TELHIS ÖZET
TELHİS’UL-MİFTAH
MUSANNIFI:Abdurrahman b.ömer el kazvini (Hatib-i Dımışk)
NOT:Telhis kitabı; Yusuf es sekkaki’nin yazmış olduğu “Miftah’ul Ulum” isimli kitabın 3.kısmı esas alınarak
yazılmış bir eserdir.Mezkur kitab beş bölümden oluşmaktadır.Ve 1.kısımda;ilmi sarf’dan, 2. kısımda;ilmi
nahiv’den, 3.kısımda; ilmi meani, ilmi beyan ve ilmi bedii’den, 4.kısmında;ilmi aruz ve kavafii’den,
5.kısmında;ilmi mantık’dan bahsedilmektedir.
Telhis kitabı bir mukaddime, üç fen ve bir de hatimeden meydana gelmektedir. Mukaddime’de;Fesahat
veBelağat’dan,
1. Fen’de; İlmi Meani’den, 2.Fen’de;İlmi Beyan’dan, 3.Fen’de;İlmi Bedii’den, Hatime’de; şiir
hırsızlıklarından bahsedilmektedir.
İlm-i beyân: ( َر يُ ٌ ملَه وَ ه
) ا يَييَََ يد لَد ََ فا ٌا َ َفيَ ف ٌَا ْت اي ٌَف ي. Kendisi üzerine delâletin
ر َِ َ يَافي ي ٌيدُ ٌَْا ٌيدَيَِ َ َِ ي يف و
açıklığında muhtelif yollar ile bir mânâyı murâd etmek kendisi ile bilinen ilimdir.
MUKADDİME
FESAHAT:Açıkça ve anlaşılır biçimde düzgün olarak konuşmak demektir.Ve üç yerde bulunur; müfret’de,
kelam’da ve mütekellim’de
1-) MÜFRET’DEKİ FESAHAT: Müfredin (kelimenin) tenafuru-l huruf, ğarabet ve muhalefetü-l kıyasdan hali
olmasıdır.
a) Tenafuru-l huruf: Kelimenin lisan üzerine sıkletini ve telaffuzun zorluğunu icap eden bir keyfiyettir.
Mesela:( ْا َ يُ ٌفً وَ َ يَ يَفُي يًٌُم ٌث َمفي ْ يَدا ٌيدَياا
َ ) م. Bu şiirdeki ( ْ  ) يًٌُم ٌث َمفيkelimesinde yan yana
ها يُش س
َ ي عَ ٌيدََلل ي
gelen “şîn” ve “ze” harfleri söylenişte tenâfur-u hurûf vardır.
b) Garabet: ( ) اٌف علف ََف ٌيدُ ٌَْا ََ ٌَُْيَش ََ يٌ ََ ًٌمَ ٌَُل ََ و ٌَيي ٌيدواَُ ََ ٌَِ َثالَس. Kelimenin vahşi olması yani;insanlar arasındaki
kullanımının çok az ve manasının zahir olmamasıdır. Mesela:( ) َهلَِ ُل س َُ ٌف ًَْل س يًُ لفال س َ َ يُ ٌلاَس َِل َاِل س يُمالال س. Bu
şiirdeki ( ) يًُ لفالlafzı kullanılmayan bir kelime olduğu için bununla murâd olunan mânânın “incelikle ve
uzunlukta süreycî kabîlesinin kılıcı gibi” mânâsına mı yoksa “aydınlıkta ve parlaklıkta kandil gibi” manasına
mı olduğu anlaşılamıyor.
c) Muhalefetü-l kıyas: Kelimenin sarf kaidelerine muhalif olmasıdır.Mesela:( ََ ا يٌَاٌ ا
) ي ٌدِ ٌُ ياَ ٌيدَ َا َا. Sarf
kâidelerine göre şiirin sonundaki (ََ  ) ياٌ اkelimesinin idğâmlı olarak, yani (ََ ) يا اşeklinde gelmesi gerekirdi.
NOT: Bazılarına göre kelimenin fesih olabilmesi için kerahet fis-semi’(kulağa hoş gelmeyen sada)den de

hali olmalıdır.
ر وف َا يت ٌيد َا َف ل
 ) َا َف لkelimesinde kerahât fi’ssemi’ var
Mesela:( ر
َ ًْر يد ل
َ ) َ يُِلفلي يٌ ًََ ٌَت ي عفيدالل. Burada ( ثا
ثا ثف َا ي
demişlerdir. Ancak bu tenâfur-u hurûf başlığında sayılabilir.
2-) KELÂMDAKİ FESAHAT:Kelimelerin fesih olmasıyla beraber kelamın za’fı te’lif, tenafuru-l kelimat ve
ta’kitden hali olmasıdır.
a) Za’fı te’lif: Kelamın nahiv kaidelerine muhalif olmasıdır. Mesela:( ُ ) ي م ٌا يسيفر يب يBurada hem lafzan hem
de rütbeten izmâr kable’z-zikir olduğu için kelâmın fesâhatine mânîdir.
b) Tenafuru-l kelimat:Bazı kelimelerin bir araya gelmesinden lisana bir sıklet gelmesidir.
Mesela: ( ر سِ يٌف ََسِ يٌف
ر َُِول وي س ٌب يف َداٌق سي ٌفر سِ ٌَف ِ ٌف و
) ِ ٌف و
( ع َ وف َات ُْما ي ٌُ ِ ي يُ ٌِ ي َ ٌيدَفع
َ ٌَِ َا َيَوي ُلدي ٌُم ي ي دي ٌُم ي ي
َ ُ)
c) Ta’kit: ( َ) ي ٌي َ ا يوَي ٌيدوب يت علفَف يد لَد ََ فاا ٌيد يُفي َ َد ا و. Kelamın bir kusurdan dolayı kendisi ile murat olunan asıl
mana üzerine delaletinin zahir olmamasıdır.2 kısımdır:
Ta’kid-i lafzi: ( لق َيَل يُُالول س
َ ها يدْل
اي ي
 ) ي يşiirinde olduğu gibi.
َِ ي ي َاُ َ ِ س
َ َُِي ايلل َفِي ي َ َُلَُ شٌاي ي
ٌ
ي
ٌ
Ta’kid-i manevi: ( عََُ دَماٌ يُ ي َ ًر اري ِي ٌَ يد َليف ف ٌْ يو ٌت دَملفَِي يَم ًٌ يوري فاٌْلع يد
 ) يşiirinde olduğu gibi.
NOT: Bazılarına göre kelamın fesih olabilmesi için kesret-i tekrar ve tetabu-u izafaat dan da hali olmalıdır.
Kesret-i tekrar’a misal: ( َِ َْ دحل ُْحل ف
ها ٌُفتو ِ ٌَ ٌُف وت ااٌحل ثَي َف ي ًَ ي
َ يْا
َ ََ ًٌ )َم ي.
Tetabu-u izafet’e misal: ( َا
َ )ُِلَُ ا ٌففا ِ ٌَُ ََ ٌيدا ٌْ ََ يًٌا
3) MÜTEKELLİMDEKİ FESAHAT: ( ال
َ اف َِا ٌبعو ه
َ َِ ٌَ  ) ُاوَْ ا ٌلم يَف َِحل فاا ٌيدم لHangi maksatla olursa olsun
َ و
mütekellimin meramını fesih bir sözle açıklayabildiği bir kabiliyettir.
BELAĞAT: Mukteza-yı hale riayet ederek düzgün bir şekilde konuşmaktır. İki yerde bulunur; kelamda ve
mütekellim’de
1) KELAMDAKİ BELAĞAT: Kelamın fesih olmakla beraber mukteza-yı hale mutabık olmasıdır.
NOT: Mukteza-yı hal muhteliftir.Çünkü kelamın kullanıldığı yerlerde farklıdır.
Kelamdaki belağatın iki tarafı vardır:
1. A’la ve a’laya yakın olandır.(Kur’an-ı kerim ve hadis-i kudsilerdir.)
2. Esfel olandır.(Öyle bir taraftır ki bir altı ile değiştirildiğinde büleğa ya göre hayvanat sesine karışır.)
2) MÜTEKELLİMDEKİ BELAĞAT: ( َال
 ) ُاوَْ ا ٌلم يَف َِحل فاا مٌَاَارَ وب وت ِا وHangi maksatla olursa olsun mütekellimin
meramını mukteza-yı hale uygun olarak beliğ bir sözle açıklayabilme kabiliyetidir.
1.FEN: İLM-İ MEÂNÎ

ر َِ َ يٌِ َيَ ل
TARİFİ: (ََ يدا ٌبعَ ٌيدَف َِ ا َ ليدمَا َِحل اي ل َُِي يُ ٌلميا ٌيدِل
) َفيَ ف ٌَا ْت اي ٌَف ي. Mukteza-yı hale uygun olan Arabi lafızların
hallerinin kendisi ile bilindiği ilimdir. MEVZUU: Arabi lafızlardır. GAYESİ: Murat olunan manayı eda
etmekte hatadan kaçınmaktır.
İlmi meani’nin babları:
1. Ahval-i isnad-i haberi
2. Ahval-i müsned-i ileyh
3. Ahval-i müsned
4. Ahval-i müteallikat-ı fiil
5. Kasır
6. İnşa
7. Fasıl-Vasıl
8. İcaz-İtnab-Müsavat
NOT: Haberin Sıtkı ve kizbi hakkında üç görüş vardır:
1. Cumhur-u ulemaya göre: Haberin sıdkı; haberin vakia mutabık olmasıyla, kizbi ise vakia mutabık
olmaması iledir.
2. Mutezileden Nazzam’a göre: Haberin sıdkı; muhbirin itikadına mutabık olmasıyla, kizbi ise itikadına
mutabık olmaması iledir.Velev ki itikadı yanlış olsun. ( ) ي وَي ٌيد يُْلهَلَاي دول َوِيَي. Buna üç şekilde cevap verilir:
a) Onlar şahidlikleinde yalancıdırlar.
b) Yaptıkları şeyi şehâdet diye isimlendirmelerinde yalancıdırlar.
c) Şehâdet ettikleri şeye itikadlarında yalancıdırlar.
3.Mutezileden Cahiz’e göre: Haberin sıdkı; haberin hem vakıa hem de muhbirin itikadına mutabık
olmasıyla, kizbi ise hem vakıa hem de muhbirin itikadına mutabık olmamasıyladır. Bunun haricindeki
şeylerin hakkında haberin sıdkı ve kizbi için birşey söylenemez. ( َْْ) ي ٌهمفي فاا اَ ووَِل س ي ٌت َِ َ َا ل. Buna şu şekilde
cevap verilir: Ayetin sonundaki (َْْ ) ي ٌت َِ َ َا لlafzı ile kasıt (  ) ي ٌت د ٌت ا ٌبم َفdir de delilik değildir.
AHVÂL-İ İSNÂD-I HABERÎ
Muhbirin haberi ile kastı ikidir:
Faide-i haber: muhbirin haberi ile kastının; muhataba hükmü ifade etmek olmasıdır.
Lazım faide-i haber: muhbirin haberi ile kastının; muhataba hükmü bildiğini ifade etmek olmasıdır.
NOT: Bazen faide-i haber ve lazım faide-i haberi bilen kişi, ilminin icap ettiği şeyi yerine getirmediği için
cahil menzilesine indirilir.(Namazın farzıyyetini bilen kişiye “Namaz farzdır” demek gibi).
Mukteza-Yı Zahire Uygun Kelam Getirmek: (Muhâtabın kısımları )

1. İbtidâî Kelam: Muhatabın zihni hükümden ve tereddütden hali ise; hükmü tekit etmeye ihtiyaç yoktur.
2. Talebî Kelam: Muhatap hükümde tereddütlü olup hükmü talep ederse; bir tekitle tekit etmek güzeldir.
3. İnkârî Kelam: Muhatap hükmü inkar ederse;inkar hasebince tekit etmek vaciptir.İsa A.S.’ın havarilerinin
ilk defa yalanlandığında ( ) يَْل ل يَد ٌا يو ٌت يُ ٌفًايَي, ikinci defa yalanlandığında ( ) يَْل ل يَد ٌا يو ٌت د يُ ٌفًايَيdemeleri gibi.
NOT: Çoğu kere kelam mukteza-yı zahirin hilafına getirilir.Bu da üç şekilde olur:
1.Gayrı sail, sail gibi kılınır; haberi işaret eden kelam gayrı sail’e söylendiği zaman olur.
(  ) ََ م ي ل َ ٌَِْا هَا يدلوَاي عا يَُي يَْل يح ٌت يُ ٌَفسيَيayeti kerimesinde olduğu gibi.
2. Gayrı münkir, münkir gibi kılınır; gayrı münkir üzerinde inkar alametlerinden bir şey zahir olursa olur.
(َْ ْا ف َاُل ه َا َحت ٌَفُل
َ ِ  ) ي الَ ثل َا ُْ فل َفيل س يف ٌُِ َ ي لَيşiirinde olduğu gibi.
3. Münkir, gayrı münkir gibi kılınır; münkirin, azıcık düşünse hemen inkarından döneceği deliller mevcut
ise olur.
( َ  ) َ فاٌر هَاayeti kerimesinde olduğu gibi.
İSNAT
)َفَا يًٌَْل ي ٌيد َب ٌَ ََ ي ٌَ ُ ٌَْلُي يَدا ُل فيَ د ي َف ٌْ ٌيد يُمواا ََت هَا ل. Mütekellimin zahiri haline binaen fiil
HAKÎKAT-I AKLİYYE: ( يدعلف ََف
veya mana fiili ma hüve lehine (aslına) isnat etmektir.Mesela:Müminin ( ) َررَي ََُي رييsözü gibi.
MECÂZ-I AKLİ: ( َ) َفَا يًٌَْل ٌييد َب ٌَ ََ ي ٌَ ُ ٌَْلُي يَدا يُبِ وق د ي ا ٌَف ُل فيَ د ي َِمر عَ و. Fiil veya mana fiili karine ile ma hüve lehinin
gayrı olan mülabesine isnat etmektir. Mesela: Müminin (َيدف َِا يَّ ٌيدِ ٌل
ٌِْ  ) يsözü gibi.
ل
NOT: ( ََ َاف َي ٌهْا ٌيدوِ َاف
ا يثلر يد ل
 ) َو عف ٌيدَ يتَ َُ عف ٌيدَ َث َاşiirinde şairin itikadı bilinmediği müddetçe mecaz-ı akli
َي ٌهْلُي ساَ يَ اَ دَا ل
üzerine haml olunamaz. Ancak; ( فا َ ُالم ف ٌْ ي سي ٌْ يمفل س ف ٌي يس ٌْ يم
َ دا ي ٌِ َ ََ ي ٌَ يً ٌَف
َ َا َ َ ا ٌوري يدالال
َ ث ٌُ َق ي ٌ اي
 ) وşiirinde
 ) ي ٌهْلُي ساَ يَ اَ دَا لlafzı ile bilindiği için mecaz-ı aklidir.
şairin itikadı şiirn son kısmı olan ( َ َا
َ ث ٌُ َق ي ٌ اي
Mecaz-ı aklinin kısımları:
1.Her iki taraf (müsnet ve müsned-i ileyh) hakikat olur. ( َيدف َِا يَّ ٌيدِ ٌل
ٌِْ ) ي
ل
ٌ
2.Her iki taraf mecaz olur. ( ) يٌِ ا يدَ ٌفا ثِلري يدمُل َي
3.Müsned;hakikat, müsned-i ileyh;mecaz olur. () ي ٌِْ ٌيدِ ٌلَ ثِلري يدمُل َي
4.Müsned; mecaz, müsned-i ileyh;hakikat olur. (َّيدف َِا ي
) يٌِ ا ٌيدَ ٌفا ل
NOT:Mecaz-ı akli kur’an-ı kerimde de çoktur.Mesela: (ٌِْ)لَ يح ٌتَيَوي مياَا ٌ فا ٌا َح ٌت ِالم ي ي مي مٌ يح ٌت يَاُلْلس( )ايم َاِ يَِي ي
(ا يشٌللدحل
)َي ٌ فا َ يٌْ ٌف ي
NOT: Mecaz-ı aklinin karinesi ya lafziye veya maneviye olur. Manevi de ya aklen (  ) يُِِلميل الَ ٌ َِ يَداٌلve
adeten
( ٌْ اف ٌيد يا
 ) فمت يََُ يmüsnedin mezkur müsnedi ileyh ile kıyamının muhal olması gibi olur veya kelamın
müslümandan sadır olması gibi olur. Normalde mecâz üzerine hamlolunamayan ( ََاَف
ا يثلر يد ل
و عف ٌيدَ يتَ َُ عف ٌيدَ َث َا
 ) ََي ٌهْا ٌيدوِاَفşiiri Müslüman bir kişiden sadır olursa mecaz-ı aklî üzere hamlolunur.

NOT: Mecaz-ı aklinin hakikatını bilmek iki kısımdır:
Ya zahir olur ( ) هُل فِِ مالفمحت, ya da gizli olur. ( ) ام َا يل َاٌ يح ي يًٌِْل س يَوي ُل َم ٌم ي ْعفيس
AHVAL-İ MÜSNED-İ İLEYH
MÜSNED-İ İLEYHİN HAZFİ:
• Muhatabın zahiri haline binaen abesten kaçınmak için ( َْ َدا واٌر ي ٌْ سي ٌا ي فاا
َ َ) ًح ْف يََ ْت َ يِ ٌميْ َاَ َْ َ سل
• Akıl ve lafızla olan iki delilden en kuvvetlisi olan akla tahyil-i udûl için (Mezkur şiirde olduğu gibi)
• Muhatabın uyanıklığını veya ne kadar uyanık olduğunu imtihan için
• Müsned-i ileyhi lisanından veya lisanını müsnedi ileyhden koruduğunu ihsas etmek için
• İhtiyaç anında inkar edebilmek için
• Müsned-i ileyh muayyen olduğu için
• Mütekellim müsned-i ileyhin muayyen olduğunu iddia ettiği için
• Ve benzeri sebeplerden dolayı
MÜSNED-İ İLEYHİN ZİKRİ:
• Müsned-i ileyhin zikri asıl olduğu için
• Karineye itimat zayıf olduğundan dolayı ihtiyaten
• Muhatabın ğabavetine tenbih için
• Ziyadesiyle izah ve takrir için
• Müsned-i ileyhe tazimi veya ihaneti izhar için
• Müsned-i ileyhin zikri ile teberrük için
• Müsned-i ileyhten lezzet bulduğunu izhar için
• Dinletmenin matlup olduğu yerde kelamı uzatmak için ( ) فَا فَلع
MÜSNED-İ İLEYHİN MARİFE OLMASI:
1) Zamirle marife olması:
Makam mütekellim, muhatab veya ğaiblik makamı olduğu için
NOT: Muhatab zamirinde asıl olan hitabın muayyen bir kimseye olmasıdır. Fakat bazı kere bütün
muhatabları kapsaması için gayr-ı muayyen için de kullanılır. ( ًَي يف يد ًَ َح ٌت َف ٌْ فِاَ َح ٌت َد ٌَ مفع يَو ٌَيد يُاٌ َف يَُي
) ْل َو ي

2) Alemiyyet ile marife olması:
• Müsned-i ileyhi kendisine mahsus olan ismiyle muhatabın zihninde hazırlamak için ( ٌ ِ) سس ٌَ فيَاي ي
• Tazim için
• İhanet için
• Alemin ifade etmiş olduğu manadan kinayeten
• Alemden lezzet bulduğunu ihsas etmek için
• Alem ile teberrük için
3) İsm-i mevsûl ile marife olması:
• Muhatab sıleden başka müsned-i ileyhe mahsus olan halleri bilmediği için ( ) يدلوَع ولي َُْل ي ٌُ َق ف يا َْ فل َد ْت
• Açıkça zikretmek müstehcen olduğu için ( اي
) ُل ا ٌ يف يس َُ ٌي يِ َ يد ل
َ ًَِاا
ل
• Ziyadesiyle takrir için ( َ ًَ ) َفيَ مٌ ي يدمَا فيَ هَا ِ ٌامَحل ف ٌي ْ ٌب
• Tefhim için ( ) هَثَا يح ٌت َُ ي ٌيدا َ ات ُل ثَا يح ٌت
• Muhatabın hata üzerine olduğunu tenbih için (َ يَ َف َف ٌت ي ٌي ميٌَففَي ي َ ي لَي يدلواَي ميف ٌَْ يح ٌت َي ٌ َيْ يو ٌت
با ااََ ي
َ ) ا ٌث
ل
ي
ٌ
ل
ٌ
• Gelecek haberin nevine işaret için ( ) ي لَي يدوَاي اًٌموَِ يفَي في فَِل مَا ًا ٌ ي اَي احْت ي َ َفاي
NOT: Bazı kere haberin nevine işaret, haberin şanına tazime vesile olur.( وع ًُل يدًلُلَ ِْل دْلِاٌملَ فل ََ يُ ي يف عم
َ ي لَي يدل
) َي ٌ َ يَ س
Bazı kere de haberin gayrısının şanına tazime vesile olur. ( َْي يف يت ٌيد ل ًَ َف
َِي ثيَاٌِل س ول ي
) اييدلوَاي وول ي
4) İsm-i işaret ile marife olması:
• Müsned-i ileyhi ekmel-i temyiz ile temyiz etmek için ( َ ًََْ ها ُِل
يَِيد ل
)فوي ي
َ َ ٌل َف ه ٌف ي س
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
• Muhatabın ğabavetine tariz için ( ََْ ه َا
َ )ا ََُِ ش َا َح ٌتيَوي اَُمْل ال افاَ يف يدُالَُ يَّ َ ييَدََل يِل
َ
• Müsned-i ileyhin yakın, uzak veya orta haldeki durumunu beyan için
• Müsned-i ileyhe yakınlık ile tahkir için ( ) يفوي ليدوَُ ا ٌو يو يف ِدَحم يو ٌت
• Müsned-i ileyhe uzaklık ile tazim için ( ) ا َ ِدت َ ويدَل ٌيدوَملري َفاٌر َه
• Müsned-i ileyhe uzaklık ile tahkir için
• Müşarun ileyhi (işaret edileni) bir takım vasıflar takip ettiği zaman müsned-i ileyhin o vasıflardan dolayı
kendisinden sonra gelen şeye layık olduğuna tenbih için. ( َ) َح ٌت َيدي دََل يف يت ٌيد يُ ٌب َا يَِيييَدََل فاا يف سع َُ ٌي فِا
5) Lâm ile marife olması:
• Muayyene işaret için (ahd-i harici manasına), ( ) َداٌق يدلوو يف ولٌَي ٌْشا
• Hakikatine işaret için (cins manasına), ( َدف يا يَ ا ٌْف َُ ي ٌيدُ ٌفَّت
)ي ل
• Mütekellimin zihninde muayyen olmasına itibarla gayr-ı muayyen bir ferd için (ahd-i zihni manasına)

( ) ي ي ٌ ي ََ يدًعَر
• İstiğrak için ( ) ي لَي يٌََ ًٌْلي دبَا ي ً وٌف
ر َيد ل
NOT: İstiğrak iki kısımdır: 1) Hakiki olur ( ,( َثحل ت
اف يد ل
َ فل َد يت ٌيدَ ٌا2) Örfi olur ( َ َل
) اَُّ يٌََُ ي
NOT: Müfredin istiğrakı her zaman ceminin istiğrakından daha kapsamlıdır. Mesela (  ) َف ياَ هَا يد َليفdemek
( ) َ َفالَ هَا يد َليفdemekten daha kapsamlıdır.
6) İzafet ile marife olması:
• İzafet en kısa yol olduğu için ( َ ََ ي
ٌ ُر ٌيداُلْاَي ي
)فَيع َُّ ل
َ يدف ٌو
• İzafet bazen muzafı ileyhin (  ) ف ٌِ َع ِيفşanına tazimi, bazen muzaafın (  ) ف ٌِ ٌييد اَاب ََ فوَرşanına tazimi,
bazen de bu ikisinin gayrısının ( ًلٌ ل َي َف ٌْ َع
 ) ف ٌِ ييد عşanına tazimi ifade ettiği için
• Veya bunların şanına tahkiri ifade ettiği için
MÜSNED-İ İLEYHİN NEKRE OLMASI:
• Müsned-i ileyhin münferid olduğunu ifade etmek için ( )الَ ف يا َْ َُ ٌي ي ٌسَا ٌيدُ َاْ ََ اًٌَا
• Müsned-i ileyhin nevi olduğuna işaret için ( ْ لف َف ٌت َثلَت
َ ٌَِ) َفاا ي
• Tazim veya tahkir için ( ها يو اََ ي ٌُ وفاثاَْي ي
َ )َداٌق د ي ف ٌي ل َد
َ ْر ٌيدَي ٌفرَ ِل َار َ د ي ِل َار
• Teksir için
َ ) ي ٌوِ يف َ َفيٌَييْ َُ ي
• Taklil için ( ا
• Hem tazim hem teksir için ( ً َْ َُ ٌي س ٌِاَل
ََِل هل ٌ يوواَِ ٌ يف ي
) َي ٌَي اي َووا ي
NOT: Müsned-i ileyhin gayrısının nekre kılınması; ya (o ğayrın) münferid olduğunu veya nevi olduğunu
 ) ي ٌَي ْ يiçin olur.
(  ) َاي اُ يو لَ يِل وَ َُ ٌي ُلَوifade etmek için yahutta tazim ( َر َُ ي ا
َْي َِِ ٌف و
 ) هرٌو يveya tahkir ( ع عي َيَل عْل و

MÜSNED-İ İLEYHİN VASIFLANMASI:
• Sıfat, müsned-i ileyhin manasını beyan edici olduğu için ( اا ٌيدََُ اُي
) اٌِ مل يس يَدا هفيَو ا ٌثَياي ي ي ٌَد َا ًٌ يت يد ل ََا يَ ٌيدَ َف ي
ع عي َِل ل
وع ا ي
NOT: ( يدع لي
َ ) ول ٌي س ٌ فَّع َس ٌ ًَُ َل َ يَ ٌدُ ََ ع يدل. Bu şiirde müsned-i ileyhin gayrısında bu durum söz
konusudur.
• Sıfat, müsned-i ileyhi tahsis edici olduğu için
• Sıfat, müsned-i ilehyin muayyen olduğu yerde medih veya zem için olduğundan dolayı.
• Te’kid için
MÜSNED-İ İLEYHİN TEKİTLENMESİ:
• Takrir için
• Mecaz tevehhümünü def’ için
• Unutkanlık tevehhümünü def’ için

• Bütün fertlerin şamil olmadığı tevehhümünü def’ için
MÜSNED-İ İLEYHİ ATF-I BEYANIN TAKİP ETMESİ:
• Müsned-i ileyhi ona mahsus olan isim ile izah etmek için
MÜSNED-İ İLEYHİ BEDELİN TAKİP ETMESİ:
• Ziyadesiyle takrir için ( ) ُم لَخي عيَيس
MÜSNED-İ İLEYHİ ATFIN TAKİP ETMESİ(MATUFUN ALEYH OLMASI):
• Müsned-i ileyhi veya müsnedi kısaltmakla beraber tafsil için
• Muhatabı doğruya red için
• Hükmü bir müsned-i ileyhten diğer müsned-i ileyhe çevirmek için
• Şüphesinin olduğunu ifade veya muhataba şüphe vermek için
MÜSNED-İ İLEYHİ ZAMİR-İ FASLIN TAKİP ETMESİ:
• Müsned-i ileyhi müsned ile hususileştirmek için
MÜSNED-İ İLEYHİN TAKDİMİ:
• Asıldan dönmeyi gerektiren bir durum olmadığı müddetçe müsnedi ileyhin takdimi asıl olduğu için
• Mübteda’da habere teşvik olduğundan dolayı haberi muhatabın zihninde kararlaştırmak için
( وع ِلف َ ٌيدِ َف لاَي ه َا َ ِاَييْ يًٌُمٌِ ت َُ ٌي اُل و
َ ) َيدل
• Muhatabın sevincini hayra yormak üzere ta’cil için
• Muhatabın kötülüğünü şerre yormak üzere ta’cil için
• Müsned-i ileyhin hatırdan çıkmadığını ihsas etmek için
• Müsned-i ileyh ile lezzet bulduğunu ihsas etmek için
• Ve benzeri sebeplerden dolayı
NOT: Abdülkahir’e göre bazı kere müsned-i ileyhin takdimi:
• Eğer müsned-i ileyh nefi harfini takip ederse takdim haberi fiiliye tahsisi ifade eder. ( َر ييي يت

ُ) يو

• Eğer nefi harfini takip etmezse takdim ya müsnedi ileyhin gayrısının haberi fiili ile münferid olduğunu
veya müsnedi ileyhin gayrısının haberi fiilide ortak olduğunu zannedene red üzere tahsis için olur.
( َُق ييي

) ل سيَ عر

• Bazı kere hükmü takviye etmek için gelir.
NOT: İmam-ı Sekkaki’ye göre müsned-i ileyhin takdimi: Yalnız tahsis ifade eder. Bazı kere de hükmü
takviye etmek için gelir.

İbn-i Malik’e göre: Müsned-i ileyhin umuma delalet etmesi için olur. ( لي د ٌت الي ٌت
) يو عَ يَ ًٌْ و
Abdülkahir’e göre; eğer “kül” kelimesi nefi edatından sonra gelmekle ( ا ٌيدُ ٌف يَ اي ٌَف يو ي
 )ُل يو عَ ُل امُْ لveya menfi fiil
için ma’mul olmakla ( ) ُل الََْا ٌيدل ٌَ يت يواع يح ٌتnefinin önünde bulunursa o nefi mecmuu-l efrad manasına gelir.
Eğer nefinin önünde olmazsa veya menfi fiil için ma’mul olmazsa o zaman umumilik ifade eder. (
Peygamberimize namaz mı kısaldı yoksa sen unuttun mu? diye sorulduğunda (  ) يو عَ ويدَل د ٌت ا يو ٌيdemesi gibi. )
MÜSNED-İ İLEYHİN TEHİRİ:
• Makam müsnedin takdimini gerektirdiği için
MUKTEZA-YI ZAHİRİN HİLAFINA KELAM İRAD ETMEK
1) İsmi zahir yerine zamir getirmek. ( ) فيَ م ٌا ْ فل َد ْت
2) Zamir yerine ismi zahir getirmek. Bu da iki kısımdır.
a) Zamir yerine ismi işaret getirmek:
Müsned-i ileyh güzel bir hükme mahsus olduğundan dolayı müsnedi ileyhin temyizine kemal-i inayet
için
(ٌَ ٌَوع مفل ي
) فلت ِلََفت َ و ٌت فلسَ وَ فلسَ وَ يفٌا ٌ ُوي َفِي ََالف ٌيدَلدَت يد اٌَِْ فاَف َم ٌْ اَلل َ َال َف وَ ال َف وَ م ٌاللُي ُ ٌف ي
َ مَر َ فوييدل
• Muhatabın kör olduğu zamanki gibi onunla alay etmek için
• Muhatabın kamil bir ahmak olduğuna tenbih için
• Muhatabın çok zeki olduğuna işaret için
• Müsned-i ileyhin son derece açık olduğunu izhar etmek için
NOT: (

َْاا س ٌ عب ٌَف َ َِويدَل َ مَلد ٌا َ و ٌا ي ٌثاا َُل َِل فَال
َ ٌ ) ميفاَ اَي سمşiiri bu kabildendir.

b) Zamir yerine ismi işaretin gayrısını getirmek:
• Müsned-i ileyhi muhatabın zihninde kararlaştırmak için (َي ََُي َ َي ََُيَُ َر

) ت

• Muhatabın kalbine korku katmak veya korkuyu ziyadeleştirmek için
• Emredilen şeyi yerine getirmeyi icab eden sebebi takviye için (Halifenin “”يولر لفتَُّ يُيتدتَي فُتي
demesi gibi)
• Merhamet talep etmek için ( َُا يملول ي
َ َْ
) ل وَفي ِلَدوع ي
َ حا ف ٌِ يل ٌيدَل
َ ر َس ٌ فلول َ يَد
3) İltifat: ( اف ف ٌْ ي َِِ ف َُ ٌْحل
) فيَ يدم ل ٌَ َِ يÜç yoldan biriyle tabir ettikten sonra üç yoldan
اف ف ٌي ُ ٌَ سْا َِ َفا و
َ ٌََِ ُ َُ ي يدشلبش ََ ِ ٌَ يدم ل
biri ile başka bir manayı tabir etmektir. Bu da altı yerde olur.
• Mütekellimden muhataba ( ) َُلدَا ََّ ٌفِي ي يدلوَع ه فَْا َيَد ٌا ي م ي ٌفاَيَي
• Mütekellimden aaibe () َيْلل ي ٌف اٌْلل ٌيدو ٌَشف َ هَ َاَ دَفِاَل َي ٌِْ ٌف

• Muhatabdan mütekellime
فَر َ ِيَ ٌا يد ل
( َ ْا داٌاا َس ٌ ث ل َ ٌدايحل
ها ٌيدَِ ًل َي
َ ثِل
ي
َ ر فٌَفِلي ُث َاري َفل ٌ فَي و ِاٌْْل َ ي يَر َ ايو َاابي
َ ْ) ِلِيل س ٌار
• Muhatabdan aaibe ( ) ٌتِملا يَوي يو ٌْم ي ٌت هَا ٌيد يب ٌالَ َافاٌي َِ َح
• Gaibden mütekellime (ً ٌلْلُي
َاف ًِلِل س ه ي
) اي ليدوَع ي ٌفًَ َ ا
يدفالَ سميش ي
• Gaibden muhataba (َايَ يَاللل ْ ٌَِي ي
َ ) ُلدَلَ ا ٌَ َت يد ا
4) Kelamını, muradının hilafına hamletmek ile muhataba beklemediği bir kelam ile karşılık vermek. (
Haccac’ın veziri Kaba’seri’ye “seni kelepçelerim” dediğinde vezirin ( ) رُشََّيَ تُ ََّي عََ َتَ فُتََّي َتت
demesi gibi.)
5) Muhatabın haline daha münasip veya kendisi için mühim olduğuna tenbihen, muhatabın sualini başka
bir sual menzilesine indirerek, ona beklemediği bir kelam ile karşılık vermek. ( اًٌَايَْل ف َي يٌْف لَا ََ يس ٌَ فَا َُيسَا ي
ٌ
ن
َ ) دَاْل
َ لق َيدِ ا
6) Tahakkuku vukuuna tenbihen mazi, ismi fail veya ismi meful ile müstakbelden tabir.
( َف هب
اَا ٌَت ا ٌْب يِ هَا يد ع
َ يَّ ُ ٌي هَا يدًلُلَي َ َُ ٌي هَا يٌْ ٌف
َ )
َ َ
7) Kalb ( ا
ٌ ) فف
َ ٌَ ِي ي يدْللسَ فاا ٌيد
NOT: Sekkaki kalb ister güzel bir hüküm ifade etsin ister etmesin mutlak olarak kabul etmiştir. Diğer
alimler mutlak olarak reddetmiştir.Doğru olan eğer güzel bir hüküm gerektiriyorsa kabul olunur
(ي ًُل يدُي
َ )َُ ٌحُ و يُ ٌَِ لف وت ي ٌفال يدُيَول لي د ٌَي ي ٌف, gerektirmiyorsa reddolunur ()وُل لا ٌْ ِ َل ٌيدب َي يدًلالفل.
AHVAL-İ MÜSNED
MÜSNEDİN TERKİ:
• Geride geçen sebeblerden dolayı:
o ( ا َساالف َِحل دَف َار
يَ هلَْ َا
ٌ
ٌ
o ( َر
لف و
يا َ ل
ْ ع يُ ما
يدفَّ ي

) َُ ٌي الي ي ًٌُا ِل ٌَيدُ اَْ ََ فٌِ اي
ٌْ ) ٌِْ يي َُِل َف ٌْ ْل َي ٌْ َُِل َف

o ( ) ي لَي ُِبو َي لَي يُ ٌفمِبس
o ( َْ ) هَِ ٌْف اَُ ا
NOT: Müsned hazfedildiği zaman onun hazfine delalet etmesi için bir karine lazımdır. Bu karine ya
kelamın hakiki suale cevap vaki olması gibi olur ( ) َدَ ٌَي ًَ ٌام يح ٌت ُ ٌي اُ يدًلُلَي َ َ ٌيْ ٌفا داليَد لي اي, veya mukadder
suale cevap vaki olması gibi olur (َََُ وَ َ يُ ٌ مَِ ْ ُُل ل م ي اَ يل يد ل َياَ يل
) َدايٌِل اماَ ي يل َفَْ َد ي ي.
MÜSNEDİN ZİKRİ:
• Müsned-i ileyhin zikrinde geçen sebeblerden dolayı

• Müsnedin isim mi yoksa fiil mi olduğunun anlaşılması için.
MÜSNEDİN MÜFRET OLMASI:
• Hükmün takviyesini ifade etmemekle beraber, ğayr-ı sebebi olduğu içindir.
MÜSNEDİN FİİL OLMASI Fiilin yenilendiğini ifade etmekle beraber kısa bir yol üzere üç zamandan biriyle
kayıtlamak için. ( َشَي ي
ا ففاَب يح ٌت امَ ل
ً يتيَ يوالُل َف ٌ فيولع سِ َااَْ َ َِ ي
)د ل
MÜSNEDİN İSİM OLMASI Hem üç zamandan biriyle kayıtlanmadığını hem de teceddüd olmadığını ifade
ْ )اٌحل َفيَ يُ ٌْ ا
içindir. Yani devam ve sübût manası ifade etmek içindir. (َ لفمْل َ دو ٌَي ا يُ عف فا
ٌفَري ي
ََُ ارٌد ي
ر يد ٌَفف يت ٌيدُي ي
MÜSNEDİN MEF’UL VEYA BENZERLERİ İLE KAYITLANMASI:
• Faideyi ziyadeleştirmek içindir (Bunun terki ise faideyi ziyadeleştirmeye bir mani olduğundan dolayıdır.)
MÜSNEDİN ŞART İLE KAYITLANMASI:
• Ancak şart edatları arasında tafsilin bilinmesi ile bilinebilecek itibarlardan dolayı şart ile kayıtlanır.(Bu
tafsil ilmi nahivde izah edilmişti. Fakat ehemmiyetine binaen “in”, “iza” ve “lev” harfleri burada tetkik
edilecektir.)
“İn” ve “İza”: İstikbalde şart içindir. Fakat “in”de asıl olan şartın vukuuna katiyetin olmamasıdır. “İza” da asıl
olan ise katiyetin olmasıdır. Bundan dolayı nadir olan yerlerde “in” harfi kullanılır, “iza” ile beraber mazi
lafzının kullanılması da çoktur.
NOT: “İn”in katiyet mevkiinde kullanılması:
• Cahil gibi görünmek için
• Muhatab kati olarak bilmediği için
• İlminin gerektirdiği şeye muhalif olduğundan dolayı hükmü bilen muhatabı cahil menzilesine indirmek
için.
• Kötülemek için
• Şart ile vasıflanmayanı şart ile vasıflanana tağlib için
NOT: Tağlib: Üzerilerine lafız söylemekte iki malumdan birini diğerine tercih etmektir ve birçok fende
geçerlidir.
( َ ( ) يُ ييرَي يت ييلAnne-baba için “ ”يَُريdemek gibi. )
NOT: “İn” ve “İza” harfleri müstakbelde bir emri gayrısına bağlamak için olduğundan dolayı bunların dahil
olduğu şart ve ceza müstakbel bir fiil oldu. Bu kaideye hiçbir zaman muhalif olunmaz. Ancak; hasıl

olmayanı hasıl suretinde göstermek gibi bir nükteden dolayı şart ve ceza müstakbel gelmeyebilir. Bu da;
• Sebebler kuvvetli olduğu için olur.
• Olması yakın olan şey vaki gibi olduğu için olur.
• Hayra yormak için olur.
• Şartın vukuuna rağbeti izhar için olur. ( فرع يي

) ترريََي يقَر

• Tarizden dolayı (Sekkaki’ye göre) ( ََ) لَتَ ي رََُ لفشي ي
NOT: Tariz: Başka bir şey murat olunduğu halde fiili bir şeye nisbet etmektir. () َُلدَا ََّ ٌفِي ي يدلوَع ه فَْا
“Lev”: şartın olmaması kati olmakla beraber mazide şart içindir. Böyle olunca “lev” harfinin dahil olduğu
şart ve cezanın olmaması ve mazi olmaları lazım gelir.
MÜSNEDİN NEKRE OLMASI:
• Tahsis ve tayin murad edilmediği için (
• Tazim için ( ع د ٌَا يُمللَاي
) يف س

ْ)م ٌا ْ ولمَر

• Tahkir için
MÜSNEDİN İZAFET VE VASIF İLE KAYITLANMASI:
• Bunlarda tam bir faide olduğu için (Bunun terki ise faideyi ziyadeleştirmeye bir mani olduğundan
dolayıdır.)

MÜSNEDİN MARİFE OLMASI:
• Muhataba marife yollarından biri ile malum olan müsned-i ileyh üzerine, marife yollarından bir diğeri ile
malum olan hükmü (veya hükmü bildiğini ) ifade etmek için. ( ) يُ ٌْ َاُي ف ٌُ ْفَ ي ٌد
MÜSNEDİN CÜMLE OLMASI:
• Hükmü kuvvetlendirmek için
• Müsnet sebebi olduğu için ( ) م ٌا ْ يِيَُي سلََ ْت
MÜSNEDİN ZARF OLMASI:
• Sahih kavle göre zarfda fiil takdir edildiğinden dolayı cümle-i fiiliyyeyi kısaltmak için.
MÜSNEDİN TEHİRİ:

• Müsned-i ileyhin zikri mühim olduğu için
MÜSNEDİN TAKDİMİ:
• Müsnedi, müsned-i ileyhe tahsis için. ( َ) َََ يُُري
• Evvel-i emirde müsnedin sıfat değil de haber olduğuna tenbih için. د ي ف َح ْت َ يُ ٌْمحا َدوَِل َففل
• Hayra yormak için.
ٌ ًٌََُِِ ي
• Müsnedi ileyhin zikrine teşvik için.َيدلُف
ي شبشَْ م ي ٌث َفري يد ع ٌْالَِِ ٌحامَحل َ ث ٌُ ي
ق يديعِا َي ي
TENBİH
Müsnedi ileyh ve müsned babında zikredilenlerin çoğu yalnız bu ikisine mahsus değildir. Akıllı olan kimse
bu meseleleri iyi kavradığı zaman bu iki babın haricinde de bu kaideleri uygulamaktan korkmaz.

AHVAL-İ MÜTEALLİKAT-I FİİL
Eğer fiil ile beraber mef’ul zikredilmezse mütekellimin maksadı:
1)Ya mutlak olarak fiilin sübûtu veya nefyi olur ki, böyle olunca müteaddi fiil lazım menzilesine indirilir ve
bir meful takdir edilmez. Bu da iki kısımdır:

a. Fiil, üzerine karinenin delalet ettiği hususi bir mefule bağlı olarak diğer bir fiilden kinaye kılınır.
ٌَ ْف َاًٌَُّ َيَوثاٌ يَ يًِل ل َ َُ َ ٌا ي
( ع َف يُي َ ي ٌي ا
َ ُِ) فع ي
b. Böyle bir fiilden kinaye kılınmaz.( ) سي ٌَ ف ٌَ اًٌم ََع ي لَ ا وَاي ا ٌَا يَُي َي لَ ا وَاي َا ٌَا يَُي

2) Veya mutlak olarak fiilin sübûtu veya nefyi olmaz. Böyle olunca mef’ulu takdir etmek sonra da
hazfetmek vacip olur.
Mef’ulu takdirin vacip olduğu yerde mefulun hazfi:
• İbhamdan sonra beyan için. Bu da eğer meşiyyet fiilinin hazfi takdir olunan mefule taalluku ğarib
olmazsa (yakın olursa) o meful hazfolunur. (  ) ها ٌَ ثلَ دح ي يو ٌت ياٌ ََُايEğer o mefule taalluku ğarib olursa meful
hazfolunmaz. ( ٌوا ُل س دِو ٌام ي ي
َ ِ) َد ٌَ َثٌَ ي ي ٌي ي

ا َيد ل
NOT: ( ٌوا ِو ٌا ي مب عوفيس
َ ث ٌَري اٌف مب عو
ُ َُ ْ ا
َ ٌِ  ) َد ٌت ايBu şiirde ibhamdan sonra beyan olmadığı
َ ِفع َ ها ٌَ َثٌَ ي ي ٌي ي
için
mevzumuzla alakası yoktur.
• Murad olunmayan bir mef’ulun murad olunma tevehhümünü def’ için.
ٌ َ) ًَ ٌَفتَ ياللت ِم ٌمي يَدا ٌيد
ع َت َ َُ ٌي مِل يَُ ِل َ و
(ا
ت َو ٌت يم ٌ فْ َا
ٌ َ ٌَيدُا
ٌ َ َها يدًع
• Mefulun ikinci defa sarahaten zikri murad olunduğu için. (َيدُول َف َت َُ شٌب
َ َ )س ٌ اٌِْل ها ٌت ْ َا ٌ دل
• Kısaltmakla beraber umumilik ifade etmesi için ( ) ا ٌفيَي َيدا َيفيدًلب َت َاي
) فرا َ َّ َفَْا َّ ي ٌْ ي
• Karine bulunduğu zaman mücerred kısaltmak için ( ع ٌف يَداٌل
• Fasılaya riayet için ( ) ُل َ لفل فِعل َُل ساا
• Zikri müstehcen olduğu için ( َُّف يت

) عيت عَّفَ يََ ُيت

• Veya başka nüktelerden dolayı
devamı...
MEF’UL VE BENZERLERİNİN FİİL ÜZERİNE TAKDİMİ:
• Muhatabın tayindeki hatasını red için (Senin zeyd’den başkasını tanıdığını zan eden muhataba ( م ٌا ي س
 ) فف ٌه يdemen gibi
• Tekid için () ُ رفَ ي ُم
• Tahsis için ( ) ففت ُمر
MEF’ULLERİN BAZISININ BAZISI ÜZERİNE TAKDİMİ:
• Asıldan dönmeyi gerektiren bir şey olmadığı müddetçe bazı ma’mullerin takdimi asıl olduğu için. Fail
( فَي
 ) يفر م ٌا ْ ف ٌُ سve (  ) َّ ٌف ٌا يbabının birinci mef’ulu gibi. (َّ) ٌف ٌا ي م ٌا سي ٌَفف سُل
• Bazı mamüllerin zikri mühim olduğu için ( ْا هيبي
َ ) سمَ ٌيد
لف َا ع
• Tehirde manayı ihlal olduğu için ( ) َسلَ ف يا َْ يُدٌ َُ يْ َُ ي ِ ََ ه ٌَفف ٌَي ا ٌوم ي يت يَاُلْ ي
• Tehirde fasılaya riayet gibi tenasübü ihlal olduğu için.
KASIR
( ََ و
ُُ ٌ ي
َ ٌ ) َفيَ م. Hususi bir yol ile bir şeyi diğer bir şeye tahsis etmektir. İki kısımdır:
ٌَ َِ َفا و
َا ي ث ٌا وَ َِثا و
1) Kasr-ı Hakiki: Bir vasfı ya da mevsufu mutlak olarak bir şeye tahsis etmek için yapılan kasırdır. İkiye
ayrılır:
a. Kasr-ul mevsuf ales-sıfat ( ْ( ) ُل م ٌا ْ َيَل ولمَرBir şeyin sıfatlarının tamamını ihata etmek özürlendiği için bu
kısım yok gibidir.)
b. Kasrus-sıfat ale-l mevsuf ( ْ ) ُل هَا يد َليف َيَل م ٌا
2) Kasr-ı Gayri Hakiki(Kasr-ı İzafi): Bir vasfı bir diğerine nisbetle bir mevsufa, veya bir mevsufu bir

diğerine nisbetle bir vasfa tahsis etmek için yapılan kasırdır. İkiye ayrılır:
a. Kasr-ul Mevsuf Ales-sıfat: Bir emri başka bir sıfat olmaksızın bir sıfata veya başka bir sıfatın
mekanında bir sıfata tahsis etmektir.
b. Kasrus-sıfat Ale-l Mevsuf: Bir sıfatı başka bir emir olmaksızın bir emre veya başka bir emrin
mekanında bir emre tahsis etmektir.
NOT: Kasr-ı izafinin bu iki kısmından her biri üç kısma ayrılır. Şöyle ki;
• Eğer muhatab hükümde ortaklığa inanıyorsa o ortaklığı kesmek için kasr-ı ifrad ( ْ ) ُل م ٌا ْ يََل ولمَرyapılır.
• Eğer muhatab hükmün aksine inanıyorsa hükmü çevirmek için kasr-ı kalb ( ) ُل م ٌا ْ يََل فل َد ْتyapılır.
• Eğer muhatap indinde her ikisi de müsavi ise hükmün tayini için kasr-ı tayin ( ْ ) ُل م ٌا ْ يََل ولمَرyapılır.
TURUKU KASIR
1) Atıf ( ْ) م ٌا ْ ثلف َْف ََولمَر
2) Nefi mea-l istisna ( ْ) ُل م ٌا ْ َيَل ولمَر
3) İnnema (َ) رْ يَ لُْل م ٌا ْ ولم
NOT: ( ُا يدواَُل َف َيَْلُل َ اي يهَ يَّ ف ٌي يٌِ ًلَِ َح ٌت يْل ي ٌَ َُ شٌاا
َ  ) يْليدوليََ ي ٌيدِلşiiri innema ile beraber zamirin munfasıl gelmesinin
sahih olduğuna misaldir.
4) Takdim ( ا يْل
) مَُ اَُ س
Bu kasır yollarının her birinin birbirinden ayrıldığı dört yer vardır:
1) Takdim kelamın manasından anlaşılır, geriye kalanlar ise kasır için vaz’ olunmuşlardır. Yani bu
lafızlardan kasır manası anlaşılır.
2) Atıfta asıl olan hem müsbet hem de menfiye delalet eden bir ifadenin bulunmasıdır. Geriye
kalanlardan asıl olan yalnız müsbete dair bir ifadenin bulunmasıdır.
3) “La” ile yapılan atıf nefi meal istisna ile birarada bulunmaz. Çünkü “la” ile menfinin şartı “la”dan başka
bir nefinin olmamasıdır.Fakat diğer ikisi ile (İnnema ve takdim) bir arada bulunabilir.( ا َ ساًا
)يُْل يْل مُاُ ا
4) Nefi meal istisnada asıl olan muhatabın bilmediği ve inkar ettiği yerlerde kullanılmasıdır. Ancak
“innema”da asıl olan muhatabın bildiği yerlerde kullanılmasıdır.
NOT: Bazı kere muhataba malum olan hüküm onun haline münasib olana itibar etmek için meçhul
menzilesine indirilir de, innema kullanılacak yerde nefi mea-l istisna kullanılır. ( ًََ
) َُل يُِ لُ ْ يََل ف ي
NOT: Bazı kere de muhataba meçhul olan hüküm meçhulun zahir olduğunu iddia için malum menzilesine
indirilir de, nefi mea-l istisna kullanılacak yerde innema kullanılır.( َ َا يَِي
ٌ ُ) ي لَي ا ُل ٌِْ يي ي
NOT: İnnemanın atıf üzerine meziyeti: İnnemadan zikredilen hükmün müsbetliğinin ve onun
haricindekilerin menfiliğinin beraberce anlaşılmasıdır. İnnemanın kullanıldığı yerlerin en güzeli tariz

mevkiidir. ( ) ريرَََّيَََي فلوُ يتيي
NOT: Kasır mübteda ve haber arasında bulunduğu gibi fiil ile fail, fail ile meful ve benzeri şeyler arasında
da kullanılabilir.
İNŞA
İnşa iki kısımdır; talebi olur, gayri talebi olur. Eğer talebi olursa; taleb anında hasıl olmayan bir şeyin taleb
olmasını gerektirir ve beş kısımdır.
1) Temenni: Bunun için vazolunan lafızlar:
) د ٌا يد ل
a. Leyte ( ثِلر اَيَ ي ا ٌَُل س
b. Hel ( اَّف ٌَ دَا َُ ٌي ث َب
) و
ٌ
c. Lev (ْا همِ لشَْا
َ )د ٌَ مرمَا
d. Lealle ( ) دَااَا يِ ان هرمَفل
2) İstifham: Bunun için vazolunan lafızlar
• Hemze: Tasavvuru ( ْ  ) َّسلت م ٌاveya tasdiki ( َْ ًٌق هَا يٌََ ْلََ ي ٌت ف
ْ ِ َ َّ ) talep için olur.
• Hel: Yalnız tasdiki talep için olur ( ْ ) ف ٌَ سلت م ٌا
NOT: Geriye kalan istifham harfleri yalnız tasavvuru talep içindir.
• Ma: İsmin açıklanması (  ) َيريََي يتveya isimlendirilen şeyin mahiyeti için ( ) تلفََي يتkullanılır.
• Men: Akıl sahipleri için muayyen olan şey sual edilir. ( ) في َي عر يت
• Eyyü: Her ikisini de kapsayan bir durumda ortak olan iki şeyden birinin belirlenmesinden sual ( ع يدبفالاٌي
ي ا
( اف ُ للُل
• Kem: Adetten sorulur ( َُ ) ٌي ِا وَ ِااْ وًَ ٌَ َِْا َيًٌفيََاَ و ٌت ِماٌْل يف ٌت
• Keyfe: Halden (durumdan) sorulur.
• Eyne: Mekandan sorulur.
• Meta: Zamandan sorulur.
• Eyyane: Müstakbelden sorulur. Bazı kere tazim mevkiinde kullanılır. ( ُ) تتيُرَي تَُ ييَُّ ََق
• Enna: Bazı kere “keyfe” manasına (  ) ي ِفشوت ي لْا َث ٌَم ي ٌتَ َّرbazı kere de “min eyne” manasına ( ) يْلا دلَ فوي
kullanılır.
NOT: Şu istifham harfleri çoğu kere istifhamın gayrındaki yerlerde de kullanılır. Bunlar:
• Cevabı geciktirmek için ( ) و ٌت ف ٌَميل
• Teaccüb için ( َ يفع يد ح ف ( ُل دا
• Muhatabın dalalet üzerine olduğuna tenbihen ( ) هراٌي م ٌوفِيَي
• Tehdid için

• Takrir olunan şeyin hemzeyi takip etmesiyle takrir için.
• İnkar olunan şeyin hemzeyi takip etmesiyle inkar için.
NOT: İstifhamın inkar manasına olması:
• Kötülemek için ( ) َّفَ ٌا فِلل
• Yalanlamak için ( ) َّهرٌَبل يو ٌت فِع يو ٌت َِ ٌلدَِْاي
• Alay etmek için ( ) ََّبميل مرٌ يُ يفل ي ٌي ْمٌ يفل ُل ا ٌَِي ي ِِلَْل
• Tahkir için ( ) ُ ٌي فوي
• Hafife almak için
• Uzak görmek için ( ًَ َْ يُ َِايْ ش ي لت مَدل ٌَي ف ٌْ ي
) يْلا د يح يت يد َوا ٌو َفع َس ٌ الَ يح ٌت ف ي
3)

Emir: Bunun için vazolunan sigalar (َ ٌف
 ي ي ٌْ ي- َ ٌف
 )دَا ٌْ يsiğalarıdır. Çünkü emir sigası işitildiğinde

yukarıdan aşağıya fiilin talebi anlaşılır.
NOT: Emir sigasının emrin gayrısındaki yerlerde kullanılması:
• Dilediğini yapmak için ( ) يُفُق يري َي يقََي قَيس
• Tehdit için ( ) يَفٌُايَي ُل َثٌَم ي ٌت
• Aciz bırakmak için ( َ ًَفتو َُ ٌي َُ شٌ َا
) هرٌميَي َِ ي
• Zelil etmek için (ر َ ف ت س ل ًَََاي
َ ) يوَْيَي
• Hafife almak için ( ) يوَْيَي َِ الفت س ي ٌَ ِ َا يس
• Müsavi kılmak için (eşitlemek için) (َ َِ يفَي
ٌ َ َِ يفَي ي ٌََم
ٌ َ) ي
دا يَ ياعحل ل
• Temenni için (ٌَِلو َُل
اا َ َِ ي
َ يدا ٌا يَ يد لَ َا يَ يَ ي ٌْا
َ )يٌ ٌَََِل يَ َُ ٌْل َِل ٌُشل
• Dua için ( ) فرا َ ي ٌ ب ٌَف دَا
• Rica için
4)

Nehiy: Bunun için vazolunan siga ( َ ٌف
 ) َم ٌْ يsiğasıdır.

NOT: Talebin şu dört nevinde (temenni, istifham, emir ve nehiy) cezadan sonra şartı takdir etmek caizdir.
د ا د ا ُلَ يْ ب ل
5)

Nida:

NOT: Bazı kere nida siğası teşvik (  ) ال ُعاَتveya ihtisas ( َيدفا
 ) يااحل اgibi başka manalarda kullanılır.
NOT: Haberi kelamın inşa mevkinde kullanılması:
• Muhatabın kalbine sevinç katmak için
• Talep edilen şeyin vukuunda hırsını izhar etmek için
• Emir suretinden kaçınmak için

• Muhatabı -istek sahibinin yalanlanmasından hoşlanmayacak biri olması sebebiyle- isteğini kabule
zorlamak için

FASIL - VASIL
Vasıl: (ا ٌيد
) ياُ ََ فاا ِ ٌَ و. Cümlelerin bazısının bazısı üzerine atfıdır.
ر ِ ٌَ ي
اَفيَ ف ٌ ي
Fasıl: Cümlelerin bazısının bazısı üzerine atfını terktir.
Eğer bir cümleden sonra başka bir cümle gelirse:
1) Birinci cümlenin iğraptan mahalli vardır:
a) İğrap hükmünde ikinci cümlenin birinci cümleye ortak kılınması kastedilir.( ) م ٌا ْ ا ٌوميري َا ٌثَي يف
NOT: ( وع فيَ فل َد ْت ي لي يدْلَع َ ََِ ْف َي لي يِل ٌيد يًِا ٌَي وفاَ ْت
َ  ) َ َيدلşiirinde iki cümle arasında cihet-i camia olmadığı için
şiirin şairi üzerine ayıp görüldüğüne misaldir.
b) İğrap hükmünde ikinci cümlenin birinci cümleye ortak kılınması kastedilmez.
( ) َيوي ٌاَي يدا ثال اْحت سلدَي يَ اْل َُوت ي اُْل ِْي ًُمحمدي ا اًمحمَ ِحت
2) Birinci cümlenin iğraptan mahalli yoktur:
a) İkinci cümlenin vav’dan başka bir atıf harfiyle birincisine bağlanması kastedilirse atıf yapılır.( َ م ٌا ْ ه فس
َ) ف ٌُ ْف
b) İkinci cümlenin vav’dan başka bir atıf harfi ile birincisine bağlanması kastedilmezse:
• Birincisi için ikincisine verilmesi kastedilmeyen bir hüküm olur. (Fasıl vaciptir)
• Birincisi için ikincisine verilmesi kastedilmeyen bir hüküm olmaz.

NOT: Faslın vacip olduğu yerler (Deva-i fasıl) dörtdür:
1) Kemal-i inkita’:
a) İki cümle lafzan ve manen haber ve inşa olmakta ihtilaf ederse. () َسلَ فيََ ي يف ٌت ي ٌفًَي ي ْيمي ََديحل

b) İki cümle yalnız ma’nen haber ve inşa olmakta ihtilaf ederse. ( ا
) ُل هيبيْ فَِ ُ ي ي
c) Aralarında cihet-i camia (ortak nokta) olmazsa.
2) Kemal-i ittisal:
a) İkinci cümle birinci cümleyi te’kit edici olduğu içindir. (Mecaz veya yanlış anlaşılma tevehhümünü def’
için yapılır).
( َ ) َفاٌر هَا
b) İkinci cümle birinci cümleden bedel kılındığı içindir. (Birinci cümle kastedilen mananın tamamına kâfi
olmadığından
ٌ ً َ اَف
yapılır) (سَ يَ د
) ي ي ٌَفَِ َميلاَُ لي َف ٌْ ْل َ َيَل ه يو ٌي ها يد ا
َيدا ٌح َف يُ ًٌاَُل سي ي
c) İkinci cümle birinci cümleden atf-ı beyan vaki olduğu içindir. (Birinci cümle kapalı olduğu için yapılır)
) ل فاا ثافت ٌيد ي ٌا َ َ يُ ٌالَ َاٌِااهًٌََق يَد ٌا َ يد ل
( ث ٌا ليي سلَ ال ِ يت ف ٌَ ي ي عَ س
3) Şibih kemal-i inkita’: İkinci cümlenin birinci cümle üzerine atfı, birinci cümlenin gayrısı üzerine atfına
ها يديلب ََ محاَ يت * َم ي
muhtemel olduğu içindir. (buna “katı” da denir). ( ٌَا َِحل
َ ِْا ي
َ ْع اي ً ٌاُا ي ل
َ ) ِ َس ييفيفل
4) Şibih kemal-i ittisal: İkinci cümle, birinci cümlenin iktiza etmiş olduğu suale cevap vaki’ olduğu içindir.
Buna “istinaf” da denir.
NOT: Sekkaki’ye göre istinaf; ya dinleyene soru sordurmamak için, ya da dinleyeni kerih gördüğünden onu
konuşturmamak için hemen açıklama yapmak üzere yapılır.
İstinaf üç kısımdır:
a) Hükmün mutlak sebebi için olur. (َْ َدا واٌر ي ٌْ سي ٌا ي فا َا َْ َ ًح ْف يََ ْت َ يِ ٌميْ َا
َ َ) سل
b) Hükmün hususi sebebi için olur. ( َُ ََََ ْ ٌبًَا ي اَي يدْل ٌبق ْ لُلفت ْ َِلدًع
ِف ي
) ل يي َ ا
c) Hükmün mutlak ve hususi sebebinin gayrısı için olur. (ها ٌُفتو َ َ سيَي َدو ٌَي ٌُفمَا َمْااَا
َ ْا
َ ْ) مفت ٌيدََي َو يَ ي ل
Yine istinaf:
ْ
ْ )يٌِ ًْ يدا ما و ما
a) Kendisinden istinaf yapılan şeyin isminin iadesi ile olur. (ِلاُ ِلًَِلي
b) Kendisinden istinaf yapılan şeyin sıfatı üzerine mebni kılınan şey ile olur. ( َات ي ٌف َْ دَويدَل
َ يٌِ ً ٌْ ي يَدا م ٌا و َ َاليل ٌيدل
)
NOT: Bazı kere istinafın evveli hazfedilir. () د هاحل ِلدَ ا ََ َيلَل ََ اًِلل. Bazı kere de yerine bir şeyin kaim
olmasıyla
(ر مف ٌُم ي ٌت ي لي يَ ٌ َم يو ٌت
ْ ََر َداٌق د يو ٌت ي
ْ ٌش َ د يح ٌت ي ٌَد
ْ ) سيفا, veya bir şey kaim olmaksızın (  ) هََْت يدُلف َيtamamı hazfedilir.
NOT:Vaslın vacip olduğu yerler (Deva-i vasıl):
1) Maksudun hilafının anlaşılmasını def’ için (yani atıf yapılmazsa yanlış bir mana anlaşılabileceğinden

dolayı)
( َ ( َياا ل ا
2) Kemal-i inkita’ ile kemal-i ittisal arasını ortalamak (tevessut beyne’l kemâleyn) için yapılır. (Bu da iki
cümle lafzan ve manen veya yalnız manen cihet-i camia ile haber veya inşa olmakta ittifak ederlerse olur.)
( ف يح ٌت
) اي ل َ فيَي ا َفيَ ل َ ي
NOT: Cihet-i camia; hem müsnedi ileyh hemde müsnedlere itibarla yapılır. ( ) َا ٌثَي يف م ٌا ْ ا ٌوميري
NOT: İmam-ı sekkaki’ye göre cihet-i camia üçtür:
1) Aklî: Bu da üç kısımdır:
a) İttihat fi-t tasavvur
b) Temasül fi-t tasavvur
c) Tezayüf
2) Vehmî: Bu da üç kısımdır:
a) Şibih temasül (beyaz ve sarı renkleri arasındaki benzerlik gibi)
b)

Tezat (siyah ve beyaz gibi)

c)

Şibih tezat (sema ve arz gibi)

3) Hayalî: İki şeyin tasavvuru arasında hayaldeki bir yakınlık ile olur.
NOT: Vaslın güzellikleri: Ya iki cümle arasında cümle-i ismiyye ve filiyye olmakta veya iki fiil arasında mazi
ve muzari olmakta bir münasebet olmasıdır.
İLAVE:
Hâl vaki olan cümlelerde hali zilhale (kendisinden hal yapılan kelime) bağlamak için bir rabıta (bağlaça)
ihtiyaç vardır ki bu rabıt’da asıl olan zamirdir. Fakat bazı yerlerde “vav”da kullanılır.
NOT:Hal vaki’ olan cümle müsbet fiil-i muzari olursa burada rabıt yalnız zamirdir.( ََييت ي

 ) فتل قEğer

müsbet fiil-i muzarinin gayrısı olursa:
a) Menfi muzari (Burada rabıt zamir ve vav’dır.) ( يََ يتُر قير

) ييَر

b) Müsbet mazi (Burada rabıt zamir ve vav’dır.) ( ) يْاا اوَي دا بت َس ِاَْا يدوِف
c) Menfî mazi (Burada rabıt zamir ve vav’dır.)
d) Cümle-i ismiyye (Burada rabıt zamir ve vav’dır.) (

ا
)وااُم هَُ يدا ه ا

NOT: Abdülkahir’e göre hal vaki olan cümle-i ismiyyelerde mübteda, zilhal’e raci’ zamir olursa rabıtın vav’lı
gelmesi vaciptir. ( َ) الَ ما َفَ اًف. Eğer (  ) فاا ومب ًارgibi haber zarf olup mukaddem gelir, ve mübteda
da muahhar gelirse vavın terki çoktur. ( ْ ا ًَي
َ ِ) فاٌ ي َُّ ٌيد. Eğer mübteda üzerine vavın haricinde bir
لمع فا ل

harf dahil olursa
(ًَ ي ٌيدَِي َف ي
َ ِ) هلي ٌا ي فًا ي ٌي مي, veya hal vaki olan cümle müfred bir halin akabinde gelirse
ا يٌَي ي
ا َِي َد ل
اْا ولْلُل َ ِ َْ ل
َ ٌَ َف
( ) ٌَع َا ْتًلدَُل س َ ِ ٌيف يل مِا َا َْ َم َي لني ايٌِل َال دْلvav’ın terki güzeldir.

ÎCÂZ – İTNÂB - MÜSÂVÂT
Müsâvât: ( ََ َ
ٌ ) ٌيد يُفي َ َِا ٌبعو يًُل وَد ي و مل ٌ َا ي ي. Asıl murâdı, ona müsâvî olan lafız ile eda etmektir. Misâli:
( ) ٌيد يُ ٌْمِ ف ٌْل َي ًَ يَّ ر يَْلل ولدل ٌا ََ يدلوَع فيَ يُ ٌَفوَا َ ي لَي َ ٌا ي ي لي
İcâz: (ََ َ
ٌ ) ٌيد يُفي َ َِا ٌبعو ْل َس و ف ٌْ ي َيرو مل ٌ َا ي ي. Asıl murâdı, anlaşılmasına yetecek noksan bir lafız ile eda
etmektir. İcâzın kısımları ikidir. Îcâz-ı kasır: Hazifle olmayan kelamdır. Misal: ( ) ا ٌيدلََل َ ِالت َْد يو ٌت َه. Bu âyetin
Araplarca aynı mânaya gelen ( ََ ٌ ) ي ٌدلمٌ يَ ي ٌْبا د ٌَالمsözüne karşı birtakım faziletleri vardır:
1-) Âyetden Arapların sözüne mukâbil olan kısmın harflerinin daha az olması.
2-)Asıl maksada (hayata) açıkça delâlet etmesi.
3-) Hayât kelimesinin nekreliğinin tâzim ifâde etmesi.
4-) Ayetin bütün fertlere şâmil olması
5-) Tekrârdan hâlî olması.
6-) Mahzüf takdîri yoktur.
7-) Tıbâk sanatı vardır.
Îcâz-ı hazif: Hazif ile olan kelâmdır. Üç kısımdır:
1-) Cümlenin cüz’ü hazfedilir. Bu da; a) Muzaaf b) Mevsuf c) Sıfat d) Şart e) Şartın cevabı f) Veya bunların
gayrısında olur.
2-) Cümlenin kendisi hazfedilir. Bu da a) Müsebbeb b) Sebeb c) Bunların gayrisinin hazfi ile olur.
3-) Birçok cümle hazfedilir.
İtnâb: (ََ َ
ٌ ) ٌيد يُفي َ َِا ٌبعو مي ََ و فا ٌا َ دَبلََ وت مل ٌ َا ي ي. Asıl murâdı, bir fâideden dolayı zâid lafızla eda etmektir. Dokuz
şeyle olur
1) İbhâmdan sonra îzâh ile ( ) فِاَا ي ٌثفٌِ اَا َ ٌَفع
2) Hâssın faziletine tenbîhen âmdan son hâssın zikri ile ( َبتَ ٌيد يَ ًٌ ا
َاَيتَ َيد ل
) ِلهَييَ فاا يد ل
ي
ل
ل
3) Bir nükteden dolayı tekrâr ile, ( ) وب ً ٌَر م ٌَا يَُي ش لت وب ً ٌَر م ٌَا يَُي
4) Îğâl ile ( لفَي لَي ٌَِ فيس دمٌَم عت ٌيد يح يت ي َِ َ ورْل ي فا ْت َه
ْ ْ َ ًَ ٌَ) ا ف. İğâl; şiiri kendisi olmadan da mânânın anlaşılacağı kelâm
ile bitirmek demektir.
5) Tezyîl ile (  ) سي ٌَ الَ ٌيدِ عُ َ مفُ ٌيدِل َ يَ ي لَي ٌيدِل َ َ ولي مفيَ سسل. Tezyîl; te’kid için bir cümleyi kendi mânâsını içeren
başka bir cümlenin ta’kip etmesidir.
6) Tekmil ile. (  ) يو لَد وَ فاا ٌيد يٌََُُ َْاي يف لَمتو فاا ٌيدوله ََفايTekmîl; yanlış anlaşılması muhtemel kelâmda bu îhâmı
def’eden bir şeyi getirmek demektir.
7) Tetmîm ile. ( َ ) َ ايمَا يَُي يد لَلت فاا يِِاTetmîm; yanlış anlaşılmaya muhtemel olmayan bir kelâmda bir
fazlalığın getirilmesi demektir.
8) İtiraz ( cümleyi itiraziyye ) ile ( ) ي لَي يشلُلَْاي َِ َياا ٌَمحل س ٌ يٌِ َا ٌ ً ٌََُا يَدا م ٌف ياُل وي
9) Veya bunların gayrısı ile

