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TELHÎS’İN MUHTEVÂ TASNİFİ
Mohammed Ali SHAREEF*
Özet
Hatîb el-Kazvînî’nin Telhîsu’l-Miftâh adlı kitabı, belâgat mirâsının önemli
eserlerinden biri sayılmaktadır. Eser, 8.yy.’da yazıldığından beri günümüze dek
değerini kaybetmemiş ve hakkında çeşitli çalışma ve incelemer yapılmıştır. Ancak
eserin bölümlerinin tertibi ve içerdiği terimlerin tasnifi hakkında ciddi bir gayrete
rastlanmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, Telhîs’e kaynaklık eden Sekkâkî’nin
Miftâhu’l-ʽUlûm adlı eseri ile söz konusu eserin arasında, bölümlerin tertibi ve
tasnifi açısından bir karşılaştırma yapılmasını amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Hatîb el-Kazvînî, et-Telhîs, belâgat, meânî, beyân, bedî, tasnif.

THE CLASSIFICATION OF TELKHÎS’S CONTENT
Abstract
al-Khaṭīb al-Qazwīnī’s book named Talkhīṣ al-Miftāḥ has been considered as
one of the important works belong to ʿilm al-balagha heritage. Since it has been
written in 8th century, has remained important and has been studying in many
respects. However a serious effort is not encountered about composition of the
chapters and classification of the terms in the work. Thus this essay aims
comparison between Talkhīṣ al-Miftāḥ and Abū Yaʿqūb al-Sakkākī’s Miftāḥ alʿUlūm which is the source of Talkhīṣ in respect to composition of chapters and
classification of terms.
Key words: Hatîb el-Kazvînî, et-Telhîs, eloquence, statement, aesthetic,
classification.
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idi. Dil ve edebiyatla ilgili ilimlerin disiplinlere ayrılması ve her dalda
yapılan çalışmaların bağımsızlaşmasıyla belâgat çalışmaları gittikçe daha net
ve belirgin bir şekilde yol almaya devam etmiştir. Ayrıca Kurân-ı Kerîm’in
icâzı konusunun iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için dil ve belâgat açısından
sağlam ve ilmî yorumlamalara ihtiyaç duyulmuştur. Öte yandan ilimlerin özellikle 3. yy.’dan itibaren- olgunluk çağına girmesiyle her bilim dalında
detaylı bilgileri içeren çalışmaların yapılması icâp etmiştir. Bütün bunlar
belâgat ilminin bağımsızlığına neden olmuştur. Dolayısıyla 5. yy.’dan
itibaren başta Abdülkahir el-Cürcânî olmak üzere İbn Sinan el-Hafâcî,
Fahreddin er-Râzî, Zemahşerî, İbnu’l-Esîr ve Sekkâkî gibi alimlerin çeşitli
çalışmalarıyla belâgat ilmî disiplinleşme ve oluşum aşamalarını
tamamlamıştır. Adları geçen şahsiyetlerin ve diğer belâgatçilerin çabaları
sayesinde belâgat sahasındaki çalışmaların sayısı artmış, farklı ilim
adamlarına ait değişik düşünce, bakış açısı ve muhtelif yorumlar ise, tartışma
konusu olan birçok husus yaratmıştır. Belâgat konularının ve terimlerinin
tertibi ile tasnifi ve eserlerde yapılan değişik taksimat söz konusu hususların
başında yer almıştır. Kendisinden önceki çalışmalardan faydalanan Sekkâkî,
meşhur el-Miftâh adlı eserindeki belâgat konularına yaptığı taksimatla tasnif
açısından yeni bir çığır açmıştır. Hatîb el-Kazvînî ise Sekkâkî’nin yaptığı
tasnifi beğenerek, el-Miftâh’ı Telhîsu’l-Miftâh adlı eseriyle ihtisar etmiştir.
Ancak Kazvînî el-Miftâh’ı ihtisar ederken bazı değişiklikler yapmış ve
eklemelerde bulunmuştur.
Bu çalışmada, Telhîs’in muhtevâ tasnifi ve tasnif edilen maddelerin
üzerinde durulacak; Kazvînî’nin Sekkâkî ile, konuların tasnifi ve tertibi
bakımından ihtilaf ettiği hususlara da değinilecektir.
Telhîs’in muhtevâsı ve eserdeki belâgat konularının tertibi
incelenmeden önce, Sekkâkî’nin el-Miftâh’taki üçlü taksimi kısaca gözden
geçirilecektir.
Sekkâkî, Miftâhu’l-ʽUlûm adlı eserini, üç ana bölüm üzerine kurarak
yazmıştır. Birinci bölümde ilmu’s-sarf ve iştikâk’ı; ikinci bölümde ilmu’nnahv’i; üçüncü bölümde ise ilmu’l-meʽânî ile ilmu’l-beyân ve bunlara
eklediği muhassinat-i lafzıyye ve maʽneviyye konularını ele almıştır. İlmu’listidlâl ile ilmeyi’l-ʽarûz ve’l-kavâfî ise, ilmu’l-meʽânî ile ilmu’l-beyân’in
öğrenme sırasında yararlı ilimlerden oldukları için üçüncü bölüme (Meʽânî
ve Beyân ilimleri bölümüne) eklemiştir. Böylece eser Sarf, Nahiv, el-Meʽânî
ve’l-Beyân, Mantık, el-ʽArûz ve’l-Kavâfî ilimlerini ihtivâ eden bölümlerden
meydana gelmiştir (es-Sekkâkî 2000:19). el-Miftâh’ın üçüncü kısmını
belâgat ilmine ayıran Sekkâkî genel olarak belâgat konularını aşağıdaki
tasnife göre ele almıştır:
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 İlmu’l-meʽânî ile ilmu’l-beyân’ın tanımını ihtivâ eden
mukaddime (önsöz).
 İlmu’l-meʽânî.
 İlmu’l-beyân.
 Belâgatle fesahatın tanımını içeren bir bölüm.
 Sonradan Bedîʽ ismiyle tanınan lafzî ve maʽnevî Muhassinat.
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Sekkâkî ilmu’l-bedîʽ terimini eserinin hiçbir yerinde kullanmamıştır.
Kendisi ele aldığı bedîʽ sanatlarını, kaynağı fesahat olan lafzî ve maʽnevî
muhassinat başlıkları altına toplamıştır.
el-Miftah’taki belâgat konularının tertibine göre, meʽânî ile beyân
ilimlerinden sonra gelen muhassinat-i lafzıyye ve muhassinat-i maʽneviyye
konularını, ilmu’l-bedîʽ terimi altında toplayan ilk kişi Bedreddin b. Mâlik
olmuştur. İbnu’n-Nâẓım adıyla meşhur olan Bedreddin b. Mâlik, Miftâhu’lʽUlûm’un şerhi olan el-Miṣbâḥ fi’l-Meʽânî ve’l-Beyân ve’l-Bedîʽ adlı
eserinde aslına sadık kalarak, Sekkakî’nin kullandığı aynı yöntemi izlemiş,
ancak son bölümü bağımsız bir bölüm olarak, İlmu’l-Bedîʽ adı ile ele
almıştır (Ḍayf:315-316; Matlûb 1980:47; Bulut 2013:28).
İbnu’n-Nâẓım’dan sonra, Hatîb el-Kazvînî el-Miftâh’ın belâgatle ilgili
olan kısmını özetlerken eserdeki tertibi gözetmişse de, birtakım değişikler
yaparak, kendi fikrinin orijinalliğini ispatlamaya çalışmıştır. Kazvînî eserini
Fâtihatü’l-Kitab (önsöz), Mukaddime, el-Fennu’l-Evvel: İlmu’l-Meʽânî, elFennu’s-Sânî: İlmu’l-Beyân, el-Fennu’s-Sâlis: İlmu’l-Bedîʽ ve Hatime
olmak üzere altı bölüm halinde kurmuştur. Telhîs’teki belâgat konuları
aşağıdaki bölümlere göre tertip edilmiştir.
Kazvînî, tahmid ve salveleyle başlayan ve dîbâce şeklinde olan kısa bir
ön sözle esere giriş yapar, ondan sonra “Belâgat ve ona bağlı olan ilimler,
Arapça’nın inceliklerinin, sırlarının anlaşılması ve Kurân-ı Kerîm’in
iʽcâzının belirtilmesi ile ilgili olduğu için, ilimlerin en üstünü ve incesi
sayılır.” şeklinde belâgat ilminin değeri ile mertebesinin yüceliği ve Kur’ân-ı
Kerîm’in iʽcâzı konusundaki ehemmiyetini belirttikten sonra eserin yazılış
sebebini şöyle anlatır:
“İmâm Ebû Yakub es-Sekkâkî’nin yazdığı, tertibi güzel, yazılışı tam ve
içeriği zengin olan Miftâhu’l-ʽUlûm adlı eserinin üçüncü kısmı, belâgat
alanındaki teliflerin en kıymetlisidir. Ancak oda haşiv, itâle ve taʽkîdden
korunmamış, açıklama ve ayıklamaya muhtaç olduğu için kısaltılması
mümkündür.” (el-Ḫaṭîbu’l-Ḳazvînî 2009:5).
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Kazvînî, yazdığı eserin bir muhtasar şeklinde olup, Miftâhu’lʽUlûm’daki kaideleri ihtivâ ettiğini; şerh sırasında örnek ve şevâhid
gösterdiğini; konuların tertibinde kolaylık sağladığını; kapalı konuların
anlaşılmasını kolaylaştırdığını; bazı eski kitaplardan faydalanarak, ziyâdeler
eklediğini açıklar. Ardından eserin adını Telhîsu’l-Miftâh koyduğunu
bildirerek, faydalı ve başarılı bir kitap olması için dua eder.
Kazvînî, bu önsözden sonra mukaddime bölümüne başlar, ancak
Sekkâkî’nin yazdığı mukaddimenin konusundan apayrı bir konuya girişir.
Sekkâkî, ilmu’l-meʽânî ile ilmu’l-beyân konularına başlamadan önce, iki
ilmin tanımını, ana çizgilerini ihtivâ eden bir mukaddime yazmıştır. Kazvînî
ise, Sekkâkî’nin ilmu’l-meʽânî ile ilmu’l-beyân bahsinin akabinde anlattığı
fesâhat ile belâgat konusunu, Telhîs’in mukaddimesinde ele almıştır. Kazvînî
mukaddimede, fesâhat ile belâgatin detaylı şekilde tanımlarını yapmadan iki
kavramın sadece kısımlarını ve sınırlarını anlatmıştır. Kazvînî fesâhati,
kelimenin fesâhati, kelâmın fesâhati ve mütekellimin fesâhati şeklinde üç
kısma ayırarak şöyle tanımlamıştır:
 Kelimenin fesâhati: Tek kelimede fesâhatin bulunması için, o
kelimenin üç kusurdan arınması şarttır ve bunlar: tenâfürü’l-hurûf,
garâbet, muhâlefetü’l-kıyâs.
 Kelâmın fesâhati: Kelâmın fesâhati, kelamın, ża’fü’t-te’lîf,
tenâfürü’l-kelimât, ta’kîd, kes̱ reti’t-tekrâr ve tetâbuʽi’l-iżâfât
kusurlarından arınması ve kelimelerinde fesâhatin bulunmasıdır.
 Mütekellim fesâhatinin şartı, maksudu fasîh bir dille ifade etmek
melekesinin bulunmasıdır.
Görüldüğü gibi Kazvînî’nin, Sekkâkî’nin bahsettiği fesâhat konusundan
ayrılarak, fesâhat kavramını bu çerçeveyle sınırlandırması konuya yenilik
getirmiştir. Aslında fesâhat kavramının belâgat ilimlerinden sonra veya önce
ele alınışı, sadece yer değiştirme meselesi olmayıp, fesahatin belâgatin
tümünün ayrılmaz bir parçası olup olmaması konusunun tartışılmasına yol
açmıştır (Matlûb 1980:96). Gerçi Sekkâkî fesâhati, fesâhat-ı lafziyye ve
fesâhat-ı maʽneviyye diye ikiye ayırmadan önce fesâhatin sınırları ile
şartlarından söz etmiştir, ancak Kazvînî’nin kullandığı “tenâfürü’l-hurûf”,
“garâbet”, “muhâlefetü’l-kıyâs”, “ża’fü’t-te’lîf”...vs. terimlerini zikretmemiştir.
Böylece Sekkâkî, müfred (kelime)den ziyade nazma (kelime dizisi) önem
veren Abdülkahir ve Razî’lerin izinde yürüyerek, fesâhatı, merciʽi meʽânî ve
beyan ilimleri olan belâgate bağlamamıştır (Matlûb- Baṣîr 1999:63).
Kazvînî’nin fesâhat mefhumu ise, meʽânî, beyan, bedîʽ olmak üzere üç ilmi
kapsamaktadır. Bu tanımlamanın, mukaddime kısmında fesâhatin açıklanmasına
neden olduğu düşünülmektedir. Kazvînî bu tutumuyla İbni Sinan el-Ḫafâcî
ve İbnu’l-Es̱ îr etkisi altında kalmıştır (Ḍayf:336). Kazvînî’nin:
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Tenâfürü’l-hurûf için
Garâbet için
Muhâlefetü’l-kıyâs için
Tenâfürü’l-kelimât için
Ta’kîd için
Kes̱ retü’t-tekrâr için
Tetâbuʽu’l-iżâfât için
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ileri sürdüğü örnek mısralar bile İbn Sinan’ın Sırru’l-Feṣâha adlı
kitabında geçen örneklerdir. (EL-ḪAFÂCÎ EL-HALEBÎ 1982:70, 98, 105, 111)
Kazvînî, fesâhat bahsinden sonra belâgatin sınırlarını ve belâgatin
sadece kelâm ve mütekellimde bulunması şartını kısaca anlatmaya geçer.
Ona göre kelâmın belâgati, kelâmın fasih olmasının yanı sıra, muktazâyı hâle mutabık olmasıdır. Muktazâ-yı hâl, kelâmın farklı durumlarda ve
mertebelerde bulunmasına göre değişebilir. Mesela tenkîr (belirsizleştirme),
ıtlâḳ (genelleme), taḳdîm (öne alma) ve zikretmek kavramlarının her biri
diğerine muhaliftir. Mütekellimin belâgati ise, kendisinin belîğ bir söz
kurabilme melekesine (yeteneğine) sahip olmasıdır (el-Ḫaṭîbu’l-Ḳazvînî
2009:8-9; el-Ḫaṭîbu’l-Ḳazvînî 2003: 20-21).
Kazvînî, Mukaddime’nin sonunda, belâgat ilminin, tarih boyunca
belâgatçiler tarafından bazen beyân bazen de bedî lafızlarıyla ele alınmasını
şu şekilde anlatır: “...Birçokları, tümüne birden ilmu’l-beyân adını verir.
Birincisine ilmu’l-meânî, son ikisine ilmu’l-beyân; üçüne birden ilmu’l-bedî‘
adını verenler de vardır...”(Telhîs ve Tercümesi:5).
Kazvînî, Mukaddime bölümünden sonra İlmu’l-meʽânî bölümüne
başlar. Kendisi, Sekkâkî’nin işlediği meʽânî konularının aynısını ele almıştır.
“...Ancak meʽânî bahislerinde, Takdîm-Te’hîr (öne alma-geriye atma); Taleb
maddesinde aynı mevzu için İnşâ terimini başlık olarak kullanmak gibi bazı
değişiklikler yapmıştır...” (Ḍayf:338). Söz konusu değişiklikleri yakından
görmek için ilk önce Sekkâkî’nin tertip ettiği meânî ilminin konularının
tasnifine vakıf olunmalıdır.
Sekkâkî, meʽânî ilminin şerhine bir Temhîd (giriş)le başlar, bu girişte,
Arapçada kelâmın (sözün) haber ve taleb olmak üzere iki bölümden
oluştuğunu açıklamıştır.
Akabinde Ârâu’l-ʽUlemâ’ fî’l-Ḫaberi ve’ṭ-Ṭaleb başlığı ile, Haber ve
Taleb konusu hakkında âlimlerin görüşlerini ihtivâ eden bir bölüm yazdıktan
sonra, meʽânî ilminin bahislerine aşağıdaki tertiple devam eder (es-Sekkâkî
2000):
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a) el-Kânûnu’l-Evvel : el-Ḫaber
Sekkâkî, bu bölümü dört fen üzerine kurmuştur, bu fenler şunlardır:
a.1. el-Fennu’l-Evvel: el-İsnâdu’l-Ḫaberî
Sekkâkî, haberin (ibtidâî, talebî, inkârî) çeşitlerinden bahsetmiştir.
a.2. el-Fennu’s̱ -S̱ ânî: el-Müsnedu İleyhi
a.3. el-Fennu’s̱ -S̱ âlis̱ : el-Müsned
Faṣl: Fiilin ve kendisine bağlı olanların durumları
a.4. el-Fennu’r-Râbiʽ: el-Faṣl ve’l-Vaṣl, el-Îcâz ve’l-İṭnâb
Faṣl: el-Ḳaṣr
b) el-Ḳânûnu’s̱ -S̱ ânî : eṭ-Ṭaleb
Sekkâkî bu bölümü de beş bâb (bölüm)a ayırmıştır:
b.1. el-Bâbu’l-Evvel : et-Temennî
b.2. el-Bâbu’s̱ -S̱ ânî : el-İstifhâm
b.3. el-Bâbu’s̱ -S̱ âlis̱ : el-Emr
b.4. el-Bâbu’r-Râbiʽ : en-Nehî
b.5. el-Bâbu’l-Ḫâmis : en-Nidâ’
Hatîb el-Kazvînî, konunun açıklamasına, meʽânî ilminin tanımıyla
başlar, konularının Aḥvâlu’l-İsnâdi’l-Ḫaberî, Aḥvâlu’l-Musnedi ileyh,
Aḥvâlu’l-Musned, Aḥvâlu Muteʽalliḳâti’l-Fiʽl, el-Ḳaṣr, el-İnşâ’, el-Faṣl ve’lVaṣl, el-Îcâz ve’l-İṭnâb ve’l-Musâvât olmak üzere sekiz bâbdan oluştuğunu
bildirir. Kazvînî, kelâmın ya haber ya da inşâ olduğunu belirttikten sonra,
yukarıda bahsi geçen meʽânî ilminin bölümlerini aşağıdaki gibi ele alır:
1) Aḥvâlu’l-İsnâdi’l-Ḫaberî
Kazvînî, bu konuda Sekkâkî’nin bahsettiği el-ḫaberu’l-ibtidâ’î, elḫaberu’ṭ-ṭalebî ve el-ḫaberu’l-inkârî mevzularına ilâveten ve Sekkâkî’nin
meʽânî ilminin konuları arasında zikretmediği aklî hakikât ve aklî mecâz
konularına değinmiştir (el-Ḳâliş 2010:216). Kazvînî’nin Sekkâkî’yle ihtilâf
ettiği bu konu hakkında Mehmet Yalar’ın ifâdesi şöyledir:
“...el-Kazvînî’nin es-Sekkâkî’yi reddettiği konulardan biri de aklî
mecâz konusudur. es-Sekkâkî, bunu müstakil bir konu saymayıp
meknî istiâreye dahil ederken, el-Kazvînî, onun bu görüşünü
reddederek, bunun, beyân ilminin değil, maânî ilminin müstakil
konularından biri olduğunu söylemiştir. Aralarındaki bu görüş
ayrılığından dolayı olmalıdır ki, es-Sekkâkî, bu konuya beyân ilmi
içerisinde yer verirken el-Kazvînî, bunu maânî ilminin isnâd bahsi
içerisinde zikretmiştir...” (Yalar 1997:67).
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Kazvînî, aklî hakikat ve mecâzın hangi ilmin çerçevesi dahilinde
incelenmesi gerektiği hakkındaki görüşünü el-Îzâh’ta şu şekilde zikreder:
“...Sekkâkî ve onu izleyenler gibi, aklî hakikat ve mecaz konusunu beyân ilmi
bahsinde zikretmedim, zira bu konu meânî ilminin tarifine dahildir...” (elḪaṭîbu’l-Ḳazvînî 2003:39).
2) Aḥvâlu’l-Müsnedi İleyhi
Kazvînî, Sekkâkî’nin zikrettiği el-müsnedu ileyhi’nin durumlarını,
tertip bakımından ufak değişiklikler yaparak, ihtisar edip aktarmıştır. elMüsnedu İleyhi’nin durumlarını şu şekilde ele almıştır: el-Müsnedu
İleyhi’nin Hazfi, el-Müsnedu İleyhi’nin Zikri , el-Müsnedu İleyhi’nin Marife
(belirli) Yapılması, el-Müsnedu İleyhi’nin Nekire (belirsiz) Yapılması, elMüsnedu İleyhi’nin Tavsifi (nitelenmesi), el-Müsnedu İleyhi’nin Te’kîdi
(pekiştirilmesi), el-Müsnedu İleyhi’nin Beyânı, el-Müsnedu İleyhi’den Bedel
Yapılması, el-Müsnedu İleyhi’ye Atıf Yapılması, el-Müsnedu İleyhi’nin
(zamir-i fasl ile) Fasl Edilmesi, el-Müsnedu İleyhi’nin Takdîmi (Öne
Geçirilmesi), el-Müsnedu İleyhi’nin Tehiri (Geriye atılması), el-İltifat, elḲalb1 (el-Ḫaṭîbu’l-Ḳazvînî 2009:15-28; Telhîs ve Tercümesi:13-34).
3) Aḥvâlu’l-Müsned
Kazvînî, el-Müsned’in durumlarını şu bahislerle anlatır: Müsned’in
Terk Edilmesi (kullanılmaması), Müsned’in Zikr Edilmesi, Müsned’in
Müfred Olması, Müsned’in Fiil Olması, Müsned’in İsim Olması, Fiil olan elMüsned’in (Meful vb. ile) Sınırlanması, Fiil olan Müsned’in Terk Edilmesi
(Sınırlanmaması), Fiil olan Müsned’in Şartla Sınırlanması, Müsned’in
Tenkîr’i (Nekire olması), Müsned’i İzâfet ve Niteleme ile Tahsîs etmek,
Müsned’in Ma‘rife (belirli) Olarak Gelmesi, Müsnedin Cümle Olması,
Müsned’in Tehîr’i (geriye atılması), Müsned’in Takdîm’i (öne alınması), (elḪaṭîbu’l-Ḳazvînî 2009:28-33; Telhîs ve Tercümesi:34-43).
4) Aḥvâlu Muteʽalliḳâti’l-Fiʽl (Fiille ilişkili olanların durumları)
Sekkâkî, bu bölümü Müsned bahsine ek olarak ele almıştır. Kazvînî, bu
konuda Sekkâkî’yle ihtilaf etmeyerek, sadece konuyu Müsned bahsinden
sonra ayrı bir başlık altında göstermiştir2.
1
Ḳalb  قلبteriminin, belâgat âlimlerince, biri bedîʽ ilminin sanatlarından, diğeri ise meʽânî
ilminin bahislerinden olmak üzere iki farklı kullanılış şekli vardır (ez-Zehrânî h. 1413:170;
ʽArafa 1984:1/212). Söz konusu terimi meʽânî ilminde, Sekkâkî ile Kazvînî’nin -tertip
bakımından- farklı konular içerisinde ele almaları dikkat çekicidir. Sekkâkî Ḳalb sanatını
Müsned’in Tenkîr’i konusunda ele almıştır. Kazvînî ise bu sanatı, Müsnedu ileyhi konusunda
sözün muktazâ-yı zâhirin hilâfına başlığı altında göstermiştir.
2
Burada Sekkâkî’nin yaptığı taksimatın daha isabetli olduğu düşünülmektedir, Müsnedin
fiil olması fiille ilgili durumların müsned bahsinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmasını
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5) el-Ḳaṣr
Sekkâkî, Kasr konusunu el-Faṣl ve’l-Vaṣl, el-Îcâz ve’l-İṭnâb konulu
bölümde icâz ve ıtnab konusunun şerhinden sonra Fasl başlığı altında ele
almıştır. Kazvînî ise bu konuyu Aḥvâlu Muteʽalliḳâti’l-Fiʽl konulu bölümden
sonra bağımsız olarak açıklamıştır.
6) el-İnşâ
Bu bölüm, Sekkâkî’nin zikrettiği Taleb bölümünün aynısıdır. Zira
Kazvînî, Sekkâkî’nin kelâmın, Haber ve Taleb olmak üzere iki kısımdan
teşekkül ettiğini söylemesinden hareketle, kelâmın ya haber ya da inşâ
olduğunu ileri sürmüştür (Ḍayf:342). Böylece İnşâ kısmı Taleb kısmını
karşılamaktadır. Bundan dolayı el-Miftâh’ta Taleb kısmında açıklanan
Temennî, İstifhâm, Emir, Nehî ve Nidâ bahisleri, Telhîs’teki İnşâ kısmının
konularını oluşturmuştur.
7) el-Faṣl ve’l-Vaṣl
Sekkâkî, Fasl, Vasl, İcâz, ıtnâb konularını el-Fennu’r-Râbiʽ başlığı
altında ele almıştır. Kazvînî ise, konularının içeriğinde değişiklik
yapmayarak, Fasl ile Vasl konusunu icâz ve ıtnâb konusundan ayırmıştır.
8) el-Îcâz ve’l-İṭnâb ve’l-Müsâvât
Sekkâkî bu konuyu ciddi tespitler, ayrıntılı açıklamalar ve net örneklerle
anlatmıştır. Bu konuda Kazvînî Sekkâkî’ye itiraz etmediği gibi aralarında
herhangi bir ihtilâf olmamıştır. Bununla beraber Kazvînî, îcâz-ıtnâb
konusunu el-Miftâh’tan daha açık ve daha anlaşılır bir şekilde anlatmış ve
ıtnâb türlerinin bilgilerini ait oldukları “tevşîʽ, tekrîr, zikru’l- ḫâṣ beʽde’l-ʽâm,
îġâl, teẕyîl, tekmîl “iḥtirâs”, tetmîm, iʽtirâż” terimleri altında zikretmiştir
(‛Ażudiddîn el-‘Îcî 1991:73). Daha önceden bir kısım belâgatçiler ise adları
geçen terimleri Bedî sanatları olarak göstermişlerdir. Ayrıca Kazvînî,
Sekkâkî’nin herhangi bir taksîmat yapmadan açıkladığı Îcâzı, Îcâz-ı Kasr ve
Îcâz-ı Hazf olarak ikiye ayırmıştır (Matlûb 1967:242).
Kazvînî’nin Meʽânî ilmini bu şekilde tasnif ettiğine dair, Muhammed
Abdülmünʽim Ḫafacî’nin ifâdesi şöyledir:
“...Kazvînî, bazı ihtilâflarla birlikte, Meʽânî ilminin konularının
taksîminde Sekkâkî’yi izlemiştir. Meʽânî ilmini sekiz bölümle sınırlayan
Kazvînî, kelâmın ya haber veya inşâ olduğunu söylemiştir. Zira kelâm,
gerektirir ve bu konuda Babertî’nin ifâdesi şöyledir: “... Ahvâlu Muteʽallikâti’l-Fiʽl’in Müsned
kısmına bağlanmasının sebebi bir şeyin müteallikâtı kendisine tabi olmasındandır, böylece
fiille ilişkin durumların müsned konusunun şerhinden sonra açıklanması gayet yerinde ve
münasiptir...” (el-Bâbertî 1983:303).
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kendisine mutabık olsun veya olmasın bir dış nisbeti bulunduğunda
haber; dış nisbeti bulunmadığı halde inşâ olması cihetiyle
değerlendirilir3. Böylece Kazvînî önce haberi sonra inşâyı ele almıştır. Bu
şekilde haberin ana unsurlarını teşkil eden ve tertip bakımından
sıralanmaları ehemmiyetli olan isnâd, müsnedu ileyhi ve müsned
bahislerini öne almıştır. Müsnede gelince fiil olması, muttasılun bihi
olması, ism-i fâil manâsı taşıması gibi durumlarda muteʽallikâtı olur. Bu
sebeple Aḥvâlu Muteʽalliḳâti’l-Fiʽl dördüncü bâbı teşkil eder. İsnâdla
Müteʽallikâtu’l-Fiʽl konuları kasr (tahsis etmek)a uğrayabileceği için,
kasr mevzuu beşinci bölümü teşkil etmiştir. Akabinde inşâ bahsi, altıncı
bölümün konusu olmuştur. Bu şekilde cümlenin iç yapısı anlatıldıktan
sonra, cümleler arasındaki münasebeti kuran atıf durumu vasl ile fasl
mefhumuyla belirlenir, böylece el-Vaslu ve’l-Fasl bahsi yedinci bölümü
teşkil etmiştir. Sekizinci ve son bölümü îcâz ve itnab konusuna tahsis
etmiştir, zira belîğ kelâmın teleffuzu için - istenilen ifâdenin faydası göz
önünde bulundurularak - sözün ya uzatma (ıtnab) ve ya kısaltma (îcâz)
ifâde şekillerine başvurulur...” (el-Ḫaṭîbu’l-Ḳazvînî 1993:1/56-57).

Kazvînî, Meʽânî ilminden sonra Beyân ilmine geçer. Bu konuda
Sekkâkî’ye bağlı kalarak, Beyân bahsini Meʽânî bahsinden sonraya
ertelemiştir. Sekkâkî, Beyân’ın Meʽânî’nin bir şubesi olduğu düşüncesiyle,
Beyân’ı Meʽânî’den sonraya almıştır, kendisi söz konusu düşüncesini, elMiftâh adlı eserinin İlmu’l-beyân konusunda şu ifadeyle savunmuştur :
“...İlmu'l-beyân, İlmu’l-meʽânî’nin ayrılmaz bir şubesi olduğuna göre,
aralarındaki bağlantı müfredin mürekkepten olması mertebesindedir, bu
yüzden onu sonraya erteledik...” (es-Sekkâkî 2000:249).
Kazvînî’den önceki belâgat âlimleri, beyân ilmini, sırasıyla mecaz,
teşbih, istiare ve kinaye bahisleri şeklinde ele almışlardır4. Ancak Sekkâkî,
Abdulkâhir el-Cürcânî’nin Esrâru’l-Belâġa adlı eserinde zikrettiği
taksiminden istifâde ederek, beyan kısmını tertip etmiştir. Fakat Sekkâkî
beyân konularını tertip ederken teşbihi mecaz bahsine takdim etmiştir. Zira
mecazın konularından olan istiare teşbihe istinad ettiği için, önceden teşbihin
açıklanması gerektiğini düşünmüştür. Böylece Sekkâkî, beyân ilmini Teşbih,
Mecaz ve Kinâye olarak üç asıl üzerine oturtmuştur (Yûsuf 1981: 50). Bu
metodu izleyen Kazvînî, aynı taksimatla beyân konusunu ele alır, fakat kendi
belâgat anlayışını ve orijinalliğini bazı itirazlarla ortaya koyar.
3

Kelâm, nisbetine göre iki türdür: Birinci tür, bir gerçeği veya bir olayı ifâde eden sözdür.
Kelâmın dışında olan bir varlıktan veya bir meseleden haber verildiği için, buna dış nisbet
denmektedir. Bu tür kelâm, doğrulama, yalanlama ve pekiştirme ifâdelerini taşımaktadır.
Kelâmın ikinci türü ise, dış nisbeti olmayan bir sözdür. Burada mütekellim sözü inşâ etmek
için, temennî, istifhâm, emir, nehî edatlarını kullanır (Abbas 1997:99; el-ʽÂkûb - eş-Şitîvî
1993:59).
4
Bu taksim Abdulkahir el-Cürcânî'nin Esrâru'l-Belâġa adlı eserinde bildirdiği taksimdir.

Telhîs’in Muhtevâ Tasnifi

108

Kazvînî, sıralamaya göre beyân ilminden sonra gelen Bedîʽ ilmine
geçer. Sekkâkî’nin Meʽânî ile Beyân ilimlerinin tevâbiʽi değerinde tuttuğu
Fesâhat-ı Maʽneviyye ve Fesâhat-ı Lafziyye sanatlarını ayrı bir disiplin
halinde İlmu'l-Bedîʽ başlığı altında ele almıştır.
Kazvînî Sekkâkî’ye itiraz ederek, gösterdiği değişikliklerin çoğunu
bedîʽ ilminin muhtevâsında bildirmiştir. Bu konuda Sekkâkî’yle ittifak ettiği
“el-mutabaka, muraʽâtü’n-nazîr, el-müşâkele, el-müzâvece, el-leffü ve’nneşr, el-cemʽ, et-tefrîk, et-taksîm, el-cemʽ maʽa’t-tefrîk, el-cemʽ maʽa’ttaksîm, el-istitbâʽ, et-tevcîh, sevku’l-maʽlûmi mesâka ġayrihi (Kazvînî ˃
tecâhul-i ʽârif), et-tecnis (Kazvînî ˃ cinâs), el-iscâʽ (Kazvînî ˃ seciʽ), elkalb” sanatlarına eklediği “el-irsâd, el-ʽakis, er-rücûʽ, et-tevriye, el-istihdâm,
et-tecrîd, el-mübâlağa, el-mezhebu’l-kelâmî, hüsnu’t-taʽlîl, et-tefrîʽ,
teʾkîdu’z-zem bimâ yuşbihu’l-medh, teʾkîdu'l-medh bimâ yuşbihu’z-zem, elidmâc, el-hezelu’l-lezî yurâdu bihi’l-cidd, el-kavlu bi’l-mûcib, el-ıttırâd, elmuvâzene, et-teşrîʽ, lüzûm mâ lâ yelzem“ sanatları Telhîs eserine ayrıcalık
katmıştır (Ebū Alı̇ 1983:184).
Kazvînî’nin başka ilavelerinden biri de, eserin sonunda yer alan ve
hatime mahiyetinde olan “fî’s-Serikâti’ş-Şiʽriyye“ adlı bölümdür. Kazvînî,
bu bölümde Serikât-ı Şiʽriyye’den saydığı “el-iktibâs, et-tazmîn, el-ʽakd, elhal, et-telmîh“ hünerlerinden bahsetmiştir. Ayrıca söz konusu bölümün bir
alt bölümü olarak gösterdiği “mütekellimin itinâ ettiği hususlar” konusunda
“ibtidâ, tahallus, intihâ” hünerlerini ele almıştır.
Sonuç
Kazvînî, el-Miftâh’ın üçüncü bölümünü özetlemek için kaleme aldığı
Telhîs adlı eserinde yöntem bakımından değişiklikler ve ilâveler yaparak,
önemli yorumlarda bulunmuştur. Kazvînî’nin bu tasarrufu kitabın
mukaddimesinde yer alan kendi ifâdesinden anlaşılmaktadır. Kazvînî’nin bu
tutumu, kendisini bir şârih veya taklitçi değil, Sekkâkî’ye itirazları ve
eleştirel düşünceleriyle asil bir belâgatçi sıfatını kazandırmıştır. Kazvînî’nin
Telhîsi’nin genel yapısındaki değişiklikler ve bölümlerin taksimatında
yaptığı ilâveler, muhassinât-ı maʽneviyye ve lafziyye’yi bağımsız bir ilim
hâline getirmek, bunlara el-Miftâh’takinden daha fazla sanat dahil etmek;
fesâhatle belâgat konusunu içeren bir mukaddime kaleme almak; esSerikâtu’ş-Şiʽriyye konusuyla bir hatime inşâ etmek suretiyle olmuştur.
Kazvînî fesâhatle belâgat konusunu, iki kavramı birbirinden ayırarak,
ayrıntılı açıklamalarla daha anlaşılır hâle getirmiştir. Kazvînî, fesâhati
bedîʽin maksatlarından çıkararak, belâgat ilminin her üç kısmına giriş olarak
izâh etmiştir. Meânî ilmi kısmında, hedeflediği açıklığı uygulayarak,
kapalılık ve haşve uğramadan alt konuların taksimatını yapmıştır.
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Kazvînî’nin yaptığı değişikliklerin çoğu bedîʽ konusunda olmuştur. Kazvînî,
bedîʽi açık ve belirgin bir şekilde tarif edip, içine yeni sanatlar dahil ederek,
bağımsız bir ilim hâline getirmiştir. Kazvînî’nin Telhîs’e es-Serikâtu’şŞiʽriyye başlığı ile hazırladığı hâtime, belâgat ilminin tasnif yöntemi
konusuna yenilik katmıştır.
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