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Arap edebiyatında cümlelerin 
"ve" bağiacı ile birbirine bağlanmaması 

anlamında bir meani terimi. 
L 

Sözlükte "kesmek. uzaklaştırmak, ayır
mak" anlamına gelen fasıl (fasl). meani 
ilminde "bir ibare içinde ardarda gelen 
cümleler arasında bazı durumlarda 've' 
(vav) bağlacını kullanmamak" demektir. 
Karşıtı " bitiştirmek, ulamak" anlamında
ki vasıldır. Tanınmış Arap dil alimi EbO 
Ali ei-Farisi'nin .(ö 377 /987) belagatı "fa
sıl ve vasıl yapılacak yerleri bilmek" şek
linde tanımlaması. fasıl ve vaslın meani 
ilminin en önemli konularından biri ol
duğunu gösterir. 

Faslın yapıldığı yerler şunlardır: Birbi
rini takip eden iki cümle arasında tam 
bir kopukluk (kemal -i i nkıta, teh3yün-i tam) 
varsa ve aralarında "ve" bağiacı kullanıl
madığı takdirde muhatabın yanlış anla
masına yol açmıyorsa fasıl yapılır. Bu da 
iki şekilde olur. 1. İki cümleden biri bil
dirme (haberi. ihbari). diğeri isteme (in
şai. talebi) kipinde olması. Cümleler ara
sındaki bu farklılık iki şekilde görülür. 
a) Hem lafız hem de aniamca farklılık : 

" ~~ .1,1_,-.JI l.;~! 1 ~ ..:lG.~ J .ı.,..; -:lG_!." 
IAncak sana kulluk ederiz ve yalnız senden 
medet umarız 1 bize doğru yolu göster jel
Fatiha 1/ 5, 6l l örneğinde olduğu gibi. b) 
Sadece anlam açısından farklılık : "Mate 
fülanün 1 rahimehullah" (Falanca öldü 1 Al
lah rahmet eylesin) cümlelerinde görüldü
ğü gibi. 2. İki cümlenin anlamı. yüklem 
ve özneleri arasında bir irtibat bulunma
ması durumunda da fasla gidilir. Aşağı
daki beyit buna bir örnek teşkil eder: 
"İnneme'l-mer' ü bi-asgareyhi 1 Küllü'm
riin rehnün bi-ma ledeyhi " (insan ancak 
iki küçüğüyle [kalbi ve dili] insandır 1 her in
san yaptığından sorumludur). 

İki cümle arasında tam bir ilgi ikema l- i 
itti sa l, i tt ih ad- ı tam) bulunması halinde de 
fasıl yapılır . Bu da üç şekilde olur. a) İkin
ci cümle birinciyi lafız veya mana bakı
mından pekiştirici (te'kld-i lafzi. te'kid- i 
manevi)' durumundadır. Şu ayetler buna 
örnek olarak verilebilir : 1 .:r. . .}\XJ\ -*" .. 
" f~ .. v ~~ (l<afirlere mühlet ver 1 on l arı 
biraz kendi hallerine b ı rak jet-Tarık 86/ 17j ); 
"r-1 . ..? &.. ~!\.:ct j! 1 k~ l.:c.ı \.." (Bu bir be

şer deği l 1 bu ancak üstün bir melektir jYO
suf 12/ 311 ı b) İkinci cümle birinciden be
del durumundadır. Bunun kül. cüz (ba'z) 
ve iştirnal bedeli türlerinde olması caiz
dir. Aşağıdaki ayetler buna örnek teşkil 
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eder: l:..::. 1~1 . ~\9 1 .:ı.,ı.,;~ı Jt! \.. j:.. ~\9 ~ " 

" w}~ \S\, f.~ _, ~\..,.' ts'_, (Buna rağmen 
onlar öncekilerin dedikleri gibi dediler 1 
dediler ki : Sahi biz ölüp de bir toprak ve 
kemik y ığ ını haline gelmişken mutlaka ye
niden d i rilti leceğiz öyle mi? lei -Mü'mi
nün 23 /81-82 1) ıS..i.ol 1 .;,_,..1.:; 1.; ıS.l..l " 
" w.J:f- _, ü~ J ~ J tl...i~ (Bildiğiniz şeyleri 
size veren 1 size dava rlar. oğu ll ar, bağl ar. 

pınarlar ihsan eden O'dur leş-Şuara 26/ 
132 1331) _(IL,'} \ '·1; .ı . 1\\ '1 " ' . {"'" .. ~ !}":-'. :r---.r !}":-', ... 

" .:ı.,..ı::.ı.- ~ _, !ftl" (Bu elçilere uyun 1 siz
den herhangi bir ücret istemeyen bu kim
selere tabi olun, çünkü onlar hidayete er
miş kimselerdir !Yasin 36/20, 211 ). c) İkinci 
cümle birinciyi açıklar durumdadı r (atf-ı 

beyan) Jıı t~ l L. Jlli 1 ..:ı~\ ":!! .r.J-'_,J" 
"~. 'J ~ _, .!Wl;;~ ~ .!li~! (Derken 

şeytan onun aklını karıştırıp 1 "Ey Adem! 
Sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez 
bir saltanatı göstereyim mi?" dedi !Taha 
20/ 1201) ayetinde görüldüğü gibi. 

İki cümle arasında kısmen kopukluk 
l ş i bh- i kema l-i ink ıta) varsa yine fasıl ya
pı lı r. Bu da bir cümleden önce iki cümle
nin geçip bunu. birisine bağlamak doğ
ru olduğu halde istenilen anlamın bo
zulması sebebiyle diğerine atfetmenin 
uygun olmaması durumunda görülür ve 
bu yanılgıyı ortadan kaldırmak için atıf 
terkedilir. Bu fasla "kat"' (kesme) adı ve
rilir lE bO Ya 'ku b es-Sekkaki. s. 126: Hatib 
el - l<azvini. ef.Tüi.h (f 'u/ami'l · belaga, s. 
164: Seyyid Ahmed el -H aşimi , s. 165). Şu 
beyit buna bir örnektir: "Ve t ezunnü Sel
ma enneni 1 ebgi bi ha 11 Bedelen 1 era
ha fi'd-dalali tehimü" ISelma san ı yor ki 1 
ben kendisi ni b ı rakt ı m: bir başkasın ı sev
mekteyim 1 Görüyorum ki o yan ıl g ı içinde 
bocalamaktad ırl Burada son cümlenin 
başında bağlaç kullanılsaydı . bunun ilk 
cümleye bağlanması durumunda mana 
doğru olduğu halde ikinci cümleye at
fedi lmesi durumunda yanlış olurdu. Bir 
karine getirilerek atıf engeli kaldırıla 

bildiği için bu tam kopukluk sayılmaz. 

İki cümle arasında kısmen ilgi (şibh - i 
kema l-i ittisa ll bulunması halinde de fa
sıl yapılır. Bu da ikinci cümlenin birineide 
gizli bir soruya cevap niteliğinde olması 
durumunda görülür. Cevap sorudan ay
rıldığı (atıf yapılmadığı) gibi ikinci cümle 
birinciden fasledilir. Bu tür fasla "istinaf", 
cevap mahiyetindeki ikinci cümleye de 
"istinaf (baş l angıç) cümlesi" adı verilir (EbO 
Ya'kub es-Sekkaki , s. 125: Hatib el-l<azvi
ni. el-izah tr' u/ami'l-belaga, s. 163: Sey
yid Ahmed e i - Haşimi, s. 164) İstinaf cüm
lesi, öndeki cümlenin taşıd ığ ı hükmün 
genel veya özel sebebi veya başka bir 

sebep hakkındaki sorunun cevabı mahi
yetinde olur. Aşağıdaki ibareler buna ör
nek teşkil eder: "Kale li keyfe ente? Kul
tü alllü 1 Seherun daimün ve hüznün ta
vilü" (Bana nasılsın dedi. Hastayım dedim 1 
sürekli uykusuzluk. devamlı hüzün içindeyim). 
",_,....l4 •..>~~ __.....<.:)\ .:,~ 1 ~ sjl ı..," ( Nefsi
mi temize çıkarınıyorum 1 çünkü nefis aş ı 

rı şek il de kötü l üğü emreder !Yüsuf 12/ 531). 
Burada görüldüğü gibi özel soruya ce
vap durumundaki istinaf cümlesi tekit
li getirilir. .. rYL.... Jlli 1 ~r.YL.... ~w" (Onlar 

"selam" dediler 1 o da "selam" dedi Jez
Zariyat 51 1 25 1 ı Burada da son cümle, 
"Melekler böyle deyince İbrahim ne de
di?" şeklindeki bir soruya cevap duru
mundadır (bk. İSTINAFl. 

İki cümle arasında anlam ilgisi bulun
duğu halde ikinci cümle birincinin hük
müne ortak edilmek istenmiyorsa yine 
fasla gidilir : Gl ~\9 ~~ Jl \}> ~~~ J " .. ~:s~ .U,! 1 .:ıj.:,..::.... ~w~;~ ( Şey
tanları ile baş başa kalı nca da, aslında biz 
sizinle beraberiz, biz on larla sadece alay 
ed iyo ruz. derler 1 Halbuki as ıl Allah on
larla alay eder jel-Baka ra 2/ 14 - 15!) aye
tinde görüldüğü gibi. Burada son cüm
le, "~ Gl" (Biz sizin le beraberiz) cümlesi
ne atfedilseydi münafıkların sözleri cüm
lesinden olacaktı. Bu yanılgıyı gidermek 
için fasıl yapılmıştı r. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Usanü 'i· 'Ara b, "fş l" md.; Kanı us Tercüme· 

si, "fşl " md. ; La ne, Lexicon, " fşl" md. ; Abdü\
kahir ei-CürcanT. Esrarü 'i · be/aga, Kah i re 1396 j 
1976, 1·11; a.mlf .. Deta'ilü'l-i'caz \ nşr. M. Re
şid R ı ziil. Beyrut 1402/1982, s. 170·192; Fah
reddin er -RazT. Nitıayetü'Ucaz {i dirayeti'l· 
i'caz ( nş r . ibrahim es-Samerrai- Muhammed 
Berekatl. Amman 1985, s. 163·170 ; Ebü Ya'klib 
es -Sekkaki, Mi{tahu ·1 ·'u/am, Beyrut, ts. (e\ 
Mektebetü'l -il miyye). s. 119 vd.; Hatib ei-Kaz
vfnT. Telbişü'I·Mi{tah !MecmO'u'l - nıütOni'l-ke
bTr içinde), Kahire 1347, s. 380·384; a.mlf .. el · 
lzah {i 'u /anıi'l· belaga, Beyrut 14051 1985, s. 
151·178; Seyyid Şerif ei-Cürcani, f:'ltişiyetü's · 

Seyyid 'ale'I ·Mutauue/ ITeftazani. ei-Mutavvel 
'ale 't-Telhfs kena r ı nda) , istanbul 1309, s. 134 · 
137 ; Süyoti. Kitabü ·n. Nikaye ı Ebü va 'kO b es
Sekkaki, Miftahu'J - 'u/Dm kenarında! , Kahire, 
ts . ı e i-Matbaat ü ' l- edebiyye l. s. 280 ·28 1; Tefta
za nT. Muhtasarü'l ·me'ani, istanbul 1304, s. 219· 
233; a.mıt. .' ei·Mutauuel 'a le ·ı· Tell]iş, istanbul 
1304, s. 190·209 ; Abdünnafı ' iffet. en·Ne{'u'l · 
muauuel, istanbul 1289, 1, 31 0·334; Abdülfet
tah BesyünT. 'itmü·l·me'ani, Kahire 1408/ 1987, 
ll , 166·231; Seyyid Ahmed el - H aşi m!. Ceuahi· 
rü'l ·belaga, Beyrut, ts. (Darü' I-Kütübi' \-ilmiyye l. 
s. 157·174 ; Ahmed Mustafa ei - Meragf. 'uta· 
mü'l·belaga, Beyrut 1402 / 1982, s. 199·204; 
Ali Carim - Mustafa Emin. e/-Beliigatü'l·uazıh a, 

istanbul 1984, 1, 227 · 230; Ebü Müsa Muham
med Muhammed. e/B elagatü '/-Kur'an iyye (i 
te{siri'z·Zemahşeri ve eşeruh ii {i'd·d irasti ti'l· 
belagıyye, Kah ire 1408/1988, s. 440·443. 

~ İsMAiL DuRMUŞ 


