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ARAP DİLİNDE İTNAB'IN TARİHİ SEYRi VE ÖNEMİ 

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZLİ" 

Öz 

Belağat ilminin meani tabirlerinden olan itnab lügatte, sözü uzatmak veya sözü abartmak 

anlamlarına gelir. Belağat ilminde ise, lafzın manadan fazla olmasıdır. 

itnab, Cahiliyye döneminde ortaya çıkmış İslam'ın ilk yıllarında belirgin bir şekilde kullanılmış, 

Abbasi döneminde ise kavramiaşarak edebiyat sahasında konu olarak işlenmeye başlanmıştır. 

Özellikle Cahiliyye döneminde toplumun sosyal ve edebi durumunu belirten bir kavram olan 

İtnab; izah, Atıf, Tekrar,ihtiras, Tezy11, Tetmim,İtiraz,Tekidolmak üzere sekiz kısma ayrılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: itnab, Belağat, Cahiliyye Dönemi, İslami Dönem, Abbasiler Dönemi, izah, 

Atıf, Tekrar, İhtiras, Tezyil,, Tetmim,İtiraz, Tekid. 

The History of The Periphrasis's Improvement and its Im portance in 

Arabic Language 

Abstract 

Periphrasis which is one of the meaninig concept of Eloquence means to exaggerate in science 

of Elaoquence it means to express less meanings with mo re words. 

Periphrasis showed up in thePre-Islamic period (Jahiliyya), it was used during the fırst years of 

the Islam and was conceptualised during the period of Abbasid and was used as a topic in the 

field of literature. Periphrasis as a notian which was used during the Pre-Islamic period 

(Jahiliyya) to explain the social and literary life is divided into eight groups: Explanation, 

attribute, repetition, reservation, hypercatalexis, completion, elucidation, parenthesis. 

Keywords: Periphrasis, Elöquence, Pre-Islamicperiod (Jahiliyya), IslamicPeriod, AbbasidPeriod, , 

izah, Atıf, Tekrar, Tetmim,İtiraz, Tekid. 
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ARAP DiLiNDE İTNAB VE TARİHİ GELİŞİMİ 

insanlar ve toplumlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya yönelik olan 
sözdeki ve yazıdaki yanlışları d üzeitme çalışmaları her zaman büyük bir önem 
arz etmiştir. Arap dili söz konusu olduğunda ve özellikle Peygamberimizin 

getirdiği ilahi haberin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması ihtiyacı 
hissedildiğinde, bu ehemmiyet daha da artmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim 

sosyal, ahlaki, hukuki v.b. birçok konuda hidayet kaynağı olduğu kadar aynı 
zamanda bir edebiyat başyapıtıdır. Dolayısıyla Arap olan ve olmayan bütün 

toplumlar benimsedikleri dinin asıl kaynakları olan Kur'an-ı Kerim'i ve 
Peygamberin hadislerini daha doğru bir şekilde anlayabilmek için Arap dili ve 

belağatına önem vermişlerdir. Bu amaçla Cahiliyye döneminden kalma şiirler 
gibi edebi eserlerin yanında Kur'an-ı Kerim üzerinde de, hicri ikinci asırdan 
itibaren dil ve belağat konularını içeren çeşitli çalışmalar yapılmaya 

başlanmıştır. Dil ve edebiyat ilk önce, tefsir, edebi tenkit ve kelam ilimleriyle 

birlikte ele alınmış, daha sonra müstakil bir ilim haline gelmiştir. 
itnab sanatının tarihte nasıl algılandığını ve ne şekilde kullanıldığını 

araştırdığımızda, onun önce edebi tenkit şeklinde başladığını, islami 

dönemde ise Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması üzerindeki çalışmalarla devam 
ettiğini goruruz. . itnab,belağat sanatları içinde kullanılan en eski 
sanatlardandır. itnab sanatını ilk defa ele alan kişinin, hicri üçüncü asırda 
EbuOsman 'Amr b. Bahr ei-Cahiz (ö. 255/869) olduğu kabul edilmektedir1 

Belagat çalışmaları EbGVa'~GbVGsuf b. Ebi Bekir b. Muhammed b. Ali 
es-Sekkaki (ö. 626/1229) ve onu izleyen alimler tarafından 

sistemleştirilmiştir.es-Sekkaki "KitabüMiftahi'I-'UIGm", isimli eserinde kaz ve 
itnab terimlerini birlikte açıklamıştır.2 

Cahiliyye dönemi toplumsal ilişkilerinde en mühim noktanın, muhatabı 
ikna etmek olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kelimelerin seçimi ve güzel 
tanzim edilmesi yanında uygun şekilde dile getirilmesi ikna ve başarı elde 
etmede önemli bir husustur. Bu bakımdan kaz ve itnab sanatının özellikle 
Cahiliyye döneminde ne denli önemli bir araç olduğu ortaya çıkmaktadır. 

'ibnu'I-Esir Ebu'I-FethDiyauddinNasrullah b. Muhammed eş-Şeybani, el-Meselü's-Sôir fi Edebi'I

Kôtibve'ş-Şa'ir, thk. MuhammedMuhyiddin 'Abdülhamid, ei-Mektebetü'I-'Asriyye, Beyrut 1990, 

s. ı OB.,Abdulaziz Atik, ilm'üi-Meôni,Daru'n-Nehdati'I-Arabiyye, Beyrut,1985, s. 174. 
2EbuYa'klıbYusuf b. Ebi Bekir b. Muhammed b. Ali es-Sekkaki, KitôbüMiftôhi'I-'Uliım, ei

Matba'atü'I-Edebiyye, Mısır 1317 h., ı. 122-125. 
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islamiyet'in gelişiyle başlayan dönemde itnab, Cahiliyye döneminde 
olduğu kadar büyük bir gelişme göstermemiştir. Bu da toplumun yeni bir 

sosyal hayatla karşılaşması ve tedvin döneminin yeni başlamış olmasının yanı 
sıra, yazı sanatını bilenlerin daha çok Kur'an'ı-Kerim'i yazma işi ile meşgul 
olmalarından da kaynaklanmaktadır. 

Tedvin hareketinin zorluğu yazı yazmayı bilenlerin az oluşundan 

kaynaklanmaktadır. Buna rağmen itnab belirli gelişmelere sahne olmuştur. 
Yazıya verilen önemin artmasıyla, edipler kendi üsiGp ve tarzlarını yazıya 

dökmeye başlamışlar, böylelikle itnab olgusunda yeni gelişmeler 

yaşanmasına vesile olmuşlardır.3 

itnab sanatının içerisinde yer alanBelağat olgusu, Cahiliyye dönemi 

Arap dili ve edebiyatında hayli gelişmiş olmasına rağmen, özellikle Kur'an-ı 
· Kerim'in gelişinden sonra daha iyi aniaşılmaya başlanmıştır. Onun ilmi bir 

disiplin haline getirilmesi,ilimleştirilmesi ve sistemleştirilmesi islam'ın 

gelişinden sonra mümkün olmuştur. 

icaz, Sonraki dönemlerde, özellikle Arap dili ve edebiyatı için verimli bir 
çağ anlamına gelen Abbasiler devrinde daha ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

Bu dönemde Arap dili ile ilgili yazılan eserlerde kazfarklı bölümlere 
ayrılmıştır. Dönemin en seçkin alimlerinden biri olan ei-Cahiz, "ei-Beyanve't
Tebyin" ve "Kitabu'I-Hayevan" isimli eserlerinde itnab terimine belirli sınırlar 
çizerek şöyle tanımlamıştır: "itnab, kelamda lafzın manadan fazla olmasıdır.4 

ei-Cahiz'dan sonra gelen ve itnabı araştıran alimlerden biri olanEbu Ali 
Hasen b. Reşlk ei-Kayravanl (ö. 463/1071) "ei-'Umde" adlı eserinde5, ibnu'I
Esir Diyauddln (ö. 637/1239) "ei-Meselü's-Sair fı Edebi'I-Katibve'ş-Şa'ir" isimli 
eserinde6, EbGYa'~GbYGsuf b. Ebi Bekir b. Muhammed b. Ali es-Sekkakl (ö. 
626/1229) "KitabüMiftahi'I-'UIGm", isimli eserinde7, Celalüddln ei-Kazvlnl (ö. 

739/1338) "el-Izah fı 'UIGmi'I-Belağa" ve "Telhlsu'I-Miftah" isimli eserlerinde8, 

3Abdulaziz Atik, ilm'ül-Meônf, s. 174. 
48Ju Osman Amr bin Bahr eı-Cahiz, Kitôbu'l-Hayavôn, thk. Abdusselam Muhammed Harun, 

Matbaatu eı-Babi el-Halebi, Mısır 1965, lll, 90. 
5Ebü Ali Hasan b. Reşik el-Kayravani, e/-'Umde fi Mehôsini'ş-Şi'r ve iıdôbih ve Nakdih, Daru'I-

Ma'rife, Şam 1994, ı, 224. 
6 ibnu'I-Esir,e/-Meselü's-Sôir fi Edebi'l-Kôtibve'ş-Şa'ir, ı, 177-180. 
7es-Sekkaki, KitôbüMiftôhi'l-'UICım, ı, 122-125. 
8Ceıaıüddin Muhammed b. 'Abdirrahman eı-Kazvini, el-izah fi 'U/Umi'l-Belôğa, V. Baskı, ysz. 1980. 

s. 184-195; Telhisu'l-Miftôh, Daru't-Tıba'ati'ı-'amire, ysz. 1260 h .. 28-29. 
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Sa'düddln et-Taftazanl (ö. 792/1390) "ei-Mutawel'ale't-Tel his", ve 
"Mulitasaru'I-Me'anl" isimli eserlerinde itnab sanatına yer vermişlerdir.9 

Son dönemde ise bazı alimler klasik belağat çalışmalarına bağlı 

kalmış bazıları da bu ilme modern bir çehre kazandırmışlardır. Ahmed el
Haşim! (ö. 1362/1943) "Cevahiru'l-belağafi'I-Me'anlve'I-Beyanve'I-Bedl', 

Ahmed Mustafa ei-Merağl(ö. 1364/1945), "'UIGmu'I-Belaga ei-Beyanve'I
Me'anlve'I~Bedl"'10 'Abdulazlz 'Atik, "fı'I-Belağati'I-'Arabiyye, 'ilmü'I-Meanl", 
'Abdülhamld Muhammed ei-Ubeysi "ei-Belağa, Zevk ve Menhec", 
Muhammed CabirFeyyaz, "ei-Belağave'I-Fesahalügaten ve lstılahen", 

FadiHasan 'Abbas, "ei-BelagatuFunGnuha ve Efnanuha", 'Ali ei-Carim
Mustafa Emin, "el-~lağatu'I-Vazıha; el-Beyan, ei-Me'anl, ei-Bedi"', 
Muhammed MuhammedEbu MGsa, "el-i'cazu'I
BelagiDiras~tunTahliliyyeliTürasiEhli'l-ilm"11 isimli eserlerinde itnab konusuna 
yer vermişlerdir. 

Belağat ilminin meanl tabirlerinden biri olan itnab lügatte çadır, 

tente, ev vb.lerinde kullanılan ip, urgan ya da halat; bir şeyin ucu, ağaç 
damarı, vücuttaki sinir ... v.b manalara gelmektedir.12Yine sözlükte bir şeyin 
kuwetli ve hızlı olması, peş peşe gelmesi, bir şeyde aşırıya gitmek, sözü 
uzatmak veya sözü abartmak anlamlarına gelir.13 

Belağat ilminde yukarıda da ifade edildiği gibi itnabın terim anlamı, 
sözlük anlamına uygun olarak gelmiştir. Birçok alimin de zikrettiği üzere 

9 et-Teftazani, Sa'düddin (6. 793/1390), Muhtasaru'l-me'ôni, Ma<ba'atü Abdullah Efendi ei-Kırimi, 

yy. 1303 h .. s.257-264. 
10Demirayak, Kenan, Çögenli,M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, Atatürk Üniv. Fen Edebiyat 

::. Fak. Yay .. Erzurum 2000. s. 79. 
11 Ebü Müsa MuıiammedMuıiammed ve Arkadaşları, e/-Belôgatu'/-'Arabiyye ve Tôrfliuhô,~ahire 

1989. s. 44-45; Bolelli,Nusrettin, Belôgat (Arap edebiyatı Bilgi ve Tearileri), Marmara Üniv. 

ilahiyat Fak. Vakfı Vay., Istanbul 1993. Demirayak, Kenan, Çögenli,M. Sadi, Arap Edebiyatında 

Kaynaklar, s. 79; Eren, Cüneyt ve Uzunoğlu, M. Vecih, Arap Edebiyatında Edebi Sanatlar 

Belôğat, 1. Baskı, Sütun Yayınları, istanbul 2006. s. 16. 
12ei-Halil b. Ahmed el-Ferahidi, Kitôbu'l-Ayn, Daruihyai't-Turasi'I-Arabi, Beyrut, ts, s.577; i smail b. 

Hammad ei-Cevheri, es-SıhôhTôcü'l-Luga ve Sıhôhu'l-Arabiyye, nşr. AhmedAbdulgafürAttar, 

Dar~l-ilmli'I-Melayin, Beyrut, 1979, ı, 172-173; ibnManzür, Lisônu'l-Arab, Daru Sadır, Beyrut, ts., 
1, 560-562; Zebidi, Tôcü'l-ArüsminCevôhiri'l-Kômüs, Daru'I-Rkr, yy., ts., 1, 356-357; Mütercim 

Asım Efendi, el-Okyanüsu'l-Basit (i Tercemeti'l-Kômüsu'l-Muhit ·(KamüsTercemesi), istanbui-

13EJ4, ı. 359-360 
13 el-Halil b. Ahmed, a.g.e., s.577; Cevheri, a.g.e., ı, 172-173; ibnManzür, a.g.e.,l, 560-562; Zebidi, 

a.g.e., 1, 356-357; Mütercim Asım Efendi, a.g.e., ı, 359-360. 
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terim olarak itnab, bir gayeye binaen lafzın manadan fazla olmasıdır. Diğer 
bir ifadeyle itnab, insanların alışık olduğu lafızlardan daha fazla lafızla, fakat 
haşve(gereksiz doldurma) ve tatvlle (gereksiz uzatma) kaçmaksızın maksadı 
dile getirmektir.14 

Arap dili ve edebiyatçıları itnabı mananın pekiştirilmesinde, ilmi ve 
fikri tartışmalarda mu hatabın ikna edilmesinde, kanun ve yasaların yazımında, 
vaaz ve nasihatlerde, bir şeyin güzellik ya da çirkinliğinin anlatılmasında, 

hamasi duyguları eaşturmak amacıyla yapılan hitaplarda, tarihi konuların 

yazılmasında, övgü ve yergilerde, sevgi ve aşk duygularının ifade 
edilmesinde, acı ve elemlerin dile getirilmesinde, kutlamalarda, alış-veriş, 

borç gibi akitlerin yazılmasında kullanmışlardır. Bu maddelerin dışında da 
itnab değişik gayelerle kullanılır.15 

İtnab Çeşitleri: 

itnabın çeşitleri incelendiğinde farklı bakış açılarıyla yapılan değişik 

taksimlerle karşılaşılmaktadır. Bazen itnabı oluşturan cümlenin yapısından 

hareketle taksim yapılırken, bazen de itnabın gayesinden yola çıkılarak taksim 
yapıldığı görülmektedir. Bazen de bu iki bakış açısı da göz önüne alınarak 
taksime gidilmiştir. ei-Meselü's-Sairisimli eserin müellifi ibnü'I-Eslr, itnabı 

önce ikiye ayırır. Birincisi tek bir cümlede meydana gelen itnab, ikincisi ise 
birden fazla cümlede meydana gelen itnabdır. Peşinden de bir cümlede 
meydana gelen itnabı, hakiki ve mecazi olarak ikiye ayırırken, birden çok 
cümlede meydana gelen itnabı ise dörde ayırır. Ona göre birden çok cümlede 
meydana gelen itnab, tek cümlede meydana gelenden, mecaz! olan da hakiki 
olandan daha üstündür. 

ibnü'I-Esir'in birden çok cümle için yaptığı taksim şöyledir: 

1. Bir şeyi birkaç şekilde ifade etmek. Yani eş· anlamlı ögeler 
kullanmak.2. Maksadı önce olumlu, ardında da olumsuz bir cümleyle ya da 
tam tersi olarak önce olumsuz, sonra da olumlu cümle kurmak suretiyle ifade 

14Ebü'I-FethZiyauddinNasrullah b. Muhammed e-Şeybaniibnu'I-Esir, ei-Meselu's-Siiir (i Edebi'L

Kiitib ve'-Şiiir, nşr. Ahmed el- Hufı- Bedevi Tabane, Ka hi re, ts., ll, 120. 
15ei-'Askeri, Ebu Hilal ei-Hasen b. 'Abdillah b. Sehl, Kitiibü's-Sınii'ateyn el-kitiibeve'ş-şi'r,thk. 

MüfıdKumeyha, ll. Baskı, Daru'l-kütübi'l-'ilmiyye, BeyrGt 1409/1989, s.190-192; ei-Meydani 

Abdurrahman Hasan Habenneke, e/-Beliigatü'L-ArabiyyeUsusuhii ve Ulumuhô ve Fununuhô. 

Daru'I-Kalem, Dimeşk 1996, ll, 15; Fadl Hasan Abbas, ei-BeliigaFununuhô ve Efniinuhiiilmu'L

Meiinf, Daru'I-Furkan, Ordün,.1~97, s.SOS-506. 
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etmek.3. Maksadı ifade ettikten sonra onu teşbihlerle çoğaltmak.4. Maksadı 
tam olarak ifade ettikten sonra çeşitli amaçlarla fazladan öğeler eklemek.16 

ibnü'I-Eslrin ağırlıklı olarak itnabı oluşturan cümlelerin yapısına dayalı 
olarak zikrettiği bu taksimin, belagat alimleri arasında, Kazvlnl'nin yaptığı 

taksim kadar yaygınlık kazanmadığı görülmektedir. Kazvlnl'nin, itnabın 

gayesinden hareketle yaptığı taksimin daha fazla yaygınlık kazandığı görülür. 
Ona göre itnabın sekiz çeşidi vardır. Bunlar: 

1. izah. 2. Atıf 3. Tekrar. 4. ihtiras S. Tezyil 6. Tetmlm. 7. itiraz. 8. Teki d 

Daha sonra gelen belagat alimleri tarafından Kazvlnl'nin tespit ettiği 
itnab çeşitlerine bazı ilaveler yapılmıştır. Bunların en önemlileritekid harfleri 
ve edatlarıylayapılan,zait harflerle yapılan ve lafzl ve manevi tekitle meydana 
getirilenitnab çeşitleridir. ifadede zait unsur bulunup bulunmamasını göz 
önüne alarak itnabı, önce itnabbi'l-bast ve itnabbi'z-ziyade olarak ikiye ayıran 
SuyCıtl ise ziyadeli olan itnab çeşitlerinin sayısını yirmi bire kadar 
çıkarmıştır.17 Ayrıca bazı kaynaklarda, Kazvlnl'nin "izah" başlığı altında onun 
bir bölümü olarak ele aldığı "tevşl'" de ayrı bir itnab çeşidi olarak ele 
alınmaktadır.18 

Bütün bunlar dikkate alındığında, itnabın belli başlı çeşitlerini şu 

başlıklar altında sıralamak mümkündür: 

1. izah. 2. Atıf 3. Tekrar. 4. ihtiras S. Tezyil 6. Tetmlm. 7. itiraz. 8. Tekid 

1. izah: 

Mananın farklı şekillerde sunulabilmesi, muhatap tarafından daha iyi 
anlaşılması ve öğrenme zevkinin daha iyi olması için kapalı bir ifadeyi izah 
etmekle itnab yapılır. Buna el-lzahba'de'l-ibham adı verilmiştir.19 

.,. "" c ı..ı .J. J. ,.. "' ,...""' Q ;. J.... o ,.. }""'.... ... ;,. 

·} _.'f.'l~ ~ ~~ö).~~~ ~~~~ }~ ~T ~.lll ~~ ~ 
~~ ~~JA\ı .uı1 ~ ~~~J.u~J ~_rw.)j ~\J ~J'-AY ·('"~ll" 
----~----~~~~~---~~-- ~ ~ 
1%nu'I-Esir, ei-Merelü's-Sriir fi Edebi'l-Kôtibve'ş-Şa'ir,ll, 121-129. 
17es-Suyuti, ei-İtkrin fi Ulümi'l-Kur'rin, Daru'I-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1991, tl, 139-163. Ayrıca 

bkz. Ömer Kara, "Belrigat iminde iki ifade Biçimi· itnrib-icôz (1) -Kur'rin Metninin 

Anlaşılmasındaki Fonksiyonu Üzerine Bir Deneme-", Yüzüncü Yıl Üniversitesi S:ısyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, Van 2000, s.353-388. 
16 Mustafa Uzun "itnrib" mad., DİA, istanbul, 1999, XIX, 217. 
19Kazvini, izah, 1, 195-196; Teftazani, Muhtasaru'l-Me'rinf, s.264; Hamza b. Turgut,ei-Aydıni,e/

Hevddf fi Şerhi'l-Mesrilik,nşr. Ali Bulut, Etüt Yayınları, Samsun 2009, s.152. 



F.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 18:2 (2013) 7 

"Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size 

göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah 

yolunda cihad edersiniz."20 
, J. o~ 

Burada 0 _f-O jJ fiiliyle başlayan ikinci ayet, birinci ayette bahsedilen, 
acılı bir azaptan kurt_9racak ticaretin ne olduğunu açıklar. · 

2. Atıf: 

Atıf, bir kelime veya cümleyi, öncesinde geçen kelime veya cümleye 

belirli edatlada bağlamak demektir. iki yolla yapılır:21 

a) Özel olanı genele atfederek: 

Genel bir lafızdan sonra özel olanın ona atfedilerek sanki ondan farklı 

bir hususmuş gibi zikredilmesinden maksat, özelin önemine ve faziletine 
dikkat çekmektir. · 

o J "' ... ,. .; 
,... o ... ,., .... Cı ... .J 

~JI ö~~ ..:JI~I Js- l_#t;ı.. "Namazlara, ö.tellikle 
orta namaza a'evaı:r edın. / / 

Bu ayette "namazlar" lafzından sonra ikindi namazının zikredilmesi 

bu namazın faziletini göstermektedir.23 

b) Genel olanı özele atfederek: 

Genel bir lafzın özele atfedilmesinde de yine özelin önemine ve 

üstünlüğüne dikkat çekilmesi söz konusudur. 
J.,.. ,. "" o,.. ,. ll- ,...""' ... J..,.. ,...""o.,.. fo .J. J. ;"" ,o,.. 

· &J ~0~i -~ 11 0~ 1 ~ as'J')Wı_, r3)ı ~~ ~J-!. 
yı_,..p J~JJ /~}1 "Ruh (Cebrail) ve melekleı:in saf sar olup durduğu 
gün."24 

Burada "melekler" lafzına dahil olmasına rağmen önce Cebrail (as.)'in 

zikredilip peşinden meleklerin zikredilmesi onun faziletini göstermektedir.25 

3. Tekrar: 

20 S:ıf61/10-11. 
21Kazv1ni, a.g.e.,l, 197; Teftazani, Muhtasaru'l-me'ônf, s. 265; ei-Aydın1, a.g.e ... s.153. 
22Bakara,2/ 238 
23 Muhammed Ali es-Sabun1, Safvetu't-Te{ôsfr, Daru'I-Rkr, Beyrut, 1996,1,139. 
24Nebe,78/38. 
25Sabun1, , Safvetu't-Tefasir, lll, 486. 
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Bir lafzı veya ifadeyi iki kere ya da daha fazla tekrar etmek için çeşitli 

amaçlarl<t yapılır ;,26 
_,. ~o ~ , _,. 

~ ~~ tt-O bl .~_:-!. ~~ C:: b~ "Muhakkak ki her 
güçlükle beraber bir Kolaylık vardır. 6erçekten her~ güçlükle beraber bir 

kolaylık vardır."27 Bu örnekte cümleler tekrar edilerek ma na pekiştirilmiştir. 
o ... ... ... o o J. :3 ,.. ... ... ... 

. :o ~L.er~~-1.: _,_~~~JI",~~~.uh:>~l~~) ~~~':?.ili J~J 
~'.;.QJı J'~-~-ö~~J o~~ ~lll ö\J-1 ~ ~ ~ 

"O inanan -kimse ~dedi ki: "Ey kavmim! Bana uyun ki, sizi doğru yola 

ileteyirn. Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir 
yararlanmadır."28 

Buradaki tekrar, konuşan kimsenin, gittikleri yolun yanlış olduğu 

noktasında kavmini uyarmasını, taydalarına olan şeyleri istemesini ve onları 

teşvik etmesini ifade etmek içindir. 

4. ihtiras: 

Buna tekmil de denir. Maksadın tersine bir intiba (vehim) verebilecek 
sözde, o intibayı ortadan kaldıracak bir sözün getirilmesidir. Yani cümleyi 

yanlış aniaşılmayı giderecek bir sözle tamamlamaktır. Bu söz de bazen cümle 

arasında, bazen de cümle sonunda gelmektedir. ihtiras, maksadın açık ve net 

bir şekilde ifade edilmesi ve herhangi bir anlam kargaşasına ve yanlış 

aniaşılmaya mahal bır.a~man:ıası açısından önemli bir sanattır.29 · 
... ... .,. ... ... ... ... o ., 

;,. ;j~~1s.~~la~~rı~ia ;;~ Riintf;g~ir~m~(s~b~t 
Bu!)-Unla beraber O'nun azabı, suçlular topluluğundan geri çevrilmez."30 Bu 
ayet-i kerimede de son cümle ile yanlış intiba ortadan kalkmış, mana 
tamamlanmıştır. 

26Kazvini, izah, ı, 197-199; Teftazani, Muhtasaru'l-me'anf, s265; eı-Aydıni, ei-Hevadf fi şerhi'l-
Mesalik, s.154-155. 

27inşirah,94/5-6. 
28Mü'min,40/ 38-39. 
29Kazvini, izah, ı, 202-205; Teftazani, Muhtasaru'l-me'ani, s268; eı-Aydıni, s.159. 
30En'am 6/147. 
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5. Tezyil: 

Tezyll, bir cümlenin peşinden tekid için bir cümle daha getirmektir. 

Tekidiçin gelen bu cümle ise iki kısımdır. Birincisi atasözü gibi yaygınlaşanlar, 

· ikincisi de atasözü gibi yaygınlaşmayanlardır:31 

a) At.?sözü gibi yaygınlaşanlar: 
~ ... ,.. !' ... "' .,_,., ... ,.. o ... 
.. ... ... o o )i o J 

l.!~j w\S' J!::~l Ôl ~\.ıJI ~jj ~~ >-~ . ~.!_, "_De ki: "Hak 
geldi, batı! yok oldu. Ş.üphesiz.. bat~l, yok olmaya mahkOmdrır. '32Ayetin ikinci 

kısmı birinci cümlenin manasını tekid etmektedir ve bu ifade atasözü gibi 

yaygınlaşmıştır. 

b) Atasözü gibi yaygınlaşmamı~ olanlar: 
~,.... O .,.. J O .,; ,.; .,.. , .,. J ..,o,;" " ""' 

~1 ':tl ~j~ , ~9 19..t?.' ~ ~~.?-" ~~ "Nankörlük 
ettikleri için onları böYle ceza'ranaırdiK. Biz nan~örden başkasJnı cezalandırır 
mıyız?"33Ayetin ikinci kısmı mana itibariyle öncesindeki cümleyle ilgili olup 

ondan bağımsız bir manası olmadığı için atasözü gibi yaygınlaşmamıştır. Yine 

burada da tezyil ifadesi birinci cümlenin manasını pekiştirrnek için gelmiştir. 

6. Tetmim: 

Tetmlm, maksadın tersine bir intiba vermeyen sözde, bir nükteden 

dolayı, cümlenin temel unsurlarından olmayan bir ögenin söze eklenmesidir. 

Bunlar da mef'OI, hal, temyiz gibi ögelerdir. Birçok belagat alimine göre, 

ekli:men bu lafızmanayı güzelleştirmek, tamamlamak, pekiştirrnek ya davezin 

uygunluğunu sağlamak gibi gayelerle kullanılır. Bu iki gayeden birincisi 

makbul iken ikincisi, yani sadece vezin uygunluğunu gözeterek söze fazladan 

bir lafız eklemek, haşiv olacağı için bir söz kusuru olarak kabul edilmiştir.34 
0.; "'"" Q.,; -'Vl..ı:O O.; _..O /:J.} 

~ ~ ~~ Jı r}l ~~ ıY};y~e4!~~-jJ ~.ili~ 
~~ ~~~ ~ ~~1 wı.tT ~ ~J .Uy:. -US)'-:ı ~:lll ~~~ 
'Kı;ndisin"eH ;;ıyetlerimizderı. bir Jısmını ~gösfu~elim diye kulunu H(r0 uhammed'i) 

31 Kazvini, izah,!, 200-202; Teftazani, a.g.e., s.267; ei-Aydıni, ei-Hevôdffi Şerhi'L-Mesôlik, s.157. 

'
21sra17/ 81. 
33S3b~34/17. 
'%nReşik, a.g.e., ll, SO; Kazvini, izah, 1, 205-206; Teftazani, Muhtasaru'L-me'ôni, s268; ei-Aydıni, 

ei-Hevôdi fi şerhi'L-Mesôlik, s.1.60. 
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bir gece M escid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya 

götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla 

görendir"35 

Bu ayetteki~ _)") fiili zaten gece yürüyüşü anlamına gelmekte 
venekra olan ~ zarfı bunun gecenin bir bölümünde meydana gelip, 

gecenin tamamında olmadığını göstermektedir. 
.... .... oJ-' ~ Q J. ""' .J. ... "' ~ o.... .... ... ... ... /. .... o ... ;;-oo< 

" / / I!Wj~ -;:r}t ~~~~~ Ji ~~ tY uY..~I tY ~ tYJ 
~w~ ':J3 ~~ w_p~ " / / / 

"Erkek veya kadın, her kim de mürnin olarak iyi işler yaparsa, işte 

onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa u~ratılmazlar."36 
.... , o ... ,...,.. ~ Q ... ; .... 

Bu ayetteki~f ji }'_~ .~ ve ~9-o ~ 9 ifadeleri tetmlm için 
gelmiştir, Birincisiyle cennete:<9irme ~ükmüneJıem erkek hem de kadınların, 

ikincisiyle de sadece mü'min olanların dahil olduğu ifade edilerek "kim iyi 

işler yaparsa" hükmü daraltılmıştır. 

7. i'tiraz: 

i'tiraz, peşpeşe gelen iki söz veya sadece bir sözün içerisinde, irabda 
mahalli olmayan bir veya daha fazla ara cümle getirmektir:37i'tiraz cümlesi 

çeşitli gayelerle gelir. Bunların bazıları şunlardır: 

a)Tenzih ve ta'zim: 
... .. " o ,.,. .J. .... J .... o .J. ,. .... ı.iJ .... o ,. 
• • ~ .... .,.; o .... .J. .... 

U~~ La JJ Aj~ ul.4}1 "-.\.) W ~J "Kızları Allah'a isnat 
ediyorlar - Allah bu~·d;~ın münezzebtir - B~ğend'iklerı (erkek çocukları) da 

kendilerinin oluyor."38 

g) Durumu tasvir etmek: 
.... .... "' .... ... .... ,. } o 

J. o o.... .... .... 

/ ~~J~ ~wı /~ ~~ >t\::'133:~~L.a -~ı ~) ~ ~3 
~tl2lı fP 1~ JJJ/':?~y·/ Js- ~" .r / / 

// "0/ ''Yere, «Suyuı:ıu Ç"ek!», göğe, <<Ey gök sen de tut!>> denildi. - Su 
çekildi, - iş de bitti; - gemi Cudi'ye oturdu. :·<<Haksızlık yapan millet Allah'ın 
rahmetinden uzak olsun» denildi."39 

35lsra 17/1. 
36 Nisa 4/124. 
37Kazvini, Tzôh, ı, 206-209; Teftazani, Muhtasaru'l-me'ôni,s.269; ei-Aydıni, a.g.e., s.161. 
38Nahl16/ 57. 
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c) Dua: 

Avf b. Muhallim eş-Şeybanl (ö. 580)'nin şu beyti gibi:40 

.. 0 ı.". ~ ı;:i 1/J .} ,; Og O ..,... O ..,. 

tp4.Ht.Jl' wl w~...?.-1 Jl ~~yi ..ıj 
Şüphesiz seksen yaş - sen de ona eresin-külağımı bir tercümana 

muhtaç etti. 

d) Tenbih: 

Şairin şu beyti gibi:41 
~ ~ 

G..ıj t.o Js' ~~ Jr-ı wl 
J o...- J. 

~~}~~-~~ 
Şunu bilesin ki - çünkü kişinin bilgisi mıa fayda- sağlar -takdir edilen 

her şey başa gelecektir. 

e) Yemin edilen şeyin büyüklüğünü pekiştirmek: 
"' ... J O ;o o "'... J. ; J ... J 

..... ..... ..,.. .... J.. ... ol! .... .... 

~.\;,c. 0··1--: -~ ~ ... öl «ı ·--~11 "1 "\ ... n ~ ~yı-- ~!-' -~~ c!~~ .Jı.::l 
"Hayır; yıldızların yerleri üzerine yemin ederim ki ~bir bilseniz- bu ne 

büyük bir yemindir."42 
; ; 

Bu ayet-i kerlmede ise itiraz cümlesi W~ y ifadesidir. Bununla 

yemin edilen hususun büyüklüğü tekid edilmiştir. 

f) Aciz bırakma: 
.} o ,. J. ... J. J..... ..... ,;. o J. c;:; ... o J' o.... ,.· o y.' o .... o ,. 

; ; .ö}~;.j..lj d\!JI IA~}J ~1 Jl~l l~l! 1__,1uis JJ l_,kb ~w~ 
~)tS:.U ~~~ "; 

PBunu -yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- (yakıtı, insan ve 

taş olan cehennem) ateş(in)den sakının."43 
o J. o.... .... 

Bu ayet-i kerim ed e ~ J j kısmı itiraz cüml~sidir. Bu cümleyle 

Kur'an'ı inkar eden muhatapların onun bir suresinin dahi benzerini 

getirmekten aciz oldukları ifade edilmiştir. 

39 Hud 11/ 44. 
40Seiilibi, Simciru'l-KuiObfi'l-Mudci(ve'l-Mensub, nşr. M. Ebu'I-Fadlbrahim, Diiru'I-Meiirif, Kahire, 

1965, s.610; Kazvini, izah, ı, 206; Teftiiziini, Muhtasaru'l-me'cinf, s.269; ei-Aydıni, a.g.e., s.163. 
41 Kazvini, a.g.e . ., ı, 206; Teftazani, a.g.e., s. 269; el-Aydın i, , ei-Hevcidi fl şerhi'l-Mescilik, ,s.163. 
42Viikıa56/ 75-76. 
43 Bakara 21 24. 
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Tekid, öncesinde gelen kelimenin manasını pekiştiren lafızdır. Bu da 
lafzın tekrarıyla olabileceği gibi bazı kelimelerle de meydana gelir. Bir sözde 
muhatabın bilgi durumuna göre tekitli ifade kullanılması, yerine göre güzel, 

yerine göre zorunlu bazen de gereksizdir. Mesela muhatap bir konu hakkında 
hiçbir bilgi sahibi değilse, bu durumda verilen bilgiden şüphe duymaz. Bu 

nedenle bu tür hallerde tekitli ifade kullanmak uygun olmaz ve gereksiz yere 
söz uzatılmış olur. Bunun yanında muhatabın, haberin doğruluğuyla- ilgili 
tereddüt ve şüphesinin olması ve işin hakikatini öğrenmek istemesi halinde 

ise tekitli ifade kullanmak güzel olur. Muhatabın bir haberi inkar etmesi 
durumunda ise tekitli ifade kullanmak zorunlu olur. Bu konu meanl ilminde 
haberi cümle başlığı altında incelenir. Ancak bir ifadede kullanılan tekid lafzı, 

cümlede belirli bir gayeye yönelik olarak fazladan kullanılmışsa bu konu 
itnabadahildir. Tekidbaşlıca şu yerlerde yapılır:44 

Muhatabın bir konuda tereddüt veya şüphesinin olması,muhatabın 

bir konuyu inkar etmesi,bazı sebeplerle muhatabın bir konuyu tereddüt veya 
inkar eden kişi konumunda kabul edilmesi,mecaz ihtimalini ortadan 

kaldırmak,bir şeye teşvik etmek,bir şeyden sakındırmak 

Bir itnab çeşidi olan tekid şu yollarla yapılır: Zaidharfler, tekid harfleri, 
lafzitekid, manevi tekid, amilinitekid eden mastar (mef'Qiü mutlak) ve tekid 
ifade ed.en hal.45 

~ Q .J. ... .... .J .... .... .... .J. .,J .... ;. .... J. ... Q.; ..... .J. o ......... 

, • ~J ~ ıJOj Nj~ ı:_ro ı.ft.ily ~~~j o~ J~ .&1 ~~ 
~~ ı:.ro ~ w ,, ~ , ~ ~ ~ , 
~ ,"Allah kuluna yetmez mi? Seni O'ndan (AIIah'tan) başkalarıyla 

korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici 
yoktur."46 

Burada ba harfi manayı peki1tirmek için gelmiş olup zaid harftir. 
~-.,.. o .... o ,.,. ,. lli-";...,o_.. 

~ #JI J w\S' ı:_ro ~ ~ "Biz beşikteki çocukla nasıl 
konuşabil[riz?"47 ~~ 

.... ,. .... / 

Burada ı:J\S' fiili manayı pekiştirrnek için zaid olarak gelmıştir. 

44Meydani, ei-Belagatü'I-ArabiyyeUsusuha ve UIGmuha ve FunGnuha, ll, 111-112. 
45 es-SuyGti, a.g.e., ll, 139-144; Meydani, a.g.e., ll, 106-111. 
46Zümer 39/36. 
47 Meryem 19/ 29. 
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; . 
... .... ~o J. .... 

tr~ tr~ ı..f'j ~1 d~ 1~1 1$' "Ama yer, çarpılıp paralandığı 
zaman."48 

, , 

Bu avette bazı alimiere n öre ikinci mastar tekid için gelmiştir.49 
:.<'Q y o J , ... ~ J ~ .J. ,... ,.,. 

l_r..!, .,-.Jı ~ bl .l_r..!, __,_.J1 ('-0 b~ "Elbette güçlükle beraber 
şüphesiz bir keılaylık vardır . .Gerçekten, güçiU'Kie beraber bir kolaylık vardır."50 

Bu ayetlerde ise cümle tekrar edilmiş olup tekid cümle şeklindedir. 
.... )1> o J. ... ..,.... ... .;-; ,. o J .J. o / ... ... ... ,... ... o ...... 

, .; ı,fi8,Lo}J ~\!il~# ı..f';~1 J ı;r ı.r'l ~J >.Wı YJ 
~ j.c lj ~ '~ "(Resülüı:rı!) Eğer Rabbin cT~eseycTI, yeryüzündekilerin 
hepsı elbeffe i~an ederdi."51 

... J. J. • 

~u ayette. ll~<"' ~at:ı ile tekidgeryekleşmiştir. , • 
:ı ~ ""' ,.. J. o,... ... J J""' J. ;.,o ,.. 

-~ , ~ '4 ,~,~ ~ ·~1_,.9~ w}_,iiJ FJı ıÜ_,lli ~1 
~ ~1 .J.;;;-, )Aj ~ ıÜ~j , , , , , 

'"Hakkmda bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınııda geveleyip 
duruyorsunuz."52 

Bir SÖZ zaten ağızia söylendiği halde bu ayette söylemek fiiliyle 
birlikte "ağız" lafzı da zikredilmiştir. Bundan maksat, münafıkların Hz. Aişe 
(r.a.)'ye ajtıklar~iftiranın ne kadar büyük bir şey olduğunun ifade edilmesidir. 

.... ... .... o ... J .J. .J" ... ... " 
~ o ~i 

~ IJ:~ 4i\l lj...{~l" 1 · T . ".lll ~\ ~ "Ey inananları Allah'ı 
çokça zi~r~din. s: _!3u ayette ise .~rı;a§'GrJ ile tekidgerçekleşmiştir . 

• J:.~ .;t;j~l ~ \~ ~j "Yeryüzünde bozgunculuk yaparak 
l<arm!<lık çı~armayın.'.ı-54 

Bu ayette ise hal olarak gelen ~..L-lo lafzı manayı pekiştirmektedir. 

Sonuç olarak itnab için söz konusu olan anlam, sözlük manasının 

kullanılmasına bağlıdır.Kiasik belağatçıların çoğu itnabı lafzıyla 

zikretmemişlerdir. ibni Esir ve diğer klasik bazı Belağatçılaritnabı lafzı ile 

48Fecr89/ 21. 
49ed-Derviş, i'rôbu'l-Kur'ôni'l-Kerfm ve BeyônuhO,DaruibniKesir, 8eyrut, 1999, VIII, 310. 
50 lnşirah 94/ 5-6. 
51 Yunus 10/ 99. 
52 Nur 24/15. 
53Ahzab33/ 41. 
54 Bakara 21 60. 
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zikretmişlerdir. itnabın terim manası ilk belağat eserlerinde bulunmaz. itnabı 
terim manasıyla tanımlayan ilk kişi er-Rummanl'dir. 

itnab'ının manası çağdaş belağatçıların ittifakı ileklasikbelağatçıların 

tanımlamalarına uygun bir şekilde günümüze kadar intikal etmiştir. Günümüz 
belağatçılarıklasik belağatçıların belirlediğiitnab çeşitlerini ve onların 

zikretmiş oldukları misalleri zikretmişlerdir. itnab konusu ile ilgili itnaba 
herhangi yeni bir mesele eklememişlerdir. ~-

itnabapratik değeri bakımında bakıldığında Kur'an' dakikonular 

üzerinde belli bir takım dersler çıkarılabilir. Şöyle ki: itnab hem harfte hem 
kelimede hemde cümlede kullanılabilir bir yapı arz eder. Bu mu hatabın haline 

göre riayet edilen bir yöntemdir. Bu yüzden Allah'uTeala yüce Kuranda Arap 
olmayan Acemieri ve israil oğullarını muhatap aldığında söz konusu ayetler 
itnablı birşekilde ve tekrar edilerek söylenmiştir. 

Belağat sahibi kişinin şu durumlarda itnaba başvurması gerekir; ilmi' 

ve fikri' tartışmalarda muhatabın ikna edilmesinde, vaaz ve nasihatlerde bir 
şeyin güzellik ya da çirkinliğinin anlatılmasında, hamasi duyguları eaşturmak 
amacıyla yapılan hitaplarda, mananın pekiştirilmesinde Övgü ve yergilerde, 
kutlamalarda, tarih vb. konuların yazılmasında, acı ve elemlerin dile 

getirilmesinde, sevgi ve aşk duygularının ifade edilmesinde, kanun ve 
yasaların yazımında ve alış-veriş, borç vb. akitlerin yazılmasında itnabın 

kullanılması uygun olur. 
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