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ları, yani biri hadis, diğeri kadim olduğu 
halde şahit ve gaibin aynı gerçekliğe sa
hip bulunduğunu söylemek, mahiyetleri 
farklı olan varlıklarda aynı illetterin aynı 
hükmü gerektireceğini iddia etmek isa
betli görülmemiş ve eksik istikraya da
yandığı için reddedilmiştir. Bu eleştiri
leri yapanlar arasında Seyfeddin et-Ami
dl ve bazı Selefiyye alimleri önemli yer tu
tar(Gayetü'L-meram, s. 45-47,151.185-

186) . 

Ketarn ilminde düzenlenen istidlallerin 
amacı. islam' ın getirdiği inanç sistemiy
le dünya görüşünün ve bunları açıklayan 
temel ilkelerin doğruluğunu kanıtlamak 
olduğuna göre kullanılacak istidlal yön
temlerinin kolay anlaşılır ve ikna edici 
olması gerekir. bunun için de öncelikle 
Kur'an'da yer alan istidlal yöntemlerine 
önem verilmelidir. Zira Kur' an, alim olsun 
cahil olsun her insanın antaya bileceği açık 
bir üsiOp kullanmış. süjeyi objeye yönel
tip realiteyi esas almış. her insanda do
ğuştan var olan apaçık akli bilgilere daya
nan deliller getirmiş ve insanın hem akli 
hem psikolojik muhtevasına hitap etmiş
tir. Bununla birlikte Kur'an'ın öğrettiğ i 

istidlal yöntemlerini geliştirip zenginleş
tirmenin gereği de inkar edilemez. Nite
kim ketarn alimleri. büyük oranda Kur
'an'da yer alan istidlallerden faydalanıp 
onları kurallaştırmaya çalışmışlardır. Hem 
mütekaddimln hem müteahhirln devri 
kelamcılarının kıyasın yanı sıra se br ve 
taksimi de başlıca istidlal yöntemleri ola
rak benimserneleri bunu göstermekte
dir. Kur'an'da örneklerine temas edilen 
ve kelamcılar tarafından da kullanılan kı
yas istidlal yöntemleri içinde en yaygın 
olanıdır. Kıyasın şeklinden çok, önerme
lerinde yer alan bilgiler önemlidi r. İbn 
Hazm'ın da belirttiği gibi bunların. doğ
rulukları apaçık olan ve duyu verilerine 
dayanan kesin bilgiler olması gerekir. 
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inkarcıların 
tedrici olarak felakete yaklaştırılırken 

geçici bazı başarılar kazanması 
anlamına gelen 
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harikulade olaylardan biri 
(bk liARİKUl.ADE). 
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Sözlükte "merdiven, yol" anlamındaki 
derec ve "merdiven basamağı" demek 
olan derece ile aralarında etimotojik ilgi 
bulunan dere (dürı1c 1 deredin) kelimesi 
"merdiven basamaklarını çıkar gibi yavaş 
yavaş yürümek. merdiven çıkmak" gibi 
manalara gelir. Bu kökten türeyen istid
rac ise "bir kimseyi bir şeye adım adım. 
derece derece yaklaştırmak, onu kurdu
ğu tuzağa yaklaştırıp düşürmek, aldat
mak" antamındadır. A'raf suresinde ge
çen kelime (7/182) "AIIah'ın, ayetleriniya
lanlayanları derece derece, sezdirmeden 
azaba doğru çekmesi, her yeni hata ve 
günahtayeni nimet ve imkanlar vererek 
azdırması . yavaş yavaş helake götürme
si" gibi manaları ifade eder. Bunun ardın
dan gelen imla' (mühlet ve fırsat verme) 
ve keyd (tuzak. tuzak kurma) kelimeleri de 
istidracın tefsiri mahiyetindedir. Belagat 
ilminde muhatabı incitmeden, reddedil
mez mantık dokusu içerisinde aklını çe-

lerek bir fikri kabul etmesini sağlayan sö
ze ve bu üsluba istidrac denir. 

Ziyaeddin İbnü'I-Eslr (ö . 637/1239), bu 
edebi sanatı ilk defa kendisinin Allah'ın 
kitabından bulup ortaya çıkardığını söy- · 
ler. Ona göre bu tür sözden amaç, ince 
nükteler ve söz ustalıkları ile muhatabı 
bir şeyi kabule zorlamaktır. Dolayısıyla 

belli bir amaca hizmet etmeyen parlak 
sözlerin bir yararı yoktur. Bu tür üslupta 
kıyas ve mantık oyunları kadar gönül çe
ten hitap şekillerinin de büyük önemi var
dır (el-Meşelü's-sa'ir, ll, 68) İbnü'I-Eslr is
tidracı "söz sahibinin ince, yumuşak ve 
gönül alıcı ifadelerle muhatabına görü
şünü kabul ettirmesi" şeklinde tanımlar 
ve kompozisyon sanatının esasının da bu
na dayandığını belirtir ( el-Cami'u '1-kebir, 
s. 235) . 

istidrac, Ebu Ya'küb es-Sekkakl ( ö. 626/ 

1229) ve onun ekolüne mensup belagat 
alimlerinin "kelam 1 hitap munsıf" adını 
verdikleri üsluba yakındır. Sekkakl bu ko
nuya ta'rizin anlamını açıklarken temas 
etmiştir. Ona göre, "Ben, beni yaratana 
niçin ibadet etmeyeyim?" (Yasin 36/22) 
ifadesi ta'riz üslubuyla, "Siz, sizi yarata
na niçin ibadet etmiyorsunuz?" demek
tir. Ayetin devamındaki, "Üstelik dönü
şünüz de yalnız O'nadır" ifadesi de buna 
delalet etmektedir. Eğer ayet ta'riz be
lirtmeseydi öncesine uygun olarak, "Üste
lik dönüşüm de yalnız O'nadır" ifadesiyle 
sona ererdi. Buradaki ta'riz üslubunun 
güzelliği, söz sahibinin inkarcı muhatap
larının öfkesini üzerine çekmeden gerçe
ği kabul etmelerine yardımcı olacak şe
kilde onlara bunu duyurmayı sağlamış 
olmasındadır. Zira inkarcılara açık bir dil
le batıl yolunda olduklarını söyleseydi öf
kelerini üzerine çekmiş. tebliğ davasını 
baştan kaybetmiş olurdu. Ayrıca bu üs
lupta söz sahibi insaf ölçüleri içinde ha
reket ederek muhatapları için istediğini 
kendisi için de istemiş ve nasihatindeki 
samimiyeti ortaya koymuştur. Bu se
beple bu tür üsluba "kelam munsıf" 
d enilir. 

Sekkak1 ekolüne mensup olan Teftazanl 
ta'riz esasına dayanan türe istidrac adı 
da verilebileceğini. çünkü bu tür sözün 
muhatabı tedrlc'i bir surette kabul ve 
teslime yaklaştırdığını, bu üslubun Kur
'an'da, şiir ve muhaverelerde çok geçti
ğini söyler. Tehanevl, İbnü'I-Eslr anlayı
şının bir yorumu olarak istidracı "ta'riz 
içersin veya içermesin, muhatabı incitip 
öfkelendirmeden hakkı ve hakikati ona 
duyurma imkanı veren söz" olarak ta
nımlar. 



Şu ayetler kaynakların çoğunda istidra
ca örnek gösterilmektedir: "Kitapta İbra
him'i de an. Zira o sıdkı bütün bir pey
gamberdi. Bir zaman babasına dedi ki: 
Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sa
na hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin 
taparsın? Babacığım! Gerçekten sana 
gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise ba
na uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacı
ğım! Şeytana kulluk etme, çünkü şeytan 
çok merhametli olan Allah'a asi oldu. Ba
bacığım! O yüce merhamet sahibi Allah 
tarafından sana azap dokunup da şeyta
nın yakını olmandan korkuyorum" (Mer
yem ı 9/4 1-45). İnce bir nezaket veyumu
şaklık. sıcak ve içten bir yaklaşım, yüksek 
bir ed ep ve güzel ahlak, onur yücelten bir 
tevazu içermesi, akıl ve mantığa hitap 
eden yönleriyle bu ayetler istidrac üslübu
nun en güzel örneklerinden dir. Söze putla
ra tapmanın sebebinin sorulmasıyla baş
landıktan sonra akıl ve mantığa hitap 
edilerek ilahlığın en önemli vasıfları olan 
"işitme-görme , fayda-zarar" bakımından 
putlara dikkat çekilmiş, muhatabı gaflet 
ve cehaletle suçlamadan ondan farklı ola
rak sadece bir parça ilm e sahip olunduğu 
ifade edilmiştir. "Seni kurtarayım" yeri
ne "Sana doğru yolu göstereyim" ifadesi 
muhatabın onurunu okşayan engin bir 
tevazuu gösterir. Şeytana tapmaktan 
nehyederken şeytanın Adem'e ve onun 
soyuna düşmanlığı değil Allah'a asi oldu
ğunun ifade edilmesi lman ve ihlas bü
tünlüğünü anlatmaktadır. Muhatabın kö
tü akıbeti dile getirilirken onu korkutmak 
yerine "korkuyorum" denilmesi, belli bir 
azap yerine belirsiz bir azabın anılması , 

azaba çarpılmak, ateşte yanmak gibi sert 
ve ürkütücü ifadelerinyerine "azabın do
kunması" şeklinde daha yumuşak bir sö
zün seçilmesi, her nasihate "babacığım" 

diye sevgi ve merhamet dolu hitap la baş
lanması, Allah'ın isimleri arasında O'nun 
engin sevgi ve merhametini belirten 
"rahman" sıfatının tercih edilip iki defa 
zikredilmesi sevdiren, ısındıran , samirni
yet ve tevazu dolu ifadelerdir. Buna rağ
men İbrahim'in babasının inatla küfrüne 
devam etmesi, oğlunun "babacığım" şek
lindeki sevgi dolu hitabına "İbrahim" di
ye soğuk bir hitapla karşılık vermesi her 
şeye rağmen hidayetin Allah'ın elinde ol
duğunu göstermektedir. 

Aşağıdaki ayet de sıcak yaklaşım, yük
sek edep, kendini muhatabının yerine 
koyma ve tam insaf, akli delil, mantık! 
hüccet içermesi yönleriyle istidrac sana
tının en güzel örnekleri arasında yer alır: 

"Firavun ailesinden olup imanını gizleyen 
mürnin bir kişi şöyle dedi: Siz bir adamı 
rabbim Allah'tır dediği için öldürecek 
misiniz? Halbuki o size rabbinizden apa
çık mucizeler de getirmiştir. Eğer o ya
lancı ise yalanı kendisinedir; eğer doğru 
söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kıs
mı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah 
haddi aşan. yalancı kimseyi doğru yola 
erişti rm ez" ( Gafi r 40/28). Bu ayette, ge
tirdiği açık mucizelerle onların hayrına 
çalışan bir kimsenin (Hz. Musa) sırffark
lı inanç ve kanaatte olduğu için öldürül
mesinin akla aykırılığı ve çirkinliği inkar 
sorusuyla sorgulanıp ortaya konduktan 
sonra akıl ve mantık yoluyla yarar ve za
rar açısından Hz. Musa'nın muhtemel iki 
durumu (doğru söylemesi veya yalancı 
olm ası) irdelenmektedir. Aniatımda ne
zaket. edep. sübjektiflik ve duygusallık
tan uzaklık. tam bir insaf ve tarafsızlık, 

kendini muhatabının yerine koyma özel
likleriyle istidrac sanatının mükemmel bir 
uygulaması görülmektedir. Ayette konu
şan mürnin kişi. Hz. Musa'nın doğru söy
lediğine kesin olarak inandığı halde sırf 
muhataplarının kanaatine saygı için muh
temel yalancılığını önce zikretmiş , doğ

ruluğunu farz ve takdir üslGbuyla an
latmış . inanmadıkları takdirde Hz. MG
sa tarafından tehdit edildikleri şeylerin 
hepsinin başlarına geleceğine kesin bi
çimde inanınakla birlikte bu husus "bun
ların bir kısmına çarpılmakla" ifade et
miştir. 
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Bir metinde 
önceki sözde bulunan yanlışlığı 

telafi ~nlamında 
bedi' ilmi terimi. 
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Sözlükteistidrak "düzeltmek. telafi et
mek. hatayı tamir etmek. kusuru ört
rnek" gibi anlamlara gelir. Bedi' ilminde 
önceki sözden doğan eksikliği, hatayı veya 
yanlış aniaşılma ihtimalini istisnaya ben
zer biçimde ortadan kaldıracak bir kısmın 
getirilmesine istidrak adı verilmiştir. Bu 
husus başka vasıta ve edatlarla ifade edi
lebilirse de daha çok istidrak harfi olan 
":.,s::ı" ile gerçekleştiği için tür bu şekilde 
adlandırılmıştır. Ancak istidrakin edebi 
bir sanat olarak kabul edilebilmesi için 
ifadenin bir güzellik ve nükte içermesi 
gerekir. İbn Ebu Hacele'nin şu mısrala
rında yanlış aniaşılma ihtimalinin önlen
mesinin ötesinde gazel. tasvir ve övgü 
güzelliği kendini göstermektedir: 

.:.~f ~i oJ' olöJi Los 1 ~ ~,.... ~~ .d! ..:.,s::.:. 

.:.f,.:Jf~ ı;;:ı, ,..._; .:..ıo; 1 ~..ro ~ .:,.;i .:..JIQS 

(Sevgi! iye, talihsizliğimden ve çektiğim 
ayrılık acısından şikayet ettim. O, "Senin 
talihin benim gözlerime benziyor" dedi. 
Ben de, "Evet ama karalık bakımından" 
diye cevap verdim) . 

Züheyr b. Ebu Sülma'nın aşağıdaki bey
ti ilk mısrada sona erseydi malını içkiye 
sarfeden bir kimseyi tasvir ettiğinden 
yergi belirtebilirdi. Fakat İstidrak bildi
ren ikinci mısra ile hem bu yanlış anlaşıl
ma önlenmiş . hem de malını hayır yolun
da harcayan bir kimsenin tasviriyle söz 
hicivden övgüye dönüşmüştür: Y ;~QJ ,>i 

4llli Jf.o.JI ~ ...15 '"'' 1 41l.o pf ~(Her
kesin güvencidir o, malını içki tüketemez, 
ama ihsanları tüketebilir). 

Türü edebi bir sanat olarak ilk defa ele 
alan İbnü'l-Mu'tez (ö. 296/908), istidrake 
"önceki sözden dönüş yapmak" anlamın
da rücu adını vermiş ve onu "söz güzel
likleri" (mehasinü'l-kelam) adını verdiği ne
vilerden saymıştır ( el-Bedi', s. 154) . Ebu 
Hilal el-Askeri de aynı teri m ve tanıma yer 
vermiş, Hatib et-Tebrizi ise iki terimi bir
leştirerek türü "istidrak ve rücu" adıyla 
ele almıştır. 
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