
BEY MESCİDİ 

kapatılmış ve harap olmaya terkedilmiş
tL Halbuki adı geçen yönetmeliğin 7. 
maddesinde. "Cami ve mescidlerin tas
nifinde tarihi veya mimari bir kıymeti 
haiz olanlar ... tercihen ibka olunur" de
nilmesine rağmen Bey Mescidi'nin sa
nat değeri kadroda bırakılınasını sağla
yamamıştır. Bu yüzden uzun yıllar üstü 
açık bir harabe halinde kalan mescid 
1970'li yıllarda tamir edilerek ihya olun
muştur. 

1961 yazında Bey Mescidi'ni gören R. 
Ekrem Koçu, onun hala pek güzel oldu
ğunu belirttikten sonra, "Büsbütün çök
meden tez elden tamiri gerekir; Bey 
Mes cidi'nde Türk yapı sanatı bir şahese
rini kaybederse pek yazık olur. Gelecek 
nesiller neslimize lanet eder" derken çok 
haklıdır. Gerçekten Bey Mescidi istan
bul 'daki mescidlerin içinde bir şaheser

dir. Önünden geçen yolun kenarında yük
sekte kesme taş ve tuğla hatıllı olarak 
inşa edilen kare planlı mescide etrafı 

duvarla çevrili bir avludan geçilir. Bu av
luyu caddeye bir merdivenle çıkılan ka
pı bağlar. Merdivenin bitişiğinde mes
cid duvarından ayrı olarak küçük bir mi
nare yükselir. Mescidin yanında dikdört
gen planlı bir son cemaat yeri vardır. 

Bunun girişi karşısında ise kare planlı 

küçük bir türbe bulunmaktadır. Son ce
maat yerinden geçilen esas mescid me
kanının üstü ewelce ahşap bir çatı ve 
tavan ile örtülü olmalıydı. Mescid iba
det mekanı, son cemaat yeri ve türbe ile 
minarenin yerleştirilişi bakımından Türk 
sanatında başka bir benzerine rastlan
mayan biçimdedir. Geleneğe aykırı ola
rak kıble duvarı önüne yerleştirilen mi
nare ise zarif bir görünüşe sahiptir. Ca
minin kendisi gibi minare de kesme taş 
ve tuğla sıralar halinde yapılmıştır. Ka
re p lanlı olan minare kürsüsünün üze
rindeki pabuç kısmında gövdeye geçiş 
üçgenlerle sağlanmıştır. Ancak bu üç
genlerden ucu yukarıda olanlar taştan , 

tersine olanlar tuğladandır. Kısa gövde 
bir çokgen biçimindedir. Dışarı taşkın 

olmayan şerefe, ince mermer çerçeve
ler ve aral arına yerleştirilmiş korkuluk 
levhalarından meydana gelmiştir. Ka
bartma şebeke süslemeli korkuluk lev
halarının üstlerindeki ezan okuma göz
leri, Türk ahşap iç mimarisinde çok rast
lanan ocak etrafındaki küçük nişlerin 

benzeri olarak taştan yontulmuştur. Bu 
kapalı şerefenin üstü ise yine poligon bi
çiminde kurşun kaplı bir külahla örtül
müştür. Mescidin yanında bir haziresi 
olduğu gibi ayrıca etrafında ağaçlar da 
bulunuyordu. 
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BEY' bi'l -VEFA 
\O.ll.. • ll ( ,:J". c::.-) 

Bedeli iade edildiğinde 
geri alınmak üzere 

bir malın satılınasını konu edinen 
satış akdi. 

_j 

Tarafların usulüne uygun olarak yap
tıkları vaadleri yerine getirmek (vefa) zo
runda bulunmaları sebebiyle bey' bi'l 
vefa (bey'u'l-vefa) adı verilen bu alışveriş 
bey' bi-şarti'l -vefa, bey'u 'l-caiz, bey'u'l
muamele diye de anılır. Bu tür alışveri
şe bazı Arap beldelerinde bey'u'l-ema
ne, bey'u'l-it aa (bey'u't-taa) adları da ve
ril miştir. 

Bey' bi'l-vefa. müslüman halkın faiz
siz borç para temin etmekte karşılaştı
ğı güçlükleri faiz sayılmayacak bir usul
le ortadan kald ırmak ve sermaye sahip
lerinin verdikleri krediye karşılık bir te
minat ve bir kazanç elde etmelerini sağ 

lamak gayesiyle V. (Xl. ) yüzyıl Hanefi fa
kihleri tarafından ortaya konmuş bir akid 
nevidir. Meydana gelişi ve sonuçları ba
kımından normal satış akdinden farklı 
olduğu için bu akid üzerinde İslam hu
kukçularının değişik değerlendirmeleri 

söz konusudur. Bazı hukukçular bunu 
rehin, bazıları sahih, bazıları da fasit sa
tış akdi sayarken bir kısım fakihler de 
bey' bi ' l-vefayı sahih satış akdi ile rehi
nin, ya da rehin, sahih ve fasit satış ak.id
lerinin birleşmesinden meydana gelmiş 
bir akid kabul ederler. Değerlendirme
de ortaya çıkan bu dört ayrı görüş hü
kümlerde de bazı farklılıkların belirme
sine yol açmıştır. 

a) Ebü Hafs Ömer en-Nesefl'nin (ö. 

5371 11 42-43 ) belirttiğine göre Ebü'l -Ha
san Ali es-Suğdi (ö 46 1 1 ı 069) ve çağ
daşları kadı Ebü'l-Hasan el-Matüridi ile 
Seyyid Ebü Şüca ' başta olmak üzere bir
çok fakih bunun bir rehin akdi olduğu 
görüşünü benimsemiştir. Çünkü taraflar 
böyle bir akde her ne kadar satış (bey') 

adını verseler ve akdi " sattım . aldım " 

sözleriyle yapsalar da asıl maksatla rı 

mülkiyetin karşı tarafa geçmesi değil 

alacağın teminat altın a alınmasıdır. Akid
lerde ve genel olarak hukuki işlemlerde 
ağızdan çıkan sözlere ve ifade biçimine 
değil o sözlerin ne maksatla söyl endiği

ne bakılır. Dolayısıyla söz konusu akdin 
rehinden farkı yoktur. 

Bey' bi' l - vefanın bir rehin akdi sayıl
ması durumunda şu sonuçlar ortaya çı
kar : Bu akidle alıcı (reh ine alan) mala sa
hip olamaz. Taraflardan hiçbiri diğerinin 
izni olmadan akde konu olan malı üçün
cü şahsa satamaz. Malın alıcı elinde te
lef olması halinde değeri borca mahsup 
edilir. Telef olan malın kıymeti borçtan 
az ise artakalan borç miktarı satıcı tara
fından alıcıya ödenir ; eğer borçtan faz
la ise malın değerinden borca eşit olan 
kısım düşürülür. Bu durumda mal alıcı
nın haksız bir fiili sonucu telef olmuşsa 
alıcı üst tarafını satıcıya öder. böyle bir 
durum söz konusu değilse ödeme ya
pılmaz. Malın vergisi, giderleri, t amiri. 
zekatı ve şüf'a hakkı satıcıya aittir. Ay
rıca malın bu yolla el değiştirmesi satış 
değil rehin olarak kabul edildiğinden 

bu akid başkaları için şüfa hakkı doğur
maz. Taraflardan biri ölünce akdi fesih 
hakkı varisierine geçer. Müşteri alaca
ğın ı tahsil etmedikçe vefaen satın aldı
ğı mala satıcının diğer alacaklıları mü
dahale edemez. Alıcı satıcının izni olma
dan malı kullanamaz, gelir inden fayda
lanamaz ve tüketemez. Aksi halde taz
min etmesi gerekir. Mesela bey' bi'l-ve
fa ile satın aldığı bahçenin meyvesini 
sahibinden izinsiz olarak yemiş olan ve
ya bazı kuru dallarını yakmış bulunan 
bir müşterinin bunların bedeller ini satı 

cıya ödemesi gerekir. Satıcının izniyle 
malı kullanması ve gelirinden istifade 
etmesi ise caizdir ; bu bir hibe sayılır. 

Ancak satıcı bu izni her an geri alabilir. 
Borç karşılığında verilen rehinden borç 
verenin faydalanması rehin akdi sırasın
da şart koşulursa bu bir çeşit faiz ola
cağından haram görülmüştür. Bazı fa
kihler ise bunu rnekruh sayarlar (ibn Abi
din, vı. 522: Bilmen, VII , 44 ) Yine rehin 
telakkisinin sonucu olarak al ı cı söz ko
nusu malı satıcıya (as ıl sahibine) k irala
yamaz (aş. bk.). Aksi halde akid batı! ola
cağından kira bedelinin ödenmesi gerek
mez. Satıcı borcunu ödeyince malı geri 
alır. 

b) Ahmed b. isa el-Keşşfnin (ö. 550 / 

ı 155 ) rivayetine göre bazı selef alimleri 
bey' bi' l - vefanın sahih bir satış akdi ol
duğu görüşündedirler . Çünkü taraflar 



akid sırasında herhangi bir şart zikret
meksizin "a ldım, sattım" ifadelerini kul
lanmaktadırlar. Niyetlerini gösteren baş
ka bir söz söylemediklerine göre ağızla
rından çıkan irade beyanına itibar etmek 
gerekir. Nitekim bir insan hiçbir beyan
da bulunmadan bir yıl sonra boşama ni
yetiyle bir kadını kendine nikahlasa bu 
hukuk açısından müt'a* değil sahih bir 
nikah akdi sayılır. Vefaen satışta borcun 
garantiye alınması yanında alıcının mal
dan faydalanması maksadı da vardır. O 
halde alıcının maldan faydalanmasına 

müsaade edip onu rehin saymak müm
kün değildir. 

Akid sırasında "aldım, sattım" sözle
rinin kullanılması halinde bunun bir re
hin akdi olamayacağın ı belirten Kadi
han, tarafların akid esnasında bey'i fes
hetme şartın ı ileri sürmeleri veya bunun 
bey' bi'l-vefa olduğunu belirtmeleri ha
linde ise bey'in fasit olacağı görüşünde
dir. Ancak satış akdi şartsız olarak ya
pıldıktan sonra taraflar vefa şartını kar
şı lıklı vaad şeklinde belirtirlerse bu du
rumda satış caiz ve vefa şartı da bağla
yıcı olur. EbO Hanife'ye göre fasit şart 
akid bittikten sonra akde eklenebilir (Ka

dihan, ll , 165) 

Bey' bi'l-vefanın sahih satış akdi sa
yılması durumunda bundan bazı sonuç
lar doğmaktadır. Alıcı satın aldığı malı 

kullanabilir. kiraya verebili r. meyve vb. 
semerelerinden faydalanabilir. Eğer bu 
mal taşınmaz ise alıcı malı teslim alma
dan önce de kira akdi yapabil ir. Yılın bir 
bölümü geçtikten sonra satıcı parayı iade 
edip akdi bozacak olursa elde edilecek 
gelir on iki eşit parçaya bölünür ve alıcı 

bundan kendi payına düşene sahip olur. 
Bey' bi 'l-vefaya konu olan malın vergisi. 
tamir masrafları ve diğer giderleri alıcı
ya aittir. Satıcı masrafları üstlenmişse 

bu kendi arzusuyla yaptığı bir teberru 
sayılı r. Bedel veya mal geri verilmek su
retiyle akdin bozulabileceğine dair söz
leşmeden sonra eklenen şart geçerlidir. 
Malın değerini düşüren bir ayıp meyda
na gelmişse (mesela evin harap olması) 

satıcı malı geri almaya zorlanamaz; çün
kü geri alma işlemi aslında yeni bir sa
tış akdidir. Mal alıcının elindeyken telef 
olsa taraflardan hiçbirinin diğerinde bir 
hakkı kalmaz. Bununla beraber bey' bi'l
vefa sahih satış akdinin bütün sonuç
larını doğurmaz. Alıcı satın aldığı diğer 

mallar gibi bu malı başkasına satamaz. 
Aksi halde as ıl mal sahibinin bu satışı 

bozma yetkisi doğar. 

c) Akid sırasında fasit bir şartın zik
redilmesi durumunda akid fasit olaca-

ğından bazı alimler bey' bi ' l-vefayı fasit 
bey' kabul etmişlerdir. Buna göre her 
iki taraf akdi dilediği vakit feshedebilir. 
Alıcı malı teslim aldıktan sonra kiraya 
vermişse kira bedelini alabilir, ancak sa
tıcısına kiraya veremez. Çünkü zaten bu 
malı satıcısına geri vermek zorundadır. 

d) Bazı hukukçulara göre belirli yön
leriyle önceki üç akde benzemekle birlik
te bey' bi'l -vefa onlardan ayrı müstakil 
bir akiddir. Diğer bir ifadeyle bazı hü
kümleri bakımından her üç akidle de il
gisi olan mürekkep bir akiddir. 

Bir görüşe göre bey' bi 'l-vefa sahih 
satış ve rehinden mürekkep bir akiddir. 
Bu durumda vefa şartı akid esnasında 
zikredilmezse bu muamele alıcı hakkın
da sahih bir satış akdi sayılır ve müşte
ri aldığı maldan kendi malı gibi istifade 
eder. Aynı muamele satıcı hakkında ise 
bir rehin telakki edilir ve satıcının be
deli iade etmesi durumunda alıcı bunu 
kabul edip malı geri vermek mecburi
yetindedir. 

Diğer bir görüşe göre ise bey· bi'l-ve
fa sahih satış , fasit satış ve rehinden 
mürekkep bir akiddir. Alıcının maldan 
faydalanmasına bakarak sahih satış ak
di. iki tarafın fesih yetkisine sahip olma
sına bakarak fasit satış akdi ve alıcının 
bu malı başkasına satamamasına. telef 
olduğu takdirde borcun düşmesine ve 
malda tahribat vuku bulduğu takdirde 
borcun o miktar azalmasına bakarak re
hin akdi hükmündedir. Bu görüşü be
nimseyenler bey' bi'l-vefayı bu üç akid
den mürekkep fakat rehin olma tarafı 

ağır basan bir akid saymışlardır. Mecel
le'de bu son görüş kabul edilmiştir (md . 
118). Bey' bi'l-vefanın, "bedeli iade edil
diğinde geri alınmak üzere bir malın sa
tılmasını konu edinen satış akdi" diye 
tanımlanması bu sonuncu telakkiye uy
gun düşmektedir. Buna göre maldan do
ğacak menfaatlerin bir kısmının yahut 
tamamının alıcıya ait olması şart koşu
lursa bu şarta uyulur. Mesela vefa yo
luyla satılan bir bağın üzümünün satıcı 
ile alıcı arasında yarı yarıya paylaşılması 
şart koşulmuş olsa o şarta uymak ge
rekir. Halbuki rehinde koşulacak böyle 
bir şartı rehin veren her zaman değiş
tirebilir. 

Sonuç olarak şunu söylemek mümkün
dür ki Hanefi fakihleri tarafından orta
ya konulan bey' bi'l vefa, her ne kadar 
birçok hükümleri bakımından rehine 
benzemekte ise de meşruluğunda tered
düt bulunmayan rehinin yanı sıra. geçer
liliği konusunda farklı görüşlerin ileri sü
rüldüğü böyle bir akid nevinin ortaya çı-
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karılmasından da an laşılacağı üzere re
hinden farklıdır ve sadece borcu temi
nat altına almak maksadıyla kabu l edil
miş değildir (Bed reddin Simavi, I, 247). 
Bu akdin getirdiği en büyük imkan, borç 
veren kimseye bunun karşılığında satın 
almış olduğu maldan istifadeyi sağla

ması , rehinin aksine bu istifadenin de
vamlı olması ve borç alanın sonradan 
bundan dönememesidir. Malikf, Şafii ve 
Hanbeli hukukçular bunu menfaat sağ
layan borç kapsamı içerisinde değerlen
dirmiş ve faiz olarak mütalaa etmişler
dir. Hanefi fakihlerin bir kısmı da bu tür 
bir akdi yapılış şekline göre helal veya 
rnekruh sayarken diğer bir kısmı kanu-

. na karşı bir hile olarak değerlendirerek 
haram telakki etmişlerdir (bk. FAİZ) . 

Bey· bi'l-vefanın değişik bir türü bey' 
bi'l-istiğlal ( J~1~ ~~) adını almış
tır. istiğlal sözlükte "bir şeyin kar ve ge
lirini almak" manasına gelir. Bir malı ve
faen satın alan kimse bunu ya bizzat kul
lanma veya kiraya vererek hukuki seme
relerinden fayda la nma hakkına sahip ol- . 
maktadır. Kiraya vermenin en çok rast
lanan türü de bizzat satıcısına kirala
maktır ki bu yolla satılan mal asıl mali
kin kullan ımından hiç çıkmamış olur. Bir 
malın gelirinden faydalanmak için onun 
bizzat satıcısına kiralanması suretiyle 
yapılan bu tür satışına bey' bi ' l-istiğlal 

adı verilmiştir (Mecelle, md. 119) Bey' 
bi'l-vefa için sabit olan hükümler bey' 
bi'l-istiğlal için de geçerlidir. 

Genel olarak bey' bi 'l-vefaya karşı çı

kan alimler aynı gerekçelerle bey' bi 'l
istiğlale de karşı çıkmakta. burada ay
rıca şu gerekçeyi ilave etmektedfrler: 
Vefaen satılan mal kendi satıcısına ki
raya verildiği takdirde ki şi aslında borç
lu olduğu kimsede rehin olarak bulunan 
ve kendi mülkiyetinde olan bir mal için 
kira ödemektedir ki bu hukuken müm
kün değildir. İnsanların borç para bul
ma ihtiyacını göz önüne alarak bey' bi 'l
vefayı geçerli kabul eden fakihler ise ay
nı gerekçe ile bey' bi'l-istiğlali de geçer
li sayarlar. Yalnız bunlara göre bu tür 
satışta kira akdinin malın alıcıya tesli
minden sonra yapılması gerekir. Ancak 
bazı hukukçular, taşınmazların teslim 
alınmadan önce satılmasının mümkün 
olduğunu göz önünde bulundurarak bu 
tür malların teslim alınmadan önce ki
ralanabileceğini de kabul etmişlerdir. 

Bey' bi ' l-istiğlalde asıl mal sahibi ve
faen satmış olduğu malını sözleşmede 
belirtilen kira bedeli karşılığında kulla
nır. Kira süresi sona erdiğinde malı kul
lanmaya devam ederse bu süre için ar-
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tık belirlenen ücreti değil rayiç ücreti 
(ecr-i misil) öder. Kira süresinin bitimin
den sonra ücret ödenmesinin gerekme
diğini ileri süren hukukçular da vardır 
(bk. Baz, s. 68). Bu şekilde vefaen sat
mış olduğu malı bir kira ilişkisiyle tek
rar zilyetliğine alan malik-satıcı, onu ala
caklı - müşterinin izni olmadan başkası
na satamaz. 
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Iii AııDÜLAZİZ BAYINDIR 

BEYAN 
(.;ı~\) 

Beh1gat ilminin 
bir anlamı değişik yollarla 

ifade etmenin usul ve kaidelerinden 
bahseden dalı. 

_j 

Sözlükte "ortaya çıkmak, açık seçik ol
mak; açıklamak, anlaşılır hale getirmek" 
gibi manalara gelen beyan kelimesi Kur'
an-ı Kerim'in üç ayetinde geçmekte olup 
buralarda "ilan etme" (Al-i imran 3/138), 
"açıklama" (el-Kıyame 75 / 19) ve "ifade 
etme" (er-Rahman 55 / 4) anlamlarında 
kullanılmıştır. " [r.. w~l ıf .;ıl " (İfadenin 
öylesi vardır ki büyüleyici bir etkiye sahip
tir; Buhari, "Nikah", 47, "Tıb" , 51) hadi
sinde ise "söz ve ifade" manasma gel
mektedir. 

Edebiyat terimi olarak beyan, manayı 
ifadede lafzı açıklığa kavuşturmak için 
gereken melekeyi kazandıran, duygu ve 
düşünceleri değişik yollarla ifade etme 
usul ve kaidelerini inceleyen ilim demek
tir. Bir dilde anıatılmak istenen manayı 
birbirinden farklı açıklık ve nitelikte ifa
de eden lafızlar vardır. Mesela bir kim
senin cesur olduğu, "o cesurdur", "o ce
sarette aslan gibidir", "o aslan gibidir", 
"o aslandır" sözleriyle anlatılabilir. Birin
cisi diğerlerinden daha açık ve herkesin 
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kolayca anlayabileceği bir ifade şekli ol
makla beraber hepsinin en zayıfıdır. So
nuncusu ise hepsinden kuwetli, ancak 
diğerlerine göre açıklık derecesi en az 
alanıdır. Beyan ilmi kişiye farklı söz ve 
usullerle meramını iyi ifade edebilme 
melekesini kazandırır. ifadelerdeki güç 
ve açıklık derecesi teşbih, mecaz, istia
re ve kinaye ile değişir. Dolayısıyla beyan 
ilminin konusunu da bu edebi sanatlar 
ve farklı ifade yolları teşkil eder. Bu ba
kımdan bir anlatım aracı sayılan beyan, 
sözün kullanılış özelliğine göre bazı bö
lümlere ayrılır. Kelime gerçek anlamın
da kullanılıyorsa hakikattir. Gerçek an
lamı dışında bir anlam ifade ediyorsa 
mecaz, teşbih ve istiare olur. Gerçek an
lamı yanında daha etkili bir mecazi an
lamda kullanılıyorsa kinaye adım alır. 

Beyan ilmi, bir kelimenin gerçek an
lamda kullanılması demek olan hakikat
le ilgilenmez. Ancak mecazın anlaşılabil
mesi için hakikati anlamak gerekir ve 
bu sebeple hakikat da beyanın konuları 
arasında yer alır. Mesela bilinen hayvan 
kastedilerek "aslan" denirse bu kelime 
hakiki manasında kullanılmış olur ve 
açık olup olmama diye bir şey düşünül
mez. Hakikat lugavf (hayvan için söyle
nen "aslan" gibi), şer'i ("dua" anlamında
ki saHitın "namaz" anlamında kullanılma
sı gibi), umumi örfi ("yerde yürüyenler" 
demek olan dabbe kelimesinin "binek hay
vam" anlamında kullanılması gibi) ve hu
susi örfi (ilmi terimler gibi) olmak üzere 
dört çeşittir. Mecaz, bir kelimenin ger
çek anlamından başka bir anlamda kul
lanılmasıdır. Ancak kelimenin başka an
lamda kullanıldığını gösteren bir karine 
olması gerekir. Mecaz, gerçek anlam ile 
mecazi anlamlar arasındaki ilgiye göre 
mecaz-ı mürsel ve istiare olmak üzere 
iki kısma ayrılır. Mecaz-ı mürselde ger
çek anlam ile mecazi anlam arasında 
cüz'ilik, küllilik, sebebiyet ve masdari
yeL gibi tam bir ilgi bulunmakla bera
ber benzerlik yoktur. istiarede iki an
lam arasında benzerlik vardır. 

Teşbih, "lafızların, bir şeyin bir vasıf
ta diğer bir şeyle ortaklığına delalet et
mesi" demek olup müşebbeh, müşeb
behün bih, teşbih edatı ve veeh-i şebeh 
olmak üzere dört unsurdan meydana 
gelir. Her teşbihte bu dört unsurun bir 
arada bulunması şart değildir. İki veya 
üçü bulunmayabilir. Müşebbeh, müşeb
behün bih ve veeh-i şebeh akli, hissi (du
yularla idrak olunan gül ve yanak gibi) ve 
vehmi (idrak olunamayan, fakat mümkün 
olsaydı ancak duyular yardım ıyla idrak 
edilebilecek olan, kılıca benzetilen gulya-

bani dişi vb ) olabilir. Ayrıca müşebbeh 
ile müşebbehün bihin bir veya daha çok 
olmalarına göre birtakım hususiyetler 
de tesbit edilmiştir. 

Kinaye ise gerçek manasını düşünme
ye engel olacak bir karine bulunmamak 
şartıyla bir sözü başka bir manada kul
lanma sanatıdır. Mesela bir kimse hak
kında kullanılan "gözü açık" sözü, hem 
onun gözünün kapalı olmadığına hem 
de dikkatli, fırsatlardan faydalanmayı 

bilir, zararın geleceği yeri sezer, kendini 
şartlara göre ayarlar vasıfta olduğunu 
ifade eder. 

Beyan ilminde ayrıca söz konusu ifa
de tarzlarından hangisinin daha beliğ 

olduğu üzerinde durulur ve genellikle 
mecazın hakikatten, istiarenin teşbih

ten, kinayenin de açık olarak söylemek
ten daha belfğ olduğu kabul edilir. Me
sela kinaye ile ifadede aniatılmak iste
nen şeye bir fazlalık getirilmiş olmaya
cağı gibi normal bir ifadede olmayan bir 
ispatı kuwetlendirme özelliği vardır. Me
sela "çok misafiri var" yerine "ocağında 
külü çoktur" dendiği zaman ikinci cüm
le birincinin ifade ettiğinden daha fazla 
misafiri olduğunu göstermez; fakat mi
safirlere yemek vermek için ocağın çok 
yakılmasından dolayı külünün çok ola
cağı düşüncesinden hareketle misafiri
nin çokluğu anlaşılır ve böylece mana 
ayrı bir delil ile kuwetlendirilmiş olur. 

Beyan ilminin gayesi, duygu ve düşün
celeri yerine ve zamanına uygun bir şe
kilde ifade edebilmek ve edebi eserleri 
daha iyi anlamaktır. 

Düşündüğünü ve dış dünyadan algıla
dıklarını ifade etme anlamında beyanın 
ilk i nsanın yaratılmasıyla başladığı söy
lenebilir. Duygu ve düşüncelerini en açık 
ve en güzel şekilde aniatma melekesine 
sahip tek canlı, insandır. Nitekim Kur'an-ı 
Kerim'de, "Allah insanı yarattı, ona be
yanı öğretti" (er-Rahman 55/3-4) denil
mektedir. Hatta değişik ifade yollarının 
daha ilk dönemlerde insana öğretiimiş 
olduğunu da söylemek mümkündür. Ni
tekim Kabil bir kıskançlık sonucunda kar
deşi Habil'i öldürünce pişmanlık ve · ça
resizlik içinde ne yapacağını bilmezken 
Allah'ın gönderdiği bir karganın yeri eş
mesinden cesedin gömülebileceğini öğ
renmiş, bunun üzerine, "Yazıklar olsun 
bana, şu karga kadar olup kardeşimin 
cesedini bile örtemedim" (el-Maide 5/3 1) 
demiştir. Onun bu ifadesinde temsili teş
bih ve istiare özellikleri görülmektedir. 

Beyan kelimesini terim anlamına en 
yakın şekilde ilk ele alan Cahiz (ö. 255 / 


