TELHIS SORU VE CEVAPLARI

Benim zizden başka kimim varki – Benim elem ve endişem sizler içindir – Ağlama Karacaahmet ağlama
bir gün seninde yüzün güler. Benim sizi terk etmem mutasavver midir?
Bizim bir günlük dersimiz başkalarında bir ayda, bizim bir aylık dersimiz başkalarında bir yıllık dersimizdir.
Bu fırsatı kaçırmayınız.
Evlatlarım sizler okuyun ilim irfan sahibi olun. Sizin saçlarınızın adedince talebeniz olacaktır.
1. Telhis Kitabı Hangi İlimden Bahseder?
** Fesahat ve Belagatten bahseder. (telhis; bir şeyi hulasa etmek demektir.)
2. Musannifi Kimdir?
** Muhammed bin Abdurrahman Hatîbi Dımışkî Hz. Dir.
3. Beraatül İstihlal Nedir?
**  دوصقملل ابسانم ءادتبالا نوكibtidanın maksuda münasip olmasıdır.
4. Fesahat Ve Belağatın Tarifleri Nelerdir?
** Fesahat: Sözün ses ve mana kusurlarından hali olmasıdır.
Belagat: Kelamın muktezâi hale mutabık ve kusursuz olmasıdır.
5. Fesahat Kaç Şeyle Vasıflanır Birer Misal Veriniz.
** Müfret ile vasıflanır. ق ص يدة ف ص يحة.rınalfısav almaleK .ibigك لمة ف ص يحةgibi.
Mütekellim ile vasıflanır.  شاعر ف س يحgibi.
Bu dinin garip anlarında hizmet gören saltanatını sürmeden ölmez. Benim evlatlarım fukara olmayacaktır.
(S.H.T. ks)
6. Belağat Kaç Şeyle Vasıflanır Birer Misal Veriniz.
** Kelam ile vasıflanır.  ي غة لب ةديصقgibi. Mütekellim ile vasıflanır.  غيلب رعاشgibi.
7. Fesahat Fil Müfredin Tarifi Nedir?
**  سايقلا ةفلاخمو ةبارغلاو فورحلا رفانت نم هصولخkelimenin tenafürü huruftan, garabetten ve kıyasa
muhalefetten halis olmasıdır.
8. Tenafür Lafzın Lisana Ağır Gelmesidir. Müfretteki Tenafür’e Misal Veriniz.
**  ىلعلا ىلا تارزشتسم هرئادغistişhad (müsteşziratün) kelimesidir. Nükte: maharici mütekarib olan hurufun
içtimaından tenafur hasıl olmuştur, bu sebeble fesih değildir.(Mürtefiâtün deseydi fesih olurdu)
9.

Garabetin Tarif Ve Misalini Söyleyiniz.

** ninilamitsi ,rihaz nınısanam pulo işhav ninemileK ال ك لمة وح ش ية غ ير ظاهرة ال م ع نى والمأن و سة اال س ت عمال ك ون
alışılmış olmamasıdır.
Misal:  اجرسم انسرمو امحافوMahalli istişhad (müserrecen) kelimesidir. Nükte: Müserrec kelimesi iki manaya
muhtemeldir lakin şairin hangi manayı kastettiği malum olmadığından garabet hasıl olmuştur, fesih
değildir.

10.

Muhalefetül Kıyas Ne Demektir, Misal Veriniz.

** Kelimenin sarf kaidelerine muhalif olmasıdır.
Misal:  لعلا هلل دمحلاuğudlo picav mağdi edemilek uB :etküN .ridisemilek( ilelce le) dahşitsi illahaM ى االج لل
halde yapılmamıştır, bu sebeple kıyasa muhaliftir, fesih değildir.
Bizim para pul, makam, mevki, siyaset, politika, kavga ve gürültü ile işimiz olmaz. İstisnasız her Müslüman
çocuğunu okuturuz. (S.H.T. ks)
11.

Fesahat Fil Kelamın Tarifi Nedir?

**  اهتحاصف عم ديقعتلاو تاملكلا رفانتو فيلأتلا فعض نم هصولجher bir cüzü fesih olmakla beraber
kelamın, za’fı teliften, tenefürü kelimâttan ve ta’kıtten halis olmasıdır.
12.

Za’fı Te’lif Ne Demektir, Misal Veriniz?

** Kelamın nahiv kaidelerine muhalif olmasıdır. Misal:  ارب غه ممال زيداgibi. Bu misalde hem lâfzen hem de
rütbeten izmar kalbe zikir olduğundan fesih değildir.
13.

Tenafür Fil Kelam’a Misal Veriniz.

**  سيلوalkamlo hisef üzüc rib reh nımalek uB :etküN .rıdımamat nımalek :dahşitsİ .ibig ق رب ق بر حرب ق بر
beraber bir araya gelmeleri lisana ağırlık verdiğinden kelamda tenafür hâsıl olmuştur, fesih değildir.
14.

Te’kıd’in Tarif Ve Misallerini Söyleyiniz.

 ان ال يenirezü anam nanulo tarum nımalek ıyalod nedinam ribك ون ال ك هم ظاهر ال دالل ة ع لى ال مراد ل خ لل
delaletinin zahir olmamasıdır. Bu da iki kısımdır. Ya Nazımda olur. اب و امال حى اب وه اكلمم الا سانلا ىف هلثم امو
 ي قارب الgibi. Bu şiirde İstişhad: beytin tamamıdır. Nükte: Mübteda ile haber arasını, sıfat ile mevsuf arasını
yabancı kelimeler faslettiğinden ve yine müstesna müstesna minh üzerine takaddüm ettiğinden Ta’kıt hasıl
olmuştur, fesih değildir.
Ya da İntikalde olur. ( ىانيع بكستو اوبرقتل مكنع رادلا دعب بلطأسadumcetil) dahşitsİ .ibig ال دموع ل تجمدا
kelimesidir. Nükte: Akla ilk intikal eden şey, çok ağlamaktan gözyaşlarının artık kalmamış olmasıdır. Fakat
şairin kastettiği mana bu değil bilakis vuslat sebebiyle gözyaşlarının dinmesidir. İşte bu ikinci manada
Ta’kıt hâsıl olduğundan fesih değildir.(Ta’kıt düğüm demektir)
15.

Kesreti Tekrar Ve Tetabuu İzafet’e Misal Veriniz.

uğudlo inam etahasef nırarket iterseK :etküN .rıdımamat nımalek :dahşitsİ س بوح ل ها م نها عاي ها شواهد
söylenmiştir, fakat bunda nazar vardır. Çünkü Kur’an-ı Kerimde bu vakidir. اهروجف اهمهلاف اهاوس امو سفنو
uubetet :etküN .rıdımamat nımalek :dahşitsİ .ibig  حمامة جرعى حومة ال خ ندل ا سج عى:lasim etefazİ .ibig وت قواها
izafetin fesahate mani olduğu söylemiştir. Fakat bunda nazar vardır, çünkü bu Kur’an- Kerimde vakidir. ركذ
 رحمة رب ك ع بده زك ري اgibi.
İnsanlar nasıl toplu resim çektiriyorlarsa bizimde buradaki resmimizi ruhanîler çekiyor. (S.H.T. ks)
16.

Fesahat Fil Mütekellim’in Tarifi Nedir?

** حيصف ظفلب دوصقملا نع ريبعتلا ىلع اهب ردتقي ةكلمbu öyle bir melekedir ki mütekellim bu meleke
sebebiyle maksadını fesih bir lafız ile tabir etmeye muktedir olur.

17.

Belagat Fil Kelam’ın Tarifi Nedir?

**  هتحاصف عم لاحلا ىضتقمل هتقباطمFesih olmakla beraber kelamın muktezâi hale mutabık olmasıdır.
18.

Mukteza’i Hal Neden Muhteliftir?

** Çünkü kelamın makamları muhteliftir. Yani Tenkir, Tarif, Itlak, Takdim ve Zikirden her birinin makamı
diğerinin makamına zıttır. Yine Faslın makamı Valsın makamına, İcazın makamı muhaliflerinin makamına
zıttır. Ve yine zeki olana hitap ile olmayana hitap bir olmayacağı için, mukteza-i hal muhteliftir.
19.

Güzellik Ve Kabulde Kelamın Şanının Yüce Veya Düşük Olması Ne İledir?

** Muktezai hale mutabık olup olmamasıyladır.
20.

Mukteza’i Hal = İtibarı Münasip.

Kusuru olmayanın bu kapıda ne işi var? Düzeltmeye bu işin kokusu bile yeter. (S.H.T. ks)
21. Belağatın Mercii Nedir.
** Terkip ile mana ifade etmesi hasebiyle lafza racidir.
22. Kelamdaki Belagat İçin Kaç Taraf Vardır Bunlar Nelerdir.
** İki taraf vardır. 1- Âlâ taraftır ki, bu Kur’an-ı Kerim ve ona mülhak olan Hadisi Kutsi ve Hadisi Şeriflerdir.
2- Esfel taraftır ki bulunduğu makamdan bir derece daha düşecek olsa bülağa indinde hayvan seslerine
ilhak edilir.
23. Belagat Fil Mütekellim’in Tarifi Nedir?
** بليك
 ملكة يقتدر بها على تأليف لBu öyle bir melekedir ki mütekellim bu meleke sebebiyle beliğ bir kelam telif
كهم ل
etmeye muktedir olur.
24. ملعKaydı İle Neler Bilindi?
** Üç şey bilindi 1- Fesahat ile Belagat arasında umum husus mutlak olduğu (yani her beliğ fesihtir fakat
her fesih beliğ değildir.)
2- Mütekellim tarafından murat olunan manayı edada hatadan itiraz.
3- Fasihi gayrı fasihten temyiz.
25. Fasihi Gayrı Fesihten Ayırmak Ne İle Bilinir?
** Lügat, sarf, nahiv ilimleriyle bilinip his ile idrak edilir.
72 şeytan kuvvetinde olan nefsin çaresi RÂBITA’dır. (S.H.T. ks)
26. Murat Olunan Manayı Eda Ederken Hatadan İtiraz Hangi İlimle Bilinir.
** İlmi Meâni ile bilinir.

27. Te’kıd’i Maneviden İtiraz Hangi İlimle Bilinir?
** İlmi Beyan ile bilinir.
28. Kelamın Güzellik Vecihleri Hangi İlimle Bilinir?
** İlmi bedi ile bilinir.
29. İlmi Meâni’nin Tarifi Nedir, Vazıhı Kimdir?
** لاحلا ىضتقم قباطي اهب ىتلا ىبرعلا ظفللا لاوحا هب فرعي ملع وهو. Kendisi sebebiyle Arabî lafızların
muktezai hale mutabık olup (olmama) halleri bilinen bir ilimdir. Vazıhı Abdulkâhir Cürcânî Hz. Dir.
30. İlmi Meaninin Bablarını Sayınız.
** 1- Ahvali İsnadı Haberî 2- Ahvali Müsnedi ileyh 3- Ahvali Müsnet 4- Ahvali Müteallıkatı Fiil 5- Kasır 6İnşa 7- Fasıl – Vasıl 8- İcaz, Itnap, Müsavat.
Asrısaadet bir daha yaşanmadıkça kıyamet kopmayacaktır. (S.H.T. ks)
31. İlmi Meaninin Tahakkuk Etmesi Ne İle olur?
** Bu sekiz babın tahakkuku ile olur.
32. Turuku Kasrı Sayınız.
** Atıf,  امنا, Nefi meal istisna, Takdim
33. İnhisar Kaç Kısımdır Misallerle İzah Ediniz.
** İnhisar iki kısımdır. 1- Küllün eczaya inhisarı. Mesela 10 lafzı kül bir lafızdır 1- 2- 3 vs ise eczasıdır,
bunlardan her birine 10 denilmez bilakis mecmuuna 10 denilir.
2- Küllinin cüziyyâta inhisarı. Mesela İnsan lafzı küllî bir lafızdır. Zeyd, Amr, Hasan vs ise cüz-îdir. Her
birine insan denildiği gibi mecmuuna da İnsan denir.
34. Tenbihin Tarifi Nedir?
**  ىتأيس ام راظتناو قبس ام راضحتساGeçmişi hatırlayıp geleceklere nazar etmektir.
35. Haberin Sıdkı Ve Kizbi Hakkında Kaç Mezhep Vardır, Delilleriyle İzah Ediniz.
** Üç mezhep vardır. 1- Ehli Sünnet = Haberin sıdkı ve kizbi vakıa mutabık olup olmaması iledir.
2- Mutezileden Nazzam = Hata da olsa İtikada mutabık olup olmamasıyladır. Delili:نوبذاكل نيقفانملا نا
ayeti celilesidir. Ehli sünnet buna üç şekilde cevap vermiştir. 1- Buradaki mana “şehadette yalancıdırlar.”
Şeklindedir. 2- Bu sözlerine “şahadet” diye isim vermelerinde yalancıdırlar, zira şehadet lisanın kalbe
muvafakat ederek ikrarına denir. 3-  ان ك ل ر سولanıdakiti nıralkıfanüm rebah uB .ridirebah nıralkıfanüm

هللا

mutabık olmadığı için değilde onların itikadı batılalarında vakıa mutabık olmadığı için kaziptirler.
3- Mutezileden Cahız = Hem vakıa hem de itikada mutabık olup olmamasıyladır. Delili: ام ىرتفا

ع لى هللا

ad kıdıS .zemelide tansi bizik anuncem iknüç ,rıdıryag nibzik tarum eli tenniC .ridisemirek iteya ب ال ج نة
değildir çünkü münafıklar Peygamberimizin doğruluğuna itikat etmemişlerdi. Ehli Sünnet cevap verir:  ماi
muttasılanın ma ba’di ma kalbine zıttır, dolayısıyla mana  ىرتفي مل ماşeklindedir.
Evlatlarım sakın haa azminizden dönmeyiniz! Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Biz azmettik muvaffak

olduk. (S.H.T. ks)
 احوال اال س ناد ال خ برىCÜMLE- İ HABERİYEDEKİ İSNADIN HALLERİ
36. Muhbirin Haberiyle Kastı Nedir, Bunlara Ne İsim Verilir?
** Muhbirin haberiyle kastı 1- ya muhataba bir hükmü bildirmek 2- ya da kendisinin de o hükmü bildiğini
bildirmektir. Birincisine Faidei haber, İkincisine ise Lazımı faidei haber denilir.
37. Muhatabın Halleri Nelerdir. Bu Hallere Ne İsim Verilir?
** Muhatabın halleri üçtür. 1- ya muhatabın zihni hükümden hali olmakla beraber hükmü bilmeyi talep de
etmez. 2- ya hükümde mütereddit olmakla beraber hükmü bilmeyi talep eder. 3- ya da hükmü inkar eder.
Birincisine İptidai, İkincisine Talebi, Üçüncüsüne ise İnkari kelam denilir.
38. Kelamı Bu Haller Üzere Getirmeye Ne İsim Verilir?
** Muktezai Zahir üzere ihraç denir.
39. Çoğu Zaman Kelam Muktezai Zahirin Hilafı Üzere İrad Edilir De Gayrı Sail, Sail Gibi, Gayrı Münkir
Münkir Gibi, Münkir İse Gayrı Münkir Gibi Kılınır. Bunların Misallerini Söyleyip Anlatınız.
** Gayrı sailin sail kılınışı: Bu, muhataba haberi işaret eden bir kelam söylendiği ve o da mütereddit talibin
beklediği gibi haberi bekler duruma düştüğü zamandır. Misal: نوقرغم مهنا اوملظ نيذلا ىف ىنبطاختالو
ayetidir. Burada Nuh (as)ın zihni zalimlerin boğulup boğulmamaları hakkındaki hükümden hali olduğu
halde hali değilmiş gibi kabul edilmiş ve kelam muktezai zahirin hilafına olarak te’kit ile getirilmiştir.
Muktezai Zahir  نوقرغم مهşeklinde te’kitsiz olmasıdır.
Gayrı münkirin münkir gibi kılınışı: Bu, muhatabın üzerinde inkar alametleri zahir olduğu zaman olur.
Misal:  حامر مهيف كمع ىنب نا هحمر اضراع قيقش ءاجşiiridir. Burada muhatap gayrı münkir olduğu halde
üzerinde inkar alameti bulunduğu için münkir menzilesine tenzil olunarak kelam muktezai zahirin hilafına
olarak te’kitli getirilmiştir. Mutezai zahir  كمع ونبşeklinde olmasıdır.
Münkirin gayrı münkir kılınışı: Bu, muhatap tefekkür ettiği takdirde inkârından vaz geçeceği deliller
mevcut olduğu zamandır. Misali:  هيف بيرالayetidir. Şöyleki, Kur’an- Kerimde şüphe olmadığına dair
okadar açık deliller vardır ki şüphede bulunmak adeta imkânsızdır. Bu sebeble münkir gayrı münkir kabul
edilmiş ve kelam muktezai zahirin hilafına te’kitsiz getirilmiştir. Mutezai zahir بيرال نآرقلا نإ هللاو
 ف يالşeklinde olmasıdır.
Evlatlarım biz sizi gözetmesek nefis sizi bir anda perişan eder. (S.H.T. ks)
40. Hakikatı Akliyye’nin Tarif Ve Misallerini Söyleyiniz.
**  لا دانسا ىهوâm iliif anam ayev liif edrihaz erög emilleketüM ف عل او م ع ناه ال ى ما هو ل ال ع ند ال م ت ك لم ف ى ال ظاهر
hüve lehine isnat etmektir. Misal: müminin  لقبلا هللا تبناve kâfirin  لقبلا عيبرلا تبناdemesi gibi.

41. Mecazı Akliyye’nin Tarif Ve Misallerini Söyleyiniz.
**  لوأتب هل وه ام ريغ هل سبالم ىلا هانعم وا لعفلا دانسا وهوBir karine ile fiil veya mana fiili mâ hüve lehinin

gayrı olan mülabesine isnat etmektir. Misal: kâfirin  لقبلا هللا تبناve müminin  لقبلا عيبرلا تبناdemesi
gibi.
42. Fiil Ve Mana Fiil İçin Muhtelif Mülabesetler Vardır, Bunlar Nelerdir.
** Bular; Fail, Mefulu bih, Mastar, Zaman, Mekân ve Sebebtir.
43. Mebniyyun Lil Fail Ve Mebniyyun Lil Mef’ul Ne Demektir?
** Mebniyyun Lil Fail; fiil veya mana fiilin malum olmasıdır.
Mebniyyun Lil Mef’ul; fiil veya mana fiilin meçhul olmasıdır.
44. Mebniyyun Lil Fail Olan Kelimenin, Failine Mebniyyun Lil Meful Olan Kelimenin Naibi Failine İsnadı
Hakikattir. Fakat Bir Alaka Sebebiyle Bunlardan Başkasına İsnadı İse Mecazdır. Misallerini izah ediniz.
**‘ ةيضار ةشيعrazı olan hayat’ misalinde, ةيضارkelimesi Mebniyyun lil fail iken ve dolayısıyla failine isnat
etmesi gerekirken, hakikatta meful olan ةشيعkelimesine raci zamire isnat etmiştir. Ve mecazi akliden
olmuştur. Çünkü Hayat razı olucu değil razı olunandır.
eniliaf ibian alyısıyalod ev neki lufem lil nuyyinbeM isemilek  م ف عمednilasim ’les şumlurudlod‘ س يل م ف عم
isnadı gerekirken, hakikatte fail olan ‘sel’ kelimesine isnat etmekle mecazi akliden olmuştur. Zira ‘sel’
doldurulmaz doldurur.
Diğer misalleri de bunlara kıyas ediniz.
45. Mecazı Aklinin Tarifindeki  لوأتبKaydı İle İtikadı Bilinmeyen Kişinin Kavli Mecaz Olmaktan Çıkar.
Çünkü Bir Sözü Söyleyenin İtikadı Bilinmeden O Söze Mecaz Hükmü Verilemez. Kelamda Asıl Olan
Hakikattır. Bunun Misalini Verip Anlatınız.
**  ىشعلا رمو ةادغلا رك ريبكلا ىنفاو ريغصلا باشاşiiridir. Nükte: şairin itikadı bilinmediğinden “eşabe” ve
‘efna’ fiillerinin  ىشعلا رمو ةادغلا ركye isnatları hakikate hamledilmiştir.
Evlatlarım Allahın lutfu olmadan dağlar dağlara karışsa, dereler derelere karışsa bu yolu bulamazsınız.
(S.H.T. ks)
46. Mecazi Aklinin Kısımları Kaçtır, Misallerini Söyleyiniz?
** Dörttür. 1- ya her iki taraf ta hakikat olur  لقبلا عيبرلا تبناgibi 2- ya her iki taraf mecaz olur. ىيحا
3 .ibig االرض ش باب ال زمان- 4 veya muhtelif olurlar.  نامزلا بابش لقبلا تبناve  عيبرلا ضرالا ىيحاgibi.
47. Mecazi Akli Sadece İhbari Kelamlarda Değil, İnşai Kelamlarda Da Görülür. Misal Veriniz.
**  احرص ىل نبا ناماه ايgibi.

48. Mecazi Aklinin Karineleri Nelerdir?
** Lafzi ve manevi olmak üzere iki kısımdır. Lafzi olan  افناه قيل هللا للشمس امطلعىgibi olanlardır. Manevi olan ise
ya aklen olur.

 مح ب تك جائ ت ب ى ال يكgibi. Ya adeten olur.  دنجلا ريمالا مزهgibi. Veya muvahhitten

suduruyla bilinir.  لقبلا عيبرلا تبناgibi.
49. Mecazi Aklinin Hakikatini Bilmek Nasıl Olur, Misallerini Söyleyiniz?
** Ya zahir olur ilk nazarda anlaşılır.  مهتراجت تحبر امفgibi ki  مهتراجت ىف اوحبر امفdemektir. Yada hafî
olur hemen anlaşılmaz.  ارظن هتدز ام اذا انسح ههجو كديزيgibi ki ح س نا ف ى وجهال

 ي زي دك هللاdemektir.

50. İmam Sekkaki, Mecazi Akliyi İnkâr Etmiş Ve Bunların İstiarei Mekniyye Olduğunu İddia Etmiştir.
İmama Verilen Cevapları Söyleyiniz.
** İmam Sekkakinin bu zehabında beş vecihten nazar vardır.
1- Allah Teâla’nın  ةيضار ةشيع ىف وهفkavlindeki  يعad ub rileg mızal ısamlo tayah ibihas nıdarum eli شة
bir şeyin kendi nefsine zarf olmasını icab eder ki bu batıldır.
2- Bir şeyin kendi nefsine izafeti batıl olduğundan  مئاص هراهنmisalinde izafetin sahih olmaması lazım
gelir.
3- Bina emrinin Haman’a olmaması lazım gelir.
4- Allah Teâla’nın isimleri tevkifidir, şarî’den işitmeye bağlıdır. Hal bu ki Allah Teâla’nın  عيبرdiye bir
ismi duyulmamıştır.
5- Ve  مئاص هراهنmisalinde hem müşebbeh hem de müşebbehün bih zikredilmiş olur, hal bu ki istâre-i
mekniyelerde müşebbeh zikrolunur müşebbehün bih murat edilir.
Bizim yolumuzda yük olmak yoktur, yük taşımak vardır. (S.H.T. ks)
 احوال ال م س ند ال يالMÜSNEDİ İLEYHİN HALLERİ
51. Müsnedi İleyhin Hallerini Sayınız.
** Hazfı, Zikri, Tarifi, Tenkiri, Vasfı, Te’kidi, Beyanı, İbdalı, Atfı, Faslı, Takdimi, Tehiri.
52. Müsnedi İleyhin Hazfının Sebeplerini Misallerle Anlatınız.
** 1- Abesten itiraz veya akli ve nakli delillerden kuvvetlisine udulü tenbih için. Misal: ق ال ل ى ك يف ان ت ق لت
لع ل يل سهر دائ م وحزن طوي
2- Samiin zeki olup olmadığını veya zekilik derecesini ölçmek için.
3- Müsnedün ileyhi lisanından muhafaza için.
4- Lisanını müsnedün ileyhten muhafaza için.
5- İcabında inkar için.
6- Muayyen olduğu için.
7- Muayyen olduğunu iddia için. Veya başka bir sebepten.

53. Zikrinin Sebepleri nelerdir.
** 1- Müsnedün ileyh asıl olduğu için.
2- Hazfına dair karine zayıf olduğu için.
3- Samiin gabavetine tenbih için.
4- Ziyade izah ve takrir için.

5- Tazimi veya ihaneti izhar için.
6- Zikriyle teberrük için.
7- Zikriyle telezzüz için.
8- Ve kelamı dinleyip dinletmek matlup olduğu için.
DİNİN KÖKÜ RABITADIR. (S.H.T. ks)
54. Müsnedün İleyh Kaç Şeyle Marife Olur, Misallerle Sebeplerini Söyleyiniz?
** Altı şey ile marife olur. İzafetle, Zamirle, Alemiyyetle, İsmi Mevsulle, İsmi işaretle, Lam ile ve izafet ile.
Zamir ile marife olma sebebi; 1- Makam ya tekellüm ya hitap yada ğaybet makamı olması sebebiyledir.
Not: Hitabta asıl olan muayyene olmasıdır, fakat hitabı umumi kılmak için bazen bu terk edilir. Misal: ولو
 ت رى اذ ال مجرمون.
Alemiyyet ile marife olması; 1- Evvel emirde Müsnedün ileyhi kendisine mahsus bir isim ile samiin
zihninde hazırlamak için. Misal:  دحا هللا وه لقgibi.
2- Tazim veya ihanet için Misal: ركب على وهرب ابو جهل
3- Kinaye yoluyla ifade için. Mesela Cehennemlik olduğundan kinayeten  اذك لعف بهل وباdemek gibi.
4- İsmiyle telezzüz için. Misal: ليلى من البشر
باب يا ظبيات القاع قلن لنا
ي
ليهى من كن ام ي
5- Teberrük için.  ال هادى هللاgibi.
İsmi mevsul ile marife olması: 1- Muhatap sıla’dan başka Müsnedü ileyhe mahsus olan halleri bilmediği
için. Misal:  ملاع لجر سما انعم ناك ىذلاgibi.
2- M.İleyhin ismini tasrih müstehcen olduğu için. ءوضولا ضقان ناسنالا نم جرخي ىذلا

gibi.

3- Ziyade takrir için.  اهتيب ىف وه ىتلا هتدواروgibi.
4- Azamet (korkunçluk) ifadesi için. .ibigف غ ش يهم من ال يم ما غ ش يهم
5- Muhatabın hata üzerinde olduğunu tenbih için.
Misal: اوعرصت نا مهرودص ليلغ ىفشي مكناوخا مهنورت نيذلا نا

gibi.

6- Haberin geliş vechine işaret için.  نيرخاد منهج نولخديس ىتدابع نع نوربكتسي نيذلا ناgibi.
7- Haberin şanına tazim edilmesi gerektiğini tariz (dolaylı olarak anlatmak için).
.ibig ان ال ذى سمك ال سماء ب نى ل نا ب ي تا دعائ مال اعز و اطول
8- Haberin gayrının şanına tazim için.  نيرساخلا مه اوناك ابيعش اوبذك نيذلا ناgibi.

İsmi işaret ile marife olması: 1- M. İleyhi gayrısından ekmeli temyiz ile temyiz içindir.
 هذا اب و ال ص قر ف ردا ف ى محا س نال2- Samiin gabavetine tariz için. Misal: ا نتعمج اذا مهلثمب ىنأجف ىئابآ كئالوا
.ibig ي ا جري ر ال مجامع
3- M. İleyhin uzaklık derecesini ifade için.
4- Tahkirini ifade için  مكتهلآ ركذي ىذلا اذهاgibi.
5- Tazimini ifade için.  باتكلا كلذ ملاgibi.
6- Müşarün ileyhin tazammun etmiş olduğu sıfatlar sebebiyle, kendisinden sonraki habere layık olduğunu
tenbih için.  نوحلفملا مه كئلواو مهبر نم ىده ىلع كئلواgibi.
Lam ile marife olması: 1- Herkes tarafından bilinen bir hususa işaret içindir.  ىثنالاك ركذلا سيلوgibi.
2- Bir şeyin hakikatine delalet için.  ةأرملا نم ريخ لجرلاgibi.

3- İstiğrak için  رسخ.ibig ان االن سان ل فى
Üç yaşındaki evladım altmış yaşındaki kişinin vakarını taşır. (S.H.T. ks)
55. İstiğrak Kaç Kısımdır, Misal Veriniz?
** İki kısımdır. 1- İstiğrakı hakiki: 2 .ibig عال م ال غ يب وال شهادة- İstiğrakı örfi.  ةغاصلا ريمالا عمجgibi.
56. Müfredin İstiğrakının Ceminin İstiğrakından Daha Şamil Olduğuna Delil Nedir?
** Evde bir veya iki adam olduğu zaman  رادلا ىف لاجرالsözünün sahih olması fakat رادلا ىف لجر ال
sözünün sahih olmamasıdır.
57. Müfredin İstiğrakı Kaç Şekilde Olur?
** Dört şekilde olur. 1- Harfi tarifle  دمحلاgibi. 2- Kül kelimesiyle  سفن لكgibi.3- İzafetle  لجرلا مالغgibi. 4Harfi nefi ile  لجرالgibi.
58. Bir İsmin Hem Müfret Olması Hem De İstiğrak İfade Etmesi Tenakuz Olmaz Mı?
** İstiğrak harfleri (lam ve nefi harfi) vahdet manasından mücerret olarak müfret isme dâhil olduklarından
bir de Küllü Fert ifade edip Mecmûul Efrat manası ifade etmediğinden aralarında tenakuz yoktur.
59. Küllü Fert İle Mecmûul Efrat Arasındaki Fark Nedir?
**  = درف لكFerdlerin cemisine teker teker bedeliyet yolu üzere şamil olmasıdır. Mesela  لجرlafzı rical
efradından her bir ferde teker teker şümulü vardır. Racül kelimesinin manası: لاجرلا دارفا نم لجر لك
demektir.

aleseM .rıdısamlo limaş anımamat nireltref adafed riB =  مجموع االف رادRical lafzı bir defada

bütün racüllere şamil olur.
M. İleyhin izafet ile marife olması: 1- En kısa yol olduğu içindir.
 ج ن يب وج ثمان ى ب م كة موث ق هواى مع ال رك ب ال يمان ين م ص عدgibi ki  هاوها ىذلاdemekten daha kısadır.
2- Muzafun İleyhin veya Muzafın veya gayrısının şanına tazimi tazammun ettiği için.
3- Muzafun İleyhe Tahkir için.  رضاح ماجحلا دلوgibi.
Rabıtada geçen zaman ömürden sayılmaz. (S.H.T. ks)
60. Müsnedün İleyhin Tenkirinin sebepleri nelerdir, Misal Veriniz.
** 1- İfrat (teklik) ifadesi içindir.  ىعسي ةنيدملا ىصقا نم لجر ءاجوgibi.
2- Nev’iyyet için.  وعلى ابصارهم غشاوة عgibi.
3- Tazim veya Tahkir için ل ال حاجب ف ى ك ل امر ي ش ي نال
.ridniçi rikhat isicniki mizat bicah icnirib ik ibig ول يس ل ال عن طال ب ال عرف حاجب
4- Teksir için لبإل هل نا.ibig ا وان ل ال ل غ نما
5- Taklil için  ربكا هللا نم ناوضروgibi.
وان يكذبوك فقد كذذ ق
6- Hem tazim hem de Teksir için olur. كبت رسل من قبلك
M. İLEYHİN GAYRISININ TENKİR SEBEBLERİ
1- İfrad (teklik) veya Nev’iyyet için olur  ةباد لك كلخ هللاوgibi.
2- Tazim (azamet) için olur.  هلوسر و هللا نم برحب اونذأفgibi.
3- Tahkir için olur.  انظ الا نظن ناgibi.
61. Müsnedi İleyhin mevsuf olduğuna Misal Veriniz.
** 1- M. İleyhi beyan ve manasını keşfetmek için olur. غارف ىلا جاتحي قيمعلا ضيرعلا ليوطلا مسجلا
 شغلاليgibi. Manayı keşif hususunda müsnedi ileyh olmadığı halde االلمعد الذى يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا
şiiri
ي
de böyledir.

2- M. İleyhi hususileştirmek için.  اندنع رجاتلا ديزgibi.
3- Medih veya Zem için olur.
4- Veya te’kit için olur.
62. M. İleyhin Tekitlenmesinin sebepleri nelerdir.
** 1- Takrir için olur.  ءاج هسفن ديزgibi.
2- Mecaz veya sehiv tevehhümünü def için olur.
3- Ademi şümul tevehhümünü def için olur.

ف سجد ال م هئ كة ك لهم اجم ع ين

63. M. İleyhin Mübeyyen Olduğuna Misal Veriniz.
** M. İleyhi kendisine mahsus bir isim ile izah için. دلاخ كقيدص مدق
64. M. İleyhin Mübdelün minh olma sebebi nedir. Misal Veriniz.
** Ziyade takrir için olur.  ديز كوخا ىنئاجgibi.
Biz o cüzü öyle bir cezbe ile yazdık ki onu okuyan ihlâs ile okursa onu okuyana bu yol nasip olur.
(S.H.T. ks)

65. M. İleyhin Matufun aleyh olma sebeplerine Misal Veriniz.
** İhtisar ile beraber tafsil için olur.  ورمعو ديز ىنئاجgibi.
- Muhatabı doğru olana çevirmek için  ورمعال ديز ىنئاجgibi.
- Hükmü başkasına çevirmek için  ورمع لب ديز ىنئاجgibi.
- Mütekellim şüphede olduğu veya muhatabı şüpheye düşürmek için.  ورمع وا ديز ىنئاجgibi.
66. M. İleyhin Fasledilme Sebebi nedir Misal Veriniz?
** M. İleyhi Müsnet ile tahsis için olur.  مئاقلا وه ديزgibi.
67. M. İleyhin takdim sebepleri nelerdir, misallerini söyleyiniz?
** 1- Zikri ehem olduğu için.
2- Bir sebep olmadıkça takdim asıl olduğu için.
3- Haberin samiin zihninde temekkün etmesi için, çünkü müptedanın zikrinde habere teşvik vardır. Misal:
و.ibig ال ذى حارت ال بري ة ف يال ح يوان م س تحدث من جماد
4- İyi veya kötü haberi tacil için.
5- M.İleyhin hatırdan zail olmayacağını muhataba ifade için  انهلا هللاgibi.
6- Telezzüz için veya başka bir sebeple olur.
68. İsmi Zahir Yerine Zamir Getirmenin Sebep Ve Misallerini Söyleyiniz.
** 1- Zamiri takip eden şeyin samiin zihnine yerleşmesi için olur. Misal: لجرلا معنdemek yerine
.ritkemed ( )ن عم هو رج ه.ibig kemed  ن عم رج هVe zamiri şan ve kıssa da olduğu gibi. ملاع ديز وه

69. Zamir Yerine İsmi Zahir Geldiğine Misal Veriniz.
** Eğer zamir yerine gelen isim, ismi işaret olursa bunun sebebi; Bedi’ bir hükmü M.İleyhe tahsis etmekle
onu kemali inayet ile gayrisinden temyiz içindir. Misal:
ك م عاق ل عاق ل اع يت مذاه بال وجاهل جاهل ت لق.ibig اه مرزوق ا هذا ال ذى ت رك االوهام حائ رة و ص ير ال ع لم ال نحري ر زن دي قا
— Âma olan muhatapla alay için:  اندنع سلاج اذهgibi.
— Muhatabın kemali beladeti veya fetaneti üzerine tenbih için.
— M.İleyhin çok zahir olduğunu iddia için. Aşağıdaki şiir M.İleyh ile ilgili değildir, fakat kemali zuhura
misaldir. ت بذالك
تعاللت كى اشجى وما بكك علة تريدين قتل قد ظفر ك
— Zamir yerine ismi zahir gelmesinin bir diğer sebebi de istitaf (mehamet talep etmek) içindir. كدبع ىهلا
 ال عا صى ات اكgibi.
Ben evlatlarımın bir tırnağını dünyaya değişmem. (S.H.T. ks)

70. İltifatın Tarif Ve Misallerini Veriniz.
**  هنم رخآب هنع ريبعتلا دعب ةثالثلا نمnededafi elyirib nadloy çü ıyanam riBهو ال ت ع ب ير عن م ع نى ب طري ق
sonra başka bir yolla tabir etmektir.
— Tekellümden Hitaba misal:  نوعجرت هيلاو ىنرطف ىذلا دبعا ال ىل اموgibi.
— Tekellümden Gaybete misal:  رحناو كبرل لصف رثوكلاك انيطعا اناgibi.
— Hitaptan Tekellüme misal: ي ك ل ف نى ل ي لى بيشم ناح رصع بابشلا ديعب بورط ناسحلا ىف بلق كباحط
ig وق د شط ول يها وعادت عواد ب ي ن نا و خطوبbi.
— Hitaptan Gaybete misal:  مهب انيرجو كلفلا ىف متنك اذا ىتحgibi.
— Gaybetten Tekellüme misal:  ف ت ث ير سحاب ا ف س ق ناه حايرلا لسرا ىذلا هللاgibi.
— Gaybetten Hitaba misal:  دبعن كايا نيدلا موي كلامgibi.
71. İltifatın Güzellik Veçhi Nedir?
** Kelamın bir üsluptan başka bir üsluba nakledilmesinde muhatabın heyecanının artması ve onu kelamı
dinlemeye ziyade teşvik olmasıdır.
72. Muhatabın Kelamını Murat Ettiği Manadan Başka Bir Manaya Hamletme Sebebi Nedir?
** Muhatabın kastettiği mananın gayrı bir manayı kastetmesinin evla olduğunu tenbihtir. Misal: Haccac,
veziri Kaba’seri’yi korkutmak için  لحمل ذنك على الدهمdediği vakit, Kaba’seri’nin cevaben
.ibig isemed م ثل االم ير ي حمل ع لى االدهم واال شهب
73. Sailin Sualini Başka Bir Şeyden Sual Mezilesine Tenzil Sebebi Nedir?
** Bu başka şeyden sualin muhatabın haline evla ve daha mühim olduğuna tembih içindir. Misal: كنولئسي
 ي س ئ لون ك ما ذا ي ن ف قون ق ل ما ان ف ق تم من خ ير ف ل لوال دي ن واالق رب ينev عن اله لة ق ل هى مواق يت ل ل ناس وال حج

 وال ي تامى وال م ساك ين واب ن ال س ب يلgibi.
74. Kalb’in Tarif Ve Misalleri Nelerdir?
** هناكم رخآلاو رخآلا ناكم مالكلا ءازجا دحا.rıtkamyok enirey ninirelribrib inirelzüc nımaleK وهو ان ي ج عل
مغبرةل ارجامه كأن لون اراال سمامه
 ومهم لالbu şiir latif bir itibarı tazammun ettiği için kalbin makbul olduğunun
ذ
misaldir. İtibarı latifi tazammun etmediği için Makbul olmadığına misal ise  كما طيذنت بالفدن السياعşiiridir.
Dine hizmet için zerre kadar üzülen ahirette dağlar kadar mükâfatlandırılır. (S.H.T. ks)

 احوال ال م س ندMÜSNEDİN HALLERİ
75. Müsnedin halleri nelerdir.
** Terki, Zikri, İfradı, Fiil olması, İsim olması, Takyidi, Tekiri, Tahsisi, Tahsisin terki, Tarifi, Cümle olması,
Te’hiri, Takdimi.
76. Terkinin sebebleri nelerdir?
** M. İleyhin tekinin sebebleriyle aynıdır. Mesela abesten itiraz için olur.

Misal: ومن

 ف إن ى وق يار ب ها ل غري ب امس ب ال مدي نة رح لال يكمgibi ki burada Abesten itiraz ve ihtisar için  ك ذال كolan müsnet
(haber) hazfedilmiştir. Bir başka misal:
راض والرأى مختلف
 نحن بما عندنا وانت بما عندكşiiridir. Bu şiirde  نحنolan müptedanın haberi (Müsnedi) olan
ل
 رااونkelimesi aynı sebeple hazfedilmiştir. Bir diğer misal ise ماو ان محه وان مرتحه وان فى الس قفر
ا قذ
ق
 ل نا مه هedriiş uB .ridiriiş انmefuller hazfedilmiştir. Bir diğer misal Allah Teâla’nın تمحر نئازخ نوكلمت متنا ول
 ت م ل كونikarnos  ل وtensüm nalo fuzham etteya uB .ridilvak  رب ىlafzıdır. Fakat iteya ف ص بر جم يل
celilesinde iki ihtimal de vardır. Şayet takdirini  لمجا ليمج ربصفşeklinde yaparsak Müsnedi, ربص ىرماف
 جم يلşeklinde yaparsak müsnedün ileyhi hazfetmiş oluruz.
77. Müsnedin hazfına delalet eden karineler nelerdir?
** İki karine vardır. 1- Suâli muhakkaka’ya cevap olması, misal: نلوقيل ضرالاو تاوامسلا قلخ نم مهتلأس نئلو
 خ لقelyisenirak akakkahum ilâus adarub ik ibig

 هللاfiili (müsnet) hazfedilmiştir. Takdiri

خ ل قهن هللا

şeklindedir. 2- Suali mukaddere’ye cevap olması, misal:  ةموصخل عراض ديزي كبيلgibi. Burada gizli bir
sual olan  هيكبي نم ؟karinesiyle müsnet olan  ىكبيfiili hazfedilmiştir.
78.  ةموصخل عراض ديزي كبيلşiirinde  كبيلfiilinin meçhul olmasının malum olması üzerine ne gibi
üstünlükleri vardır?
** 1- İsnadın önce icmalen sonra tafsilen olması, 2- 3 ,ısamamlo alzaf admalek nınızfal ي زي د- Ve kelamda
faili bilmek adeta beklenmeyen bir nimete vasıl olmak gibi olması hasebiyle meçhul okumanın malum
üzerine üstünlükleri vardır.
79. Müsnedin zikrinin sebepleri nelerdir?
** M. İleyhin zikrinin sebepleri burada da muteberdir, bununla beraber Müsnedin isim mi yoksa fiil mi

olduğu muayyen olsun diyedir.
Benim evlatlarım ütülü pantolon ve kravat ile bu dine hizmet edecektir. (S.H.T. ks)

80. Müsnedin müfret olma sebebi nedir?
** 1- Hükmü kuvvetlendirmeyi ifade etmemekle beraber, müsnet  قلطنم ديزda olduğu gibi gayrı sebebî
olduğu içindir. Sebebî olanla murat;  م نط لق هوبا ديزgibi olanlardır.
MÜSNEDİ SEBEBÎ DÖRT KISIMDIR
1- Cümle-i İsmiyyede haber, fiil olur.  قلطنا هوبا ديزgibi.
2- Cümle-i İsmiyyede haber, ismi fail olur.

 زي د اب وه م نط لقgibi.

3- Cümle-i İsmiyyede haber, camit isim olur.  زي د اخوه عمروgibi.
4- Cümle-i İsmiyyede haber, muzher failiyle beraber fiil yani haber cümle-i fiiliye olur.
5-

زي د ان ط لق اب وه

gibi.

81. Müsnedin fiil olması nedendir?
** Teceddüt ifadesiyle beraber, en kısa bir yol üzere müsnedi üç zamandan biriyle kayıtlamak içindir.
Misal: ى عريفهم يتوسم
 او كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا ال ذşiiridir. İstişhat; müsnet bir fiil olan  مسوتيkelimesidir. Nükte:
Teceddüt ifadesiyle beraber Müsnedin üç zamandan biriyle kayıtlandığına misaldir.
82. Müsnedin isim olma sebebi nedir?
** Sübut ve istimrar ifadesi içindir. Misal:  قلطنم وهو اهيلع رمي نكلو انترص بورضملا مهردلا فلأيالşiiridir.
İstişhat: Müsnet bir isim olan  م نط لقkelimesidir. Nükte: Sübut ve istimrar ifadesi için Müsnedin isim
olduğuna misaldir.
83. Şart edatları olan  ان اذا ل وkelimeleri arasındaki farklar nelerdir, Müsnedin şart edatlarıyla
kayıtlanma sebepleri nelerdir?
** “İn” ve “İza” istikbalde şart içindirler, “İn”de asıl olan şartın vukuunda katiyetin olmamasıdır. “İza”da asıl
olan katiyetin olmasıdır. Bu sebeple meydana gelmesi nadir olan hükümler için “İn” kullanılır. Ve çoğu
 فاذا جائتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة ذayeti
zaman “İza” fiili mazi ile kullanılır. Misal: يطيذروا بموسى ومن معال
celilesidir. İstişhat: “İza” ve “İn” kelimeleridir. Nükte: “İza” vukuu kat’i olduğu için fiili maziyle, “İn” lafzı ise
şartın vukuu nadir olduğu için muzari ile kullanılmıştır.
Bazı nükteler sebebiyle “İn” lafzı kat’i olan makamlarda da kullanılır. Mesela; makam, şartı aslından
tamamen yok edecek deliller üzerine müştemil olduğu için, o makamın şarta selahiyeti ancak, bil-farz vettakdir suretiyle olabileceğini ifade zamanın da “İn” lafzı katiyette kullanılır. Misal: افنارب عنكم الذكر صفحا اكن

 ك ن تم ق وما م سرف ينgibi.
Veya şart ile muttasıf olmayanı muttasıf olana, tağlip için “İn” katiyet ifade eden makamda kullanılır.
Misal:  اندبع ىلع انلزن امم بير ىف متنك ناوAyeti Kerimesi gibi.

TAĞLİB: Bir manaya vaz edilmiş lafız ile o mananın, diğerlerine galebesi itibariyle iki veya daha fazla
mana murat etmektir. Misaller:  نيتناقلا نم تناكو-  ب ل ان تم ق وم م سرف ين-  اب وانgibi.
“İn” lafzının fiili mazi ile istimalinin bir diğer sebebi; Şartın vukuuna rağbetin olduğunu izhar içindir. Misal: نإ
 اردن ت ح س ناgibi.
ذ
İmam Sekkakî bunun tariz için de olduğunu söyler. Misal: ليحبطن عملك
 كن اشركتayeti ve tariz hususunda
bunu naziri olan وما لى الاعبد الذى فطرنى واليال تحشرون

Ayeti Kerimesidir.

Allah Rızası için hizmet ediniz! Maddenize kefilim. (S.H.T. ks)
84. Tağlibin güzellik veçhi nedir?
** Muhatapların gazabını ziyadeleştirmeden onlara Hakkı duyurmaktır. Bu, onların batıl üzere olduklarını
açıkça söylemeyi terk etmektir. Ve onların, yapılan nasihati kabul etmelerine yardımcı olan bir üsluptur.
Şart edatlarından olan  ولkelimesi, şartın kesinlikle meydana gelmediğini ifade eder olduğu halde
mazide şart içindir. Dolayısıyla fiili maziye dahil olması gerekir. Fakat bazen fiilin geçmiş zamanda zaman
zaman meydana geldiğini kast için fiili muzariye dâhil olur. Misal: “ لو يطيعكم فى كثير من االمر لعنتومişlerin
çoğunda size itaati sürdürecek olsaydı meşakkate düşerdiniz” ayeti kerimesi gibi.
Yine haber, haberinde hilaf olmayan zattan(Allah Teala’dan) sadır olduğu için muzariyi mazi menziline
tenzil kastıyla “lev” kelimesi muzariye dâhil olur. Misal:  وق فوا عاى ال نار ول و ت رى اذayeti kerimesi gibi.
Ayrıca muzarinin mazi menzilesine tenzili hususunda  رب ما ي ود ال ذي ن ك فرواayeti de böyledir.
85. Müsnedin nekre olma sebepleri nelerdir?
** 1- Müsnedi marifelikten ve tahsisten hâlî kılmak için olur. Misal :  بتاك ديزgibi.
2- Büyütmek, yüceltmek için olur. Misal:  نيقتملل ىدهgibi.
3- veya Tahkir için olur. Misal:  ما زيد شيئاgibi.
86. Müsnedin izafetle veya sıfatla tahsis sebebi nedir?
** Faide’i Haberin en kamil bir şekilde tamamlanması içindir. İzafetle tahsise misal: زي د غ هم رجل
Sıfatla tahsise misal:  ملاع لجر ديزgibi.
87. Müsnedin marife olma sebebi nedir?
** Muhataba marife yollarından biriyle, kendisi için malum olan bir emir üzerine bir hükmü veya hükmün
lazımını ifade etmektir. Misal:  عمرو ال م نط لق ديز/  اخوكgibi.

88. Müsnedin cümle olması nedendir?
** Hükmü kuvvetlendirmek  ماق ديزgibi veya sebebî olmasındandır.  مئاق هوبا ديزgibi.
89. Müsnedi tehir sebebi nedir?
** Daha önce geçtiği gibi M. İleyhin zikri ehem olduğu içindir.
Ben şu deni dünyayı evlatlarımın kirli tırnaklarına değişmem. (s.h.t. ks.)
90. Müsnedin Takdim sebepleri nelerdir?
** 1- M. İleyh ile tahsis için olur. Misal:  لوغ اهيف الgibi.
2- Evvel emirde kendisinin sıfat değilde haber olduğuna tenbih için olur. Misal : ه همم الم ن تها ل ك برها وهم تال ل
 ال ص غرى اجل من ال دهرgibi. İstişhat  هلolan müsnettir. Nükte: Evvel emirde kendisinin sıfat değilde haber
olduğuna tenbih için Müsnedin takdimine misaldir.
3- Tefa’ul uğurlu saymak için olur.  ىراج دعصSa’d komşumdur. Gibi.
4- M. İleyhin zikrine teşvik için olur. Misal:  رمقلاو قاحسا وبا و ىحضلا سمش اهتجهبب ايندلا قرشت ةثلثgibi.
Allah Rızası için benim kabrimi ziyaret edenler boş dönmezler. (S.H.T. ks)

 احوال م ت ع ل قات ال ف علFİİLİN TALLUK ETTİĞİ KELİMELERİN HALLERİ
Eğer Müteaddi fiil ile beraber meful zikrolunmazsa ve şayet gaye sadece fiilin faile ispatı veya nefyi ise
o zaman müteaddi fiil lazım fiil menzilesine indirilmiş olur ve bir meful de takdir edilmez çünkü mukadder
olan mezkûr gibidir. Aksi takdirde karineler hasebince bir meful takdir etmek vaciptir. Mesela; زيدا هل رئيتي
diyen kimseye  نعم رئيتمdemek gibi.
91. Müteaddi fiilin lazım menzilesine tenzili kaç kısımdır?
** İki kısımdır. 1- Ya mutlak olan(yani hususi bir mefule taalluk etmeyen) fiil, hususi bir mefule taalluk
ettiğine dair bir karine bulunan mukayyet fiilden kinaye kılınır. Misal: مبصر
ويسم يع شجو حسذاده وغيظ عداه أن يرى
ع
 واعلgibi. İstişhat:  ىري نأ/  عمسيوfiilleridir. Nükte: Müteaddi olan  ىري نأ/  عمسيوfiillerinin mefulleri
hazfedilerek lazım menzilesine tenzil edilmişlerdir. Ve mutlak fiil mukayyet fiilden kinaye kılınmıştır.
Mukayyet fiil  أن يرى محاسنال ويسم يع اخبارهkarine ise makamın medih makamı olmasıdır.
2- Veya herhangi bir mefulden kinaye kılınmaz(yani mutlak olarak kalır). Misal: ق ل هل ي س توى ال ذي ن
 ي ع لمون وال ذي ن ال ي ع لمونAyeti Celilesidir. İstişhat:  نوملعيlafzıdır. Nükte: Hükmü tam

