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İSTİDIAL 
( J'Y...~:W.ı'YI) 

Bir veya birden çok önermeden 
başka bir önerme çıkarma, 

akıl yürütme anlamında 
mantık terimi. 

_j 

Sözlükte "yol gösterme, rehberlik et
me" anlamındaki delalet kökünden tü
reyen ve "birinin rehberliğini isteme, delil 
arama" gibi manalara gelen istidliH keli
mesi mantık terimi olarak "bir iddiayı is
pat etmek amacıyla delil ortaya koyma" 
anlamında kullanılır. Günümüz Türkçe'
sinde çıkarım ile karşıtanan istidlalin 
Fransızca karşılığının "raisonnement" ol
duğunu söyleyen ismail Fenni Ertuğrul, 
"inference" teriminin daha genel bir an
lama geldiğini ve istidlal (raisonnement) . 
istintac (deduction), istikra (induction) 
yöntemlerinin üçünü de kapsadığını be
lirttikten sonra istikra yoluyla olan istid
lale "inference" denmesinin daha uygun 
olacağını ve çoğunlukla bu manada kul
lanıldığını söylemektedir (Lugatçe-i Felse
fe, s. 355-356, 583) . 

istidlal, zihnin daha önce bilinen bir ve
ya birden çok önermeden (kazıyye) bilin
meyen bir önermeyi sonuçlandırma , açı

ğa çıkarma işlemidir. Diğer bir ifadeyle 
istidlal, daha önce doğruluğu bilinen ya
hut doğru olduğu sanılan bir hüküm ve
ya hükümlerden hareketle bilinmeyen bir 
hükme ulaşmaktır. Bu ise bilinmeyene 
ulaşabilmek için bil inen hükümleri belli 
bir şekilde düzenlemeyi gerektirir. Şu hal
de istidlal. bir veya birkaç önermenin di
ğer bir önermeyi doğrudan yahut dalaylı 
olarak içerdiğini ispat etme işlemidir. Me
sela, "Dünya değişkendir 1 Her değişken 
yaratılmıştır" önermelerinin doğruluğu 
önceden bilinirse bunlardan, "Dünya ya
ratılmıştı r" önermesine ulaşılır. 

Bazı mantıkçılara göre istidlal, zihnin 
tikelden tümele veya tümelden tikele ya 
da iki tikelin birinden diğerine intikalidir. 
Eğer intikal tikelden tümele yahut sebep
liden sebebe olursa buna "istidlal-i inn!", 
aksi olursa "istidlal-i limml" denir (et-Ta'

rifat, "el-İstidlal" md.) . Mesela bir yerden 
duman çıktığını görerek orada ateş bu
lunduğunu istidlal etmek istidlal-i innl. 
gece ateşi görüp de ondan duman çıktı
ğını istidlal etmek istidlal-i limml türün
dendir. Bir istidlalde en az iki önerme var
dır. Bunlardan daha önce bilinen önerme 
veya önermelere öncü! (mukaddem, meb
de), öncüller vasıtasıyla ulaşılan önermeye 
de sonuç (netice, dava, matiOb) adı verilir. 

istidlal bir zihin arneliyesi olduğundan 
çeşitli istidlal tiplerinin araştırılması psi
koloji ve mantığın ortak alanıdır. Ancak 
mantık, hakikat olanı ortaya koymak için 
kendi geçerliliği açısından farklı istidlal 
tiplerini inceler; değerlerine göre sırala
ma yapar; sonuç veren ve vermeyen is
tidlal şekillerini birbirinden ayırır. Psiko
loji ise istidlali verdiği bilginin geçerliliği 
veya geçersizliği yönünden araştırınayıp 
istidlal yaparken zihnin nasıl bir ameliye 
yürüttüğünü anlamaya çalışır. 

Mantık kitaplarında istidlalle ilgili çe
şitli tasnifler yapılmıştır. Bir tasnife göre 
istidlal önce vasıtasız ve vasıtalı olarak iki 
kısma ayrılır. islam mantıkçılarının "ahka
mü'l-kazaya" (önermeler arası ilişkiler) , Batı 

mantıkçılarının genellikle "istidlal" (akıl 
yürütme -raissonnement) bölümü içinde in
celedikleri vasıtasız istidlaller bir öncüllü
dür. Bu tek bir önermeden düz döndürme 
(aks-i müstevl-conversion simple), ters dön
dürme (aks-i nakız - contraposition) ve karşı 
olma (tekabül-opposition) ile yapılan istid
laldir. Vasıtalı istidlale (dolayi ı akıl yürütme
inference mediate) gelince bunda sonuç 
önermesine ulaşabilmek için aralarında 
ortak bir terimin bulunduğu birden çok 
önermeye ihtiyaç vardır. Klasik mantıkçı
lar bu anlamda istidlali kıyas (tası m -syllo
gisme) , istikra (tümevarım- induction) ve 
temsil (benzeşim -analogie) şeklinde üç kıs
ma ayırırlar. Bu istidlalde zihin ya tümel 
(külll) hakkında sabit olan bir hükümle ti
kel (cüz'l) üzerine hükmeder (kıyas). ya ti
keller hakkında sabit bir hükümle tümel 
üzerine hükmeder (istikra), ya da araların
daki benzerliğe dayanarak bir tikel hak
kında sabit olan bir hükümle başka bir 
tikel üzerine hükmeder (temsil). Ancak 
temsili n tek başına bir akıl yürütme yolu 
olup olmadığı tartışmalıdır. Bazı mantık
çılara görevasıtalı istidlali istintac (deduc
tion). istikra ve temsil kısımlarına ayırmak 
daha doğru olur. Çünkü istint ac kıyastan 
daha genel dir. Her kıyas istintacdır, fakat 
her istintac kıyas değildir (bk İSTİNTAC) . 

Çoğunlukla istidlal ile hüccet eş anlam
lı terimler gibi kullanılmakla birlikte bu 
ikisi tamamıyla aynı şey değildir. Zira 

. masdar kalıbında türetilmiş bir kelime 
olan istidlal bir dizi zihnl faaliyeti ifade 
eder; o da bilinmeyen bir hükmü (önerme) 
ortaya çıkarmak amacıyla bilinen hüküm
lerin düzenlenmesi ve birbirine bağlan
masıdır. Bu sebeple mantıkçılar istidlali 
"maksadı ispat etmek için delil ortaya 
koyma" olarak tanımlamışlardır. Bu ta
nım, istidlalin zihne ait bir dizi işlem (fa
aliyet) olduğu anlamını teyit eder. Hüccet 
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ise masdar değil isim olup kelime kahbı

na girmiş tam, apaçık bir hükümdür. is
tidlal zihnl bir faaliyet dizisini izlemesin
den dolayı olgunlaşır, açıklık kazanır ve 
dille ifade edilir. istidlalin aldığı bu son şe
kil üzerine de hüccet ortaya çıkar. 
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~ ABDÜLKUDDÜS BiNGÖL 

o FlKlH. Allah ' ın insanlar için özlü bir 
rehber olarak gönderdiği Kur'an'ın dinin 
de ana kaynağı olması, bu ilahi kelamı in
sanlara ulaştırıp açıklayan , dinin anlaşıl
masında ve yaşanınasında insanlara bil
fiil örneklik eden Hz. Peygamber'in sün
netinin dinde ikinci kaynak sayılması, hem 
bu iki kaynağın ilke olarak kıyamete ka
dar din konusunda yeterli olacağı, hem de 
insanlara onları anlama ve onlardan hü
küm çıkarma yönüyle önemli görevlerin 
düştüğü anlamlarını birlikte içerir. Birin
ci anlam nasların potansiyel yeterliliği. 
ikincisi ise anlama ve akıl yürütme faali
yetinin naslar açısından da zorunlu olu
şudur. Bu sebeple dini literatürde delil
ler nakli ve akli şeklinde iki gruba ayrıl
mış , ikisinin birbirini tamamlamakta ol
duğuna ve aradaki uyuma sürekli vurgu 
yapılmıştır. Bu anlayışın tabii sonucu ola
rak Kur'an ve hadis metinlerini anlama 
ve yorumlama faaliyet i diğer birçok dini 
ilim dalı gibi fıkıhta da merkezi bir önem 
taşımış, sınırlı metinlerden hayatın bü
tün alanlarına ışık tutacak genel ve özel 
hükümlerin çıkarılması müctehidlerin te
mel uğraşı alanı olmuş, fıkıh usulü ilmi 
de bu çabanın ürünü olarak doğmuştur. 
Bu süreçte istidlal kelimesi bir yönüyle 
fakihlerin düşünce ve çözüm üretme me
totlarını , diğer yönden de mevcut çözüm
lerin dinin ana kaynaklarıyla irtibatlandı
rılması ve temeliendirilmesi faaliyetini 
tanıtan anahtar kavramlardan biri olmuş, 

fıkıh literatüründe sözlük anlamına yakın 
biçimde "şer! delilden hareketle bir hük
me ulaşmak, varılan bir sonucu delillen
dirmek, delile bağımlı akıl yürütme" gibi 
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anlamlarda yaygın biçimde kullanılmıştır. 
Hatta delil, ictihad, kıyas, re'y, istinbat 
gibi terimlerle de yakın bir anlam bağına 
sahip bulunduğu için istidlal kavramının 
zaman zaman bunlarla eş anlamlı olarak 
kullanıldığı da görülür. Öte yandan istid
Ial kavramına fıkıh terimlerinin oluşum 
sürecine, dil ve mantık kurallarıyla fıkıh 

, usulünün etkileşimine bağlı olarak dö
nemlere ve ilim muhitlerine göre birbi
rinden hayli farklı anlamlar yüklendiği, 
kavram etrafında çeşitli usul ve terim 
tartışmalarının cereyan ettiği gözlemlen
mektedir. İstidlalin fıkıh usulünün özel 
bir terimi olarak ele alınmasının zor! uğu 
da bu durumdan kaynaklanmaktadır. 

Esasen dinin ana metinlerine bağımlı 
olmakla birlikte ferdi ve serbest nitelikte 
bir akıl yürütme oluşuyla da dikkat çeken 
re'y ictihadının Hz. Peygamber'in ardın

dan ilk üç nesil boyunca olabildiğince yay
gınlaştığı, Irak ve Hicaz fıkıh ekallerinin 
istihsan ve istislah anlayışıyla zenginleş
tiği, ancak bu gelişmenin aynı zamanda 
naslardan sapma kaygıianna da güç ver
mesi sebebiyle İmam Şafii tarafından sis
tematik hale getirilmeye ve böylece sı 

nırlandırılmaya çalışıldığı bilinmektedir. 
İmam Şafii'nin, bütün ictihad faaliyetini 
hukuki meselenin çözümünde sistematik 
akıl yürütme şeklinde nitelendirilebilecek 
olan kıyastan ibaret görmesi, kı yas ın da 
naslarda yer alan hükümlere benzerlik 
kurularak yapılabileceğini. müslümanın 
karşılaşacağı her problemin çözüm yolu
na delalet eden bir delilin Allah'ın kitabın
da bulunduğunu, ona ilişkin bilgiye de an
cak n as ve istidlal ile ulaşılabileceği ni be
lirtmesi, istidlal dışında dinde söz söyle
menin Resülullah'tan başka kimse için 
caiz olmadığını ifade etmesi, çoğu yerde 
de istidlal. ictihad. kıyas ve istinbatı eş 
anlamlı olarak kullanması birlikte göz 
önüne alınırsa onun istidlale "nastan sis
tematik akıl yürütme ile çıkarımda bu
lunma" anlamı yüklediği ve onu adeta 
kıyasla eşitlediği söylenebilir. 

İmam Şafii'nin nas -istidlal ayırımı son
raki dönem usulcüleri tarafından ana 
hatlarıyla korunmuş olsa bile, istidlalin 
kavramsal çerçevesinin klasik dönem mü
tekellimin usulcülerince de hayli genişle
tildiği ve diğer ekol ve disiplinlerle etkile
şim sonucu kavramın gerek nassa dayalı 
hüküm istinbatını, gerekse özel bir nas
sın bulunmaması halinde yapılan genel 
prensip ictihadını ve akıl yürütme faali
yetini kuşatan bir içerik kazandığı görü
lür. Sahih ve fasid istidlal ayırımı ve istid
Ial karşıtı görüşler de esasen bu genişle-
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menin muhtemel sakıncalarını önleme 
amacını taşır. Bir yönüyle Şafii'nin takip
çisi sayılan İbn Hazm'ın kıyas. istihsari , 
re'y ve istinbata karşı çıkarken kitap, sün
net ve icmadan sonra delil kavramına yer 
vermesi ve birçok istidlal türünü icma
dan. özellikle de nastan alınan delil olarak 
kabul etmesi (b k İBN HAZM), Ebü'I-Hüse
yin el-Basri'nin istidlali gerek şer'i gerek
se akli delillerden hüküm çıkarma meto
du olarak görmesi, Cüveyni'nin beyan 
(kitap ve sünnet). icma ve kıyastan sonra 
dördüncü bölüm olarak istidlale yer ve
rip burada da istislahı anlatması ( el-Bur
han fi uşüli'l-M:h, II, ı 113-114 ı). Gazza
Ii'nin dördüncü asıl olarak mecazen ve 
nefy-i asli (istishab) yönüyle akıldan söz et
mesi (el-Müstaşfa, I, 100, 315-316). İbnü'I
Hacib'in istidlali istishabı da içeren üst 
bir kavram olarak görmesine karşılık Han
beli usulcüsü Necmeddin et-Tüfi'nin dör
düncü delil olarak istinbatı zikredip onun 
istidlalden daha kapsamlı olduğunu belirt
ınesi (Şerl:ıu Mui]taşari'r-Rauza, lll , 357), 

usulcülerin aynı konuya farklı yaklaşım
ları kadar istidlale birbirinden hayli farklı 
içerikler yüklediklerini de göstermektedir. 
Bununla birlikte istidlalin usulcüler tara
fından biri geniş, diğeri dar olmak üzere 
iki anlamda kullanıldığı söylenebilir. 

Hanefi usuleülerinden Cessas istidlali, 
"med!Qie ilişkin bilgiye ulaşmak amacıyla 
delaleti araştırmak ve üzerinde düşün

mek" şeklinde tanımlayıp terime geniş 
bir içerik yükledikten sonra onu, medlu
le ilişkin bilgiye götüren istidlal ve araş
tırılan konu hakkında galip zanna götü
ren istidlal şeklinde ikiye ayırır. Akli ko
nulara ilişkin delaletler üzerinde düşün

mek birincisini. ictihad ise ikinci tür istid
Iali teşkil eder. sakıllani, Ebü'I-Velid el
Bad. Ebu İshak eş-Şirazi, İmamü'I-Hare
meyn ei-Cüveyni, İbnü'I-Hacib, Necmed
din et-Tüfi gibi usulcüler de istidlale "şer'i 
bir hükmün delilinin aranması: nas, icma, 
kıyas veya bunların dışında bir delilden 
yola çıkarak bir hükme ulaşılması" şeklin
de benzeri bir tanım verirler. Kelimenin 
dil ve mantıktaki anlamının fıkıh usulü 
alanına taşınlması niteliğindeki yakla
şımda istidlal hem nassın doğrudan ve 
dalaylı anlamına ulaşmayı, hem de nassın 
kapsamı dışında kalan hususlarda arada 
illet bağı varsa kıyasla, yoksa masiahat ve 
genel prensip ictihadıyla sonuca varmayı 
kuşatacak bir genişliğe sahip görünmek
tedir. Akli delilleri kullanmayı da içeren 
bu tanıtırnda fıkıh usulünün özellikle de 
mütekellimin ekolünün dil ve mantık, 
hatta kelam ilimleriyle olan yakın ilgisinin 
de payı vardır. 

İstidiali n usulcüler tarafından yukarıda
ki geniş anlamından ayrı olarak "hususi 
bir delil nevi" ya da "nas, icma ve kıyas 
dışı delil" şeklinde nisbeten dar bir an
lamda da kullanıldığı görülür. İbnü'I-Ha
cib, Necmeddin et-TQfi gibi usulcülerce 
istidlalin adeta ikinci ve terimleşen anla
mı olarak verilen bu tanım Seyfeddin ei
Amidi, Ebu Muhammed İbnü'I-Cevzi, İb
nü's-Sübki gibi usulcülerde iyice belirgin 
olup onlardan sonra birçok usulcü tara
fından da ifade edilmiştir. Bunlardan ba
zılarının istidlali "nas, icma ve illet kıyası 
dışındaki delil" anlamında kullandıkları 
düşünülürse bu bağlamda istidlal, nas
Iarın zahirinden hüküm çıkarma ile (Iafzl 
istid!.31) Iafzın mana ve makulünden illet 
bağı kurarak hüküm çıkarma dışİnda ka
Ian yolların genel adı olmaktadır. Buna 
göre istidlal nassın doğrudan ve dalaylı 
anlatımı dışında kalan alanı doldurmaya 
yöneldiği için hem istishabı hem de hu
kuk ekaileri arasındaki terminoloji ihti
Iafları bir tarafa istihsan ve istislah da 
dahil hikmet ekseninde geliştirilen genel 
prensip ictihadını kuşatmaktadır. Bu 
usulcüler arasında istidlalin şer'i dört de
lil haricinde yeni bir delil sayılmasına ve
ya delil olarak adlandırılıp onlar ölçüsün
de bir işievle donatılmasına karşı çıkanlar 
bulunmakla birlikte (ibnü'I-Hacib, II, 28 I; 
Ali b. Abdülazlz el-Umeyrlnl, s. 34-35) mü
tekellimin metoduna bağlı birçok usulcü 
kitap, sünnet, icma ve kıyastan sonra be
şinci delil olarak istidlali zikreder. Bu bağ
lamda istishab ile dil ve mantık kuralla
rından doğan gereklilik (telazüm) istidlal 
delilinin vazgeçilmez bir türü olarak yer 
alırken istihsan, mesalih-i mürsele (istis
lah), sahabi kavli, şer'u men kablena gibi 
delil ve yöntemlerin sahih istidlal sayılıp 
sayılmayacağı tartışmalıdır (Seyfeddin el
Amidl, IV, 361-362, 367, 376, 385-394; ib
nü'l-Hacib, ll, 281 ). Mesela Hanefi!er istih
sanı. Malikller mesalih-i mürseleyi istidlal 
delili olarak görmekte, hatta bazı usulcü
ler örf, siyak, istikra, iktiran, hükmü nef
yeden delilin bulunması, maniin varlığı 
ya da yok! uğu, asil ibaha, iki şeyden az 
olanı almak gibi fıkıh, usul , mantık, dil 
bilimi vb. disiplinlerin metot ve kuralları
nı da istidlalin çeşitleri arasında saymak
tadır (Adudüddin el-Id, ll, 28 I; Şevkan i, 
S . 237-249). 

Fıkıh ve fıkıh usulünün yanı sıra dil, 
mantık, kelam ve felsefe disiplinleriyle de 
yakın ilgisi bulunan, adeta bu ilimierin ve
rilerinin belli amaçlarla bir sentezini teş
kil eden cedel, münazara ve hilaf litera
türünde de istidlal kavramı merkezi bir 



önem taşimış. özellikle cedelliteratürün
de kavram etrafında geniş tartışm~lar 
cereyan etmiştir. Mesela Cüveyni, Ebü 
İshak eş-Şirazi, İbn Akil gibi müelliflerin 
cedelle ilgili eserlerinin büyük bir kisıtımı 
istidlale dair tartışmaların oluşturduğu 
söylenebilir. Yine bunlardan Ebü Muham
med İbnü'I-Cevzi cedel ve münazara il
minde istidlalin on beş çeşidinden söz 
eder, Necmeddin et-TOfi de istidlali akli. 

. hissi. şer'i ve mürekkeb olmak üzere dört 
kısma ayırarak cüz'i nevileri dediği, İbnü'I
Cevzi tarafından sayılan on beş istidlal tü
rü hakkında bilgi verir ( el-İtaf:ı li-kavani
ni'l-ıştıla/:ı, s. 172-200,34 7; 'Aiemü'l-ce?el, 
s. 38-50, 82-89). Bunlar adeta fıkıh usu
lüyle dil ve mantıkta bir delil ve önerme
den hüküm çıkarma yollarının sayımı ni
teliğindedir. 

İstidlalin dar anlamıyla tanımında "kı
yas dışı delil olma" kaydı ön plana çıktığın
dan istidlalin kıyastan farkı da usulcüleri 
hayli meşgul etmiş bir konudur. istidlalin 
taşıdığı delil gösterme. zihnin bir hüküm
den başka bir hükme intikali gibi anlam
lar sebebiyle onunla kıyas arasında yakın 
ve karmaşık bir ilişkinin bulunduğu söy
lenebilir. Hatta illet benzerliğinden dolayı 
aslın hükmünü fer'e taşıyarak "yeni olay 
hakkında hükme ulaşmak" manasma ge
len kıyasın da bir tür istidlal olup olmadığı 
tartışılmıştır. Bu bağlamda usulcülerin 
özellikle illeti beyan, evla. taksim ve ge
nel prensip (asıl) yoluyla istidlal, karşıt 
anlam ve telazüm istidlali gibi metotları 
ayrıntılı biçimde tartışmaya açtıkları gö
rülür (Bile!, s. 207-208, 213, 217-218: E bO 
İshak eş-Şirazi, ll, 815-820, 97 4; Seyfed
din ei-Amidl, IV, 362-367; İbnü'l-Hacib, ll, 
281 ). 
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s. 11-64. Iii fERHAT KoCA 

o KELAM. Kelam terimi olarak istid
lal, "bir hüküm veya kavramın doğruluk 
yahut yanlışlığını kanıtlamak için zihnin 
yaptığı akıl yürütme eylemi" diye tarif 
edilebilir. Kur'an-ı Kerim'de istidlal keli
mesi geçmemekle birlikte bunun mazi 
kahbındaki kökünü oluşturan "delle" akıl 
yürütme eyleminin söz konusu edildiği bir 
yerde kullanılmıştır (Sebe' 34/14). İstidlal 
ile aynı manada veya yakın anlamdaki te
zekkür. tedebbür, taakkul, tefekkür, i'ti
bar, nazar gibi kelimeler sık sık kullanıl
mış, özellikle İslam'ın getirdiği mesajlar 
konusunda düşünüp isabetli sonuçlara 
varılması istenmiştir. Kur'an'da ayrıca 
ilim, sultan. ayet. beyyine. burhan, hüc
cet gibi değişik adlarla yer verilen delile 
büyük önem atfedilerek inanç ve düşün
cenin mutlaka delile dayandınlması doğ
ruya ulaşmanın vazgeçilmez şartı olarak 
görülmüştür (Yavuz, s. 48-53, 118). 

Kur'an'da yer alan istidlal yöntemleri. 
bir düşüncenin kanıtlanması veya yanlış
lığının ortaya konulması şeklinde olur. Bir 
fikrin kanıtianmasına ilişkin istidlal yön
temlerinin başında gözlem ve deney ge
lir. Nitekim Hz. İbrahim putları kırdıktan 
sonra bu işi en büyüğünün yapmış olabi
leceğini söyleyerek kavminden ona sor
malarını isteyince kavmi tecrübelerine 
dayanarak putların konuşamayacağını 
ifade etmiştir (el-Enbiya 21/58-67; Şeh

ristani, ll, 51-52) . Kur'an'da ispata ilişkin 
olarak kullanılan ikinci istidlal yöntemi kı
yastır. Basiti mürekkeple ve benzeri ben
zerle kıyas etmek şeklinde iki grupta top
lanabilecek olan kıyas. ilahi sıfatiara ve 
ölümden sonra dirilişe dair inançların ka
nıtlanmasında başvurulan istidlal çeşit
lerindendir. Buna göre yaratıklarda yet
kin nitelikler varsa yaratıcıda yetkinliğin 
en üst seviyede bulunmasına, insanlar ilk 
defa ve yoktan yaratılmışsa onların ikin
ci defa da yaratılabileceğine selim aklın 
hükmedeceği tabiidir (İbn Teymiyye, Mu

vafakatü şaf:ıi/:ıi'l-menkül, ı. 14-15' 44-45; 

İSTiDLAL 

İbn Kayyim el-Cevziyye, 1, 130) . Kur'an'da 
doğru kıyaslarıo yanında yanlış kıyasa da 
işaret edilerek her kıyasın doğru olmaya
bileceğine dikkat çekilmiştir. Kur'an'a gö
re, aralarında illet benzerliği bulunmayan 
iki konu hakkında aynı hükmü vermek su
retiyle yürütülen istidlaller yanlış kıyas
lardır. Ya'küb peygamberin ayrı eşinden 
olan çocuklarının Bünyamin'i kastederek. 
"Çalmışsa daha önce kardeşi Yusuf da 
çalmıştı" tarzında yaptıkları kıyas buna 
örnek teşkil eder (Yusuf 12177). Zira kar
deş olmak aynı işi yapmayı gerektirmez, 
dolayısıyla burada bir illet benzerliği yok
tur (İbn Kayyim ei-Cevziyye, 1, 148). ispata 
ilişkin olarak Kur'an'da yer alan üçüncü 
bir istidlal yöntemi de iki zıt düşünceyi 
karşılaştırmaktır. İki zıt görüşün aynı 
hükmü alamayacağını belirtmekten iba- . 
ret olan bu yönteme tevhidin ispatı ve 
cennete inanmanın gerekliliği üzerinde 
durulurken yer verilmiştir. Buna göre tek 
ilaha inanmanın birkaç ilaha inanmaktan 
ve cennete gitmeyi tercih etmenin ce
henneme gitmeye razı olmaktan daha 
doğru olduğuna karşılaştırma yöntemiy
le istidlal edilir (ei-En'am 6/81: ei-Furkan 
25/15; ayrıca bk. İbnü'I-Vezlr, s. 61 ). Kur
'an'da bir düşünce veya inancın iptal edil
mesine ilişkin olarak da çeşitli istidlal yön
temleri kullanılmıştır. Bunlar iddiaya d.air 
delil isteme, iddianın kendisinin veya ge
reğinin gerçekle çeliştiğini belirtme, ihti
malleri tartışarak yaniışı gösterme, karşı 
düşünce sahibini şüpheye düşürme. bil
ginin izafiyetini dikkate alma gibi nokta
larda toplanmaktadır (Yavuz, s. 159-181). 

Hadislerde istidlill kelimesi geçmemek
le birlikte Hz. Peygamber'in hukuk ve ah
lak alanına giren insanlar arası münase
betlerde karşılaştırma ve benzetme tü
ründen akli muhakemelere yer verdiği 
bilinmektedir. Onun benzer düşüncele

rin aynı hükmü alması gerektiğine işaret 

eden bir istidlale başvurarak ebeveyni be
yaz ırka mensup olan bir çocuğun farklı 
renkte bulunabileceğini anlatırken bazı 
hayvan yavrularının farklı renkte olması
nı hatırlatması (Buhar!, "Talal5'', 26, "I:Iu
düd", 41; EbO DavOd, "Tala15", 28) konu
ya ilişkin örnekler arasında zikredilir (Eş
'a ri, s. 92). Buhar!, İbn Abbas'ın hadisler
le istidlalde bulunduğunu belirtirken bu
nu aynı kelimeyle ifade etmiştir (Buhar!, 
"İctişam", 24). 

Kelam tarihinde kullanılan istidlal yön
temlerini şöylece özetlemek mümkün
dür: A) Mütekaddimin Devri. İstidlal kav
ramının kelam ilminde ilk defa Bakıliani 
tarafından kullanıldığı ileri sürülmüşse de 
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