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Özet: BeHiğat ilminin·mean'i tabirlerinden olan lcaz lügatte, az sözle çok şey anlatmak, 
veya sözü kısa kesrnek manalarma gelir. Belağat ilminde ise, kelimelerin manayı ifade 
edecek ölçüden az olmasıdır.İciiz, Ciihiliyye döneminde ortaya çıkmış İslam'ın ilk 
yıllarında belirgin bir şekilde kullanılmış ve Abbasi döneminde ise kavramiaşarak 
edebiyat sahasında konu olarak işlenıneye başlanmıştır. Özellikle Ciihiliyye 
döneminde toplumun sosyal ve edebi durumunu belirten bir kavram olan iciiz, icaz-ı 
kasr ve icaz-ı hazf diye ikiye ayrılmaktadır. 
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Abstract: Brachylogy which is one of the meanings of Eloquence means to express 
something with few words. In science of Eloquence it means to express the word with 
few words. Brachylogy appeared during Pre-Islamic period (Jahiliyya), it was used 
during the fırst years of the Islam and was conceptualised during the period of Abbasid 
and was used as a subject in the field ofliterature. Brachylogy that was a notian which 
was used during Pre-Islamic period (Jahiliyya) and that explains the social and Iiterary 
situation is divided into two groups. One of them is Brachylogy of restriction and 
Brachylogy of eilsion 
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Giriş 

Sözdeki ve yazıdaki yanlışlıkları düzeltip insanlar ve toplumlar 
arasındaki iletişimi kolaylaştırrnaya yönelik olan dil çalışmaları her zaman 
büyük önem arz etmiştir. Arap dili söz konusu olduğunda ve özellikle 
Peygamberimizin getirdiği ilahi haberin doğru bir şekilde anlaşılması ve 
yorumlanması ihtiyacı hissedildiğinde, bu ehemmiyet ·daha da artmıştır. 
Çünkü Kur'an-ı Kerim sosyal, ahlaki ve hukuki v.b. birçok konuda hidayet 
kaynağı olduğu kadar aynı zamanda bir edebiyat başyapıtıdır. Dolayısıyla 
Arap ve Arap olmayan bütün toplumlar benimsedikleri dinin asıl kaynakları 
olan Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberin· hadislerini daha doğru bir şekilde 
anlayabilmek için Arap dili ve belağatma önem vermişlerdir. Bu amaçla 
Cahiliyye döneminden kalma şiir gibi edebi eserler yanında Kur' an-ı Kerim 
üzerinde, hicri ikinci asırdan itibaren dil ve belağat konularını içeren çeşitli 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Dil ve edebiyat ilk önce, tefsir, edebi 
tenkit ve kelam ilimleriyle birlikte ele alınmış, daha sonra müstakil bir ilim 
haline gelmiştir. Belagat çalışmalan Ebu Ya'l}fıb Yusuf b. Ebi Bekir b. 
Muhammed b. Ali es-Sekkaki (ö. 626/1229) ve onu izleyen alimler 
tarafından sistemleştirilmiştir. 

Belağat ilminin meani tabirlerinden biri olan icaz, lügatte işi çabuk 
yapıp uzatmamak, az sözle çok şey anlatmak, sözü kısa kesmek, özet halinde 
söylemek gibi manalara gelir.ı BeHl.ğat ilminde ise, herhangi bir meflıumu 
anlamından kendinden az lafızla ifade etmeye denir? Meraını az lafız ve çok 
manalı şekilde ifade etmeye de icaz denir? Birçok eserde icazın beHigatla eş 
tutulması belagat ilminde icaza verilen önemi gösterınektedir.4 Arap dili ve 
edebiyatçıları icaz'ı, i'caz-ı hazfve icaz-ı kasr diye ikiye ayırmışlardır. 

İcaz sanatının tarihte nasıl algılandığını ve ne şekilde kullanıldığını 
araştırdığımızda, onun önce edebi tenki~ şeklinde başladığını, İslami 
dönemde ise Kur'an-ı Kerim'in icazı üzerindeki çalışmalarla devam ettiğini 
görürüz. Icaz sanatını ilk defa ele alan kişinin hicri üçüncü asırda Ebu 
Osman 'Amr b. Bahr el-Cahiz (ö. 255/869) olduğu kabul edilmektedir.5 

Cahiliyye döneminde yüksek zümrede bulunan edip ve şairler kendi 
edebi yeteneklerini göstermek ve buna bağlı olarak toplumundaki itibarlarını 

İbn Manzfır, Çemillüddin Muhaıpmed b. Mükerrem, Lisanu '1- 'Arap, Daru'l Fikr, Beyrut, 
trz, V, 427; .'Asi Mişiil, Yakiib Imi! Bedi', el-Mu 'cem u '1-Mufassal fı '1-Luğati ve '1-Edeb, 
I_-II, Daru'l-Ilm lilmelayin, I. Baskı, Beyrfıt 1987, I, 273; Besyfıni, Abdulfettah Feyyfıd, 
I/mu '1-Me.anf Diraset Belağiye ve Nakdiye li-Resai/i Aleanf, Kahir~ 1988, s. 234. 
Mustafa, Ibriihim ve Arkadaşlan, el-Mu 'ce mu 'l-Vasft, Çağrı Yayınlan, Istanbul 1996, s. 
1014. 
el-I}.azvini, Teltıfsu 'l-Miftafi, Daru't-tıbii'ati'l-'iimire, ysz. 1260, s. 28. 
Ahmed Hılşimi, Cevahiru '! Belağa fı '1-Afeani ve '!-Beyan ve '1-Bedf', Daru'~-Fikr, Beyrut, 
1994, s. 193; Nusrettin Bolelli, Belağat (.4rab Edebiyatı Bilgi ve Teori/eri), Istanbul 1993, 
s. 71. 

4 
Saraç, M.A. Yekta, "İcaz" Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ([DVİA), istanbul 
2000, s. 392. 

5 
Abdulaziz Atik, ilm 'iil-Meanf, Daru'n-Nehdati'l-Arabiyye, Beyrut, 1985, s. 174. 
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yükseltmek için 1cftzı kullanmışlardır. Özellikle yazı yazmayı bilenlerin az 
sayıda oluşu sebebiyle anlatılanların insanların zihninde çok yer işgal edip 
unutulması endişesinden dolayı icftz ön plana çıkmış böylece vecizli söz ve 
şiirlerde kullandıkları idiz örnekleri günümüze kadar gelebilmiştir. 
Ciihiliyye dönemi şair ve ediplerinin, şiir ve nesirde ileri durumda oldukları 
bilinmektedir. Ciihiliyye dönemi toplumsal ilişkilerinde en mühim noktanın, 
muhiitabı ikna etmekten geçtiği de bilinmektedir. Dolayısıyla kelimelerin 
seçimi ve güzel tanzim edilmesi yanında uygun şekilde dile getirilmesi ikna 
ve başarı elde etmede önemli bir husustur. Bu bakımdan icftz sanatının 
özellikle Ciihiliyye döneminde ne denli önemli bir araç olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

İslamiyet'in gelişiyle başlayan dönemde, icftz, Ciihiliyye döneminde 
olduğu kadar büyük bir gelişme yaşamamıştır. Bu da toplumun yeni bir 
sosyal hayatla karşılaşması ve tedvin döneminin yeni başlamış olmasının 
yanı sıra, yazı sanatını bilenlerin Kur'iin'ı-Kerim'i yazma işi ile meşgul 
olmalarından da kaynaklanmaktadır. 

Tedvin hareketinin zorluğu yazı yazmayı bilenlerin az oluşundandır. 
Buna rağmen icftz belirli gelişmelere sahne olmuştur. Yazıya olan önemin 
artmasıyla, edipler kendi üslilp ve tarzlarını yazıya dökmeye başlamışlar, 
böylelikle icftz olgusunda yeni gelişıneler olmuştur.6 

Iciiz sanatının içerisinde yer aldığı Belağat olgusu, Ciihiliyye dönemi 
Arap dili ve edebiyatında hayli gelişmiş olmasına rağmen, özellikle Kur'an-ı 
Kerim'in gelişinden sonra daha iyi anlaşılınaya başlamıştır. Onun ilmi bir 
disiplin haline getirilmesi ilimleştirilmesi ve sistemleştirilmesi İslam' ın 
gelişinden sonra mümkün olmuştur. 

Sonraki dönemlerde, özellikle Arap dili ve edebiyatı için verimli bir 
çağ anlamına gelen Abbasiler devrinde ise iciiz, daha ayrıntılı bir şekilde 
incelenmiştir. Bu dönemde Arap dili ile ilgili yazılan eserlerde iciiza ayrı 
bölümler ayrılmıştır. Dönemin en seçkinlerinden biri el-Ciihiz, "el-Beyan 
ve 't-Tebyfn" ve "Kitdbu 'l-Hayevdn" isimli eserlerinde icftz terimine belirli 
sınırlar çizerek şöyle demiştir: "Bir çok anlam için az lafız kullanmaktır? O, 
daha sonra bu tabiri "Az lafızla çok anlam ifade etmektir"8 diye tarif ederek, 
şöyle demiştir: "İhtiyaç olan manayı eda etmek, ister az isterse çok lafızla 
olsun mühim olan kişinin ihtiyaç duyduğu manayı anlamasıdır"9 şeklinde 
genişi etmiştir. 

el-Ciihiz'dan sonra gelen ve icftzı araştıran iilimlerden biri de 'Ali b. 
Isa er-Rummiini (ö. 386/996)'dir. er-Rummiini, "en-Nuketu fi i'cdzi'l
Kur '{m" adlı eserinde, "maksadı, alışılmış ifadeden daha azı ile karşılamak, 

6 Abdulaziz Atik, a.g.e., s. ı 74. 
7 Ebu Osman Amr bin Bahr el-Cıllıiz, Kitabu '1-Hayavan, thk. Abdusseliim Muhammed 

Harun, Matbaatu el-Bab! el-Halebi, Mısır 1965, III, 86. 
8 ei-Cıllıiz, a.g.e., III, 2 ı ı 
9 el-Cıllıiz, a.g.e., lll, 2ı I. 
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çok az sözcükle özlü bir şekilde meraını anlatmaktır" diye tarif etmiştir. 10 

Abbasiler'in ikinci döneminde Ali b. İsa er-Rurnrnfuıi' Kur'an'ın mucizevi 
yönünü açıklarken, en fazla üzerinde durduğu konu icaz olmuştur. er
Rummanllcaz'ı çeşitli şekillerde tarif etmiştir. "Manada ihlal 11 olmaksızın 
manayı azaltmaktır. Eğer konu hem çok hem de az lafızla tabir 
edilebiliyorsa, ~az lafızla tabir etmek lcazdır. İcaz kolay lafızlarla çok manayı 
açıklamaktır. lcaz sözü mı güzel şekilde terbiye edip açıklamaktır". 12 er
Rurnrnani'nin bu tariflerini Muhammed Ebu Musa kaz'la ilgili yaptığı bir 
araştırmada iki şarta bağlamıştır: 

1-İcaz'in özelliklerini, inceliklerini bilmek ve rnana6ı yerine oturtmak. 
2- Lafızların az (iktisatlı), anlamının çok olmasıdır. 3 

Ebu Ali Hasen b. Reşlk el-Kayravanl (ö. 463/1071) ise "el-· Umde" 
adlı eserinde kaza özel bir tarif getirmemiş sadece er-Rurnmani'nin yaptıih 
tarifi benimsemiş ve onun kaz için yaptığı tasnifı aynen kabul etmiştir !4 

İbnu'l-Esir Diyauddin (ö. 637/1239) ise "el-Meselü's-Sair fi Edebi'l-Katib 
ve 'ş-Şa 'ir" isimli eserinde kazı tarif edip kısırnlara ayırın ış ve bu çeşitleri 
şahidle desteklerniştir. 15 Aynca, Ebfı Ya'l,<.fıb Yusuf b. Ebi Bekir b. 
Muhammed b. Ali es-Sekkaki (ö. 626/1229) "Kitabü Miftôhi 'l- 'U/üm", 
isimli eserinde icaz ve itnab16 terimlerini beraber açıklamıştır.17 

Celalüddin el-Kazvini (ö. 739/1338) "el-izah fi 'Ulümi'l-Belağa" ve 
"Telhfsu 'l-Miftah" isimli eserlerinde kaz konusunu kısırnlarıyla birlikte ele 
alınmıştır. 18 

Sa'düddln et-Taftazani (ö. 79211390) "el-Mutavvel 'ale 't-Telhfs", ve 
"Muntasaru'l-Me 'ani'' isimli eserlerinde eserini şerh ettiği el-J}.azvini'nin 
kaz hakkındaki görüşlerini açıklamıştır. .. 

es-Seyyid eş-Şer!f (ö. 816/1413) es-Sekkaki "Kitabü Miftahi'l
'Ulüm", adlı eserinin belağat kısmının bir şerhi olan "el-Misbdh" isimli 
eserinde icaz konusunu es-Sekkaki'nin görüşleri çercevesinde açıklamıştır. 

Son dönernde ise bazı alimler klasik belağat çalışmalarına bağlı 
kalmış bazıları da bu ilme modern bir çehre kazandırmışlardır. Ahmed el-

ı o f..li b. İ.sa er-Ruınrnfuıi, el-Nuketıı fi İ 'c az 'il Kur 'an, Daru '1-Mısr, Mısır 1965, s. 76. . 
ı ı Ihlal: Ibare veciz olı,ıp, ifade edilmek istenen manayı tam karşılayamaz ise buna Ihlal 

denir. el-Kazvini, el-!zalıfi '.Ulıimi'l-Belağa, s. 28; Akdeınir, Hikmet, Belağat Terimleri 
Ansiklqpedisi, Nil Yayınları, lzmir 1~99. s. 106. 

12 Ali b. lsa el-Rummam, el-Nuk;etufi I'caz 'il Kur 'an, s. 76-80. . 
13 Muhammed Ebu Musa, el-I'cazu '1-Belagf Dirasetım Talıliliyye li Türasi E/ıli '/-Ilm 

Mekiebetu'l-Vehbe, Kahire, 1984, s. 90. • 
14 Ebfı Ali Hasan b. Reşik ei-Kayravfuıi, el-' Umde fi Afe!ıasini 'ş-Şi 'r ve Adabi/ı ve Nakdi/ı, 
. Daru'I-Ma'rife, Şam 1994, I, 221-222. 

I> İbnu'l-Esir Ebu'l-Feth Diyauddin Naşrullah b. Mı,ıharnmed eş-Şeybfuıi, el-lıieselü 's-SGir 
fi Edebi'I-Kalib ve'ş-Sa'ir, thk. Muhammed Muhyiddin 'Abdülhaınld, el-Mektebetü'l
'Asriyye, Beyrut 1990, I, 173-177. 

16 Lafzın manadan fazla olmasıdır. 
17 Ebfı Ya'kfib Yfısufb. f:bi Bekir b. Muhammed b. Ali es-Sekkaki, Kitabü lv!iftalıi'/- 'Ulıim, 

el-Matba'atü'l-edebiyye, Mısır 1317 h., I, 122-125. • 
18 Celalüddin Muhammed b. 'Abdirrahrnfuı el-Kazvini, el-lzalıfi 'Ulıimi'l-Belağa, V. Baskı, 

ysz. 1980. s. 184-195; Tellıfsu'l-.Miftalı, Daru't-Tıba'ati'l-'amire, ysz. 1260 h .. 28-29. 
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Başimi (ö. 1362/1943) "Cewihiru 'l-belfiğa fi 'I-me 'ani ve 'I-beyan ve 'l-bedi ', 
Ahmed Mustafa el-Meraği (ö. 136411945), '"Ulumu'l-Belfiga el-Beyan ve 'l
.Me'enıi ve'l-Bedi'"19 'Abdulaziz 'Atik, "fi'l-Belfiğati'l-'Arabiyye, 'İlmü'l
Meenıf'', 'Abdülhamid Muhammed el-Ubeysi "el-Be/ağa, Zevk ve Menhec", 
Muhammed Cabir Feyyaz, "el-Belağa ve 'l-Fesfiha Lügaten ve Istılahen", 
Hasan 'Abbas, "el-Belfigatu Fzmftnulıa ve Ejnanuhii", 'Ali el-Carim
Mustafa Emin, "el-Belağatu'l-Viitıha; el-Beyan, el-Me'anf, el-Bedf"', 
Muhammed Muhammed Ebu Musa, "el-İ'dizu 'l-Beliigi Diriisetım Tahliliyye 
li Türasi Ehli'l-İlm"20 isimli eserlerinde lcaz konusuna yer vermişlerdir. 

Türkçe'de belağat uzun müddet Arab diline has bir kavram ve ilim 
sayılmış olup Sultan II. Mahmud döneminde Türkçe'nin de bir belağatı 
olabileceği düşüncesi kendini göstermeye başlamıştır. Ancak bu düşünce, 
Ahmed Cevdet Paşa (ö. 1822 -1895)'nın "Belağat-ı Osmiiniyye"sini 
yazmasıyla uygulama imldnını bulmuştur.21 

Başlangıcında itibaren Türkçe belağat kitaplarında lcaz bahsi Arapça 
belağat eserlerindeki çerçeve içinde ele alınmıştır. 

İşte bu dönemden sonra Ti.irkçe'de İcaz Kavramı (dolayısıyla 
Belağat) hakkında hem telif hemde tercüme eserler yazılmaya başlanmıştır. 
Bu yazılan eserlerden bazıları şunlardır: 

Ahmed Cevdet Paşa "Belfiğat-ı Osmaniyye", Tahir el-Mevlevi 
"Edebiyat Lüğatı", el-Hac İbrahim "Edebiyat-ı Osmaniyye", Muallim Naci 
"Istılahiit-ı Edebiyye", M. Kaya Bilgegil "Edebiyat Bilgi ve Teori/eri", 
Necmettin Şahiner "Edebi Sanatlar", İsa Kocakaplan "Açıklamalı Edebi 
Sanatlar", M. Sad! Çögenli "Edebi Sanatlar", Nusrettlıı ·Bolelli "Belagat 
Arap Edebiyatı Bilgi· ve Teori/eri", Hikmet Akdeınİr "Belfiğat Terimleri 
Ansiklopedisi'' Hasan Aktaş "Edebi Sanatlar", Cüneyt Eren-M. Veeili 
Uzunoğlu "Arap Edebiyatmda Edebi Sanatlar Belagat'' ve Taeettin Uzun ve 
Diğerleri "Anlatım lı Belağat''22 • 

Kısaca, az lafızla çok zengin manaları maksada uygun bir şekilde 
açık-seçik ve tam olarak ifade edebilen lcaz, Arap edebiyat tarihi boyunca 
edebiyatçıların ilgilerinin birleştiği bir nokta olmuştur. 

Belağat ilmini araştıran alimler, lcazı gerektiren sebepleri; vaat ve 
uyarı ihtiva eden yazılar merhamet dilemek ve şikayetle ilgili dilek ve 
yazılar, özür dilemek, suç ithamından yakasım kurtarmak için yazılan 

ı 9 Demirayak, Kenan, Çögenli, M. Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, Atatürk Üniv. Fen 
Edebiyat Fak. Yay., ErzuruiJ12000. s. 79. 

20 Ebfı Mfısa Muhammed Muhammed ve Arkadaşları, el-Beliigatu '!- 'Arabiyye ve Tiirfliuhii, 
l).!lhire 19Ş9. s .. 44-45; Bolelli,Nusrettin,. Beliigat (Arap edebiyatı Bilgi ve Teori/eri), 
Marmara Univ. Ilahiyat Fak. Vakfi Yay., Istanbul 1993. Demirayak, Kenan, Çögenli, M. 
Sadi, Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 79; Eren, Cüne;t ve U~unoğlu, M. Vecih, Arap 
Edebiyatmda Edebf Sanatlar Beliiğat, I. Baskı, Sütun Yayınları, IstanJ?.ul 2006. s. 16. 

2 ı Bilgegil, M. Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1 Beliigat, Atatürk Univ. Edebiyat Fak. 
Yay., Ankara 1980. s. 23. 

22 Eren, Cüneyt ve Uzun<?ğlu, M. Vecih, Arap Edebiyatında Edebi Sanatlar Beltiğat, I. 
Baskı, Sütun Yayınları, Istanbul2006. s. 17. 
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yazılar. Anlamaları için bir işaret yeterli olan akıllı kimselere hitap etmek. 
Padişah ve kralların valilere ve memurlara gönderdikleri genelgeler. Ezberi 
ve anlamayı kolaylaştırma, yerin dar olması, bir şeyi gizlemek ve sözü 
uzatmah."i:an meydana gelen bitkinliği ve usanınayı gidermek23 olarak 
saymışlardır. 

Kur'an-ı Kerim'ne İcaz: 

Kur'an-ı Kerim, az lafızla çok engin manaları ifade eden kutsal bir 
kitap olduğu için ·hemen hemen bütün süre ve ayetlerde icaz sanatına 
rastlamak mümkündür. 

(~t.;..ll ı:j. ~)::.1:, ~y.l~ j.l:, ~~ ~) "Ey Muhammed bağışlama 
yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir"?4 Bu ayet üç cümleden 
oluşmuş kısa ibaresiyle birçok güzel ahlak prensiplerini ihtiva etmektedir. 
Bu cümlelerin her biri çok geniş manalar kapsamah."i:a olup iki veya· üç 
lafızdan oluşmaktadır. 

(jWI ~) ayetinden insanlara iyilik yapmak, bütün işlerde merhamet ve 
insanlığı ön plana çıkarmak anlaşılmaktadır. (~:;l~ J.IJ) Allah'a karşı 
takvalı olmak, sıla-ı rahim de bulunmak, dilimizi yalan ve gıybette 
sakınmaktır. (~t.;..ll ı:.? ~j::.l:, ) sabırlı ve yumuşak huylu olmayı 
istemektedir· 25 

·.ı-'~--. !.-.ır .<:~'.ır ~~~:..sıı .- -.-- -·.~ıı ~ tı.ır -~ur J~w' 't4.11ı··ı) ~ ı.,r:-'-' ~-' y u.c. ~...J .$...)"' 1.#- y .. J u ' -' . Y' - u, 
(uLıS~~ · 

"Kuşkusuz Allah adaleti, iyiliği, akrabalara yardım etmeyi emreder. 
Ahlaksızlığı, kötülüğü ve haksızlığı yasaklar. Ders alasınız diye size öğüt 
verir"?6 Bu ayette bütün iyi ve kötü işler özet olarak verilmiştir. 

Hadislerde İcaz: 

Peygamberimiz, hadis kitaplarından geçen bir hadisinde kendisine 
özlü söz söyleme meziyetinin verildiğini söylemektedir. Bu bağlamda Resul
i Ekrem'in birçok hadisinde kaz özelliği görülmektedir .. Peygamberimiz, 

t..GY C.. ~J.ı! ~ WJ :, ~~~ UW:. \tl WJ 
"Ameller niyetiere göredir, Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek 

olan. ancak odur"?' Hadisi az lafızla çok manalar ifade etmektedir. 

23 Ahmed Mustafa, el-Meriigi, 'Uliimu '1-Belaga el-Beyan ve '!-Me 'ani ve '1-Bedi', Diiru'l
Fikr, VII. Baskı, Mısır 1972. s. 205; Besyiini, Abdulfettah Feyyud, İlmu'l-Meanf Diraset 
Belağiye ve Nakdiye !!-f?.esaili Meani, s. 238; Bolelli, Nusrettin, Belağat Arap Edebiyatı 
Bilgi ve Teori/eri, M U Ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1993, s. 73. 

24 A'niL 71199. . 
25 Besylıni, Abdulfettah Feyyud, İ/mu '1-Meiini Diraset Belağiye ve Nakdiye li-Resaili 

Meiini, s. 235. 
26 Nahl, 16/90. 



F.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 16:1 (2011) 183 

"9~.J ~G..ol U,. 0~1 F U:. ~\" "Müslüman, Müslümanların elinden 
ve dilinden zarar görmediği kimsedir".28 Bu hadiste de Peygamberimiz 
Müslümanların birbiri üzerindeki sorumluluklarını az lafızla anlatmak 
istemiştir. 

Arap Şiirinde İcaz: 

Arap edebiyatında önemli bir yeri olan şiirde de icaza sıkça rastlanır. 
Cahiliyye döneminin en meşhur şairi olan İrnrü'l Kays meşhur kasidesinin 
ilk beytine icazı kullanarak başlıyor . 

. r' - • J '· ~1 -. ·; . - nı .1:.iı..u J · ·- - - -.ı::· •· ~ w UAP y:. ~ i..S.Y-' - -. .,>-lA .J '·'.:.:"' i..S.J-~ lY-' -~: -

"Arkadaşlar durun! Sevgiliyi ve onun Dehul ile Havmel arasında 
bulunan Sıh.'tii'l-livadaki yurdunu anıp ağlayalım".29 

Şair bu beyitre meramını ifade etmek için bazı isimler kullanmak 
şartıyla az lafızlarla, çok manaları aniatmakla icaz sanatını kullanmayı 
uygun görmüştür. 

Türkçe'de İcaz: 

Türkçemizde genellikle atasözleri, hikmetli sözler ve bazı kanun 
maddeleri icaza örnek teşkil etmiştir.30· Osmanlı Devleti'nde Ahmet Cevdet 
Paşa tarafında yazılan ilk beliiğat eseri "Belağat-ı Osmaniwe"deki şu beyit 
icaza örnek olarak gösterilmiş ve daha sonraki yıllarda beliiğat ilmi ile ilgili 
eser yazanlar da şu beyti eserlerinde icaza delll olarak gösterınişler: 

Cühelii vü humakiica yaşamak keder ile yaşamah.1:an yeğdir 
Cevdet Paşa ilgili beytİn şerhinde "İcaz, maksadı anlatabilmektir. 

Maksadı anlatamayan icazlar makbul sayılmazlar. Cehl ve hamiikatle rahat 
yaşamak dfırendişiine ve ilkiliine mükedder yaşamaktan evliidır demek ise de, 
ibaresi bu manayı ifadeden kasır olduğuna mebni ihtisar-i muhil demek 
olduğu cihetle merdud olur"31 demektedir (Cahilce ve başıboş bir şekilde 
yaşamak uzak görüşlülük ve mantıklı olarak kederli bir tarzda yaşamaktan 
iyidir demek ise de bu ibare esas manayı ifade etmekten aciz olduğuna 
dayanarak öz bir halde olduğu yönüyle yok olur demektedir). 

Niimık Kemiil'in: "Biirika-i hakikat müsiideme-i efkiirdan çıkar" sözü 
hakkında Cevdet Paşa der ki: "İcazın en güzel bir misiili dahi Barika-i 

27 Zeynu'd-din Ahmed b. Ahmed, Tecrid-i Sari/ı (Tre: Ahmed Naim), Emel Matbaacılık 
Sanayi. Ankara, 1975. 1,1 No:1 

28 Bulıarf. İman 4, 5; Mıislim, İman 64-65; Ebii Davud, Cihad 2; Tirmizi, Kiyiimet 52. 
29 Abdulhallm Hifui, Mualakfıtu jmri'l-Kays fi Dav'in Cedid, Mektebetu'1-Ezher, Kahire, 

1985, s. 32-35. 
30 Bilgegil, M. Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Beliigat, s.) 15-U 8. · . 
31 Ahmed Cevdet Paşa, Beliiğat 'iii-Osmaniye, Mimar Sinan U niversitesi Yı;yınları, Istanbul 

1987, s. 117; Tiihiru'l-Mevlevl, Edebiyat Liiğatı, Ahmed Sa'ld Matbaası, Istanbul1973. s. 
59. 
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hakikat tesadüm-i efkardan çıkar. Kelam-ı hikmet iştimalidir ki teHiffuz 
olunurken zihn-i samia güzel teşbihler tevarüd ediyor. Zira harika nasıl ki 
afakı aydınlık ederse hakikat dahi enfiisü tenvir eyler. Halbuki barikayitakip 
eden yağmur nasıl ki bağ ve hastanı irva ederse hakikate müteferri' olan 
ulfım-i yakiniye dahi hadaik-i irfanı ihya eyler ve efkarın ihtilaf ve tedafuu 
ecza-i ferdiyeniD kuvve-i berkiye vasıtasiyle tesadümüne pek benzer. Az ]afz 
ile ne çok ve güzel manatar ifade olunmuştur". 32 Ayrıca Türkçe'de "Ateş 
düştüğü yeri yakar", "Vakit, nakittir", "Az söyleyen anılır, çok söyleyen 
yanılır", "Ev alma, komşu al", "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi", 
Ateş olmayan yerde duman çıkmaz".v.b. 

İcaz'ın Çeşitleri 

icaz, icaz-ı kasr ve icaz-ı hazf diye ikiye ayrılır. 

1-İcaz-ı kasr: Hazf olmaksızın az lafızla çok manaifade etmek olup 
özellikle edebiyatçıların ilgilendiği ve değer verdikleri kaz şeklidir. 

(~~ l..i"'L...:.Şl\ ı) f.Sl:,) "Kısasta sizin için hayat vardır"33 ayeti kaz-ı 
kasr'ı açıklayan alimler için örnek teşkil etmiştir. Zira bu ayetin lafızları az, 
manası ise çok geniş ve zengindir . .Ayette kast edilen ifade şöyledir: 

İnsan birisini öldürdüğü zaman kendisinin de öldürüleceğini bildiği 
takdirde bu teşebbüsünden vazgeçer. Böylece hem öldürmeyi düşündüğü 
insanın hayatını, hem de kendi nefsini kurtarmış olur. Böylelikle ömürler 
uzar, nesiller çoğalır. Kişi kendisine fayda getireceği şeye yönelir. Sonuçta 
toplum içindeki düzen· de sağlanmış olur3.:ı 

(~1 \~~US:! ;.ı:, .:ıl~ ;.ı:, ~;.ı .~ll .tl!\ .~1 .tllı -;. ug) "De ki, O Allah 
tektir, Allah Samed'dir. (O her şeyden müstağnidir, her şey ona muhtaçtır.) 
O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir"?5 

Üç olumlu, üç olumsuz olmak üzere toplam altı cümleden meydana 
gelen bu süre, icazın zirvesinde bir belağat örneği kabul edilmektedir. 

2-İcaz-ı hazf: Hazf edilen kelimeye veya cümleye delalet eden bir 
işaretin bulunması şartıyla ibarede bulunan kelimelerden ve cümlelerden bir 
veya birkaçını hazfetmektir.36 

. a)Harfin hazfedilmesiyle: (~ ~~ ;.ı:,) "Ben kötü yollu bir kadın 
değilim".37 "~\" fiilinin aslı "~1" şeklinde olması gerekmektedir. "ü'' harfi 
hazf edilmiştir.38 

32 Ahmed Cevdet PaŞ·a, Belfiğat-ı Osmiiniyye, llL Baskı, MürUvvet M_atbaası, İstanbul 1303. 
s. 119; Tahiru'l-Mevlevi, Edebiyat Liiğatı, Ahmed Sa'id Matbaası, Istanbul 1973. s. 58. 

33 Bakara 2/179. 
34 ~1-Kaz\rtni, el-izah fi ~U/ilmi '1-Be/iiğii, Daru '1-kütubi '1-İlmiyye, Beyrııt, 1985, s. 184-185. 

35 Ihlas, 112/1-4. 
36 el-Kazvini, el-izah fi 'U/ıimi '1-Be/iiğii, s. 186; Ahmed H§şimi, Ceviihiru '/ Belağa fi '1-

Meiinive '/-Beyan ve-'1-Bedf', s. 224-226. 
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ı:ıc.I.S .• - 'l.ılıl '· - h~5 lG..:,' ı- ~~ .ı- ı'--u ·ı-- C::Y. - (..)%":! <.,F .J .J - ~ .) _,........ y .J 

" Ben (sevgilime) dedim ki; Allah'a yemin ederim. Başımı ve 
mafsallarımı kesseler bile, senin yanında oturmaya devam edeceğim". "cY.I 
\~\.!" cümlesinin aslı "1~\.S cY.l 'ıl" şeklindedir. "'ıl" harfi hazf edilmiştir.39 

b) M ~f · · h~....(:: d"I · ı · ı: ·• ,,,..ı -:ıı- ---1r ,-_ .• ı:ıs -:ıı :.-.· -~,, ıı·,-) uza ısının <:tLıe ı mesıy e. ~ ~ ı.F' ~ .J ~ ı.F' -ı.,ı_,... uı..ı.ıı .J 

(u_Aıı.:..d UJj "Bulunduğumuz kentin halkına ve beraberinde olduğunuz 
kafileye de sorabilirsin; biz şüphesiz doğru söylüyoruz".40 Ayette "4;ı:)lı -
~\" kelimeleri "~:)lı JAL~ı yı:.:..:..:.!" şeklinde muzaf ve muzafun ileyhden 
oluşmaktadır. "JAI- yı:.:..:..:.!" kelimeleri hazf edilmiştir.41 

c) Muzafun ileyhin hazfedilmesiyle: (~ tAır;.~lj ~ ().ı;'"ill ~_y. IIı.C.Ijj} 
"Musa ile otuz geceliğine sözleşme yaptık. Buna on gece daha ekledik".4 

Ayetinde "~" kelimesi '\JYl~" şeklinde olması gerekmektedir. Burada 
'\JYl" kelimesi hazf edilmiştir.43 

d) Mevsfıfun hazfedilmesiyle: (~C...:. (.1i:.j y~ ;:,:.j) "Kim tevbe eder 
salih amel işlerse'44 ayetinde hazfedilen mevsfıf "~" dir. Aslında" (.1i:.j 
~ı:.:.~, şeklindedir.45 

e) Sıfatın hazfedilmesiyle: (~ ~\:§;, ~ ~~ ~ ;Jı~I:Jj 01.!;j) "Çünkü 
ötelerinde bütün sağlam gemileri zorla alan bir kral vardı", ayetinde "~" 
(Gemi) kelimesinin sıfatı olan "~ı.:..-~, (sağlam) kelimesi hazf 
edilmiştir. Aslında "~C...:. jl ~ :iij;, ~,şeklindedir. 

Cümle ve cümleye ait unsurların çıkartılmasıyla sözün kısaltılması ise 
altı şekilde olur46

: 

a) Şart cümlesinin hazfedilmesiyle: (~1 ;.s:_,;,j ı,şJ_H~) "Bana tabi olun 
ki Allah'da sizi sevsin.~'- Bu ayette şart cümlesi olan "~'_y..;j u~" hazf 
edilmiştir.47 · -

b)Şartın cevabı olan cümlenin hazfedilmesiyle: 
(:- ·-·~·_sı: ı ·-s~t::. ı.::.- ~s. ·ı-.·- ı.::. ı ·•ı ~'.ı~~.~ rr) ··o ı ·· k"l · iJY""Y i""'"'"'"' ~ .J r-:::l:! t.>.H _sJJ re- u:ı:ı -l,.J • n ara: once 'I erın 

başına gelenlerden ve sizin başınıza geleceklerden korkun ki acınasınız, 
denildiğinde yüz çevirirler"48

• Bu ayette "1;...::,):.1" (yüz çevirdiler) ibaresi 

37 Meryem. 19/20. 
38 Al]med H§şim.i, Cevalıiru 'l Belağaji'I-Meani ve '!-Beyan ve '1-Bedf', s. 195. 
39 Alımed Mustafa,_ el-Merilgl, 'Uliimu 'l-Belaga el-Beyan ve '!-Me 'ani ve '1-Bedi', s. 2 10; 

Abdulaz!z Atİk, Ilm 'ül-Meani, Dilru' 1-Nehdati '1-Arabiyye, Beyrut, 1985, s. 179. 
40 Yusuf. 12/82. 
41 el-Kaiv!nl, el-İzalıfi 'Uliimi'l-Belağa, s. 186; Abdulaz!z Atik, İ/nı 'iil-lvfeanf, s. 180. 
42 A'rat: 71142. 
43 Alımed H§şimi, Cevalıiru 'l Belağafi '1-Meani ve '!-Beyan ve '1-Bedf', s. ı 95. 
44 Furkiln, 25171. 
45 Alımed H§şimi, Ceva}ıiru '/ Belağafi '1-Meani ve '/-Beyan ve 'l-Bedf', s. ı95. 
46 Bkz. el-Kazvini, el-Izah fi 'Uliinıi '1-Belağa, s. 186; Alımed Hilşim.i, Cevalıiru 'l Belağa 

fi 'l~Meani ve 'l-Beyan·ve 'l-Bedi', s. 224-226. 
47 Alımed H§şimi, Cevalıiru '/ Belağa fi '/-}ıleani ve '!-Beyan ve '1-Bedi', s. ı 95; Akdemir, 

Hikmet, Belağat Terimleri Ansiklopedisi, s. ll O. 
48 Yasin, 36/45. 
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hazf edilmiştir. Buradaki hazfın delili bu ayette SOfl!a gelen " ~ l)tS ':ll 
-. . , ' " " d .. . . ı d' ,,49 A 'd'. JO ~....>'"-"........... ... on an yuz çevırın ış er ır ayetı ır. 

c)Müsnedin hazfı: (4.111 J);ıl J.:>'}JI'.J ~~~~~(;.;.+nt..~:.,) "Onlara: 
. "Gökleri ve yeri kim yarattı" diye sorsan kesinlikle Allah diyeceklerdir''51 

_ 

Burada hazfeciilen müsned "~105•1;;." dir. 
d)Müsnedün ileyhin hazfı: ( ~ıyıı (;;ı) ı::lı ) "Can bağaza geldiği 

zaman"'2• Bu ayette hazf edilen müsnedün ileyh "c_,yl" kelimesidir. Aslında 
"bj\1 (ı;lj ı::l)" şeklindedir. 

e) Bir cümlenin hazfedilmesi: (~ı 4.111 z•ı;js ~~ı:_, ~~ U.,illı L;tS) 
"İnsanlar tek bir mill etti. Allah elçileri gönderdi"53

• Burada hazfeciilen cümle 
"1~\.9" (İhtilafa düştüler) olup aslında "Z>·;:ı. ıjolf;,\.9" şeklindedir. 

f) Birden fazla cümlenin hazfedilmesi: (~.l:..:.lı ~~ ~~ .c.:.ı:Auı:}.s) "Beni 
gönderin dedi. Ey doğru sözlü Yusuf'54

• Hazfeciilen cümleler" ~! ı.:.ı~:.;t.s 
~.l:..:.lı ~~ ~~ 4.1 J\.2:., .~~ ~__,t..:_;t.s •LDj\1 ~:_;;;ı..,)ı ~~, (Beni Yilsufa 

gönderin ki ona rüya tabirini sorayım. Onu gönderdiler, o da Yilsufun 
yanına geldi. Ve dedi ki: Yilsufl Sözü doğru ve isabetli olan) şeklindedir55 • 

Sonuç olarak verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere 1ciiz, bilgiyi 
yenileyen bir sanat olup, asırlarca toplumların ed~]Jiyatlarında yaşayan bir 
kavram olagelmiştir. Bu özelliğinden ·dolayı da güncelliğini daima 
korumuştur. Ayrıca alimierin hiçbir zaman vazgeçemedikleri bir edebiyat 
terimi olmuştur. İciizın yeterli olduğu yerde sözü uzatmak belağata zarar 
verir, dolayısıyla 1ciiz, içinde bulunulan ortama göre belağatın şartı 
olabilmektedir. 
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