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ABSTRACT
The purpose of this paper is to examine the term of bâ-i sebebiyye mentioned in the topic
of letters in Arabic. Kalam in the Arabic language consists of nouns, verbs and letters.
While nouns and verbs have their own meanings, letters have no own meanings and they
are used as building blocks of sentences. Since one of the factors that make statements
meaningful is cause and effect relationship, this study aims to present the meanings of bâi sebebiye that establishes a cause-effect relationship and comes to the beginning of the
element that expresses the reason for the action.
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ÖZ
Bu makalenin konusu Arapçada harfler içerisinde zikredilen bâ-i sebebiyye kavramını
irdelemektir. Arap dilinde kelam, isim, fiil ve harften teşekkül etmektedir. İsim ve fiil kendi
başlarına bir mana ihtiva ederken, harfler tek başlarına bir anlam ifade etmeyip cümlenin
inşasında harç mesabesinde bir görevde bulunmaktadırlar. İfadeleri anlamlı kılan
etkenlerden birisi sebep-sonuç ilişkisi olduğundan dolayı bu çalışma, sebep-sonuç ilişkisi
kuran ve eylemin yapılma sebebini ifade eden ögenin başında gelen bâ-i sebebiyenin
oluşturduğu anlamları ortaya koymayı hedeflemektedir.
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Giriş
Yazılan metinler mantıksal bir bütünlük arz etmesi
gerekir. Böyle bir durum olmadığı takdirde anlaşılmasında
güçlükler çekilir. Metni mantıksal kılan etkenlerden birisi
sebep-sonuç ilişkisidir. Sebep-sonuç ilişkilerinin sağlam
olması, metnin iç ve dış mantığının sağlamcılığını ve
okuyucu
üzerindeki
etkisini
belirler.
Örneğin:
ُ “ ﴿فَ ِبYahudilerin zulümleri sebebiyle
﴾ظ ْلمٍٍمِ نٍٍَالَّ ٍِذينٍٍَهَادُواٍ َح َّر ْمنَا
yasakladık.”1 Âyette Yahudilerin zulmetme gibi
durumlarının ortaya çıkması haram kılma hedefini
belirlemede sebep olmaktadır. Diğer bir örnek de şöyledir:
Havalar soğudu, akşamları üşüyoruz artık.
Eve yakacak almanın vakti, geldi geçiyor.
Bu metinde havaların soğuması ve akşamları üşüme
durumu gibi bir durumun meydana gelmesi, ikinci cümlede
ifade edilen yakacak alma hedefini belirlemede sebep
olmaktadır. Okuyucu böyle bir anlatımda her değişikliğin
sebebe bağlanmasıyla metne bağlanmakta ve daha etkili bir
anlatım sağlanmaktadır.2
Kur’ân âyetlerinden, şiirlerden, çeşitli zaman ve
mekânlarda Arapların söylemiş oldukları söz ve
terkiplerden istifade ederek yapılan bu çalışmanın gayesi,
ileride ta‘lîl ve sebebiyye konusunda yapılacak
çalışmalarda ilim yolcularının araştırmalarına bir nüve
mesabesinde de olsa katkıda bulunmaktır.
Ta‘lîl ve sebebiyye konusu nahiv ve sarf kitaplarında
müstakil bir konu başlığı altında işlenmeyip farklı
konuların içerisine serpiştirilmiştir. Araştırma yapılırken
kendisine müracaat edilen kitapların başında Mu‘cemu
Mekâyîsi’l-Luga, Tâcu’l-‘Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, elCene’d-Dânî, Arap Dilinde Lâm Edatı ve İşlevleri,
Kitâbu’l-Lâmât, Muğni’l-Lebîb, Şerhu’l-Mufassal li’zZemahşerî, el-Bahru’l-Muhît, Rasfu’l-Mebânî, Mu‘cemu
Hurûf, Meânî’n-Nahv gibi eserler gelmektedir.
Bu çalışmada sebebiyye kelimesinin anlamları ve bâ-i
sebebiyyenin isimlerin başına gelerek sebep-sonuç ilişkisi
kurması üzerinde durulacaktır.
Bâ-i Sebebiyye
Cümle içerisinde önemli işlevlere sahip olan ( )بbâ3
harfi, Arap dilinde pek çok manalara gelmektedir.
1

Nisa, 4/160.
Karpuz, Ömer-Ahmet Aktaş, “Metinde Anlam Bağları Üzerine”, Atatürk
Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sy. 18, Erzurum 2001, s.
43. (istenirse 37-47)
3
Bâ harfinin aslî ve fer‘î anlamları şu şekilde özetlenebilir:1. اإللصاق
(yapıştırma, bitiştirme), 2. ( االستعانةyardım isteme), 3.ٍ ( ٍالتعليلsebep
bildirme), 4. المالبسة/( الحالkarışma, durum), 5. ( التأكيدpekiştirme), 6.
( التشبيهbenzetme), 7. ( التعجبşaşırma), 8. انتهاٍالغاية/( إلىhedefe ulaşma), 9.
التبعيض/( منkısım, bölüm), 10. استعالء/( علىyükseklik), 11. المجاوزة/عن
(uzaklaşma), 12. المقابلة/( العوضkarşılık), 13. ( البدلbedel), 14. القسم
(yemin), 15. الظرفية/( فيzarfiyye), 16. التعدية/( النقلfiili geçişli yapma), 17.
( المصاحبberaberlik). Bkz. el-Mâlekî Ahmed b. ‘Abdinnûr, Rasfu’lMebânî fî Şerhi Hurûfi’l-Me‘ânî, (Thk. Ahmed Muhammed el-Harrât,
Dimeşk 1985, s. 221-224; el-Murâdî, el-Hasen b. Kâsım, el-Cene’dDânî fî Hurûfi’l-Me‘ânî, (Thk. Fahruddîn Kabâve, Muhammed Nedîm
Fâzıl), Beyrut 1992, s. 36-45; eş-Şerîf, Mahmud Hasan, Mu‘cemu
Hurûfi’l-Meânî fi’l-Kur’ân, I. Baskı, Müessesetu’r-Risâle, Beyrut
1996, II, 451-453.
4
Bitiştirme, ulaştırma, yapıştırma manalarınıa gelir ve fiili mefule bağlar.
Nahiv âlimleri bâ harfinin ilsak manası üzerinde ittifak etmişlerdir.
Sîbeveyh: “Bâ harfinin asli manasının ilsak olduğunu ifade eder.
“( ”مررت ٍبزيدZeyd’e uğradım.) “( ”وقدته ٍبعصاهOnu sopa ile
2

Sîbeveyh (ö. 180/796), bu harfi صاق
َ  ِإ ْلilsak4/bitiştirme
anlamı ile sınırlandırmış olup diğer manalarına yer
vermemiştir.5 Murâdî (ö. 749/1348), bâ’nın on dört
manasının bulunduğunu ve temel anlamının ilsak olduğunu
açıklayarak ifade ettiği anlamları aslî ve fer‘î olmak üzere
iki grupta ele almıştır. Çalışma konumuz olan bâ-i
sebebiyye yapılan bu gruplandırma çerçevesinde aslî sınıfa
dâhil edilmiştir.6
Ta‘lîl ve Sebebiyye Arasındaki Fark
Ta‘lîl kelimesinin sözlükte, “ ”ع ٍل ٍلfiilinden türemiş
muzaf bir fiilin tef‘îl babında  تَعليلşeklinde gelen bir mastar
olduğunu, ıstılahta ise all kökünden türeyen bir eylem ya
da hükmün illete dayandırılmasını, illete bağlanarak
açıklanmasını ifade ettiğini ve sülâsi masdarının ٍعِلَّة
şeklinde
geldiğini
nahiv
âlimlerinin
görüşleri
doğrultusunda ta‘lîl lâmı bahsinde açıklandığından dolayı
tekrar burada değinilmeyecektir.
Sebep: Kök anlamı “ip” olup yaygın kullanımı ise bir
matlûbu elde etmek için tevessül edilen şeydir. Söylenile
gelen bir sözde “Falancanın ipiyle kuyuya inilmez.”
demek, bu adamla matlûb hâsıl olmaz kastedilmektir. 7
Hasan Akdağ Edatlar isimli kitabında ta‘lîl manasına
gelen bâ için: “Sebep, -den dolayı, için, diye…” gibi
manalara geldiğini ifade etmektedir.8
Sebep ilgili olarak yapılan bu kısa tariflerden sonra
çalışmanın ileriki bölümlerde örneklerle birlikte anlamları
üzerinde uzun uzadıya durulacaktır.
Ta‘lîl ve sebebiyet kavramları arasında anlam
bakımından farkın olup olmadığı konusunu ele alırken
nahiv âlimlerinin görüşlerinin yanı sıra usûlcülerin,
kelamcıların ve felsefecilerin de görüşlerine yer
verilecektir.
Bu çalışmada zaman zaman ta‘lîl lafzı yerine illet ve
illiyet kavramları kullanılırken sebebiyye kelimesi yerine
de sebep lafzı kullanılmaktadır.
İllet: Hükümde (sonuçta) doğrudan doğruya etkili olan
şeydir, diğer bir ifadeyle bir şeyin dışında olduğu halde ona
etki eden ve onun ortaya çıkması kendisine bağlı olan
demektir. İllet, dâhil olduğu şeyi değiştirir. Bundan dolayı
hastalık da hastanın durumunu değiştirdiğinden dolayı
bununla adlandırılmıştır.9
yönettim.)“( ”وجذبتهٍبشعرهOnu saçlarından çektim) cümleleri bâ harfinin
ilsak manasında kullanımına örnek olarak verilebilir. İlsak cümlede
mecaz veya hakiki anlamında kullanılabilir. “ ”مررت ٍبزيدcümlesinde
ilsak mecâzi anlamıyla kullanılırken “”وجذبته ٍبشعره“ ”وقدته ٍبعصاه
cümlelerinde hakiki anlamında kullanılmıştır. Bkz. Sîbeveyh, Ebû Bişr
‘Amr b. ‘Usmân b. Kanber, el-Kitâb, thk. Abdusselâm Muhammed
Hârûn, Mektebetu'l-Hancî, Kâhire 1988, IV, 217; el- Mâlekî, Rasfu’lMebânî, s.144.
5
Sîbeveyh, el-Kitâb, IV, 217; Şadoğlu, Serdar, Arap Dilinde Harf-i Cerler
ve Kullanım Boyutları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019,
s. 60.
6
el-Murâdî, el-Cene’d-Dânî, s. 36.
7
el-Cevherî, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd, es-Sıhâh, (Ahmed Abdulgaffâr
‘Attâr), Dâru’l-‘Ilim, y.y. 1990, I, 299.
8
Akdağ, Hasan, Arap Dilinde Edatlar, Tekin Kitabevi, Konya 1999, s.
131.
9
Karaman, Hayreddin, Fıkıh Usûlu, İstanbul 1964, s. 145-146; Zeydan,
Abdulkerîm, Fıkıh Usûlu, (Çev. Ruhi Özcan), İstanbul 1993, s. 64-66;
Şa‘bân, Zekiyyüddîn, İslam Hukuk İlminin Esasları, (Ter. Dönmez,
İbrahim Kâfi), Ankara 1999, s. 261-263; Deliçay, Tahsin, “Arapça
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Felsefede fâil illet, maddî illet, gâî illet ve sûrî illet
olmak üzere dört çeşit illetten bahsedilir ki bunlardan birisi
eksik olursa sonuca ulaşılamaz. Bu durum bir örnekle
açıklığa kavuşturulabilir: Sanat eseri olarak bir heykel ele
alındığında heykelin ana maddesini oluşturan mermer taşı,
onun maddî illetidir. Mermeri yontarak ve gerekli
çalışmaları yaparak şekil veren heykeltıraş, heykelin fâil
illetidir. Heykeltıraşın havsalasındaki heykelin sureti,
heykelin sûrî illetidir. Heykelin yapılış amacı yani
heykeltıraşın bunu yapma hedefi, gâî illettir. Bu illetlerden
birisi eksik olursa heykel oluşamaz. 10
Usulcülerde seebep, hükümde müessir olmadan, illetin
etki etmesine vesile olan şey kendisiyle herhangi bir
gayeye ulaşılan şey ya da kendisinin varlığı ile hükmün var
yokluğu ile hükmün yok olmasıdır. Yapılan bu tarifler
ışığında sebep, illete benzemektedir ama hükmün
(sonucun) illeti değil, illetinin illeti olmaktadır. Yani
doğrudan değil illet aracılığı ile sonuçta etkili olmaktadır.
Örneğin, bir kimse bir kuyu kazmış olsa başka biri de bu
kuyuya hayvan düşürüp öldürse hayvanın ölümüne
müessir (illet) düşürendir ve hayvanın bedelini ödemekle
sorumludur. Kuyuyu kazan kimse ise böyle bir kazanın
meydana gelmesinde vesile hazırlamış olmakla sebeptir.
Bu durumda kuyuyu kazan kimse doğrudan hayvanın
ölümünde müessir değil buna imkân verip yol
hazırlayandır. Öldürme suçu sebebe değil illete (müessirefâile-öldürene) yüklenir.11
Türkçede bir eylemin geçmişe dönük illeti sebep,
geleceğe yönelik illeti gaye lafzıyla ifade edilebilir. İllet de
bu ikisini ihtiva eden bir üst kavram olarak anlatılabilir.
Osmanlı döneminde kaleme alınan gramer kitapları sebepsonuç ilişkisi kuran edatları, edât-ı ta‘lîl terkibiyle
isimlendirmişlerdir.12
Usülcüler, iki olay arasındaki illiyeti anlatan sebebi,
sebeb-i tâm/sırf sebeb ve sebeb-i gayr-i tâm/illet hükmünde
sebep olmak üzere ikiye ayrırlar:
Sebeb-i tâm/sırf sebeb: Müsebbebi (sebep olunanı)
sadece kendisiyle meydana gelen sebep, diğer bir ifadeyle
sebeple sonuç arasında mutlaka bir müessirin (illetin)
bulunmasıdır. Örneğin, elektriğin lambanın yanmasına
olan sebebiyetidir. Başka bir örnek olarak da hırsızlık
hadisesi verilebilir: Bir hırsızlık girişiminde çalanla çalma
işlevine yol gösteren olmak üzere iki kişi olsa, çalan ‘illet’
olurken, yol gösteren ve hırsızlığın nasıl yapılacağını
öğreten kişi ‘sebep’tir. Mal çalana ödetilir. Yol gösteren ise
bu yapmış olduğu eylemin cezasını görür.
Sebeb-i gayr-i tâm/illet hükmünde sebep: Müsebbebi
tek başına getiremediği halde müsebbebin kendisine
muhtaç olduğu sebeptir. Diğer bir ifadeyle sonucun
müessir illetine değil de sebebe yüklenmesidir. Gözün
görmeye olan sebebiyeti örnek olarak verilebilir. Göz

olmadan görme işlevi olmaz. Ancak tek başına gözle de
görme gerçekleşmez ve ışığa ihtiyaç vardır. Tavanda asılı
olan avizenin ipinin kesilmesini de burada örnek olarak
verebiliriz. Tavandaki avizenin ipini bir kimse kesmiş olsa
avize yere düşer ve kırılır. Avizenin yere düşüp parçalanma
sonuç ve neticesinde müessir (illet) yerçekimidir. Ama bu
sonuç yerçekimine nisbet edilemeyeceği için sebep (ipi
kesen) illet yerine geçer ve avizeyi de o öder.13
Gramer âlimlerinin çoğunluğuna göre sebebiyye ve
ta‘lîl kelimeleri arasında mana bakımından fark yoktur.
Söz konusu olan bu durum bâ harfi için de geçerli
olduğundan dolayı bu harfin sebebiyyet ve ta‘lîl bâsı olarak
adlandırılmasında bir beis yoktur.14 Örneğin,ٍَعلَىٍالَّذِين
َ ٍ﴿فَأ َ ْنزَ ْلنا
َ
َ
﴾ َسقُون
م
ل
ظ
“Bunun
üzerine,
yapmakta
ُ واٍرجْ زاًٍمِ نٍَالسَّماءٍِ ِبماٍكانُواٍ َي ْف
ِ ُ
oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten
acı bir azap indirdik.”15 Ebu'l-Beka el-Ukberî (ö.
616/1219) ve Âlûsî (ö. 1270/1854)’ye göre ayette geçen بِ َما
lafzının başında gelen bâ harfi, sebebiyet manasında olup
“Onları
ahlaksızlıkları
nedeniyle
cezalandırdık.”
anlamındadır.”16 Yani onların başına gelen zulüm ve zarar
kendilerine vacip olan şeyleri terk etmeleri sebebiyledir. 17
ez-Zerkeşî (ö. 794/1392), nahiv alimlerinin pek çoğu
lâm için “ta‘lîl lâmı” tabirini kullanırken “sebebiye lâmı”
gibi bir ifade kullanmamışlardır, görüşündedir. Örneğin,
ْ ص ْلن
﴾ٍَت ٍ ِلقَ ْوم ٍيَ ْعلَ ُمون
ِ َاٍاْليا
َّ َ“ ﴿قَدٍْفBiz bilen bir kavim için ayetleri
geniş bir tarzda açıkladık.”18 burada ٍ ِلقَ ْومnin başında gelen
lâm harfi, ta‘lîl lâmıdır. Bâ için ise sebebiyye tabirini
kullanmışlardır. Örneğin, ﴾الاٍا َ َخ ْذنَاٍ ِبذَ ْن ِبه
ٍ “ ﴿فَ ُكHer birini günahı
sebebiyle cezalandırdık.”19 Âyette  ِبذَ ْن ِبهlafzının başında
zikredilen bâ harfi, bâ-i sebebiyyedir.20
Nahiv âlimlerinin sebebiyet bâsı hakkındaki görüşleri
örnekler verilerek şu şekilde sıralanabilir:
Çalışmada sürekli kendisine müracaat edilen elMurâdî’ye (ö. 749/1349) göre, nahiv âlimlerinin çoğu bâ
harfini “sebebiyet bâsı” olarak adlandırırken “ta‘lîl bâsı”
gibi bir ifade kullanmamışlardır. Çünkü sebebiyet ve ta‘lîl
lafızları onlara göre aynı manaya gelmektedir. Örneğin,
ٍَض َر ْبتُكَ ٍ ِب ُمخَالَفَتِك
َ (Karşı çıkman sebebiyle seni darp ettim.) bu
cümlede ٍَ ِب ُمخَالَفَتِكlafzının başında gelen bâ harfi, sebebiyet
bâsıdır.21 Örneğin el-Mâlekî (ö. 1423/2003), ٍ َس ْنتُ ٍإِلَيْك
َ ْأَح
ٍَ“ بِإ ِ ْك َرامِ كİkramın sebebiyle sana ihsanda bulundum.”
tabirinde geçen ٍَ بِإ ِ ْك َرامِ كifadesinin başında zikredilen bâ
harf-i cerrini sebebiyet bâsı olarak isimlendirmiştir. 22
Yukarda yapılan açıklamalara göre Murâdî, ta‘lîl ile
sebebiyye aynı şeyi ifade etmesinden dolayı bâ harfi için
ta‘lîl yerine genellikle sebebiyye lafzı kullanılır,
görüşündedir.23
Ebû Hayyân’ın (ö. 745/1344) bu konudaki görüşleri
şöyledir: “Arkadaşlarımızın hiçbiri ta‘lil ve sebebiyye diye
bir ayırıma gitmedi. Bu iki lafız aynı manayı ifade ettikleri
için birbirinden farklı şeyler değillerdir. Bâ-i sebebiyye
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veya bâ-i ta‘lîl olarak adlandırmaları halinde her iki
kullanım da uygundur. Bâ-i ta‘lîl de bâ-i sebebiyye gibi
fiilin yapılış amacını belirtmektedir.”24 Bu duruma göre
Ebu Hayyân, iki lafzın birbirinden farklı olmadığı her
ikisinin de birbiri yerine kullanılabileceği görüşünü
savunmaktadır.
Genel görüş her iki kelimenin bir sayılması yönünde
olsa da İbn Mâlik (ö.672/1274), ta‘lîl ve sebebiyye
kelimelerini ayrı ayrı zikretmiş ve “ ”وللسببيةٍوللتعليلşeklinde
farklı iki kavram olarak kullanmıştır.25 İbn Malikin ta‘lîl ve
sebebiyye şeklinde bir ayırım yapmış olması, bu
kavramları birbirinden bağımsız olarak değerlendirdiğinin
göstergesi olarak kabul edilebilir.
Suyûtî (ö. 911/1505 ), İbn Malik Teshil adlı eserinde bâi sebebiye için  التعليلifadesini de kullanmıştır. Eserin
şerhinde ise bu konu hakkında bazı bilgiler vermiş ve şunları
söylemiştir: “Bâ-i sebebiyyenin bulunduğu yerlerde Lâm-ı
ta‘lîlin kullanımı da uygundur.ٍ Örneğin, ﴾ َالٍَيَأْتَمِ ُرونٍٍَبِك
ٍ َ ِنٍ ْال َم
ٍَّ ﴿ا
“Şüphesiz ki ileri gelenleri senin hakkında konuşuyor.”26 bu
âyette gelen bâ-i sebebiyye yerine ta‘lîl lâmının takdir
edilebileceğini ifade etmektedir.27
el- Eşmûnî (ö. 900/1495) de İbn Mâlik’in görüşünü
benimsemiş olduğundan dolayı bâ harfi için sebebiyye ve
ta‘lîl anlamlarını ayrı ayrı ele almış ve sebebiyye için şu
âyeti ﴾“ ﴿فَ ُكالا ٍٍأ َ َخ ْذنَا ٍبِذَ ْنبِهBiz onların her birini günahından
ُ ِفَب
ötürü yakaladık.”28 misal verirken, ta‘lîl için de ٍَظ ْلمٍمِ نٍَالَّذِين
﴾“﴿ هادُواٍ َح َّر ْمناYahudilerin zulmü sebebiyle haram kıldık.”29
bu âyeti örnek olarak zikretmiştir.30
Sabbân (ö. 1206/1792), Ebû Hayyân, Suyûtî gibi ta‘lîl
ve sebebiyye kelimelerinin aynı manaya geldiği görüşünü
benimsediğinden dolayı, sebebiyye lafzını ta‘lile tercih
etmiştir.31
İbn Hişâm (ö. 761/1360), ta‘lîl ve sebebiyye şeklinde
ْ س ُك ْمٍبِ ِاتخَا ِذ ُك ُم
َ ٍ﴿إنَّ ُك ْم
bir ayrıma gitmeden şu âyetlere ﴾ٍالعِجْ ل
َ ُظلَ ْمت ُ ْمٍأَنف
“Şüphesiz siz, buzağıyı (tanrı) edinmek sebebiyle
kendinize kötülük ettiniz.”32 ve ﴾“ ﴿فَ ُكالا ٍا َ َخ ْذنَا ٍبِذَ ْنبِهOnlardan
her birini günahı sebebiyle cezalandırdık.”33 dahil olan bâ
harflerini isimlendirirken sebebiyye olarak ifade etmiştir. 34
İbn Mâlik (ö. 672/1274), isti‘âne ifade eden bâ harfini
bâ-i sebebiyyenin içerisine katmış ve şu âyette ٍ َفَأ َ ْخ َر َج ٍ ِب ِه ٍمِ ن
﴾ٍِر ْزقاًٍلَ ُك ْم
ِ “ ﴿ الث َّ َمراتBununla (su ile) sizin için rızık olarak çeşitli
ürünler çıkarmıştır.”35 zikredilen bâ harfini bazı örnekler
vererek açıklamıştır. Şöyle demektedir: ٍكتبت ٍبالقلم ٍو ٍقطعت
( بالسكينKalem ile yazdım ve bıçak ile kestim.) nahiv âlimleri
bu cümleler geçen bâ harflerini bâ-i isti‘âne olarak ifade
etmektedirler. Ben ise bu tabir yerine sebebiyye lafzını
kullanmayı uygun gördüm. Çünkü Allah’a (cc) ait fiillerde
sebebiyye tabirinin kullanılması caiz olurken, isti‘âne

ifadesini kullanmak caiz olmaz.36 Ebû Hayyân bu âyette
geçen bâ harfini şu şekilde açıklamaktadır: “Burada zikr
olunan bâ harfi sebep anlamındadır. Su bitkilerin çıkmasının
sebebdir ve mecazidir. Çünkü Kâdir olan Allah bir şeyi inşa
ederken onu maddeden ayrı ve sebebe ihtiyaç duymadan
yaratır. Yüce Allah olmasını istediği şeylere ol diye emreder
ve onlar da oluverir. Buradaki oluş mecazi bir sebeptir.
Çünkü hakiki sebep tek yaratıcı olan yüce Allah’tır.”37
Ebu Hayyân bâ-i isti‘âneyi bâ-i sebebiyye katan İbn
Mâlik’in bu konudaki görüşlerine atıfta bulunarak şöyle
demiştir: “İbn Mâlik bu görüşünde münferit kalmıştır.
Arkadaşlarımız bu ikisini birbirinden ayırıp dediler ki bâ-i
sebebiyye, fiilin yapılış sebebini ifade ederken, bâ-i
isti‘âne ise fiil ile aynı zamanda alet olarak da adlandırılan
meful arasında vasıta olan bir isme dâhil olmaktadır.
Örneğin  كتبت ٍبالقلمcümlesinde kalemi yazmanın sebebi
olarak göstermek doğru olmaz. Kalem yazmak için bir
araç olup yazmanın sebebi kalem dışında başka
durumdur.”38 Ebu Hayyân’ın bu ifadelerinden Bâ harfinin
sebebiyye manasını içermesi için İbn Malik’in failin
mecazi ya da gerçek kişi olması ölçütünü yeterli görmediği
anlaşılmaktadır.
Yukarda yapılan açıklamalar ışığında şu sonuca
varılabilir: Bâ harfinin ta‘lîl ya da sebebiyye olarak
adlandırılmasında nahiv âlimleri arasında farklı görüşler
mevcuttur. İsimlendirme hususunda her ne kadar ihtilaf
olmuş olsa da cümlede aynı fonksiyonda bulunmasına
mani olmamıştır. Bâ harfi, ta‘lîl ya da sebebiyye olarak
adlandırılmış olsa da her iki sininde cümlede görevi sebep
sonuç ilişkisini oluşturmaktır.
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Bâ-i Sebebiyyenin Anlamları
Yukarda da ifade edildiği gibi sebebiyyet, sebeble
müsebbeb arasında bir bağdır. Bir konu hakkında ortaya
konulan görüşlerin mantık sistemini sebep-sonuç ilişkileri
oluşturur. Anlatımın belirli bir mantık temeline
oturtulması, okuyucu üzerindeki etkisini de belirler.
Görüşlerin iç ve dış mantığı sebep sonuç ilişkilerinin
َ ٍ﴿يَاٍقَ ْو ِمٍاِنَّ ُك ْم
sağlamlığına bağlıdır. Örneğin ٍس ُك ْمٍبِاتِخَا ِذ ُكم
َ ُظلَ ْمت ُ ْمٍا َ ْنف
﴾“ ْالعِجْ لEy kavmim! Şüphesiz siz buzağıyı (tanrı)
edinmekle kendinize zulmettiniz.”39 bu âyette, Hz.
Musa’nın kavminin gerçek olan ilahı bırakıp buzağıyı tanrı
َ ٍ اِنَّ ُك ْم
olarak edinmelerindeki durum değişikliği, س ُك ٍْم
َ ُظلَ ْمت ُ ْم ٍا َ ْنف
“Kendinize zulmettiniz.” şeklinde ifade edilen hedefin
belirlenmesine sebep olmuştur. Bu durumda okuyucu
değişikliğin sebebe bağlanmasıyla metne bağlanmakta ve
daha etkili bir anlatım sağlanmış olunmaktadır.40
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Ta‘lîl bâsının ta‘lîl lâmı anlamında kullanıldığı yerler
ْ ﴿وإِ ْذٍفَ َر ْقناٍبِ ُك ُم
vardır. Örneğin ﴾ٍالبَحْ َر
َ “Hatırlayınız o zamanı ki,
sizin girmeniz sebebiyle denizi böldük.”41 bu âyette ِب ُك ٍْم
lafzının başında gelen bâ harfi, س َب ِب ُك ٍْم
َ ( ِبsizin sebebiyle) ya
da ب ٍدُ ُخو ِل ُك ٍْم
ِ َسب
َ ( ِبsizin girmeniz sebebiyle) şeklinde sebep
ْ “ فَ َر ْقٍَناٍلٍَ ُك ُمSizin için
ifade etmektedir. Bununla birlikte ٍالبَحْ ٍَر
َ
denizi böldük.” takdirinde ve  ِألجْ ِل ُك ٍْمmanasında gelebilir.42
Ta‘lîl harflerinden her bir harf, ta‘lîl manasında
bulundukları sırada genel olarak hepsi aynı manaya gelmiş
olsalar
bile
kendilerine
has
bazı
özellikler
barındırdıklarından dolayı ibdâl yoluyla birbirlerinin
yerine geçemezler.43 Örneğin ﴾س َّخ َرها ٍلَ ُك ْم
َ ﴿ “Onları size
müsahhar kıldı.”44 bu âyette,  لَ ُك ٍْمlafzının başında geçen lâm
harfi ta‘lîl manasındadır. Bu harfin yerine aynı manayı eda
eden bâ harfini س َّخ َرهَاٍ ِب ُك ٍْم
َ şeklinde getirmek sahih olmaz.45
Bâ harfi, ta‘lîl ile birlikte mukâbil (karşılık) manasını
da içerisinde ihtiva eder. Örneğin عاقَ ْبتُهُ ٍبِذَ ْنبِ ٍِه
َ (Onu suçu
sebebiyle cezalandırdım.) burada  بِذَ ْنبِ ٍِهterkibinin başında
gelen bâ harfi sebebiyet anlamındadır. Bu anlamının yanı
sıra sanki eylem sahibinin irtikâp etmiş olduğu suçun bir
ıvazı/bedeli
ya da semeni/kıymeti
karşılığında
cezalandırıldığını da ifade edilmektedir.46
İbn Yaîş, ta‘lîl lâmının, صاص
َ  ا ِْخ ِت/ihtisas, özgü olma
anlamını da ihtiva eder, görüşündedir. Yani sebeplilik
anlamıyla beraber tahsis ve aitlik anlamı da dikkate
alınmalıdır. Örneğin ام
ٍِ ِْل ْك َر
ِ ْ “ ِجئْتُكَ ٍلBen sana ikramın
sebebiyle geldim.” bu cümlede ta‘lil lâmı, gelme eyleminin
ikrama tahsis edildiğine delalet etmektedir. Çünkü ikramın
sebebi gelme işine özgü olmaktadır.47 Diğer benzer
örneklerde: ( ا َ ْل َجنَّةُ ٍل ِْل ُمؤْ مِ نِينCennet inanan kimselere
mahsustur.) Burada cenneti iman eden kimselere özgü
kılarken; ٍَار ٍل ِْلكَاف ِِرين
ُ َّ( النCehennem kâfirlere özgüdür.)
sözüyle de ateşi kâfirlere has kılmaktadır.48
Bâ harfi, sebebiyenin yanı sıra başka anlamlarda
alındığında yorum farklılıkları olur. Örneğin, ٍ ٍَربِك
َ ﴿ا ْق َرأٍْبِاس ِْم
﴾ َ ” “ الَّذِيٍ َخ َلقbu âyette bâ harfi, “ilsâk” anlamında olursa,
tercüme “Yaratan Rabbinin adıyla oku.” şeklinde olur. Bu
duruma göre okunacak olan şeylerin Allah’ın adıyla
okunması sağlanmış olacaktır. Şayet “yemin” anlamında
alınacak olursa, mana “Yaratan Rabbinin adına yemin
ediyorum, oku.” şeklinde olur. Rivayetlerde geldiğine göre
bu durum Cebrail (as)’ın iki defa “oku” emriyle
örtüşmektedir. Çünkü ilk defa bir melekle karşılaşan Hz.
Peygaber’in tereddüt etmesi ve yadırgamış olması
muhtemeldir. Eğer “sebebiyet” olarak alınırsa, tercüme
“Yaratan Rabbinin adı aşkına, O’nun adı sebebiyle, O’nun
hatırına oku; okumayı Rabbin için yap” anlamında olur.
Hz. Peygamber’in peygamberlik gelmeden önce Hanîf
dininden olması, çirkinliklere bulaşmaması ve Allah’ı
biliyor olması gerçeği ile bu durum örtüşmektedir. 49
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Ta‘lîl bâsı, (sebep-sonuç) ilişkisi kuran ve eylemin
yapılma sebebini ifade eden ögenin başında gelen bir harfi cerrdir şeklinde tarif edilebilir.50 Örneğin, (ٍمات ٍالرجل
“ )بظلمكSenin hatan sebebiyle adam öldü.” cümlesinde
ölme fiiline sebep  بظلمkelimesi gösterilmiştir. ()عرفناٍبفالن
“Falanca kişi sebebiyle tanındık.” Neden sonuç bildiren bu
cümlede Bâ harfi ceri, bitmiş bir eylem  عرفfiili ve bu
eylemin gerçekleme nedeni olarak da  فالنkelimesi arasında
sebep sonuç bağlantısını sağlamaktadır. Şu âyette de بِ ٍَما
lafzının başında gelen bâ harfi, sebebiyet manasında olup
sebep-sonuç ilişkisi kurmaktadır. ٍعذاب ٍأَلِيم ٍ ِب ٍَما ٍ ٍَكانُوا
َ ٍ ﴿ولَ ُه ْم
َ
﴾ َ“ َي ْك ِذبُونYalan söylemeleri sebebiyle kendilerine acı veren
bir azap da vardır.”51 Yani burada onların (münafıkların)
“yalan söylemeleri ve yalanlamaları” sebep olurken, “elim
bir azaba düşmeleri” de sonuç olmaktadır.52
Bir fiil, oluş sebebini ifade ederek oluşturduğu
cümlelerde sebep sonuç ilişkisi söz konusudur. Bu durum
yani sebep-sonuç ilişkisi iki durum arasındaki zorunlu
bağlantıyı ifade eder. Örneğin, ﴾ًص َبحْ ت ُ ْم ٍ ِب ِن ْع َم ِت ِه ٍ ِإ ْخوانا
ْ َ “ ﴿فَأOnun
nimeti sayesinde kardeş oldunuz.”53 Allah’ın nimeti sebep,
kardeş olmanız sonuçtur. Burada sebep niteliğinde olan
nimet olayı, sonuç niteliğindeki kardeş olma niteliğinden
önce gerçekleşmiştir.54
Herhangi bir olay hakkında hüküm verilirken bu
hükmün sebebini araştırmak insanın tabiatındandır. Çünkü
bir şeyin sebebinin bilinmesiyle konu daha netleşmiş
olacaktır. Örneğin, ِوع
ٍ ( َماتَ ٍ ِب ْال ُجAçlık sebebiyle öldü.)
Burada ölüm sebebinin açıklanmış olması bu konu
hakkında verilecek olan hükmün daha kolay anlaşılmasını
sağlamaktadır.55
Sebep-sonuç bağlamında ana kural, sebebin
gerçekleşme zamanın neticenin gerçekleşme zamanından
önce olmasıdır. Olayların hiç birinde sonuç sebepten önce
gelemez. Aynı anda mevcut iki olgu karşısında hangisinin
sebep ve hangisinin sonuç olduğu hususunda tereddüt
edildiğinde hangisinin diğerinden önce geldiği tespit edile
bilinirse sorunun çözüldüğü düşünüle bilinir. 56 Örneğin ٍٍ﴿يَا
َ ُ“ أَيُّ َهاٍالَّذِينَ ٍآ َمنEy iman edenler!
﴾ٍو ْاألَذى
َ ٍواٍال ٍتُبْطِ لُوا
َ صدَقاتِ ُك ْم ٍبِ ْال َم ِن
Sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın.”57 bu âyette bâ sebebiye için olup sebebin
gerçekleşme zamanı yani başa kakmak ve eziyet etme
durumu, sonucun gerçekleşme zamanından yani
sadakaların boşa çıkmasından önce meydana gelmiştir. 58
Sebep-sonuç ilişkisi, aslında bir nevi beyân etme
َ
َّ ﴿ال ٍيُؤاخِ ذُ ُك ُم
açıklama ilişkisidir.59 Örneğin ٍٍَّللاُ ٍ ِباللَّ ْغ ِو ٍفِيٍأَيْمانِ ُك ْم
ْ َسب
﴾ت ٍقُلُوبُ ُك ْم
َ “ َولك ِْن ٍيُؤاخِ ذُ ُك ْم ٍبِما ٍ َكAllah sizi rasgele
yeminlerinizden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin
Bakara, 2/10.
İbn Cinnî, Ebu’l-Feth ‘Usmân, el-Lam‘u fi’l-‘Arabiyye, (Thk. Fâiz
Fâris), Dâru’l-Kutubi’s-Sekâfiye, Kuveyt t.y., s. 193; Ebû Hayyân, elBahru’l-Muhît, I, 98.
53
Al-i ‘Imran, 3/103.
54
Hacıbekiroğlu, Abdullah, Arap Dilinde Edatların Metinde Kurduğu
Anlamsal İlişkiler, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Yıldırım Beyazı
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015, s. 113.
55
el-Ğalâyînî, Mustafa b. Muhammed Selîm, Câmi‘u’d-Durûsi’l‘Arabiyye, el-Mektebetu’l-‘Asriyye, Beyrut 1993, III, 169; Çıkar,
Mehmet Şirin, Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar, İsam
Yay., İstanbul 2009, s. 56.
56
Isparta, Metin Oluşturmada Edatların Yeri, s. 73.
57
Bakara, 2/264.
58
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-Muhît, VI, 378.
59
Isparta, Metin Oluşturmada Edatların Yeri, s. 73.
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kesp ettiği (dilinizle beraber kastettiği) yeminlerden
dolayı sorumlu tutar.”60 bu âyette,  بِاللَّ ْغ ٍِوve  بِماlafızlarının
başında gelen bâ harfleri sebebiye olup burada ٍَُّللا
ٍَّ َالٍيُؤاخِ ذُ ُك ُم
“Allah sizi sorumlu tutmaz.” sözünü açıklamaktadır yani
yemin kastetmeden ‘vallahi’ şeklinde sadece dilinizle
Allah’ın adını söylemeniz sebebiyle Allah sizi sorumlu
tutmaz, demektir. Benzer bir örnek de şu âyet verilebilir:
﴾صبَ ْرت ُ ْم
َ ٍ سالم
َ ﴿ “Sabretmenize karşılık size selâm
َ ٍ علَ ْي ُك ْم ٍبِما
olsun.”61 Burada melekler müminleri selamlamaktadırlar.
Kendilerine Allah’ın selamının iletilmesi, onların belalara,
küfrün amansız lığına sabrederek Allah’a kulluk etmeye
devam etmeleri sebebiyle açıklanmıştır.62
Sebep-sonuç ilişkisi kuran cümlelerin birincisi hükmü,
ikincisi neticeyi verir. Örnek, uzun süre beklediğim kişi
gelmedi.63 Âyettelerden de şu âyet örnek olarak verilebilir:ٍ
ْ س ُك ْمٍبِاتِخَا ِذ ُك ُم
َ ٍ“ ﴿إنَّ ُك ْمŞüphesiz siz, buzağıyı (tanrı)
﴾ٍالعِجْ ل
َ ُظلَ ْمت ُ ْمٍأَنف
edinmek sebebiyle kendinize kötülük ettiniz.”64 Burada
Yahudilerin buzağıya tapmaları hükmü ifade ederken, bu
hükmün neticesinde de kendilerine zulmettikleri neticeyi
vermektedir.
Şimdi de sebebiyet bâsının taşıdığı anlam katmanları
üzerinde durarak oluşturdukları sebep-sonuç ilişkilerini
örneklerle açıklayabiliriz:
Sebep Anlamında
Sebebiyet bildiren bâ harf-i cerrinin temel fonksiyonu
َ ٍو َلدَهُ ٍبِ َخ
َ َ( أَ ْيقAdam çocuğunu
budur. Örneğin, ُطإ ٍا ِْرت َ َك َب ٍه
َّ ظ
َ ٍالر ُج ُل
işlediği bir hatadan dolayı uyardı.) Bu cümlede بِخَطإ
lafzının başında gelen bâ harfi, sebep manasında olup iki
olay arasındaki illiyyeti ifade etmektedir. Diğer bir
ifadeyle bu cümlede adamın uyarma işini vücuda getiren
illet, çocuğunun hata yapmasıdır.65
Birlikte Anlamında
Sebebiyet bâsı, sebebiyetle sonuç arasında birliktelik
ْ ﴿وأ ُ ْش ِربُواٍفِيٍقُلُوبِ ِه ُم
sadedinde kullanılır. Örneğin ﴾ٍالعِجْ َل ٍبِ ُك ْف ِر ِه ْم
َ
“Çünkü küfürleri(le birlikte) yüzünden buzağıya tapınma
sevdası gönüllerine iyice sinip yerleşmişti.”66 bu âyette bâ
harfi, ( َم ٍَعbirlikte) anlamını ihtiva eden sebebiyet
manasında olup geçmişteki ya da üzerinde devam etmekte
oldukları küfürleriyle birlikte buzağıya karşı tapınma arzu
ve istekleri oluşmuş ve zamanla da kökleşmiştir. Bu tür
ifadelerde zımni zaman ifadesi sezinlenmekte olup böylece
sebep, sonucun başlama zamanını da ifade etmiş
olmaktadır. Yani Allah’ı inkâr etmeleriyle birlikte
buzağıya tapınma sonucu ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu
durumda sebebin gerçekleşmesiyle sonucun ortaya çıkması
aynı anda olmaktadır. Diğer taraftan sebep-sonuç ilişkisi
“birlikte” lafzıyla yapıldığında “sebep” neticenin fâili
olmaktadır. Örneğin ﴾ٍربِ ُك ْم
ُ ٍالر
َّ اسٍقَدٍْجا َء ُك ُم
ُ َّ﴿يَاٍأَيُّ َهاٍالن
َ قٍمِ ْن
ِ سولٍُبِ ْال َح
“Ey İnsanlar! Rabbinizden size Peygamber hakla birlikte
geldi.”67 bu âyette hakkı getiren Peygamber, hem neticenin
60

Bakara, 2/225.
Ra‘d, 13/24.
ez-Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Mahmûd b. Amr b. Ahmed, el-Keşşâf an
Hakâiki Gavâmidi’t-Tenzîl, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1987, II,
527.
63
Isparta, Metin Oluşturmada Edatların Yeri, s. 73.
64
Bakara, 2/54.
65
Akdağ, Arap Dilinde Edatlar, s. 131.
66
Bakara, 2/93.
67
Nisa, 4/170.
68
İbn Atıyye, Ebû Muhammed Abdulhak b. Galib b. Abdirrahman elEndelüsî, el-Muharraru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-‘Azîz, (Thk.
61
62

fâili hem de sebebi olmaktadır. Şu örnekte de aynı durum
söz konusudur: Karların yağmasıyla birlikte yerler ıslandı.
Burada yerleri ıslatan karlar bir taraftan sebep olurken
diğer taraftan neticenin fâili durumundadır.68
Bu Yüzden Anlamında
Genelde “bu yüzden” lafzı manasında gelen sebebiyet
bâsı, sonucu oluşturacak sebebin niteliğini ve ne olduğunu
ifade etmek için kullanılır. Örneğin ﴾ض ِه ْم ٍمِ يثاقَ ُه ْم ٍلَعَنَّا ُه ْم
ِ ﴿ َفبِماٍنَ ْق
“Onlar sözlerini bozdular bu yüzden onları lanetledik.”69
ez-Zemahşerî (ö. 538/1144)’ye göre, bu âyette geçen فَبِما
lafzının başında gelen  فzaid bir harftir. Bunu takip eden
 بise sebebiyet manasında olup, “bu yüzden” şeklinde
tercüme edilerek sebep-sonuç ilişkisi kurmuştur. Yani
Yahudiler anlaşmayı bozmalarından ve sözleşmelerine
sâdık davranmamaları yüzünden Allah’ın laneti gibi kötü
bir sonuçla karşı karşıya kalmışlardır.70
Bu Sayede Anlamında
Sebebiyet bâsı, hedefin olumlu olduğu durumlarda
sonuca götürecek sebebin ne olduğunu ve niteliğini
belirtmek için “sayesinde” lafzı kullanılabilir. Örneğin
ْ ٍَّللاٍُ ِبماٍقالُواٍ َجنَّاتٍت َجْ ِريٍمِ ْنٍت َحْ تِ َه
َّ “ ﴿فَأَثابَ ُه ُمSöylekdikleri söz
﴾هار
ُ اٍاأل َ ْن
sayesinde Allah onlara, zemininden ırmaklar akan
cennetleri mükâfat olarak verdi.”71 bu âyette  بِماlafzının
başında gelen bâ harfi, sebebiyet ifade etmektedir ve “bu
sayede” şeklinde tercüme edilerek sebep sonuç ilişkisi
kurmaktadır. Yani Allah, samimiyetle teslimiyet gösteren
müminlere söyledikleri güzel sözleri, güzel tavırları ve
hakkı kabul etmeleri sayesinde mükâfat olarak onlara
cennetlerini verdi. Yapılan bu açıklamalar ışığında şu
sonuca varılabilir: “Sebebiyye” lafzı, “sayesinde” şeklinde
ifade edildiğinde hedeflenen sonucun olumlu bir şekilde
neticelendiği anlaşılır. Konuyu açıklığa kavuşturmak için
şu örnek de verilebilir: “Ahmet çok çalıştı, bu sayede
üniversite imtihanını kazandı.” denilirken, “Ahmet hiç
çalışmadı, bu sayede üniversite imtihanını kazanamadı.”
şeklinde denmez.72
Bu İtibarla Anlamında
Sebep-sonuç ilişkisi kuran “bu itibarla” ifadesi, sonuçta
verilen hükme ulaşabilmek için hangi sebebin ölçü olarak
alındığını dile getirmek için kullanılır. Örneğin ٍٍر ُّب ُك ْم
َ ﴿ َكت
َ َب
َ
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Rahmeti
kendi
üzerine
yazdı.
Sizden
َ
her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de arkasından tövbe
eder, kendini düzeltirse, muhakkak ki O, bağışlayan ve
esirgeyendir.” âyette Allah (cc), müminler için rahmeti
üzerine yazmıştır. Rahmetini onlara vaat etmiştir. Bu
itibarla müminlerden her kim bilgisizlik ya da bir gafletten
dolayı günah işler de akabinde tövbe eder ve durumunu
düzeltirse af edilecekleri müjdesini vermektedir. Burada
Abdüsselâm Abdüşâfî Muhammed), Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, Beyrut
2001, I, 180; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-Muhît, I, 495; Isparta, Metin
Oluşturmada Edatların Yeri, s. 78.
69
Mâide, 5/13.
70
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, I. 533; Isparta, Metin Oluşturmada Edatların
Yeri, s. 98.
71
Mâide, 5/85.
72
Ebû Hayyân, el-Bahru’l-Muhît, IV, 348; Özsoy, Ayşe Sumru-Eser,
Erguvanlı Taylan, “Türkçe’nin Neden Gösteren İlgeç Yantümceleri”,
Dil Bilim Araştırmaları 1998, Ankara 1998, ss. 116-125, s. 119.
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mümin kulların günah işleyip samimi bağışlanma talebinde
bulunmaları “sebep” olarak ifade edilmesi ve ٍ بِ َجهالَةlafzının
başında gelip sebep-sonuç ilişkisi kuran bâ harfinin “bu
itibarla” şeklinde mana verilmesiyle Allah’ın rahmetinin
ve bağışlamasının genişliği müminler için rahmeti üzerine
yazdığı sonucuna ulaşılmaktadır.73 Konuyla ilgili olarak şu
örnekte verilebilir: Uşak üniversitesinin yapmış olduğu
teorik ve uygulama eğitim sistemleriyle bir yığın başarısı
vardır. Bu itibarla, her yıl bu kadar öğrencinin bu
üniversiteye akın etmesi normal. Bu terkipte Uşak
üniversitesine öğrencilerin akın etmesi sonucuna ulaşmak
için üniversitenin başarılı eğitim sistemi sebep olarak ölçü
alınmıştır.
Sonuç
Bu çalışmada sebebiyye kelimesinin anlamları ve bâ-i
sebebiyyenin isimlerin başına gelerek sebep-sonuç ilişkisi
kurması üzerinde durulmuştur.
Ta‘lîl ve sebebiyye konusu nahiv ve sarf kitaplarında
müstakil bir konu başlığı altında işlenmeyip farklı
konuların içerisine serpiştirilmiştir.
Ta‘lîl ve sebebiyet kavramları arasında anlam
bakımından farkın olup olmadığı konusunu ele alırken
nahiv âlimlerinin görüşlerinin yanı sıra usûlcülerin ve
felsefecilerin de görüşlerine yer verilmiştir.
Usulcülere göre sebep, illete benzemektedir ama
hükmün (sonucun) illeti değil, illetinin illeti olmaktadır.
Yani doğrudan değil illet aracılığı ile sonuçta etkili
olmaktadır.
Felsefeciler, fâil illet, maddî illet, gâî illet ve sûrî illet
olmak üzere dört çeşit illetten bahsetmektedirler ki
bunlardan birisi eksik olursa sonuca ulaşılamayacağı
görüşünü savunmuşlardır.
Türkçe eserlerde bir eylemin geçmişe dönük illeti
sebep, geleceğe yönelik illeti gaye lafzıyla ifade edilirken,
illet de bu ikisini ihtiva eden bir üst kavram olarak
anlatılmaktadır.
Gramer âlimlerinin çoğunluğuna göre sebebiyye ve
ta‘lîl kelimeleri arasında mana bakımından fark yoktur.
Söz konusu olan bu durum bâ harfi için de geçerli
olduğundan dolayı bu harfin sebebiyyet ve ta‘lîl bâsı olarak
adlandırılmasında bir beis görülmemiştir.
İbn Mâlik, ta‘lîl ve sebebiyye kelimelerini ayrı ayrı
zikretmiş ve “ ”وللسببية ٍوللتعليلşeklinde farklı iki kavram
olarak kullanmıştır.
Bâ harfinin ta‘lîl ya da sebebiyye olarak isimlendirme
hususunda her ne kadar bir takım ihtilaflar olmuş olsa da
bu durum cümlede aynı fonksiyonda bulunmasına mani
olmamıştır. Yani bur harf, ta‘lîl ya da sebebiyye olarak
adlandırılmış olsa da her iki durumda da cümledeki görevi
sebep sonuç ilişkisini kurmak olmuştur.
Metni mantıksal kılan etkenlerden birisi sebep-sonuç
ilişkisidir. Sebep-sonuç ilişkilerinin sağlam olması, metnin
iç ve dış mantığının sağlamcılığını ve okuyucu üzerindeki
etkisini belirlemektedir.
Ta‘lîl harflerinden her bir harf, ta‘lîl manasında
bulundukları sırada genel olarak hepsi aynı manaya gelmiş
olsalar
bile
kendilerine
has
bazı
özellikler
barındırdıklarından dolayı ibdâl yoluyla birbirlerinin
yerine geçemezler.
73
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