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Fesahat sözlükte "açık seçik olma, havanın açık ve berrak olması , sütün yüzünü kaplayan köpükten arınıp saf ve
halis olması " manalarma gelir. Bundan
hareketle sözün kusurlardan arınmış olmasına fesahat, böyle söze veya onu söyleyene de fasih denilmiştir. Fesahat önceleri belagat, beyan ve beraat kelimeleriyle eş anlamlı olarak "güzel ve etkili
söz" manasında kullanılırken daha sonra lafız güzelliğine fesahat, mana güzelliğine belagat, beraat ve beyan denilmeye başlanmıştır.
Bir sözün fasih sayılabilmesi için fesahata engel olan kusurları taşımaması
gerekir. Bu kusurlar lafza ve manaya
ait olmak üzere ikiye ayrılır. Lafza ait
başlıca kusurlar şunlardır :
1. Tenafür. Bir kelime veya cümlenin
zor telaffuz edilmesidir. Arapça "hü'l)u'"
(deve dikeni), Farsça "zağrimaş " (deri tüyü), Türkçe "kırktırttım" , "sarımsaklasak"
örneklerinde olduğu gibi kelimeyi oluş
turan harflerin mahreçlerinin aynı veya
yakın olması sebebiyle rahat bir şekilde
söylenememesine "tenafür-i hurüf" denir. Tek başına söylendiğinde telaffuzu
kolay olan bir kelimenin mahreç birliği
veya yakınlığı sebebiyle cümle içinde diğer kelimelerle birlikte güç telaffuz edilmesine "tenafür-i kelimat" adı verilir.
Mesela, "Ve ~abru f:larbin bi-mekanin
kafrü 1 Ve leyse ~urbe ~abri f:larbin ~ab
rü" (Harb'in kabri ıssız bir yerdedir, onun kabrinin ya nında hiçbir kabir yoktur) beytinde
tek başına söylendiklerinde dile güç gelmeyen "kabr", "kafr", "kurb", "harb" kelimeleri peş peşe kullanıldığında cümlenin telaffuzu zorlaşmaktadır. Türkçe,
" Şu Şemsi Paşa'nın şemsiyesidir" ifadesinde de tenafür-i kelimat vardır.

2. Kelimenin morfolojik yapısının kural
Buna kıyasa muhalefet de denir. Mesela Mütenebbi'nin, "İnne beniyye le-li'amün zehedeh 1 Ma liye fl şudüri
him min mevdedeh " (Oğu llarım beni terkeden alçaklardır. Gönüllerinde bana ait hiçbir sevgi yoktur) beytindeki "mevdede"
kelimesinin kurallı biçimi "mevedde"dir.
Şiirde zaruret dolayısıyla ve aşırı olmamak kaydıyla imale ve zihaf gibi kural
dışı kullanımlar hoş görülmüşse de bundışı olması .

lar yine de kusur sayılır. Arapça'da şed
deli bir harfi şeddesiz okumak, fethayı
kesre yapmak, kelimeden harf atmak
ya da eklemek gibi hususlar hoş görülmemiştir. Farsça'da çoğul eki "an" genellikle canlılar için kullanıldığı halde bazan onun yerine cansızlar için kullanı
lan "ha " ekinin getirilmesi de bir kuralsızlık örneğidir. Türkçe'de ötümlüleş
meye dikkat etmemek (mesela "çakına
ğı ver" yerine "çakmakı ver" demek). esasen çoğul olan bazı Arapça kelimeleri
Türkçe ekleyeniden çoğul yapmak (evrak - evraklar, efkar- efkarlar), yardım 
cı fiilieri yanlış kullanmak ("nazire söylemek" yerine "nazire etmek", "hulill etmek" yerine "hulıll bulmak"), yabancı dillerin sentaksına uygun birleşik kelimeler teşkil etmek (çay almak, banyo almak,
ders yapmak), bazı kelimelerin sonuna
masdariyet "t"si ilave etmek ("krallık"
yerine "kraliyet", "serbestlik" yerine "serbestiyet"), aslında masdar olan bir kelimeye masdariyet ''t"si eklemek ("şeba.b"
yerine "şebabet", "'acz" yerine "' acziyet")
bu tür kusurlardandır.
3. Lafzi ta'kid. Bir ibareyi oluşturan kelimelerin maksactın aniaşılmasını güçleştirecek şekilde sıralanmasıdır. Lafzi
ta'kid, kelimelerin gerçek yerlerinden
daha öne veya daha ileriye alınması , yahut ardarda gelmesi gereken kelimelerin arasına başka kelimelerin sokulması
suretiyle olur. Cümlelerin bir bütün halinde kavranamayacak derecede uzun
veya birçok bağlaçla birbirine bağlanmış
olması, yardımcı cümlenin esas cümleyi
gölgeteyecek kadar ön plana çıkarılma
sı da lafzi ta'kide sebep olur. Mesela
Arapça, "Cefal)at ve hüm la yecfal)üne
biha bihim 1 Şiyemün 'ale'l-~asebi ' l
egarri dela,ilü " beytinde takdirn-tehir
sebebiyle lafzi ta'kid vardır. Bu beytin
düzgün bir cümle haline getirilmiş şek
H şöyledir: "Cefal)at bihim şiyemün ve
h üm la yecfel)üne bi ha 'ale ·ı - ~asebi ' ı
egarri dela,ilü " (Üstün ve soyluluk belirtisi
vasıflar onlarla gurur duydu; halbuki onlar
bunları hiç de önemsememektedir). Farsça,
"Ezln sü hezaran ezan sü hezar 1 Çün ba
hem zedend küşte şud şad hezar" (Binlerce asker birbiriyle çarp ı ş ın ca buradan bin,
oradan bin kişi öldürüldü) beytiııde " küşte
şud" gerektiği yerden uzakta bulunduğundan , yani ikinci mısra "küşte şud çün
ba hem ... " şeklinde olmadığından beytin manasının anlaşılması güçleşmekte
dir. Türkçe, " Güneş levhi değil gökte şua
üstünde zerrin- hat 1 Fe! ek almış eline

bir varak hüsnün kitabından" beytinde
"değil" kelimesinin yeri sebebiyle lafzi
ta'kid vardır. "Varak" kelimesinin sıfatı
olan "zerrin- hat" bu keHmeden uzakta
bulunduğu için beytin anlaşılması zorlaşmaktadır.

4. Kelimenin veya cümlenin kulak tırma
bir söylenişi olması (kerahet-i sem').
Bazı kelimelerin telaffuzu kolay olması
na rağmen çıkardıkları sesler ahenkli
olmayabilir. Arapça "teke,ke'tüm " (toplandını z). "cefel)at" (övündü) gibi. Türkçe'de tek heceli kelimelerin veya aynı
fiil kipiyle biten cümleterin ardarda sı
ralanması da bu tür kusurlardan sayılır.

layıcı

S. Harf veya hecelerinin fazlalığı sebebiyle kelimenin uzun olması. Arapça "süveydavat". "müsteşzirat", Türkçe "kararlaştırılmaksızın ·, " sersemleştirilmek"
gibi.
6. Za'f-ı te'lif. Cümleyi oluşturan öğe
lerin sıralanışının söz dizimi kurallarına
aykırı olmasıdır. Mesela Arapça'da ibarede önce isim geçer, sonra da ona işa
ret eden zamir zikredilir. Önce zamiri.
sonra da ismi zikretmek bir sentaks bozukluğudur. Bu kusur vezin ve kafiye
zaruretiyle bilhassa şiirde çok görülür.
Türkçe'de bir sebebe bağlı olmaksızın
cümle öğelerinin öne veya sona alınma
sı da za ' f-ı te'lif meydana getirir (Türkçe' de za ' f-ı te'l!fe yol açan sebepler için
bk. Bilgegi!, s. 38-40)
7. Gereksiz tekrarlar. Cümlede herhangi bir kelimenin hoşa gitmeyecek ve yeni bir anlam katmayacak biçimde tekrar edilmesiyle tekit, atıf, sıfat türü kelimelerde eş anlamlıların tekran cümlenin fasih sayılmasına engel olur. Mesela Nabfnin. "Hüsn-i ta'bir verir ma'niye
hüsn-i diger 1 Şevket-i hüsne çok imdadı olur üslübun" beytindeki "hüsn" kelimesinin tekran gereksiz sayılm ı ştır.
8. Zincirleme isim

tamlamaları

(tetabu' -i

izafat).

Manaya ait

başlıca

kusurlar da

şun

lardır :

a) Garabet. Kimsenin duymadığı. kulancak sözlüklerde bulunan nadir ve garib keHmelerin kullanıl
masıdır. Bu tür kusur genellikle şiirde
görülür. Mütenebbfnin bir mısraında geçen "cirişşa " (soy, asıl, köken) kelimesiyle, Ru'be b. Accac'ın bir mısraında, övdüğü kimsenin bumunu düzgünlük ve
parlaklıkla nitelerken kullandığı "müserrec" (sirac [kandili ışığı gibi parlak, Süreylanmadığı , anlamı
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cf kılıcı gibi düzgün ve parlak) kelimesi
gibi. Türkçe, "Gece devriyyesinde dikkat
et zira 1 Düşersin ağzına bukturmanın
sonra" beytinde yer alan ve "pusudaki
asker" anlamına gelen "bukturma" sözünde de garabet vardır.

b) Mi'lnevi ta'kid. Sözün anlamının hatalı mecaz, istiare ve kinayelerin kullanıl
ması gibi sebeplerle kapalı o lması, adeta kördüğüm haline gelmesidir. Abbas
b. Ahnef'in, "Seatlubü bucde'd-dari canküm li-ta~rabO 1 Ve teskübü caynaye'ddümüca li -tecmüda" (Yakın olasınız diye
evimin sizden uzak olmasını isteyeceğim . Gözlerim dondukları [sevindikleri] için yaşlar dökecek) beytinde "göz yaşının donması"
nın "gözlerin sevinmesi"nden kinaye olması gibi. Halbuki "göz yaşının donması" hüzünden kinayedir. Dolayısıyla bu
ifadede "donma" (cümQd) kelimesi son
derece uzak bir anlamda kullanılmıştır.
İbarede manayı bozan anlam tersliği de
(kalb) manevi ta'kid sayılır. Mesela Mütenebbi'nin bir mısraındaki, "Keyfe yemütü men la ya'şe~u • (Aşık olmayan nası l ölür!) ifadesinde anlam tersliği vardır; bunun aslı , "Keyfe la yemütü men
ya'şe~ü" (Aşık olan nasıl ölmesin ki!) şek
linde olmalıdır. Fehfm'in, "Fehim pirehenin etti vakf-ı şu'le-i dağ 1 Huda bizim
dahi mehtaba ver ketanımızı" beytinde
de ketenin aydan etkilenmesi çok kapalı bir telmih olduğundan manevi ta'kld
vardır. Manevi ta'kid bazan bir ifadeyi
anlam çıkarılamaz hale getirir. Nef'f'nin, "Alemin canı değilsin can-ı alemsin
sen" mısraı bunun dikkat çekici bir örneğidir.
Bunların dışında, övgü ve yergilerin
ilgili kelime ve tabirlerle yapılması; mecaz, istiare, kinaye ve teşbih gibi edebi
türlerin yerinde kullanılması ; şiir, mektup ve hitabelerde gereksiz ilmi terimlere yer verilmemesi; ibarenin kelimeleri arasında cinas, tıbak, seci, tenasüp,
müraat-ı nazir gibi lafız ve anlam ilgilerinin bulunması; gereksiz ıtnab, haşiv
ve ziyadeden uzak olarak sözün veciz
bir biçimde ifade edilmesi de fesahatın
şartlarındandır.

Fesahata aykırı görülen hataları yapmamak için lugat, sarf, nahiv, meani,
beyan ve bedf' gibi edebiyat ilimlerini
iyi bilmenin yanında özel yeteneğe ve
dil zevkine sahip olmak gerekir. Ayrıca
büyük edip ve şairlerin eserlerini dikkatle okumak ve iyi bir çevrede yetiş
rnek gibi faktörler de önemli rol oynar.
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İslam'ın ortaya çıkışı esnasında görülen sütanneliği müessesesinin hedeflerinden biri de çocuğun bu yolla fasih
konuşma alışkanlığını kazanmasıydı. O
dönemde en fasih konuşanlar. şehir hayatından uzak bulundukları için yabancılarla karışmamış, dolayısıyla dilleri bozulmamış olan çöl Araplar'ı idi. Hz. Peygamber'in sütannesi Halime'nin mensup olduğu Beni Sa'd da en fasih konuşan kabilelerden biri olarak tanınmıştı .

FESEVi
( i.S__,....<II)
Ebü Yusuf Ya'küb b. Süfyan
b. Cüwcin (Cüvcin) el- Fesevi
(ö. 277 /890)
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el-Ma <rife ve't-tiirif}
adlı eseriyle tanınan
hadis hafızı ve tarihçi.
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190 (806) yılında doğdu. Eskiden Fars
eyaletinde
ve Şiraz'ın güneydoğusunda
Arapça'da fesahat konusunda yazıl 
büyük bir şehir olan Fesa'ya (Pesa, Besa)
mış en kapsamlı eser İbn Sinan el-Hanisbetle Fesevi (BesevT), doğduğu eyalefaci'nin (ö 466 / 1073-74) Sırrü'l -feşô.
te nisbetle Farisi, babasının künyesine
{ıa ' sıdır. Türkçe'de fesahatla ilgili en derizafetle de Ya'küb b. Ebu Muaviye diye
li toplu bilgi M. Kaya Bilgegil'in Edebianılır. Hayatının ilk dönemleri hakkında
yat Bilgi ve Teorileri adlı kitabında bulunmaktadır (s. 25-43).
bilgi bulunmayan Fesevi 216 (831) veya
219 (834) yılında ilim tahsili için seyaBİBLİYOGRAFYA:
hate çıktı ve Mekke'ye giderek ilk hacCevheri, eş- Sıf:ıiih, 1, 391; Lisan ü'l- 'Arab,
cını
yaptı. 216-241 (831-856) yılları ara"fsl;ı" md.; Tacü 'l -'aras, "fşl;ı" md.; Türk Lugatı, lll, 641; Tahirülmevlevi, Edebiyat Lugatı (İs- - sında on altı defa haccettiğ.ini söylediği
tanbul 1937). İstanb ul 1973, s. 45; Abdülkahir
ne göre hac mevsiminde Mekke'ye geei-Cürcani. Dela'ilü'l·i'cfiz (nşr. Mahmüd Mulen alimlerden faydalanmak için belli ayhammed Şakir), Kahire 1375, s. 35-38, 43·66;
larda Hicaz'da bulunduğu anlaşılmakta
a.mlf., el -Med!Jal {i Dela'ili'l-i'cfiz, Kahire, ts.,
dır. Daha sonra lrak'ta, iki defa gittiği
s. 292-293; Pahreddin er-Razi, Nihiiyetü'l-icfiz
fidirayeti'l-i'cfiz, Arnman 1985, s. 45-53; Ebü
Suriye'de ve üç defa gittiği Mısır'daki
Ya'küb es-Sekkaki, Miftiihu 'l- 'u/am, Kahire
(el-Ma <rife ue't-tarf!]., naşirin mukaddime1318, s. 176; İbnü' I-Esir, el~Meşelü 's -sa'ir (nşr.
si, I, 9) tanınmış muhaddislerden faydaAhmed ei-Hüfi - Bedevi Tabane). Riyad 1403 /
landı. Kendilerinden hadis öğrendiği ho1983, 1, 141·148; Hatib ei-Kazvfni. Tell]işü 'l
caların sayısının 1OOO'i bulduğu söylenmi{taf:ı, İstanbul 1312, s. 6 -10; Teftazani. Mul]taşarü'l-Me'an~ istanbul 1304, s. 12-21; Hamekle beraber Zehebi onun Meşye./]a'
faci. Sırrü ' l-{eşaf:ıa, Beyrut 1402/1982, s. 58sında 300 kadar hocasının zikredildiğini
92; Ebü'I-Beka, el-Külliyyat, Bulak 1253, s.
ve bunların içinde güvenilir olmayanla276 ; Abdünnafi' iffet. en-Ne{'u'l-muavvel, isrın da bulunduğunu belirtmektedir. Ektanbul 1289, 1, 32 -47; Ahmed Cevdet Paşa, Berem Ziya el-Ömeri, el-Ma <rife ve't- talagat-ı Osmaniyye, istanbul 1299 ; Mehmed
Rif'at, Mecamiu 'l- edeb, istanbul 1308, s. 14rf./] 'in mukaddimesinde (I, 76- ı 12) 405
64; Mehmed Zihni Efendi, el-Kavlü'l-ceyyid,
hocasının adını tesbit etmiştir. Fesevi'istanbul 1327, s. 30-47; Reşfd, Nazariyyat-ı Edenin sika * hocaları arasında Ebu Asım
biyye, istanbul 1328, s. 14-133; Celaleddin-i
en-Nebil, Ubeydullah b. Musa, Ebu MüsHumayi, FünQn- ı Belagat ve Şına'at-ı Edebi,
hir el-Gassani, Ebu Nuaym Fazı b. DüTahran 1363, s. 9-24; Mustafa Sactık er-Rafii,
Tari/) u adabi'l- 'Arab, Beyrut 1394/ 197 4, 1, 131keyn, Haccac b. Minhal, Said b. MansOr
133 ; Muhammed Reşad ei-Hamzavf, Havliyyave Ali b. Medini gibi hadis hafızları vartü 'l-Cami'ati't -Tanisiyye, Tunus 1978, s. 48 dır. Ahmed b. Hanbel'den de bir miktar
63; M. Kaya Bilgegil. Edebiyat Bilgi ve Teorilehadis
rivayet ettiği belirtilmektedir (İbn
ri (Ankara 1980), istanbul1989, s. 25 -43; HamEbü Ya'la, I, 416). Kendisinden Tirmizi, Nemadf Sammüd, et-Te{kfrü'l-belag[, Tunus 1981,
s. 433; Seyyid Ahmed ei-Haşimf. Cevahirü 'lsaf, Hasan b. Süfyan en-Nesevi, Ebu Avabelaga, istanbul 1984, s. 6-31; Cabir Kamfha.
ne el-İsferayini, İbn Huzeyme ve İbn Ebu
Edebü 'r-resa'il, Kahire 1406/1986, s. 111 Hatim gibi tanınmış muhaddisler riva112; Abdülfettah ei-Besyüni, 'ilmü'l-me'an~
bulunmuşlardır.
yette
Kahire 1408/1987, 1, 12-23 ; Tevfik Ali ei-Pil,
"el-FeşaJ:_ı.at

(27. Risale) ", fjavliyyatü Külliyyeti 'l-Adab, sy. 6, Küveyt 1405 / 1985, s. 9-51 ;
Mahmüd Abdullah ei-Ceffal, "Me~iiyisü'l- fe 
şaJ:_ı.a fi'l-~arni'l-l;).fımisi'l-hicri", MMLAÜr., ll
(1987), s. 147·189; Muhammed Abdüşşehid en Nu'manin. "Nefal;ıat mine'l-feşaJ:_ı.ati'n - nebe
viyye", ed-Dirasatü'l -islamiyye, XXII, islamabad
1987, s. 27-48; A. Schaade, "Fesahat", iA, IV,
575-576 ; G. E. von Grunebaum, "Faşiiha" , E/ 2
(İng.), ll, 824 -827.
ı:il
l!!ıl

MusTAFA ÇuHADAR

Hadis tahsiline çok önem veren Fesevi, otuz yıl süren ilmi seyahatleri esnasında büyük sıkıntılara katlandı. Maddi
imkansızlıklar içinde gece mum ışığın
da istinsah ettiği hadisleri gündüz hocalarına okuyarak yıllarca şehir şehir dolaştı. Hayatını anlatan bazı önemli eserlerde kaydedildiğine göre, bir gece "gözlerine su indiği için" kör olduğunu far-

