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Özet 
Bu makalenin amacı Kur'ân-ı Kerim'den ayetlerle itnâb üslûbunun incelenmesidir. Çalı�ma iki 

bölümden olu�maktadır. Birinci bölümde itnâb terimi ele alınmı�tır. Burada öncelikle itnâbın sözlük anlamı 
incelenmi�, cahiliye �iiri ve hadis-i �eriflerle sözlük manası izah edilmi�tir. Pe�inden de terim manası, bu 
mananın ortaya çıkı� süreci, zuhur ilk dönem belâgat âlimlerinin görü�leri aktarılarak incelenmi�tir.  �kinci 
bölümde ise Kur'ân-ı Kerim'de itnâb çe�itleri ayetlerden seçilen örneklerle ele alınmı� ve 22 itnâb çe�idine yer 
verilmi�tir. 

Anahtar Kelimeler: Kur’ân-ı Kerim, itnâb 

 
Abstract 
The main purpose of this article is to study the styl of itnab in the Qor'an. The study consists of two 

parts. The first part examines the term of the itnab. Firstly, the meaning of the itnab is studied from the Arabic 
poetri and alhdith alshrif. Than the term meaning of it and the süreç of appearance whit the opinion of the 
rethoric scholars that lived in the early period. The second part includes the kinds of the itnab in the Qor'an. It is 
concluded that the kinds of the itnab in the Arabic rethoric and the Qur'an twenty two kinds. 
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G�R�� 

Yerinde söz  söyleme sanatı olan belâgat ilminin cümleyle ilgili bahislerini ele alan meânî ilmi, 
klâsik kaynaklarda sekiz ba�lık altında incelenir. Bunlar isnâd, müsnedün ileyh, müsned, in�â, fiilin 
müteallakları, kasr, fasıl – vasıl ve îcâz – itnâb –müsâvât konularıdır. Bu sekiz konu içerisinde cümlelerin 
uzunlu�u – kısalı�ı, kelimelerin azlı�ı – çoklu�uyla ilgili bölüm îcâz – itnâb – müsâvât ba�lı�ı altında ele 
alınır. Bir meram ve maksat, ya yeteri kadar lafızla, veya daha az ya da daha fazla lafızla söylenir. Buna 
göre o söz musâvât, îcâz ve itnâb gruplarından birisine dahildir. E�er maksat, insanların alı�ık oldu�u 
lafzılardan daha az lafızla anlamı da bozmadan ifade edilmi�se buna îcâz denir. Îcâz, uzun uzun 
anlatılabilecek bir maksadı kısa, fakat yeterli bir ifadeyle anlatmaktır. Bunun yanında, insanların alı�ık 
oldu�u lafız ve ifadelerle maksadın ifade edilmesine ise müsâvât denir. Musâvâtta maksadı ifade edecek 
kadar kelime ve kelime grupları kullanılır. Bu yolun en belirgin özelli�i sadeli�idir. Günlük hayatta en 
çok kullanılan üslûp budur. �tnâb ise, insanların alı�ık oldu�undan daha fazla lafızla,  fakat ha�ve ve 
tatvîle kaçmaksızın maksadın ifade edilmesidir.1 

I. �TNÂB 

1. Sözlük anlamı:  

�tnâb kelimesi, ço�ulu ������	
���  ve �	������� olan ��������� lafzından türemi�tir. Kaynaklarda ��������� �eklinde 
(nûn harfinin dammesiyle) de okunan bu lafız "çadır, tente, ev vb.lerinde kullanılan ip, urgan ya da halat, 
bir �eyin ucu, a�aç damarı, vücuttaki sinir" gibi manalara gelmektedir. Güne�in do�du�u andaki uzun 
ı�ıklarına da ����������
������ denir.2  

������������������������������������
∗ Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi �lahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı. (alibulut@omu.edu.tr) 
1 �bn Mâlik, el-Misbâh fi’l-Meânî ve’l-Beyân ve’l-Bedî, n�r. Abdulhamîd Hindâvî, Dâru’l-Kutubi’l-�lmiyye, Beyrut, 2001, s.73-74; 

Sa‘duddîn et-Teftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, Eser Kitabevi, �stanbul, 1960, s. 255; Hamza b. Turgut el-Aydınî, el-Hevâdî fî 
�erhi’l-Mesâlik, n�r. Ali Bulut, Etüt Yayınları, Samsun 2009, s.141-142; Ahmed el-Hâ�imî, Cevâhiru’l-Belâga fi’l-Meânî ve’l-
Beyân ve’l-Bedî‘, Kahraman Yayınları, �stanbul, 1984, s.221; Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî, el-Belâgatü’l-
Arabiyye Ususuhâ ve Ulûmuhâ ve Funûnuhâ, Dâru’l-Kalem, Dime�k, 1996. II, 7-8; Saraç, M. A. Yekta, Klâsik Edebiyat Bilgisi 
Belâgat, Bilimevi, �stanbul 2001, s.73. 

2 el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhidî, Kitâbu’l-Ayn, Dâru �hyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, ts., s.577; �smail b. Hammâd el-Cevherî, es-
Sıhâh Tâcü'l-Luga ve Sıhâhu'l-Arabiyye, n�r. Ahmed Abdulgafûr Attâr, Dâru'l-�lm li'l-Melâyîn, Beyrut, 1979, I, 172-173 (���� 
mad.); �bn Manzûr, Lisânu'l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrut, ts., I, 560-562 (���� mad.); Zebîdî, Tâcü’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, 
Dâru’l-Fikr, yy., ts., I, 356-357 (���� mad.); Mütercim Âsım Efendi, el-Okyanûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsu’l-Muhît (Kâmûs 
Tercemesi),  �stanbul-1304, I, 359-360 (�� mad.). 
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Kaynaklarda, itnâb kelimesinin "atın sırtının ve ayaklarının uzun olması" manasına gelen �	����� 
lafzından türedi�i de zikredilmi�tir. Sırt kısmı uzun olan ata ���������	������  denir.3 

��������� lafzı ve türevlerini Kur'ân-ı Kerim'de tespit edemedik. Ancak hadislerde ve Cahiliye 
�iirinde hem bu lafız, hem de türevleri geçmektedir. 

Lafız hadiste �öyle gelmi�tir. Rivâyete göre sahâbîlerden birisi Hz. Peygamber (sav)'e ���� �!���"��#������
�$��������#�%��"��&�'��(�������)�  "Medine'nin iki ucu arasında benden daha muhtacı yoktur."4 diyerek maddî durumunun 

zayıflı�ı ifade etmi�tir. Ba�ka bir hadiste de lafzın türevi yer alır. Yine rivâyete göre Medine'de �ehre en 
uzak bir evde oturan ve bazı sahabilerin bir binek almasını tavsiye ettikleri  ba�ka bir sahâbî de 
yanındakilere �������*$����+�"��,�� ���!�	������"�#��-� �!��.�������(������"�  ”Evimin Muhammed’in evine çadır ipiyle ba�lı olmasını 
istemem” diyerek durumundan memnun oldu�unu dile getirmi�tir. Bundan maksadının camiye gidi�-geli� 
esnasındaki sevabı almak oldu�unu söylemi�tir.5 

Câhiliye �airlerinden muallaka sahibi Lebîd b. Rebîa’nın bir �iirinde lafzın ço�ulu �öyle 
gelmi�tir:6 

/��0�1�2���� ���3�#��!����0�1�4�-�1��  �'�5�!��6�7��0�4�1�8�
�����9����:��� 

Yemin ederim, Dabîne O�ullarıyla tam çarpı�acaksınız 
Hem de onları çadırlarının urganlarına yapı�tıracaksınız. 

Nâbigâ’nın �iirinde ise "atın sırtının uzun olmasını ifade eden ������  lafzı zikredilmi�tir:7 

��,�0�+����$�0���;�!��<� �5���##��1���+�8��= �>���$�?�@�A��B��	C����7 �<���A������ 

Atların ilkine yeti�tim, beni ta�ıyor, 
Orta bir at, ne derisi büzülmü�, ne de sırtı uzun. 

Bu kökten türemi� olan ������������ ve �����������  lafzı da "omuz" manasına gelmektedir. Câhiliye 
döneminin me�hur �airlerinden �mruu'l-Kays'ın bir beytinde bu lafız �öyle geçer:8 

�=�D�"��?��E�'�F��#�G��H�I�<�6 �+�J����  ����K�������<����L���������#%���M�8� 

O (saçlar), kömür gibi siyahtır ve de omuzları örter. 

 �tnâb lafzı ise yukarıda zikredilen tunb, tunub veya taneb kökünden if'âl bâbında mastar olup, 
sözlükte bir �eyin kuvvetli ve hızlı olması, pe�pe�e gelmesi, bir �eyde a�ırıya gitmek vb. anlamlara gelir. 
Rüzgâr toz toprak kaldırarak sert bir �ekilde esti�inde ����N)%�������,���������  "Rüzgâr kuvvetli esti", bir �ey hızlı 
yürüdü�ünde ������� ��O���#�������������  “Hızlı yürüdü”, develer pe�pe�e yürüdü�ünde ����=��!�P���,���������  "Develer pe�pe�e 
yürüdü", bir ki�i a�ırı methedildi�i ya da yerildi�inde de ���Q�$������#�����������R%�S�T���  “A�ırı övdü / yerdi” denir.9 

�tnâb lafzının gerek aslı olan tunb, tunub ve taneb kelimelerinin gerekse de türevlerinin manaları 
dikkate alındı�ında bu ismin bu sanat için uygun bir isim oldu�u görülür. Çünkü itnâbın aslı olan 
lafızlarda ya uzunluk, çizgi çizgi olma, ya da bir �eyin kuvvetle ve �iddetle meydana gelmesi manası 
ortaya çıkmaktadır. �tnâb sanatının da hem uzunluk, hem de kuvvet ve �iddetle do�rudan bir ilgisinin 
oldu�u a�ikârdır. Çünkü itnâbta cümleye yapılan ilavelerle söz uzatılırken, di�er taraftan da ifade bu yolla 
kuvvet kazanmı� ve peki�tirilmi� olmaktadır. 

2. Terim anlamı 

Yukarıda da ifade edildi�i gibi itnâbın terim anlamı, sözlük anlamına uygun olarak gelmi�tir. 
�bnu'l-Esîr vb. birçok âlimin de zikretti�i gibi terim olarak itnâb, bir gayeye binâen lafzın manadan fazla 

������������������������������������
3 �bn Manzûr, age., I, 562; Zebîdî, age., I, 357; �smail Durmu�, "Itnâb" D�A, XIX, 215. 
4 Buhârî, Sahîh, n�r. Mustafa Dîb el-Bugâ, Dâru �bni Kesîr, Beyrut, 1987, hadis no. 5812, V, 2281. 
5 Müslim, Sahîhu Muslim, n�r. M. Fuâd Abdulbâkî, Dâru �hyâi't-Turâsi'l-Arabî, I-V, Beyrut, ts., hadis no. 663, I, 461. 
6 Sîbeveyh, Ebû Bi�r ‘Amr b. ‘Osmân b. Kanber, el-Kitâb Kitâbu Sîbeveyh, n�r. Abdusselâm Muhammed Hârûn, Kahire, 1988, III, 

512; �bn Manzûr age., XIII, 253 ( ��3 mad.); Zebîdî, age., IX, 263 ( ��3 mad.). 
7 �bn Manzûr, age., I, 562; Zebîdî, age., I, 357. 
8 �mruu’l-Kays, Dîvân, n�r. Abdurrahman el-Mustâvî, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut, 1425 / 2004, s. 80; �bn Manzûr, age., I, 561; Zebîdî, 

age., I, 357. 
9 El-Halîl b. Ahmed, age., s.577; Cevherî, age., I, 172-173; �bn Manzûr, age., I, 560-562; Zebîdî, age., I, 356-357; Mütercim Âsım 

Efendi, age., I, 359-360. 
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olmasıdır. Di�er bir ifadeyle itnâb, insanların alı�ık oldu�u lafızlardan daha fazla lafızla,  fakat ha�ve 
(gereksiz doldurma) ve tatvîle (gereksiz uzatma) kaçmaksızın maksadı dile getirmektir.10 

Ebû Amr b. El-Alâ (ö. 154/771), el-Halîl b. Ahmed (ö. 175/791) ve Câhiz (ö.255/869) gibi ilk 
dönem âlimleri tatvîl, itâle, iksâr, teksîr, bast, istiksâ, ishâb ve tezyîl terimlerini sözü uzatmak anlamında 
kullanmı�lardır. Bu kelimeler, bazı yerlerde itnâbla e�anlamlı olarak da kullanılmı�lardır. El-Beyân ve't-
Tebyîn isimli eserinde iksâr, itâle, bast, ishâb ve istiksâ terimlerini kullanan Câhiz'e göre bir söz ne 
manayı bozacak bir �ekilde çokça söylenmeli, ne de usandıracak �ekilde uzun olmalıdır.11  

Ancak itnâb terimi daha sonra gelen âlimlerle birlikte söz uzatmak manasına kullanılan di�er 
lafızlardan farklı bir �ekilde tarif edilmeye ba�lanmı�tır.  

�tnâb lafzını bugünkü manada terim anlamında kullanan ilk âlimin Rummânî (ö.384/994) oldu�u 
görülmektedir. O, en-Nüket fî �‘câzi'l-Kur'ân isimli eserinde îcâz ba�lı�ı altında itnâbı da zikretmi� ve 
itnâbla tatvîli birbirinden ayırmı�tır. Ona göre îcâz ve itnâb belâgat sayılırken, taksîr (sözü noksan 
söylemek) ve tatvîl ise bir söz kusuru ve ifade acizli�idir. Yerine göre bazen îcâz bazen de itnâb daha 
üstündür. Tatvîl ise gereksiz yere sözü uzatmak olup, hedefe giderken kısa yol varken bilmeden uzun yola 
girmektir.12 

Nitekim Rummânî ile ça�da� olan Ebû Hilâl el-Askerî (ö. 395/1005) de aynı �ekilde itnâbla 
tatvîl (itâle) ve ha�vi birbirinden ayırmı�tır. Ona göre sözden maksat açıklık olup, en üstün söz en açık 
olanıdır. Îcâz özel ki�ilere mahsusken, itnâb ise insanların hem özel olanlarına hem de genele mahsustur. 
Sözde yerine göre hem îcâza hem de itnâba ihtiyaç vardır. �tnâb bir belâgat iken tatvîl ise söz kusurudur.13 

Rummânî ve Ebû Hilâl'in itnâb ve tatvîl hakkında çizdikleri bu çerçevenin, pe�inden gelen 
belâgat âlimleri tarafından kabul gördü�ü anla�ılmaktadır. Rummânî'den yakla�ık bir asır sonra ya�amı� 
olan �bn Sinân el-Hafâcî (ö. 466/1078)  de isim vererek Rummânî'nin îcâz, itnâb ve tatvîlle ilgili yaptı�ı 
tarifleri onu kaynak göstererek aktarır ve bu tariflere katıldı�ını ifade eder. Ona göre de itnâb, bir faydaya 
binaen sözü uzatmak, maksadı muhatabın zihnine iyice yerle�tirmek için sözü, de�i�ik ifade tarzlarıyla ve 
ayrıntılı bir �ekilde sunmaktır. Tatvîl ise gereksiz yere sözü uzatmaktır. �tnâb güzel ve övgüye de�er bir 
üslûp iken tatvîl ise çirkin olup söz kusuru ve ifade acizli�idir. �bn Sinân el-Hafâcî, tatvîl ile ha�vi de 
bugünkü anladı�ımız manada birbirinden ayırmı�tır. Ona göre bir sözde, hangi lafzın ha�v oldu�u 
açıkken, tatvilde ise lafızlar birbiriyle aynı anlamda kullanıldı�ı için hangisinin tatvîli olu�turdu�u açık 
de�ildir.14 

Ancak Hafâcî ile ça�da� olan �bn Re�îk (ö. 456/1068)’in, itnâbı ha�vin bir parçası olarak ele 
aldı�ı, fakat itnâb terimini kullanmadı�ı görülür. "Bâbu'l-ha�v ve fudûli'l-kelâm" ba�lı�ını kullanan �bn 
Re�îk'e göre ha�v, sırf vezin uyumu sa�lamak amacıyla, herhangi bir faydası olmayan bir lafzı �iirde 
kullanmaktır. Pe�inden de bazen ha�vin �iire güzellik kattı�ını ve manayı peki�tirdi�ini söyler. Buna 
örnek olarak da günümüzde itnâbın bir çe�idi olan tetmîmle iltifât ve istisnâ üslûplarını takdim eder. Yani 
ona göre itnâb da bir ha�v çe�ididir.15 

Miftâhu’l-Ulûm isimli eserinin üçüncü bölümüyle genel olarak belâgat ilminin sınırlarını 
belirledi�i kabul edilen Sekkâkî (ö.626/1229) �	U��0�"�*S��0�"�%�=�K���  "Her yerin bir sözü vardır" ba�lı�ı altında, îcâz 
ve itnâb gerektiren yerlerde de bunlara dikkat edilmesi gerekti�ini ifade eder. Daha sonra da îcâz ve itnâb 
ba�lı�ı altında konuyu detaylıca ele alır. Ona göre îcâz ve itnâbta ölçü, insanların genelinin kullanımıdır 

V��W��F<9��XY��Z-"[ . O, îcâz ve itnâbın bugün yaygın olan tariflerinden birisini yapmı�, itnâbı bölümlere 
ayırmamı�tır.16 

Sekkâkî’nin Miftâh’ının üçüncü bölümünü yeniden tertip ederek ihtisar eden Bedreddin b. Mâlik 
(ö.686/1287) el-Misbâh fî Ulûmi’l-Meânî ve’l-Beyân ve’l-Bedî‘ adlı eserinde itnâb terimini kullanmı� ve 
onu tafsîl, tetmîm ve tezyîl olmak üzere üçe ayırmı�tır.17  

������������������������������������
10 Ebû’l-Feth Ziyâuddin Nasrullah b. Muhammed e�-\eybânî �bnu’l-Esîr, el-Meselu’s-Sâir fî Edebi’l-Kâtib ve’�-�âir, n�r. Ahmed el-

Hûfî – Bedevî Tabâne, Kahire, ts., II, 120. 
11 Câhiz, el-Beyân ve't-Tebyîn, n�r. Fevzî Atavî, Dâru Sa‘b, Beyrut, 1968, I, 67-68, 76, 96, 113-115, 221, 558. 
12 Ebu'l-Hasen Ali b. Îsa er-Rummânî, en-Nüket fî �‘câzi'l-Kur'ân, (Sâlâsu Rasâil fî �‘câzi'l-Kur'ân içerisinde), n�r. Muhammed 

Halefullah – Muhammed Zaglûl Selâm, Dâru'l-Meârif, Kahire, 1976, s.78-79; Muhtâr Atiyye, el-�tnâb fi'l-Kur'âni'l-Kerîm Dirâse 
Belâgiyye, Dâru'l-Câmiati'l-Cedîde, 2008, s.34. 

13 Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbu’s-Sınâateyn el-Kitâbe ve’�-�i‘r, n�r. Ali Muhammed el-Becâvî – Muhammed Ebu’l-Fadl �brahim, 
Dâru �hyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Kahire 1371 / 1952, s.190-191.  

14 �bn Sinân el-Hafâcî, Sirru'l-Fesâha, Dâru'l-Kütübi'l-�lmiyye, Beyrut, 1402 / 1982, s.210-211, 219. 
15 �bn Re�îk, age., II, 69. 
16 Sekkâkî, Miftâhu’l-Ulûm, n�r. Naîm Zerzûr, Dâru’l-Kutubi’l-�lmiyye, Beyrut, 1983, s.169, 276-277, 281-284. 
17 �bn Mâlik, age., s. 79-81. 
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�tnâbın belâgat ilmindeki mukâbili ise îcâzdır. Îcâz ise insanların alı�ık oldu�u lafızlardan daha 
az lafızla anlamı da bozmadan maksadı söylemektir. Uzun uzun anlatılabilecek bir maksadı kısa, fakat 
yeterli bir ifadeyle anlatmaktır.18  

Bir bedevîye belâgatin ne oldu�u soruldu�unda ������=����]����� �̂�����"��
������P���<�*_��̀�a���� �̂����"��b��̀)P��  "Acizlik 
göstermeden îcâz, manayı bozmadan da itnâb yapmaktır." diyerek belâgati bir bakıma kısaca îcâz ve itnâb 
olarak tarif eder. Yine ba�ka bir belâgat âlimi "Sözü uzun tutmanın icap etti�i yerde îcâza gitmek bir 
kusurdur. Îcâzlı bir ifadenin gerekti�i yerde de sözü uzun tutmak ifade acizli�idir." diyerek her sözün 
yerinde güzel oldu�una i�aret etmi�tir.19 Bu vb. ifadelerin yanında bazı âlimlerinin belâgatı kısaca "Îcâz 
ve itnâbın kendisidir" �eklinde tarif etmeleri20 iki sanatın bu ilim dalındaki önemini göstermektedir.  

Ancak bir sözde îcâz ve itnâb yaparken �u hususa dikkat edilmelidir: Bir söz ne izaha ihtiyaç 
gerektirecek derecede kısa, Vc=�5�"�	� �4�d[  , ne de usandıracak derecede uzun olmalıdır V�c=����"�	=)�'��[ . Me�hur dil 
âlimlerinden Seâlibî bunu �öyle ifade etmi�tir: "Sözün en güzeli az olup maksadı ifade eden, çok olup da 
sıkmayandır."21 

 Bir de îcâzla itnâb arasında orta bir sanat, musâvât vardır. Musâvât ise insanların alı�ık oldu�u 
lafız ve ifadelerle maksadı söylemektir. Yani maksadı ifade edecek kadar kelime ve kelime grupları 
kullanılır ve bu üslûpta sadelik hakimdir.22  

�tnâbın tarifinde tatvîl ve ha�v olmaması kaydı dü�ülmü�tür.23 
 Bir sözde, fazladan kullanılan lafzın manaya bir katkısı yoksa ve de hangi lafzın fazladan 

oldu�u açık de�ilse buna gereksiz uzatma anlamında tatvîl denmektedir.  
Ancak fazladan kullanılan lafzın manaya bir katkısı yoksa ve de hangi lafzın fazladan oldu�u 

açıksa buna da gereksiz doldurma anlamında ha�v denmektedir.  
Örnek:24 

#�L�E�<��Z���#�]����e���>�H  ��f��$�2�����������2�'����<� 

Karde�imi andım da yine ba�a�rısı ve ızdırap ba�ladı. 

Bu beyitte geçen f��$���2 lafzı zaten ba�a�rısı manasına gelmektedir. Bu nedenle ba�a�rısı 
anlamında fazladan��������� kelimesini kullanarak �����������f��$�2 denmesi ha�v kabul edilmektedir. 

3. �tnâbın Kullanıldı�ı Yerler 

Gerek îcâz, gerek itnâb gerekse de müsâvât olsun bunların her birinin kullanılaca�ı yerler 
farklıdır. �tnâb üslûbunu kullanmanın uygun olaca�ı yerler genel hatlarıyla �unlardır:25 

• Mananın peki�tirilmesinde. 

• �lmî ve fikrî tartı�malarda muhatabın ikna edilmesinde. 

• Kanun ve yasaların yazımında. 

• Vaaz ve nasihatlerde bir �eyin güzellik ya da çirkinli�inin anlatılmasında. 

• Hamâsî duyguları co�turmak amacıyla yapılan hitaplarda. 

• Tarih vb. konuların yazılmasında. 

• Övgü ve yergilerde. 

������������������������������������
18 Teftâzânî, Muhtasar, s. 255; Aydınî, age., s. 141. 
19 Askerî, age., s.190; �bn Re�îk, age., I, 242. 
20 Sübkî, age., II, 93. 
21 �bn Re�îk, age., I, 246. 
22 Aydınî, age., s.141. 
23 �bnu'l-Esîr, age., II, 120; Celâluddîn Muhammed b. Abdurrahman el-Hatîb el-Kazvînî, el-Îzâh fî Ulûmi’l-Belâga, Kahire, ts., I, 

177-178; Aydınî, age., s.142-143; Hâ�imî, age., s.227; Atiyye, age., s.43. 
24 �bn Re�îk, age., II, 72; Bahâuddîn es-Sübkî, Arûsu’l-Efrâh fî �erhi Telhîsi’l-Miftâh, n�r. Halîl �brahim Halîl, Dâru’l-Kutubi’l-
�lmiyye, Beyrut, 2001, II, 100; Atiyye, age., s.48. 

25 Askerî, age., s.190-192; Meydânî, age., II, 15; Fadl Hasan Abbâs, el-Belâga Funûnuhâ ve Efnânuhâ �lmu’l-Meânî, Dâru’l-Furkân, 
Ürdün, 1997, s.505-506. 
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• Sevgi ve a�k duygularının ifade edilmesinde. 

• Acı ve elemlerin dile getirilmesinde. 

• Kutlamalarda. 

• Alı�-veri�, borç vb. akitlerin yazılmasında. 

Bu maddelerin dı�ında da itnâb de�i�ik gayelerle kullanılır. Bunları da yeri geldikçe itnâb 
çe�itlerini ele alırken ilgili madde içerisinde zikretmeye çalı�aca�ız. 

II. �TNÂB ÇE��TLER� 

�tnâb çe�itleri incelendi�inde farklı bakı� açılarıyla yapılan de�i�ik taksimlerle 
kar�ıla�ılmaktadır. Bazen itnâbı olu�turan cümlenin yapısından hareketle taksim yapılırken, bazen de 
itnâbın gayesinden yola çıkılarak taksim yapıldı�ı görülmektedir. Bazen de bu iki bakı� açısı da göz 
önüne alınarak taksime gidilmi�tir.  

Tespit edebildi�imiz kadarıyla yapısından hareketle itnâbı taksim eden belâgat âlimi el-Meselü's-
Sâir isimli eserin müellifi �bnü'l-Esîr'dir. O itnâbı önce ikiye ayırır. Birincisi tek bir cümlede meydana 
gelen itnâb, ikincisi ise birden fazla cümlede meydana gelen itnâbdır. Pe�inden de bir cümlede meydana 
gelen itnâbı, hakîkî ve mecâzî olarak ikiye ayırırken, birden çok cümlede meydana gelen itnâbı ise dörde 
ayırır. Ona göre birden çok cümlede meydana gelen itnâb, tek cümlede meydana gelenden, mecâzî olan 
da hakîkîden daha üstündür. 

�bnü'l-Esîr'in birden çok cümle için yaptı�ı dört itnâb çe�idi �unlardır: 

1. Bir �eyi birkaç �ekilde ifade etmek. Yani e�anlamlı ögeler kullanmak. 

2. Maksadı, önce olumlu, pe�inden de olumsuz bir cümleyle ya da tam tersi olarak önce 
olumsuz, sonra da olumlu cümle kurmak suretiyle ifade etmek. 

3. Maksadı ifade ettikten sonra onu te�bihlerle ço�altmak. 

4. Maksadı tam olarak ifade ettikten sonra çe�itli amaçlarla fazladan ögeler eklemek.26 

�bnü'l-Esîrin a�ırlıklı olarak itnâbı olu�turan cümlelerin yapısına dayalı olarak zikretti�i bu 
taksimin, belâgat âlimleri arasında, Kazvînî'nin yaptı�ı taksim kadar yaygınlık kazanmadı�ı 
görülmektedir. Kazvînî'nin, itnâbın gayesinden hareketle yaptı�ı taksimatın daha fazla yaygınlık 
kazandı�ı görülür. Kazvînî'ye göre itnâbın sekiz çe�idi vardır. Bunlar �unlardır:  

1. �zah.  

2. Atıf. 

3. Tekrar. 

4. Îgâl. 

5. Tezyîl. 

6. Tekmîl.  

7. Tetmîm.  

8. �tiraz. 

Daha sonra gelen belâgat âlimleri tarafından Kazvînî'nin tespit etti�i itnâb çe�itlerine bazı 
ilâveler yapılmı�tır. Bunların da en ba�ta geleni tekit harf ve edatlarıyla, zâid harfler ve lafzî ve manevî 
tekit vb. yollarla meydana gelen itnâb çe�itleridir. �fadede zait unsur bulunup bulunmamasını göz önüne 
alarak itnâbı, önce itnâb bi'l-bast ve itnâb bi'ziziyâde olarak ikiye ayıran Suyûtî ise ziyâdeli olan itnâb 

������������������������������������
26 �bnu'l-Esîr, age., II, 121-129. 
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çe�itlerinin sayısını yirmi bire kadar çıkarmı�tır.27 Ayrıca bazı kaynaklarda, Kazvînî'nin "izah" ba�lı�ı 
altında onun bir bölümü olarak ele aldı�ı tev�î‘ de ayrı bir itnâb çe�idi olarak ele alınmaktadır.28 

El-�tnâb fi’l-Kur’âni’l-Kerîm isimli eserin müellfi Muhtâr Atiyye ise itnâbı üç ana ba�lık altında 
ele almı�tır:29 

1. �zâh 

a. Özel olanı genele atıf 

b. Genel olanı özele atıf 

c. Kapalılıktan sonra �zâh 

2. Tekit 

a. Tekrar ve îgâl 

b. �tirâz ve ihtirâs 

c. Tezyil 

3. �tnâb-ı bast 

a. Tetmîm ve tekmîl 

b. Cümlelelrde zâitlik 

c. Kelime yapısında zaitlik 

Bütün bunlar dikkate alındı�ında, itnâbın belli ba�lı çe�itlerini �u ba�lıklar altında sıralamak 
mümkündür: 

1. Îzah 2. Tev�i‘ 3. Atıf 4. Tekrar 5. Îgâl 6. Tezyîl 7. �htirâs 8. Tetmîm 9. �‘tirâz 10. E�anlamlılık 
11. Nefy – �sbât 12. Te�bih 13. Tard ve Akis 14. Zamir yerine isim gelmesi 15. Ta‘lîl 16. Tefsir 17. Tekit 
18. Sıfat 19. Bedel 20. Atf-ı Beyân 21. �stiksâ 22. Bilineni zikretmek 

III. Kur’ân-ı Kerîm’de �tnâb Üslûbu 

Hem lafzı hem de manasıyla mucize bir kitap olan Kur’ân-ı Kerim, Araplarda �iir ve hitabetin 
zirvede oldu�u bir dönemde inmi� ve bir suresinin benzerini getirmelerini isteyerek, onu inkar edenlere 
meydan okumu�tur. Ba�ta belâgat âlimleri olmak üzere birçok âlim, Kur’ân’ın edebî ve i‘câzî yönünü 
inceleyen eserler kaleme almı�lardır. Meânî, beyân ve bedî olmak üzere üçe ayrılan belâgat ilminde 
incelenen sanatlara Kur’ân-ı Kerim’den birçok âyet örnek olarak sunulmu�, bunun yanında Zemah�erî’nin 
Ke��âf adlı eserinde oldu�u gibi Kur’ân’ın dil ve belâgat yönüne a�ırlık veren tefsirler de telif edilmi�tir. 
Biz de bu çalı�mada hem belâgat hem de tefsir kaynaklarından istifâde etmek suretiyle Kur’ân-ı Kerim’de 
itnâb konusunu bir makale çerçevesi içerinde inceleyeme çalı�tık.  

1. �zah:  

Mananın farklı �ekillerde sunulabilmesi, muhatap tarafından daha iyi anla�ılması ve ö�renme 
zevkinin daha iyi olması için kapalı bir ifadeyi izah etmekle itnâb yapılır. Buna el-îzâh ba‘de'l-ibhâm adı 
verilmi�tir.30  

Örnekler: 

• �������"��
���8��������6��g�*������7�̀�!��/?'��F��6�K���"��=����a�����"��h�L������������(������h�O�J�L�i�1�a��6�K�!�Y����-�>��6�K� �1�a�	S��1�F��=�0������8��)j�!��.'��"�k�)���)�T�����l�?��m���H�I�<�n
o������	6 ��(�Y�	Y'��J�̂��h��L�;����N�1��2���<��p�$��Z�! “Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara: «Selam sizlere!» de! 
Rabbiniz merhameti kendisine yazmı�tır. Sizden kim bilmeyerek bir günah i�ler de sonra ardından tövbe 
eder ve halini düzeltirse O’nun da çok affedici ve çok merhametli oldu�unu bilmelidir.».”31 Âyette ������-�>
����������(������h��O�J�L�i��1�a��6��K�!�Y kısmındaki “yazılan rahmet” ifadesinden maksadın ne oldu�unu pe�inden gelen ve ��h��L�� 

������������������������������������
27 Celâluddin es-Suyûtî, el-�tkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kütübi’l-�lmiyye, Beyrut, 1991, II, 139-163. Ayrıca bkz. Ömer Kara, 

“Belâgat �lminde �ki �fade Biçimi: �tnâb-Îcâz (I) -Kur'ân Metninin Anla�ılmasındaki Fonksiyonu Üzerine Bir Deneme-”, Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, Van 2000, s.353-388. 

28 Durmu�, a.g.mad., D�A, XIX, 217. 
29 Atiye, age., s. 521-522. 
30 Kazvînî, Îzâh, I, 195-196; Sübkî, age., II, 121-122; Teftâzânî, age., s.264; Aydınî, age., s.152; Atiyye, age., s.135-184. 
31 En’âm sûresi (6): 54. 
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ile ba�layan kısım izah etmi�tir. Bu izah da “Sizden kim bilmeyerek bir günah i�ler de sonra ardından 
tövbe eder ve halini düzeltirse Onun da çok affedici ve çok merhametli oldu�unu bilmelidir.” cümlesidir. 

• �����������������6�K����'�"�;��!��h��1����= ����F�#�����.<�$��G��̀�8�<��h��'��F�Y�<��h��1���!��.'���"�k�8�q�*6 �������������������*
��T��a�����"��6�K �̀�8�*r�Y��̀�8�i�1�a��6�K���E����=�G��'��"�s���)�T������7�)����)�n�
o��6�K�O�JL���< “Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resûlüne 
inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz.”32 Burada ise ��.'���"�k�8 fiiliyle ba�layan 
ikinci âyet, birinci âyette bahsedilen, acılı bir azaptan kurtaracak ticaretin ne oldu�unu açıklar. 

• o������ �+����4�"�	f'����0�"��?�����k�G�����!��E��.����������"�;������t����H��h�� ���I���� ��u�d�<n “O (Lût)'a, sabaha çıkarlarken mutlaka onların 
ardının kesilmi� olaca�ı hükmünü vahyettik.”33 Âyette �������"�;������t����H��h�� ���I���� ��u�d�< “O (Lût)'a, o hükmü vahyettik.”  
cümlesinde hükmün ne oldu�u �.�� edatından sonra gelen ��������4�"�	f'����0�"��?�����k�G�����!��E��� �+  “sabaha çıkarlarken 
mutlaka onların ardının kesilmi� olaca�ı" ifadesiyle izah edilir. 

2. Tev�î‘:  

Tev�î‘, bir cümleyi tesniye (ikil) bir lafızla bitirdikten sonra onu birbirine atfedilmi� iki isimle 
açıklamak demektir. Kazvînî bunu izaha dahil eder. Tev�î‘ konusunda genelde bu tarif yapılır ve "ikil" 
ifadesi kullanılır ve "sonda gelmesi" kaydı dü�ülür.34 Ancak kanâatimizce, bazı âlimlerin de ifade ettikleri 
gibi, bir cümlede ço�ul bir lafız kullanıp pe�inden bunu açıklamakla da tev�î‘ meydana gelir. Ayrıca bu 
ikil ve ço�ul lafızların sözün herhangi bir yerinde bulunması da tev�i‘nin meydana gelmesi için 
yeterlidir.35 

o�	&��m���	N�1�"���T�G�<��h�!����B�	v�w��F�	e������	
�T�a���T�G��.����+������x�'�-�O�)���"�<�n  
�“�ki deniz bir de�ildir. Birinin suyu tatlı ve kolay içimlidir; di�eri tuzlu ve acıdır.”36 Ayette önce 

iki deniz ifadesi kullanılmı�, pe�inden de ikisi arasındaki fark izah edilmi�tir. 
Kur’ân-ı Kerîm’de bu âyetin dı�ında tev�îye ait bir örnek tespit edemedik. Ancak hadis-i 

�eriflerde bu üslûba ait birçok örnek yer almaktadır. 
Örnekler: 
• �yq�=�"�9���U'��<��z ���+���{��.��-�1�4�]�h �������)<��S�Es����!���� ���)|  

“�nsan ya�lanır, ancak iki huyu gençle�ir: Hırs ve uzun emel.”37 Bu hadis-i �erifte ilk cümle ikil 
bir lafızla (iki huy) bitmi�, pe�inden de hırs ve uzun emel lafızlarıyla da adı geçen iki huyun ne oldu�u 
açıklanarak söz sona ermi�tir. 

• �yq�}����J����<����+%�4���{�����������"�	� �D�>�����7 ���	.'���M�"���.��-���Z�L|  

“�ki nimet vardır ki insanların ço�u bunlarda aldanmı�tır: Sa�lık ve bo� vakit.”38 Bu hadis-i 
�erifte ise ikil lafız ba�ta gelmi�, sözün sonunda ise sa�lık ve bo� vakit lafızlarıyla da adı geçen iki 
nimetin be oldu�u izah edilmi�tir. 

• ���������������.���<�@�~���A�I��h����+�)��A��?�������������+�)��.���<�@����G��'��F������"��h�� ���I�����(����h��'��F�Y�<��~���.'��K�)��.���{�������.���)�P����r�<���(��$�m�<��h ������>����"�	����g|
�0��)��.����p���K�)�����>����J�K����#����E'�Z�)��.����p���K�)�Y�����#����Tqy�   

“Üç �ey vardır ki bunlar kimde bulunursa o ki�i imanın tadına varmı�tır:  

1. Allah ve resûlünü her �eyden daha çok sevmek.  

2. Ki�iyi sadece Allah için sevmek. 

3. Ate�e atılmaktan ho�lanmadı�ı gibi küfre dü�mekten de ho�lanmamak."39 
• ����H�I�<��.���]������8������H�I���7�a�$�)�i�-�(�����J%�������"�	��1�4�]��h ����,�L��>����7��"�	��1�4�]��h ����,�L��>����"�<�q����/4����]��/0�����"��.��>��h ���������>����"�	��!�Y��|

�T�>����$�(���̀����6�2��]���H�I�<��Y�$�̂��$�G��a���H�I�<��
�y�   

������������������������������������
32 Saf sûresi (61): 10-11. 
33 Hicr sûresi (15): 66. 
34 Kazvînî, Îzâh, I, 196-197; Teftâzânî, age., s.265; Aydınî, age., s.152; Abbâs, age., s.485; Atiyye, age., s.184-185. Atiye tev�i‘ 

konusuna Kur’ân’dan bir örnek bulamadı�ını söylemi�tir. 
35 Sübkî, age., II, 122. 
36 Fâtır sûresi (35): 12. 
37 Müslim, Sahîh, Zekât 115, hadis no. 1027, II, 724; �bn Mâce, Sünenü �bni Mâce, n�r. M. Fuâd Abdulbâkî, Dâru'l-Fikr, Beyrut, ts., 

Zühd 27, hadis no. 4234, II, 1415; Tirmizî, Sunenu't-Tirmîzî, n�r. Ahmed Muhammed \âkir vd., Dâru �hyâi't-Turâsi'l-Arabî, 
Beyrut, ts., Zühd 27, hadis no. 2339, IV, 570. Tirmîzî’nin metni �öyledir: ��.�-g��h"�%�B<�SEs��!��S�7)�{��i1a�z �+���i1a�z �+��<�U���
��Z��q�   

38 Buhârî, Sahîh, V, 2357, hadis no. 6049.  
39�Buhârî, age., I, 14, 16, hadis no. 16, 21; Müslim, age., I, 66, hadis no. 43. 
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“Dört �ey vardır ki bunlar kimde bulunursa o ki�i tam bir münafıktır. Kimde de bunlardan birisi 
bulunursa onu bırakıncaya kadar onda da münâfıklıktan bir parça vardır demektir: 

1. Bir �ey emanet edildi�inde hiyânet eder. 

2. Konu�tu�unda yalan söyler. 

3. Söz verdi�inde sözünde durmaz. 

4. Tartı�maya girdi�inde haddi a�ar.”40 

3. Atıf:  

Atıf, bir kelime veya cümleyi, öncesinde geçen kelime veya cümleye belirli edatlarla ba�lamak 
demektir. �ki yolla yapılır:41  

1. Özel olanı genele atfederek: 

Özel bir lafızdan sonra genel olanın ona atfedilerek sanki ondan farklı bir hususmu� gibi 
zikredilmesinden maksat, özelin önemine ve faziletine dikkat çekmektir.  

Örnekler: 

• o��i����F�'�����r����4��<��e��'�1���4���i�1�a��'������(n “Namazlara, özellikle orta namaza devam edin.”42 Bu âyette 
“namazlar” lafzından sonra ikindi namazının zikredilmesi bu namazın faziletini göstermektedir.43 

• o*����"����=���>������"��6���7�!�Y��.�H�����!�����7 ����Q<�������<������K�w���������U�_����8n “O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh 
(Cebrail), her i� için iner dururlar.”44 Burada da “melekler” lafzından sonra Cebrâil (as.)’in zikredilmesi 
onun faziletini ifade etmektedir.45 

• ���o���/� �1�̂���/d��D �"��6�7���"���L�T�]���<��6�)���"����!��i�O �a�<�i�F'�"�<��6 �G����!�I�<�*Q'�L����"�<��t��"�<��6�7�d��D �"��� � ���������"���L�T�]����H�I�<�n “Hani biz 
peygamberlerden söz almı�tık; senden, Nuh'tan, �brahim'den, Musa'dan ve Meryem o�lu �sa'dan da. 
(Evet) biz onlardan pek sa�lam bir söz aldık.”46 Burada peygamberlerden sonra Hz. Peygamber (sav)’in 
ve di�er dört peygamberin zikredilmesinden maksat onların di�er peygamberlere olan faziletini 
göstermektedir. Be� peygamer içerisinde önce Hz. Peygamber’in zikredilip, pe�inden di�er 
paygamberlerin tarih sırasına göre zikredilmesi ise Hz. Peygamber’in faziletini beyan içindir.47 

2. Genel olanı özele atfederek: 

Genel bir lafzın özele atfedilmesinde de yine özelin önemine ve üstünlü�üne dikkat çekilmesi 
sözkonusudur. 

Örnekler:  

• �o��J��2������K�w��������<�����Q<�������S'��0�)��S�'��)n “Ruh (Cebrail) ve meleklerin saf saf olup durdu�u gün.”48 Burada 
“melekler” lafzına dahil olmasına ra�men önce Cebrâil (as.)’in zikredilip pe�inden meleklerin 
zikredilmesi onun faziletini göstermektedir.49 

• o����6 ����Z�����.s����0����<�����#�L���D����������"��/Z����F��l���� �8�s��$��0���<�n “Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce 
Kur'an'ı verdik.”50 Burada “tekrarlanan yedi âyet” ifadesinden maksat Fâtiha sûresidir. Bu sûre de 
Kur’ân’ın bir parçası olmasına ra�men ayrıca zikredilmesi onun önemini beyan etmek içindir.51 

• o���e����"�k������<��� ��"�k����1���<����������/�"�k�"�#��-� �!��=��]�E���������<��x�$�����'���<�#��������J�̂���
�Yn “Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime 
mü'min olarak gireni, (ve di�er bütün) mü'min erkek ve kadınları ba�ı�la”52 Bu âyette Hz. Nûh (as)’un, 

������������������������������������
40 Buhârî, age., I, 21, hadis No. 34; Müslim, age., I, 78, hadis No.58 
41 Kazvînî, Îzâh, I, 197; Teftâzânî, Muhtasar, s. 265; Aydınî, age., s.153. 
42 Bakara sûresi (2): 238. 
43 Muhammed Ali es-Sâbûnî, Safvetu’t-Tefâsîr, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1996,  I, 139. 
44 Kadir sûresi (97): 4. 
45 Sâbûnî, age., III, 558. 
46 Ahzab sûresi (33): 7. 
47 Sâbûnî, age., II, 471; Atiyye, age., s. 89-90.  
48 Nebe sûresi (78): 38. 
49 Sâbûnî, age., III, 486. 
50 Nebe sûresi (78): 38. 
51 Sâbûnî, age., II, 107-108; Atiyye, age., s. 110. 
52 Nuh sûresi (71): 28. 
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kendisinden ba�layarak sırasıyla ana-babasını ve evine giren müminlere dua ettikten sonra genel olarak 
bütün mümin hanım ve erkeklere dua atmesi özel olarak zikredilenlere verilen önemi göstermektedir. 

4. Tekrar:  

Bir lafzı veya ifadeyi iki kere ya da daha fazla tekrar etmek çe�itli amaçlarla yapılır. Bunların 
ba�lıcaları �öyledir:53 

a.  Manayı zihinde iyice yerle�tirmek ve tekit etmek: 

• �o�.'������1�Z�8��X�'����F�������>��6����g��.'������1�Z�8��X�'����F�������>n “Hayır; ileride bileceksiniz! Hayır, Hayır! �leride 
bileceksiniz!”54 Burada tehdidi peki�tirmek için tekrar yapılmı�tır. 

• �����/���O�)�����O�Z��������"��.�����n�q��o�/���O�)�����O�Z���������"��.�I  “Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 
Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.”55 Bu ve bundan önceki örnekte cümleler tekrar 
edilerek mana peki�tirilmi�tir. 

b. Uyarı ve te�vik: 

 o	f��-�"��� �L�$����r�� �+�����p�TG�����LI��S�'�d���)�q�E��B������= ���F��6�>�$�G����.'�Z���8���S�'�d���)����"s�x�T�����U��d�<n “O inanan kimse dedi ki: “Ey 
kavmim! Bana uyun ki, sizi do�ru yola ileteyim. Ey kavmim! \üphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir 
yararlanmadır.”56 Burada �S�'�d���) tekrar edilmi�tir. Çünkü konu�an kimse, gittikleri yolun yanlı� oldu�u 
noktasında kavmini uyarmakta, onlar için onların faydasına olan �eyleri istemekte ve te�vik etmektedir.  

c.  Acı ve üzüntünün büyüklü�ünü ifade etmek.  

Hüseyin b. Mutayr’in �u iki beytindeki gibi:57  

 ���*��Z�"�����d���*r���J�(��U�<����,�L�� �u�"����(����O1���,���]��� �Y9�����"��Z�̀ 

<�*��Z�"������d��)p�E'�m��,�)�Y�<��:� �> "�.�>�$d<��a���-�"����+����<�������h 

Ey Ma’n’ın kabri! Sen yerdeki ilk çukursun,  

Cömertlik için bir istirahatgâh olarak planlanmı�. 

Ey Ma’n’ın kabri! Onun cömertli�ini nasıl örtebildin! 

Çünkü karalar da denizler de onun cömertli�iyle doluydu. 

Burada nidâ ifadesi olan ��*���Z�"��������d���) kısmı tekrar edilmi�tir. Maksat üzüntünün büyüklü�ünü 
göstermekdir. 

d. Cümlenin uzakta kalmı� kısmını hatırlatmak (zihin tazelemek): 

 ����o	6 ��(�Y�	Y'��J�M�����G�$��Z�!�����"���t��!�Y��.I���������<������2�<��<�$��G��m��6��g��'���-������"��$��Z�!�����"��<���m��G���)�T1����t�!�Y��.I��6�g�n  “Sonra �üphesiz ki 
Rabbin, eziyete u�ratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin 
yanındadır. \üphesiz Rabbin bundan sonra da çok ba�ı�layandır, çok merhamet edendir.”58 Âyette ��t��!�Y��.I 
ifadesi tekrar edilmi�tir. 

e.  Cümlenin uzakta kalmı� kısmını hatırlatmak (zihin tazelemek): 

 ����o	6 ��(�Y�	Y'��J�M�����G�$��Z�!�����"���t��!�Y��.I���������<������2�<��<�$��G��m��6��g��'���-������"��$��Z�!�����"��<���m��G���)�T1����t�!�Y��.I��6�g�n  “Sonra �üphesiz ki 
Rabbin, eziyete u�ratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin 
yanındadır. \üphesiz Rabbin bundan sonra da çok ba�ı�layandır, çok merhamet edendir.”59 Burada �.I ile 
haberi arası uzun oldu�u için �t�!�Y��.I ifadesi tekrar edilmi�tir. 

������������������������������������
53 Kazvînî, Îzâh, I, 197-199; Sübkî, age., II, 123-124; Teftâzânî, Muhtasar, s.265; Aydınî, age., s.154-155; Atiyye, age., s.191-266. 
54 Tekâsür sûresi (102): 3-4. 
55 �n�irâh sûresi (94): 5-6. 
56 Mü’min / Gâfir sûresi (40): 38-39. 
57 Aydınî, age., s.112, 155; Mehmet Zihni Efendi, el-Kavlu’l-Ceyyid fî �erhi Ebyâti’t-Telhîs ve �erhayhi ve Hâ�iyeti’s-Seyyid, 
�stanbul, 1304, s.191-192, 287; Abdünnâfi �ffet Efendi,  en-Nef’u’l-Muavvel fî Tercemeti’t-Telhis ve’l-Mutavvel, Matbaa-i Âmire, 
�stanbul, 1289, I, 309. 

58 Nahl sûresi (16): 110. 
59 Nahl sûresi (16): 110. 
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���o�
��T��Z��������"�*r�b���J���!���6�7�����O�+�8�������'�1�Z�J�)��6�������!��<�$���+�)��.���.'���+�)�<���'�8�������!��.'�(���J�)���)�T���������O�+�8��An “Ettiklerine sevinen 
ve yapmadıklarıyla övülmekten ho�lananların, sakın onların azabdan kurtulacaklarını sanma.”60 Âyette ��A
�����O�+�8 ifadesi tekrar edilmi�tir. Burada birinci fiille müteallakı arası uzun oldu�u için fiil tekrar edilmi�tir. 

5. Îgâl:  

Îgâl, bir beyti veya sözü nükte ifade eden bir �eyle bitirmektir. Bu �ey olmasa da aslında mana 
tamamdır. Maksat, yanlı� anla�ılmayı ortadan kaldırmak ya da güzel bir �eye te�vik etmektir. Bunun 
sadece �iire mahsus oldu�u da söylenmi�tir. Ancak kaynaklarda Kur’ân-ı Kerîm'de de îgâl bulundu�u 
zikredilmi� ve örnekler sunulmu�tur. Muhtâr Atiye Kur’ân’da yedi yerde îgâle örnek buldu�unu 
söylemi�tir:61 

•  o���.<�$��-�7�"��6��G<����������/����m����6�K���;��O�)��A�����"��'��Z���8����� �1��F���������'��Z���8���S�'��d����)��U���dn “\öyle dedi: “Ey kavmim! Bu elçilere 
uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmi� kimselerdir.”62 Ayette ���6��G<
��.<�$��-�7�" kısmı peygamberlere tabi olmaya te�vik amacıyla gelmi�tir. Bu kısım olmasa da ayetin manası 
tamdır. 

• o��.'�����d'�)�*S�'����0���������/��K�(��h����1���������"�������O�(���������"�<��.'����M���)������� �1�G��̀�����6����K�+�����n� “Cahiliye dönemi hükmünü mü 
arzuluyorlar?! Kesin olarak inanan bir toplum için Allah’ın hükmünden daha güzel kimin hükmü 
olabilir?!”63 Ayette ���.'���d'�)�*S�'��0�� kısmı manayı peki�tirmek için gelmi�tir. Ayrıca âyetin bu fâsılayla bitmesi 
öncesi ve sonrasındaki âyet fâsılalarına da uygun olmu�tur. Bu kısım olmasa da ayetin manası tamdır. 

• o���)���!�$���"������'�����<���H�I��?��a�$������6���4����������O�8�������<�n “…Arkalarını dönüp giderlerken sa�ırlara da dâveti 
duyuramazsın.”64 Burada ���'����< "dönüp gitmek" fiiliyle mana tamamlanmı�tır. Ancak pe�inden gelen ���)���!�$��" 
"Arkaya dönerek" lafzı dönüp gitmenin geriye do�ru oldu�unu, ba�ka bir yöne olmadı�ını ifade 
etmektedir. "Geriye dönüp gitme" ifadesi daveti duymayacak kimselerin durumunu en güzel �ekilde ifade 
etmektedir. Bu ifadeyle mana peki�tirilmi�tir. 

• o��)�$�-�7�"��'�L��>���"�<��6�7�8�Y��̀�8��,�+�!�Y���������$�7����!�������1�u�����<���-�B����)�T�����t�����<���n “��te onlar, hidayete kar�ılık dalâleti 
satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamı� ve kendileri de do�ru yola girememi�lerdir.”65 
Bu âyette ise �����)�$��-�7�"��'�L���>����"�< ifadesi onların zararda oldu�u ifade etmektedir ve öncesindeki manayı 
peki�tirmek için gelmi�tir.  

6. Tezyîl:  

Tezyîl, bir cümlenin pe�inden tekit için bir cümle daha getirmektir. Tekit için gelen bu cümle ise 
iki kısımdır. Birincisi atasözü gibi yaygınla�anlar, ikincisi de atasözü gibi yaygınla�mayanlardır:66 

1. Atasözü gibi yaygınla�anlar: 

•  o���/��d'�G�b��.��>��=�����������.I�������=��������������G�b�<�����+�����?���m��=��d�<n “De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. \üphesiz batıl, 
yok olmaya mahkûmdur.”67 Âyetin ikinci kısmı birinci cümlenin manasını tekit etmektedir ve bu ifade 
atasözü gibi yaygınla�mı�tır. 

• o������e�'�����������0�w��H�*���J�L��=��>�q�����.<�$�����5�����6��7����,��"��.��������q�������$��1�5�����t��1���d�����"�*�������������1�Z�m����"�<�n “Biz, senden önce de hiçbir 
be�ere ebedîlik vermedik. \imdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar? Her can ölümü 
tadacaktır.”68 Âyetin hiçbir be�ere ebedilik verilmedi�ini bildiren kısmıyla mana tamamlanmı�tır. 
Pe�inden gelen "\imdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar?" cümlesi birinci tezyil, "Her can 
ölümü tadacaktır" cümlesi ise ikinci tezyildir ve bu ikincisi atasözü gibi yaygınlık kazanmı�tır. Birinci 
tezyîl ise atasözü gibi yaygınla�mamı� olan kısma dahildir. �ki tezyîl ifadesi de birinci cümlenin manasını 
peki�tirmek için gelmi�tir. 

������������������������������������
60 Âli �mrân sûresi (3): 188. 
61 Kazvînî, Îzâh, I, 199-200; Sübkî, age., II, 125; Teftâzânî, Muhtasar, s.266; Aydınî, age., s.156; �brahim Mahmud Allân, el-Bedî‘ 

fi’l-Kur’ân Envâuhû ve Vezâifuhû, \arika, 2002,, s.623-627; Atiyye, age., s.266-277. Atiye bizim burada zikretti�imiz dört âyetin 
dı�ında �u üç âyeti de îgâle örnek olarak vermi�tir: Âl-i �mran (3): 111-112, Fâtır (35): 8, Zâriyât (51): 23. 

62 Yâsîn sûresi (36): 20-21. 
63 Mâide sûresi (5): 50. 
64 Neml sûresi (27): 80. 
65 Bakara sûresi (2): 16. 
66 Kazvînî, Îzâh, I, 200-202; Sübkî, age., II, 126; Teftâzânî, Muhtasar, s.267; Aydınî, age., s.157; Allân, age., s.620-623; Atiyye, 

age., s.333-365. 
67 �srâ sûresi (17): 81.  
68 Enbiyâ sûresi (21): 34-35.  
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2. Atasözü gibi yaygınla�mamı� olanlar: 

•  o�Y'�J�K�����A�I�x�b�� �̀L��=�G�<��<���J�>�����!��6�G���)�_�m�t��Hn “Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz 
nankörden ba�kasını cezalandırır mıyız!”69 Âyetin ikinci kısmı mana itibariyle öncesindeki cümleyle ilgili 
olup ondan ba�ımsız bir manası olmadı�ı için atasözü gibi yaygınla�mamı�tır. Çünkü ceza lafzı hem 
sevap verme hem de cezalandırma anlamında kullanılırken burada her iki lafız da cezalandırma 
anlamında kullanılmı�tır. Yine burada da tezyîl ifadesi birinci cümlenin manasını peki�tirmek için 
gelmi�tir. 

• o��.<���F��5�����6�G��t�����<���<��r���]j����<��� �L�$���#����6�7������a����,�����(��t�����<���n “��te onların amelleri dünyada da ahirette de 
bo�a gitmi�tir. Ve onlar hüsrana u�rayanların ta kendileridir.”70 Âyetin ikinci kısmı yani "Ve onlar 
hüsrana u�rayanların ta kendileridir" ifadesi tezyîl olup, önceki cümlenin manasını tekit için gelmi�tir. 

7. �htirâs:  

Buna tekmîl de denir. Maksadın tersine bir intiba (vehim) verebilecek sözde, o intibayı ortadan 
kaldıracak bir sözün getirilmesidir. Yani cümleyi yanlı� anla�ılmayı giderecek bir sözle tamamlamaktır. 
Bu söz de bazen cümle arasında, bazen de cümle sonunda gelmektedir. �htirâs, maksadın açık ve net bir 
�ekilde ifade edilmesi ve herhangi bir anlam karga�asına ve yanlı� anla�ılmaya mahal bırakmaması 
açısından önemli bir sanattır.71 

Örnekler: 

•  o�����)�������K����i��1�a�*r�_��a�������� ��"�k�������i��1�a�*�����H���������h��L'���+�)�<��6�7����+�)�*S�'��0�!��~��#�8�;��)��X�'��O���n “Allah onların yerine öyle bir 
topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allahı severler. Onlar müminlere kar�ı alçak gönüllü, 
kâfirlere kar�ı güçlü ve onurludurlar.”72 Bu ayet-i kerimde Allah’ın sevdi�i kimselerin mü’minlere kar�ı 
alçak gönüllü oldu�u zikredilmi�tir. E�er pe�inden gelen “kafirlere kar�ı da onurlu ve güçlüdürler” ifadesi 
olmasaydı mü’minlere kar�ı olan alçakgönüllülüklerinin zayıflık ve güçsüzlükten kaynaklanabilece�i 
intibası ortaya çıkacaktı. Son ifadeyle onların güçlü kimseler oldu�u zikredilerek bu intiba ortadan 
kalkmı�tır. Burada "Onlar müminlere kar�ı alçak gönüllü, kâfirlere kar�ı güçlü ve onurludurlar" kısmında 
mukâbele sanatı da vardır.  

• o����� �"����̀�������S�'��0�����������a��h��F�;�!��E����)��A�<�������*��Z��F��<�*�����(�Y�<�H��6��K�!�Y��=��0����l'�!�T��>��.������n “E�er seni yalanlarlarsa de ki: 
Rabbiniz geni� bir rahmet sahibidir. Bununla beraber O'nun azabı, suçlular toplulu�undan geri 
çevrilmez.”73 Bu ayet-i kerimde de son cümle ile yanlı� intiba ortadan kalkmı�, mana tamamlanmı�tır. 
Çünkü Hz. Peygamber (sav)’e kendisini yalanlayan kimselere sadece “Rabbiniz geni� bir rahmet 
sahibidir” demesi emredilmi� olsaydı o zaman peygamberi yalanlayanların da affedilece�i gibi bir intiba 
ortaya çıkacaktı. Ancak “Bununla beraber O'nun azabı, suçlular toplulu�undan geri çevrilmez” ifadesiyle 
bu yanlı� intiba ortadan kaldırılmı�tır. 

• o��.<���Z�����)��������6���G�<���p�E'����m�<��.���� �1���F��6�K��������+�)��������6�K��>����O�"��'���1�]�E���=������������7�)����)�	����1���L��,������d��=��������x�E��<�i���1�a���'���8�����H�I�i���-�(�n 
“Nihayet Karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve 
ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi.”74 Yine burada da son cümle ile yanlı� intiba ortadan 
kalkmı�, mana tamamlanmı�tır. Karınca da bilmektedir ki bir peygamber bir karınca da olsa bilerek asla 
ona zarar vermez. Bu ifadeyle bir peygamberin bilerek herhangi bir haksızlık yapmayaca�ı belirtilmi�tir.  

• o���6�7��O�JL���<��6�7���������'�"�;��!��h��1����= ����F�#�����.<�$��G��̀������<����Y����u���#���<������ �̂��� ��"�k���������"��.<�$�a��0����x�'�-�O�)�����n “Müminlerden -
özür sahibi olanlar dı�ında- oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz.”75 
Burada ise “özür sahibi olanlar dı�ında” ifadesiyle yanlı� anla�ılma ortadan kaldırılmı�tır. Bu ifade 
olmasaydı o zaman hastalık vb. bir mazeretten dolayı cihada katılamayanların vebal altında oldu�u gibi 
bir hüküm ortaya çıkacaktı.   

• o��������]���/���)s����*?'��F����� �̂�����"����?���u� �!��&����5�8��t�(���m�i���I��l�$�)��6���3��<�n “Bir de elini koltu�unun altına sok ki, bir 
ba�ka mucize olmak üzere o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın..”76 Bu ayette ise “kusursuz ve 

������������������������������������
69 Sebe sûresi (34): 17. 
70 Tevbe sûresi (9): 69. 
71 Kazvînî, Îzâh, I, 202-205; Sübkî, age., II, 127-128; Teftâzânî, Muhtasar, s.268; Aydınî, age., s.159; Allân, age., s.618-620; 

Atiyye, age., s.314-332.  
72 Mâide sûresi (5): 54. 
73 En’âm sûresi (6): 147. 
74 Neml sûresi (27): 18. 
75 Nisâ sûresi (4): 95. 
76 Taha sûresi (20): 22. 
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lekesiz” ifadesi eldeki  parlak beyazlı�ın alaca hastalı�ı vb. bir hastalık ya da kusurdan dolayı olma 
ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.  

• o����6�7�d�'��������"�����:�0��O����6�7� ��1�a�����5���n “Ve tavan, tepelerinden üzerlerine çöktü.”77 Tavan zaten üstten 
çöktü�ü halde burada "tepelerinden" �eklinde bir lafzın daha gelmesi manayı peki�tirmek içindir. Bu 
lafızla onların da o çöken tavanın altında oldu�u ifade edilerek, di�er ihtimaller bo�a çıkarılmı�tır. Bu 
âyet aynı zamanda ihtirâs konusuna da örnektir. 

8. Tetmîm:  

Tetmîm, maksadın tersine bir intiba vermeyen sözde, bir nükteden dolayı, cümlenin temel 
unsurlarından olmayan bir ögenin söze eklenmesidir. Bunlar da mef'ûl, hâl, temyiz gibi ögelerdir. Birçok 
belâgat âlimine göre, eklenen bu lafız manayı güzelle�tirmek, tamamlamak veya peki�tirmek ya da vezin 
uygunlu�unu sa�lamak gibi gayelerle kullanılır. Bu iki gayeden birincisi makbul iken, ikincisi yani 
sadece vezin uygunlu�unu gözeterek söze fazladan bir lafız eklemek ise ha�iv olaca�ı için bu, söz kusuru 
olarak kabul edilmi�tir.78 

Örnekler: 

• o�/�� �����p�$���Z�!�����F���x�T�����.��+���Fn “Bir gece, kulunu… götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.”79 
Bu âyetteki ����F�� fiili zaten gece yürüyü�ü anlamına gelmekte olup, nekra olan �/�� ��� zarfı bunun gecenin bir 
bölümünde meydana gelip, gecenin tamamında olmadı�ını göstermektedir. 

• ���o��/�� �0�L��.'����1���)������<�����̀�����.'�1�]�$�)��t�����<�;���	��"�k�"��'�G�<�i�DL����<���*��>�H����"��e��+����4������"��=���Z�)����"�<�n “Erkek veya kadın, 
her kim de mümin olarak iyi i�ler yaparsa, i�te onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlı�a 
u�ratılmazlar.”80 Bu âyetteki �i��DL����<���*��>�H����" ve ��	��"�k��"��'��G�< ifadeleri tetmîm için gelmi�tir. Birincisiyle cennete 
girme hükmüne hem erkek hem de kadınların, ikincisiyle de sadece mü'min olanların dahil oldu�u ifade 
edilerek "kim iyi i�ler yaparsa" hükmü daraltılmı�tır.  

• ��o��.<�$���a'�8��6�-����>�#���-����������̀����!��<�������!���<��'���L�_�+�8�������<��'������5�8��������������K�w��1�������6�7� ���1�a��U�_����-�8��'�"��0�-���F���6���g��h���1��������!�Y��'������d���)�T�������.�I�n 
“«Rabbimiz Allah’tır» deyip sonra da istikamet üzere, do�ru yolda yürüyenler yok mu, i�te onların 
üzerine melekler inip: «Hiç endi�e etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vâd edilen cennetle sevinin!» derler.”81 
Bu âyette ise ��'�"��0�-��F� fiili tetmim için gelmi�tir. Çünkü meleklerin bu müjdesine ermek için sadece 
"Rabbimiz Allah'tır" demek yetmeyecektir. Bunu söyledikten sonra yaptı�ı amellerle dosdo�ru yolda 
yürümek �artı da eklenmi�tir.  

• o����� ��"�k��"��6�-���>��.�I��������.�'�1�a�;������6�-��L���<��'��L�_�+�8������<��'���7�8������<�n “Gev�ekli�e kapılmayın, üzülmeyin, e�er iman 
ediyorsanız elbette en üstün sizsiniz.”82 Bu âyette ise ���� ��"�k��"��6�-���>��.�I ifadesi tetmim için gelmi�tir. Bu 
ifadeyle üstünlük inanma �artına ba�lanmı�tır. 

9. �‘tirâz:  

�‘tirâz, pe�pe�e gelen iki söz veya sadece bir sözün içerisinde, irabda mahalli olmayan bir veya 
daha fazla ara cümle getirmektir:83 

�tiraz cümlesi çe�itli gayelerle gelir. Bunlar �öyledir: 

1. Tenzih ve ta‘zim: 

•  �o�.'�7�-�����)�����"��6���7���<�-��h�L��+�����F����e�����������~���.'���1�Z�̀�)�<n “Kızları Allah'a isnat ediyorlar - Allah bundan 
münezzehtir -  Be�endikleri (erkek çocukları) da kendilerinin oluyor.”84 

• �o�6�)�����"���7�-� �����F�#��%�L%I�<�-�i�D�L�9�����>����>�T�������� �����<��,�Z���3�<�������!��6���1�a����~��<�-�i���D�L�����7�-�Z���3�<�#��%�LI�%�
�Yn “Rabbim! Onu kız 
do�urdum -Oysa Allah, onun ne do�urdu�unu daha iyi bilir. (Bekledi�in) erkek, (sana verilen) kız gibi 

������������������������������������
77 Nahl sûresi (16): 26. 
78 �bn Re�îk, age., II, 50; Kazvînî, Îzâh, I, 205-206; Sübkî, age., II, 128; Teftâzânî, age., s.268; Aydınî, age., s.160; Allân, age., 

s.614-618; Atiyye, age., s.371 
79 �srâ sûresi (17): 1. 
80 Nisâ sûresi (4): 124. 
81 Fussilet sûresi (41): 30. 
82 Âl-i �mran sûresi (3): 139. 
83 Kazvînî, Îzâh, I, 206-209; Sübkî, age., II, 129-133; Teftâzânî, age., s.269; Aydınî, age., s.161; Allân, age., s.635-637; Atiyye, 

age., s.281-314. 
84 Nahl sûresi (16): 57. 
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olmaz.85 - Ona Meryem adını verdim.”86 Bu âyet-i kerîmede ise iki itiraz cümlesi gelmi�tir. Birincisi ��~��<
�!��6�1�a���,�Z�3�<����  cümlesi, ikincisi ise i�D�L�9���>����>�T������ ���< cümlesidir. Müfessirlere göre birincisinde Allah'ı tenzih, 

ikincisinde ise Hz. Meryem'in özrü vardır. Fahreddin er-Râzî'ye göre Allah'ın Meryem’e hibe etti�i etti�i 
kız çocu�unun, Meryem'in istedi�i erkek çocu�undan daha üstün olması da muhtemeldir.87  

2. Durumu tasvir: 

 n�#�Z�1�d����?����F��)�<��l�?��"�#�Z�1�!���� �Y�����)��= �d�<�-��?���������  �̂�<�-����"�;�����#�u�d�<�-��x�E'�̀����i�1�a��e�'�-�F��<�-��� �����������S�'�0�1����/$�Z�!��= �d�<�
o “Yere, «Suyunu çek!», gö�e, «Ey gök sen de tut!» denildi. - Su çekildi, - i� de bitti; - gemi Cudi'ye 
oturdu. - «Haksızlık yapan millet Allah'ın rahmetinden uzak olsun» denildi.”88 Burada üç itiraz 
cümlesiyle Nuh tufanının nasıl sona erdi�i tasvir edilmi�tir. 

3. Dua: Avf b. Muhallim e�-\eybânî (ö. 580)’nin �u beyti gibi:89 

��� �L���D����.I���1�!<�7�-�M�- �.����m���8�i�I�#�Z���F��,m�'�(���$d  

�üphesiz seksen ya� – Sen de ona eresin- 

Kula�ımı bir tercümana muhtaç etti. 

4. Tenbih:  

• ��6�g��6�K�!�Y��<���J�M�-�F���.���<�-q�	� ���!�<�	�)�T�L��h��"��6�K����#��L�I�-������h�1�������I��<�$���Z�8�������q����������*� ���]�*6 �K�(��.�$������"��,�1�4����6�g��h�8��)s��,���K�(���	
��-�>�����n
������������*�� ���>�*S�'��)��
��T��a��6�K� ��1�a��X���]���#�L��������'����'�8��.�I�<��h�1��u���*=��u���x�H��=��>��e�k��)�<�i���O�"�*=�m���i���I��/�O�(��/a��-�"��6�K�Z�-���)��h� ���I��'�!'�8o  “Elif, Lam, 

Ra. Bu Kitap, hikmet sahibi ve her�eyden haberdar olan Allah tarafından, Allah'tan ba�kasına kulluk 
etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmı�, sonra da uzun uzadıya açıklanmı� bir Kitap'dır. Ben size, O'nun 
tarafından gönderilmi� bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden ma�firet dileyin ve O'na tevbe edin ki, 
belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin kar�ılı�ını versin. E�er 
yüz çevirirseniz o zaman ben do�rusu hakkınızda büyük günün azabından korkarım”90 Bu âyette " Ben 
size, O'nun tarafından gönderilmi� bir uyarıcı ve müjdeciyim." �eklindeki itiraz cümlesiyle peygamberin 
uyarıcı ve müjdeleyici oldu�u ifade edilerek tenbih ve uyarıda bulunulmu�tur. 

• \airin �u beyti gibi:91 

�<��6�1�a�-�h�Z�J��)��?��������61�Z��-  ��Y%�$�d��"��=�>�#�8�;�)��X�'�F��.�  

�unu bilesin ki – Çünkü ki�inin bilgisi ona fayda sa�lar - 

Takdir edilen her �ey ba�a gelecektir. 

5. Yemin edilen �eyin büyüklü�ünü peki�tirmek: 

 �o�	6 ����a����.'����1�Z�8��'������	6��O�0����h��L�I�<�q�S'�̀�������d��'���!��6�O�d�����1���n “Hayır; yıldızların yerleri üzerine yemin ederim; ki - 
bir bilseniz - bu ne büyük bir yemindir.”92 Bu âyet-i kerîmede ise itiraz cümlesi ���.'����1�Z�8��'���  ifadesidir. 
Bununla yemin edilen hususun büyüklü�ü tekit edilmi�tir. 

6. �ki ki�iden birisinin daha fazla hak sahibi oldu�una dikkat çekmek: 

 ���o�t�)�$�����'���<�#�������K��B���.���-������ �"���a�#����h���4���<�*��G�<�i�1�a�/��G�<��h�"����h�-�1���(�-��h�)�$����'�!��.��O�LP������ �2�<�<n “Biz insana, ana ve 
babasına kar�ı iyi davranmasını tavsiye etmi�izdir. Annesi onu, güçsüzlükten güçsüzlü�e ugrayarak 
karnında ta�ımı�tı. Çocu�un sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bana ve ana babana �ükret diye tavsiyede 
bulunmu�uzdur.”93 �tiraz cümlesiyle annenin daha fazla hak sahibi oldu�una i�aret edilmi�tir. 

7. Aciz bırakma: 

������������������������������������
85 Bu ifadenin Allah’a ait olması durumunda anlam yukarıdaki gibi verilmektedir. Bkz. Sâbûnî, age., I, 181. Bununla birlikte sözün 

Meryem’in annesine ait olma ihtimali de vardır. Bu durumda Meryem’in annesi, bu ifadesiyle, erke�in kızdan farklı olaca�ı 
anlayı�ıyla üzüntüsünü belirtmi�tir. bk. Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî el-Ensârî, el-Câmi′ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 
Beyrut 1985, IV, 68. 

86 Âli �mrân sûresi (3): 36. 
87 Fahreddin er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr ev Mefâtîhu’l-Gayb, Mektebetü’l-Îmân, Kahire 1412 / 1992, IV, 185;  Atiyye, s.304. 
88 Hud sûresi (11): 44. 
89 Seâlibî, Simâru’l-Kulûb fi’l-Mudâf ve’l-Mensûb, n�r. M. Ebu’l-Fadl �brahim, Dâru’l-Meârif, Kahire, 1965, s.610; Kazvînî, Îzâh, I, 

206; Teftâzânî, Muhtasar, s.269; Aydınî, age., s.163. 
90 Hud sûresi (11): 1-3. 
91 Kazvînî, Îzâh, I, 206; Teftâzânî, Muhtasar, s. 269; Aydınî, age., s.163. 
92 Vâkıa sûresi (56): 75-76. 
93 Lokman sûresi (31): 14. 
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 ��o�Y�������'�0�8�����-����'��1�Z�J�8�������<�-�����'��1�Z�J�8��6�����.�����n “Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- (yakıtı, 
insan ve ta� olan cehennem) ate�(in)den sakının.”94 Bu âyet-i kerîmede ��J�8�������<��'��1�Z  kısmı itiraz cümlesidir. 
Bu cümleyle Kur'ân'ı inkar eden muhatapların onun bir sûresinin dahi benzerini getirmekten aciz 
oldukları ifade edilmi�tir. 

8. Övgü: 

 �q������̂�������������3�<�$d�-���"%�Z����6�Z�L�-��G�0����$�a��� ��� “\eyh Abdülkâhir – Ne güzel âlimdir- belagat ilmini 
kurmu�tur.” 

9. Yergi: 

 q�r%'������i��a�E��$��d�-�N ��4J�������!�-����% ����'��!� “Ebu’t-Tayyib – Ne kötü fasih biriddir- peygamberlik 
iddiasında bulunmu�tur.” 

10. Tıbâk vb. edebî sanatlara riayet. Mütenebbî’nin �u beyti gibi:95 

�)���Y�'��*��1d���'�J�]<h�� �7����,  -�#�-��m��)��-�����7�m�h ���,�)������� 

Kalbimin atı�ındaki ate�i görseydin 

- Ey Cennetim! – Ondaki Cehennemi de görürdün. 

Sevgiliden �efkat ve acımanın talep edildi�i bu beyitte Cennet ve Cehennem kelimeleri arasında 
tıbâk sanatı vardır. 

Not: �tiraz cümlesi misallerde de görüldü�ü gibi bir nükteye binaen vâv ve fâ harfleriyle de 
ba�layabilir.  

10. E�anlamlılık 

Bir �eyi birkaç �ekilde ifade etmek maksadıyla e�anlamlı ögeler kullanmak da itnâb kabul 
edilmi�tir. Bundan maksat mananın peki�tirilmesi ve ifadeye kuvvet kazandırılmasıdır. 

Örnekler: 

• ��o��h��1���i����I�#�L�_�(�<�#�D�!�'�K�B�������L�I�n “Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah’a arz ederim.”96 Burada ��%���! ve 
.�_�( kelimeleri “üzüntü” manasında e�anlamlı lafızlardır. 

• o���/���u�G��A�<����/��1�����X���5�)��������	��"�k�"��'�G�<��e��+����4������"��=���Z�)����"�<�n “Her kim, mümin olarak iyi olan i�lerden 
yaparsa, artık o, ne zulümden ne de hakkının çi�nenmesinden korkar.”97 Burada ise �6�1�� ve 6�u�G kelimeleri 
“zulüm” manasında e�anlamlı lafızlardır. 

• o��/-�"����A�<��/m�'�a���7 �������8��A�n “Onda ne bir e�rilik ne bir yumruluk göreceksin.”98 Burada &�'�a ve ,�"�� 
kelimeleri “e�rilik” manasında e�anlamlı lafızlardır. 

11. Nefy – �sbât (Olumsuzluk-Olumluluk): 

Maksadı, önce olumlu, pe�inden de olumsuz bir cümleyle ya da tam tersi olarak önce olumsuz, 
sonra da olumlu cümle kurmak suretiyle ifade etmek de itnâb sayılmaktadır. 

Örnek: 

����.'���"�k�)��A���)�T�������t�L�H�;�-��O�)�������L�I�q����������� �0�-�������!�	6 ��1�a��h��1���<��6�7�O�JL���<��6�7����'�"�;�!��<�$�G��̀�)��.������]j�����S�'� ����<��h�1���!��.'��"�k�)���)�T������t�L�H�;�-�O�)��A��n
�1���!o��.<�E�E���-�)��6�7���)�Y�#����6�7����6�7�!'�1�d��,�!��8�Y��<����]j�����S�'� ����<��h   

“Allah’a ve âhiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için 
senden izin istemezler. Allah, kendine kar�ı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah’a ve 
ahiret gününe inanmayan, kalpleri �üpheye dü�üp kendileri de o �üphelerinin içinde bocalayan kimseler 
senden izin isterler.”99 Âyette ��.�H�;�-��F� fiilinin önce olumsuzu V��t�L�H�;�-��O�)��A[  daha sonra da olumlusu V��t�L�H�;�-��O�)[  
kullanılmı�tır. 

������������������������������������
94 Bakara sûresi (2): 24. 
95 Abdurrahman el-Berkûkî, �erhu Dîvani’l-Mütenebbî, Beyrut 1979, IV, 143; Kazvînî, Îzâh, I, 207; Aydınî, age., s.165. 
96 Yûsuf sûresi (12): 86. 
97 Tâhâ sûresi (20): 112. 
98 Yûsuf sûresi (12): 86. 
99 Tâhâ sûresi (20): 107. 
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12. Te�bih 

Maksadı ifade ettikten sonra onu te�bihlerle desteklemek de itnâb olarak kabul edilmi�tir. 
Buhturî'nin Feth b. Hâkân'ı methetti�i �u beyitlerinde oldu�u gibi:100 

�*E�E�k�F��#�0�1�]�#����E�E���8  ����/� �7�"��/F�;�!�<�i�m���"��/(����F 

� �O���K���:�I��.�m����-�h�2��Y�/]�  �<�>������+���I��.�m����-�h�"��O�-�D/� � 

Liderli�in iki güzel huyu onda görünmektedir: 

Kâh umut kapısı cömertlik, kâh korku salan yi�itlik. 

Kar�ısına nâra atarak çıkarsan o bir kılıç gibidir, 

Ondan yardım dileyerek çıkarsan da bir deniz gibidir o. 

\air ilk beyitte Feth b. Hâkân'ın hem cömert hem de yi�it birisi oldu�u zikretmi�tir. �kinci 
beyitte ise bu iki özelli�i te�bihlerle kuvvetlendirmek suretiyle itnâb yoluna gitmi�tir. Kur'ân'da bu tür 
te�bihe uygun bir misal tespit edemedik. 

13. Tard ve akis: 

Tard ve akis, ifadede kullanılan iki cümlenin birinin lafzının di�erinin manasını kar�ılamasıdır. 
Bundan maksat manaya kuvvet kazandırmaktır.101  

Örnek: 

���.'��1�Z�J�)��<������6�G���"�����"��h�1����.'�4�Z�)��A�������	E��$�B�	����̂�	��K�w��1�"���7� �1�a��r�Y��̀�+����<�������������������G�E'�d�<��/Y��L��6�K �1�G���<��6�K�O�JL����'�d��'��"s���)�T������7�)����)�n
o��.<���"�k�)���"  

“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve ta�lar olan ate�ten koruyun. Onun 
ba�ında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurdu�una kar�ı gelmeyen ve emredildiklerini yapan 
melekler vardır.”102 

Bu ayetin sonunda meleklere ait olarak iki özellik zikredilmektedir: 1. Allah'ın emirlerine kar�ı 
gelmemeleri. 2. Kendilerine emredileni yapmaları. 

Birincisi yani Allah'ın emretti�i �eylere kar�ı gelmemelerinin manası emretti�i �eyleri yapmaları 
demektir. Bu da ikinci cümlenin manasıyla örtü�mektedir. �kincisi yani Allah'ın emretti�i �eyleri 
yapmaları da O'na kar�ı gelmemeleri manasında olup bu da birinci cümlenin manasıyla örtü�mektedir. 

14. Zamir yerine isim gelmesi: 

Zamirler, maksadın en kısa yolla ifadesi yani sözü uzatmamak için kullanılır. Ancak bazı 
gayelerle zamir gelmesi gereken yerde isim tercih edilir. Bu yolla ifadenin peki�tirilmesi, maksadın 
muhatabın zihnine iyice yerle�tirimesi, bir �eyin yüceltimesi ya da alçaltılması, korkuyu artırmak, 
zikrederek haz duyma gib gayelerle ba�vurulur. Kur'ân-ı Kerim'de bu üslûba ait örnekler çoktur.103 

• o�~������i��1�a��=��>�'�-���,�"�_�a���H���n “Bir �eye kesin karar verince de artık Allah’a güven.”104 Bu âyeti 
kerîmede �#�1�a��  /bana” yerine Allah ismi açıkça gelmi�tir. Burada maksat emri peki�tirmektir. 

•  ��o�$����4����~��q�	$��(����~���'�G��=�dn  “De ki : O Allah birdir. Herkes Allah’a muhtaçtır.”105 Önceki âyette 
Allah ismi geçti�i için yerine zamir gelebilirdi. Buradaki maksat ise müsnedün ileyh olan Allah lafzını 
muhatabın zihnine iyice yerle�tirmektir. 

• ��$��a����"��'�G���"�<��h�1����$��a����"��'�G��.'��'�0�)�<��
��-�K�������"��'�G���"�<��
��-�K�������"��p'���O�+�-����
��-�K����!��6�7�-��O������.<�'�1�)��/0)���J����6�7��"��.�I�<��n
�o��������.'����1�Z�)��6��G�<��
�T��K�����h��1���i��1�a��.'���'�0�)�<���h��1��  “Ehl-i kitaptan bir gurup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı 
okurken dillerini e�ip bükerler. Halbuki okudukları Kitap'tan de�ildir. Söyledikleri Allah katından 
olmadı�ı halde: Bu Allah katındandır, derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar.”106 Bu âyette ise iki 

������������������������������������
100 �bnü'l-Esîr, age., II, 127; Durmu�, a.g.mad., XIX, 218. 
101 Meydânî, age.,  s. 91. 
102 Tahrim sûresi (66): 6. 
103 Suyûtî, age., II, 156; Meydânî, age., II 98; Abbâs, age., s.504. 
104 Âli �mrân sûresi (3): 159. 
105 �hlas sûresi (112): 2. 
106 Âl-i �mrân sûresi (3): 78. 
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yerde zamir yerine isim kullanılmı�tır. Birinci 
����-�K��� lafzı, ikincisi ise ~� lafzıdır. Maksat mananın 
peki�tirlmesidir. 

• �o���U�_��L����+��������!�<��p������_L������+�����!�<�n  “Biz Kur’ân’ı hak olarak indirdik. O da hakkın ve gerçe�in ta 
kendisi olarak indi.”107 Burada ise manayı peki�timek ve vurgu maksadıyla %��+��� lafzı tekrar kullanılmı�tır. 

15. Ta‘lîl: 

Ta‘lîl, bir �eyin sebebinin zikredilmesi demektir. Bir �eyin do�rulu�unu, fayda ya da zararını 
ortaya koymak maksadıyla onun sebebini açıklamak da itnâb çe�itlerindendir.108 

Örnekler: 

• �o���.'���+�1�J�8��6���K�1�Z��������/��� �D�>��h���1����<�����>�H��<��'�-���g������/���������6�-�� �0�����H�I��'����"s���)�T����������7�)����)�n  “Ey iman edenler! (Sava� 
esnasında) kar�ı kar�ıya geldi�iniz dü�man birli�ine kar�ı sebat edin ve Allah’ı çok zikredin ki felah 
bulasınız.”109 Bu ayette ����+�1�J�8��6��K�1�Z���.'  ifade ��'��+�1�J�-��� "felaha ermaniz için" manasında olup burası olmasa da 
cümle tamamdır. Fakat bu kısım talep edilen i�lerin yapılmasına sebep olarak zikredilmi�tir. 

• �o��� �����������Z��������a�c#���M����h��1����.�I������h��O�J�����$��G��̀�)������L������$��G��m����"�<�n  “Cihad eden, ancak kendisi için cihad etmi� 
olur. \üphesiz Allah, âlemlerden müsta�nîdir. (O'nun hiçbir �eye ihtiyacı yoktur).”110 Bu ayette ise ���h��1����.�I
����� �������Z��������a�c#���M�� kısmı ta‘lil olarak gelmi�tir. Ayet cihad eden kimsenin bunun kar�ılı�ında Allah'tan sevap 
alarak aslında kendisi için cihad etti�i, yaptı�ı cihadın Allah'ın mülküne hiçbir �ey katmayaca�ı, çünkü 
Allah'ın hiçbir �eye muhtaç olmadı�ı manasına gelmektedir. 

16. Tefsir: 

Tefsir, önce geçen sözdeki kapalılık veya karı�ıklı�ı gidermek manasıyla getirilen ögedir.111 

Örnekler: 

• �n���/a'�1�G������1�]��.����OL�������.�I�q���/a<�_�m�����������h���O�"���H�I�q���/a'��"������ �5�����h���O�"���H�I�<o��   “�nsan gerçekten pek huysuz 
yaratılmı�tır: Ba�ına bir fenalık gelince feryat eder. Ona imkân verildi�inde ise cimri kesilir.”112 Burada 
ilk ayette insana ait olarak zikredilen huysuzlu�un V�/a'�1�G[  ne oldu�u pe�inden gelen iki ayetle V������������h��O�"���H�I

�/a<�_�m�q�/a'��"���� �5�����h�O�"���H�I�<[  tefsir edilmi�tir. 
• ��n���6��K�!�Y�����"�	?��1�!��6�K���H�#���<��6�>�?��O�L��.'� �+�-�O�)�<��6�>�?���!����.'�+�!�T�)��
��T�Z�����?'�F��6�K�L'�"'�O�)��.�'�a������Us����"��6�>��� �̀�L��H�I�<�	6 ����a�o��   

“Hatırlayın ki, sizi, Firavun ailesinden kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, 
yeni do�an erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size 
reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.”113 Bu ayette ise ilk ba�ta zikredilen en kötü 
azabın V����
��T��Z�����?'��F��6�K�L'�"'��O�)[  ne oldu�u pe�inden gelen ifadelerle açıklanmaktadır V�����O�)�<��6�>�?����!����.'�+�!�T��)��.'� �+�-
	6 ���a��6�K�!�Y����"�	?��1�!��6�K���H�#���<��6�>�?��O�L[ . 

17. Tekit 

Tekit, öncesinde gelen kelimenin manasını peki�tiren lafızdır. Bu da lafzın tekrarıyla olabilece�i 
gibi, 	��J�L�@c=�>�@	� ���m vb. bazı kelimelerle de meydana gelir. 

Bir sözde muhatabın bilgi durumuna göre tekitli ifade kullanılması yerine göre güzel, yerine 
göre zorunlu bazen de gereksizdir. Meselâ muhatap bir konu hakkında hiçbir bilgi sahibi de�ilse bu 
durumda verilen bilgiden �üphe duymaz. Bu nedenle bu tür hallerde tekitli ifade kullanmak uygun olmaz 
ve gereksiz yere söz uzatılmı� olur. Bunun yanında muhatabın, haberin do�rulu�uyla ilgili tereddüt ve 
�üphesinin olması ve i�in hakikatini ö�renmek istemesi halinde ise tekitli ifade kullanmak güzel olur. 
Muhatabın bir haberi inkar etmesi durumunda ise tekitli ifade kullanmak zorunlu olur. Bu konu meânî 
ilminde haberî cümle ba�lı�ı altında incelenir. Ancak bir ifadede kullanılan tekit lafzı, cümlede belirli bir 
gayeye yönelik olarak fazladan kullanılmı�sa bu konu itnâba dahildir. 

Tekit ba�lıca �u yerlerde yapılır:114 

1. Muhatabın bir konuda tereddüt veya �üphesinin olması. 

������������������������������������
107 �srâ sûresi (17): 105. 
108 Suyûtî, age., II, 163; Meydânî, age., II 93. 
109 Enfâl sûresi (8): 45. 
110 Ankebut sûresi (29): 6. 
111 Suyûtî, age., II, 156; Meydânî, age., II 96. 
112 Meâric sûresi (70): 19-21. 
113 Bakara sûresi (2): 49. 
114 Meydânî, age., II 111-112. 
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2. Muhatabın bir konuyu inkar etmesi. 

3. Bazı sebeplerle muhatabın bir konuyu tereddüt veya inkar eden ki�i konumunda kabul 
edilmesi. 

4. Mecaz ihtimalini ortadan kaldırmak. 

5. Bir �eye te�vik etmek. 

6. Bir �eyden sakındırmak. 

Bir itnâb çe�idi olan tekit �u yollarla yapılır:  

Zâid kelimeler, tekit harfleri, lafzî tekit, manevî tekit, âmilini tekit eden mastar (mef'ûlü mutlak) 
ve tekit ifade eden hâl.115 

1. Zâid kelimeler 

Zâidlik, bir kelimenin aslî anlamından sıyrılarak tekit vb. gayelerle cümlede yer almasıdır. Zâid 
kelimeler cümleden dü�ürüldü�ünde bu gayeler gerçekle�mez. Zâid kelimeler denince isim, fiil ve harfler 
kastedilmektedir. Bunlar içerisinde en fazla, harfler zâid olarak kullanılırken, ikinci sırada fiiller ve son 
sırada ise isimler zâid olarak gelmektedir. Ali Necdî Nâsıf'a göre zâid kelimeler cümlenin manasını 
peki�tirip, sözü güzelle�tirir ve daha belîg hale getirir. Ona göre zâid harfler, farz ibadetlerin yanında birer 
tamamlayıcı durumda olan nâfile ibadetler gibidir. Yani zâidlik, gereksiz bir fazlalık de�il, kelimelerin bir 
takım edebî ve belâgî gayelerle bilinçli olarak kullanılması durumudur.116 �bn Cinnî'ye göre ise Arapça'da 
söze eklenen her zâid harf, cümlenin tekrarı yerindedir.117  

a. Harfler: 

Ba�lıca zâid harfler �unlardır: ��H�I����H�I���i���I����S������.������.�I����?������-�?��J����#���-�X��K���-�S�����-���"��������"���A�-�
�<�'�� 

Örnekler:118 

• ����o��/� ��4�!��$��8�Y�����h��7�����m�<�i��1�a��p���0������� ����������?���m��.�������1���n  “Müjdeci gelir gelmez gömle�i onun yüzüne attı 
da gözleri hemen açılıverdi.”119 Bu âyette gelen �.�� harfi zâid olup manayı peki�tirmektedir. Burada zâid 
harf, ifadeye gecikme ve bekleme olmaması yönünde bir anlam kazandırmaktadır. Yani ������� 'dan sonra 
gelen �.�� harfi tekit ifade ederek iki fiilin aralıksız olarak pe�pe�e meydana geldi�ini bildirir.120   

• �o��p�$���a�*X��K�!��h�1������ �����n  “Allah, kuluna yetmez mi?.”121 Burada bâ harfi manayı peki�tirmek için 
gelmi� olup zâiddir. Olumlu cümlelerde lâm harfinin tekit ifade etti�i gibi, olumsuz cümlelerde de ���� ��� ve 
����" 'nın haberinin ba�ında gelen bâ harfinin de tekit bildirdi�ini söyler.122 Kur'ân-ı Kerim'de "bâ" harfi 22 
yerde ��� �� 'nin, 19 yerde de ��" 'nın haberinin ba�ında zâid olarak gelmi�tir.123 

• ��o��� %�����u����A����<��6�7� ��1�a��
'��u�M���������� �̂�n  “Gazaba u�rayanların ve de sapıtanların yoluna de�il.”124 
Burada ise �A harfi zâid olup manayı peki�tirmek için gelmi�tir.125 

• �o���.'��1���Z�)��'�L���>�����!��6�G�E'�1�m�<��6�G�Y��4�!���<��6�7�Z���F��6�7� �1�a��$�7�B���G<�?��m���"���H�I�i�-�(n  “Sonunda oraya varır varmaz, 
kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları hakkında onların aleyhinde �ahidlik ederler.”126 Bu âyette oldu�u 
gibi "mâ" harfi izâ'dan sonra zâid olarak gelir ve manayı peki�tirir. Zemah�erî'ye göre burada zâid olan 
"mâ" harfi manayı peki�tirmektedir ve Allah dü�manlarının ate�e sevkedilmeleriyle azalarının aleyhlerine 

������������������������������������
115 Suyûtî, age., II, 139-144; Meydânî, age., II, 106-111; Durmu�, a.g.mad., XIX, 218-219. 
116 Ali Necdi Nâsıf, "Min Vahyi'z-Ziyâde fi'l-Kur'âni'l-Kerim", Mecelletü Mecmei'l-Lugati'l-Arabiyye, Kahire 1401 / 1981, C 47, 

s.43; Ahmet Yüksel, “Dilbilim Açısından Kur’ân’da Zâid Harfler”, �slâmî Ara�tırmalar”, C 17, S 3, 2004, s.172. 
117 Suyûtî, age., II, 142; Durmu�, a.g.mad., XIX, 218; el-Hasan b. Kâsım el-Murâdî, el-Cene’d-Dânî fî Hurûfi’l-Meânî, n�r. 

Fahruddin Kabâve – M. Nedim Fâdıl, Dâru’l-Kutubi’l-�lmiyye, Beyrut, 1992, s. 87.  
118 Zâid harflerle ilgili geni� bilgi için bk. Ahmet Yüksel, Biçim, Anlam ve �mlâ Yönüyle Arapçada Zâidlik, Etüt Yay., Samsun 

2005,  102-137; agm., s.171-183. 
119 Yûsuf sûresi (12): 96. 
120 Ebu'l-Kâsım Mahmud b. Ömer ez-Zemah�erî, el-Ke��âf an Hakâiki Gavâmidi't-Tenzîl, ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vucûhi't-Te'vîl, n�r. 

Âdil Ahmed Abdülmevcûd – Ali Muhammed Muavvız, Mektebetü’l-Ubeykan, Riyad, 1418 / 1998, IV, 548; Yüksel, agm., 
s.174. 

121 Zümer sûresi (39): 36. 
122 Suyûtî, age., II, 142; Durmu�, a.g.mad., XIX, 218. 
123 Yüksel, agm., s.176. 
124 Mâide sûresi (5): 19. 
125 Dervî�, age., I, 31; Atiyye, age., s.438. 
126 Fussilet sûresi (41): 20. 
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�ahitlik yapmaları aynı zamandadır.127  "Mâ" harfi ayrıca ��.�I���.�I��������)��������)���  gibi edatlardan sonra da zâid 
olarak gelir.128 

• �o���*�)�T��L��A�<�*� ����!������"������L�?��m����"�n  “Bize hiç müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi.”129 Burada ise "min" 
harfi zâid olup manayı peki�tirmek için gelmi�tir. Nahiv âlimlerinin ço�unlu�una göre "min" harfinin 
zâid olması için iki �art gereklidir: Birincisi kendisinden önce olumsuzluk (nefy), yasaklama (nehy) veya 
�=�G soru edatının bulunması, ikincisi de sonrasında gelen kelimenin nekra olmasıdır.130 

b. Zâid fiiller 

Fiiller içerisinde daha çok nâkıs bir fiil olan �.��> zâid olarak kullanılmaktadır.131 

Örnek: 

�������o��� ����2��$��7������#�����.���>�����"��6��1�K�L��:�� �>�n�   “Biz be�ikteki çocukla nasıl konu�abiliriz?”132 Burada ��.���> fiili 
manayı peki�tirmek için zâid olarak gelmi�tir. 

c. Zâid isimler 

Nahiv âlimlerinin ço�una göre isimler zâid olarak kullanılmaz. Ancak tefsirlerde a�a�ıdaki 
âyette geçen =�D�" kelimesinin zâid oldu�u zikredilmektedir:133 

�o���<�$��-�����G���$��0����h��!��6�-��"s����"���=��D�����!��'���"s��.������n  “E�er onlar da sizin inandı�ınız gibi inanırlarsa do�ru yolu 
bulmu� olurlar.”134 Bu âyette =�D�" kelimesi zâid olarak gelmi� ve manayı peki�tirmektedir. 

2. Tekit harfleri 

Bir sözün tekit ifade etmesinde en yaygın ve me�hur yöntem bazı tekit harf ve edatlarının 
kullanılmasıdır. Cümleler �.�I, �.��, �$�d, ������L�I, �art ifade eden emmâ V����"��[ , ibtidâ lâmı V�����[ , tenbih harfleri V��@��A���@����G
��)�@���>�@��"��[ , zâid harfler (���", ��! vb.), yemin, tekit nûnu gibi harf ve edatlarla tekit edilir.135 

3. Lafzî tekit 

Lafzî tekit herhangi bir lafız veya ifadenin tekrar edilmesiyle meydana gelen tekit türüdür. Bu da 
isim, fiil ve harfin tekrarıyla olabilece�i gibi, cümlenin tekrarıyla da gerçekle�ir. Bundan maksat manayı 
peki�tirmek suretiyle muhatabın zihnindeki �üpheleri ortadan kaldırmaktır.136 

Örnekler:  

1. �sim:  

�o�����>�E�����>�E��� �Y�;�����,�>�E���H�I���1�>�n  “Ama yer, çarpılıp paralandı�ı zaman.”137 Bu âyette bazı âlimlere göre 
ikinci mastar tekit için gelmi�tir.138 

2. Fiil: 

 �o���/$��)�<�Y��6�7�1�7�"�����)������K�����=�7�����n  “Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak.”139 Bu âyette 
ise �=�7�" ve �=�7�"�� fiilleri tekrar edilmi�tir. 

3. Harf: 

 �o������7 �����)�$�������]��������̀����#����J����<�$�Z����F���)�T������������"���<�n  “Mesud olanlar ise cennettedirler, orada temelli 
kalacaklardır.”140 Bu âyette #�� harfi tekrar edilmi�tir. 

������������������������������������
127 Zemah�erî, age., V, 378. 
128 Yüksel, agm., s.178-179. 
129 Mâide sûresi (5): 19. 
130 Murâdî, s.317; Yüksel, agm., s.179. 
131 Suyûtî, age., II, 142. 
132 Meryem sûresi (19): 29. 
133 Suyûtî, age., II, 142. Aynı durum Bakara sûresi 23. ayetteki =�D�" lafzı için de geçerlidir. 
134 Bakara sûresi (2): 137. 
135 Suyûtî, age., II, 139-140; Hâ�imî, age., s 60. 
136 Suyûtî, age., II, 143; Meydânî, age., II, 109; Kara, agm., s.367-368. 
137 Fecr sûresi (89): 21. 
138 Burada �����>�E����>�E ifadesini bütün olarak hâl kabul eden âlimler de vardır. Bu durumda âyetin manası " Ama yeryüzü parça parça 

döküldü�ü zaman" �eklinde olmaktadır. Muhyiddîn ed-Dervi�, �’râbu’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Beyânuhû, Dâru �bni Kesîr, 
Beyrut, 1999, VIII, 310. 

139 Târık sûresi (86): 17. 
140 Hud sûresi (11): 108. 



�

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 

Volume 3 / 11  Spring 2010 

�

201

4. Cümle: 

 �n�����/���O�)�����O�Z��������"��.������q����/���O�)�����O�Z��������"��.�Io��   “Elbette güçlükle beraber �üphesiz bir kolaylık vardır. 
Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.”141 Bu âyetlerde ise cümle tekrar edilmi�tir. 

4. Manevî tekit 

Manevî tekit ise belirli kelimelerle yapılan tekit türüdür. Bunlar da �����J�L����� ��a��������>�������-�1�>����%=��>���
�����m������-�>������4�!���  gibi kelimelerdir. Bunlarda tekit edilen lafza ait bir zamir bulunması �arttır.142 

Örnekler: 

•  �o�����/Z ���m��6����7�1�>������� �Y�;�������#������������"����"j�������t����!�Y��?�����B��'������<�n  “(Resûlüm!) E�er Rabbin dileseydi, 
yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederdi.”143 Bu âyette %=�> lafzı ile tekit gerçekle�mi�tir. 

• �o����.'��Z���m����6��7�1�>����K�w��1�������$�̀�O���n  “Onun üzerine Meleklerin hepsi toptan secde ettiler.”144 Bu âyette 
ise hem %=�> hem de �.'�Z���m�� lafzı ile tekit gerçekle�mi�tir. 

Bunun yanında ifadeyi kuvvetlendirmek maksadıyla bir fiille birlikte i�lendi�i organın 
zikredilmesi de manevî tekide dahildir. �#�� �Z�!� �h�-�)���Y "Onu gözlerimle gördüm.", �$� �!� �h�-�u���dx  "Onu elimle 
yakaladım.", #�"�$�0�!��h�8�;���< "Onu aya�ımla çi�nedim.", #���J�!��h�-�d�H "Onu a�zımla tattım." örneklerinde oldu�u 
gibi. Bu örneklere bakıldı�ında ilk cümlede göz, ikincide el, üçüncüde ayak ve dördüncüde a�ız lafzının 
fazladan geldi�i görülür. Çünkü zaten görme i�i gözle, yakalama i�i elle, çi�neme ve ezme i�i ayakla ve 
tatma i�i de a�ızla yapılır. Bu fiillerin pe�inden bir de bu fiillere ait organların zikredilmesi manayı 
peki�tirmek amacıyla olmu�tur. Kur’ân’da da buna ait örnekler vardır. 

Örnekler: 

• o�	6�1�a��h�!��6�K������ �����"��6�K�G��'���;�!��.'��'�0�8�<�n “Hakkında bilgi sahibi olmadı�ınız �eyi a�ızlarınızda geveleyip 
duruyorsunuz.”145 Bir söz zaten a�ızla söylendi�i halde bu âyette söylemek fiiliyle birlikte "a�ız" lafzı da  
zikredilmi�tir. Bundan maksat, münâfıkların Hz. Âi�e (r.a.)'ye attıkları iftiranın ne kadar büyük bir �ey 
oldu�unun ifade edilmesidir. 

• �o��6�K�G��'���;���!��6�K���'���d��6���K���H�n “Bunlar sizin dillerinize doladı�ınız bo� sözlerdir.”146 Bu âyette ise 
insanların zıhâr147 ve evlatlıklarla ilgili sözlerinin hak bir söz olmayıp, kendilerince uydurulmu� bir söz 
oldu�unu tekitli bir �ekilde ifade için, “söylemek” fiiliyle birlikte "a�ız" lafzı da zikredilmi�tir. 

5. Âmilini tekit eden mastar (mef'ûlü mutlak) 

Burada âmilini tekit eden mastardan kasıt, fiilin pe�inden gelen ve cümlede mef'ûlü mutlak olan 
mastardır. Mastarın bu �ekilde tekrarı, fiilin iki kere söylenmesi manasına gelmektedir. Bundan maksat 
fiilin mecazî manada yorumlanması ihtimalini ortadah kaldırmaktır.148 Kur'ân'da buna dair birçok örnek 
mevcuttur. 

Örnekler: 

• �o��/�� ���F����U�����̀������ ��O�8�<�q��/Y�'��"�����?�����O����Y'����8��S�'��)�n  “Gö�ün sarsıldıkça sarsılaca�ı, da�ların yürüdükçe 
yürüyece�i gün.”149 Burada ise birinci âyette �/Y�'�" ikincisinde ise �/�� �F mastarları fiili tekit için gelmi�tir. 

• �o��/� �D�>��/��>�H��h�1����<���>�H���'��"s���)�T������7�)����)�n  “Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin.”150 Bu âyette ise ��/���>�H 
mastarı ile tekit gerçekle�mi�tir. 

 

 

������������������������������������
141 �n�irah sûresi (94): 5-6. 
142 Suyûtî, age., II, 142-143; Meydânî, age., II, 109; Durmu�, age., s.XIX, 218-219; Kara, agm., s.367. 
143 Yunus sûresi (10): 99. 
144 Hicr sûresi (15): 30. 
145 Nur sûresi (24): 15. 
146 Ahzab sûresi (33): 4. 
147 �slam hukuk literatüründe zıhâr, kocanın, e�ini annesine veya kendisine ebediyen nikah dü�meyecek yakınlarına benzetmesine ve 

“Sen bana anamın sırtı gibisin” demesidir. Câhiliye devri Arapları arasında yaygın bir bo�ama �ekli olan zıhâr, �slam 
döneminde ıslah edilerek sadece kefareti gerektiren kusurlu bir davranı� olarak nitelendirilmi�tir. Bkz. Hasan Güleç, “Zıhâr” 
�slam’da �nanç �badet ve Günlük Ya�ayı� Ansiklopedisi, Redaktör: �brahim Kafi Dönmez, �FAV, �stanbul 1997, IV, 582-583. 

148 Suyûtî, age., II, 143-144; Meydânî, age., II, 110; Kara, agm., s.368. 
149 Tur sûresi (52): 9-10. 
150 Ahzab sûresi (33): 41. 
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6. Tekit ifade eden hâl 

Hâl, fiilin meydana geldi�i sırada fâilin, mef'ûlün veya o anın durumunu açıklayan cümle 
ögesidir. Türkçe'de buna durum zarfı denir. Bu tür hâlden maksat, cümleden çıkarıldı�ında anlam 
bozulmasının olmadı�ı ifadededir. Bu hâl olmadan da cümle bir mana ifade etmektedir.151 

• �o����)�$��O�J�"������� �Y�;�����#������'��D�Z�8������<�n  “Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karı�ıklık çıkarmayın.”152 Bu 
âyette ise hâl olarak gelen ��)�$�O�J�" lafzı manayı peki�tirmektedir. 

• �o���/�'��F�Y�����1����l���1�F�Y���<�n  “Seni insanlara peygamber gönderdik.”153 Bu âyette ise hâl olarak gelen 
�/�'�F�Y kelimesiyle tekit meydana gelmi�tir. 

18. Sıfat 

Sıfat, kendinden önce gelen ismi niteleyen lafızdır. Söze açıklık kazandırma, övgü, yergi, 
manayı peki�tirme vb. sebeplerle ifadeye fazladan sıfat eklenmesi de itnâb kabul edilmektedir.154 

Örnekler: 

• ������o��.<�$��-�7�8��6��K�1�Z����p'��Z���8��<��h��8����1�>�<��h��1���!����"�k�)�x�T�����#�"�;�����#�������h��'�F�Y�<��h�1���!��'��"j���n  “Öyle ise Allah'a ve ümmî 
Peygamber olan Resûlüne -ki o, Allah'a ve onun sözlerine inanır- iman edin ve O'na uyun ki do�ru yolu 
bulasınız.”155 Bu ayette "resûl" olarak zikredilen Hz. Peygamber (sav)'in sıfatı olarak "nebi" lafzı da 
getirilmi�tir. Maksat Hz. Peygamber'in hem "resûl" hem de "nebi" oldu�u zikredilmek sûretiyle onun 
peygamberli�ini vurgulamaktır. 

• �o��	r�$��(��<������	���5�J�L��Y'��4���#��������J�L���H������n  “Artık Sûr'a bir defa üflendi�inde.”156 Burada geçen �	���5�J�L lafzı 
"bir üfürü�" manasına da gelebildi�i halde pe�inden �	r�$��(��< "tek" sıfatı zikredilmi�tir. Çünkü bu kalıp cins 
isim olarak hem tekil hem de ço�ul için de kullanılabilmektedir. Bu sıfatın getirilmesinden maksat 
üfürü�ün bir kere olaca�ı noktasında di�er ihtimalleri ortadan kaldırmaktır.  

• �o���6�K������D�"���	6���"���������I���h��� �(���̀�!����� ���)���*��w������������<��� �Y�;������#�����*����!���E������"�����"�<�n  “Yerde yürüyen hayvanlar ve 
kanatlarıyla uçan ku�lar da ancak sizin gibi birer toplulukturlar.”157 Bu ayette ise ku�lar için "kanatlarıyla 
uçan" sıfatı kullanılmı�tır. Bundan maksat ���w���� lafzının "ku�" anlamında oldu�unun peki�tirilmesidir. 
Çünkü lafız, mecâzî olarak ba�ka anlamlar için de kullanılabilmektedir. 

19. Bedel 

Bedel, öncesinde geçen kelimeyi açıklayan ve peki�tiren lafızdır.158  

o�� ����u�������<��6�7� �1�a��
'�u�M��������� �̂�@�6�7� �1�a��,���Z�L�����)�T�����W����2�q�6 �0�-�O�������W����4�����L�$�G��n 
“Bize do�ru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna, gazabına u�rayan ve saptıranlarınkine 

de�il.”159 

Bu âyette �6�7� �1�a��,���Z�L�����)�T�����W����2 kısmı, öncesindeki ���6 �0�-��O�������W�����4�����L�$�G� ifadesinin bedelidir. Maksat 
manaya açıklık kazandırmaktır. 

20. Atf-ı beyân 

Atf-ı beyân, öncesinde geçen kelimeyi açıklayan lafız olup, genelde camid isim olarak gelir.160 

Örnek: 

o�S����+����,� ����������Z�K����~���=�Z�mn “Allah kutsal ev olan Kabe’yi…kılmı�tır.”161 Bu âyetteki atf-ı beyân��,� �����
��S����+��“kutsal ev” ifadesi olup, Ka'be'yi övgü ve onun kutsallı�ını beyan maksadıyla gelmi�tir. 

 

������������������������������������
151 Suyûtî, age., II,  144; Meydânî, age., II, 110-111; Kara, agm., s.368. 
152 Bakara sûresi (2): 60. 
153 Nisa sûresi (4): 79. 
154 Suyûtî, age., II, 150-152; Meydânî, age., II 114-117. 
155 A'râf sûresi (7): 158. 
156 Hâkka sûresi (69): 13. 
157 En'âm sûresi (6): 38. 
158 Suyûtî, age., II, 152; Meydânî, age., II 117. 
159 Fatiha sûresi (1): �-7.  
160 Suyûtî, age., II, 153; Meydânî, age., II 117. 
161 Maide sûresi (5): 97. 
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21. �stiksâ: 

�stiksâ, bir sözün maksadı, ayrıntılı bir �ekilde bütün yönleriyle ifade etmesidir. Buna itnâb bi’l-
bast ismi de verilmi�tir. �stiksâ di�er itnâb çe�itlerinden farklıdır. Çünkü di�erlerinde söze fazladan bir 
ögenin eklenmesi sözkonusu iken istiksâda böyle bir durum mevcut de�ildir. Bu yola daha çok tasvir ve 
methiyelerde ba�vurulur.162 

Örnekler: 

• ������1�-�]��<��� �Y�;�����<��e��<����O������1�]�#����.�I�n�������������������"��h��1����U�_�L������"�<�������������J�)������!�����+������#����x����̀�8�#��-�����t��1�J����<��Y���7����<��=�� �1����X�
������������������
��+��O���<��Q���)������:)����4�8�<�*���!��E��=��>�����"����7 �������!�<����7�8�'�"��$�Z�!��� �Y�;�����h�!��� �(�;���*?��"����"��?����O���������*S�'��0���*e���)j����� �Y�;�����<��?�����O������ ��!����5��O����

o��.'�1�0�Z�)  

“Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara 
yararlı �eylerle denizde süzülen gemilerde, Allah'ın gökten indirip yeri ölümünden sonra diriltti�i suda, 
her türlü canlıyı orada yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre amade duran bulutları 
döndürmesinde, dü�ünen kimseler için elbette deliller vardır.”163 

Rivâyete göre Mekkeli mü�rikler, Hz. Peygamber (sav)'den Allah'ın varlı�ı ve birli�ini gösteren 
bir mucize istemi�ler, bunun üzerine de bu âyet inmi�tir.164 Bu âyette gökler, yer, gece, gündüz, gemilerin 
yüzmesi, ya�mur, yerin ye�ermesi, canlıların yaratılması, rüzgar, bulut gibi hususların yaratılı�ındaki 
hikmetlerin dü�ünülmesi emredilmekte, bunların Allah'ın varlı�ı ve birli�inin delili oldu�u ifade 
edilmektedir.  

• ��n���������������������������	���)�Y�H��h����<�������K�����h�!���2���<��e�������D����=��>�����"����7 ����h�����Y���7�L�;������7�-�+�8����"�x���̀�8�*
���a���<�*= �5�L����"�	���m��h����.'�K�8��.����6�>�$�(����E�'�)
�2�;����?��J�Z�3�.<���K�J�-�8��6�K�1�Z����e��)j�����6�K����h�1������ ���)��t���T�>��,�d���-�(����	Y��L��h ���	Y��4�a�I���7�!�o�   

“Hangi biriniz, kendisi ihtiyarlamı� ve çocukları da güçsüzken, altlarından ırmaklar akan, hurma, 
üzüm ve her çe�it meyveleri bulunan bahçesinin, ate�li bir kasırganın kopmasıyla yanmasını ister? 
Dü�ünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklar.”165 

Burada sadaka ve zekat verip de pe�inden ba�a kakmak vb. bir sebeple bunların sevabını yok 
edenlerin halinin neye benzedi�i, ayrıntılı olarak sunulan bir misalle anlatılmı�tır. Maksat, sadakanın 
pe�inden ba�a kakılması vb. davranı�lardan sakınılması noktasında Müslümanların uyarılmasıdır. 

22. Bilineni zikretmek 

Te�vik gibi bir nükteye binaen bilinen bir hususu zikretmek de itnâba dahildir.166 

Örnek: 

o���h��!��.'���"�k�)�<��������6��7%�!�Y��$����+�!��.'�+%����O�)��h����'�(�����"�<�������Z�������.'��1���+�)���)�T�����n “Ar�ı ta�ıyanlar ve onun çevresindekiler 
Rablerini hamd ile tesbih ederler, O'na iman ederler.”167 Burada sondaki ���h��!��.'���"�k�) fiili imanın �erefine 
i�aret ve imana te�vik için zikredilmi�tir. Çünkü Allah’ı tesbih eden melekler zaten mü’mindir. 

 

Sonuç 

Yerine ve zamanına göre söz söyleme sanatı olan belâgatın üç temel dalından birisi olan meânî 
ilminin sekiz temel konusundan birisi de îcâz – itnâb – müsâvât konusudur. Bunlardan müsâvât lafızla 
mananın e�itli�i manasına gelirken, îcâz az lafızla çok mana ifade edilmesi, itnâb ise bunun tam tersi 
olarak bir gayeye binâen söze fazladan bir lafzın eklenmesidir. 

Manayı peki�tirmek, muhatabın zihnindeki �üpheleri gidermek, yanlı� anla�ılmayı önlemek, bir 
maksadı bütün yönleriyle ifade etmek vb. Gayelerle kullanılan itnâb üslûbunun bugünkü manada ilk 
olarak hicrî IV. asır belâgat âlimlerinden Rummânî ve Ebû Hilâl el-Askerî'nin eserlerinde ortaya çıktı�ı 
görülmektedir. 

������������������������������������
162 Suyûtî age., II, 161; Meydânî, age., II 92; Durmu�, age., s.XIX, 219. 
163 Bakara sûresi (2): 164. 
164 �bn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, n�r. Muhammed �brahim el-Bennâ vd., Kahraman Yayınları, �stanbul, 1992, I, 289-290. 
165 Bakara sûresi (2): 266. 
166 Aydınî, age., s.166. 
167 Mü’min / Gâfir sûresi (40): 7. 
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Belâgat âlimlerinin, itnâbı farklı bakı� açılarına binâen taksim ettikleri görülmektedir. Bazı 
âlimler, itnâbı olu�turan cümlenin yapısından hareketle taksime giderken, bazen de itnâbın gayesinden 
yola çıkılarak taksim yapıldı�ı görülmektedir. Bazen de bu iki bakı� açısı da göz önüne alınarak taksime 
gidilmi�tir.  

Tespit edebildi�imiz kadarıyla yapısından hareketle itnâbı taksim eden belâgat âlimi el-Meselü's-
Sâir isimli eseriyle �bnü'l-Esîr'dir. O itnâbı önce tek cümlede veya birden fazla cümlede meydana gelen 
itnâb olarak ikiye  ayırır, pe�linden de bunları da kısımlarına ayırır. 

�bnü'l-Esir'den sonra onun a�ırlıklı olarak itnâbı olu�turan cümlelerin yapısına dayalı olarak 
zikretti�i bu taksimin, belâgat âlimleri arasında, Kazvînî'nin yaptı�ı taksim kadar yaygınlık kazanmadı�ı 
görülmektedir. Kazvînî'nin, itnâbın gayesinden hareketle yaptı�ı sekizli taksimatın daha fazla yaygınlık 
kazandı�ı görülür. Daha sonra gelen belâgat âlimleri ise bu taksimlere ilaveler yaparak itnâbın çerçevesini 
daha da geni�letmi�lerdir. Bütün bunlar incelendi�inde yirmiden fazla itnâb çe�idiyle kar�ıla�ılmaktadır. 

Hem lafız hem de manasıyla mucize olan Kur'ân-ı Kerim incelendi�inde de, bu itnâb çe�itlerinin 
yeri geldi�inde kullanıldı�ı görülmektedir.  
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