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idare ve siyaset alanında maslahatın esas 
alınması gereğine vurguyu içeren ve ya
pılanları meşrulaştırıcı değil yapılacak 

olanları yönlendirici bir üsluba sahiptir. 

Son iki yüzyıla gelindiğinde islam dün
yasında ıslah. tecdid ve hukukta modern
leşme fikrinin canlılık kazanmasıyla klasik 
doktrindeki masiahat kavramı bağımsız 
bir prensip olarakyeniden keşfedildi. Kla
sik kaynaklarda meşruluğu sorgulanan 
ve kabul edenlerce de oldukça sınırlayıcı 
şartlar ileri sürülen bu prensip modern 
dönemde çerçeve ve işlevi genişletilerek 
islam hukukuna değişim kabiliyeti ve di
namizm kazandıran kilit bir kavram ola
rak öne çıkarıldı. Kuzey Afrika ve Mısır 
uleması tarafından dile getirilmeye baş
lanan bu tezin Osmanlı aydınları arasında 
daha geniş bir yelpazede ilgi gördüğü ve 
günümüzdeki entelektüel din yorumuna 
da önemli ölçüde kaynakiİk ettiği görülür. 
Gerek bu gelişmeleri gerekse günümüz
de maslahata dayalı çözüm üretme ve 
dinin mevcut hükümlerine bu eksende 
yorum getirme konusunu ele alan bir dizi 
yayının ve bilimsel çalışmanın ortaya çı
kışını. bu arada_ klasik dönemden masla
hat fikrine ağırlık veren alimierin ve çö
züm örneklerinin seçilerek onlar üzerin
den çağayönelik mesajların verilmesini 
ve böyle bir yaklaşımla değişim talepleri
nin karşılanmaya çalışılmasını. salt dakt
riner ve teorik bir yöneliş olarak görmek 
yerine yerel siyasetten uluslararası ilişki
lere. modern hayat tarzının ürettiği dün
ya görüşünden dogmatik fıkıh anlayışının 
yol açtığı sıkıntıya kadar farklı etkilerin 
altında oluşan ve pratik yönü ağır basan 
bir sürecin parçası olarak değerlendirmek 
gerekir. 
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İSTiSNA 
( ,ı.;z,..~ı) 

Bir şeyi külli hüküm veya kural dışında 
tutmak anlamı çerçevesinde 

Arap edebiyatı, fıkıh ve kelam ilminde 
kullanılan bir terim. 

L .J 

Sözlükte "dürmek, kıvırıp bükmek; ayı
rıp uzaklaştırmak; ikinci olmak" anlam
larındaki seny kökünden türemiştir. Na
hiv alimleri istisnayı "illa vb. bir edat va
sıtasıyla çoğu n (bütünün 1 genelin 1 cinsi n) 
hükmünden azı (parçayı 1 özel i 1 ferdi) hariç 

tutmak" şeklinde tanımlamışlardır. Edat
tan önce geçen bütün veya genel konum
daki öğeyemüstesna minh (kendisi hak-

. kı nda verilen hükümden bir başkasının 
hariç tutulduğu unsur), edattan sonra 
gelen cüz veya özel konumdaki öğeye de 
müstesna ( genelin 1 bütünün hükmünden 
hariç tutulan unsur) adı verilir. Bu sebeple 
her istisna cümlesinde müstesna, müs
tesna min h ve istisna edatı olmak üzere 
üç öğe bulunur. 

istisnanın muttasıl-münkatı', tam-mü
ferrağ, muceb- menfi olmak üzere altı 
çeşidi vardır. Müstesna müstesna minhin 
türünden ise istisna muttasıldır. istisna 
deyince ilk akla gelen ve dilde en çok kul
lanılan tür bu istisnadır. Gerçek anlamda 
istisna da muttasıl olan dır. İstisnanın ta
nımı bu durum esas alınarak yapılmış
tır. Müstesna, müstesna minhin cinsin
den değilse ve onun bütününe dahil bir 
birim olarak bulunmuyarsa istisna m ün
katı' adını alır. Bundan dolayı münkatı' 
olana istisna denilmesi mecazidir. Ancak 
her iki türe istisna adının verilmesinin 
gerçek anlamda olduğunu söyleyenler de 
vardır. Cümle içinde müstesna minh ge
çiyorsa tam istisna, geçmiyorsa müfer
rağ istisna adı verildiği gibi istisna cüm
lesi olumlu ise muceb, olumsuz ise menfi 
(gayri mOceb) istisna denilir. Müferrağ is
tisna muttasıl nevinden olur. 

Belagat alimleri "çoktan azı, genelden 
özeli çıkarma" anlamına ilave olarak bir 
anlam ve ifade güzelliği içeren istisnala
ra, manaya güzellik katan (el-muhassina
tü'l-ma'neviyye) söz sanatlarından sayarak 
bedi' ilminin bölümleri arasında yer ver~ 
mişlerdir. Edebi anlamda istisna terimini 
ilk defa kullanan Ebu Hilal el-Askeri, Ki
tfıbü'ş-Şınfı'ateyn adlı eserinde istisna
ya ayırdığı bölümde "te'kidü'l-medh bi-ma 
yüşbihü'z-zem" (yergi biçimindeki ifadey
le övgünün pekiştirilmesi) ile öndeki ifa
deden yanlış aniaşılma ihtimalini ortadan 
kaldıran sakınca kaydı demek olan "ihti
ras" nevilerini edebi istisnanın iki temel 
kategorisi olarak ele almıştır (s. 459-460) . 
Bakıliani bu iki türden sadece birinciye 
istisna adını vermiştir (bk. bi bL). ibn Re
şil5 ise ihtiras ve ihtiyatın ayrı bir tür oldu
ğu, bunların istisnaya dahil edilerneyece
ği görüşündedir (el-'Umde, ll, 50) Hatib 
et-Tebrizi ile Ebu Tahir el-Bağdadi de aynı 
görüşü benimsemiştir. Muzaffer el-Alevi 
şiirde istisnaya "te'kidü'l-medh bima yüş
bihü'z-zem" adının verildiğini söyler. is
tisnayı lugavi (nahvt) ve sınai (edebi 1 bediT} 
olarak ikiye ayıran İbn Ebü'l-isba' sınai is-



tisnada ek bir anlam ve ifade güzelliğini 
şart koşmuş ve bunu Kur'an'dan örnek
ler vererek açıklamıştır. ibnü'I-Esir ei-Ha
lebi ile İbn Hicce istisna konusundaki ör
nekleri İbn Ebü'l-isba'dan nakletmişler
dir. Şu ayetler kaynaklarda edebi istis
na konusunda sık geçen örneklerdendir: 
..:ı,s::ı ..:ı i .5.i ...,....4! YJ w~ i ~ir ;o:; )W ı ~s" 
".,)!~Wl ca (Bütün melekler secde etti ; 
i b lls hariç; o secde edenlerle beraber ol
maktan kaçındı [ei-Hicr ı5/3 0-3 ı J) . İblis'in 
isyanının bu şekilde ifade edilmesi onun 
isyanının büyüklüğünü anlatmak içindir. 
Bu sebeple müstesna minh olan "el-me
laike", "w~i ,..e.ir" (bütün) tekidi ve ihti
ras kaydı ile pekiştirilmiştir. Bu pekişti
rilme yapılmasaydı müstesna minhteki 
harf-i ta'rifin ahd ifadesiyle bilinen bazı 
melekleri kapsayacağı , melekler içinde de 
secde etmeyenlerin bulunduğu ve İblis'in 
isyanda yalnız olmamasıyla teselli bulaca
ğı , dolayısıyla isyanının büyük bir şey ol
madığının ifade edilmesi ihtimal dahi
linde olurdu. Getirilen bu tekit ve ihtiras 
kaydı ile bütün melekler kastedilerek is
yanında İblis yalnız bırakıldığı gibi müs
tesna tarafına eklenen "diretti. büyük
lendi ve kafirlerden oldu" kaydı ile de is
yanın sebebi açıklanmak suretiyle anlam 
pekiştirilmiştir. Böylece istisnanın sözlük 
anlamı üstüne ek mana ve ifade güzel
liği katılmıştır. ~ YJ ~ ...Ali ~ ~;" 
"ı.. ı.: (Nuh, onların içinde elli yıl hariç ı 000 
sene kaldı [ei-AnkebGt 29/ ı4[) ayetinde, 
söz konusu süre " ı.. ı.: .:r--o-> .9 ~ ;u ı.......; " 

(950 yıl)yerine " ı.. ı.: .:r--o-> YJ ~...Ali " ( ıooo 

y ıl. elli yıl hariç) tarzında istisna ile ifade 
edilmiştir. Bu ifadede kulağa ilk çarpan 
" ...Ali" (bin) kelimesi dir. Anlamın bu şekil
de ifadesi, dinleyicide Nuh'un kavmine 
bedduasında mazur olduğu kanaatini 
uyandırma gayesine matuftur. Çünkü bu 
kadar süre devam eden davet ve irşada 
rağmen küfür ve isyanların ı inatla sür
dürmüşlerdir. Bin kelimesinin süre uzun
luğunu ifadedeki çağrışım ı ve oluşturdu

ğu imaj daha çarpıcı ve canlıdır. Dolayı
sıyla istisna cümlesi bediT bir güzelliğe 
sahiptir. 

Ardarda gelen şu ayetlerde de m üstes
na kısmı ek ifadelerle pekiştirilmiştir: Löis " 

.,)!~!.:>, ~ .9 _r-Sj ~~ , ;Wl ..s# I,.U .,:r-..UI 

.:i! , ..:.lı; ~ı.;. ı.. YJ ._t;;"~ ı .9 ..:. ı,.._iı ..;....ı~ ı.. ~ 
J.~~lf '-?as l.9 ..u...ı .,:r-..JI l.öi .9 , ~.)!. loJ Jli s ..!.l!; 

' ~J~L;.I..YJ ._t;)tl _,..:. ı,......ı ı ..;..... l~l.. ~o.)!~f.:>. 
" ~.9~ ,r-e ~ u...: ( Bedbahtlar ise ateş için
dedir Onlar için orada iç çeki ş l e r ve hay
kırı ş lar vardır, rabbinin dilediğ i hari ç, on
lar orada gökler ve yer durdukça ebediyen 
kalacaklardır ; ancak şüphesiz ki rabbin ira-

de etti ğ ini yapan dır. Bahtiyarlar ise cen
nettedir. Rabbinin dilediğ i hariç, gökler ve 
yer durdukça onlar orada bitmez tüken
mez bir ihsan olarak ebediyen kalacaklar
d ır 1 H Gd ı ı 11 06-1 081) Bedbahtlar içinde 
günahkar fakat iman sahibi olanların ce
hennemde ebedi kalmayacağına işaret 
eden ilk istisnada. yüce kudretin bu ta
sarrufuna karşı yapılacak her tür itirazın 
sonuçsuz kalacağını vurgulamak üzere 
müstesna kısmı. "Şüphesiz ki rabbin ira
de ettiğini mutlaka yapandır" ifadesiyle 
desteklenmiştir. ikinci istisnada da cen
nete girmiş bahtiyarlardan hiçbirinin ora
dan çıkarılmayacağına işaret etmek üze
re "bitmez tükenmez ihsan" kaydı geti
rilmiştir. 

İbn Ebü'I-İsba' "illa" ile kurulan; "hasr 
istisnası " adını verdiği edebi bir istisna tü
ründen söz etmiştir ( Ta/:ırirü 't-Ta/:ıbir, s. 
33 7) . İbn Ma'sum'un "manevi istisna" de
diği bu türe ..!.W: .9 1 ..,_.; ır }1 ~ ı.. YJ.9 ~ J" 
" .,.,~ır ~.:i=....JL9 YJ.9 ( Kervanlar yalnız sa na 
yö n e)mi şse teşv ik edilir, yoksa edilmez. 
Sadece senin hakkında ise konuşa n doğ
ru söyler, yoksa ya lancıdır o) beyti örnek 
olarak verilmiştir. 

Edebi istisnanın en güzel nevileri te'kl
dü'l-medh bi-ma yüşbihü'z-zem ile (ye rgi 
biçiminde ifadeyle övgünün peki ştirilme

si) te'kldü'z-zem bi-ma yüşbihü 'l-medh 

(övgü biçimindeki ifadeyle yerginin pe
ki şt irilmes i) olarak bilinen türleridir. Bu
nunla birlikte övgü ve yerginin dışında 
da edebi güzelliğe sahip istisnalar mev
cuttur : YJ •UI 0"' ~;4i ~ ı.. ı~ 'ıl_, .. 
" ._ôL.., ...IS ı.. (Ölmüş ve geçmi ş o lanl a rı dı

ş ında kadınlardan babala rınızın evlendik
leri ile evlenıneniz size he laldeğildir [en
N isa 4/22 1) ayetinden, "Sadece geçmiş ve 
ölmüş olanlarla evlenıneniz helaldir" an
lamı çıkmaktaysa da bu imkansız bir şey
dir. Burada konu muhale ta'lik üslubu ile 
if ade edilerek haram ve yasak pekiştiril
miştir. övme veya yerme bildirmeyen bu 
t ür istisnaların "te'kldü'ş-şey' bi -ma yüş
bihü nakizahu" (bi r şeyin zıddına benzer 
bir ifadeyle pekiştirilmes i) şeklinde adlan
dırılmasının daha kapsamlı olacağını be
lirtenler olmuştur. 

"Te'kldü'l-medh bi-ma yüşbihü'z-zem" 

ifadesi ilk defa İbnü 'I-Mu'tez ( ö. 296/908) 
tarafından kullanılmıştır. İbnü'I-Mu'tez, 
bu türü söz güzellikleri (mehasinü'l-kelam) 
adını verdiği neviler içinde ele almış, daha 
sonraki dönemlerde belirlenecek iki çe
şidini ilgilendiren örneklere yer vermiştir 
(el-Bedi' , s. ı57) . Ancak ibnü'I-Mu'tez'
den bir asır önce Slbeveyhi , bu tür ifade
lerdeki istisna edatının "lakin" anlamına 
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geldiğini te'kldü'l-medhi ilgilendiren ör
neklerle açıklamış ve bu tür ifadeler için 
"ta'lik" terimini kullanmıştır. Muhale ta'
lik ile ifadeyi pekiştirrnek bu üsluptaki te
ki din esasını teşkil ettiğinden te'kldü'l
medh üslubuna ilk dikkat çekenin Slbe
veyhi olduğu söylenebilir. Sekkakl, Bed
reddin İbn Malik. Şehabeddin Mahmud 
ei-Halebi, Ahmed b. Abdülvehhab en-Nü
veyrl, Hatib ei-Kazvini ile onun Tel.J]işü'l

MiftdJ:ı ' ına şerh yazan Teftazanl. Saha
eddin es-Sübki gibi belagat alimleriyle 
bedi' alimleri bu türü "te'kldü'l-medh bi
ma yüşbihü'z-zem" , Ebu Ali ei-Hatimi"is
tisna ve te'kldü'l-medh bi-ma yüşbihü 'z

zem", Ebu Hilal ei-Askeri "istisna", İbn 
Mü n kız "rücu' ve istisna" . İbn Ma'sum 
"medh fi ma'rızı'z-zem " adıyla incelemiş

lerdir. Zerkeşi, te'kldü'l-medhi istisnaya 
yakın bir tür olarak görürken Yahya el
Alevi iki yönlü söz demek olan "tevcih"in 
bir çeşidi olarak değerlendirmiştir. 

Arap şiirinde görülen kadim üsluplar
dan olan te'kldü'l-medh bi-ma yüşbihü'z
zemme dair ilk örnek olarak Nabiga ez
Zübyanl'nin şu beyti zikredilir : ~ 'ı/.9" 
".,_..;fu::Jı c'} .:ı~ J ,_L9 ~ 1 ~~ 0i ..r-C ~ 
(Onl arda hiçbir kusur yoktur. ordularl a 
çarpışmakta n kılı çlarında olu şmuş gedi k
leri hari ç). Burada te'kidü'J-medh üsiG· 
bunun güzelliği, dinleyicinin yergi bekle
diği bir yerde övgü sıfatıyla karşılaşma

sıyla uyarılmış heyecandan ileri gelir. Yu
karıdaki örnekte "ordularla çarpışmaktan 
kılıçlarında oluşan gedikler" ifadesi bir 
övgüdür_ Bu ifade söz konusu kimselerde 
kusur arandığını, ancak hiçbir kusur bu
lunamayınca onun yerine kusura benzer 
bir görüntüsü olan bu övgü sıfatının zik
redilmek zorunda kalındığını göstermek
tedir. Kılıçlarındaki gedikler, onların son 
derece yiğit ve kahraman oldukların
dan kinaye yergi değil bir övgü sıfatı
dır. Seyit başı ve sonuyla bir medihdir. Bu 
nevi üslupta bir övgü sıfatının delille ve 
muhale ta'likyoluyla pekiştirilmesi de söz 
konusudur: Çünkü onların tek kusuru di
ye anıian kılıçlarındaki gediklerin kusur 
olması muhal olduğuna göre onlarda ku
sur narnma hiçbir şey yok demektir. 

Te'kidü'l-medh bi-ma yüşbihü'z-zem sa
natı üç farklı üslupta gerçekleşir. L Olum
suz yergi sıfatından ona dahil olduğu far
zedilen bir övgü sıfatının istisna edilmesi 
(olumsuz yergi +istisna edatı +övgü) . Bu 
üslupta olumsuz yergi de övgü olduğun
dan ifade övgü üzerine övgü olmasıyla 
medih pekiştirilmiş olur. Safiyyüddin 
ei-Hilll'nin şu beyti buna bir örnektir : 
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JıbYI .;r ,ı-ı 1 1"4! ._k;JI O::, i ı..s,_.. ~ ~ y '" 
"~~, .;ıU..,YI' (Onlarda hiçbirkusur yok
tur. konuklarının aile. akraba ve vatanla
rını unutınası hariç) . Burada kusur yergi 
sıfatı olup söz konusu kimseler bundan 
tenzih edilmiştir. Onların kusursuz olduk
larını ifade etmenin ardından istisna eda
tından sonra bir yergi ve kusur sıfatının 
gelmesi beklenirken ilk anda yergi izleni
mi uyandıran, gerçekte ise son derece cö
mert olmalarından kinaye olarak bir övgü 
sıfatı· durumundaki "konuklarının aile, ak
raba ve vatanını unutmaları" ifadesinin 
gelmesi övgü üzerine övgüdür. İbn Nüba
te ei-Mısr'i'nin "Lfj~ ~ y.P ~ ~ Y," 
(Gözlerin in büyüsü d ı şında onda hiçbir 
kusur yoktur) mısraı da bu konuda güzel 
bir örnektir. 2. Bir övgü sıfatından diğer 
bir övgü sıfatının istisna edilmesi (övgü + 
istisna edatı +övgü) . .)i~ ..,_,y.ıl ~i u i" 
"J.;.j .:,yı (Bir Kureyşli o imam dışında Arap
lar'ın en fasih konuşanı benim) hadisinde 
Hz. Peygamber. müstesna minh kısmın
da kendisini fasih olmakla niteledikten 
sonra istisna edatının peşinden fesahate 
aykırı bir durumu zikretmesi beklenirken 
Araplar'ın en fasihi olan Kureyş kabilesi
ne mensubiyetini (yergi formunda 1 zem 
zemininde bir övgil olarak) zikretmesi öv
gü üzerine övgüdür. Nabiga ei-Ca'd'i'nin 
şu beyti de kaynaklarda sık geçen ör
neklerdendir : ~~~ /.Ji y.P 4§~1 ..::.J,.oS' ._?" 
"ı.;;~ JLoJI .:,yı~ l..aj (Cömertliğinden do
l ayı elinde avucunda hiçbir şey bırakma
ması d ı şında bütün ahlakı mükemmel bir 
gençtir). Ahlak mükemmelliğiyle vasfedil
mesinin ardından istisna edatından son
ra ahlaka aykırı bir vasıf ya da durumun 
zikredilmesi beklenirken gencin ahlaki 
erdemierin en büyüklerinden olan cö
mertlikle nitelenmesiyle övgü üstüne öv
gü sağlanarak medih pekiştirilmiştir. Bu 
tür ifadelerde yer alan iki övgü sıfatından 
ikincinin birinciyle ilgili ve onu pekiştirir 
türden olması şarttır. Bu sebeple ~" 
"~,ıl ı:r> .Ji y.P f"'!.:f" (Güzel yüzlü olması 
haricinde Ali cömerttir) gibi örnekler bu 
üslüptan sayılmaz. 3. Müferrağ istisna 
tarzı (-+istisna edatı +övgü). Bu üslüp 
müstesna minhin cümle içinde açıktan 
geçmemesi dışında cümlenin olumsuz 
olması. istisna edatından sonra bir övgü 
sıfatının yer alması özellikleriyle birinci 
üslüba benzemektedir. 

.. w.~ ı.o.ı ı.;,;.J .:ıı.;~ ı.:.. i .;ıl Y! ı.:.. ~ Lo, .. 
(Rabbimizin ayetlerine bize geldiklerinde 
iman etmemizdışında sen bize kusur bul
muyorsun [ei-A'rilf 7/ 1261) ayetinde, edat
tan sonra kusur sayılacak kötü bir vasfın 
zikredilmesi beklenirken kusur olması 
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muhal olan ve bütün mükemmel vasıfla
rın aslı olan imanın bir delil olarak ve mu
hale ta'lik şeklinde zikredilmesiyle onla
rın kusursuzluğu pekiştirilmiştir. Maide 
süresinin 59 ve Tevbe süresinin 74. ayet
leri de biçim ve üslüp olarak aynı mahi
yettedir. 

Te'kidü'z-zem bi-mayüşbihü'l-medh tü
rü de te'kidü'l-medh türü ile aynı özellik
ler taşıyan edebi bir anlatım şekli olup 
iki üslüpta gerçekleşir. a) Olumsuz övgü 
( = yergi) sıfatından ona dahil olduğu far
zedilerek bir yergi sıfatının istisna edil
mesi (olumsuz övgü+ istisna edatı +yer
gi) . Şu ayet buna bir örnek teşkil eder: 
"ı.;ı.:..:, ~'i'! ~1_r. y, I~J! 4;9 ı.:.ı,S,~ 'ıl" 
(Orada onlar. kaynar su ile irinin d ışında 

ne bir serinlik ne de bir içecek tadarlar 1 en
Ne be' 78/24-25[). Menfi durum olarak 
serinlik ve içecek tadılmamasının ardın
dan istisna yoluyla olumlu ve güzel bir 
halin zikredilmesi beklenirken kaynar su 
ve irinin zikredilmesiyle yergi üzerine yer
gi getirilerek yergi tekit edilmektedir. 
Kaynar su ile irinin içecek olması muhal 
olduğundan onlar için içecek ve serinlik 
narnma hiçbir şeyin olmadığı delil ve mu
hale ta'lik yoluyla vurgulan mıştır. Bu üs
lüptaki ifadeler istihza içermeleriyle cay
dırıcı ve vazgeçirici nitelik taşırlar. Hakka 
süresinin 36 . ayetinde de aynı anlatım 
tarzı görülür. b) Vergi sıfatından diğer bir 
yergi sıfatının istisna edilmesi (yergi +is
t isna edatı + yergi) . .;ı~ .Ji ı..s,_.. tl.lııl ~" 
".;,1~1 ~.;ı~ (Bir korkakolması dı ş ında 
zillete aldırmaz alçak tabi atın biridir o) 
mısraında yergi üstüneyergi ve muhale 
ta'lik yoluyla anlatım pekiştirilm iştir. 
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D FIKIR. Lafza yüklenebilecek anlam
ları belirlemeyi konu alan dil kuralları, dini 
metinler etrafında gelişen ve kuralcı yönü 
ağır basan fıkıh ilminde daima önem ta
şımış. fakih ve usulcüler dil bilimi alanına 
giren diğer birçok konu ve kavram gibi is
tisna konusuyla da yakından ilgilenme ge
reği duymuşlardır. Klasik dönemde fıkıh 
usulü daha çok lafız ve beyan ekseninde 
geliştiği için usulcülerin dil bilimi kuralla
rına sıkça atıfta bulundukları, esasen bu 
alana ait istisna konusunu Kitap ve Sün
net'in metinlerini anlama ve şer'! deliller
den hüküm çıkarma yönteminin bir alt 
türü olarak teorik çerçevede ve yakının
daki diğer lafzl kavramlarla karşılaştı r

malı şekilde ele aldıkları görülür. Fürü-i 
fıkıhta ise istisna mesele çözümünde, 
özellikle de lafzın ayrı bir önem taşıdığı 
yemin, talak. ikrar gibi konularda karşı
laşılan bir dil kuralı, bir anlamı kastetme 
ve içerme sorunu olarak incelenmiş. ade
ta usuldeki bilgilerin örnek olaylara uygu
laması yapılmıştır. 

İstisnanın tanımı, şartları, çeşitleri gibi 
konularda usulcülerin ileri sürdükleri gö
rüş ve açtıkları tartışmaların esasen na
hiv ve belagat eserlerinde yer alan bilgi
lerin tekran niteliğinde olması, hem çoğu 
usuleünün aynı zamanda dil bilimi uzma
nı olması hem de istisnanın usuldeki vaz'. 
beyan, hakikat. mecaz. tahsis ve nesi h 
gibi konularla yakın ilişkisinin bulunması 
sebebiyledir. Usulcülerin istisnanın tanı

rnma ilişkin çabaları bir yönüyle lafzl tar
tışma gibi görünse de esasen fürü ala
nındaki sonuçlarıyla birlikte belli bir gö-


