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Az sözle çok şey 
ifade etme anlamında 

meani terimi. 
_j 

Sözlükte "sözü kısaltmak" anlamına ge
len lcaz, t erim olarak meanl ilminde "bir . 
maksat ve fikrin en az sözle açıklanması" 
demektir. kazlı söze veciz ve mucez, sö
zün maksadı ifadede yeterli olmayacak 
derecede kısaltılmasına da ihlal denir. 
Birçok eserde kazın belagatla eş tutul
ması belagat ilminde kaza verilen önemi 
göstermektedir. 

Meanl ilminde, bir maksactın ifadesini 
sağlayan kelimelerin azlığı ve çokluğu ile 
cümlenin uzunluğu kısalığı "kaz", "ıtnab" 
ve "müsavat" başlıkları altında üç bölüm
de ele alınır. Cümlenin uzun veya kısa olu
şunun bir ölçüsü halkın kullandığı dil, bir 
ölçüsü de durumun gereğidir. Bundan 
dolayı kaz, az lafızla çok manayı ifade et
menin yanı sıra "kastedilen anlamın gere
ği ne ise sözü onunla açıklamak" şeklinde 
de tanımlanır. kaz ıtnabın karşıtı bir an
lam ifade eder; dolayısıyla bir söz kendi
sinden uzun bir söze kıyasla kaz vasfını 
kazanabilir. Nitekim ıtnab için de aynı du
rum bahis konusudur. kazı, "sözde faz
lalık olarak bulunan kelimelerin (haşiv. tat
vii) yer almaması" şeklinde tanımlayanlar 
da vardır. kaz ile ilgili bütün tanımlar, bir 
fikri açık ve en az lafızla ifade etme nok
tasında birleşir. lcaz belagat kitaplarında 
genellikle ikiye ayrılarak incelenir. 

1. İcaz-ı Hazif. Kendileri bulunmadan 
da anlamın tamam olduğu kelime veya 
cümlelerin hazfedilmesi yoluyla sağlanan 
kazdır. Bu nevi hazfe meanl ilminde ih
tizal denir. Bu şekildeki kazda ibarede 
hazfin bulunduğunun bazı karlnelerle an
laşılması gerekir. Bilinen ve tahmini ko
lay olan hususları zikrederek ibareyi uzat
mamak, dikkati asıl önemli yere yönlen
dirmek, karlneye dayanarak terkedilen 
şeyleri muhatabın düşünce ve hayal gücü
ne bırakarak anlam zenginliği kazanmak 
gibi sebeplerle bu tür hazfe b.aşvurulur. 

Bir ibarede hazif yapıldığını gösteren 
karine ve delillerin başlıcaları şunlardır: 
a) İbarede hazfin bulunduğu aklen anla
şılır, ibarenin akışı da neyin hazfedildiğini 
gösterir. "fi;:;.ıı ~' ı= ..Vf, ~~ ~ ..:.... j>" 
(Ölü, kan, domuz eti ... size haram kılın
mıştır, el-Maide 5/3) ayetinde ölü, kan 
ve domuz etinin bizzat kendilerinin ha
ram kılınması bir anlam ifade etmediğin
den burada bir hazif bulunduğu ve haz
fedilen kelimenin de ".j(i" (yemek) fiili 
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olduğu ibareden anlaşı lmaktadır. " ~~, 

tk. tk. o.!.U..JI' ~J" (Rabbi n ve saf saf melek
ler geldiği zaman ... , el-Fecr 89/22) ayetin
de hazif bulunduğuna hükmeden akıl, haz
fedilenin rabbin emri veya azabı yahut ce
zası olabileceğini de söyler. b) İbarede bir 
hazif bulunduğuna orada yer alan bir fiil 
delalet eder, neyin hazfedildlğini de top
lumun örf ve adeti belirler. " .:,.01..i9 .:;.JIS 
d.)~ ..s.:Jı" (-Azlz'in karısı şöyle- dedi: . 
İşte beni-kendisi hakkında ayıpladığınız 
şu gördüğünüzdür, Yusuf 12/32) ayetinde 
geçen" ı",ı" (kınainak-ayıplamak) fiili in
sanın kendi iradesiyle yaptığı bir eylemin 
sonucudur. Bu eylemin ve durumun ne 
olabileceği konusunda çeşitli ihtimaller 
vardır. Hazfedilenin, 30. ayetteki" ~..IS 
C>" (Sevgi yüreğinin zarına işlemiş) ifa
desinde geçen "aşırı sevgi" mi, yoksa 
".w; .y. ~~,ı; j..jo)l ..:.ıi.rıl" (Aziz' in karısı 
delikanlının nefsinden murad almak isti
yormuş) ifadesindeki "nefsinden murad 
almak" mı olduğu hususunu toplumun 
gelenekleri belirler. Sıkça kullanılan ve de
yim halini alan sözlerde fiilin hazfedildi
ğini yine gelenekler belirler; "Hayırlı işler" 
temennisinde hazfedilenin "dilerim, ol
sun" vb. fiiller olduğunun belirlenmesi 
gibi. 

kazı sağlamak için cümlenin bir kısmı 
hazfedilebilir: "ı=,_w.J1 ~ 1~!" (Boğaza 
dayandığı zaman .. . , ei-Vakıa 56/83) ayetin
de fail olan" .._....;;.ıı, 0;ı" (ruh, can); "Jıs, 
ııı.~, .Jıı asli 4.Ü1J,_..J ~" (Allah'ın peygam
beri onlara dedi ki: Aman ha Allah'ın dişi 
devesi ve onun su içme nöbetine!, eş-Şems 
91/13J ayetinde" ı,JJ.>I" (dikkat edin) fiili, 
"L;>i, ..:..Loi ~ 4}1, ~~, ~~ ~ 4}1," (Ger
çek şu: Güldüren de ağiatan da O'dur, 
Hakikat şu: Öldüren de dirilten de O'dur, 
en-Necm 53/43-44) ayetlerinde mef'uller, 
"~;All JLı," (karyeye sor, Yusuf 12/82) aye
tinde "Jıbi" (sakinler) muzafı, .. d#'.::,..)" 
(Rabbi imi beni bağışla!, el-A'ra.f7/ı 51) aye
tinde rabbin muzilfun ileyhi olan iyelik za
miri (.ş), "l;ıdı.., J,o.ı:, ..,..ü .,:rı," (Kim tövbe 
edip salih-amel-işlerse ... , el-Furkan 25/ 
71) ayetinde "salih" keli[llesinin mevsufu 
olan "am el" kelimesi," Jr ~4 .!.U..~~ ıJ, .;ılS", 
~~"(Çünkü arkalarında her-sağlam

gemiye el koyan bir hükümdar vardı, el-Kehf 
18/79) ayetinde de geminin sıfatı olan 
"wı.." (sağlam) kelimesi,"~ .d~L9 

.ılı ı" (Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin, 
AI-i İmran 3/3 I) ayetinde" .d~ u! " (Eğer 
bana tabi olursanız) şart cümlesi hazfe
dilmiştir. 

Bir veya birden fazla cümlenin bütü
nüyle hazfedilmesiyle de kaz sağlanabi
lir." .:,~1 ..ı.ıı ~ ö~ı, J..öl '-"'ı.;.ıı .;ılS"" (İn

sanlar tek bir ümmetti. Allah peygamber-

ler gönderdi, el-Bakara 2/213) ayetinde iki 
cümlenin arasındaki bağiantıyı hazfedil
miş olan, "Şu veya bu sebeple ihtilafa 
düştüler" cümlesi sağlamaktadır. Ayrıca 

cümle hazfine sebep-sonuç ilişkisiyle de 
başvurulur. " .,:rı ..iı4 ..:w...ıs .;ıf;AJI ..:.ıl} 1~19 

~}1 .;,~1" (Kur'anokuduğun zaman o 
kovulmuş şeytandan Allah'a sığın, en
Nahl16/98) ayetinde "okuduğun zaman", 
ifadesi "-okumayı- istediğin zaman" cüm
lesinin yerini tutmuştur. Birden fazla 
cümlenin hazfedildiği de olur. "~ JIS 
1-U. .s.w:ı ...,_..lb~! , ~~LO! .,:rı ~ ı"i .:..S~i 

uP.fi ı~ı.o ;:..;ıs~ J~ ~ ~! <~A~is " (Sü
leyman Hüdhüd'e dedi ki: Doğru mu söy
ledin yoksa yalancılardan mısın, bakaca
ğız. Şu mektubumu götür, onu kendileri
ne ver, sonra onlardan biraz uzaklaş da ne 
sonuca varacaklarına bak, en-Nemi 27/27, 
28) ayetleriyle bunlardan sonra gelen, 
"r>~f wı.ı- .:d!~~.)! 1~1lfıi Lı .::..ı ıs" (Bey
ler, u! u lar! -Bana çÖk önemli bir mektup bı
rakıldı dedi, en-Neml27/29) ayeti arasın
daki, "Hüdhüd mektubu aldı ve Belkıs'a 
götürdü. Belkıs mektubu okuyunca şöy
le dedi" cümleleri hazfedilmiştir. Bunla
rın dışında belagat kitaplarında yemin 
ifadesiyle bazı edatlarının hazfine dair 
pek çok örnek yer almaktadır. 

2. İcaz-ı Kısar. Cümleden herhangi bir 
eksiltmeye gitmeden kısa bir ibareye çok 
manalar sığdırmaktır; sözün herkesçe 
kullanılan yaygın şekline nazaran lafızla
rının az, anlamının çok olmasıdır. Cennet 
ehlinin yiyeceklerine dair olan " ~~ Y 

~,_;..... Y'" (Tükenmeyen ve yasaklanmayan 
-yiyecekler-. ei-vakıa 56/33) ayeti bu tür 
kaza verilen örnekler arasındadır. Bu nevi 
kazı anlamak için derin bir düşünce ve 
ince bir dikkat gerekir. Konuyla ilgili ki
taplarda bu kaza verilen klasik örnek 
" ö~ ._,.,l.aQJI ~ ,.,s::ı," (Kısasta sizin için ha
yat vardır, el-Bakara 2/179) ayetidir. Bu aye
tin nazil olduğu dönemde Araplar ara
sında aynı düşünce, "Öldürmenin çaresi 
öldürmektir" şeklinde ifade ediliyordu. 
Kur'an'ın ifadesiyle bli söz arasında mu
kayese yapılırken ayetin zikredilen üstün
lüklerinin çoğu onun 'icaz yönüyle ilgilidir. 
"~l=:<ll .y. .)>.ri, .J~4 .rıl,#l ~"(Sen 
af yolunu tut, iyiliği em ret ve cahillerden 
yüz çevir, ei-A'raf 7/199) ayetide az lafızda 
yüksek ahlaki meziyetleri toplamaktadır. 
Türkçe belagat kitaplarında Namık Ke-

. mal'in, "Barika-i hakikat müsademe-i ef
kardan çıkar" sözü bu tür kaza örnek ve
rilir. Cevdet Paşa'nın, "Şane-i zülf-i sühan
dır i'tiraz" sözü de bu kaza verilen bir di
ğer örnektir. "Zülüf tarandıkça güzelleŞ

ti ği gibi söz de eleştirildikçe güzelleşir" 
düşüncesi kısa bir cümleye sığdırılmıştır. 



Belagat konusunda eser veren müel
lifler, Icazı genellikle yukarıda anlatıldığı 
gibi iki bölüme ayırarak incelerken Ziya
eddin İbnü'I-Esir. konuyu hazifte yapılan 
ve hazifsiz icaz olmak üzere iki temel ka
tegoriye, hazifsiz yapılan icazı da "Icaz-ı 
kısar'' ve "Icaz-ı takdir" şeklinde iki kısma 
ayırmıştır. Tcaz-ı takdir. lafız ve mananın 
uzunluk- kısalık açısından birbirine denk 
olmasıyla birlikte muhatabın takdirine 
göre ibareden zengin anlamların çıkarıl
masıdır. Bu tür kazın en belirgin ala m eti 
tek bir kelimenin bile ibareden eksiltile
memesidir. Bedreddin İbn Malik'in "Ica
zü't-tazylk" adını verdiği bu türe, " o~~~ 
._.u... Lo -W ~ıs 4iJ .;rı ;u;..:,_." (Kime rabbin
den bir öğüt ge lir de -ribadan- vazgeçerse 
geçmişi kendisinedir, el-Bakara 2/275) aye
ti örnek gösterilmiştir. Bu ayetteki " ,w 
....,;.ı... Lo" (geçmişi kendisinedir) cümlesi "ha
taları affedilmiştir" anlamındadır. Abese 
suresinin 17 ile 23. ayetleri de türe örnek 
verilmiştir. Bu ayetlerde kelimeler birbi
riyle öyle irtibatlıdır ki tek bir sözün dahi 
eksiltilmesi mümkün değildir. Bir hadisin
de (Buhar!, "Cihad". 122; Müslim, "Me
sacid", 5) kendisine özlü SÖZ söyleme (ce
vamiu' l-kelim) hasJetinin verildiğini söyle
yen Hz. Peygamber'in" ~ l"frJf~ ~ J:ıwf 
w~~~" (Helal bellidir, haram belli
dir. Bunların arasındakiler ise müteşabi
hattır) hadisi bu türe verilen diğer bir ör
nektir. ResUl-i Ekrem'in birçok hadisinde 
bu icaz türü görülmektedir. Ali ei-Kari, 
bunlardan kırkını Erba'O.ne l;adiş min 
cevami'i'I-kelim adlı eserinde toplamış
tır. Türkçe'deki, "Elçiye zeval yoktur" sö
zü de bu türe örnek olarak gösterilebilir. 
Diğer bir hazifsiz icaz çeşidi. ibaredeki 
kelimelerin zengin manalar ihtiva ettiği 
"id\zü 'l-cami'" adı verilen nevidir. ".dıf 0! 
.s!.#f .s~ ~'-'!.1~ .;.ıl->f'~ J..W~ .rı4" (Muhak
kak AIİah adaleti, iyiliği ve akrabaya yar
dım etmeyi emreder, en-Nahl16/90) aye
ti bu tür icaza örnek gösterilir. 

Tcaz her ne kadar söze değer katan bir 
özellikse de bu konuda belirleyici ölçü 
onun yerinde ve durumun gereğine göre 
yapılmış olmasıdır. Bu sebeple icaz her 
durum ve zamanda makbul değildir. İbn 
Kuteybe, "Eğer durum böyle olmasaydı 
Kur'an'da ıtnab bulunmaz. sadece icaza 
yer verilirdi" diyerek bu hususa dikkat 
çekmiştir. 

Başlangıcından itibaren Türkçe belagat 
kitaplarında icaz bahsi Arapça belagat 
eserlerindeki çerçeve içinde ele alınmıştır. 
Recaizade Mahmud Ekrem ise Ta'lim-i 
Edebiyyat'ta farklı bir yol takip ederek 
icazı "münakkahiyyet" konusu içinde ince
lemiş ve sadece icaz-ı kısar üzerinde dur-

muştur. Ona göre icaz en çok fıkhi veya 
kanunla ilgili hükümlere, atasözlerine ve 
hikmetli sözlere yakışır. Gerçekten de Me
celle-i Ahkam-ı Adliyye'nin "kavaid-i kül
liyye"si bütünüyle icaz-ı kısar nevinden
dir. Bunun dışında divan şiirinde sıkça gö
rülen mazmunlu ve telmihli söyleyişler de 
icazın bu türüne girer. Mesela, "Ahiri örn
rün ecel- durur bu mülkün sonu az!/ Hızr 
ömrüyle Sikender mülkü senin oldu tut" 
(ibn Kemal) beytindeki ikinci mısra, bir 
telmih vasıtasıyla çok az kelimeye uzun 
bir hikayeyi sığdırmaktadır. 

Tcazın her çeşidinde belagat bulunmak
la birlikte bunların en değeriisi ve mak
bulü icaz-ı kısardır. "Veciz söz" nitelemesi 
daha ziyade icaz-ı kısar için kullanılır. Tcaz, 
belagat ilminde lafız-mana ilişkisinin ele 
alındığı itilaf ve haşiv bahislerininyanı sı
ra sanatlı ifade yolları olan mecaz. istia
re ve kinaye ile de yakından ilgilidir. Sü
leyman b. Abdülaziz el-Mensur el-icaz 
fi'I-beldgati'I- 'A.rabiyye: Dirase tal;li
liyye ve fenniyye adıyla bir yüksek li
sans tezi hazırlamıştır ( 1409, Camiatü'l
imam Muhammed b. Suud el-islamiyye). 

BİBLİYOGRAFYA : 

et-Ta'rf{at, "İcaz" md.; Tehanevi, Keşşaf,ll, 
14 73; Buhari, "Cihad", 122;Müslim, "Mesacid", 
5; Ebü Hilal el-Askeri, Kitabü'ş-$ına'ateyrı, İs
tanbul1319, s. 130-141; Fahreddin er-Razi, Ni
hayetü '1-fcaz tr dirayeti'l-i'caz (nşr. İbrahim 
es-Samerrai- Muhammed Bere.kat). Arnman 
1985, s. 171-177; Ziyaeddin İbnü'I-Esir, el-Me
şelü's-sa'ir (nşr. M. Muhyidd in Abdülhamid), 
Beyrut 1411/1990, ll, 68-118; Hat1bei-Kazvin1, 
Tell]fşü '1-Mi[taQ., İstanbul 1275, s. 28; Baberti, 
Şer/J.u 't-Tell]fş, Trablus 1983, s. 426; Süyüti, el
İlkan [f ulümi'l-Kur'an: Kur'an ilimleri An
siklopedisi (tre. Sakıp Yıld ız - Hüseyin Avni Çe
lik), İstanbul 1987, s. 145; Muhammed b. Ah
med ed-Desüki, fjaşiye 'ala Mul]taşari'l-me'a
nf, İstanbul 1309, ll, 131; Diyarbekirli Said . 
Paşa, Mfzanü'l-edeb, İstanbul 1305, s. 257; 
Muallim Naci, Edebiyat Terimleri: Istılahat-ı 
Edebiyye (haz. M. A. Yekta Saraç), istanbul 
1996 , s. 46; Recaizade Mahmud Ekrem, Ta'-
11m-i Edebiyyat, İstanbul 1305, s. 163; Mehmed 
Rifat. Mecamiu '1-edeb, İstanbul 1308, s. 212; 
Ahmed Cevdet Paşa , Belagat-ı Osmaniyye, İs
tanbul 1299, s. 116; Muhammed Ebü Zehre, el
Mu'cizetü'l-kübra: el-~ur'an, Kahire, ts. (Da
rü'l-fikri'I-Arabi). s. 305-327; Bedevi Tabane, 
Mu'cemü'l-beltigati'l-'Arabiyye, Riyad 1402/ 
1982, s. 903; M. Abdülganı ei-Masrı. Na?ariy
yetü '1-Cahiz fi'l-belaga, Amma n 1983, s. ll 0-
126; Abdülfettah Besyüni, 'ilmü'l-me'anf, Ka
hire 1408/1988, s. 233-251; a.mlf., Min belaga
ti 'n-na?mi 'l-~ur'.anf, Kahire 1413/1992, s. 274-
287; Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, 
İstanbul 1989, s. 112; Abdülfettah Laşin, Bela
gatü '1-~ur'an fi aşari'l-~açif 'Abdilcebbar, Ka
hire 1978, s. 169-219; Ahmed Matlüb, Mu'ce
mü '1-muş(alaQ.ati'l-belagıyye ve te(avvürüh, 
Beyrut 1996, 1, 202-203. 

li! M. A. YEKTA SARAÇ 

İCAZET 

ı 
iCAzE 

--, 

L 
(bk. RİI<A'). 

_j 

ı 
icAzE 

--, 

(öj~f'l) 

İslam'dan önce hac esnasında hacıların 
Arafat, Müzdelife ve Mina'dan 

belli bir düzene göre ayrılmalarını 
sağlamak için ihdas edilen, 

bazan ifaza ile aynı anlamda kullanılan 
bir görev ve yetki 

L 

L 

(bk. iFAzA). 

iCAzET 
(öj~f'l) 

İslami eğitim ve öğretimde 
akademik diplomaları, sanat 

ve meslekt~ yeterlilik için gerekli izin 
ve onayı ifade eden terim. 

_j 

_j 

Sözlükte "su akıtmak; helal kılmak, izin 
vermek. onaylamak, geçerli kılmak" gibi 
manalara gelen cevz kökünden türeyen 
icazet, İbn Faris'e göre "su akıtmak" şek
lindeki anlamından hareketle "bir alimin 
ilmini talebesine aktarması" manasında 
terimleşmiştir. İlk defa kullanıldığı hadis 
alanında icazet "hadis rivayetine sözlü ve
ya yazılı izin vermek. rivayet hakkını dev
retmek" demektir. Hatib ei-Bağdadi'ye 
göre de icazet verenin, bir hadis veya ha
beri rivayet etmeyi öğrenciye mubah (he
la!) kılmasıdır. Diğer alanlarda verilen ica
zetleri hadis icazetlerinden ayırmak için 
"icazetü'l-ifta (fetva), icazetü'l-fıkh, icaze
tü't-tedris. icazetü't-tıb. icazetü'l-feraiz, 
icazetü'l-hisab, icazetü'l-hat, icazetü't-ta
rik" gibi terkipler oluşturulmuş , Osman
lılar'da ve Doğu İslam ülkelerinde, med
rese ve tekke mensuplarıyla sanat erba
bından eğitim ve öğrenimlerini tamam
layanlara üstatlarının verdiği yazılı bel
geye icazetname denilmiştir. 

İcazet verme geleneğinin miladi VI. 
yüzyılda, hicretten altmış dört sene önce 
başlamış olduğu kaydedilmişse de (Rifat 
Bey, sy. 35-36 [ 1311], s. 770) bu bilginin 
bir dayanağı bulunamamıştır. Bilindiği 
kadarıyla ilk defa Rebi' b. Süleyman ei
Muradi, hocası İmam Şafii'nin er-RisdJe'
sinden üç cüzlük bir nüshanın istinsahına 
Zilkade 265 (Temmuz 879) tarihinde ica
zet vermiş ve bunu kendi eliyle yazmıştır 
(er-Risale, neşredenin girişi, s. 17). Bu ör
nekte görüldüğü gibi kitabın istinsahına 
verilen icazet rivayeti için de geçerlidir. 
Kapsamı ve üslubu bakımından bir eği
tim ve öğretim düzeni içinde edinilen 
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