İCAZET

Belagat konusunda eser veren müellifler, Icazı genellikle yukarıda anlatıldığı
gibi iki bölüme ayırarak incelerken Ziyaeddin İbnü'I-Esir. konuyu hazifte yapılan
ve hazifsiz icaz olmak üzere iki temel kategoriye, 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 eksiltilememesidir. Bedreddin İbn Malik'in "Icazü't-tazylk" adını verdiği bu türe, " o~~~
._.u... Lo -W ~ıs 4iJ .;rı ;u;..:,_." (Kime rabbinden bir öğüt ge lir de -ribadan- vazgeçerse
geçmişi kendisinedir, el-Bakara 2/275) ayeti örnek gösterilmiştir. Bu ayetteki " ,w
....,;.ı... Lo" (geçmişi kendisinedir) cümlesi "hataları affedilmiştir" anlamındadır. Abese
suresinin 17 ile 23. ayetleri de türe örnek
verilmiştir. Bu ayetlerde kelimeler birbiriyle öyle irtibatlıdır ki tek bir sözün dahi
eksiltilmesi mümkün değildir. Bir hadisinde (Buhar!, "Cihad". 122; Müslim, "Mesacid", 5) kendisine özlü SÖZ söyleme (cevamiu' l-kelim) hasJetinin verildiğini söyleyen Hz. Peygamber'in" ~ l"frJf~ ~ J:ıwf
w~~~" (Helal bellidir, haram bellidir. Bunların arasındakiler ise müteşabi
hattır) hadisi bu türe verilen diğer bir örnektir. 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" sözü 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" (Muhakkak AIİah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder, en-Nahl16/90) ayeti 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
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 incelemiş ve sadece icaz-ı kısar üzerinde durkitaplarında

muştur.

Ona göre icaz en çok fıkhi veya
kanunla ilgili hükümlere , atasözlerine ve
hikmetli sözlere yakışır. Gerçekten de Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin "kavaid-i külliyye"si bütünüyle icaz-ı kısar nevindendir. Bunun dışında divan şiirinde sıkça görülen mazmunlu ve telmihli söyleyişler de
icazın bu türüne girer. Mesela, "Ahiri örnrün 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 bulunmakla birlikte bunların en değeriisi ve makbulü 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. istiare ve kinaye ile de yakından ilgilidir. Süleyman b . Abdülaziz el- Mensur el-icaz
fi'I-beldgati'I- 'A.rabiyye: Dirase tal;liliyye ve fenniyye adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır ( 1409, Camiatü'limam Muhammed b. Suud el-islamiyye).
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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
(bk. iFAzA).
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İslami eğitim ve öğretimde
akademik diplomaları, sanat
ve meslekt~ yeterlilik için gerekli izin
ve onayı ifade eden terim.

_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 veya yazılı izin vermek. rivayet hakkını devretmek" demektir. Hatib ei-Bağdadi'ye
göre de icazet verenin, bir hadis veya haberi rivayet etmeyi öğrenciye mubah (hela!) kılmasıdır. Diğer alanlarda verilen icazetleri hadis icazetlerinden ayırmak için
"icazetü 'l-ifta (fetva), icazetü'l-fıkh, icazetü't-tedris. icazetü't-tıb. icazetü'l-feraiz,
icazetü'l-hisab, icazetü'l-hat, icazetü't-tarik" gibi terkipler oluşturulmuş , Osmanlılar'da ve Doğu İslam ülkelerinde, medrese ve tekke mensuplarıyla sanat erbabından eğitim ve öğrenimlerini tamamlayanlara üstatlarının verdiği yazılı belgeye icazetname denilmiştir.
İcazet verme geleneğinin miladi VI.
yüzyılda,

hicretten

altmış

dört sene önce
de (Rifat
Bey, sy. 35-36 [ 13 11], s. 770) bu bilginin
bir dayanağı bulunamamıştır. Bilindiği
kadarıyla ilk defa Rebi' b. Süleyman eiMuradi, hocası İmam Şafii'nin er-RisdJe'sinden üç cüzlük bir nüshanın istinsahına
Zilkade 265 (Temmuz 879) tarihinde icazet vermiş ve bunu kendi eliyle yazmıştır
(er-Risale, neşredenin girişi, s. 17). Bu örnekte görüldüğü gibi kitabın istinsahına
verilen icazet rivayeti için de geçerlidir.
Kapsamı ve üslubu bakımından bir eği
tim ve öğretim düzeni içinde edinilen
başlamış olduğu kaydedilmişse
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kuruluşundan sonra "belli bir
disiplini içinde bilgi ve rivayet
nakletme yetkisi tanıyan belge" anlamın
da kullanılmaya başlanmıştır. Hadis, siyer ve megazi kitaplarına verilen icazet
örneği, zamanla diğer ilim dallarındaki kitap! ara da müellifleri veya ravileri tarafından uygulanmıştır. Öğrenci edebiyat,
tarih, fıkıh, tefsir; feraiz ve riyazi ilimlerde müderrisin bir telifini, emaıisini, şer
hini veya rivayet ettiği bir kitabı ondan
dinleyince yahut ona okuyunca kendisinin bu derslerden yararlandığını belgelemek üzere müderris tarafından kitabın
ilk veya son sayfasına icazet yazılıyordu.
Bazan icazet. müderrisin güvendiği bir
kişi veya öğrencinin bizzat kendisi tarafından kaleme alınıyor. kitabın yazarı veya müderris tarafından da onaylanıyordu.
Bunun yanında öğretimsiz umumi ve fahri icazetler vermeyi devam ettirenler de

reselerio
öğretim

olmuştur.
semsüleimme ei-Kerderi'nin verdiği bir lfta icazeti (Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa, nr. 434, vr. 349b)

bilgileri, rivayetleri veya bunların yazılı kayıtlarını nakletme yetkisi veren belgenin
(akademik icazet) ilk örneği, lll. (IX.) yüzyıl sonlarına doğru Kadı İsmail b. İshak elCehdami tarafından Hanefi kadılarından
İbnü'l-BühlGI için yazılmıştır (metni için
bk. Hatib el-Bağdadl, el-Kifaye, s. 487488). İ cilzet verenin vasıtasız rivayet hakkına sahip olduğu iki kitapla kendisinin
dört eserinin rivayetine izin verdiği bu
icazet. Aga Büzürg-i Tahrani ve Ahmed
Şelebi'nin en eski icazet kabul ettikleri,
Muhammed b. Abdullah b. Ca'fer el-Himyeri'nin Ebu Amir Said b. Amr'a}\urbü'lisnad adlı kitabın rivayeti için Safer 304'- ·
te (Ağustos 916) verdiği icazetten (ez-Zerfa, XVII, 67-68: Tarif] u 't-terbiyeti'l-İsla
miyye, s. 263-264) daha eski ve daha sistemliciir. İmamiyye'de Selim b. Ebu Hayye'nin, İmam Ca'fer es-Sadık'ın kendisine hadis rivayet etme izni verdiğine dair
rivayeti icazet konusunda en eski senedlerden biri olarak kabul edilir. Sonraki bir
döneme ait olmakla birlikte icazete dair
daha açık bir örnek. Ahmed b. Muhammed b. isa'nın Küfe'de Hasan b. Ali elVeşşa'dan Ala b. Rezin ve Eban b. Osman
el-Ahmer'in kitaplarını rivayet etmek için
aldığı icazettir (DMBİ, VI, 597) Önceleri
"öğretimsiz verilen izin ve izin belgesi"
anlamında kullanılan icazet terimi. med-
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Kullanıldıkları · alana ve konularına göre icazetlerin başlıcaları şunlardır: ilmi
İdizet. Kapsamına göre hususi ve umumi olmak üzere ikiye ayrılır. Belli bir ilmin ·
veya bir kitabın tahsilini tamamlayanlara verilen icazete hususi icazet denir. Hadis icazeti. feraiz icazeti, Sahih-i Buhdri
icazeti. şernail-i şerif icaz~ti ·gl bi. Bü-tün
ilimierin bir alimden veya medreseden
tahsilini tamamlayanlara verilen icazet
ise umumi icazettir.

hadis kültürünün yayılmasına hizmet etmek amacıyla icazet verme ve alma yolunu benimseyip bilgilerini zenginleştir
meye gayret etmişlerdir. Şu'be b. Haccac, İbrahim el-Harbl, Ebu Nasr es-Siczl
ve Ebü'ş-Şeyh gibi muhaddisler, Kadi Hüseyin b. Ahmed, Maverdl. Ebu Bekir Muhammed b. Sabit el-Hucendl, Ebu Tahir
ed-Debbas ve İbn Hazm gibi fakihler icazetle hadis rivayetine karşı çıkınışiarsa da
alimierin büyük çoğunluğu muhtelif icazet türlerini caiz görüp uygulamışlardır.
Hatlb el-Bağdadl, Hz. Peygamber'in bazı
devlet başkanlarına ve valilere mektup
göndermesini. Berae süresini yazdırarak
önce Hz. Ebu Bekir. ardından Hz. Ali vası
tasıyla Mekke'ye ulaştırmasını, bir grup
askerle birlikte Nahle mevkiine sevkettiği Abdullah b. Cahş'a mektup vermesini
vb. hususları kaydederek bir hükmü n tesbit edilmesinde ve uygulanmasında icazetin de sema gibi geçerli olduğunu belirtmekte, Hasan-ı Basri'den İbn Huzeyme'ye kadar önde gelen kırk beş muhaddisin icazeti kabul ettiğini, bunlardan çoğunun talebelerinin yazdıklarını tashih
ettikten sonra rivayet etmelerine icazet
verdiğini söylemektedir (el-Kifaye, s. 447450, 454-464)

Bir icazette dört unsur aranmakta olup
bunlar icazeti veren hoca (müciz), icazet

Hadis İdizeti. ll. (VIII.) yüzyılın başla
rından

itibaren

müslümanların

ilimleri
gayretleri esnasında
(Müslim. "Mu~addime", 5 [1, 14-29[: Kettani, s. 3-1 O) hadis öğrenme ve nakletmede başlangıçtao beri uygulanan sema ve
kıraat usulleri yanında icazet yolu da benimsenmiştir. İbn Hayr el-İşbili'nin "icazetli münavele"yi üçüncü, icazeti dördüncü sırada sayması (Fehrese, s. 12-14) öteki usulcülerin görüşüne aykırı değildir;
çünkü icazetle münavelenin birleşmesi
bu yönteme bir üstünlük kazandırmakta
dır (SüyGtl, Tedribü'r-ravi, 1, 450-468: ayrıca bk. MÜNAVELE). Sema ve kıraat yoluyla hadis öğrenimi ve rivayetinde hocanın veya talebenin dalgınlık, unutma
ve uyuklama gibi sebeplerle hata etme
ihtimali bulunduğu, bu yüzden sema ve
kıraat yollarının da icazete muhtaç olduğu kabul edilmektedir (Hatlb eı-Bağdadl,
el-Cami' li-atılakı 'r-ravi, II. 191: Kadi İ yaz,
s. 92) Nitekim Hatib el-Bağdadi, hadis
öğrencisinin semadan sonra icazet istemesinin gerekli olduğunu belirtmiştir (elCami' li-atılakı'r-ravi, II, 198). İlk muhaddisler, hadis öğrenimini kolaylaştırmak ve
sistemleştirme

Hafız Taceddin Ma h müd b. Kemal es-savi'nin im ad eiVaiz'e el-Envarü '1-lüm'a fi'l-cem'i beyne'ş-şıf:ıaf:ıi's 
seb'a adlı eserinden dolayı verdiği hadis icazeti (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 373, vr. 2b)

ICAZET

Saraybosnalı

Sipahizade Hasan Hüsnü' nün 16 Şaban 1303
18861 tarihl i umumi ilmi icazeti (Saraybosna Gazi
Hüsrev Bey Ktp. , nr. 2862)
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Mayıs

isteyen (müsteclz) veya kendisine icazet
verilen (müd!zün leh) öğrenci, icazete konu olan verivayetine izin verilen hadis,
sahtfe veya kitap (mücazün bi h) , örfte rivayet, tahdts, tahammül, ahz ve tahsile izin
ve onay ifade eden bir ihbarın sözlü veya
yazılı ifadesidir (SüyGtT, Tedribü'r-ravr, 1,
467). icazetin sıhhati için de dört şart
aranmaktadır. a) Öğrencinin kendi nüshasını icazet verenin nüshası (asıl) ile dikkatli bir şekilde karşılaştırması; b) icazet
veren hocanın dindar, rivayetine güvenilen, icazete konu olan hadisleri veya kitabı iyi bilen ve ilmiyle tanınan bir kimse
olması; c) icazet isteyenin ilim ehli olması; d) Yazılı olarak verilen icazetin sözle de
ifade edilmesi. imam Millik bu şartlardan
ilk üçünü özellikle arar. Verilen icazetin
geçerli sayılması için talebe tarafından
kabul edilip edilmemesi aranmamakta,
hocanın verdiği icazetten dönmesi de icazete zarar vermemektedir (Ömer b. RasI an ei-Bulkin1', s. 269-270; SüyGt1', Tedribü'r-ravr,

ı.

şöyledir : 1. Muayyen icazet. Hocanın, talebesine veya başka birine, rivayetlerinin
yazılı olduğu belli bir kitabı yahut fihristinde tanıtılmış kitapları rivayet etmesi
için izin vermesidir. islam alimlerinin büyük çoğunluğu "münavelesiz icazet" de
denen bu tür icazeti kabul etmektedir.
Mesela imam Şafii. kendisinden kitaplarını okumak isteyen Kerablsl'ye eserlerini
istinsah etmesini söylemiş ve onları rivayet etmesine icazet verdiğini belirtmiştir
(Hat!b ei-Bağdadl, el-Kifaye, s. 464) 2.
Mücazün bihi belirsiz olan icazet. icazet
veren alimin belli bir kişiye icazete konu
olan rivayetleri veya kitabı belirtmeden.
"Mesmuatımı veya merviyyatımı rivayet
etmene icazet verdim" demesidir (SüyGtl, Tedribü 'r-ravr, 1, 451 ). Aksine görüşler
bulunmakla birlikte alimierin çoğu bu tür
icazeti de geçerli saymıştır. 3. Umumi
icazet. icazete konu olan hadisler veya kitaplar rivayetine izin verilen kişi veya kişi
ler belirtilmeden. "Zamanımda yaşayan
lara, müslümanlara. icazet isteyen herkese mesmuatım veya merviyyatım için
icazet verdim" şeklindeki bir ifadeyle verilen icazettir. Ebu Abdullah ibn Mende,
Ebü't-Tayyib et-Taberl. Hatlb ei-Bağdadl
· ve Bbu Tahir es-Silefi gibi muhaddisler
bunu uygulamakla beraber İbnü's-Salah
eş-Şehrezurl, esasen zayıf olan icazetin
böyle bir genelierne ile daha da zayıfla
yacağını. nitekim önde gelen muhaddis-

lerden hiçbirinin icazetle rivayette bulunmadığını belirtmiştir ('Ulümü '1-f:ıadiş, s.
266-267) Bazılarının elde ettiği icazetlerin çokluğuyla övünmesine ve babaların
çocukları için tanınmış muhaddislerden
icazet toplamasına meydan veren bu tür
icazet, prensip olarak icazeti kabul eden
alimleri de tereddüde düşürmüş , onlar,
kısıtlayıcı bir kayıtla verilen icazetlerin genel ifadelerle verilen icazetlerden daha
makbul olduğunu söylemişlerdir (SüyGt1',
Tedribü 'r-ravr, ı, 45 ı -452). İbn Rafı' ve Ebu
Ca'fer Muhammed b. Hüseyin b. Bedr elBağdadl gibi alimler bu tür icazetleri tesbit edip bir araya getirmişlerdir (Keşfü '??Unün, ı, ı O). 4. Belirsiz bir kitap için veya belirsiz bir şahsa verilen icazet. Belli
bir kişiye adı ve mahiyeti belirtilmeyen bir
kitabı rivayet etmesi için verilen icazet
yahut belli bir kitabı rivay.e t etmesi için
meçhul bir şahsa verilen icazetin karışık
lığa yol açma ihtimali bulunduğundan bir
ipucu ile müphemlik giderHemediği takdirde bu tür icazetler geçersiz kabul edilmiştir (Hat!b el-Bağdadl, el-İcaze li'l-ma'düm ve'l-mechül, s. 79-80; SüyGtl, Tedribü 'r-ravr, 1, 454-455) . s. Şarta bağlı (muallak) icazet. Belirlenen veya belirlenmeyen
bir kimsenin arzusuna bağlanan bu icazet türüne göre icazet veren alim, "Falanın istediğine icazet verdim" veya. "Arzu
edene icazet verdim" diyebilir. Bazı alimlerin bir önceki icazet türü içinde kabul

Ebüssuüd Efendi 'nin verdiği tefsir icazeti (Süleymaniye Ktp. , Pertevniyal Viiiide Sultan, nr. 910, vr. 40••)

466-467).

Hadis rivayetinde icazet türlerini Kadi
iyaz beş. Hatlb el- BağdMI altı, İbnü's-Sa
lah ile onu takip eden Nevevi ve diğer hadis usulcüleri yedi, Zeynüddin el-lraki dokuz olarak belirlemiş olup lraki'nin tasnifi
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etmişlerdir.

Muhaddisler ve diğer bazı alimler sonmu'cem, fihris. bernamec, sebet ve
icazatü'l-meşayih diye adlandırılan eserMuhammed b. Osman el-Vasıti'ye verdilerinde hocalarından okudukları kitaplaği Şewal 325 (Ağustos 937) tarihli icazetin
rı, onlardan alıp öğrencilerine verdikleri
metnin i kaydetmiştir (el-Kifaye, s. 500icazetleri zikretmeyi adet edinmişlerdir;
bu tür eserler isnad ve icazet aracı olarak
501 ).
kullanılmıştır. Ebü'l-Kasım İbn Asakir
Hadis usulüne dair bütün kaynaklarda
ed-Dımaşki'nin
hadis dinlediği ve icazet
icazet konusu geniş şekilde açıklandığı
aldığı
şeyhlerini
tanıttığİ el-Mu'cem' i.
gibi bu hususta çok sayıda müstakil eser
İbn Hacer el-Askalani'nin el-Mecma'u'lde yazılmıştır. icazetin gerekçesi, faydamü'esses ti'l-mu' cemi'l-müiehres'i, İbn
ları ve hükümleri konusunda yapılan ilk
.
çalışma. Ebü'l-Abbas Velid b. Bekir el- . Hayr el-işbil1' nin Fehrese'si, EbG Zeyd
es-Sealibi'nin Gunyetü'l-vatİd ve bugGamri'nin (ö. 392/1 002) el-Vicaze ii şıJ:ı
yetü't-talibi'l-macid ve ibn Gazi el-Mikl).ati'l-]favli bi'l-icaze adlı eseri olup (Sinasi'nin et-Te'allül bi-rusumi'l-isnad
lefl, s. 58; Keşfü '?-?unun, ll, 2000) bir nüsba'de inti]fali ehli'l-menzil ve'n-nad
hası Bağdat'ta Abbas el-Azzavi Kütüphaadlı
fihristleri, Abdullah eş-Şebravi'nin
nesi'nde bulunmaktadır. EbG Tahir es-SiFehrese
'si (Şebet), EbG Abdullah el-Melefi, Gamri'nin eserini özetleyip kendi icacari'nin
Bemdmec'i,
EbG Ca'fer Ahmed
zet şeyhlerinin tanıtımı da dahil olmak
b. Ali el-Belevi el-Vadiaşi'nin Şebet'i ve
üzere yeni bilgiler ilave ederek el- Veciz
Ebu Salim el"Ayyaşi'nin İtl).dtü '1-al:Jilla'.
ii ~ikri'l-mücaz ve'l-müciz adlı eserini
bi-icazati'l-meşayi]]i'l-ecilla' (bi-esaniyazmıştır. İbnü'l-Kayserani'nin el-'Am el
di'l-ecilla')
adlı eseri bu türün bazı örnekbi-İcazeti'l-icaze ve el-İcazô.t ve me~a
leridir. Bu geleneğin son örnekleri, Zahid
hibüha adlı kitapları . Necmeddin en-NeKevseri'nin (ö. 1952) et-Tal).rirü'l-veciz
sefi'nin el-İcazatü'l-müterceme bi'l-J:ıu
fima
yebtagihi'l-müsteciz isimli seberufi'l-mu'ceme'si, Şemseddin İbn Tolun
(nşr.
Abdülfettah EbQ Gudde. Halep
tiyle
ed-Dımaşki'nin Nevadirü'l-icazat ve's1413/1993) Muhammed Aşıkel-ilahi'nin
sema'at'ı, Muhammed b. Abdülhay elMuhammed Abdurrahman el-Mar'aşli'
Kettani'nin el-İcaze ila ma'rifeti ai:ıkd
ye
7 Temmuz 1994'te verdiği hadis iCazemi'l-icaze'si, Muhammed Bakır el-Mectidir.
lisi'nin İcazatü'l-J:ıadiş ile (nşr. Ahmed elDiğer Alanlar. Müslümanların ihtiyaç
Hüseynl, Tahran 1410) Kitabü'l-İcazat'ı
(Bil:ıarü'l-envar, cıı, 191-298; s. 104-107'duyduğu fakih ve müftülerin yetiştirilme
si işi islami eğitim ve öğretimin hedeflede toplam ı 07 icazetin metni verilmektedir) ve Ebü't-Tayyib el-Azimabadi'nin elrinden biri olduğu için ilk zamanlardan
Vicaze fi'l-icaze'si (nşr. Bedrüzzaman Muitibaren devletin bağımsız yargı sistemi
hammed Şefi' en-Niball, Kara ch i 1408) icaiçinde veya dışında bulunan fakih ve alimzete dair eserlerden bazılarıdır.
ler, şer'i fetva verme ehliyetini kazanan
Hatib

el-Bağdadi,

bu türde

ilkyazılı icazetlerden biri olan İbn Ukde'nin İbnü's-Sekka diye bilinen Abdullah b.

;~.:.~l'v' "~· ....-..;ı.:ci'-'~-~~;; 1~.,,

~YirL~)ı t

·!:sJ;. •··If'--

U!w~~u/~lıi/,
~.J' U...•,f',...ı!...b

.i.j.ç~· ~~ ..

Sa'deddin et-Teftazani'nin verdiği umumi ilmi icazet
(KöprOiü Ktp., 1. Bölüm, nr. 1439, vr. 1')

ettikleri bu icazeti, Kadı Ebü't-Tayyib etTaberi belirsizlik bulunduğu ve şarta bağlı olduğu için kabul etmemiştir. 6. Doğ
mamış çocuğa verlıen icazet. Hatib elBağdadi, EbO Va'la el-F'erra ve Maliki fakihi İbn UmrGs bunu şaz olarak caiz görmüşlerse de Maverdi, Ebü't-Tayyib et-Taberi ve İbnü's-Sabbağ. ''Ma'dGm ve meçhule icazetle icazetin şarta bağlanması
sahih değildir" şeklindeki görüşlerine aykırı olan bu icazeti batıl saymışlardır. 7.
Mümeyyiz olmayan çocuğa verilen icazet.
Ebü't-Tayyib et-Taberi ve Hatib el-Bağ
dMI bu icazeti geçerli saymış, bunu bir
öncekiyle birlikte düşünenler de olmuş
tur. 8. İleride elde edilecek rivayetlere verilen icazet. Hadis usulcüleri, kendisinde
olmayanı bildirmek ve bağışlamak anlamına gelen bu icazeti geçersiz kabul etmişlerdir. Buna göre genel ve belirsiz bir
icazet alan kimsenin şeyhinin bu icazet
tarihinden önceki rivayetlerini araştırması ve sadece onlardan rivayet etmesi gerekmektedir (Ka di iyaz. s. ı 05- ı 07) . 9. icazetle elde edilen hadisleri veya kitabı rivayet etmeye verilen icazet. Enmati, icazet yoluyla alınan bir hadisin yine icazet
yoluylanakledilmesini caiz görmemekteyse de Darekutni. İbn Ukde, EbG Nuaym
el-İsfahani. Hakim en-NisabGri, Nasr b.
İbrahim el-Makdisi ve İbnü 'I-Kayserani
gibi muhaddisler bu icazet şeklini kabul
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ilim taliplerine sözlü olarak icazet veriyorlardı. Mezhep imamı alimterin de fetva
verme iznini böyle elde ettiği bilinmektedir. Fıkıh öğretiminin zamanla medreselerde sistemleşmesi üzerine bu geniş
kapsamlı sahanın ihtiyacı hadisteki icazetle karşılanamaz duruma gelince fıkıh
tedrisine izin verildiğini belgeleyen icazet
ortaya çıktı. Ancak ifta ve tedris görevlerinden birine verilen icazet uygulamada
diğerini de kapsamına aldığı için ikisi birleştirilerek "ifta ve tedris icazeti" diye ifade edilmesi adet olmuştur. Genellikle öğ
rencinin tahsilini tamamlamasının ardın
dan yapılan bir imtihandan sonra verilen
bu icazeti alan kişi müderris olarak tedris. ifta ve münazara görevlerini yürütme hakkını elde etmiş oluyordu (Makdisl. s. 167-171. 305) Kalkaşendi, üstadı İb
nü'I-Mülakkın'ın kendisine verdiği Şafii
mezhebine göre ifta ve tedris icazeti örneğini kaydetmiştir (Şubf:ıu '1-a'şa, XIV,
364- 369). Hanefi fakihi Şemsüleimme eiKerderi'nin Siracüddin Muhammed b.
Ahmed ei-Karnebi ei-Buhari'ye verdiği
15 Zilkade 632 (1 Ağustos 1235) tarihli icazet de bu türden sayılabilir (Süleymaniye Ktp ., Damad ibrahim Paşa, nr. 432/2,
vr. 349a).
Nasiruddin-i Tl.ısi'nin Meraga Medresesi'nde başlattığı akli ve riyazi ilimler öğ
retiminin diğer İslam memleketlerindeki eğitim ve öğretime etkisinden sonra
talebelere bu ilimlerde de icazetler verilmeye başlandı. Kutbüddin-i Şirazi'nin
Necmeddin Abdürrahim b. Nasr İbnü'ş
Şahham ei-Mevsıli'ye verdiği Rebiülahir
708 (Eylül 1308) tarihli icazet (Arberry, IV.
124) bunlar arasında yer alır. Daha sonra
Tebriz, Şiraz ve Semerkant medreselerinden Anadolu 'ya taşınan bu ilim ve eği
tim anlayışı Osmanlı Devleti'nin son dönemine kadar etkisini sürdürdü. Bursa
Kadısı Mahmud Çelebi'nin tarunu Kadı
zade'nin (MOsa Paşa) Fethullah eş-Şirva
ni'ye verdiği akli ve riyazi ilimler icazetiyle (DİA, XII, 464-465) Celaleddin ed-Dewani'nin Müeyyedzade Abdurrahman Amasi'ye verdiği 888 (1483) tarihli icazet (Ragıb Paşa Ktp., nr. 570, vr. 3!5•- 317b) bu etkinin en belirgin örnekleridir. Hace Muhammed Parsa. Orta Asya'nın Oş şehrin
deki Hümamiyye Medresesi'nde akli ve
nakli ilimler tahsilini tamamlayan Şern
seddin Muhammed b. Hüsameddin b.
Şadi Hace ei-Üşi'ye 796 yılı Rebiülahir sonlarında (1394 Mart başı) verdiği umumi
icazetnameyi (Hacı Selim Ağa Ktp. nr.
538/5, vr. 209b- 21 Qb) "tezkire" diye nitelendirmiştir.

Uygulamada umumi ilmi icazetlerin
Ders programına
dahil ilimterin tamamını bir alim öğretti
ği takdirde tek bir icazet veriliyor, çeşitli
ilimler ayrı ayrı müderrislerden okununca ayrı ayrı icazetler düzenleniyor (bazı örnekler için b k. Süleymaniye Ktp., La.leli, nr.
3747/12. vr. 174b-175b, 192b-J93•) veya
birkaç alimden ayrı ayrı umumi icazetler
alınarak birleştiriliyar (Şemseddin Muhammed b. Necmeddin Muhammed esSalihi'ye ı ö. I O12116031 farklı hocalar tarafından verilen dört ayrı icazeti ihtiva
eden biryazma Köprülü Ktp., I. Kısım, nr.
1258, vr. I ss•- I 66b'de bulunmaktadır).
umumi ilmi icazete özel icazetin eklendiği
de oluyordu (bir örnek için b k. MÜ iF Ktp.,
Şişli Camii, nr. 1106). Umumi ilmi icazet
Mısır'da 1872 yılında resmileştirilerek
"alimiyye" diplamasına dönüştürüldü (bk.
ALİMİYYE). Osmanlı Devleti'nde ise 1914'te İstanbul'da düzene konulan Darü'l-hilateti'l-aliyye medreselerinin ali kısmı şu
belerinde "icazetname" adıyla resmileş
tirildi. Bu medreselerde hadis. tefsir, fı 
kıh ve ketarn şubelerinde öğretilen ilimlerde "ikmal-i nüsah" eden öğrencilere.
silsite ile gelen ilim senedini korumak ve
öğrencinin ilmi liyakatini onaylamak amacıyla imtihandan sonra başarı dereceleri
yazılıp icazetname düzenlenmesi yoluna
gidildi. Bu icazetnameyi alanlar müderris, fıkıh icazeti alanlar da kadı ve müftü
olarak ruus-i hümayüna nail oluyorlardı

farklı şekilleri vardır.

(Darü '1-hilafeti'l-aliyye Medresesi: Nizamname, Ders Cedveli, Süret-i Tedris Kitab-

lar, Ta 'limatname, s. ı O-ll. 32- 34; Şevke
ti, s. 35-38; Atay, s. 128-129). Medreseterin
kapatılmasıyla birlikte geleneksel icazet
uygulaması Türkiye'de rağbetini kaybetmiştir.

Fennl İ dizet. Bilginin yanında deney
ve tecrübeye de dayanan tıp, eczacılık ve
riyazi ilimler konusunda verilen icazetlerdir (geniş bilgi için bk. izgi, I, 203, 347; II,
28; Has, IV/27 ı 1995 J, s. 22-23; DİA, XVII,
I60).
Tarikat İcazeti. Şeyh veya mürşid kabul edilen tasawuf ve tarikat önderlerinden birinin kendi usulünü devam ettirmeye ehil gördüğü bir müridine verdiği
irşad iznidir (b k. HALiFE). İlk zamanlarda
sözlü ve sembollere bağlı olarak verilen
bu iznin yazılı şekline tarikat icazeti yanında "tari kata sütCık icazeti" ve "hilafetname" de denir. Taç veya hırka giydirmekle tamamlanması gelenek olan bu
icazetin zikir telkini icazeti ve hırka giydirme icazeti diye çeşitleri vardır . Mutasawıfların isnad ve silsite arayışlarının ancak V. (XI.) yüzyılda başladığı kabul edilmekte olup tarikatlarda icazet uygulamas ı da bu tarihten sonra, muhtemelen
VI. (XII.) yüzyılın sonlarından itibaren baş
lamıştır (Aişe Yusuf el-Menal, s. 33). Kübreviyye tarikatı kurucusu Necmeddin-i
Kübra'nın 598-616 (1201-1219) yılları
arasında öğrencilerine verdiği beş ayrı

icazetin nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bir mecm~a içerisindedir (Şe
hidAli Paşa, nr. 2800/5-8, ı ı. vr. 21•-25•,

Zeynüddin
ei-Hafi"nin
832 11429) yılı
başında verdiği

tarikat icazetinin
ilk ve son sayFaları
(MÜiFKtp.,
Hakses
Koleksiyonu,

nr. 355/4,
vr.

ıP, ız·ı
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29b- 3 0b). Aynı mecmuada (vr. ı s •- 28b)
Mecdüddin el - Bağdadi tarafından verilen
iki tarikat id!zeti daha vardır. Yemeni nisbeli Şeyh Necmeddin Hasan b. Muhammed b. BaMdır es-Sünbüli'nin Adlüddin
Hasan b. Muhammed el-Halvetl'ye verdiği mufassal icazetnamenin sonunda tarikatın silsilesi de kaydedilmiştir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi. nr. 176 !13. vr.
36•-4 1b).

Sanat ve Meslek İdizeti. Bilgiden çok iş ,
sanat ve beceriye dayalı üretim ve hizmet
erbabı arasında kendi özel eğitimleri sonunda verilen icazetler olup Ahilik ve hat
icazetleri bu türün örnekleridir (To m buş .
sy. 38 11 943 ı. s. 3-9, 345- 34 7; ay rı ca b k.

dukları dönemden itibaren İslam eğitim
müesseselerinin yetkilileri öğrencilerine
diplama vermekle ilgilenmemiş , konuyu
ilmi sorumluluk alanında ve alimierin
serbest kanaat ve değerlendirmelerine
bırakarak onlara sadece imkan sağlamak
la yetinmiştir. ilim adamları, belli bir konunun öğretimi sonunda öğrencilerine
kapasitelerine göre o alanla sınırlı olarak
icazet verebilir, fakat icazette hocanın
ders okuttuğu kurumun onayı aranmazd ı. İslam tarihinin en resmi karakterli
eğitim ve öğretim kurumlarından biri
olan Semerkant'taki Uluğ Bey Medresesi'nde de başhoca Kadızade-i Rumi'nin

HATTAT).
İciizet le rin Mu h tev ası . Bütün icazet

metinleri genellikle

şu

unsurlardan olu-

şur : İcazetin başında besmele , Allah 'a

hamd, Hz. Peygamber'e salat ve selam .
ashabına dua ve kelime-i şehadetten sonra konunun önemi ve ciddiyeti vurgulanır ; ilmin, öğretme ve öğrenmenin, irşad
ve senedin ehemmiyetine dikkat çekilir.
Öğrencinin adı kaydedilerek elde ettiği
ehliyet tanıtılır. Üstat kendi adını belirtip
okuttuğu kitabı ~ öğrettiği ilim veya sanatı , verdiği irşad hizmetini kimden ve hangi yolla aldığını ortaya koyar, sened veya
silsileyi zikreder; kazandığı ehliyeti yürütmesi için öğrenciye izin verdiğini ifade
eder, devrettiği hakkı nasıl kullanacağına
dair yol gösterir, kendisine dua etmesini
ister. Hocanın imza veya mührü ile icazet
tamamlanır. Bazı sanat ve meslek icazetleri dışında bütün icazetler Arapça olarak
yazılmıştır.

icazet çeşitlerinin başlangıçtan beri dibir ortak özelliği kurumsal ve resmi
değil şahsi ve sivil olmalarıdır. Aslında bu
durum, İslami eğitimde genel olarak diploma değeri taşıyan belgelerin en büyük ·
özelliğidir. Belki de bundan dolayı hukuki
yönü olan ve resmiliği çagrıştıran "şeha
det" kelimesi icazet yerinde kullanılma
mıştır. Ancak ilk def a 1872 yılında M ı sır' 
da, 1914'te Osmanlı Devleti'nde Darü'l-hililfeti'l-aliyye medreselerinin t ali kısmını
bitirenlere şehadetname, ali kısmını bitirenlere de icazetname verilmesinin kanunlaşmasıyla icazetin resmileştiği görülür. Esasen islam alimlerinin başlangıçtan
beri eğ itim ve öğretimin sivil yapısının korunması yönünde bir duyarlılık taşıdığı
bilinmektedir. Nitekim Bağdat'ta resmi
medreselerin kurulduğunu duyan Maveraünnehir alimlerinin ilim adına matem
tutması da (ibnü 'I-Ekfa ni. s. 7) böyle bir
anlayışın sonucudur. Bu sebeple kurulğer
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verdiği icazette (DİA, XII, 464, 465) resmiliği andıran

hiçbir unsur yer

almamıştır.

İcazetler umumiyetle nesirle yazılmak

la birlikte ilk zamanlardan beri şiirle yazılmış örnekleri de görülür. Nitekim ilk
hadis usulcüleri eserlerinde bu tür icazetler için özel bölümler açmışlardır. Yazmalar arasında, lugat. edebiyat ve tarih
kitapları içinde çok sayıda manzum icazet örneğine rastlanır. Hatta icazet talebinin ve bu talebe verilen icazetin de şi
irle yapıldığı görülür. Bilinen ilk manzum
icazet, Ebü ' I-Eş'as Ahmed b. Mikdam elİcli (ö. 252/866 ) tarafından öğrencilerine
okuttuğu

bir

kitabın zahrına yazılmıştır
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(Ramhürmüzl, s. 456; Hatlb ei-Bağdadl,
el-Kifaye, s. 501-502; Kadi iyaz, s. 96-97).
İbn Hallad er-Ramhürmüzi. kendi eserlerinden birinin rivayeti için eser üzerine
yazdığı on bir beyitlik manzum icazetin
metni ni verir ( el-Muf:ıaddişü 'l-faşLl, s. 545 ).
Hatib ei-Bağdadl de Muhammed b. Cehm
es-Simmerl'den bir manzum icazet metni zikreder ( el-Ki{aye, s. 502-503; diğer bazı örnekler için bk. Tacü '1-'arCıs, "zl):'a" md.;
ibnü'I-Ad)m, X, 4342; Kureşl, IV, 105). Bu
tür özel manzum icazetler yanında Kutbüddin en~Nehrevanl el-Haneti'nin, Şern
seddin Muhammed b. Necmeddin Muhammed es-Salih! ed-Dımaşkl'ye verdiği
961 (1554) tarihli ve altmış beyitlik icazet gibi (Köprülü Ktp., I. Kısım, nr. 1258,
vr. 165a- 166b) akademik manzum icazet
örnekleri de vardır (bazı manzum icazetler için b k. Silefl, s. I 39- I 40; Safiyyüddin
ei-Hii!T, s. 48 ı -483; ibnü'I-Ahmer, s. 5I -56;
Ayyaşl, s. 91, 133-134, 148-1 49)
İslami gelenekte öğrenimi sonunda ilmi
ehliyeti görülen kimseye icazet verilmesi
dini ve ahlaki bir veclbe. verilmemesi ise
bir hak ihlali olarak telakkı edilmiş. bu sebeple icazet verme karşılığında para almak caiz görülmemiştir. Teorik olarak
birinin insanları eğitmesi ve aydınlatma
sı için icazet sahibi olması zorunlu görülmemekle birlikte uygulamada icazet. öğ
retme ehliyeti hususunda güven verici bir
belge sayılmıştır (SüyOtl, el-İtkan, ll, 289).
Bir kimsenin bir konuda öğrenci iken baş
ka bir konuda veya ilim dalında icazetli
öğretici olması da mümkündür.
islam eğitim ve öğretim geleneğine
has bir tecrübe olarak ortaya çıkan icazet
metinleri ilim, irfan. sanat ve meslek hareketlerinin güvenilirliği ve sağlıklı geliş
mesine katkısı yanında tarih boyunca ilim,
kültür ve medeniyet hareketlerinin yerini, zamanını, türünü ve seviyesini tesbit
etmede, içtimal ve siyasi ilişkileri yorumlamada kaynak değer i olan belgelerdir.
Bilhassa gerekli kayıtları tam olan icazetnameler eğitim kurumları, bunların sistemleri, kadroları, işlevleri. başarı veya
başarısızlıkları konusunda bilgi ihtiva
eder. Bu belgeler. onları düzenleyen üstatların ve öğrencilerinin ilmi. edebi, ahlaki şahsiyetlerini ve dünya görüşlerini
yansıtan kısmi veya tam otobiyografiler
olması bakımından da ayrı bir önem taşır.

X.

yüzyıldan

itibaren

Batı eğitim

ku-

rumlarının daha çok ispanya üzerinden
islami birikim ve tecrübeden faydalandı
ğı

bilinmekle beraber eğitim kurumları
yeterince incelenmiş

arasındaki ilişkiler

değildir.

Alfred Guillaume bu ilişkinin aydillerinde en alt kademede üniversite derecesini ifade etmek üzere ilk defa 1231'de kullanılan
"baccalareus" (baccalaureus) kelimesinin
etimolojisinin bir başlangıç olabileceğini
düşünmüş ve bu terimi n. İslami akademik sistem içinde kullanılan Arapça bir
tabirden alınmış olması gerektiğini. bunun da "bi-hakkı'r-rivaye" şeklindeki icazet tabiri olabileceğini ileri sürmüş, ancak bu tabirin kullanıldığı hertıangi bir
Arapça icazet metni göstermemiştir.
Ebied ve Young "New Lig ht on the Origin
of the Term 'Baccalaureate'" başlıklı ortak makalelerinde (/Q, XVIII/1-2 1ı 974],
s. 3-7), bi-hakkı'r-rivaye tabirinin, "öğret
me hakkı veren dip! oma, icazet" anlamın
da kullanıldığı beş icazet metni yayım
Iayarak Guillaume'un görüşünün tutarlı
olduğunu ispatlamışlardır. Daha önce
Hastings Rashdall'ın da kabul ettiği gibi
bi-hakkı'r-rivaye tabirinin ilk defa ispanya'da sözlü gelenek içinde kullanılmaya
başlandığını düşünen bu iki yazar. bunun
Arapça'dan Latince'ye geçerken uğradı
ğı değişimi "bi-J:ıaqq al-rivaya > b-J:ıaqq
"lürea > baccalure [a] > baccalareus"
dınlatılmasında, Batı

şeklinde göstermiştir.

Yukarıdaki icazet çeşitlerinin dışında,
Hz. Peygamber'i rüyasında gören sQfilerin
ondan aldıklarını söyledikleri bir icazet türünden daha söz edilmekte olup buna da
"manevi icazet" denmiştir. Muhyiddin İb
nü'I-Arabi. Dımaşk'ta gördüğü bir rüyada
Fuşuşü'l-J:ıikem'le ilgili olarak ResQI-i Ekrem'in kendisine icazet verdiğini söylemiştir (DİA, xııı. 23 ı). imam-ı Rabbanl'nin de rüyasında gördüğü ResQiullah'tan
ketarn ilminde müctehidlik icazeti aldı
ğı söylenir (Kasım Ahmed es-Samerral, lll
2 1 ı 98 ı J, s. 282). Nevşehirli Halil Efendi,
1225 (1810) yılında Antakya'da Habib
Neccar Camii'nde rüyasında gördüğü Hz.
Peygamber'den Delô.'ilü'l-{J.ayrô.t adlı salavat mecmuasını okuması için icazet aldığını iddia etmiştir (Ahmed Fevzi, İcazet
name-i Delait-i Hay rat, Milli Kütüphane,
m A-2291/1) Abdülganl b. İsmail en-Nablusl, vereni tarafından yazılmış bir metni
bulunmayan bu icazet türüne dair Ravzü'l-enô.m ii beyô.ni'l-icô.zeti fi'l-menô.m
adıyla bir eser yazmıştır (Süleymaniye
Ktp., Esad Efendi, nr. 3606/27, vr. 164al 75b).
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CEMİL AKPlNAR

icazetin diğer örnekleri sayıimalı dır. Kur'an ' ın "tertll" ile okunınası Allah ' ın emri
olduğundan (ei-Müzzernmil 73/4) gerek
Resul-i Ekrem'in gerek sahabilerin Kur'an öğreticisi nin ehliyeti konusunda titiz
davrandıklarında şüphe yoktur. Hişam
b. Hakim'in namazda Furkan suresini
kendisinin öğrendiğinden farklı okuduğu
na şahit olan Hz. Ömer'in nerede ise onu
namazdan çekip alacak kadar tepki göstermesi, Kur'an'ın doğru okunınası hususunda ashabın ne kadar duyarlı olduğunu
göstermektedir (Buhar!, "Feza'ilü'l-~ur
'an", 5) .
Kur'an'ın naklindeyazılı

sayfalardan çok
saklanana güvenildiği gibi (İb
nü'I-Cezerl, en-Neşr, I, 6) kıraat rivayetlerinde hadiste olduğu üzere salt anlam veya sadece lafız yeterli kabul edilmeyerek
eda (seslendirme, til avet) boyutu da dikkate alınmış (Benna, s. 3), bu cihetin bir
üstat (fem-i muhsin) ağzından elde edilmesi gerekli görülmüştür. Ebü'I-Aia eiHemedanl. kıraat icazeti için hocadan bizzat okumuş olmayı zorunlu görmüş , hadisteki gibi sema veya arz olmaksızın icazetle rivayeti büyük hata saymış. İbnü' I
Cezerl de kıraati üstattan bizzat almayanın ondan rivayette bulunamayacağını,
diğer bir ifadeyle mücerret icazetle kıraat
hafızalarda

Kıraat

ilminde icazet, Kur'an
usulüne uygun bir üslupla
okunınası açısından okuyucuda bulunması gereken niteliklerin mevcudiyetini belirten yazılı yeterlilik belgesi anlamında
dır. Aranan niteliklerin varlığının sözle ifade edilmesi "şefehl (şefevl) icazet" olup
Kur'an'ın tamamını veya bir bölümünü
üstada okumak(arz) ve 1 veya onu üstattan dinlemek (sema) suretiyle kıraat imamlarından t;ıirinin kıraatine yahut birden
fazla kıraate uygun olar ak okumada yeterli seviyeye gelmekle elde edilir.
. Vahiylerin telaffuz özellikleri, Arap dili
lehçeleriyle biçimlenen ve Hz. Peygamber'in icra ve onayı ile vücut bulan farklı
kıraatlerle onların eda keyfiyetleri, sonraki nesillerin öncekilerden öğrenme zoKI RAAT.

lafızlarının

rivayet edilemeyeceğini belirtmiştir (Müncidü '1-mu/i:ri'fn, s. 3), Kastallani ise talibin
ehil olması durumunda bunun mümkün
olacağı görüşündedir (Leta'ifü'l- işarat, s.
ı 8 ı- ı 82). öte yandan icazet, kişinin ehliyetinin kanıtlanması veya mensubiyetinin
bilinmesi açısından gerekli sayılm ı ş. ancak Kur'an öğretmek için icazeti olmasa
da kişinin kendini ehliyetli görmesi yeterli
kabul edilmiştir (Süylıtl, I, 321-322).
K ı raat icazetinin ilk yazılı örnekleriyle
ilgili genel kanaat şekil , üslup ve kapsam
olarak lll. (IX.) yüzyılın sonlarında diğer
idizet türleriyle birlikte görülmeye baş
landığı yolun dadır. Sonraları Kitô.bü 'sSeb'a, Şatıbiyye, et-Teysir gibi tedrlsi vesilesiyle bu eserlerin müelliflerine
varan rivayet zinciri zikredilerek icazetlertertip edilmiştir. İbnü' I-Cezerl, Kur'an kı
raatinde Hz. Peygamber ile kendi arasın
da on dört ravinin bulunduğunu belirtir
(en-Neşr, I, 193-194). Kastallani de bu sayının kendisi için on beş olduğunu söylemiş . kıraatini Resul-i Ekrem'e ulaştıran
ve İbnü'I-Cezerl ile başlayan isnad zincirindeki isimleri zikretmiştir (Leta'ifü 'l- işa·
rat, I, 174-176). Günümüzde düzenlenen
icazetnameler incelendiğinde bir o kadar
kıraat ravisi eklenerek bu zincirin zamanımıza ulaştırıldığı görülmektedir.

runluluğunu getirmiş olduğundan (İbn

Mücahid, s. 49-52), ResGl-i Ekrem'den itibaren kıraatte icazetin yazılı olmasa da
şefehl olarak uygulandığı ve hadis terimleri arasına girmeden önce kullanılmaya
başlandığı söylenebilir. Nitekim Hz. Peygamber'in. "Kur'an'ı dört kişiden öğre
nin" (Buhar!, "Feza'ilü'l-~ur'an", 8) diyerek Abdullah b. Mes'Cıd, Salim Mevla Ebu
Huzeyfe. Muaz b. Cebel ve Übey b. Ka'b'ın
adlarını anmasını. Salim Mevla Ebu Huzeyfe'yi Kur'an okurken duyduğunda Allah'a hamdetmesini, Ebu Musa ei-Eş 'a
rl'yi güzel okuyuşu sebebiyle övmesini
(Buhar!, "Feza'ilü'l-~ur'an", 30; İbn Mace, "İ~arnet", 176), bu sahabilerin ehliyetlerini belirten şefehl icazet olarak değer
lendirmek mümkündür. Hz. Osman'ın,
çoğaltılan Kur'an nüshalarını belli başlı
merkeziere gönderirken Übey b. Ka'b ve
Zeyd b. Sabit'i Hicaz bölgesinde, Ebu MGsa ei-Eş'arl'yi Basra'da, Ali b. Ebu Talib
ve Abdullah b. Mes'Cıd'u KCıfe'de, Muaz b.
Cebel ve Ebü ' d - Derda'yı Dımaşk'ta muallim olarak görevlendirmesi de (Ebu Şam e,
s. 149-150) Kur'an öğretimiyle ilgili şefehl
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Bir merasim davetiyesi ile icazetname örneği (MÜİF Ktp., H . Ali Üsküdarlı , nr. 64)
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