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her ikisinin haram olma sebebi sarhoþ edici olmasýdýr. Sarhoþ etme burada haram
olma hükmünün ortak sebebidir. Ýbn Sînâ,
Gazzâlî, Cürcânî gibi birçok müslüman düþünürün temsil tanýmlarý birbirine oldukça yakýndýr. Buna göre temsil, “aralarýndaki benzerlik veya ortak illetten dolayý bir tikelde sabit olan bir hükmü diðer bir tikel
için geçerli saymak” demektir. Meselâ,
“Gökyüzü hâdistir (sonradan yaratýlmýþtýr),
çünkü cisimdir. Bu hüküm hayvanlar ve bitkiler için de geçerlidir, çünkü bu cisimlerin hâdis olduklarý görülmektedir”. Ancak
Gazzâlî’ye göre bu bilgiyi belli bir forma,
ifade kalýbýna sokmak gerekir, aksi takdirde temsil doðru ve geçerli olmaz. Gazzâlî
bu örneðe göre temsilin þeklini þöyle anlatýr: “Bitki hâdistir, çünkü cisimdir” hükmü sabit olunca, “Hayvan da hâdistir, çünkü her cisim hâdistir” hükmü de doðru
olur (bu temsilde cisim oluþ hâdis olmanýn sebebi, dolayýsýyla orta terim, varýlan sonuç ise bir
tümel hükümdür). Bundan da birinci þekil-

den þöyle bir kýyas düzenlenir: “Her cisim
hâdistir, sema cisimdir, öyleyse sema da
hâdistir.” Görüldüðü gibi temsil sonuçta
kýyasa irca edilmektedir. Bu sebeple gerek Ýslâm gerekse Batý mantýkçýlarý temsilin tek baþýna bir akýl yürütme yolu olup
olmadýðýný tartýþmýþlar ve temsil yoluyla
yapýlan bir akýl yürütmede hem ta‘lîlin (dedüksiyon) hem istikrânýn (endüksiyon) bulunduðunu ileri sürmüþlerdir. Esasen temsilde aklýn iki türlü hareket ettiði görülür.
Meselâ, “Ahmet lutufkârlýkta Ali’ye benzer, çünkü ikisi de ayný beldedendir” ifadesi temsil yoluyla yapýlan bir akýl yürütme olduðu halde hem istikrâyý hem ta‘lîli
kapsar. Buradaki istikrâ þöyle düzenlenir:
Ali lutufkârdýr, o A beldesindendir, öyleyse A beldesinin sakinleri ayný þekilde lutufkârdýr. Ta‘lîl açýsýndan þöyle düzenlenir: A beldesinin sâkinleri lutufkârdýr, Ahmet de A beldesindendir, öyleyse Ahmet
de lutufkârdýr. Temsil istikrâya dayanan
bir ta‘lîldir. Ancak bu ta‘lîlin dayandýðý düþünce ispat edilmemiþ fakat varsayýlmýþ
bir düþüncedir. Þu halde temsilî kýyasýn
sonucu zorunlu deðil daima muhtemeldir.
Bununla beraber temsili kat‘î ve gayr-i
kat‘î diye ikiye ayýrýp bunlardan birincisinin kesinlik (yakýn), ikincisinin zan ifade ettiðini ileri süren mantýkçýlar da vardýr.
Temsilde dört unsur bulunur: 1. Kendisine benzetilen (müþebbehün bih). Buna “asl”
da denir, çünkü bu, temsilde kendisinden
hüküm nakledilen asýl unsurdur. 2. Benzetilen (müþebbeh). Buna fer‘ adý da verilir,
çünkü üzerine hüküm nakledilen unsurdur ve asýl deðildir. 3. Bu ikisi arasýnda bu-

lunan ortak anlam. Temsilin sebebi olan
bu unsura “illet-i câmia” da denir. 4. Benzetme (teþbih). Buna da “zâhire” (hüküm)
adý verilir. Temsil yoluyla akýl yürütmeyi ilk
kullananlardan biri Eflâtun’dur. Aristo bunu devam ettirmiþ, daha sonra Ýslâm ve
hýristiyan Ortaçað’ýnda onlarýn bu yönteminden faydalanýlmýþtýr. Temsile kýyas adýný veren fýkýhçýlar dinî hükümlerin istinbatýnda temsilden geniþ ölçüde yararlanmýþtýr.
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Ýnsanýn söz ve davranýþlarýnýn
sebep ve sonuçlarýný idrak edebilme
ve bu idrake uygun biçimde
iradesini kullanabilme gücü anlamýnda
fýkýh terimi.
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Sözlükte “ayýrmak” anlamýndaki meyz
kökünden türeyen temyîz “iki þeyi birbirinden ayýrmak, farklý olanlarý ayýrt etmek,
idrak etmek” mânasýna gelir. Fýkýh terimi
olarak insanýn söz ve davranýþlarýnýn sebep
ve sonuçlarýný idrak edebilme ve bu idrake uygun biçimde iradesini kullanabilme
gücünü ifade eder. Temyiz kudretine sahip kiþiye mümeyyiz denir. Kur’ân-ý Kerîm’de dört yerde (Âl-i Ýmrân 3/179; el-Enfâl
8/37; Yâsîn 36/59; el-Mülk 67/8) ve birçok
hadiste (Wensinck, el-Mu£cem, “myz” md.)
“meyz” kökünden türeyen kelimeler sözlük anlamlarýyla geçer.
Günümüz hukuk incelemelerinde fiil ehliyetinin þartlarý arasýnda ele alýnan temyiz kudreti kavramý (ayýrt etme gücü, sezginlik, faculté de discernement, Urteilsfaehigkeit)

modern hukuk terminolojisine ilk defa Ýsviçre Medenî Kanunu ile girmiþtir. Meselâ
Alman Medenî Kanunu’nun 104. paragrafý ile Fransýz Medenî Kanunu’nun 1123 vd.
maddelerinde ayýrt etme gücünden söz
edilmeden fiil ehliyetinin þartlarý düzenlen-

miþtir (Fransýz Medenî Kanunu’nun 1124,
1125 ve 1126. maddelerinde 3 Ocak 1968
tarihinde deðiþiklik yapýlmýþtýr). Bununla
birlikte Ýsviçre ve Türk medenî kanunlarýnda temyiz gücüyle ilgili doðrudan bir
tanýmýn verilmeyip, “Yaþýnýn küçüklüðü yüzünden veya akýl hastalýðý, akýl zayýflýðý, sarhoþluk ya da bunlara benzer sebeplerden
biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneðinden yoksun olmayan herkes bu kanuna göre ayýrt etme gücüne sahiptir” denilmiþtir (Türk Medenî Kanunu, md. 13).
Bu ifadeden zýt kanýt yoluyla çýkan anlam
esas alýnarak ayýrt etme gücünün “akla uygun (mâkul) biçimde davranma yeteneði”
þeklinde tanýmlanmasý bazý yönlerden eleþtirilmiþtir. Meselâ kalabalýk bir cadde üzerindeki bir bahçe içinde silâh eðitimi yapmak, gelip geçenlerin kayýp düþmesine yol
açarak eðlenmek için kaldýrýma muz kabuðu atmak gibi davranýþlar mâkul olmamakla birlikte bu hareketleri yapanlarýn
akla uygun davranma gücünden yoksun
bulunduklarý söylenemez. Buna karþýlýk dýþ
görünümü ve mâkul davranýþlarýyla mümeyyiz izlenimi vermekle birlikte yaptýðý
fiilin sebebini ve anlamýný idrak edemeyecek durumda olan bir akýl hastasýnýn veya
temyiz çaðýna ulaþmamýþ çocuðun temyiz
gücünden söz edilemez. Temyiz gücünün
mahiyeti konusunda Türk hukuk doktrininde genellikle benimsenen görüþ þöylece özetlenebilir: Psikoloji biliminin verileri
dikkate alýndýðýnda akla uygun davranan
bir kimsenin temyiz gücüne sahip olabilmesi için bu hareketinin düþünce-muhakeme, istek-irade ve icra þeklinde üç aþamadan geçmesi gerekir. Nitekim Ýsviçre
Medenî Kanunu’nun ilk projesinde (md.
16) yukarýda geçen kanun hükmünün anlamýný tayin bakýmýndan önemini koruyan,
“Yaþ küçüklüðü … dolayýsýyla fiil ve hareketlerinin sâikini ve sonuçlarýný doðru olarak idrak edemeyen veya doðru bir idrake uygun hareket edemeyen kimse fiil ehliyetine sahip deðildir” ifadesi yer almaktaydý. Temyiz gücü psikolojik ve nisbî bir
kavram olup olay kiþi ve fiilin özelliklerine
göre her somut sorun bakýmýndan incelenip kiþide temyiz gücünün bulunup bulunmadýðýnýn belirlenmesi gerekir. Hukuk
açýsýndan önemli husus bu gücün kiþide
fiilin yapýldýðý anda mevcut olup olmadýðýdýr. Anlaþmazlýk durumunda hâkim psikoloji biliminin verilerinden de yararlanarak bu hususu tesbit eder. Temyiz gücünün nisbî nitelikte olmasý bunun sürekli
bir güç olmadýðýný da gösterir. Kiþi belirli
bir fizyolojik veya psikolojik durumun, meselâ idrak ve irade öðelerini yok edecek
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düzeyde ateþli bir hastalýk, akýl hastalýðý
veya aþýrý duygusallýðýn etkisiyle temyiz
gücünü kýsa veya uzun süreli ya da sürekli olarak kaybedebilir. Kanun temyiz gücünden yoksunluða yol açan baþlýca durum ve sebepleri yaþ küçüklüðü, akýl hastalýðý, akýl zayýflýðý ve sarhoþluk biçiminde
saymakla birlikte “benzeri diðer sebepler”
kaydýyla bunlarýn sýnýrlý sayýda olmadýðýný
belirtmiþtir. Felç, ateþli aðýr hastalýklar esnasýndaki sayýklama anlarý ve uyurgezerlik gibi bazý hastalýklar, kokain, eroin, afyon gibi keyif verici zehirlerle bir kimsenin iradesini ortadan kaldýrarak onu bir
diðerinin egemenliðine sokan manyetizma ve hipnotizma gibi durumlar bu sebeplerin ilk akla gelen örnekleridir. Ancak
bunlarýn önceden tek tek sayýlmasý mümkün olmayýp ne gibi sebeplerin temyiz gücünü ortadan kaldýracaðýný takdir yetkisi
hâkime býrakýlmýþtýr (Zevkliler, s. 192-202;
Akipek – Akýntürk, s. 286-289).
III ve IV. (IX-X.) yüzyýl fýkýh eserlerinde de
özellikle sarhoþlar ve akýl hastasýyla ilgili bazý anlatýmlarda temyiz kelimesinin ve “yümeyyizü” fiilinin kullanýmlarýna rastlandýðý
gibi (meselâ bk. Müzenî, I, 202, 253, 260;
Cessâs, III, 146; V, 206) hak (vücûb) ehliyetiyle fiil (edâ) ehliyetinin birbirinden ayýrt
edilmesi açýsýndan özel bir öneme sahip
olan temyiz kudreti kavramýna Mâverâünnehir Hanefî usul âlimlerince kaleme alýnan ilk fýkýh usulü eserlerinden itibaren
dikkat çekilmiþtir. Ýslâm hukukunda ehliyetle ilgili kavramlarýn geliþim seyrini bazý
Hanefî fürû eserlerini esas alarak özel bir
araþtýrmaya konu yapan C. Chehata’nýn
vücûb ehliyeti-edâ ehliyeti þeklinde usulcüler tarafýndan daha sonra yapýlacak taksimin Serahsî’de yer almadýðýný ileri sürmesi ve Semerkandî’nin fürû-i fýkýhla ilgili
bir meseleyi ele alýrken kullandýðý bir ifadeden hareketle, “Acaba bu, daha sonra
usulcülerin karþýlýklý olarak vücûb ehliyeti
ve edâ ehliyeti diye adlandýracaklarý hak
ve fiil ehliyetleri arasýndaki farký Semerkandî’nin daha o zaman sezinlemiþ olduðu anlamýna mý geliyordu?” þeklinde bir
soru ortaya atmasý, ayrýca Ýslâm hukukunda eksik ehliyet ayýrýmýnýn bulunmadýðýný ve Hanefî hukuku doktrininde genel bir ehliyetsizlik teorisinin yapýlmadýðýný söylemesi (Etudes de droit musulman,
s. 105-106, 110-111, 150) incelemesini fürû-i fýkýh literatürüyle sýnýrlý tutmasýndan
kaynaklansa da özellikle Mâverâünnehir
Hanefî fakihlerinin bu hususta kavramlarýn inceltilmesi için ortaya koyduklarý emek
hakkýnda yanýltýcý bir fikir vermektedir. Nitekim Debûsî’den itibaren Hanefî fýkýh usu438

lü eserlerinde vücûb ehliyeti-edâ ehliyeti
þeklinde bir ayýrým yapýlarak ve ehliyet terimi kullanýlarak bu konunun ele alýndýðý,
gerek “temyiz çaðýna ulaþma” anlamýnda
“yümeyyizü” fiilin ve temyiz çaðýna ulaþmýþ ya da ulaþmamýþ küçükleri nitelerken
“mümeyyiz, gayrü’l-mümeyyiz” sýfatlarýnýn gerekse mutlak biçimde temyiz kudreti kavramýnýn kullanýldýðý açýk þekilde görülmekte, ayrýca ehliyetsizliði belirten “ademü’t-temyîz” ve “‘adîmü’l-akl ve’t-temyîz”
ifadeleri Serahsî ve Pezdevî’nin eserlerinde yer almaktadýr (Debûsî, s. 417, 428; Pezdevî, IV, 448; Serahsî, el-U½ûl, II, 333-334,
340, 347, 349).
Esasen temyiz gücü bir yönüyle, insanýn doðumundan itibaren kendi fiiliyle haklar ve borçlar meydana getirebilmesi hususunda mutlak olarak yetersiz sayýldýðý
dönemin bitiþ noktasýný, diðer yönüyle bu
çaða eriþtikten sonraki herhangi bir dönemde fiil ehliyeti için vazgeçilmez bir niteliði belirten bir kavramdýr. Bir baþka anlatýmla temyiz gücü, bir yandan küçüðün
edâ / fiil ehliyeti bakýmýndan yeni bir statüye (eksik ehliyetliler grubuna) geçmesini
belirleyen bir sýnýr teþkil ederken diðer
yandan bu sýnýra ulaþmýþ da olsa her yaþtaki kiþinin fiil ehliyetine sahip kabul edilmesinde esas alýnan temel bir ölçüt görevi ifa etmektedir. Buna göre hukuk alanýndaki iþlevlerini belirleme açýsýndan temyiz gücü kavramýnýn iki yönünü birbirinden ayýrmak gerekir. a) Ýnsanýn doðumundan itibaren ehliyetsiz sayýldýðý dönemi
bir sonraki dönemden ayýrt ederken esas
alýnan ölçüt anlamý. Bu yönüyle temyizin
baþlangýcý için Ýslâm hukukundaki genel
eðilim yaþ belirleme cihetine gidilmemesidir; ancak bazý fakihlerce Hz. Peygamber’in çocuklarý namaza alýþtýrmayla ilgili
hadisi dikkate alýnarak ve özellikle yetim
hukukuyla alâkalý ihtilâflarý objektif bir ölçüye baðlayabilme yönünden yedi yaþýn tamamlanmasý ölçütünün esas alýnabileceði ifade edilmiþtir. Bu konuda Resûl-i Ekrem’in yedi yaþýndaki çocuklarýn bazý hukukî iþlemlerini onayladýðýna dair örnekler zikreden müellifler de vardýr (Serahsî,
el-Mebsû¹, XXV, 21-22). Temyiz öncesi dönemde bulunan küçüðün edâ ehliyeti yoktur; temyiz dönemindeki küçük hukukî
iþlemler bakýmýndan eksik edâ ehliyetine
sahiptir (bk. ÇOCUK; EHLÝYET). Temyiz dönemindeki küçüðün edâ ehliyeti Mâverâünnehir Hanefî usul âlimlerinin eserlerinde gerek dinî yükümlülükler gerekse hukukî eylem ve iþlemler bakýmýndan geniþ
biçimde ele alýnmýþtýr. Edâ ehliyetinin farklý derecelere sahip olduðu yönünde ifade-

ler ve temyiz dönemindeki küçüðün yapabileceði iþlemlerin özelliklerine iliþkin açýklamalar Debûsî’de de yer alýr. Edâ ehliyeti
konusuna “kasýr” ve “kâmil” þeklinde bir
ayýrýmla baþlanmasý, hukukî iþlemlerin üçlü bir taksimle sistematik biçimde ele alýnmasý Pezdevî ve Serahsî’de gayet açýktýr
(Debûsî, s. 417-430, 433; Pezdevî, IV, 393
vd., özellikle 411-454; Serahsî, el-U½ûl, II,
332-353). b) Hayatýnýn herhangi bir döneminde kiþinin fiil ehliyetini yok sayarken
ve eksik de olsa fiil ehliyetinin varlýðýný kabul ederken esas alýnan ölçüt anlamý. Bu
yönüyle temyizin yokluðu fiil ehliyetinin
tamamen yok sayýlmasý sonucunu doðurmakta, varlýðý diðer þartlarýn bulunup bulunmamasýna göre kiþiyi tam veya eksik
ehliyetli kýlmaktadýr. Fýkýh ve usul eserlerinde temyiz için daha çok “‘akýl”, mümeyyiz için “‘âkýl” kavramýnýn kullanýldýðý görülür. Abdülazîz el-Buhârî’nin, akýl hastasýnýn bazan temyiz gücüne sahip olabilmesine karþýlýk küçüklüðün ilk dönemindeki kiþinin bu niteliklerin (temyiz ve akýl)
ikisinden de yoksun bulunduðunu belirtmesi dikkat çekicidir. Ancak onun, temyizi “Allah’ýn canlýlarýn doðasýna yerleþtirdiði, varlýklarýný koruyabilmeleri için gerekli
olan yararlýyý zararlýdan ayýrt edebilme niteliði”, aklý ise “insana özgü olup eþyanýn
hakikatlerini ve iþlerin sonuçlarýný idrak
edebilme yeteneði” þeklinde tanýmladýðý
göz önüne alýndýðýnda bu baðlamda hukukî mânasýyla temyizi belirtmek üzere
akýl kavramýný kullandýðý anlaþýlmaktadýr
(Keþfü’l-esrâr, IV, 448). Öte yandan Ýbn Kemal ve onu izleyen Hanefî âlimlerinin fakihlerle ilgili sýnýflandýrmasýnda mezhepteki farklý görüþlerden kuvvetli ve zayýf
olanlarý ayýrt edebilecek durumda olanlar
“ashâbü’t-temyîz” diye anýlýr. Yine temyiz
yargýlama usul hukukunda, ilk derece veya istînaf mahkemesince verilen bir kararýn hukuka uygun olup olmadýðýnýn bir üst
mahkeme tarafýndan denetlenmesini ifade eder. Adlî yargý alanýnda günümüzde
bu görevi Yargýtay adýyla yapan kurum Osmanlý Devleti’nin son döneminde Mahkeme-i Temyîz ve Cumhuriyet’in baþlarýnda
(1924-1945) Temyiz Mahkemesi adýyla anýlýyordu (Ýslâm tarihinde yargý kararlarýnýn
üst mahkeme tarafýndan denetlenmesi
hakkýnda bk. KAZÂ; MAHKEME; NÝZÂMÝYE
MAHKEMELERÝ).
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TENÂFÜR
( )( ) א
Kelime veya sözün fesahatini bozan
ses uyuþmazlýðý anlamýnda
belâgat terimi.

—

™

Sözlükte “ürküp kaçmak, hoþlanmamak”
anlamýndaki nefr (nüfûr, nifâr) kökünden
türeyen tenâfür “birbirinden nefret etmek,
anlaþmazlýða düþmek; âhenksiz / uyumsuz olmak” demektir. Tenâfür bir kelime
veya sözde fesahate engel teþkil eden niteliklerden olup kelimede bulunan tenâfüre “tenâfür-i hurûf” denir. Bu da kelimeyi
oluþturan harflerin söyleniþinin dile aðýr,
iþitilmesinin kulaða nâhoþ gelmesidir. Tenâfürün sözde bulunanýna “tenâfür-i kelimât” adý verilir. Sözü meydana getiren
kelimelerin tek baþýna söyleniþi kolay ve
kulaða hoþ gelirken söz içinde ardarda
okunduklarýnda söyleniþ güçlüðü ortaya
çýkar ve sesleri kulaðý týrmalar.
Tenâfür-i Hurûf. Halîl b. Ahmed (ö. 175/
791), Kitâbü’l-£Ayn’ýn giriþinde harflerin
nitelikleri baðlamýnda tenâfür-i hurûfun
bazý ilkelerine ilk temas eden âlim olmuþtur ve ona göre Arap dili hafiflik esasýna
göre vazedilmiþtir. Bu sebeple söyleniþi
en hafif harfler olan dudaksýllarla (bâ, fâ,
mîm) dil ucu harfleri (râ, lâm, nûn), Arapça kelimelerde en çok yer alan harflerdir.

Özellikle dörtlü ve beþli kelimelerdeki telaffuz aðýrlýðýný hafifletmek için bunlardan
biri ya da ikisi bulunur, bu da öz Arapça
olduklarýnýn göstergesi kabul edilir (I, 5155). Câhiz bir tür tenâfür-i hurûf için “iktirâf-ý hurûf”, tenâfür-i kelimât için “iktirâf-ý elfâz” terkiplerini ilk defa kullanan
eleþtirmendir. Câhiz, iktirâf-ý hurûfta öz
Arapça kelimelerde “cîm”in “ E ، ،p ،~ ”
ve “zây”ýn “ E ،I ،~ ،n ” harfleriyle ayný kelimede bulunmadýðýný belirtir (el-Beyân, I,
69). Ýbn Cinnî, Arap harflerini söyleniþ bakýmýndan hafif ve aðýr þeklinde iki kategoride incelemiþ, “ ، ،\ ،# ،G ،_ ، ، ” אharflerinden meydana gelen ziyade harflerini
en hafif, boðaz harflerini (  ، ،H ، ،] ،/ )
en aðýr harfler olarak göstermiþ, bunlarýn
bir kelimede ardarda gelmesini tenâfür-i
hurûf sebebi saymýþtýr. Ýbn Cinnî, ses uyumu bakýmýndan Arapça kelimeleri üçe ayýrmýþtýr. 1. Mahreci birbirine uzak harflerden oluþan kelimeler en güzel (fasih) kelimelerdir. 2. Muzaaf kelimeler güzellikte
ikinci derecededir. 3. Mahreci birbirine yakýn harflerden meydana gelen kelimeler
fesahatten uzaktýr. Arapça kelimelerin çoðu birinci ve ikinci kategoridendir, üçüncü kategoridekilerin kullanýlýþý azdýr ya da
reddedilmiþtir. Mahreç yakýnlýðýný tenâfür
sebebi sayan Ýbn Cinnî bunun mutlak bir
ölçü kabul edilmemesi gerektiðini, bu hususta en güzel kriterin zevkiselim olduðunu söylemiþtir (Sýrru ½ýnâ£ati’l-i£râb, II,
811-817). Tenâfür-i hurûf konusunda Ýbn
Cinnî’den etkilenen Ýbn Sinân el-Hafâcî de
mahreçleri birbirinden uzak harflerden
meydana gelen kelimeleri fasih, yakýn harflerden oluþanlarý fesahat dýþý saymýþ, Arap
dilindeki kelimelerin çoðunun birinci kategoride yer aldýðýný belirtmiþ ve bunu þöyle açýklamýþtýr: Harfler birtakým seslerden
ibarettir. Onlarýn uzak veya yakýn mahreçlerden çýkardýklarý ses kompozisyonu renk
ve naðme kompozisyonuna benzer. Farklý
renk ve naðmelerin bir araya gelmesiyle
güzel bir renk ve ses kompozisyonunun,
ayný veya yakýn renk ve naðmelerin birleþimiyle hoþ olmayan bir kompozisyonun
meydana gelmesi gibi harfler de bir araya gelince ayný kompozisyonlarý teþkil eder.
Hafâcî, muhtemelen Kur’an ve hadislerde yakýn mahreçli bazý kelimelerin varlýðýný göz önüne alarak uzun söz içinde fasih
olmayan bir kelimenin bulunmasýnýn o kelâmýn fesahatine zarar vermeyeceðini, yine uzun söz içinde Arapça sayýlmayan bir
kelimenin varlýðýnýn onun Arapça bir söz
sayýlmasýna engel oluþturmamasý örneðiyle açýklamýþtýr (Sýrrü’l-fe½â¼a, s. 64-65). Fahreddin er-Râzî de tenâfürün sebebini mah-

reçlerin yakýnlýðýna baðlamýþ (Nihâyetü’lîcâz, s. 123), ayrýca kelimenin güzelliði için
harf sayýsýnýn orta düzeyde, hareke sayýsýnýn itidal üzere olmasýný önemli kabul etmiþ, iki harfli kelimelerin sesinin az tatlý,
üç harflilerin en tatlý olduðunu, bunlarda
ses dizisinin baþlangýcý, ortasý ve sonu bulunduðundan dilde akýþý daha kolay saðladýðýný söylemiþtir. Bununla birlikte Râzî,
fesahat ve belâgatý bu tür lafzî ve fonetik
olgulara indirgeyen lafýzcý ekol taraftarlarýný eleþtirmiþ; istiare, kinaye, teþbih, fasýl-vasýl, nazým-telif gibi anlama baðlý konularýn ihmal edilmesini doðru bulmamýþtýr (a.g.e., s. 124-126). Ziyâeddin Ýbnü’lEsîr, Arap dilindeki kelimelerin çoðunun
uzak mahreçli harflerden meydana geldiðini, bu konuda en güzel kriterin aklýselim
ve kulak olduðunu, týnýsý kulaða hoþ gelen
ve zevke uygun düþen kelimelerin fasih,
aksinin gayri fasih sayýldýðýný belirtmiþtir
(el-Me¦elü’s-sâßir, I, 143, 258-262). Halîl b.
Ahmed ve Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr’in görüþleri doðrultusunda fikir beyan eden Yahyâ
b. Hamza el-Alevî de tenâfürde son kriter
olarak zevkiselimi kabul etmiþ “ 14749( ”
ve “ 17>;9 ” gibi Kur’an ifadelerini (el-Bakara 2/137; en-Nûr 24/55) uzunluðuna raðmen hafif sayarken Ýmruülkays’ýn “ א9”
kelimesini sakil bulmuþtur (e¹-ªýrâzü’l-müte²ammin, I, 104-120).
Çaðdaþ belâgat yazarlarýndan Abdülfettâh Besyûnî kelimenin hafif veya sakil kabul edilmesinde harflerinin mahreç ve sýfatlarýyla diziliþin etkisinin inkâr edilemeyeceðini, ancak bu konuda nihaî hakemin
zevkiselim olduðunu vurguladýktan sonra
baðlam teorisi denebilecek þu görüþü ileri sürmüþtür: Telaffuzu güç ve aðýr kelime her zaman sakil olmayabilir. Eðer söz
konusu sýklet anlamý daha iyi biçimde yansýtýyor, baðlam ve anlama uygun bir nitelik taþýyorsa o takdirde fesahat dýþý deðil
bizzat fesahat ve belâgatýn kendisi demektir. Kadîm belâgatçýlar, Ýmruülkays’ýn beytinde geçen “müsteþzirât” kelimesini sert
tâ ile cehr sýfatlý zâ arasýnda yumuþak týnýlý “þîn”in bulunmasý ve kelimenin uzun
olmasý sebebiyle fesahat dýþý saymýþtýr. Ancak kelimenin baðlamý dikkate alýndýðýnda
sakil deðil fasih olduðu ortaya çýkar. Çünkü sevgilisinin gür saçlarýný tasvir ettiði bu
dizesinde þair, özel bir çabayla baþýn üstüne kaldýrýlmýþ saçlarý “müsteþzirât” kelimesinin söyleniþiyle en iyi biçimde nitelendirmiþtir. Bunun yerine eþ anlamlýsý olan
“  ” kelimesi kullanýlsaydý lafýz-anlam
uyumu ortadan kalkar, fesahat ve belâgattan söz edilemezdi. Aslýnda bu tür baðlam
örnekleri Kur’ân-ý Kerîm’de çokça yer al439

