İSTiDLAL

önem taşimış. özellikle cedelliteratüründe 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 Muhammed İbnü'I-Cevzi cedel ve münazara ilminde 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 türü hakkında bilgi verir (el-İtaf:ı li-kavanini'l-ıştıla/:ı, s. 172-200,34 7; 'Aiemü'l-ce?el,
s. 38-50, 82-89). Bunlar adeta fıkıh usulüyle dil ve mantıkta bir delil ve önermeden hüküm çıkarma yollarının sayımı niteliğindedir.

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 hükümden başka bir hükme intikali gibi anlamlar sebebiyle onunla kıyas arasında yakın
ve karmaşık bir ilişkinin bulunduğu söylenebilir. Hatta illet benzerliğinden dolayı
aslın hükmünü fer'e taşıyarak "yeni olay
hakkında hükme ulaşmak" manasma gelen kıyasın da bir tür istidlal olup olmadığı
tartışılmıştır. Bu bağlamda usulcülerin
özellikle illeti beyan , evla. taksim ve genel prensip (asıl) yoluyla istidlal, karşıt
anlam ve telazüm istidlali gibi metotları
ayrıntılı biçimde tartışmaya açtıkları görülür (Bile!, s. 207-208, 213, 217-218: EbO
İshak eş-Şirazi, ll, 815-820, 97 4; Seyfeddin ei-Amidl, IV, 362-367; İbnü 'l-Hacib, ll,

281 ).
BİBLİYOGRAFYA :

Tehanev1. Keşşaf, ı, 498-499; Şafii . er-Risale
(nşr. Ahmed M. Şakir), Kahire 1399/1979, s.19,
25; Cessas. e l-Fuşu l fi'l-uşul(n ş r. Uceyl Casim
en-Neşeml), Küveyt 1414/1994, IV, 9-10; Bakıllanl. el-inşiif(nşr. imadüddin Ahmed Haydar),
Beyrut 1407/1986, s. 25; Ebü'l-Hüseyin el-Basri. el-Mu'temed f(uşuli'l-fıf5:h (nşr. Muhammed
Hamldullah), Dımaşk 1385/1965, ll, 879-881,
907-915; Bad. el-Minhac(nşr. Abdülmecld Türki). Beyrut 1407/1987, s. ll, 207-208, 213,
217 -218; Ebu İshak eş-Şiraz1. Şerl:ıu 'l-Lüma'
(nşr. Abdülmedd Türki), Beyrut 1408/1988, I,
156; ll, 815-823, 974; imamü'I-Haremeyn elCüveyni, el-Kafiye fi 'l·cedel (nşr. Fevkıyye H üseyin Mahmud), Kahire 1399/1979, s. 47; a.mlf.,
el-Burhan fi uşCıli'l-fıf5:h (nşr. Abdülazim ed-Dib),
Devha 1399, ll, 1113-1141; Gazzall, el-Müstas{a, Bul ak 1324, I, ı 00, 315 -316; ll, 306-309;
Seyfeddin el-Am idi, el-if:ıkiim fi uşCıli'l-af:ıkiim
(nşr. İbrahim el-Acuz). Beyrut 1405/1985, IV,
361-367, 376, 385-394; Ebu Muhammed ibnü'I-Cevzi, el-fzaf:ı li-f5:avanini'l- ıştılaf:ı fi'l-cedel

.ve'l-münfi?ara (nşr. Mahmud b. Muhammed edDügaym). Kahire 1415/1995, s. 124, 170-200,
347 ; İbnü'I-Hacib, Mul:;taşarü'l-Müntehii, Bulak
1317, ll, 280-284; Adudüddin el-lc1. Şerf:ıu Mul:;taşari'l-Müntehii (a.e. içinde). ll, 280-284; Tüfi,
'Alemü 'l-ce;;:elfi 'ilmi'l-cedel (nşr. W. Heinrichs),
Wiesbaden 1987, s. 38-91; a.mlf., Şerf:ıu Muf:;taşari'r-Rauza, Beyrut 1409/1989, lll, 357; Şev
kani, irşadü'l-fuf:ıül, Beyrut, ts. (Darü 'l-ma 'rife).
s. 236-249; Abdurrahman Hasan Habenneke
el-Meydan!, l)auabitü'l-ma'rife, Dımaşk 1408/
1988, s. 149 vd.; Ali b. Abdülaziz el-Umeyrini,
el-istidliil 'inde'l-uşüliyyin, Riyad)411/1990,
s. 11-64.

Iii

fERHAT KoCA

o KELAM. Kelam terimi olarak istidlal, "bir hüküm veya kavramın doğruluk
yahut yanlışlığını kanıtlamak için zihnin
yaptığı akıl yürütme eylemi" diye tarif
edilebilir. Kur'an-ı Kerim'de istidlal kelimesi 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 tezekkür. tedebbür, taakkul, tefekkür, i'tibar, 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, hüccet 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 yöntemlerinin başında gözlem ve deney gelir. Nitekim Hz. İbrahim putları kırdıktan
sonra bu işi en büyüğünün yapmış olabileceğini söyleyerek kavminden ona sormalarını 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 benzerle kıyas etmek şeklinde iki grupta toplanabilecek olan kıyas. ilahi sıfatiara ve
ölümden sonra dirilişe dair inançların kanıtlanmasında başvurulan istidlal çeşit
lerindendir. Buna göre yaratıklarda yetkin nitelikler varsa yaratıcıda yetkinliğin
en üst seviyede bulunmasına, insanlar ilk
defa ve yoktan yaratılmışsa onların ikinci defa da yaratılabileceğine selim aklın
hükmedeceği tabiidir (İbn Teymiyye, Muvafakatü şaf:ıi/:ıi'l-menkül, ı. 14-15' 44-45;

İbn

Kayyim el-Cevziyye, 1, 130) . Kur'an'da
da
işaret edilerek her kıyasın doğru olmayabileceğine dikkat çekilmiştir. Kur'an'a göre, aralarında illet benzerliği bulunmayan
iki konu hakkında aynı hükmü vermek suretiyle 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 kardeş olmak aynı işi yapmayı gerektirmez,
dolayısıyla burada bir illet benzerliği yoktur (İbn Kayyim ei-Cevziyye, 1, 148). ispata
ilişkin olarak Kur'an'da yer alan üçüncü
bir istidlal yöntemi de iki zıt düşünceyi
doğru kıyaslarıo yanında yanlış kıyasa

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 cehenneme gitmeye razı olmaktan daha
doğru olduğuna karşılaştırma yöntemiyle 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 edilmesine ilişkin olarak da çeşitli istidlal yöntemleri kullanılmıştır. Bunlar iddiaya d.air
delil isteme, iddianın kendisinin veya gereğinin gerçekle çeliştiğini belirtme, ihtimalleri tartışarak yaniışı gösterme, karşı
düşünce sahibini şüpheye düşürme. bilginin izafiyetini dikkate alma gibi noktalarda toplanmaktadır (Yavuz, s. 159-181).
Hadislerde istidlill kelimesi geçmemekle birlikte Hz. Peygamber'in hukuk ve ahlak alanına giren insanlar arası münasebetlerde karşılaştırma ve benzetme türünden akli muhakemelere yer verdiği
bilinmektedir. Onun benzer düşüncele 
rin aynı hükmü a lması gerektiğine işaret
eden bir istidlale başvurarak ebeveyni beyaz ırka mensup olan bir çocuğun farklı
renkte bulunabileceğini anlatırken bazı
hayvan yavrularının farklı renkte olması
nı hatırlatması (Buhar!, "Talal5'', 26, "I:Iudüd", 41; EbO DavOd, "Tala15", 28) konuya ilişkin örnekler arasında zikredilir (Eş
'a ri, s. 92). Buhar!, İbn Abbas'ın hadislerle istidlalde bulunduğunu belirtirken bunu aynı kelimeyle ifade etmiştir (Buhar!,
"İctişam", 24).

Kelam tarihinde kullanılan istidlal yöntemlerini şöylece özetlemek mümkündür: A) Mütekaddimin Devri. İstidlal kavramının kelam ilminde ilk defa Bakıliani
tarafından kullanıldığı ileri sürülmüşse de
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(Ali b_ Abdülazlz el-Umeyrlnl, s_ 2 I) bu iddia doğru değildir. Zira Bakıllani'den daha önce Cahiz'in el- 'Oşmdniyye'sinde ,
Ebü'l-Hüseyin el-Hayyat'ın el-İntişdr'ın
da ve Kadi Abdülcebbar'ın önceki Mu'tezile alimlerine yaptığı atıflarda muhtelif
istidlal yöntemlerini görmek mümkün
olduğu gibi Eş 'ari'nin bu terimin tanımı
ve çeşitle ri hakkında bilgi verdiği de bilinmektedir. İbn Furek'in naklettiğine göre Eş' ari istidlale iki ayrı mana yüklemiş
tir. "Akıl yürüterek hüküm vermek" anlamına gelen istidlal bir kişinin tek başına
yapacağ ı nazar ve tefekkürdür. "Delil istemek" manasındaki istidlal eyleminde
ise iki kişi bulunur, biri yapılan akıl yürütmeyle ilgili delil talep eder, diğeri de verdiği hükmün delilini ortaya koyar. Eş'ari
istidlalin eş anlamiısı olarak "istişhad" kelimesini de kullanır. Ona göre istişhad şa
hidin gaibe şehadette bulunmasını istemektir. Ancak buradaki şahitle gaib asıl
ve fer' gibi olup şahit bilinen , gaib ise bilinmeyen demektir (İbn FGrek, s. 286).
Ebü'l-Hasan el-Eş ' ari, daha çok Kur'an'daki istidlallerin esas alınmasının gerektiğini vurgulamıştır. Sünni kelamın ilk
temsilcileri içinde naklin yanında akli istidlale en çok yer veren alim Ebu Mansur
el-Matüridi'dir. Matüridi, Te,vildtü'l Kur,dn'ındaki çeşitli yorumlarından baş

ka özellikleKitdbü't-TevJ:ıid'de daha sonra kelam eserlerinde tekrar edilecek olan
birçok istidlale başvu rm uştur. Eserine
taklidin reddi ve dinin delile dayanarak
bilinmesinin gereğiyl e başlayan müellif
(Kitabü't-Tevf:ıJd, s_ 3-6), duyulur alemin
duyular ötesi için delil o lu şturmas ı konusuna özel bir önem atfetmiş(a.g.e., s. 2729), daha çok "nazar" diye adlandırdığı
istidlale müst akil bir başl ık ayırmıştır
(a .g .e., s. ı 35- ı 37) . İ slami fırka l ardan
Mu'tezile ve Havaric'e, diğer felsefe ve
inanç mensuplarından Dehriyye-Sümeniyye (a .g.e., s. 152-153), Sufestaiyye
(a .g.e., s_ 153-156), Mennaniyye, Deysaniyye ve Merküniyye'ye (a.g.e., s. ı 57172) eleştiriler yöneltirken muhtelif istidIaller yapmıştır. Ebu Bekir el - Bakıllani de
istidlal yöntemleri ve çeşitleri üzerinde
durarak bunları gelişti rm eye çalışmıştır.
Ona göre istidlal, doğru lu ğu veya yanlış
lığı kanıtlanmak istenen hüküm üzerinde
düşünüp delil getirmekten ibarettir (etTemhfd, s. 34). Mütekaddimin devri kelamcı l arı istidlal yöntemlerini kullanırken
klasik mantıktan bağımsız hareket etmiş, hatta Bakıllani'nin "delilin yanlışlı
ğının kanıtlanmak istenen düşüncenin
yanlışlığını gerektirmesi" anlamına gelen
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"in'ikasü 'I-edille"

örneğinde olduğu

gibi
ilkeleri istidlal kuralları çerçevesinde benimsemiş l erdir. Kelamcıların istidlal yöntemleri geliştirirken klasik mantığı dikkate
almamalarının temelinde Aristo tarafın
dan geliştirilen bu mantığın onun metafizik görüşleriyle irtibatlı oluşunun bulunduğu kabul edilir. Kelamcılara göre istidIal sadece duyular la algılanamayan ve zaruri olarak da bilinerneyen inanç ve düşünceler hakkında başvurulacak zihni bir
eylemden ibarettir. Mütekaddimin devrinde benimsenen ve V. (Xl.) yüzyılın sonlarına kadar kullanılan istidlal yöntemleri şu şekilde sıralanabilir: 1. Kıyasü 'l - gaib
ale'ş-şahid. "Bilinmeyen veya duyuların
ötesinde bulunan bir şeyin bilinen yahut
duyularla algılanan bir şeyle kıyas edilmesi" demek olup en çok kullanı l an istidlal
tarzıdır. "Aynı anlamı ve illeti taşıyan iki
şeyin aynı hükmü, ayrı anlam ve illeti bulunan iki şeyin de faı:klı hüküm alması"
şeklinde de tanımlanan bu kıyas değişik
ekollere mensup kelamcılarca değişik şe 
killerde açıklanmıştır. Ebu Haşim el-Cübbal burada şahidin bilinen, gaibin bilinmeyen manasma alınması gerektiğini ileri sürerken Kacti Abdülcebbar ve Ebü'lMuin en-Nesefi gibi kelamcılar şahide
"duyularla algılanan ", gaibe ise "duyuların ötesinde bulunan şey" anlamı vermiş
lerdir. Zira bilinenden hareket ederek bilinmeyene ulaşmak her delilin sağladığı
bir sonuçtur. Halbuki gaibin şahide kıyas
edilmesi özel bir delil getirme tarzıd ır
(İbn Metteveyh , I, 165). Başta Mu'tezile
olmak üzere Eş'ariyye ve Matüridiyye
alimleri uluhiyyet konularını, bilhassa sı
fat teorilerini gaibin şahide kıyas edilmesi yoluyla kanıtlamaya çalışmışlardır (İbn
Furek, s_ 287-290; Kadi Abdülcebbar, s_
157, 16l;Nesefl, ı, 217-218). Kelamcı
lar bu istidlal tarzını uluhiyyet konularını kanıtlamakta kullanmakla birlikte
Mu'tezile ve EhH sünnet'e bağlı alimler,
muhaliflerince yapılan bu tür istidlallere
zaman zaman itirazlarda bulunarak Allah'la yaratıkl ar arasında benzerliğe yol
açtığını söylem i şlerdir. Z. Sebr ve Taksim.
Hakkında iki veya daha fazla hükmün verilmesi muhtemel bulunan bir düşüneeye
ilişkin olarak ortaya konulan ihtimalleri
yaniışiayıp doğru olan ihtimalin geçerliliğine hükmetmekten ibarettir (İbn FGrek,
s_ 288; NesefT, l, 355)_ 3. Mucize ile İstid
lal. Kainatı yaratan ve işleyişine dair kanunları koyan Allah olduğuna ve bu kanunları aşan bir fiili insanlar meydana getiremeyeceğine göre böyle bir fiili gerçekmantık ku rallarına aykırı düşen bazı

leştiren kişinin peygamberliğine hükmedilir (Bakıllanl, s. 33; İbn Furek, s_ 176-180)_
4. Sona Başlangıçla İstidlal. Bir şeyin ilk
defa oluşunun ikinci defa oluşuna delil
teşkil ettiğini kabul etmek suretiyle yapılan istidlaldir. Eş'ari'nin bu şekilde ifade ettiği istidlali Bakıllani, "bir şeyin sıh
hati veya fesadıyla benzeri bir şeyin sıh
hati veya fesadına istidlal etmek" diye
tanımlar. Aslı Kur'an'da belirtilen bu istidlalle ölümden sonra dirilişin imkanı
kanıtl anmak istenir (Bakıllanl, s_ 32; İ bn
FGrek, s_ 288)_ S. Dil Mantığıyla İstidlal.
Her dilde somut ve soyut varlıklar çeşitli
kelimeler le ifade edilir. Kelimelerin ve dolayısıyla kavramların belirttiği anlamlar
belli olduğundan bunları kendi çerçevelerinden çıkaracak şekilde te'vil ederek dini
metinleri tahrif etmek isteyenlere karşı
dil mantığı ile istidlal edilir. Mesela "oruç"
(sıyam) kelimesi, imsak vaktinden güneşin
batışına kadar geçen süre içinde yemekten -içmekten ve cinsel ilişkiden uzak
kalmayı ifade eder. Bu anlam bir tarafa
bırakılarak oruca " sır saklamak" manası
verildiği takdirde dil mantığına aykırı hareket edilmiş olur. Kelamcılar. daha çok
Batıniyye mensuplarınca ileri sürülen
asılsız te'villeri bu istidlal yöntemiyle eleş
tirmişlerdir (Bakıllanl, s_ 32-33)_ 6. Delilin Yanlışlığı ile Düşüncenin Yanlışlığına
İstidlal. Bir iddia için getirilen delillerin
yanlışlığının sabit olması durumunda iddianın da yanlışlığına hükmedilmesi şek
lidir. Kaynakların Bakıllani'ye nisbet ettiği
bu istidlal tarzı tutarlı olmadığı için Gazzali ve daha sonra gelen kelamcılarca
eleştirHip terkedilmiştir (İbn Haldun, lll,
ı 08 ı; Ali Sami en-Neşşar, s_ ı 39) . 7. Nakille İstidlal. Kur'an-ı Kerim'de yer alan
akıl yürütme şekillerini dikkate almak
suretiyle aklın temel ilkeleri. akli hükümler ve kavramlar konusunda benimsenmesi gereken doğruları belirlemekte nakille istidlal yapılabilir. Mütekaddimin
devri kelamcılarının kullandığı istidlal yöntemlerinin büyük ölçüde Kur'an'a dayandığı kabul edilir. Kur'an'ın yanı sıra sahih
hadisler ve icma dini konulardaki istidlalin kaynağını teşkil eder (Bakıllanl, s. 33 ).

B) Müteahhirin Devri. V. (Xl.) yüzyılın
ikinci yarısından itibaren başlatılan müteahhirin devrinde istidlal yöntemlerinde
değişiklikler yapılmıştır. Önce İbn Hazm,
daha sonra Gazzali tarafından klasik mantığın din ilimleri içinde gerekli bir disiplin
kabul edilip İslami ilimler arasına dahil
edilmesiyle birlikte bu ilirnde geçerli görülen delil ve istidlal yöntemleri kullanıl
maya başlanmış. bu yöntem zamanımı-
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zakadar devam etmiştir. Mi'yô.rü'l-'ilm
ve MiJ:ıakkü'n-na?:ar adlı eserlerinde
delil ve istidlal konu l arı üzerinde duran
Gazzall. el-İ]ftişô.d fi'l-i'ti]fad'ın girişin
de ketarni meselelerin çözülmesinde kullandığı istidlal yöntemlerini zaruri bilgilerden oluşan kıyaslara dayandırmıştır.
Sebr ve taksim. muarızın iddiasının muhale götürdüğünü kanıtlama gibi yöntemleri de kullanan Gazzali kıyas şekline
büründürdüğü istidlalleri altı noktada
toplamıştır. 1. Hissiyyat. Dış ve iç duyutarla elde edilen idraklere dayanarak kı
yas yapmaktan ibarettir. Mesela, "Her
hadisin bir sebebi vardır. alemde hadisler vardır. şu halde onların da bir sebebi
(yaratıcısıl vardır" tarzında yapılan kıyas
ta. "Alem de hadisler vardır" önermesi dış
duyu verilerine dayanır. Zira herkes. gözlenebilen canlı ve cansız varlıkların sonradan ortaya çıkan gelip geçici bünyeye sahip olduklarını müşahede eder. iç duyu tarla idrak edilen üzüntü ve sevinç gibi
olayların hadis olduğu da tecrübe yoluyla
bilinir. 2. Bedihiyyat. in sanlarda doğuş
tan var olan apaçık akli bilgilere dayanan
kıyastan ibarettir. "Hadislerden önce var
olmayan her şey hadistir. alem hadislerden önce var olmamıştır, öyle ise alem de
hadistir" şeklinde düzenlenen kıyasın birinci önermesinde kendisinden "hadislerden önce var olmayan" tarzında bahsedilen şey ya hadislerle beraber var olacaktır
veya onlardan sonra meydana gelecektir.
Bunların dışında üçüncü bir ihtimalden
söz etmek apaçık olan akli bilgileri inkar
etmek demektir. Aynı şekilde alemin hadislerden önce var olmadığını anlatan
ikinci önerme de bedlhldir. 3. Mütevatirat . Yalan söyleme hususunda ittifak etmelerini aklın im kansız gördüğü bir topluluğun verdiği haberlere dayanarak yapılan kıyaslardan oluşur. 4. Kıyas ile İstid
l al. Bundan önce sözü edilen bilgi türlerinden birine dayanarak düzenlenen kıya
sın sonucu bir başka kıyasın önermesini
teşkil etmek suretiyle yapılan istidlaldir.
Mesela alemin hadis olduğun u gözlem
yoluyla ispat ettikten sonra ikinci bir kı
yasla şöyle söylenebilir: "Her hadisin bir
sebebi vardır, alem hadistir, şu halde
onun da bir sebebi vardır" . s. Sem'iyyat
ile İstidlal. Bilhassa dini konulara ilişkin
hükümlerin doğruluğunu kanıtlamak için
ayet veya hadisiere başvurmak suretiyle
yapılan kıyaslardan oluşur. 6. Muarızca
Doğruluğu Kabul Edilen Bilgilerle İstid
lal. Karşıt bir görüşü savunan muarızın,
doğruluğunu benimsediği bilgilerin kullanılması halinde yapılan kıyasa itiraz et-

mesi mümkün olmaz. Hz. Peygamber'e
vahiy gelmesinin imkansız olduğunu iddia eden yahudilerle hıristiyanlara karşı
Hz. Musa ile Hz. Isa'ya da vahiy geldiğini
söylemek suretiyle yapılan istidlal gibi
(Gazzali. s. 10-14) Gazzall'den sonra gelen müteahhirin devri kelamcıları yürüttükleri istidlallerde delili kıyas formuna
sakmuşlar ve klasik mantıkta mevcut dedüksiyon. endüksiyon ve analoji yöntemlerine yer vermişlerdir (et- Ta'rT{at, "İstid
lal" md.;Teftazanl. Şerf:ıu'l-'AI).a'id, s. 34 ).

değerlendirilen

bu yöntem aralarında ilbulunan şeylerin aynı , bulunmayanların ise farklı hükümler alması gerektiğini ifade eden temsili kıyasa
benzemektedir. Ancak İbn Teymiyye, bir
cüz'i ile başka bir cüz'iye istidlalde bulunurken "gereklilik" (telazüm) fikrini öne
çıkarmakta ve bu yönüyle söz konusu istidlalin temsili kıyastan farklılık arzettiğini söylemektedir. Mesela güneşin doğuşu gündüzün varlığının delilidir; güneşin doğduğunu bilmek gündüzün var olduğunu bilmeyi gerektirir. Bunun gibi Hz.
Muhammed'in mucizeleri peygamberliğinin delilidir; bu mucizeterin var olduğu
nu bilmek onun peygamberliğinin sabit
olduğunu bilmeyi gerektirir;.. Hz. Muhammed'in peygamberliğinin sabit olduğunu
bilmek. onunla başkası arasında ortak
olan küll'i bir hükmü veya bilgiyi gerektirmez. Zira bu mucizeler sadece ona aittir.
Halbuki temsili kıyastan küll'i bir hüküm
let

benzerliği

C) Selefiyye Alimlerince Kullanılan İs
tidlal Yöntemleri. Selefiyye'nin müteahhir dönem alimlerinin başında gelen ibn
Teymiyye, Gazzali'den itibaren kelamcı
lar tarafından benimsenen klasik mantı 
ğı çeşitli yönlerden eleştirmiş, buna dayanarak geliştirilen istidlallerin İslam akaidini kanıtlamak ve savunmakta yetersiz
kaldığını ileri sürmüştür. Ona göre Aristo'nun tümel kavramlardan hareket edeçıkarılmaktadır (er-Red 'ale'l-mantıl).ıyyTn,
rek kurduğu klasik mantık onun fizik ve
ı. 112-1 ı 7; Ali Sami en-Neşşar. s. 276-278) .
metafizik düşünceleriyle irtibatlı olup an2. Kıyasü'l-evla ile İstidlal. Kanıtlanması
lamdan çok şekle dayanan form el bir yaistenen hükmün delilde evleviyetle sabit
pıya sahiptir. Halbuki düşüncenin doğru
olduğunu
anlatan bir kıyas yoluyla istidluğu şekle değil anlama bağlıdır. Bunun
lalde bulunmaktan ibarettir. İbn Teymiyyanında. soyut tümel kavramları kullaye ilahi sıfati arın ispat edilmesinde bu tür
nan klasik mantık insan zihnini r ealiteistidlaller yürütmüştür. Buna göre sıfat
den uzaklaştırdığı gibi zihnin tabii iş leyi
Iarın ispatı şöyle olmalıd ır: Mü m kin varşini de zorlaştırmaktadır (Yavuz. s. 36-39)
lıklar hakkında sabit olan her kemal Alİbn Teymiyye, klasik mantıktaki istidlallerin yerine Kur'an'da yer alan istidlallere · lah hakkında öncelikle sabittir; yine onların münezzeh olduğu her eksiklikten de
başvurmayı gerekli görmüştür. Zira KurAllah
öncelikle münezzehtir. İbn Teymiyye
'an'da .dinin temel esaslarıyla ilgili konutevhidin
de şu istidlal yönt emiyle kolayca
larda ihtiyaç duyulan bütün akli istidlalkanıtlanacağını belirtir: Akıl kölenin efenler mevcuttur. Bunlar, hem klasik mantık
disinin ortağı olamayacağına hükmettibilmeyi gerektirmeyecek şekilde herkes
ğine göre hiçbir yaratı ğın yaratıcısına ortarafından kolayca aniaşılıp benimsentak
olamayacağına öncelikle hükmeder
mekte. hem de akaid konularında hata
(Muvafal).atü
şaf:ıT/:ıi'l-meni).Ol, ı. 45-50; Ali
yapmayı engelleyen yöntemleri öğret
Sami en-Neşşar. s. 279-280). Bundan domektedir. Çünkü uluhiyyet gibi duyularla
layı ona göre Allah hakkında sabit olan
idrak edilemeyecek bir alana ait istidlalher türlü nitelik sınırlanamayacak derelerde isabet etmek oldukça zordur. Allah
cede
yücelik ve üstünlük ifade ettiğin
benzeri bulunmayan bir varlık olduğun
den,
ilahi
isim ve sıfatiarın kanıtlanma
dan O'nunla ilgili olarak yapılacak akli kı
sında lafız veya mana ortaklığını esas alan
yaslarda asıl ile fer'in birbirine eşit olması
kıyasları değil kıyasü'l-evla yolunu tercih
veya benzerlik arzetmesi imkansızdır. Aletmek
gerekir. Selefiyye'nin müteahhir
lah küll'i bir varlık olmadığına göre O'nun
dönem
alimlerinden İbn Kayyim el-Cevhakkında birbirine benzeyen fertlerin daziyye, İbnü'l-Vezlr, ayrıca Celaleddin eshil bulunduğu kıyaslar yapılamaz (MuvaSüyuti istidlal konusunda aynı görüşleri
fal).atü şaf:ıT/:ıi'l-meni).Ol, ı. 44-45). İbn Teypaylaşmışlardır (Ali Sami en-Neşşar, s.
miyye. Kur'an-ı Kerim'den çıkardığını söy283-290).
lediği istidlal yöntemlerini iki noktada
toplamıştır. 1. Ayetlerle İstidlal. "Aiamet
Mütekaddimin devri kelamcıları tarave işaret" anlamına gelen ayet, esasen
fından geliştirilen istidlal yöntemleri çeşitli alimlerce eleştirilmiştir. Bu yöntemİbn Teymiyye tarafından bilinmeyen bir
lerin başında gaibin şahitle kıyas edilmesi
şeyin kesin biçimde bilinmesini gerektigelir. Şahidin illetiyle gaibin illetini birleş
ren delil karşılığında kullanılmıştır. Bir
tirmek, aynı hakikatiere sahip olmadıkcüz'iye başka bir cüz'i ile istidlal olarak
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ları, yani biri hadis, diğeri kadim olduğu
halde şahit ve gaibin aynı gerçekliğe sahip bulunduğunu söylemek, mahiyetleri
farklı olan varlıklarda aynı illetterin aynı
hükmü gerektireceğini iddia etmek isabetli görülmemiş ve eksik istikraya dayandığı için reddedilmiştir. Bu eleştiri
leri yapanlar arasında Seyfeddin et-Amidl ve bazı Selefiyye alimleri önemli yer tu-

tar(Gayetü'L-meram, s. 45-47,151.185186) .

Ketarn ilminde düzenlenen istidlallerin
amacı. islam' ın getirdiği inanç sistemiy-

le dünya görüşünün ve bunları açıklayan
temel ilkelerin doğruluğunu kanıtlamak
olduğuna göre kullanılacak istidlal yöntemlerinin 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 yöneltip realiteyi esas almış. her insanda doğuştan var olan apaçık akli bilgilere dayanan 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. Nitekim ketarn alimleri. büyük oranda Kur'an'da yer alan istidlallerden faydalanıp
onları kurallaştırmaya çalışmışlardır. Hem
mütekaddimln hem müteahhirln devri
kelamc ı larının kıyasın yanı sıra se br ve
taksimi de başlıca istidlal yöntemleri olarak benimserneleri bunu göstermektedir. Kur'an'da örneklerine temas edilen
ve kelamcılar tarafından da kullanılan kı
yas istidlal yöntemleri içinde en yaygın
ol anıdır. Kıyasın şeklinden çok, önermelerinde yer alan bilgiler önemlidi r. İbn
Hazm'ın da belirttiği gibi bunların. doğ
rulukları apaçık olan ve duyu verilerine
dayanan kesin bilgiler olmas ı gerekir.
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İSTiDRAC
( c'y-~~ı)
inkarcıların

tedrici olarak felakete yaklaştırılırken
geçici bazı başarılar kazanması
anlamına gelen
harikulade olaylardan biri
L
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İSTiDRAC
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L

ikna sanatı .
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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 istidrac ise "bir kimseyi bir şeye adım adım.
derece derece yaklaştırmak, onu kurduğu tuzağa yaklaştırıp düşürmek, aldatmak" antamındadır. A'raf suresinde geçen kelime (7/182) "AIIah'ın, ayetleriniyalanlayanları derece derece, sezdirmeden
azaba doğru çekmesi, her yeni hata ve
günahtayeni nimet ve imkanlar vererek
azdırması . yavaş yavaş helake götürmesi" 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, reddedilmez mantık dokusu içerisinde aklını çe-

lerek bir fikri kabul etmesini sağlayan söze 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 çeten hitap şekillerinin de büyük önemi vardır (el-Meşelü's-sa'ir, ll, 68) İbnü'I-Eslr istidracı "söz sahibinin ince, yumuşak ve
gönül alıcı ifadelerle muhatabına görüşünü kabul ettirmesi" şeklinde tanımlar
ve kompozisyon sanatının esasının da buna 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 konuya ta'rizin anlamını açıklarken temas
etmiştir. Ona göre, "Ben, beni yaratana
niçin ibadet etmeyeyim?" (Yasin 36/22)
ifadesi ta'riz üslubuyla, "Siz, sizi yaratana niçin ibadet etmiyorsunuz?" demektir. Ayetin devamındaki, "Üstelik dönüşünüz de yalnız O'nadır" ifadesi de buna
delalet etmektedir. Eğer ayet ta'riz belirtmeseydi öncesine uygun olarak, "Üstelik dönüşüm de yalnız O'nadır" ifadesiyle
sona ererdi. Buradaki ta'riz üslubunun
güzelliği, söz sahibinin inkarcı muhataplarının öfkesini üzerine çekmeden gerçeği kabul etmelerine yardımcı olacak şe
kilde onlara bunu duyurmayı sağlamış
olmasındad ır. Zira inkarcılara açık bir dille batıl yolunda o lduklarını söyleseydi öfkelerini üzerine çekmiş. tebliğ davasını
baştan kaybetmiş olurdu. Ayrıca bu üslupta söz sahibi insaf ölçüleri içinde hareket ederek muhatapları için istediğini
kendisi için de istemiş ve nasihatindeki
samimiyeti ortaya koymuştur. Bu sebeple 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 geçtiğini 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 tanımlar.

