MECAZ
BİBLİYOGRAFYA :

durulmuştur.
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Ganiyeva). Taşkent 1961; a.e.: Mecalisü'n-ne{ayis (nşr. ve tre. Kemal Eraslan- Na ci Tokmak),
Ankara 2001, 1-11; Bedia Aziz. Herat Mektebi
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TDAY Selleten (1958). s. 127-214; Ahmed Gülçin-i Meani. Tarib-i Te?;kireha-yi Farsi, Tahran
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ara Tezkireleri, Erzurum 1988, s. 34-37; Ahmet

Karta!. "Ali Şir Nevai'nin Mecalisü'n-nefa'is
isimli 'Iezkiresi ve XVI. Asırda Yapılan Farsça İki
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Özellikle Molla Hüsrev'in Mir]sii.tü'l-vüet-Tavzi]J. ve Taeeddin es-Sübki'nin Cem'u'l-cevami' adlı

(._,.,~)'ı co~l

Mehmed

Mecami'u '1-]J.a]sii.'i]s'ın sonuç bölümünde 154 külli kaide yer almaktadır.
Müellif, bu kaidelerin tesbitinde İbn Nüceym'in el-Eşbah ve'n-ne?d'ir adlı eserinden yararianmış ve bazı ilavelerde bulunmuştur. Bu bölümdeki kaideler. Bedreddin ez-Zerkeşi'nin el-MenşCır fi'l-Jsava'id adlı eserinde olduğu gibi her kaidenin ilk kelimesinin başlangıç harfi esas
alınmak suretiyle alfabetik olarak sıralan
mıştır. Bazı kaideler, Kerhi'nin er-Risale
fi'l-uşCıl'üne benzer tarzda meselelerin
illetlerinin belirlenmesinde mezhep hukukçuları için yönlendirici ilkeler şeklinde
düzenlenmiştir. Mecami'u '1-J:ıa]sii.'i]s'ın
bu bölümü, Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin külli kaidelerle ilgili kısmının
önemli kaynaklarından birini oluşturmak

şCıl, Sadrüşşeria'nın

MECAMİU'l-EDEB
Manastırlı

Müellifin bazı konuları fasıl
(mesela bk. eel! kıyas) ya da bab şeklinde
(mesela bk. ictihad) müstakil alt başlıklar
altında işlediği görülmektedir.

Mecami'u '1-]J.a]sii.'i]s, Hanefi mezhebinin
görüşlerini esas almakla birlikte izlediği
metot açısından karşılaştırmalı bir usul-i
fıkıh eseri niteliğindedir. Kitapta genellikle Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüş
leri arasında mukayeseler yapıldığı ve zaman zaman müellifin kendi tercihlerine
de yer verdiği görülür. Konular kısa. veciz bir üslupla ele alındığı için eser aynı
zamanda bir ders kitabı özelliği taşımak
tadır.
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Tam adı Mecami'u'l-J:ıa]sii.'ils ve'l-}sava'id ve cevami'u'r-reva'i]s ve'l-feva'id
mine'l-uşCıl olan ve sistematik bir fıkıh
usulü kitabı tarzında kaleme alınan eser
bir mukaddime, iki bölüm (bab) ve hatimeden meydana gelmekte olup her iki
bölüm dört kısımdan (rükün) oluşmakta
dır. Girişte usUl-i fıkhın mahiyeti, konusu
ve gayesine temas edildikten sonra birinci bölümde fıkıh usulünün deliller bahsine
yer verilerek sırasıyla kitap, sünnet, icma
ve kıyas konuları rükün başlıkları altında
incelenmiş, lafız ayırımları ve lafzi yorum
meselelerinin kitap ve sünnetin ortak konuları olduğu belirtHip bunlar birinci rükün içinde geniş biçimde işlenmiştir. Şer'i
hüküm bahsinin ele alındığı ikinci bölümde hüküm, hakim, hükme konu olan fiil
(el-mahkum bih) ve hükmün muhatabı mükellef (el-mahkum aleyh) konuları üzerinde

me-i Mecami' fi'l-usCıl (İÜ Ktp .. TY, nr.
3692) adıyla Türkçe'ye tercüme etmiş
tir.
Cevdet Paşa'nın Adiiye nazırlığı döneminde açılan Mekteb-i Hukuk'ta Mecelle okutulmaya başlandıktan sonra müfredat programına ilave edilen usul-i fıkıh
dersinde Mecami'u'l-]J.a]sii.'ils takip edilmiştir. Eser aynı zamanda Sava Paşa'nın
İslam Hukuk Nazariyalı Hakkında Bir
Etüd isimli kitabının temel kaynağını teş
kil etmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :

Ebu Said ei-Hadiml. Mecami'u'l-J:ıa~a'i~
(Güzelhisarl, Mena[i'u'd-de~a'i~ içinde). İs 
tanbul 1273, s. 2-47; İZaJ:ıu '1-meknün, ll, 430,
559; Serkls. Mu'cem, 1, 808-809; Sava Paşa. İslam HukukuNazariyatı Hakkında Bir
Etüd (tre. Baha A rıkan) , Ankara 1955, I, 19,

117; ll, 45, 46, 53, 54; Mustafa Ahmed ezZerka, el-Fı~hü 'i-İs lami fi şevbihi'l-cedid, Dı
maşk 1968,11, 956-957;0sman Öztürk. Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, İstanbul 1973, s.
118, 122; Abdülvehhab İbrahim Ebu Süleyman.
Kitabetü '1-ba/:ı.şi'l-'ilmi, Cidde 1403/1983, s.
459; Orhan Çeker. "Ebil Said Muhammed elHadimi'nin Mecamiu'l-hakaik Adlı Eseri", Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, sy.
8, Konya 1998, s. 43-52; Ahmet Akgündüz.
"Güzelhisar1, Mustafa Hulilsi", DİA, XIV, 331;
Ferhat Koca, "Hadim1, Abdullah", a.e., XV, 24.
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Bir ilgi ve karine ile
gerçek anlamı dışında kullanılan
kelime veya terkibi ifade eden
belagat terimi.
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Çeşitli tarihlerde basılan Mecdmi'u'l]J.a]sii.'iis(İstanbull273, 1303, 1318),Mustafa Hulusi Güzelhisari tarafından Menafi'u'd-de]sii.'ils li şer]J.i Mecô.mi'i'l-]J.a]fii.'ils adıyla şerhedilmiştir (İstanbul1273,
1308; Kah i re 1288). Bu eser Osmanlı medreselerinde Molla Hüsrev'in Mir'atü'luşıll'ü yerine geçecek kadar meşhur olmuştur. Bir kısım kaynaklarda Mecami'u '1-]J.a]sii.'i]s'ı Ebu Said el-Hadimi'nin
oğlu Abdullah el-Hadimi'nin Menafi'u'dde]sii.'ils fi şer]J.i Mecami'i'l-]J.a]sii.'ils adıy
la şerhettiği (İtti.l:ıu'l-meknun, ll. 559),
eserin Necib Ayıntabi ve Muhammed b.
Mustafa el-Konevi tarafından yapılmış
şerhlerinin de bulunduğu zikredilmekle
birlikte (a.g.e., II, 430) bu eseriere kütüphane kayıtlarında rastlanmamıştır.

Mecami'u'l-]J.a]sii.'Wı Şirvanlı Ahmed
Harndi Efendi Levamiu'd-dekii.ik fi tercemeti Mecamii'l-hakii.ik (İstanbul
1293) ve Hanif İbrahim Efendi Tercü-

Sözlükte "bir yeri yürümek suretiyle
geçmek, yol katetmek" anlamındaki cevz
(cevaz) kökünden isim veya masdar olan
mecaz kelimesi "asıl manasından alınıp
ilgili bulunduğu başka bir manaya nakledilen lafız " demektir. Mecaz masdarı
ism-i fail anlamında "asıl manasından
başka anlama geçen lafız" veya ism-i
meful anlamında "asıl manasından baş
ka manaya nakledilen lafız" olarak iki şe
kilde yorumlanmıştır. Mecaz ile hakikat
hem sözlük hem terim anlamları bakı
mından birbirinin karşıtı durumundadır.
Çünkü hakikat sözlükte "kendi yerinde
duran veya sabit bırakılan nesne (kelime)"
manasma geldiği gibi terim olarak da
gerçek anlamında kullanılan lafzı ifade
eder. Mecazın sınırlarını ve dolayısıyla tanımını belirleyen temel unsurlar Hatib eiKazvini ile tamamlanmış olup ( el-İzaf:ı fi
'ulumi'l-belaga, s. 392-396) ondan önceki
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dilcilerce yapılan mecaz tanımlarında bu
unsurlar eksiktir. Buna göre mecazın tam
tanımı. "hakikat manası ile nakledilecek
mana arasında bulunması gereken bir
alaka ve hakikat anlamının kastedilmesine engel olan bir karinenin bulunması halinde ortak bir iletişim dilinde konulduğu
anlamının dışında kullanılan lafız" şeklin

de olmalıd ır. Tanımdaki "ortak iletişim
dili''nden maksat lugat, örf veya din dillerinden biridir.
Hakikatle mecazın belirleyicisi kullanımdır. Bir kelime yahut ifade bir kullanım içinde konulduğu anlama delalet
edip etmemesine göre hakikat veya mecaz adını alır. Mesela "salat" kelimesinin
din dilinde konulduğu (hakikat) anlamı
"belli erkan ve şartlarla eda edilen ibadet"tir. Kelime dini literatürde bu anlamıyla kullanılırsa hakikat, aynı literatürde "dua" anlamında kullanılırsa mecaz
konumunda bulunur. Buna karşılık salatın sözlükte konulduğu anlam "dua" olduğundan bu literatürde "ibadet" manasında kullanılırsa mecaz olur.
Hakikatle mecaz lugat. din, avam örfü
(günlük iletişim dili) ve havas örfü (bilim dili)
kısımlarına ayrılır. Bir kelimenin bu dillerden birindeki yaygın anlamı o dildeki
hakikat manası, bunun dışındaki anlamı
ise mecazi manasıdır. Mesela "fiil" kelimesi lugatçıların dilinde "işlemek, yapmak. iş" anlamında kullanılmışsa lugavi
hakikat. kelime çeşidi (fiil) olarak kullanılmışsa lugavi mecaz olur. Nahiv alimlerinin dilinde "fiil" anlamında kullanılırsa
havas örfü hakikati. "iş ve işlem ek" anlamında kullanılırsa havas örfü mecazı olur.
Aynı şekilde sıfat, izafet, istisna kelimelerinin sözlük anlamları ile nahivcilerin dilindeki hakikat anlamları, yine zekat. hac,
iman. İslam. küfür kelimelerinin sözlüklerdeki gerçek anlamları ile din dilindeki
gerçek anlamları ve buna bağlı olarak
mecazi anlamları farklıdır.
Mecazla hakikat bir delalet kategorisi
olup lafzi delaletin kapsamına dahildir.
Delalet bir şey hakkındaki bilginin başka
bir şeyin bilgisine ulaştırması demektir.
İlk bilgiye "dal" (dali). ulaşılan bilgiye
"mediQI" denir. Lafızla anlamı arasındaki
bilgi akışına "lafzi delalet" adı verilir. Lafzın kendisi dal, anlamı mediQidür. Delalet vaz'i (mutabakat). tazammuni ve iltizami olmak üzere üçe ayrılır. Bir lafzın bir
ifade ve kullanımda lugat, din veya örf
dillerinden birinde konulduğu anlamı bütün unsurlarıyla belirtmesine "vaz' delaleti", bir kısmını bildirmesine "tazammun delaleti". konulduğu anlamla zo-
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runlu olarak bağlı bulunduğu başka bir
anlam bildirmesine "iltizam delaleti" denir (Zem lekani. s. 98) . Cüz'i veya zorunlu
anlamların tayininde zihin etkin rol oynadığı için son iki nevi akli delalet kategorilerinden kabul edilmiştir. Hakikat vaz'i
delaletin, mecaz tazammuni, kinaye ise
iltizami delaletin kapsamına girer.
Bir mecaz mecaz olarak kullanılan kelime (terkip), gerçek anlam, mecazi anlam, alaka ve mani' karine olmak üzere
beş temel unsurdan oluşur. Mecazın gerçekieşebilmesi için hakiki anlamdan mecazi anlama nakil ve ikisi arasında alaka
(münasebet 1 ittisal 1 ilinti) şarttır. Atakanın
bir benzerlik olması halinde bu mecaza
"istiare". benzerlikten başka bir alaka söz
konusu ise "mecaz-ı mürsel" denir. istiaredeki alakaya "manevi ittisal", mecaz-ı
mürseldekine "suri ittisal" adı verilir. Ayrıca mecazda nakledilen şeyin lafız veya
m ana olduğu yolunda iki ayrı tez mevcuttur. Yukarıda verilen mecaz tanırnma göre anlamlar sabit olup lafızlar hakiki ına
nalarından mecazi manalarma nakledilmektedir. Birden çok anlama gelen müş 
terek lafızlar mecaz sayılmaz . Zira bu ına
nalardan her biri gerçek (vaz'T) olup aralarında nakil diye bir şey söz kon us u değildir. Gerek mürtecel gerekse menkul
özel isimlerde nakil şartı bulunmakla
birlikte alaka şartı mevcut olmadığı için
bunlar mecaz sayılmaz. "Kaya" anlamın
da cins ismi olan "hacer" kelimesini birine özel isim olarak nakletmek (menkul
özel isim) mecaz sayılmaz, çünkü kelimenin gerçek anlamı olan kaya ile kendisine ad olarak nakledilen insan arasında
makul bir alaka mevcut değildir. Karine
bir iş ve meselenin aniaşılıp çözülmesine
yarayan ip ucu demektir. ibare içinde yer
alan bir kelime veya ifade kelimenin gerçek anlamda kullanılmasına engel teşkil
eden bir karine olabilir. Buna "karine-i
lafzıyye" denir. Kullanım yerine göre akıl,
örf ve durum da gerçek anlamın kastedilmesine mani bir karine teşkil edebilir.
Kelime ve ifadenin gerçek anlamı akıl,
örf, durum ve bağlam (konteks) itibariyle
imkansız olabilir. Bunlara da "karine-i akliyye, karine-i örfiyye, kanne-i haliyye" adı
verilir.
Mecazla hakikati n tanınıp ayırt edilmesi konusunda bazı ölçüler ortaya konulmuş olup başlıcaları şunlardır: Dili kullananların ve dil alimlerinin beyanı esastır.
Lafzın ilk akla gelen veya karinesiz anlaşılan anlamı hakikat. karine ve akli çıka
rım yoluyla anlaşılabilen anlamı ise me-

cazdır.

Hakikatin tekili, ikili, çoğulu. işti 
kak ve çekimi olur. mecazın olmaz. Hakikat anlamında kullanılan kelimenin çoğulu ile mecazisinin çağulu farklı olabilir.
Emr (buyruk: hakikat). çoğu lu evamir; emr
(durum. iş: mecaz). çağulu umur; atı (kan
kardeşi: hakikat). çağulu ihve, atı (din kardeşi: mecaz). çağulu ihvan gibi. Hakikat tekit edilir, mecaz edilmez. özellikle mecazda masdarla tekit yapılmaz. Bu sebeple, "Allah MQsa ile gerçekten konuştu"
(ı~
.u.ıııJr,) mealindeki ayette
(en-Nisa 4/ 164) yer alan konuşma fiili hakikattir. Buradaki söz konusu kelamın mecaza yorulmasına masdar tekidi manidir.
Tekit hakikat- mecaz ayırımında en iyi belirleyicilerden biridir. Hakikatte kıyas geçerli, mecazda ise geçersizdir. Bu sebeple, "Köye sor" (Yusuf ı 2/82) mecazına kı
yasla sahibini kastederek mesela, "Kilime sor" denemez. Bir kullanımda aklen
imkansız olana isnat varsa bu isnat mecazdır. Mesela, "Rabbin geldi" ifadesi (elFecr 89/22) mecazdır, çünkü rabbe "gelme" eylemi isnat edilmiştir, halbuki zat-ı
ilahiyyenin beşeri ölçüler dahilinde gelmesi aklen imkansızdır.
Bir düşüncenin hem hakikat hem mecazla anlatımının mümkün olması durumunda genelde hakikat konumundaki
ifade kullanılır. Ancak telaffuz, vezin, kafi ye, seci. edebi sanat yönlerinden ve
maksadı aniatma bakımından üstünse
mecazi ifadeye gidilir. Ayrıca üç yararı
sebebiyle mecazi ifadelere yönelme olduğu ve onların hakikate tercih edildiği belirtilmiştir. Bunlar ittisa' (anlam genişle
mesi, kelime haznesinde artış). tekit ve teş
bihtir (SüyGti. 1, 358-359).
Hakikat asıl, mecaz onun bir fer'idir.
Bu sebeple her mecazın bir hakikatinin
bulunması zorunludur. Hakikat metbQ,
mecaz ona tabi bir mana. hakikat melzum, mecaz ona ekli bulunan (lazım) bir ·
anlamdır. Bu durum mecazı kinayeden
ayıran en önemli noktalardan biridir.

IS",_.

Mecazların oluşumuyla ilgili olarak kabul görmüş teoriye göre, diller ister insanlar tarafından ister ilahi bildirim neticesinde ortaya konulmuş olsun ilk önce
nesne ve olaylar gerçek manalarıyla ifadelendirilmiştir. Sonraki zamanlarda insanlar bazı nesne ve olaylarda üstün vasıflar gözlemiş, bunlarla kendilerine benzeyen. fakat daha zayıf niteliğe sahip bulunan diğerleri arasında ilgiler kurmuş
tur. Aynı şekilde somut varlıklara ait isim,
fıil ve anlamlar soyutlarınkinden önce ortaya çıkıp iletişim alanında yerlerini almıştır. Çünkü duyu alanına giren varlık-

MECAZ
ların özellik ve nitelikleri hafızada soyut
olanlara göre daha belirgin ve güçlü bir
yer tutar. ilerleyen zamanlarda insanlar
somut varlıkların güçlü ve belirgin nitelikleriyle soyut varlıkların zayıf ve belirsiz
nitelikleri arasında ilgiler kurup benzerlikler tesbit etmişlerdir. Böylece nesne ve
olayların gerçek anlamlarının yanında
mecazi manaları teşekkül etmiştir. Artık
"aslan" denilince bilinen yırtıcı hayvan anlamının yanında "korkusuz, cesur ve yiğit insan" anlamı, "ay" denilince parlak
gök cisminin yanı sıra "parlak yüzlü kadın " anlamı oluşmuştur. Zamanla bu mecazi anlamların artmasına paralel olarak
dillerin zenginleşmesinde mecaz en etkin rolü üstlenmiştir (Bekri Şeyh Emin.
ll , 71-75).
Belagatla onun teşbih , mecaz, istiare
gibi nevileri, insan aklının nesne ve olaylar arasında tesbit ettiği çeşitli semantik
alakaların ifadesi olduğundan evrenseldir, dil ve edebiyatların ortak ürünüdür.
Aristo'nun belagat ve hitabete dair eseri
olan Retorik'inde mecazın en önemli türü olan istiare ile teşbih konusunda yorum ve tahlile dayalı ayrıntılı bilgiler yer
almaktadır (s. 168-193). Sözü edilen eserin incelenmesinden Aristo'dan çok önce
belagat, teşbih , istiare ve mecaz gibi konuların bilinmekte olduğu anlaşılmakta
dır (a.g.e., s. 173).

islam aleminde mecaz ye hakikat üsilk farkedilişi Kur'an metnindeki mecazi ifadeler hakkında ve ketarn
alimleri arasında görülür. Mu'tezile kelamcıları, muhtelif ayetlerde yer alıp Allah'a yaratılmışlara özgü nitelikler nisbet
eden ifadeleri mecazi yoruma tabi tutmak suretiyle zat-ı ilahiyyeyi bunlardan
tenzih etmeye çalışmışlardır. Akli mecaz
üslfibuna ilk dikkat çeken alim Hasan
b. Muhammed b. Hanefiyye'dir(ö. 100/
718 [?J ). İ bn Hanefiyye, er-Risfıle fi'r-r ed
'ale 'l -K aderiyye a dlı eserinde Kur'an'da
Allah 'a ait bir fiili n sebep alakasıyla mahluka isnat edildiğine işaret etmiş ve bunun akli 1 isoadi bir mecaz üslubu oluş
turduğunu belirtmiştir (van Ess, s. 105,
108-109).
Tesbitiere göre mecaz üslubunu ilkyorumlayan ve bu konuda terim ortaya koyan dil alimi Sibeveyhi'dir (ö 180/796) .
Sibeveyhi mecazi üsluplar için "el-ittisa'
fi'l-kelam. el-icaz ve'l-ihtisar" terimlerini
ortaya koymuş. mecaz üstübunun ifadedeki temel fonksiyonunu açıkça belirtmiştir. Yahya b. Ziyad el-Ferra, Me'fıni'l
Kur'fın ' ında (lll, 270-271) mecaz üstubundaki ifadeler için "el-ittisa' fı'l-luga "
luplarının

ve "eHcazet" terimlerini kullandığı gibi
değişik alakalarta oluşmuş akli ve mürsel
mecaz ifadelerini (1. 15; ll , 15-16) ve istifham üslubunun bazı mecazi anlamlarını
(1 . 23. 50 , 202) doğru olarakyorumlamış
tı r. Mecfı z ü'I-Kur'fın adlı eseriyle mecaz
terimini ilk kullanan kişinin Ebu Ubeyde
Ma'mer b. Müsenna (ö. 209/824) olduğu
kabul edilmekle birlikte kaynaklar onun
çağdaşları Kutrub ve Ferra'nın da zamanımıza ulaşmayanMecfızü'l-Kur'fın adlı

eserlerinden söz eder. Ebu Ubeyde belagat, anlam bilimi. lugat ve nahiv yönlerinden izah, tefsir ve te'vil edilmesine ihtiyaç duyulan her türlü tabir ve ifade tarzı için mecaz tabirini kullanmaktadır: bu
bir bakıma te'vil ve tefsir karşılığıdır. O,
hazif mecazı için "muhtasar mecaz" tabirini ortaya koymuş (Mecazü 'l-Kur'an, ı .
279) ve Kur'an'daki müşakele örnekleri
için mecazi te'viller yapmıştır.
Mecazı belagat çerçevesinde ilk farkeden alim Cahiz'dir. Cahiz mecazı . "dili
konuşanların bir tevessüu olarak gerçek

anlamı dışında kullanılan lafız" şeklinde
anlamış ve teşbih, istiare gibi beyan ilmi
nevilerini mecaz kapsamında görmüştür.
İbn Kuteybe istiareyi "bir şeyi sebebi, mücaviri veya müşakilinin adıyla isimlendirmek" şeklinde tanımiayarak mürsel mecazla karıştırdığı gibi bazı beliğ teşbih,
akli mecaz. müşakele ve kinaye örneklerini de istiare saymıştır ( Te'vilü müşkili'l
Kur'an , s. 135, 146, 147, 149, 154-155).
Mecazın karşıtı olarak "hakikat" ve "asi"
terimlerini ilk defa kullanan Müberred'dir (el-Kamil, ı , 45) .

Hakikati n tanımını ilk yapan ve hakikatle mecazı bir arada ilk zikreden
müellif İbn Cinni'dir (ö . 392/1002) . İbn
Cinnl, anlam derinliği , pekiştirme, benzetme ve abartı özellikleri sebebiyle
mecaza yönelme olduğunu . karine ve
delilsiz mecaza gidilemeyeceğini. dilde m ecazla rın va r lığ ının en gü çlü kanıtının onda tekit üslfibunun yaygın biçimde kullanılması olduğunu, zira tekit
üslfibuna yanılma ve mecazi anlama yorma ihtimalini önlemek için başvuruldu
ğum.i ifade etmektedir. İbn Cinni iyice
düşünüldüğü takdirde, "Zeyd oturdu"
gibi olağan sözlerin bile mecaz olduğunu,
genelin anılarak özel bir oturma nevinin
kastedildiğini belirtir. Ayrıca gerek Mu'tezile'yi gerekse İbn Kuteybe'yi, mecazı
edebi ve estetik bir üslfip tarzı değil Allah'ı yaratılmışlara özgü niteliklerden tenzih etme vasıtası olarak görmelerinden
dolayı eleştirir (el-ljaşa'iş, ll, 442,447-448,
45! ).

İbn Reşi~ ei-Kayrevani mecazı "bir şeye
mücavirinin veya sebebinin adını vermek"
şekl i nde tanımiayarak istiare ve mürsel
mecaz ayırımında ilk adımı atmıştır. Sonraki belagatçılar onun tanımındaki birinci şıkka istiare, ikincisine mürsel mecaz
demişlerdir. Abdülkahir ei-Cürcani mecaz, istiare, teşbih ve temsil konularına
geniş yer ayırmış. ilk defa derin yorumlar ve tahliller getirmiş , lugavi ve akli mecaz taksimini ilk defa o yapmış , birçok
istiare türünü keşfetmiş. mecazda lafzın
değil anlamın nakledildiğini savunmuş

tur. Cürcani tasrihi- mekni. asli- te bai istiare türlerini kesin çizgilerle ayırdığı gibi
mürsel mecaz tabirinin ortaya konulması
na da ön ayak olmuştur (Dela'ilü 'l-i'caz,
s. 288, 293- 303; Esrarü'l-belaga, ll , 233252) . Ziyaeddin İbnü'I-Esir mecazın karinesi hakkında ilk defa açı k ve anlaşılı r
izahlar ortaya koymuştur. Taceddin esSübki akli mecaza "mülabese mecazı" .
Süyuti "terkipte mecaz" adlarını da vermişlerdir. Sekkaki akli mecazı istiare-i
mekniyye kapsamında görerek ona beyan ilminde yer vermiş, Kazvini ise isoada dayalı mecaz olduğundan akli mecazı
"isnatla mecaz" adıyla isnat bahsinde ele
almıştır. Kazvini, "gündüzü saim, gecesi
kaim" gibi örneklerde teşbihin iki tarafı
nın da zikredilmiş olduğuna dayanarak
Sekkaki'nin akli mecazı istiare-i mekniyyeden saymasını eleştirmiştir. Mecazın
akıl değillugat meselesi olduğunu ileri
süren Yahya el-Alevi mecaz-ı akliyi lugavi
mecazın mürekkeb nevinden sayar.
Bir kelime veya terkibin lugat anlamı
nakline dayanan mecaza "lugavl mecaz" denir. Bir eylemin ilgilisinden ilgisiz
olana nakil ve isnat edilmesiyle oluşan
mecaza da "akli (isnadl) mecaz" adı verilir. Mecaz denince ilk akla gelen lugavi
mecaz olup müfred ve mürekkeb olmak
üzere ikiye ayrılır. Kelimenin asli anlamın
dan baş ka manaya nakledilmesine dayalı
müfred mecaz da istiare ve mürsel mecaz nevilerine ayrılır. Alakası sadece benzeşme (müşabehet) olan müfred mecaza
istiare, alakası değişik (serbest) olana da
mürsel mecaz adı verilir. Abdülkahir eiCürcani'nin bir ifadesinden esinlenerek
mürsel mecaz terimini ilk ortaya koyan
belagatçının Sekkaki olduğunu söylemek
mümkündür. Kendisinden önceki müellifler onun çeşitli alakalarını aç ı klamışlar
dır. Mürsel mecaz için otuzdan fazla alaka tesbit edilmiştir. Parçayı anıp bütünü
kastetmek (cüz'iyyet) ve tersi (külliyyet) .
sebebi anıp müsebbebi kastetmek (sebebiyyet) ve tersi (müsebbebiyyet). bir yer i
nın
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anıp içindekileri kastetmek (mahalliyyet)
ve tersi (halliyyet). bir şeyi anıp onunla zıd
dını kastetmek (zıddıyyet), bir şeyle civarında olanı ifade etmek(müc~vere), bir şe
ye önceki durumunun (kevn-i sa b ık) veya
daha sonra alacağı durumun (kevn-i lahik) adını vermek, ibareye kelime katmak
(ziyade mecazı) veya ibareden kelime düşürmek (hazif 1noksa n mecazı) gibi (b k. isTİARE). Ayrıca bazı hazif kazları mecaz
türünden sayılır. Her hazif mecaz kapsamına girmez. Hazif sebebiyle kelime gerçek anlamı dışında bir anlamda kullanılıyorsa bu tür hazif mecaz kapsamına
girer.

Akli mecaz, fiili veya fiilimsiyi bir ilgiyle
söz sahibine göre gerçek olmayan failine
isnat etmektir. Gerçek faile yapılan isnat
ise akli hakikattir. Bu tür mecaza, özneyüklem irtibatına dayalı olarak aklın tasarrufuyla o luştuğu için akli mecaz adı
verildiği gibi isnadl, hükml, terkibl, nisbi
mecaz, isnatta mecaz, mecazi isnat, ispatta mecaz, terkipte mecaz, cümlede
mecaz, mülabese mecazı gibi isimler de
verilmiştir. Akli mecazın en meşhur alakaları şunlardır: 1. Zamaniyye: Fiili (fiilimsiyi) zamana is n at etme; z. Mekaniyye:
Mekana isnat etme; 3. Sebebiyye: Sebebe isnat etme; 4. Failiyye: Meçhul fiili
veya ism-i mef'Giü faile isnat etme; s.
Mef'Gliyye: Malum fiili veya ism-i faili
mef'Gle isnat etme; 6. Aliyye: Fiili aletine
isnat etme; 7. Cinsiyye: Ferdi n yaptığı fiili
cinse, kavme isnat etme; 8. Masdariyye:
Fiili failine değil masdarına isnat etme;
9. Mücavere (musahabe): Fiili gerçek failine değil onun yakınına isnat etme. Akli
mecaza bir düşünceyi abartıyla vurgulama, özlü anlatım, hayal ve tasvir zenginliği gibi amaçlar için başvurulur (Abdülkahir el-Cürcan!, Delfi'ilü 'l-i'caz, s. 288) .
İsnadın hakiki veya mecazi sayılmasın
da sözü söyleyenin inancı da belirleyici
bir faktördür. "Doktor hastaya şifa verdi"
cümlesini şifayı veren Allah olduğuna.
daktorun buna sebep teşkil ettiğine inanan kimse söylerse mecazi isnat. böyle
düşünmeyen biri söylerse hakiki isnat
olur. "Bizi ancak zaman helak etmekte"
(ei-Casiye 45/24) ayetindeki isnat onu
söyleyen dehriyye inancına uygun olduğundan hakiki. realiteye göre ise mecazidir. Kur'an'da ve özellikle akaidi ilgilendiren hadis metinlerinde mecaz ifadelerinin bulunup bulunmadığı hususu
selef alimleriyle kelamcılar arasında tartışmalıdır (bk. MECAzÜ'I-KUR'AN; MÜTEŞABİH).
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Iii

İSMAİL DURMUŞ

D FIKIR. Belagatın bir dalını teşkil
eden ve bir anlamı değişik yollarla ifade
etmenin usul ve kurallarından bahseden
beyan ilminin konusu olmakla birlikte
-nasların anlaşılması ve irade beyanları
nın yorumundaki etkisi dolaysıyla- bazı
fıkıh usulü eserlerinin lafız bölümlerinde
de ele alınan mecaz, "bir karine ve alaka-

ya binaen hakiki manasının dışındaki bir
anlamda kullanılan lafız" şeklinde tanım
lanır (Şevkanl, s. 49). Fukaha metoduna
göre kaleme alınan usul kitaplarında lafzın vazolunduğu manada kullanılıp kullanılmadığına göre yapılan ayırım içerisinde
incelenen mecaz, "lafzın vazedildiği manada kullanılması" anlamına gelen "hakikat"in zıddı olduğu gibi yine aynı ayı
rım içinde yer alan. fakat başka bir açı
dan yapılan sari h- kinaye nitelemesindeki
kinayeden de farklıdır (bk. KiNAYE) .
Fıkıh usulü müellifleri de Arap diliyle
ilgili eserlerde olduğu gibi hakikat ve mecaz kelimelerinin sözlük ve terim anlamlarına, maksadın anlatılmasında -lafızla

rın gerçek manasında kullanılması asıl
olmakla birlikte- bunları mecazi anlamda kullanmaya yöneiten maddi (lafzl) ve
manevi sebepler bulunduğuna temas
ederler; bir lafzın mecazi anlamda kullanıldığına hükmedebilmek için varlığı gereken karlnelerden, mecazi anlama geçişi sağlayan alaka (münasebe, ittisal) çeşitlerinden, hakikat ve mecazı ayırt edici
ölçülerden (yk. b k.) geniş biçimde söz
ederler. Bu arada mecazi anlam taşıyan
her kelimenin bir de hakiki anlamı bulunması gerektiği halde her hakikatin bir de
mecazi manasının bulunmasının zorunlu
olmadığına dikkat çekerler (Cessas, ı. 4650, 359-370; Şemsüleimme es-Serahs!, I,
170-187; Gazzall, 1, 341-345; Alaeddin esSemerkandl, s. 367-393; Şevkan ı. s. 52-59).
Bu terminolojinin nasların anlaşılması ve
irade beyanlarının yorumundaki rolüne
şunlar örnek gösterilebilir: Kur'an-ı Kerlm'deki "boyun azadı" ifadesinde (enNisa 4/92) kölenin bir cüzü olan "boyun"
(rakabe) kelimesi zikredilmiştir. Bununla
gerçek anlamın kastedilmesinin mümkün olmadığı ve boyun ile köle arasında
cüz'11ik- kü111lik ilişkisi bulunduğu dikkate
alınarak bu ifadeyle köle azadının kastedildiği sonucuna ulaşılır. Benzerlik dışın
da bir alaka sözkonusu olduğu için bu bir
mecaz-ı mürseldir. Buna karşılık beldenin savunmasında kahramanlık gösterip
şehid düşen bir kimsenin çocukları lehine yapılan vasiyette o şehidden -isim verilmeden- "aslan" diye söz edilmişse kastedilen kişiyle aslanın hakiki anlamı arasında -cesaret açısından - benzerlik ilişki
si bulunduğu için bu bir istiaredir.
Mecazın hükmü konusunda usulcüler
öncelikle. mümkün olduğu sürece sözün
hakiki manasma yorulması ve mecaza gidilmemesi gerektiğine ve hakikatle mecazın çatışması durumunda hakikat anlamının tercih edileceğine dikkat çekerler.

