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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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İCAZET
Şekil ve muhteva bakımından farklı da
olsa bazan muhtasar. bazan geniş olarak
yazılan kıraat icazetlerinin tertibi şöyle
dir: Besmele, hamdeleve salveleden sonra Kur'an okuma ve okutma ile kıraatie
rin önemi belirtilerek ilgili hadisiere yer
verilir. Ardından icazeti verecek üstat(mücTz). talibin (mücazün leh) Kur ' an ' ı hangi
eserleri esas alarak hangi kıraate veya kı
raatlere göre okuduğunu belirtir, icazet ·
almaya ehil olduğuna işaret eder. Daha
sonra kendi üstadından baş l ayarak İb
nü'l-Cezeri'ye kadar kıraat zincirini zikreder. Bazı icazetnamelerde bu zincir Hz.
Peygamber'e kadar götürülür. Bu arada
yer yer kıraat ravilerine ait biyografik bilgiler veril ir ve icazeti alacak talibe dua
eden ve ondan dua bekleyen cümlelerle
icazet metni bitirilir.
Kıraat icazeti genelde bir merasimle
verilir. Bu merasimler Osmanlılar ' da zaman içinde gelişerek belli bir şekil almış
ve gelenek günümüze kadar devam etmiştir. Buna göre Camide öğleden önce
cemaat huzurunda yapılan bu törende
relsü'l-kurra mihrabın önüne konan kürsüye oturur. En yaşlı kıraat üstatlarından
başlanarak relsü' l- kur r anın sağında ve
solunda hilal şeklinde bir oturma düzeni
oluşturulur. Hilal uçlarındaki genç okuyuculardan başlanarak sağlı sollu tilavet
edilir; relsü'l-kurranın bitirilmesini istediği ayetin sonunda eliyle kürsüye vurması üzerine ayetin son cümlesi birlikte okunarak diğer okuyucuya geçilir. Sağdan ve
soldan birer veya ikişer yaşlı üstat da indirac (cem') metoduyla birkaç ayet kıraat
ettikten sonra sıra icazet verilecek kişiye
gelir. Huzura gelip relsü'l-ku r ranın elini
öperek yüzü ona dönük şekilde oturan talip, İhlas süresinden başlayıp Nas süresinin sonuna kadar kıraat -i aşereye göre ve
indirac usulüyle tilavet eder. önceden hazırlanan icazet name m etni müclz veya
onun uygun gö receğ i bir ki ş i ta rafından
yüksek sesle okunduktan sonra yapılan
bir dua ile merasim sona erer.
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Bir hukuki işlemin
ya da bağlayıcılık
kazanabilmesi için hak sahibinin
onay vermesi anlamında terim.
işlerlik

L

Sözlükte "aşıp geçme, yürürlüğe koyma. uygulama, caiz kılma , onaylama" gibi
anlamları bulunan idizet kelimesi, hadis
ilminde ve edebiyatta kazandığı manalar
yanında, devlet başkanının ödül (caize)
vermesi veya birinin fetva vermeye veya
eğitim öğretime ehil ve yetkili olduğunu
ifade etmek gibi terim anlamları kazanm ıştır. Fıkıh usulünde icazet kelimesi "caiz görme", fıkıh terminolojisinde ise "bir
hukuki işlemin işlerlik ve bazı durumlarda bağlayıcılık kazanması için ilgili kişinin
onayından geçmesi veya o kişi tarafından
uygun görüldüğünün bildirimi" anlamın
da kullanılır.
Hukuki Mahiyeti . İcazet, ilgilinin kabul
veya reddine bırakılmış bir işlemin fiilen
sonuç doğurmasını sağlayan tek taraflı
bir iradedir. Her hukuki işlemin temel unsuru hukuki sonuca yönelmiş irade beyanı olduğundan yapılan bir işlemin hukuki
varlık kazanması , sahih olması ve işlerlik
kazanması. neticede amaçlanan sonuçları
doğurması. o hukuki işleme doğrudan veya dalaylı olarak katılan taraf veya tarafların iradelerinin herhangi bir bozukluk
ve şaibeden korunması ve tam ola r ak
gerçekleşti r ilmesine bağlıdır. Hanefi
mezhebinde diğerlerinden farklı olarak
bir akdin kurulup sonuç doğurabilmesi
için hukuki varlık kazanması (in'ikad). sahi h, nafiz ve bağlayıcı olması şe klinde
dört ayrı aşamadan ve bu aşamalara iliş
kin ayrı ayrı şartlardan söz edilir. İlk aşa
mada aranan şartlardaki eksiklik akdi n
butla n ını, ikinci aşamadaki eksiklik akdi n
fe sadını, üçüncü aş a mad aki eksiklik akdin hüküm ve sonuçla rının askıda (mevkuf) olmasını ve sonuncu aşamadaki eksiklik akdin bağlayıcı olmaması sonucunu doğurur. İcazet özellikle mevkuf akidler. kısmen de gayri lazım akidler için söz
konusu olmaktadır. Batı! akid hukuki varlık kazanmamış bir akid olduğundan. fasid akid ise hukuki varlık kazanmış olmakla birlikte hukuk düzenince akdi n sıhhati
için öngörülen bir şarta muhalefet içerdiğinden icazet kabul etmez. Birincisinde
akdin yeniden inşası dışında bir düzeitme
imkanı bulunmazken ikincisinde akdin sahih hale gelmesi öncelikle fesad sebebinin giderilmesine bağlıdır. Maliki mezhebi

butlan ve fesad merhalelerini bir değer
lendirmek suretiyle Hanefiler'den ayrılsa
da üçüncü ve dördüncü merhale konusunda onlara oldukça yakındır. İcazet de
esasen ilk iki aşamada değil özellikle üçüncü aşamada ve kısmen de sonuncu aşa
mada söz konusu olmaktadır. Şafii ve
Hanbeli mezheplerinde ise askı hali fıkıh
tekniği ve sistematiği bakımından kabul
edilmernekle beraber ölüm hastasının tasarrufları gibi bazı örnekler açısından onların da Hanefi ve Malikller'e yaklaştıkları
görülür.
Akdin nafiz olması , yani işlerlik kazanıp
hüküm ve sonuçlarını doğurması Hanefi
mezhebinde iki şarta bağlanmıştı r. Bunlardan biri. akdin yapılışında ilgili tarafın
hukuki yetkisinin (velayet) bulunması. diğeri de üçüncü şahısların haklarına iliş
memesidir. Bu şartlardan birinin yokluğu durumunda akid mevkuf olur ve ilgili
kişinin onayına kadar hiçbir hüküm doğurmaz . Mesela velinin onayına bağlı nikah akdi karı koca ilişkisini helal kılmaz ,
kocaya nafaka borcu yüklemez. Klasik literatürde "vakf, tevakkuf, adem-i nefaz"
gibi tabirlerle karştianan bu durumun
" askı hali" olarak adiandıniması mümkündür. Bu bağlamda icazet çoğunlukla, velayet noksanı veya üçüncü şahısların haklarının ilişmesi sebebiyle işlerlik kazanmam ış bir akid veya hukuki işlemin yetkili
veya ilgili kişi tarafından onayianmasını
ifade eder ve askıda olan bir hukuki işle
mi askı halinden kurtarıp hüküm ve sonuçlarını fiilen doğurmasını sağlayan tek
taraflı bir irade beyanı niteliğini taşır. Bu
durumlarda akde icazet verilmemesi ve
akdin reddedilmesi bir fesih işlemi değil
akdin vücut bulmaması ve hükümsüz
kalması (buWln) halidir. Daha ziyade Hanefi ve Maliki fakibierince sistemleştiri
len askı teorisi esas itibariyle ilgili tarafı .
hak etmediği ve razı olmadığı bir zarara
u ğr amaktan koruma am acına yöneliktir.
Bu ilgili t araf. çocuk ve sefih gibi tasarrufu bizzat yapan kişi olabileceği gibi kiracı ve varis gibi yapılan tasarruftan etkilenen kişi de olabilir. Bu bakımdan mümeyyiz küçüğün ve akıl zayıflığı bulunan
kişinin kar ve zarar ihtimali bulunan ta ~
sarrufları ile aynı anlamda değerlendiri
len sefihin tasarrufları. fuzüllnin tasarrufları . vekilin yetki alanını aşan tasarrufları, mal sahibinin kiraya verdiği şey üzerindeki tasarrufu, rehnedilen mal üzerinde tasarruf. ölüm hastasının üçte biri
aşan hibe ve vasiyet gibi teberru tasarrufları, varisierin borca batmış terekeyi
satmaları Hanefi mezhebinde askı teorisi
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