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BELÂĞAT (SEMANTİK) AÇISINDAN TAKDİM-TE’HÎR VE
KULLANIM AMAÇLARI2
Özet
Cümle veya tümce; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi baĢına
anlamlı kelimeler dizisidir. Çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelir.
Bazen yan cümleciklerle anlamı pekiĢtirilir veya geniĢletilir. DeğiĢik anlamlar
ifade etmek için veya vurgulanmak istenen durumu daha belirgin hale getirmek
için cümle içerisinde bulunan kelimelerin yerleri değiĢtirilebilir. Her dilde olduğu
gibi Arap dilinde de cümle içerisinde yapılan bu değiĢikliğe takdîm veya te‟hîr adı
verilir. Cümlenin bütün öğelerini aynı anda söylemek mümkün değildir. Cümlede
bazı öğeler önce, bazı öğeler ise tabiî olarak sonra gelecektir. Takdîm, normal
cümle düzeninde sonra gelmesi gereken bir öğeyi öne almak; te‟hîr ise önce
gelmesi gereken bir öğeyi sonraya bırakmaktır.
Bu çalıĢmada cümledeki takdîm ve te‟hîrin belâğat (semantik) açısından ne gibi
anlamlar ifade ettiği çalıĢılacaktır. Metin içerisindeki ayetlerin çevirileri Doç. Dr.
Halil ALTUNTAġ ve Dr. Muzaffer ġAHĠN (Ankara, 2006) tarafından hazırlanan
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Kur‟ân-ı Kerim Meâli‟nden alınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Arapça, Belâğat, Takdîm, Te‟hîr
PRESANTATION (TAQDİM) AND POSTPONEMENT (TE’HÎR) IN
TERMS OF RHETORIC AND PURPOSES OF USE
Abstract
Sentence is a series of meaningful words of its own expressing an expression,
question, exclamation, or command. Mostly, the subject comes from the
complement and the predicate. Sometimes the meaning is reinforced with
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embedded clauses or expanded. The words in the sentence can be changed to
express different meanings or to make the situation to be emphasized more
specific. As in every language, this change in the Arabic sentence is called
presentation or te'hîr. All the elements of the sentence is not possible to say at the
same time. In sentence, some items comes firstly, then comes some items.
Presentations (Taqdim) is getting an item before that must be come later in normal
sentence order; postponement is to getting an item later that must be come before.
In this study, the meaning of the presentation and the meaning of te'hîr in terms of
balagha (rhetoric) will be studied. Translation of the verses in the text was taken
from the Presidency of Religious Affairs Holy Qur'an Meal prepared by Assoc. Dr.
Halil ALTUNTAġ and Dr. Muzaffer ġAHĠN (Ankara, 2006).
Keywords: Arabic, Rhetoric, Presentation, Postponement
Belâgat Açısından Takdim-Te’hir
Belâgat eserlerinde takdîm-te‟hîr konusu iĢlenirken ilk olarak, cümledeki bir unsurun
diğer bir unsura takdîm edilmesinin iki Ģekilde gerçekleĢeceğinden bahsedilir; a) Te‟hîr kastıyla
yapılan takdîm, b) Te‟hîr kastı olmaksızın yapılan takdîm (el-Curcânî, 2007: 106; el-Kazvînî,
2003: 65; Hasan ʻAbbâs, 1997: I, 209).
Bu giriĢten sonra, takdîm-te‟hîr‟in belâgat açısından ne gibi anlam taĢıdıklarına
bakalım:
1.Müsnedün İleyhin Durumları
Müsnedün ileyh ve müsned konusu nahvin içerisine girdiği gibi meâni ilmiyle de
alakalıdır. Ancak meâni ilminde bu iki konunun, anlam boyutu ön plandadır. Müsnedün ileyhe
mahkûmun aleyh ya da muhberun anh da denir. Müsnedün ileyh, isim cümlesinde mübteda, fiil
cümlesinde de fail ya da naib-i fâildir. Müsnedün ileyh cümle içerisinde değiĢik Ģekillerde
gelebildiği için biz burada müsnedün ileyhin takdîm ve te‟hîr konusunu ele alacağız.
1.1.Müsnedün İleyhin Takdîmi
Müsnedün ileyhin baĢta gelmesi asıl kuraldır. Ancak baĢta gelmesinin de belirli gayeleri
vardır. Bu yerlerin baĢlıcaları Ģunlardır (el-Kazvînî, 2003: 54; et-Teftazânî, 2010: I, 190).
1. Muhatabı müsned konusunda meraklandırmak:
ُْ [ اِ َّْ أَ ْو َش َِ ُى ُْ ِػ ْٕ َذ هللاِ أَ ْرمَب ُوHucûrât, 49/13] “Allah katında en değerli olanınız, O‟na karĢı
gelmekten en çok sakınanınızdır”. Muhatap bu sözü iĢitince haberi merak eder. Çünkü onlar,
keremin cömertlik olduğunu biliyorlardı. Halbuki burada kerem, takvâlı olmak, karĢı gelmekten
en çok sakınmak Ģeklinde açıklanmıĢtır.
Ebu‟l-ʻAlâ el-Meʻarrî (ö.449/1057)‟nin Ģu beyti gibi;
ٌ اْ ُِ ْغزَذْ ذ
ٌ َٛ َ١ ِٗ َد١َِّخ ُ ف٠د ْاٌجَ ِش
َس ِِ ْٓ َج َّب ٍد
ِ  َدب َسٞاٌَّ ِزَٚ (el-Kazvînî, 2003: 55; Mehmet Zihni, tsz.: 100)
“Ġnsanların hayret ettiği Ģey, cansız bir maddeden yaratılan canlıdır”
Beyitte canlıdan maksat insan, cansız maddeden maksat da toprak ve çamurdur. Burada
beytin ilk yarısında (Ġnsanların hayret ettiği Ģey)” ifadesiyle müsnedin ne olduğu hakkında
muhatapta bir merak uyandırılmak istenmiĢtir. Acaba bu Ģey, bir insan mı, hayvan mı yoksa
cansız bir madde mi gibi sorular akla gelmekte peĢinden de (cansız bir maddeden yaratılan
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canlıdır) Ģeklinde cevap gelmektedir. Yani ilk yaratılıĢ olan Hz. Adem (a.s)‟ın topraktan
yaratılmasıdır.
2. Tahsîs ifade etmek için:
Bunun için müsnedün ileyhte iki Ģart bulunması lazımdır (Karamollaoğlu, 2013: 177):
a) Haberin fiil olması
b) Müsnedün ileyhin nefyden sonra gelmesi
Bu Ģartlar da üç Ģekilde bulunabilir:
ُ ِْب أٔب فَزَذ
1) Müsnedün ileyh nefyden sonra gelir ve müsned de fiil olursa, بة
َ َذ ْاٌج
ُ ْأٔب ِب فَزَذ
2) Nefy harfi, müsnedün ileyhten sonra gelir ve müsned fiil olursa, بة
َ َذ ْاٌج
ْ
ُ ْ أٔب فَزَذörneklerinde olduğu gibi.
3) Müsnedün ileyh menfi olmaz ama müsned fiil olursa, بة
َ َذ اٌج
ġimdi bu maddeleri açıklamaya çalıĢalım:
1) Müsnedün ileyhin nefyden sonra gelmesi ve müsnedin de fiil olması durumunda bu
takdîm kesinlikle tahsis ifade eder (Karamollaoğlu, 2013: 177).
ض٠
َ ه ٌَ َش َج َّْٕب
َ ُْ ََل َسْ٘طٌََٛٚ فًب١ظ ِؼ
َ أَِّب ٌََٕ َشاَٚ  ُيُٛشًا ِِ َّّب رَم١ِْتُ َِب َٔ ْفمَُٗ َوض١َب ُش َؼ٠ اٌُٛ[ لَبHûd,
َ َٕب١ِن ف
ٍ َٕب ثِ َؼ ِض١ْ ٍَ َِب أَ ْٔذَ َػَٚ ن
11/91] “Dediler ki: „Ey ġuayb! Dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf
görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taĢa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin”
Burada müsnedün ileyh tahsis ifade eder. Çünkü kavmin amacı ondan sadece izzeti
nefyetmek değil, aynı zamanda kavminin ve çevresinin izzetli olduğunu ifade etmek
istemiĢlerdir. Bir olumlu bir de olumsuz mana kasdetmiĢlerdir. Bu da tahsis demektir.
ٌُ ١ُِ ُْ َػ َزاةٌ ٌِمٌََٙٚ َبْٕٙ ِِ َٓ١َبس ِج
ِ  َِب ُ٘ ُْ ثِخَٚ بس
ِ ٌَّٕا َِِٓ اَُٛ ْخ ُشج٠ ْْ ََْ أٚ ُذ٠ ُِش٠ [Mâide, 5/37] “AteĢten çıkmak
isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır”
Burada müsnedün ileyh, tahsis ifade eder, yani onların cehennemden çıkamayacaklarını
ifade ederken, aynı zamanda baĢkalarının cehennemden çıkacaklarını da ifade etmiĢ olur.
2) Nefy harfinin müsnedün ileyhten sonra gelmesi ve müsnedin de fiil olması halinde
bu terkib; hükmü takviye ifade eder. Hükmü takviye demek; hükmü te‟kid etmek ve hükmün
gerçeğe mutabık olduğunu ifade etmek demektir (Karamollaoğlu, 2013: 179).
. اٌ َّغ َّب ِءِٟ ََل فَٚ ض
ْ  ِٗ ش١ْ ٍَ َػََٝ ْخف٠ [ اِ َّْ هللا ََلÂl-i Ġmrân, 3/5] “ġüphesiz yerde ve gökte
ِ ْ ْاْلَسِٟ ٌء فَٟ
Allah‟a hiçbir Ģey gizli kalmaz”
Bu ayeti kerimede her ne kadar nazım, hükmü takviye ifade eder Ģekilde gelmiĢ olsa da
maksadın hükmü takviye olmadığı açıktır. Maksat tahsistir. Yani Allah‟tan baĢkası göklerde ve
yerde olanları bilemez. Bunları bilen sadece Allah-ü Teâla‟dır.
3) Müsnedün ileyhi takdîm edilmiĢ terkibin müsbet ve müsnedin fiil olması halinde bu
terkib; Saʻd ve Dr. Fadl Hasan ʻAbbâs‟a göre yine tahsis ifade eder.
.ًبِٙش ِوزَبثًب ُِزَشَبث
ِ ٠[ هللاُ َٔ َّض َي أَدْ غََٓ ْاٌ َذ ِذZümer, 39/23] “Allah sözün en güzelini; ayetleri
(güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak
indirmiĢtir”
Bu ayette tahsis açıktır. Çünkü burada zikredilen fiil Allah-ü Teâla‟ya aittir. Ondan
baĢkası bu fiilleri yapamaz.
...ُِٙ ِة ث
ُ  ِْضََٙ ْغز٠ ُ[ هللاBakara, 2/15] “Gerçekte Allah onlarla alay eder „alaylarından dolayı
onları cezalandırır‟”
Burada murad hükmü takviye ve te‟kid etmektir. Yani Allahü Teâla‟nın istihzası bütün
istihzaların üzerindedir.
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Te‟kid gerektiren makamları „Abdulkâhir el-Curcânî Ģöyle sıralamıĢtır (el-Curcânî,
2007: 133):
a) Öncesinde münkirin inkârının bulunduğu yerler:
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ُْ َُ٘ٚ ة
َ  هللاِ ْاٌ َى ِزٍََْٝ َػٌَُُٛٛم٠َٚ [Âli imrân, 3/75] “Onlar, bile bile Allah‟a karĢı yalan
söylerler”
Yani, “kitap ehli yalanlarını bilirler” demektir. Yalan söylerler ama bu yalanlarını inkar
ederler. Çünkü aslında yalancılar, yalanlarını itiraf etmezler. Yalan söylediğini itiraf etmeyen
kiĢi, yalan söylediğini bildiğini hiç itiraf etmez. Bilindiği gibi inkar makamı te‟kid gerektirir.
Bunun için burada müsnedün ileyh takdîm edilmiĢtir.
b) Yalanlama ve davacının iddiasını inkar makamında (el-Curcânî, 2007: 134)
َُّْٛ َُ ْىز٠ اُٛٔهللاُ أَ ْػٍَ ُُ ثِ َّب َوبَٚ ِٗ ِا ثُُٛ٘ ُْ لَ ْذ َخ َشجَٚ ا ثِ ْبٌ ُى ْف ِشٍُٛلَ ْذ َد َخَٚ ا آ ََِّٕبٌُٛ ُو ُْ لَبُٚاِ َرا َجآإَٚ [Mâide, 5/61]
“(Yanınıza) küfürle girip yine (yanınızdan) küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde “Ġnandık”
dediler. Allah onların saklamakta oldukları Ģeyi daha iyi bilir”
Burada ( آ ََِّٕبîmân ettik) sözü yalancıların iddiasıdır. Makam bu iddiayı inkar makamıdır.
Bunun için takip eden cümlede müsnedün ileyh takdîm edilmiĢ ve hüküm takviye edilmiĢtir.
c) Aklın gereği yapılanın tersi olduğu zaman:
َُْٛ ُْخٍَم٠ ُْ َُ٘ٚ ئًب١ْ َْ َشَُٛ ْخٍُم٠ َخً ََلٌِِٙٔ ِٗ آُٚا ِِ ْٓ دٚارَّ َخ ُزَٚ [Furkan, 25/3] “(Ġnkar edenler), Allah‟ı bırakıp
hiçbir Ģey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmıĢ olan ilahlar edindiler”
Onların ibadet ettikleri bu ilahların yaratıcı olmaları gerekir. Çünkü ilahlığın gereği
mahlûk değil, hâlık (yaratıcı) olmaktır. Onlara ibadet edenler de onların mahlûk olduğunu inkar
etmiyorlar, fakat inkar ediyor menzilesine konularak kelâm te‟kid edilmiĢtir. Bunda,
dalaletlerine ve yaptıkları hataya tenbih vardır.
d) Haber alıĢılmıĢın dıĢında garip olduğu zaman
َْٛ َص ُػُٛ٠ ُْ َُٙ ِْش ف١َّاٌطَٚ ظ
ِ ْ َٚ ِّٓ ُدُٖ َِِٓ اٌْ ِجُٕٛ َّبَْ ُج١ْ ٍَ ُد ِش َش ٌِ ُغَٚ [Neml, 27/17] “Süleyman‟ın cinlerden,
ِ ْٔ اْل
insanlardan ve kuĢlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli
olarak sevk ediliyorlardı”
AlıĢılmıĢın dıĢındaki haber te‟kidi gerektirmiĢtir. Bunu için de müsnedün ileyh takdîm
edilmiĢtir.
e) Va‟d ve sorumluluk durumlarında
ه
َ ١“ أََٔب أُ ْػ ِطBen sana veririm”
َب َرا ْاَلَ ِْ ِشِٙ َُ ثُٛ“ أٔب ألBu iĢi ben yaparım”
Te‟kid, sorumluluk almak veya bir va‟dde bulunmanın gereğidir.
f) Medh/övgü makamında
ًَ ٠ ْاٌ َج ِضُٟ ْؼ ِط٠ َٛ ُ٘ “O, bol bol verir”
َّ ٌ اٜ“ أ ْٔذَ رُ ْم ِشSen, misafiri ağırlarsın”
َف١ْ ع
3.
Sevinçli haberi öne alarak çabuklaĢtırmak (et-Teftazânî, 2010: I, 192)
ُ َّٕ[ َجRa‟d, 13/23] “Adn cennetine girerler” Cennet en büyük sevinç
.َبٍََُٙٔٛ ْذ ُخ٠ ٍْ بد َػ ْذ
kaynağı olduğu için burada öne alınmıĢtır.
ٌ ُّ ْه َِع
.ْٛ
َ ُ ِس ْصلَٚ  ٌحُّْٕٛ َِ ن
َ (“ َػطَب ُإAllah‟ım) verdiğin karĢılıksız, rızkın da garantidir”
. َ“ إٌَّب ِج ُخ أَ ْٔذKazanan sensin” Sınav sonucunu merakla bekleyen birisine belâgat sahibi
birisi bu Ģekilde haber verir.  أَ ْٔذَ َٔب ِج ٌخdemez.
4.
Üzücü haberi çabuk vermek:
َ“ اٌشَّا ِعتُ أَْٔذKaybeden sensin.”
5.
HoĢlanmak:
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.ض
ِ اَٚ  ُس اٌ َّغ َّبُٛٔ ُ[ هللاNûr, 24/35] “Allah göklerin ve yerin nurudur”
ِ ْ ْاْلَسَٚ د
ْ.صٍَذ
َ
َ َٚ ٍٝ١ْ ٌَ “Leyla ulaĢtı”
6.
Saygı göstermek:
ْ
.َبٙ١ِد ف
ِ  اٌجَ َش َوبُٛ“ أَثBereketlerin babası oradadır”
7.
Küçümsemek:
.َبٙ١ِ اٌ َّش ِّش فُٛ“ أثġerrin baĢı oradadır”
8.
Umum ifadesi için müsnedün ileyhin takdîmi (Karamollaoğlu, 2013: 183)
Bu da terkibte umuma delalet eden edatla, nefy ifade eden edatın birlikte bulunması ve
umuma delalet eden edatın nefy edatına takdîmi durumunda olur.
Umum ifade eden edatlar Ģunlardır: وبفخ, ػبِخ, غ١ّ ج, ًُّ وبفخ( وkelimesi muzaf olarak
gelmez) ve bunlara benzeyen ِٓ gibi ya da ٌُ ,  َلgibi nefy edatları vs. dir.
Umum kastedilince müsnedün ileyh takdîm edilir.
ُْ ُ٘ائِ َضَٛ ا َجَٚؤْ ُخ ُز٠ ُْ ٌَ َٓ١“ ُوًُّ إٌَّب ِج ِذKazananların hiçbiri ödülünü almadı”
Böylece hüküm bütün fertler için geçerli olur. Hiçbir istisnası yoktur. Buna selbin
(olumsuzluğun) umumiliği denir. Ancak burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekir.
O da bu umum ifade eden edatların, cümlede müsnedün ileyh konumunda olmasıdır.
ُ ٌَ ُْ آ ُخ ْز١ِ ِ٘ “ ُو ًَّ اٌ َّذ َساBütün dirhemleri almadım”
Bu cümlede olduğu gibi ً( وküll) kelimesi mef‟ulün bih konumunda olursa ً وkelimesi
olumsuzluğun umumiliğini ifade etmez. Aksine umumiliğin selbini (olumsuzluğunu) ifade eder.
Yani, ben bir miktar dirhem aldım, ama tamamını almadım manasınadır. Umumun selbi,
hükmün bazı fertlerden selbi demektir. Bu da nefy edatının, umum ifade eden edatın önüne
geçmesiyle olur. Bu örnekte her ne kadar ً وlafzı öne geçmiĢ olsa da mef‟ûl konumunda olduğu
ve asıl yeri te‟hîr olduğu için selbin umumiliğini ifade etmemiĢtir.
ُْ ُ٘ائِ َضَٛ َٓ َج١َؤْ ُخ ْز ُوًُّ إٌَّب ِج ِذ٠ ُْ ٌَ “Kazananların hepsi ödülünü almadı”
Bu cümlede de nefy edatı, umum ifade eden edatın önüne geçmiĢtir. Bunun için
umumun selbini ifade eder. Yani bazı kazananlar ödülünü almıĢtır.
Selbin umumiliği hiç ihtilaf olmayan genel bir kuraldır. Umum ifade eden edat
mukaddem olup arkasından nefy edatı gelirse olumsuzluk tüm efradı kapsar. Ancak umumiliğin
selbine gelince mana siyaka bağlıdır. Çoğunlukla bu manayı ifade etse de bu umumi bir kural
değildir.
ُ١ٍ ِبس أَص
ٍ َُّ ِذتُّ ُو ًَّ َوف٠ هللاُ ََلَٚ [Bakara, 2/276] “Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez”
ُ
سٛ
ٍ َ ِذتُّ ُو ًَّ ُِ ْخزَب ٍي فَخ٠ هللاُ ََلَٚ [Hadîd, 57/23] “Allah, kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi
sevmez”
Burada anlatılanlara göre bu ayetler umumiliğin selbini ifade eder. Ama durum böyle
değildir. Birinci ayet, “Allah‟ın sevgisi hiçbir kafiri ve günahkarı kapsamaz” manasınadır. Ġkinci
de, “kibirli ve övünen hiç kimseyi kapsamaz” manasınadır. Dolayısıyla ayetler, lafzen tarife
uymasa da selbin umumiliğini ifade eder.
1.2.Nekre Müsnedün İleyh’in Takdîmi
Nekre müsnedün ileyhin takdîmi marifenin takdîmine benzer. Ancak nekre ile ya cins,
ya da adet kasdedilir. Dolayısıyla bunun takdîminde cinsin veya adedin tahsisi veya te‟kidi
kasdedilir. Bunu da siyak ve hal karinesi belirler (Karamollaoğlu, 2013: 182).
ِٝٔ“ َِب َس ُج ًٌ َجب َءBana bir adam gelmedi”
Bu cümleden murat, bir adamın gelmediği, ama baĢkasının geldiğidir. Bu baĢkası ise,
bir kadın veya iki adam ya da daha fazla adam olabilir. Bu mana makamdan anlaĢılır. Muhatab,
bir adamın geldiğini zannediyorsa ve bir kadın geldiyse bu cümlenin manası; bana bir adam
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değil bir kadın geldi demektir. Ama muhatab bir adamın geldiğini zannediyorsa ve birkaç adam
geldiyse bu cümlenin manası, bana bir adam değil bir sürü adam geldi demek olur.
ًٌ “ َجب َء َس ُجBir adam geldi”
Bu cümlenin manası makama göre te‟kid veya hükmü takviye ya da ihtisastır. Muhatab
adamın geliĢini inkar ediyorsa veya bundan Ģüphe duyuyorsa ya da bunu imkansız görüyorsa; o
zaman makam te‟kid ve hükmü takviye makamıdır. Eğer muhatab bir kadının ya da birkaç
adamın geldiğini zannediyorsa kadının geldiğini zannettiği durumda cins için tahsis, birkaç
adamın geldiğini zannettiği durumda adet için tahsis ifade eder.
Takdîm olmadan gelen cümle ise ne te‟kid, ne de tahsis ifade eder.
1.3.Müsnedün İleyh’in Te’hîri
Müsnedin öne geçmesi gereken yerlerde müsnedün ileyh doğal olarak sonra gelir (elKazvînî, 2003: 66; et-Teftazânî, 2010: I, 223).
Örnek:
ُ ٍْ ُِ ِ[ ِلِلMâide, 5/120] “Göklerin, yerin ve bunlardaki her Ģeyin
َّٓ ِٙ ١ِ َِب فَٚ ض
ِ اَٚ ه اٌ َّغ َّب
ِ ْ ْاْلَسَٚ د
hükümranlığı Allah‟ındır”. Burada müsnedin, müsnedün ileyhe tahsisi söz konusu olduğu için
müsnedün ileyh, müsnedden sonra gelmiĢtir.
2.Müsnedin Durumları
Daha önce de geçtiği gibi müsnede mahkûmun bih ya da muhberun bih de denir. Ġsim
cümlesinde haber, fiil cümlesinde de fiil ya da fiil gibi amel eden lafızlardır. AĢağıda müsnedin
takdîm ve te‟hîri ele alınacaktır.
2.1.Müsnedin Takdîmi
Müsned‟de esas olan müsnedün ileyhten sonra gelmektir. Ancak müsned baĢlıca Ģu
sebeplerden dolayı müsnedün ileyhten önce gelir (el-Kazvînî, 2003: 87-88; et-Teftazânî, 2010:
I, 310):
1.
Cümlede âmil olduğunda (Bulut, 2006: 63):
ٌذ٠ْ “ َجب َء َصZeyd geldi” Müsned olan  جبءfiili âmil olarak failini ref etmiĢ ve baĢta gelmiĢtir.
2. Müsned, soru edatı gibi baĢta gelmesi gereken lafızlardan olduğunda öne geçer:
َ
ن؟
َ ُٛ“ َِ ْٓ أثBaban kim?”
ه؟
َ ٍَُّ ( َِب َػĠĢin ne? “Ne iĢ yapıyorsun?” gibi.
3.
Müsnedi müsnedün ileyhe tahsis:
ُ ٍْ ُِ ِ[ ِلِلMâide, 5/120] “Göklerin, yerin ve bunlardaki her Ģeyin
.َّٓ ِٙ ١ِ َِب فَٚ ض
ِ اَٚ ه اٌ َّغ َّب
ِ ْ ْاْلَسَٚ د
hükümranlığı Allah‟ındır”. Burada müsnedin, müsnedün ileyhe tahsisi söz konusu olduğu için
müsned, müsnedün ileyhten önce gelmiĢtir.
ِٗ ١ِْت ف
َ ٠[ ََل َسBakara, 2/2] “Kendisinde Ģüphe yoktur”
ٓ٠
ِ  ِدَٟ ٌَِٚ ُْ ُٕ ُى٠[ ٌَ ُى ُْ ِدKâfirûn, 109/6] “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır”
ُّ  ْػ ُذ ْاٌ َذَٛ ٌْة ا
اَُٚٓ َوفَش٠صبسُاٌَّ ِز
َ صخٌ أَ ْث
َ  شَب ِخَٟ ِ٘ ك فَب ِ َرا
َ ا ْلزَ َشٚ [Enbiyâ, 21/97] “Gerçek vaad (kıyamet
kopması) yaklaĢır, bir de bakarsın inkar edenlerin gözleri açılıp donakalmıĢtır”
ََُُٕٙب ِد َغبث١ْ ٍَُ ُْ صُ َُّ ِا َّْ َػََٙبث٠َِٕب ا١ْ ٌَِ[ اِ َّْ اĞâĢiye, 88/25-26] “ġüphesiz onların dönüĢü ancak bizedir,
sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir”
ُ ْ َِئِ ٍز ْاٌ َّ َغبَٛ٠ ه
ُ ذ اٌغَّب
ق
َ ِّ َسثٌََِّٝبق ا
ِ َّ ْاٌزَفَٚ [Kıyâmet, 75/29-30] “Bacakların birbirine dolandığı
ِ ق ثِبٌغ
zaman, iĢte o gün sevkediliĢ Rabbinedir”
ُّْ َِئِ ٍز ْاٌ ُّ ْغزَمَشَٛ٠ ه
َ ِّ َسثٌَِٝ[ اKıyâmet, 75/12] “O gün varılıp durulacak yer, sadece Rabbinin
huzurudur”
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َُُْٛ ْٕ َضف٠ َبْٕٙ  ََلُ٘ ُْ َػَٚ ْ ٌيَٛب َغٙ١َِٓ ََل ف١ِبسث
ٍ ْ ُْ ثِ َىؤِٙ ١ْ ٍَُطَبفُ َػ٠ [Sâffât, 37/45-47]
ِ ْعآ َء ٌَ َّز ٍح ٌٍِ َّش١َ ٍٓ ث١ط ِِ ْٓ َِ ِؼ
“Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuĢ, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler
dolaĢtırılır. Onda baĢ döndürme özelliği yoktur, onlar onu içmekle sarhoĢ da olmazlar”
َُِِْٕٛ َ ْف َش ُح ْاٌ ُّ ْئ٠ ْ َِئِ ٍزَٛ٠َٚ  ِِ ْٓ ثَ ْؼ ُذَٚ ًُ [ ِلِلِ ْاْلَ ِْ ُش ِِ ْٓ لَ ْجRûm, 30/4] “Önce de sonra da emir Allah‟ındır.
O gün Allah‟ın (Rumlara) zafer vermesiyle müminler sevinecektir”
َٓ١ِّ ٌَض َسةِّ ْاٌ َؼب
ِ اَٚ [ فٍٍََِّ ِٗ اٌْ َذ ّْ ُذ َسةِّ اٌ َّغ َّبCâsiye, 45/36] “Hamd göklerin Rabbi ve
ِ ْ َسةِّ ْاْلَسَٚ د
yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah‟a mahsustur”
4.
Müsnedin, müsnedün ileyhin sıfatı olmadığını göstermek için:
ġair sahabi Hassân b. Sâbit (ö. 54/674)‟in Hz. Peygamberimiz hakkındaki Ģu beyti gibi
(el-Kazvînî, 2003: 88):
 أَجًُّ ِِٓ اٌ َّذ ْ٘ ِشٜ ِ٘ َّّزُُٗ اٌصُّ ْغ َشَٚ بسَ٘ب
ِ َ ٌِ ِىجٌَََُٝٙٗ ِ٘ َّ ٌُ ََل ُِ ْٕز
“Onun çok büyük emelleri vardır, En küçük emeli bile dünyadan daha büyüktür”
Eğer ٌٗ ُّ٘ deseydi sıfat-mevsuf oldukları zannedilirdi.
ٌ  َِزَبَٚ ض ُِ ْغزَمَ ٌّش
ٍٓ ١ ِدٌَِٝع ا
ُ ا ثَ ْؼُٛ[ لَب َي ا ْ٘جِطAʻrâf, 7/24] “Allah dedi ki:
ٍ ع ُى ُْ ٌِجَؼ
ِ ْ ْاْلَسٌَِٟ ُى ُْ فَٚ ٌّٚ ْط َػ ُذ
“Birbirinizin düĢmanı olarak inin
(oradan). Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleĢme
ve yararlanma vardır”
َُْٛة ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ رَزَّم
َ ِ ْاٌمٌَِٟ ُى ُْ فَٚ [Bakara, 2/179] “Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin
ِ  ْاْلَ ٌْجَبٌَُِٟٚب أ٠ ٌَبح١بص َد
ِ ص
için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz”
Müsnedün ileyhin gelmesi noktasında muhatabı meraklandırmak için:
ْ َٚ ض
ة
ٍ َب٠٢ِ بس
ِ  ْاْل ٌْجَبٌُِٟٚد ِْل
ِ اخزِ ََل
ِ اَٚ ك اٌ َّغ َّب
ِ ٍَْ خِٟ[ اِ َّْ فÂl-i Ġmrân, 3/190]
ِ ٌََّٕٙاَٚ ًِ ْ١ٌٍَّف ا
ِ ْ ْاْلَسَٚ د
“Göklerin ve yerin yaratılıĢında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidiĢinde akl-ı selim
sahipleri için elbette ibretler vardır”

5.

Burada, gökler, yer, gece ve gündüzün zikredilmesinden sonra muhatapta “Acaba
bunlarda ne var?” gibi bir merak uyandırmak için müsned, müsnedün ileyhten önce gelmiĢtir.
ُ صَ ََلصَخٌ رُ ْش ِش
 ْاٌمَ َّ ُشَٚ ق
َ  اِ ْع َذبُٛ أَثَٚ َٝب َش ّْظُ اٌعُّ َذِٙ َجزْٙ ََب ثِج١ْٔ ق اٌ ُّذ
“Güzelliğiyle dünyayı aydınlatan üç Ģey vardır: KuĢluk güneĢi, Ebû Ġshâk ve ay” (elKazvînî, 2003: 88)
6.
Uğurlu olduğunu göstermek için:
ْ َّٕ٠َّب َُ رَ َض٠ه اْل
ْ َع ِؼذ
َُ اَٛ ه اْلػ
َ َِذ ثِجَمَبئ
َ ِٙ ْجَٚ َد ثِ ُغ َّش ِح
“Günler yüzündeki beyazlıkla mutlu oldu, yıllar varlığınla süslendi” (Karamollaoğlu,
2013: 187)
7.
Elem ve sıkıntıyı izhar için:
ْ
صذَالَزِ ِٗ ثُ ُّذ
ٓ
ِ
َ
ِ ا ٌَُٗ َِبًّٚ  َػ ُذَٜ َش٠ ْْ ِ ْاٌ ُذ ِّش أٍََٝب َػ١ْٔ  ِِ ْٓ َٔ َى ِذ اٌ ُّذَٚ
“Dünyanın çilelerinden biri de hür olan kiĢinin, DüĢmanlığından emin olduğu kiĢiye
arkadaĢ gibi davranmasıdır” (Karamollaoğlu, 2013: 187)
2.2. Müsnedin Te’hîri
Müsnedün ileyhin zikri, müsnedin zikrinden daha önemli olduğu zaman müsned,
müsnedün ileyhten sonra gelir (el-Kazvînî, 2003: 87; et-Teftezânî, 2010: I, 310).
3. Fiilin Müteallaklarının Durumu
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Fiilin müteallıklarından maksat cümledeki müsned ve müsnedün ileyh dıĢındaki diğer
öğelerdir. Bunlar da mef‟ul, hal, zarf, câr-mecrûr gibi fiile bağlı olan ma‟mûller olup, belâgat
ilminde cümlenin temel öğeleri olan müsned ve müsnedün ileyh konularına göre ikinci
plandadır.
Bir fiil cümlesinde ögelerin kendi içindeki sıralaması Ģöyledir (el-Meydânî, 1996: I, 352):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fiil2.
Fail
Birinci mef‟ûlün bih
Ġkinci mef‟ûlün bih
Mef‟ûlün mutlak
Mef‟ûlün fih
Mekan zarfı
a. Zaman zarfı
b. Hal
8. Mef‟ûlün leh.
Cümlede asıl olan ma‟mûlün âmilden sonra gelmesidir. Yani isim cümlesinde
mübtedânın (müsnedün ileyhin), fiil cümlesinde de fiilin (müsnedin) önce gelmesi esastır.
Ancak bazı durumlarda ma‟mûl âmilinin önüne geçer (el-Kazvînî, 2003: 97). Meselâ, bir kimse
Ahmed‟in seyahatten dönüp dönmediğini bilmiyorsa Ģöyle sorar: “ Ahmet geldi mi?” ancak
Ahmet‟in geldiğini biliyor da PerĢembe mi yoksa Cuma günü mü, uçakla mı yoksa otobüsle mi
gelip gelmediğini bilmiyorsa bu durumda mef‟ulleri öne geçirerek Ģöyle sorar:
mü?”

ْ ََ ْاٌ ُج ُّ َؼ ِخ؟َٛ٠ َْ َظ َجب َء أَدْ َّ ُذ أ١
ِ ِّ ْ ََ ْاٌ َخَٛ٠َ“ أAhmet PerĢembe günü mü geldi yoksa Cuma günü
 اٌْ َذبفٍَِ ِخ؟ِٟ اٌطَّبئِ َش ِح َجب َء أَدْ َّ ُذ أَ َْ فِٟ“ أَفAhmet uçakla mı geldi yoksa otobüsle mi?”

Bu örneklerin çoğaltılması mümkündür. Ma‟mûllerin kendi aralarında birbirinin önüne
geçmesi veya âmilinin önüne geçmesinin baĢlıca sebepleri ise vurgulanmak istenen lafzın öne
alınması, maksadın yanlıĢ anlaĢılmasının önüne geçmek ve fâsıla, vezin, seci, kâfiye
vb.lerindeki uyumun bozulmasını engellemek gibi hususlardır (el-Kazvînî, 2003: 95 vd.; etTeftezânî, 2010: I, 342 vd.; el-Meydânî, 1996: I, 389 vd.)
1. Te‟hîr edilirse mananın bozulma ihtimali sebebiyle takdîm:
َُٗٔ َّب٠َِ ْىزُ ُُ ا٠ َْ َْٛلَب َي َس ُج ًٌ ُِ ْئ ِِ ٌٓ ِِ ْٓ آ ِي فِشْ ػَٚ [Mü‟min, 40/28] “Firavun ailesinden, imanını
gizlemekte olan mü‟min bir adam Ģöyle dedi”
Bu ayette ً سجlafzının üç tane sıfatı bulunmaktadır. Birincisi ِٓ ِئlafzı, ikincisi ِِ ْٓ آ ِي
ْش
َْ َْٛ فِ ػkısmı, üçüncüsü ise َُٗٔ َّب٠َِ ْىزُ ُُ ا٠ cümlesidir. Burada ikinci ve üçüncü sıfatlar cümlede
bulunmaları gereken yer yönünden birbirine eĢittir. Birisi diğerinin önüne geçebilir. Ancak ْٓ ِِ
َْ َْٛ آ ِي فِشْ ػkısmının, ّٗٔب٠ىزُ ا٠ cümlesinden sonra gelmesi durumunda adamın Firavun ailesinden
olduğu anlaĢılmaz, mana bozulurdu. Mana “Ġmanını Firavun ailesinden gizleyen mü‟min bir
adam” Ģeklinde olurdu. Üç sıfatın bu tertip üzere gelmesiyle, maksat açık ve net bir Ģekilde
ortaya konmuĢtur.
2. Tahsis:
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ن َٔ ْؼجُ ُذ
َ َّب٠ِ[ اFâtiha, 1/5] “Yalnız sana ibadet ederiz”. Burada ma‟mûl öne alınmak suretiyle
ibadetin sadece Allah‟a yapılacağı ifade edilmiĢtir. Ma‟mûl َ( َٔ َؼجُ ُذنSana ibadet ederiz) Ģeklinde
âmilinden sonra gelseydi, o zaman tahsis ortadan kalkardı.
ُ ْ“ َد َغًٕب َػ َشفSadece Hasan‟ı tanıdım”
ذ
Bu cümlede tanıma fiili Hasan‟a tahsis edilmiĢtir.
ََّْٚبُٖ رَ ْؼجُ ُذ٠ِ[ اِ ْْ ُو ْٕزُ ُْ اNahl, 16/114] “Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız”
ُُ ١ِ٘ َب اِثْ َشا٠ َِٟزٌِٙ[ لَب َي أَ َسا ِغتٌ أَ ْٔذَ ػ َْٓ آMeryem, 19/46] “Babası, “Ey Ġbrahim! Sen benim
ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Dedi”
ُْ ََُٕٙب ِد َغبث١ْ ٍَ ُ ُْ صُ َُّ ِا َّْ َػََٙبث٠َِٕب ا١ْ ٌَِ[ اِ َّْ اĞâĢiye, 88/25-26] “ġüphesiz onların dönüĢü ancak bizedir,
sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir”
ذًا١ِٙ  ُى ُْ َش١ْ ٍَ ُي َػُْٛ اٌ َّش ُعَٛ ُى٠ َٚ بط
َ ٌِ َو َزَٚ [Bakara, 2/143]
ِ ٌَّٕ اٍََٝذَا َء َػٙا ُشُٛٔٛ َعطًب ٌِزَ ُىَٚ ًه َج َؼ ٍَْٕب ُو ُْ أُ َِّخ
“Böylece, sizler insanlara birer Ģahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir Ģahit (ve
örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık”
Bu âyet-i kerimede iki yerde câr-mecrûrun farklı geldiği görülür. Birincisinde takdîm
yoktur, çünkü burada tahsis kastedilmemiĢtir. Ama ikincide tahsis manası kastedildiği için
takdîm yapılmıĢtır.
3. Azamet ve ihtimâm/önem vermek:
“ُ١ِ  ”ثِغ ُِْ هللاِ اٌشَّدْ َّ ِٓ اٌ َّش ِدKur‟an‟a baĢlarken okunan besmelede bâ harf-i cerri ve
mecrûrunun (ُ )ثغâmili olarak “ٍُٛ ”أَ ْرfiili, câr-mecrûrdan sonra takdir edilir. Sebep de baĢlama
fiilinin Allah‟ın ismine tahsis edilmesidir. Ayrıca iĢlerine Allah‟ın ismi ile baĢlamayanlara da
bir red içermektedir. Bu durumda besmelenin manası da “ْٖش١“ ”ثِغ ُِْ هللاِ أَ ْثذَأُ ََل ثِبع ُِْ أَ َد ٍذ َغBaĢkasının
adıyla değil, sadece Allah‟ın adıyla baĢlarım.” Ģeklinde olmaktadır.3
 َيُٛا اٌ َّشعُٛؼ١أَ ِغَٚ َا هللاُٛؼ١أَ ِغَٚ [Teğâbûn, 64/12] “Allah‟a itaat edin, Peygambere de itaat edin!”
ُْ َُّ٘ب٠ِ اَٚ ُْ ق َٔذْ ُٓ َٔشْ ُصلُ ُى
ٍ ْ ََل َد ُو ُْ ِِ ْٓ اِ ِْ ََلَٚا أٍُُٛ ََل رَ ْمزَٚ [En‟âm, 6/151] “Fakirlik endiĢesiyle çocuklarınızı
öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız”
Burada Allah-ü Teâlâ önce, “Sizi biz rızıklandırırız” buyurmuĢ, sonra da “Onları da (biz
rızıklandırırız)” buyurmuĢtur.
ُْ َّب ُو٠ِاَٚ ُْ ُُٙق َٔذْ ُٓ َٔشْ ُصل
ٍ َخَ اِ ِْ ََل١ْ ََل َد ُو ُْ َخ ْشَٚا أٍُُٛ ََل رَ ْمزَٚ [Ġsrâ, 17/31] “Yoksulluk korkusuyla
çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız”
Bu âyette ise diziliĢ bunun tam tersinedir. Çünkü burada ilk ayetin fakirlere yönelik
olduğu görülür. Bunun delili de ق
ٍ  ِِ ْٓ اِ ِْ ََلlafzıdır. Bu durumda belâgatın gereği önce onları rızık
korkusundan kurtarmayı ifade etmektir. Çünkü onlar için kendi rızıkları çocuklarınkinden
önemlidir. Ġkinci âyet ise ق
ٍ َخَ اِ ِْ ََل١ َخ ْشsözünün delaleti ile zenginlere yöneliktir. Onların kendi
rızıkları hakkında bir endiĢeleri olmadığı için önce çocukları zikredilmiĢtir. Böylece çocuklarını
kendilerinin rızıklandırdığı vehminden kurtulurlar. Sonra da mutmain olmaları için kendilerinin
de Allah tarafından rızıklandırıldıkları zikredilmiĢtir.
4. Nesirde fâsılaya, Ģiirde vezne riâyet için takdîm:
ِ
Ancak ʻAlak suresindeki (96/1) “ك الَّ ِذي َخلَ َق
َ ِّ“ ”اقْ َرأْ بِ ْس ِم َربYaratan Rabb‟inin adıyla oku” âyetinde kıraate
(okumaya) vurgu yapıldığı için fiil Allah‟ın isminden önce gelmiĢtir. el-Kazvînî, a.g.e., s.113, etTeftazânî, a.g.e., s.170.
3
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َْشْٕٙ َأَ َِّب اٌغَّبئِ ًَ فَ ََل رَٚ َْشٙ َُ فَ ََل رَ ْم١َِز١ٌ[ فَؤ َ َِّب ْاDuhâ, 93/9-10] “Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın
isteyeni azarlama!”
Kur‟ân ayetlerindeki ahenge riayet de önemlidir. Çünkü bu da nefislerdeki etkiyi
arttıran unsurlardan biridir. Bu âyetlerdeki mef‟uller te‟hîr edildiğinde ahengin kaybolduğu
görülür. Ama bu âyetlerdeki takdîmler aynı zamanda te‟kid, ihtimam ve hükmü takviye içindir.
ْ ُِ ُْ ُ٘ بس فَب ِ َرا
َ ٌَِب َرٌَٙ  ٌِ ُّ ْغزَمَ ٍّشٞاٌ َّش ّْظُ رَجْ ِشَٚ َُّْٛ ٍِظ
َ ٌََّٕٙ ًُ َٔ ْغٍَ ُخ ِِ ُْٕٗ ا١ْ ٌٍَُّ ُُ اٌَٙ ٌَخ٠آَٚ
ُٖ ْاٌمَ َّ َش لَذَّسْ َٔبَٚ ُ١ِ ٍِض ْاٌ َؼ٠
ِ ُش ْاٌ َؼ ِض٠ه رَ ْم ِذ
ْ
ْ
ُ٠ِ  ِْ اٌمَ ِذُٛ ػَب َد َوبٌؼُشْ جََّٝبص َي َدز
ِ َِٕ [Yâsîn, 36/37-39] “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan
çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmıĢlardır. GüneĢ de kendi yörüngesinde akıp
gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah‟ın takdiri (düzenlemesi)dir. Ayın
dolaĢımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o eğrilmiĢ kuru hurma dalı gibi olur”
Ġbn Esir (öl. 630/1233) son âyetteki  ْاٌمَ َّ َشkelimesinin takdîminin de bu sebeple olduğu
görüĢündedir. Ona göre bu âyetteki takdîm tahsis ifade etmez. Üç âyetin de nazmının birbirine
uyumlu olması için takdîm yapılmıĢtır.
ْ  لُ ٍَْٕب ََل رَ َخٝ َعُِٛ ًفَخ١ َٔ ْف ِغ ِٗ ِخِٟظ ف
ٍَٝه أَ ْٔذَ ْاْلَ ْػ
َ َِّٔف ا
َ ْ َجَٚ[ فَؤTâhâ, 20/67-68] “Bunun üzerine Mûsâ
içinde bir korku hissetti. ġöyle dedik: “Korkma (ey Mûsâ!). Çünkü, sensin en üstün olan”.
Âyetin ًفَخ١ َٔفْ ِغ ِٗ ِخِٟ فٝ َعُِٛ ظ
َ ْ َجَٚ فَؤĢeklinde gelmesi durumunda, nazmın ahenginin
bozulduğu görülür.
5. Ma‟mûl inkar makamında olduğu zaman:
ًّب١ٌَِٚ  َش هللاِ أَرَّ ِخ َز١ْ [ لًُْ أَ َغEn‟âm, 6/14] “De ki: “Allah‟tan baĢkasını mı dost edineceğim””
Bu âyetteki inkârî istifham “Allah dıĢında veli edinilebilecek Ģey var mıdır?” akıllı bir
kimse böyle yapar mı? Bundan daha büyük bir körlük ve cahillik olabilir mi?” manalarındadır.
Eğer âyet ًّب١ٌَِٚ ِ َش هللا١ْ  لًُْ أَ أَرَّ ِخ ُز َغĢeklinde gelseydi inkar sadece fiilin gerçekleĢmesine yönelik olurdu
ve bu manaları ifade etmezdi. Demek ki hemze; inkârî istifham içindir ve ondan sonra gelen
kelime de inkar mahallindedir, yani inkar edilen Ģeydir.
َٓ١ِصب ِدل
َ ُْ َُْ ِا ْْ ُو ْٕزٛ َش هللاِ رَ ْذ ُػ١ْ ْ أَرَ ْز ُى ُْ اٌغَّب َػخُ أَ َغٚ ُى ُْ َػ َزاةُ هللاِ َأ١َزُ ُى ُْ اِ ْْ أَر٠ْ َ[ لًُْ أَ َسأEn‟âm, 6/40] “(Ey
Muhammed) De ki: “Söyleyin bakalım. Acaba size Allah‟ın azabı gelse veya size kıyamet saati
gelip çatsa (böyle bir durumda) siz Allah‟tan baĢkasını mı çağırırsınız? Eğer (putların size yararı
dokunduğu iddianızda) doğru söyleyenlerseniz (haydi onları yardıma çağırın)”
Bu âyet de bunun gibidir. Yani, Allah‟tan baĢka yardıma çağırılacak biri var mı?
demektir.
6. Maksadın ona ait olması durumunda:
َّٓ ا ِلِلِ ُش َش َوب َء اٌْ ِجٍُٛ َج َؼَٚ [En‟âm, 6/100] “Bir de cinleri Allah‟a bir takım ortaklar yaptılar”.
Bu âyette  لِلlafzı takdîm edilmiĢtir. Çünkü inkar; Allah‟a ortak kılmaya yöneliktir.
Genel olarak ortak kılmaya yönelik değildir.
7. Zikredilen hale taaccüb ve tebkît (azarlama, kınama) için takdîm:
َٓ١ٍِا ْاٌ ُّشْ َعُْٛ َِ ارَّجِؼََٛب ل٠  لَب َيَٝ ْغ َؼ٠ ًٌ َٕ ِخ َس ُج٠ ْاٌ َّ ِذٝص
َ  َجب َء ِِ ْٓ أَ ْلَٚ [Yâsîn, 36/20] “ġehrin öbür ucundan
bir adam koĢarak geldi ve Ģöyle dedi: “Ey kavmim! Bu elçilere uyun””
Bu âyette câr-mecrûr fâile takdîm edilmiĢtir. Bunun sebebi, uzaktan gelen bu adamın
görmediği, ama onların gözlerinin önünde olan elçileri yalanlamaları ve kendi kendilerine
yapmadıkları nasihatı bu elçinin yapması sebebiyle kavmi kınamaktır. Bu takdîm olmasaydı bu
kınama manası anlaĢılmazdı.
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ْ [ ٌَئِ ْٓ ثَ َغMâide, 5/28]
َٓ١ِّ ٌَ أَخَبفُ هللاَ َسةَّ ْاٌ َؼبِِّٟٔه ا
َ ٍَُه َْلَ ْلز
َ ١ْ ٌَِ اٞ
َ َ َذ٠ ٟ
َ َ ِذ٠  َِب أََٔب ثِجَب ِع ٍػٍَُِٟٕن ٌِزَ ْمز
َّ ٌَِطذَ ا
“Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da, ben seni öldürmek için sana elimi
uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah‟tan korkarım”
Aynı âyette iki yerde câr-mecrûrların farklı geldiği görülmektedir. Bunun sebebi
kınamadır. Çünkü kardeĢin yapmak istediği Ģey çok büyük bir kötülüktür. Sadece öldürmek
değil, kardeĢini öldürmektir. Onun için buna iĢaret etmek üzere belki vazgeçer diye önce ٟ
َّ ٌَِا
takdîm edilmiĢtir. Ġkincide ise önemi olmadığı için te‟hîr edilmiĢtir. Bu te‟hîr aynı zamanda o
kardeĢin, değil kardeĢini öldürmek, kendisini savunmak için bile elini uzatmayacağını ifade
eder.
4. Belâgat Açısından Hal Cümlelerinin Takdîm ve Te’hîri
Halde asıl olan önce sahibül halin sonra da halin gelmesidir. Ancak edebi bir maksada
bağlı olarak hal, sahibül halden önce gelebilir. Bu maksatlar tahsis, Ģüpheyi kaldırma,
pekiĢtirme ve önemsemedir (Kaçar, 2007: 217-218).
Meselâ  ٌذ٠ْ ( َجب َء َسا ِوجًب َصBinerek geldi Zeyd) cümlesinde vurgulanmak istenen Ģey Zeyd‟in
gelme Ģeklidir. BaĢka bir Ģekilde gelme ihtimali de olan Zeyd‟in özellikle binekli bir Ģekilde
geldiği vurgulanmak istendiğinde böyle söylemek gerekir. Burada tahsis mevcuttur.
َٓ١أَ َِب ِش
ُُْ عشْ ر
َ ( َدYürüyerek mi geldiniz?) cümlesinde de hal sorunun merkezine alınmıĢtır.
ًشا٠ َٔ ِزَٚ شًا١بط ثَ ِش
َ  َِب أَسْ َع ٍَْٕبَٚ [Sebe, 34/28] “Biz seni ancak bütün insanlara
ِ ٌٍَِّٕ ًن اِ ََّل َوبفَّخ
müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik” ayetinde ise pekiĢtirme ve önemseme vardır.
Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi hal cümlesinin baĢında اٌذبيٚاٚ varsa hal
cümlesinin takdîmi caiz değildir. Çünkü rabıt görevini üstlenen ٚاٚ kendinden önce gelen bir
Ģeye bağlayabilir.  اٌ َّش ّْظُ غَبٌِ َؼخَٚ ٌّٟ ٍِ“ َجب َء َػAli güneĢ doğarken geldi”. Bu örnekte de görüldüğü
gibi اٌذبيٚاٚ edatı, hal cümlesini ana cümleye bağlayan bir rabıt olduğu için, hal cümlesi bu
durumda bir bütün olarak sâhibü‟l-hâl‟den sonra gelmek zorundadır (Hasan, tsz.: II, 383).
Eğer hal cümlesi ٚاٚ‟lı değilse halin sâhibü‟l-hâl‟den sonra veya önce gelmesi caizdir.
ََُٗذْ ِّ ًُ ِوزَبث٠ ًٌ ١ٍِ( َجب َء َخHalil kitabını taĢıyarak geldi) Ģeklinde gelebileceği gibi ًٌ ١ٍَِذْ ِّ ًُ ِوزَبثَُٗ َخ٠ َجب َء
(Kitabını taĢıyarak geldi Halil) Ģeklinde de gelebilir. Böyle bir kullanıma baĢvurulmasındaki
sebep Halil‟in gelme fiilini iĢlediği esnada ne Ģekilde olduğunun muhataba vurgulu bir Ģekilde
aktarılmasıdır. Bu durumdaki hal cümlesinin amilinden önce gelmesi de caiz görülmüĢtür
(Ġbnu‟s-Serrâc, 1996: I, 215). َشْ َوتُ ف َش َعُٗ َجب َء خَبٌِ ٌذ٠ “Atına binerek Halit geldi” örneğinde hal
cümlesi amilinden önce gelerek baĢa geçmiĢtir. Bu kullanımdaki durum bildirimi bir önceki
kullanıma göre bir kat daha vurguludur.
5. İstifhâm Yapılarında Takdîm-Te’hîr
Belâğat açısından üzerinde önemle durulan istifhâm yapılarına baktığımızda (Hasan
ʻAbbâs, 1997: I, 168), ister hakiki ister takriri veya inkari isterse diğer amaçlarla yapılmıĢ olsun
istifhamda malum olan Ģeyin te‟hîr edilip, hakkında Ģüphe bulunan yani sorgulanan Ģeyin
takdîmle öne alındığını görmekteyiz.
.ُُ ١ِ٘ َب اِ ْث َشا٠ َزَِٕبٌِٙا أَأَْٔذَ فَ َؼٍْذَ َ٘ َزا ثِئآٌُٛ[ لَبEnbiyâ, 21/62] “(Ġbrahim gelince) “Sen mi yaptın bunu
ilahlarımıza ey Ġbrahim” dediler” ayetinde ortada yapılmıĢ bir Ģey vardır ve bunun faili
aranmaktadır. Fail olabileceği düĢünülen Ġbrahim‟e hitapla „sen mi yaptın‟ denilmektedir. َأَفَ َؼ ٍْذ
“ َ٘ َزاSen bunu yaptın mı?” veya َ“ أََ٘ َزا فَ َؼ ٍْذSen bunu mu yaptın?” denmesi bu makamdaki
maksadı ifade edemezdi. Ayetteki ifadelerinde Nemrut‟un kavmi, putlarının kırılmıĢ olup
olmadığını veya onları kimin kırdığını sormak amacıyla değil, Ġbrahim‟in yaptığını itiraf etmesi
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kastıyla ismi önce zikretmiĢlerdir (el-Curcânî, 2007: 152). Bu itibarla da ayetin “Ġbrahim! Bunu
ilahlarımıza sen mi yaptın?” Ģeklindeki çevirisi daha doğru olacaktır (ez-ZemahĢerî, 2009: 682).
Ġnkar maksadıyla yapılan istifhamda, failin takdîm edilmesiyle inkar mahalli gösterilmiĢ
olur (el-Curcânî, 2007: 153).
ُْ [ لًُْ أهللاُ أَ ِرَْ ٌَ ُىYûnus, 10/59] “Allah mı size izin verdi?”
َٓ١َِٕ[ أَفَؤَصْ فَب ُو ُْ َسثُّ ُى ُْ ثِ ْبٌجĠsrâ, 17/40] “Rabbiniz size mi seçti erkek çocukları?” ayetlerinde
birincisinde Allah‟ın verdiği nimetlerin haram ve helalliği konusunda baĢına buyruk
davrananların kendilerine izin verildiği varsayımıyla bu tarzda hareket etmeleri sorgulanmıĢ ve
bu ifade ile onların görmezlikten geldiği nokta, böyle bir izni ancak Allah‟ın verebileceği
gerçeği yüzlerine çarpılmıĢtır. Ġkinci ayette ise soru fiile yöneltilerek müĢriklerin bu iddiaları
reddedilmiĢtir (el-Curcânî, 2007: 153).
َُّ ُّ[ أَفَؤ َ ْٔذَ رُ ْغ ِّ ُغ اٌصYûnus, 10/42] “Sağırlara sen mi iĢittireceksin?” denilerek direk muhatap
üzerinden hakkında bahsedilenlere hakkı göremeyecekleri konusunda gönderme yapılmıĢtır.
َُّ ُّ“ أَرُ ْغ ِّ ُغ اٌصSağırlara iĢittirecek misin?” Ģeklindeki bir söyleyiĢ istenilen bu iletiĢimi
gerçekleĢtiremezdi.
َُْٛ٘بس
ِ َب َوٌَٙ ُْ ُأَ ْٔزَٚ َ٘بُّٛ [ أَُٔ ٍْ ِض ُِ ُىHûd, 11/28] “Onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak
mıyız?” ayetinde olduğu gibi fiilin muzari olması durumunda da, önündeki engellerden
habersizce bir iĢe koyulmuĢ kiĢiye o iĢi gerçekleĢtiremeyeceği bildirilmiĢ veya yerinde olmayan
bir beklenti içine giren kiĢiye içinde bulunduğu bu durum hissettirilmiĢ olur (el-Curcânî, 2007:
155).
ًّب١ٌَِٚ  َش هللاِ أَرَّ ِخ ُز١ْ [ أَ َغEnʻâm, 6/14] “Allah‟tan baĢkasını mı dost edineceğim?” ayetinde
kastedilen, mutlak anlamda veli edinmek değil, Allah dıĢında bir veli edinmenin inkarı olduğu
için takdîm yapılmıĢtır. Nitekim semavâtın ve arzın yaratıcısı diye sıfatlandırılarak vurgu
Allah‟a yönlendirilmiĢtir. ِ َشهللا١ْ ًّب َغ١ٌَِٚ “ أَأَرَّ ِخ ُزAllah‟tan baĢka bir dost edineyim mi?” denilmesi
durumunda inkar sadece fiile yönelik olacağından bu maksadı ifade edemezdi (el-Curcânî,
2007: 158).
SONUÇ
Sözlükte öne geçirmek ve geriye almak anlamına gelen takdîm-te‟hîr, terim olarak,
nahiv âlimlerinin cümle unsurlarına yönelik belirledikleri diziliĢ sırasının değiĢtirilmesini veya
herhangi bir cümle unsurunun bazen öne bazen de arkaya alınması neticesinde gerçekleĢtirilen
Ģeklî değiĢikliklerin anlam yansımalarını inceleyen üsluptur. Diğer bir açıdan farklı
sözdizimlerinin anlam yansımalarını inceleyen bir üsluptur Ģeklinde ifade etmek de
mümkündür.
Arap dilinde takdîm-te‟hîr kavramı ile terimleĢen devrik kullanımlar, ilk dönem dil
âlimlerinin önde gelen temsilcilerinden Sîbeveyh (öl. 180/796), onun önemli takipçilerinden elMuberred (öl. 285/898) ve Ġbn Cinnî (öl. 392/1001) ile, onları izleyen bütün dilciler tarafından
büyük ilgiye mazhar olmuĢ ve üzerinde önemli uğraĢlar verilmiĢ bir konudur. Özellikle dili tabii
bir düzlemde ele alan ve geniĢ örneklemelere yer veren Sîbeveyh‟in el-Kitâb‟ında bu üslubun
hem nahvî hem de edebî boyutuna yönelik önemli iĢaretler vardır (Daha geniĢ bilgi için bkz.,
Sîbeveyh, 1996: II, 124, 335, 337; III, 172-199) . Nahivde Basra ekolünün eser bırakan
mümessili olan Sîbeveyh‟in belâğat araĢtırmacıları üzerindeki en açık etkisini ʽAbdulkâhir elCurcânî‟de açıkça görmek mümkündür.
Basra ve Kûfe ekolü ile bu ikisinin telifçisi olan Bağdat dil ekolü, daha çok nahiv
açısından değerlendirdikleri takdîm-te‟hîr konusunu en ince ayrıntılarına kadar tahlil etmiĢ,

TİDSAD
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies
Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 213-226

224

Belâğat (Semantik) Açısından Takdim-Te’hîr ve Kullanım Amaçları

üzerinde geniĢ tartıĢma ve müzakereler yapmıĢ ve Arap diline bu anlamda zengin bir miras
bırakmıĢlardır. Nahvî düzlemde olgunlaĢan bu malzeme ʽAbdulkâhir el-Curcânî‟nin engin
yorumu ve dirayetli yönlendirmesiyle belâğat alanında meyvesini vermiĢ ve böylece hem teori
hem de pratik aynı noktada buluĢmuĢtur.
Genellikle üzerinde düĢünülerek ve tasarlanarak dile getirilen duygu ve düĢünceler bir
disiplin dahilinde olup o dilin kurallarına bağlı bir yapı arz ederler. Bir duygu ve düĢüncenin
kural dıĢı olarak devrik cümle halinde ifadesine yol açan en önemli sebep söz sahibi veya
muhatabın içinde bulunduğu heyecan, sevinç, üzüntü vs. gibi ruh durumlarının söze
yansıtılmasıdır. Bunun yanında cümle içerisinde herhangi bir unsurun söz sahibi ve muhatap
nezdindeki önem ve öncelik sırasını, cümlenin yanlıĢ anlaĢılmasının önüne geçmeyi ve dil
sahiplerinin üzerinde ittifak ettikleri genel-geçer kurallar Ģeklinde ifade edilebilecek olan yaygın
kullanımı, takdîm-te‟hîrli kullanıma baĢvurma sebeplerinin baĢında saymak mümkün ise de bu
sebepleri bir veya birkaç tane ile sınırlamak mümkün görünmemektedir.
Hedeflenen anlamın yanında sözün muhataba estetik boyutta ve etkileyici surette
iletilmesi edebî kullanımlar açısından büyük önem arz eder. Anlam ne kadar güzel olursa olsun
eğer yapı itibariyle estetik değil ve müzikal boyutu zayıf ise muhatap nezdinde beklenen etkiyi
göstermesi zordur. Söz sahibine, cümle unsurlarının yerini değiĢtirme imkanı vermesi sebebiyle
takdîm-te‟hîrli kullanımlar, sözün muhataba estetik surette ve etkileyici bir ses düzeni içinde
sunumu noktasında önemli katkılar sağlar.
Belâğat âlimlerinin her vesile ile vurguladıkları gibi, özelliği gereği zevke ve yoruma
açık olan takdîm-te‟hîr konusunun değiĢik boyutları vardır. Onun için farklı takdîm-te‟hîrli
kullanımlara yönelik olarak zikredilen edebî anlamların genel-geçer sonuçlar olmadığını, aksine
yorum ve yönlendirmeye bağlı olarak göreceli bir değer taĢıdığını ve edebî zevke bağlı olarak
her zaman faklı edebî açılımlar düĢünülebileceğini göz ardı etmemek gerekir.
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