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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 

390 

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-



rüşü çerçeveleyen bir tutarlılık taşır (ib
nü'I-Hacib, ll , 132; Şehabeddin ei-Karafl, 
s. 98-102; Taceddin es-Sübkl, ll, 41). 

istisnanın şartları hususunda müstes
na ile müstesna minh arasında zaman 
farkının olup olamayacağı ya da istisna
yı tehirin cevazı konusu usulcüleri hayli 
meşgul etmiş, caiz görenler şari' de dahil 
sözü söyleyenin sübjektif iradesini, karşı 
görüşte olanlar ise hukuki istikrar gerek
çesiyle objektif anlamı esas almışlardır 
(Ebü'I-Hüseyin el-Basri, I. 260-262; EbG 
i s hakeş-ŞTrazT,I, 399-40I;Gazza!T, ll, 165; 
Seyfeddin el-Amidl,11, 267-268; Şehabed
din el-KarafT. s. 528-530) . Yine istisnanın 
şartlarıyla ilgili olarak müstesnanın müs
tesna minhi kaplayacak tarzda yapılma
sının istisnayı iptal edeceği hususunda 
usulcüler görüş birliği içindedir. Ancak 
Hanefiler, müstesnanın müstesna minh
ten daha özel olması halinde onu kapla
masını caiz görmüşlerdir. Mesela onlara 
göre, "Bütün gayri menkullerimi hibe 
ediyorum, ancak bahçe m hariç" cümle
sindeki istisna o bahçeden başka gayri 
menkulü bulunmasa bile doğrudur. Bu
nun sebebi Hanefiler'e göre istisna lafzi 
bir tasarruftur ve hükmün değil cümle
nin doğru olmasına dayanır. Cümlenin ku
ruluşu doğru ise ifade ettiği hüküm de 
sahih olur. Cümledeki düzensizlik ve insi
camsızlık onun manasma değil kullanım 
şekline havale edilir (Aiaeddin es-Semer
kandT, s. 3I5; ibnü'l-Hümam, et-TaJ:ırir, ı. 
267) . Bu arada müstesna minhin yarısı
nın veya yarıdan fazlasının istisna edil
mesi, Şafii ve Maliki usulcüleriyle KOfeli 
dilbilimcilerin çoğunluğuna göre caiz iken 
Ebu Yusuf, BakıllanT. Hanbeli hukukçula
rı ve Basralı dil bilimcilere göre caiz de
ğildir. Hanefiler ise genel olarak sayılar 
dışındaki müstesna minhlerin yarıdan 
fazlasının istisnasını caiz görmüşlerdir. 

Büyük oranda dil bilimi alanına ait bu tar
tışmaların fürG-i fıkıhta da sonuçları bu
lunabilmektedir. Mesela, "Üç talakla boş
sun. ancak ikisi hariç" cümlesiyle fakihle
rin çoğunluğuna göre sadece tek bir ta
lakgerçekleşirken Ebu Yusuf'a ve Han
beliler'e göre müstesna minhin yarıdan 
fazlasını istisna etmek caiz olmadığı için 
üç talak gerçekleşir. istisnada müstesna 
ile müstesna minhin cins birliğinin şart 
olup olmadığı tartışmasının da aynı şe
kilde fürG-i fıkıhta benzeri sonuçları var
dır (Gazzali, II, 167-170; Şehabeddin el
KarafT, s. 374-377; ibnü'l-Hümam, et-TaJ:ı
rir, 1, 268) 

istisnanın hükmü konusunda usulcüle
rin çoğunluğu, istisnadan sonra müstes-

na minhin geride kalan fertleri hakkında 
mecaz olacağını söylerken İbnü'l-Hacib gi
bi bazı usulcüler aksi görüştedir ( ei-MuiJ

taşar; ll , ı 34- ı 35; isnevT, s. 387-388; Bi ha
ri, I, 3 1 6). Hanefiler'in çoğunluğu ise am 
ve hastan yapılan istisnaları hakikat ka
bul ederek mecaz iddiasına kısmen katı
lırlar (PezdevT, lll, 117; Alaeddin es-Se
merkandl, s. 299). istisnanın hükmüyle il
gili ihtilaflardan bir diğeri de onun han
gi tür beyan içinde değerlendirilmesi 
gerektiği konusudur. Pezdevi ve Serah
si gibi bazı Hanefi usulcüleri istisnayı 
beyan üst başlığı altında incelerler (Ken

sü '1-uüşül, III , 119, 14 7; ei-Uşül, ll , 35 -45) . 
Onlara göre istisna, müstesna minhin 
kapsadığı fertlerden bir kısmına engel 
olduğu için "tağyir", kalankısımlada ko
nuşanın maksadını ifade ettiği için "be
yan" niteliğini taşımaktadır. Aslında is
tisna, bizatihi müstakil bir söz olmadığı 
için onda uzun süreli sükGt (fasıla) yapıl
ması halinde cümle tamam olur ve istis
na artık tağyir beyanı değil sabit bir hük
mü n kaldırılması yani nesih halini alır 
(Şemsüleimme es-Serahsl, ll, 46). Ancak 
muttasıl istisna, birbirine aykırı iki hü
küm içermeksizin ve birinci kısmı da ip
tal etmeksizin sadece konuşmanın bir bö
lümüne engel olması itibariyle tağyir be
yanı adını almış, arada bir çelişkinin bu
lunduğu izienim i vermemek için de "mu
araza yoluyla beyan" denmekten sakınıl
mıştır. Bunun için de Pezdevi, istisnanın 
"müstesna kadar bir miktarı cümlenin 
hükmünden çıkararak, kalan kısmı ko
nuşmak" olduğunu söyler (Kenzü '1-uüşül, 

III , 120); mezhepte de istisna "cümlenin 
bir kısmını çıkarmak, diğer kısmını ise is
pat etmek" şeklinde tanımlanır. 

Şafii, Maliki ve Hanbeli usulcüleriyle De
bGsi. Pezdevi ve Serahsi gibi bazı Hanefi
ı er. istisnanın müstesna minhin zıddının 
müstesnada sabit olduğunu gösterece
ğinden hareketle müstesna minh olum
suz ise müstesnanın olumlu. müstesna 
minh olumlu ise müstesnanın olumsuz 
olacağını belirtip bunu, "Menfıden istis
na müsbet, müsbetten istisna menfidir" 
şeklinde genel bir kural halinde ifade et
mişlerdir. Kuralı kelime-i tevhid gibi akaid 
alanı lafızlarına uygulamak kolay olmakla 
birlikte menfiden istisnanın müsbet hü
küm ifade etmesi kuralının bazı fürQ me
selelerine uygulanması (mesela bk. en-Ni
sa 4/92) mümkün görülmediğinden özel
likle Hanefiler arasında istisnanın gramer 
açısından nefiy ve ispat yönlerinden her
hangi bir hüküm ifade etmediği (hüküm
süzlük), cümlenin ilkyarısının hükmü hak-
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kında sükGtle geçtiği görüşleri. usulcü
terin çoğunluğu tarafından da müstes
nanın müstesna minh aleyhine hüküm 
içermesi itibariyle ihraç ifade ettiği gö
rüşü dile getirilmiştir. 

istisna ile tahsis arasındaki ilişki usul
cüleri fazlasıyla meşgul etmiş bir konu
dur. Mütekellimin usulcülerinin büyük ço
ğunluğu ile konuyu bir terim tartışması 
olarak gören İbn AbdüşşekQr ve İbnü ' l
Hümam gibi bazı Hanefi usulcüleri, istis
nayı tahsis delili ve sonuç olarak onu tah
sisin bir türü olarak tanıtır. Gazzall'ye gö
re istisna, "kendisi olmasaydı lafza gire
cek olan şeyin lafza girmesine engel ol
mak", tahsis ise "lafzın bir kısmını kas
retmek" olduğundan tahsis bir beyan, is
tisna ise bir ref' (nesih, ilga) niteliğindedir 
(ei-Müstaş{a, ll, 164). Hanefiler'e göre am 
nassın istisna ile daraltılması tahsis de
ğil kasrdır. Bu görüş ayrılığı öncelikli ola
rak Hanefiler'e göre Kur'an veya müteva
tir sünnetle sabit olan bir hükmün istis
naya konu olması halinde müstesna min
hin kesinliğinin devam etmesi ve tahsis 
edecek delilin kesin olmasının aranması 
sonucunu doğurur (konularla ilgili tartış

malar için b k. Koca, s. 155-163, 313-327). 

Tahsisle istisnanın arasında tahsisin 
yalnızca am lafza, istisnanın hem am 
hem has lafza gelebileceği, tahsis delili
nin aksine istisna sözün bir parçasını teş
kil ettiği için onun müstesna minhe biti
şik olması ve lafzi olmayan delillerle istis
na yapılmasının caiz olmayışı gibi farklar
dan söz edilir. istisna ve tahsisin hüküm 
bakımından farklılıkları konusunda Mu
hammed b. Şüca' ve Ebü'l-Hasan el-Ker
hi, tahsisin aksine istisnanın lafzı mecaz 
yapmadığı ve hakikatinden çıkarmadığı, 
bu sebeple müstesnanın dışında da laf
zın hükmünün devam etmesine herhan
gi bir engelin bulunmadığı görüşündedir 
(Cessas, ı. 246-251 ). Ancak bu Hanefi bil
ginlerinin aksine usulcülerin büyük bir 
kısmı istisnanın lafzı mecaza dönüştü
receğini ileri sürmüştür. istisnanın hük
müyle ilgili bu ihtilafın kaynağı, tahsisten 
sonra ammın geride kalan fertleri hak
kında hakikat veya mecaz olarak devam 
edip etmeyeceği konusundaki farklı yak
laşımlardır. 

Birbirini takip eden cümlelerden sonra 
gelen istisnanın o cümleterin tamamıy
la mı sadece son cümleyle mi ilgili olaca
ğı konusu bir yönüyle dil bilimi tartışması 
görünümünde ise de daha çok belli fürQ 
meselelerinde mezhep görüşlerini delil
lendirme çabasının ürünü tercihler gibi 
durmaktadır. Şafii , Maliki ve Hanbeli 
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usulcüleriyle dil bilimcilerin çoğunluğu. 
atıflı cümlelerden sonra gelen istisnanın 
herhangi bir tahsis delili bulunroadıkça 
cümlelerin tamamına rücu edeceğini , Ha
n efiler ile Zahiriler ve Basralı dil bilimci
ler ise istisnanın yalnızca son cümleye 
rücu edeceğini ve herhangi bir delil bu
lunmadıkça diğer cümlelere taallukunun 
doğru olmayacağını ileri sürmüşlerdir. 
Bu tartışmaların pratik sonucu, kendi
sine zina iftirası haddi uygulanmış kişi
nin şahitliğinin kabul edilip edilmeyeceği 
konusunda kendini gösterir. Kur'an'da 
zina iftirasında bulunanlara seksen celde 

· uygulanması ve şahitliklerinin kabul edil
memesi istendikten sonra "tövbe edip 
ıslah olanlar hariç" denilrrıiş (en-N Gr 24/ 
4-5). fakihlerin çoğunluğu, bu istisnanın 
ilk iki cümleden istisna olduğunu ileri sü
rerek tövbe edilmesi halinde had cezası

nın da düşeceğini, Hanefiler ise haddin 
kul hakkı olduğu için tövbeyle düşmeye
ceğini, istisnanın sadece şahitliğin kabul 
edilmemesine ilişkin olduğunu ve tövbe 
edilmesi halinde bu kimsenin şahitliği
nin kabul edilebileceğini söylemişlerdir. 
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J.!II1!J FERHAT KocA 

o KELAM. Kelam literatüründe istis
na "inşallah müminim" manasında kulla
nılır. Ragıb el-isfahani istisnayı, cümlede 
yer alan lafza ait genel anlamın bir kıs
mını kaldırmak veya cümlenin gerektir
diği hükmü nefyeden bir lafız getirmek 
şeklinde ikiye ayırmış. birincisine yene
bilecek her şeyin helal olduğu hükmün
den leş, kan ve benzerinin çıkarılmasını 
(el-En 'am 6/!45). ikincisine de daha son
ra yapılacak bir iş için "Allah dilerse" tar
zında bir kaydın konulmasını örnek gös
termiştir (el-Mü{redat, "şny" md.) . Kur
'an'da istisna bir ayette. "yapılacak iş için 
kesin ifade kullanınayıp inşallah demek" 
manasında geçmektedir (el-Kalem 68/ 
!8) . Diğer bir yerde ise istisna kelimesi 
zikredilmeden anlamına yer verilmekte
dir: "Allah dilerse temennisiride bulun
roadıkça hiçbir şey hakkında bunu yarın 
yapacağım deme" (ei-Kehf !8/23-24) 
Kur'an'da istisna anlamındaki "inşallah" 
tabiri birkaç defa tekrarlanmaktadır (bk. 
M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "şil.'e" md.). 
istisna hadislerde de hem sözlük anla
mında hem "inşallah demek" manasında . 
yer almaktadır (Tirmizi. "Tefsirü'l-I\uran", 
!8; Wensinck, el-Mu'cem, "şny" md.). 

Kelam ilminde istisna imanın tarifi. un
surları, arnelle ilişkisi, artması-eksilmesi 
ve iman sahibinin akıbetiyle (hatime) ilgili 
tartışmalara bağlı olarak ortaya çıkmış 
itikadi bir meseledir. imanı tasdik ve ik
rardan ibaret kabul eden Ebu Hanife'nin 
bu şartları yerine getirenierin gerçek mu
min olduğunu söylemesine karşılık Süf
yan b. Uyeyne, Fudayl b. iyaz. Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam, Ahmed b. Hanbel gibi 
Selef alimleri imanın tasdik. ikrar ve 
arnelden teşekkül ettiği görüşünü be
nimsemiş, buradan hareketle tasdik ve 
ikrar şartlarını yerine getirmekle birlikte 
arnelierin durumu belirsiz olduğundan 
kişinin Allah nezdinde gerçek mürnin 
olup olmadığının bilinemeyeceği sonucu
na varmışlardır (Ebu Ubeyd Kasım b. Sel
lam,s. 53-54,7l;Ahmed b. Hanbel,!, 347-
348, 374-375). Bazı kaynaklarda bu ikin
ci gruba "şekkakiyye. şükkak" (şüpheciler) 
denildiği kaydedilmektedir (Makdisi, V, 
!49-!50; Watt , s. !50, !73, 363). 

Kelam literatüründe istisnaya dair ileri 
sürülen görüşleri üç noktada toplamak 
mümkündür. 1. Mürnin gerçekten mü
min. kafır de gerçekten kafirdir. imanda 
şüphe bulunmadığı gibi inkarda da şüp
he yoktur. Bu sebeple kişi. "Ben inşallah 
müminim" yerine şüpheyi tamamen or
tadan kaldıracak şekilde, "Ben gerçekten 
müminim" demelidir. Başta Ebu Hanife 
olmak üzere Matürldiyye- Hanefiyye ve 
Mu'tezile alimleri bu görüştedir. Dayan
dıkları delillerse şunlardır: a) Kur'an-ı Ke
rim'de imana şüphenin karıştınlmaması 
istenerek bu konuda kararlı davrananla
rın mürnin olabileceği ifade edilmiş (ei
Hucurat 49/ !5), insanlara kendilerinden 
emin olarak, "AIIah'a iman ettik" demele
ri emredilip (el-Bakara 2/!36) istisna yap
mamalarının gerektiği vurgulanmış. mü
minden gerçek mümin, kafirden de ger
çekkafir diye bahsedilmiş (en-Ni sa 4/!5 ı; 
ei-Enfal8/4, 74), emir ve yasaklara mü
minlerin m uhatap oldukları belirtilmiştir 
(bk. M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "İman" 
md.). b) Hz. Peygamber devrinde insan
lar mümin, kafir ve münafık diye ayrıl
mış. ashap da ResGl-i Ekrem'e gerçekten 
mürnin olduklarını söylemişlerdir. iman
da istisna yapmak Hz. Peygamber'in ve 
ashabının yoluna aykırı bir tuturri olur. c) 
imanda istisna şüpheyi çağrıştırır ve in
sanın şüphe içinde bulunduğu kanaatini 
uyandırır. iman ise kesin tasdik ve ikrarı 
gerektirir. şüphe veren hiçbir söze imkatı 
tanımaz. Bu yüzden, "Allah'tan başka ilah 
bulunmadığına ve Hz. MUhammed'in 
O'nun elçisi olduğuna inşallah şehadet 
ederim" denmesi uygun değildir. Yaygın 

örfte istisna kesin olarak bilinen bir ko
nuda değil şüphe edilen hususlarda kul
lanılır. Kişinin imanı ölünceye kadar de
vam eden bir süreci kapsadığından, "Ke
sinlikle müminim" demelidir. d) Ayetler
de belirtilcliğine göre iman müminlere 
Allah'ın bir nimeti. fazlı ve rahmetidir. 
Bir şüphe ifadesi olan istisnayı kullanmak 
bu lutfu gizleyip nimeti inkar etmek de
mektir, bu ise verilen nimeti n geri alın
ması sonucunu doğurur(Matürldl, s. 388-
390; Eb O. Ya 'la ei-Ferra, s. !90; Beyazizade, 
s. 92-94). 

2. Kişinin, "Ben gerçek müminim" di
yebilmesi için mürnin olarak öleceğini ke
sinlikle bilmesi gerekir. Bunun bilinmesi 

. mümkün olmadığına göre. "inşallah mü
min im" deyip istisna yapmak kaçınılmaz 
hale gelir. imanını koruyarak ahirete in
tikal etmedikçe hayatını mürnin olarak 
geçirmek ilahi rıza. va'd, muhabbet ve 
velayet açısından bir değer taşımaz. Bu 


