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Arap dili kurallarına, 

yaygın kullanıma, kıyasa aykırı olan 
kelime ve yapılar için kullanılan 

bir terim. 
_j 

Sözlükte "genel kabule ve kurala aykırı 
olmak" anlamındaki şezz (şüzfiz) kökünden 
türeyen şazz Arap filolojisinde az veya çok 
kullanılmasına bakılmaksızın dil kuralları
na yaygın kullanıma ve kıyasa aykırı olan 
kelime ve yapıları" ifade eder; i'lal kuralı
na uymayan "~~" (kısas) kelimesi, ism-i 
tafdil anlamında kullanılan ";?" ve "y;," 
kelimeleri (kıyaslleri ;;.ı ve ~l) gibi. Kıya

sa muhalif olsun veya olmasın az kullanı
lan kelimeler ayrı bir grupta değerlendi
rilerek "nadir" (çoğulu nevadir) adını alır
ken ( Jlı::j> aksaklı k, topallık gibi) sübOtu 
tartışmalı kelimeler "zalf" diye anılmıştır 
C.rU..} ]kağıt] yerine kullanılan ._,..u..) gi
bi; Tehanevl, I. 8I 7). Arapça'da geçer ni
telikteki kelimeler "muttarid" (tekdüze sü
rüp giden, kıyas ve kullanılış açısından dü
zenli) şeklinde anıtıp dilde ideal yapı ve ke
limeler diye kabul edilmiş, dil kurallarının 
oluşturulmasında bunlar temel alınmıştır 
(İbn Cinnl, I, 97) ; bunların dışındaki kulla
nımlar şaz sayılmıştır. Mesela bazı şiirler
de"~~" kelimesinin idgam kuralına aykı
rı olarak" ~j" biçiminde yer alması şaz
dır (Süyütl, el-Müzhir, I, I87). Kıyasa ve ku
rala aykırılığın bir kelimenin fesahatini bo
zup bozmayacağı konusunda dilciler ara
sında tam bir görüş birliği yoktur. Bunun 
sebebi Kur'an'da da -".):!_r~"in (karyola, di
van) çağulu olarak " ~Y:," kelimesi gibi (el
Hicr 15/4 7)- genel dil kurallarıyla açıklana
mayacak kelimelerin bulunmasıdır. Gerçi 
Arap filolojisinin kendi sistematiği içinde 
geliştirdiği, sıklık, işleklik ve kullanım de
ğerlerini ifade eden garib, zaif, münker, 
redi, mezmOm, hOşi, nevadir, şevarid, 
metrOk vasıflarıyla anılan ve kaybolmuş, 
kaybolmaya yüz tutmuş ya da kusurlu ke
limeleri mevcuttur. Ancak şazzın bu sınıf
lar içinde değerlendirilmesi uygun görül
memiştir (a.g.e., I, 214-225). Bununla bir
likte bir kelime veya bir yapının herkesin 
kabul ettiği dil kuralına aykırı olması ha
linde Kur'an'da yer aldığı takdirde şaz sa
yılması , fakat böyle bir kelimenin Kur'an 
dışında bir metinde geçmesi durumunda 
aykırılık herkesin kabul ettiği bir kuralla il
gili ise memnO, çoğunluğun birleştiği ku
rala uyrnuyorsa şaz sayılacağı şeklinde bir 
ilke benimsenmiştir (Tehanevl, I, 8 I 7) . 
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Şaz kıyas ve semaa dayalı olarak üç grup
ta değerlendirilmiştir. 1. Kıyasa uygun, fa
kat kullanımda yeri bulunmayan veya na
dir olan yapı ve kelimeler; kıyasen mümkün 
olduğu halde " t.v.ı. 'JJ.ı." (terkeder) fiilierinin 
mazilerinin kullanılmaması gibi. Z. Dilde 
kullanılmakla birlikte hiçbir dil kuralına 
bağlanamayan yapı ve kelimeler; "J;.sı" 
( erkekdeve dişi gibi oldu)."~~!" (doğ
ru buldu). "_;,,;i (hurma ağacı yapraktan
dı) fiilieri gibi. 3. Teoride ve pratikte kar
şılığı olmayan veya dilde sadece istisnai 
olarak bulunan yapı ve kelimeler. Mesela 
i'lal kuralına göre "masOn, maOd" şeklin
de dilde kabul görmüş kelimelerin "mas
vOn, ma'vOd" biçiminde kullanımları böy
ledir. Bu kullanımdan hareketle kural çı
karılamayacağı gibi dilde bu şekildeki bir 
kullanıma seyrek rastlanır (İbn Cinnl, I, 97-
100; Süyütl, el-Müzhir, I. 227-230; Müna 
İlyas, s. 8 I -84) . Birinci ve ikinci gruba da
hil şazlar sema ile sınırlandığından bunla
ra kıyas edilerek başka yapı ve kullanım
lar üretilemez. 

Şaz yapı ve kelimeler özellikle şiirlerde 
çok miktarda kullanılmıştır. Basralılar bun
ları "caiz fı'ş-şi'r" ve "zarOret", KOfeliler "ca
iz" ve "saiğ fi's-sema"' adıyla anmıştır (M. 
Hamase Abdüllatlf, s. I I 3). Zaruretin ta
nımı ve kapsamı konusunda tam bir mu
tabakat sağlanamamış, fakat genel olarak 
zaruretle şiir, mesel ve seeili nesirde dil 
kurallarına aykırı kullanımlar kastedilmiş

tir (Abdülkadir el-Bağdadi, I, 14; lll, 353) . 
Ayrıca zaruretin herhangi bir lehçede kar
şılığının olması da şart koşulmuştur (Ivanyi, 
sy. 3-4 ]I 991]. s. 208) . Şiir dışında şaz un
surların kullanılıp kullanılmayacağı dilciler 
tarafından tartışılmıştır. Başta Halil b. Ah
med ve Sibeveyhi olmak üzere Basralı dil
ciler bir konuda ekser ve işlek olana kıya
sı uygun görürken KOfeli dilci Ali b. Ham
za ei-Kisai bazan dilde bir iki misali bulu
nan kullanım şekillerini onaylamıştır (Ab
dülfettah Hasan Ali el-Becce, s. 77). Aynı 
şekilde Ahfeş el-Evsat sema ile tesbit edil
meyen, ancak kıyasla mümkün olan şeye 
cevaz verilebileceğini söylemiştir (Mü na il
yas, s. 109). Bu bağlamda dilde duyulma
mış bir şeyi kuralın kapsamına sokmak ve 
mesela "~ ~" (zannettirdim) yerine 
"~l" demekAhfeş'e göre kıyasen caiz
dir (Radi el-Esterabadl, I, 84). İbn Cinni ise 
şiirin dışında, dilde karşılığı olmayan bir şe
yi sırf kıyasa dayanıp kullanmanın ve dil
de bilinçli şekilde şazlar üretmenin uy
gun sayılmayacağı görüşündedir, çünkü 
bir usul kaidesi olarak sema kıyası iptal 
eder (el-Ijaşa'iş, I, 124-125, 396) . Sibeveyhi 

de ceyyid bir vecih varken zaruret ve şaz

zın temel alınamayacağını, münker ve şaz

dan kural çıkarılamayacağını söyler (Kita

bü S!beveyhi, I. 294, 398). Dilde kendiliğin

den oluşan şazlar ise bir şeyin bir konuda 

diğerine benzemesi, buna bağlı olarak bi

rincinin hükmünü alması (tedrkü'l-luga) 

gerekçesiyle makbul istisnai kullanımlar 

sayılmış, fakat dil kurallarının belirlenme

sinde bunlara itibar edilmemiştir (İbn Cin

ni. ı. 347). Mesela ..:.ı~ (aşık oldum, özle

dim. meylettim) fiiline dayanan ve" ~"in 

(bebek, çocuk) çağulu olan "sıbyan" ve 

"sıbye" kelimelerinin ya sesli kullanımları 

kuraldan kaynaklanan bir gereklilik değil

se de dilde işlek olduklarından yanlış sa

yılmamıştır (a.g.e., I, 349). Arap grameri

nin her alanında şaz kullanımiara rastla

mak mümkündür, fakat bunların çoğu 

sarfla ilgilidir. Mesela ecvef fiilierin temel 

kullanım şeklinden ayrılan "~ 'Jf' ·J~" 

(şaşı oldu, bir gözü kör oldu, eğri boyun 

oldu) fiilieri şazdır (Müna İlyas, s. 81 ). Kı

raat ilminde sıhhat şartlarından en az bi

rini taşımayan kıraate şaz kıraat denilmiş

tir (bk KIRAAT ). 
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