayrılarak 2.den haber vermesi, sorıra ikinciyi 

bırakıp tekrar birinciye dönmesidir. Bunun örneği .uı_ı ..ıys.J -~.;) üL..,j)'l ül ) 

/-· ( ~ ~ı y:J .u]J ~ c&ı:ı ~ "Andolsun ki insan rabbine karşı çok nan-

·-..:- , 78 kördür. O da (rabbi) buna şahittir. Doğrusu o malı da çok sever." (Adiyat, 
:,.~ -~:;~·--. ----l · OMüiFD 108/6-8) Ayette insandan söz ederken rabbe dönmüş, sorıra tekrar insana 

1· dönmüştiir. Buna zamirierin iltifatı demek uygundur."46 

1 

\ el-Mısri'nin sözlerinden, onun bütün dikkatini beliğ metinleri uzun 

uzadıya düşünmeye verdiği ve iltifat sanalı ile ilgili olarak başkalarının 

fark edemediği bazı gizli özellikleri keşfettiği anlaşılmaktadır . 

.ı.ı ilisalenin ismi "Risii/e fi telvzııii'l-/ııtiib ve tafsfli şu'abi/ıi'l/eti miıı/ıa'/-i/tifiit"hr. İbn Kemalin 
bu risalesi Yüksek Lisans çalışması olarak hazırlannuşhr. Bk. Ramazan Ege, Telvinü'l
Hıtab (İbn Kemal), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1995. İbn 
Kemal' e göre iltifahn allı nevi vardır. Bunlar: 1-Mütekellimden muhataba iltifat, 2- Mü
tekellimden gaibe iltifat, 3- Muhatabdan mütekellime iltifat, 4- Muhatabdan grube iltifat, 
5- Grubden mütekellime iltifat, 6- Grubden muhfitaba iltifat. Bütün bu iltifat nevilerini 
Kuran'dan ve Arap şiirinden örneklerle açıklayan İbn Kemal, nsalesinin son kısmında 
ise iltifata yakın hususlar başlığı alhnda müfred, tesniye ve cemiye hitabın birinden di
ğerine intikal, bir cümlenin arkasından aynı konuyla alakah başka bir cümlenin mesel 
veya dua olarak getirilmesi, maziden emir veya muzari sigasına ya da muzariden mazi 
sigasına geçiş gibi hususları ele alınışhr. B k. a.g.e., s. 36-38; Ebu' s-Suud, Muhammed b. 
Muhammed, İrşiidu 'Akli's-selim i/ii Mezii:ı;e'l-Kitiibi'l-Kerzm, Beyrut, trs. I, 154, 231, m, 35, 

48. 
45 Hıfni Muhammed Şerif, et-Tasvznı'l-Beı;iiııl, Daru'n-Nehda, Mısır, s. 423. 
46 İbn Ebl'l-İsbı', Bedf'u'l-Kur'iiıı, thk. HıW Muhammed Şerif, Kahire, 1957, s. 45. 
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İbnü'l-Esrr el-Halebi (ö.737/1336) ise Cevherü'l-Kenz adlı eserinde ilti

fat türlerini daha geniş bir şekilde ele alarak bu sanatın ll çeşidine yer 

vermiştir.47 Kitabın tek bir yerdeki çeşitli iltifat türlerini toplama özelliği 

vardır. Eser, bu yönüyle iltifah daha geniş kapsamda ele alanları temsil 

etmektedir. 

ez-Zerkeşi (ö. 794/1392) de değişik konuları iltifat başlığı altında top-

. lama konusunda kendisinden öncekileri izlemiştir. Zerkeşi el-Burhan fi 
'Ulumil-Kur'iin adlı eserinde iltifah: ll y..l.)ı y_,J...i c.J.a ~ı Ji; yı ...::.ıi.Sll')lı : İlti

fat, sözü bir üsluptan başka bir üsluba nakletmektir"48 şeklinde tanımlar. 

Zerkeşi'nin bu tanımlamasından anlaşıldığına göre o, iltifah sadece mü

tekellim, muhatap ve grup sigaları arasındaki geçişle sınırlı tutmamış, 

kendisinden öncekilerin iltifat başlığı altında ele aldıkları diğer türleri de 

iltifat kapsamı altında ele almıştır. Ancak burada Zerkeşi'nin bu vecihleri 

iltifata yakın türler başlığı altında ele almış alınası dikkat çeken bir du

rum olarak karşımıza çıkmaktadır.49 

ez-Zerkeşi bazı belağat aiimlerine isnaden cümlenin nahvi yapısın
daki değişirnin de iltifat sayılacağını söyler. so 

Örneğin ... ıy.aıı_, .-.t....t,Jı ~ U:!.J!uı_, ... rA~ ı.:ı_,s_,...ıı_, 1 anlaşmalarını yeri-

ne getirenler ..... sıkınh, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler .. " 

(Bakara, 2/177) ayetincieki ref halinden nasb haline geçiş ve ll ;;_,L..Jı ~ı_, 

öi.Sjlı ı.J_,J_;..JI_, /namazı kılanlar ve zekalı verenler" (Nisa, 4/162) ayetincieki 

nasb halinden ref haline geçiş gibi. Zerkeşi'nin bu ifadesi iltifatın alanını 

daha da genişletİniştir. Zira bu tanımlamaya göre cümle uslfrbundaki 

bütün değişiklikler iltifat kapsamına dahil olınaktadır. Zerkeşi'nin bu 

tanımlaması kendisinden sonraki belağatçileri de etkilemiş ve iltifat ta-

47 Necmeddin Ahmed b. İsmail İbnü'l-Esir el-Halebi, Cevherii'l-Kenz, thk. M. Zağlill Selam, 
İskenderiye, s.28, 119, 122. 

48 Bedreddin Muhammed b. Abdilialı ez-Zerkeşi, el-Bıırhtlıı fi 'Ulılmil-Kıır'iiıı, thk. Mu
hammed Ebu'l-Fadl İbrahlın, Matbaaili İsa el-Bab! el-halebi, Mısır, 1957, c. m, s. 314. 

49 ez-Zerkeşi, a.e., m, 323-327. 
so el-Zerkeşi, a.e., m, 334, 335. 
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runu "Kelfunın bir halden başka bir hale intikalidir" şeklinde genişletil
miştir.51 

ez-Zerkeşi'nin iltifat kapsamına dahil ettiği türleri şöylece sıralayabi

liriz: 

Müfrede hitaptan tesniyeye hitaba geçiş 

Müfrede hitaptan cemiye hiHiba geçiş 

Tesniyeye hitaptan müfrede hitaba geçiş 

Cemiye hitaptan müfrede hitaba geçiş 

Cemiye hitaptan tesniyeye hitaba geçiş 

Maziden emre geçiş 

Muzariden emre geçiş 

Maziden muzari ye geçiş 

Muzariden maziye geçiş 

80 
Çağdaş araştırmacılardan Reşid Falih, Zerkeşi'nin bu türleri iltifata 

..,...'' --..,.--- yakın türler ( wl.9:illfl l.JC y.},ı 1....) saymasını haklı çıkaracak bir gerekçe gö-
oMüiFD 

remediğini söyleyerek onun iltifata yakın türler ifadesini kullanmasını 

doğru bulmaz. Kaldı ki ondan önce İbnü'l-Es!r ve İbnü'l-Kayyim el

Cevziyye bu sayılan geçişleri iltifat kapsamı içerisinde ele almışlardır.52 

Görüldüğü gibi iltifat tanımlarında belağat alimlerinin tutumu iki 

grupta şekillenmektedir. Bunlardan birincisi iltifat sadece zamirler arası 

geçişle sınırlı tutanlar, diğeri ise kelamda bir usluptan başka bir usluba 

yapılan her intikali iltifat sanah kapsamında ele alanlar. İltifatla ilgili 

makcilesinde konunun tarihi kökenierine de inceleyen Falih birinci gruba 

mezhebu't-tahs!s (yam konuyu dar kapsamlı olarak ele alanlar grubu), 

ikinci gruba ise mezhebu't-ta'm1m (yani konuyu geniş kapsamlı olarak 

ele alanlar grubu) adını verir.53 Birinci gruba göre iltifat, bilinen üç şekille 

sınırlı tutulmaktadır. Bunlar mütekellim, muhatap ve gaip s!gaları ara-

sındaki iltifattır. İkinci gruba girenler ise iltifahn sadece zamirler arası 
geçişle sınırlı tutulmaması gerektiğini, bunlarıİl dışında konuşmadaki 

sı Anlsii'l-EJrfih Dmıııe Şımllıı't-Tellıfs, I, 464. 
sı Fiilih, a.g.m., s. 80 
53 Fiilih, a.g.m., s. 71-72 
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pek çok dönüşümün de iltifat kapsamı içerisinde ele alınabileceğini ileri 

söylemişlerdir. Böylece bu edebi sanabn alanını genişlemiş ve zamider 

arası geçiş dışında pek çok şey iltifat kapsamına dahil olmuştur. İltifah 

geniş kapsamlı ele alan bu ikinci görüş de aslında yeni değildir. Zira bize 

ulaşan ilk ıstılahi tanımlamalar içerisinde bu görüşe açık ifadelerle yer 

verildiği görülür ki İbnü'l-Mu'tez'in daha önce zikrettiğimiz tanımı bun

lardan biridir. 

Öte yandan iltifat kavramının belağat çalışmalarında yerleştiğini, 

sarf, insıraf, udill, nakl, telvzn, telvznü'l-hitilb, mütelevvin gibi kavramların ise 

iltifat kavramına delalet eden sıfatlar mesabesinde kaldığını görmekteyiz. 

iltifat Sanahnııı Belağat İlmindeki Yeri 

Belağat kaynaklarını incelediğimizde iltifabn kimi yerde beyan, kimi 

yerde Bedi', kimi yerdedemeani ilmi içinde ele alındığı görülür. Örneğin 

İbnü'l-Esir iltifah ''beyan ilminin hulasası" olarak niteler.54 Aynı şekilde 81 
Zemahşeri'nin de bu sanah beyan ilmi içinde mütalaa ettiğini görürüz.55 -0-M-::ü-,-iF_D __ 

et-Tibi (ö. 743/) ise bu sanah bedi' bölümünde ele alır.56 el-Alevi ise iltifa-

h me'ani ilminin bir türü sayar.57 Sekkili de iltifah meani ilmi içersinde 

geniş bir bölümde ele alır.58 Sekkili'nin takipçisi olan Hatib el-Kazvivi, 

Taceddin es-Sübki, Teftazani, Süyfıti ve Isamuddin el-İsferayini gibi alim-
ler de iltifata meani ilmi konuları arasında yer vermişlerdir.59 Bu farklılık 

ise görüldüğü kadarıyla bu ilimierin tanİmı, konusu ve sınırlarının kesin 

çizgilerle birbirinden ayrılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Ale-

vi'nin me' ani ilminin tanımı ile İbnü'l-Esir'in beyan ilmini tanımlamaları-

na bakhğımızda ise her iki tanımın da benzerlik arz ettiği görülür. 

54 İbnü'l-Esir, el-Meselii's-Sfiir, II, 167. 
55 ez-Zerkeşi, a.e., m, 314; es-Süyfıti CeHlleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, Mu'terekıı'l

Akrfiıı fi İ'cfizi'l-Kur'fiıı, nşr. el-Bedivi, Kahire, 1392, I, 377. 
56 Hüseyin b. Abdullah b. Muhammed et-Tibi, llmu'l-Bedl' ve Femıu'l-Fesfi/ıa, thk. 

Abdülhamid Alımed Yüsuf Hindavi, Kahire, trs, s. 345-347 
57 Alevi, et-Tırfiz, II, 131. 
58 Sekklli, Miftii/ıu '1-'Ulılm, 86, 179, 181. 
s9 Durmuş, İltifat, XXII, 152 

---- ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi iLAHiYAT FAKÜLTESi DERGiSi [2010] sayı: 28 -----



~··""' 

----------- AHMETYÜKSEL --------------

İltifahn belağat ilimlerinden hangisinin konusu olduğuna dair bu 

farklılığa dikkatleri çeken Hasan Tabi iltifahn mefuıi ilmi içersinde ele 

alınmasının doğru olacağını beyanla, bunun me' am ilmi dışında başka bir 

ilme ruspetini gerektiren haklı bir gerekçe olmadığını söyler ve bunun 
nedenlerini ayrıntılı olarak sıralar.6o 

Bu sanatı, kurgulanması ve inşası açısından mefuıi ilmirıin, hedefle

diği gayeleri gerçekleştirmesi açısından ise bed!' ilmi kapsamında ele 

alınması gerektiğini söyleyenler de vardır. 6ı 

Sonuç 

iltifat, mearu ilminin çok tartışılan konularından biri olmuştur. Bunun aslı 

insanın yüzüyle sağına veya soluna dönmesinden alınmadır. Konuşmada 

ise bir s1gadan başka bir sigaya (örneğin gaipten muhataba, muhatapdan 

giübe, maz1den muzariye, muzariden maz1ye, maz1den emre, tekilden 

82 çoğula, çoğuldan tekile) geçınektir. Daha sorıraları cümlenin nahvi yapı-
.~--o-M-::ü:-iF-D sındaki değişiklikler de iltifat sayılmıştır. Bunların her biri bir takım se-

bep ve hikmetlere bağlı olarak cereyan eden değişiklikleri ihtiva eden 

iltifat türleridir. Arap dilindeki iltifat türleri hiç kuşkusuz sadece zikredi

len örneklerle de sınırlandırılaınaz. Bu ilirlerin dışında aynı anlamdaki 

fiilr isim veya edatların birinden diğerine geçişler de iltifat kapsamında 

ele alınmıştır. İltifahn bu türlerinde de tıpkı diğerlerinde olduğu gibi bir 

takım edebi ve belaği amaçların gözetildiği anlaşılmaktadır. 

60 Bk. Hasan Tab!, Uslilbıı'l-İitifiit fi'l-Beliiğati'l-Kıır'iiııiyye, Medine, 1990, s. 28-29 Çünkü 
beyan ilmi iltifatla hiç ilgisi olmayan medizi delruet çeşitlerini ele alıi-ken-bedi' ilmi ise 
cinas seci', izdivac gibi ses yapısından kaynaklanan ve lafızlann delruetleri arasında ce- .· 
reyan eden değerleri inceler. Yil.ni bu iki ilim dalı da meani ilminin kapsaını dışındaki 
konulan ele alır .. 

61 B k. Dağ, a.g.e., s. 116-117. 
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