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Zihnin bir şey hakkındaki 
bilgiden başka bir şeyin bilgisine 

ulaşması anlamına gelen 
mantık ve fıkıh terimi. 

Sözlükte "yol gösterme. kılavuzluk et
me" anlamına gelen delalet kelimesi dil 
ve edebiyat. mantık, cedel, fıkıh usulü 
gibi ilimleri yakından ilgilendiren ve söz, 
davranış, yazı. hareket, durum gibi her
hangi bir şeyin belli bir bilgi, anlam ve 
hükümle bağlantısını ifade etmek üzere 
müştereken kullanılan bir kavramdır. 

D MANTIK. Klasik mantık kitapların
da delalet terimi genellikle "bir şeyin öy
le bir hal ve keyfiyette olmasıdır ki onu 
bilmekle başka bir şeyin de bilinmesi la
zım gelir" şeklinde tarif edilir. Bu iki şey
den ilkine dal, ikincisine de medlül denir. 

Delalet lafzi ve gayri lafzi olmak üze
re ikiye ayrılır. Mesela "kitap" lafzının iki 
kapak arasındaki yazılı metne delaleti 
lafzi. dumanın ateşe delaleti ise gayri laf
zi delalettir. Dal ile medlGI arasındaki ba
ğı her zaman akıl kurmaktaysa da bu 
bazan sadece zihin planında makuller 
arasında kurulurken bazan da duyular
la elde edilen tecrübe, bilgi. görgü, in
sanlar arası ortak iletişim ve kullanım 
birliği gibi mahsGsat alanının verileriyle 
kurulmaktadır. Bu sebeple ister lafzi is
ter gayri lafzi olsun bütün delaletler baş
lıca üç kısma ayrılır. 

1. Akli Delalet. Aklın dal ile mediOI ara
sında zati yani doğrudan ve zorunlu bir 
alaka görerek ilkinin bilgisinden ikinci
sinin bilgisine ulaşmasını sağlayan dela
lettir. Buna göre mesela dumanın ate
şe veya duvar arkasından duyulan insan 
sesinin orada bir insan bulunduğuna de
laleti akli delalettir. Çünkü akıl duma
nın ateşe, sesin insana ait zati vasıflar 
olduğunu bilir ve bu şekilde eserin bil
gisinden müessirin bilgisine ulaşır. 

2. Tabii Delalet. Aklın dal ile mediOI ara
sında tabii yani biyolojik. fizyolojik veya 
psikolojik bir alaka görerek ilki hakkın
daki bilgiden ikincinin bilgisine ulaşma
sıdır. Yüz kızarmasının utanmaya, yüz 
sararmasının korku ve heyecana, "of" se
sinin iç sıkıntısı ve bıkkınlığa delaleti gi
bi. Bazı olaylar karşısında bir kimsenin 
fizyolojik veya psikolojik yapısında mey
dana gelen bu gibi değişiklikler onun in
san olmasının tabii bir sonucudur. 

3. Vaz'i Delalet. Dal ile medlGI arasın
da zorunlu olarak akli veya tabii bir ala
ka bulunmayıp sadece örfe, kültüre, or
tak iletişim ve kullanıma bağlı ilişkiden 

hareketle aklın medlGI hakkında bilgiye 
ulaşmasıdır. Mesela "kitap" lafzının iki 
kapak arasındaki yazılı metne delaleti, 
başı aşağıya sallamanın kabule, yukarı 
kaldırmanın redde delaleti. trafik işaret
lerinin veya çeşitli şirketlerin kullandığı 

simgelerin yaptığı çağrışımlar birer vaz'f 
delalettir. Zira bu örneklerdeki delalet 
edenlerle medlGileri arasındaki ilişkiler 

akli veya tabii olmayıp tamamen eğitim, 
görenek ve kültürden kaynaklanan iliş

kilerdir. 

Bu şekilde klasik mantıkta lafzi akli, 
lafzi tabii, lafzi vaz'i delalet ve gayri laf
zf akli, gayri lafzf tabii, gayri lafzf vaz'f 
delalet olmak üzere başlıca altı çeşit de
lalet düşünülmüşse de bunlardan sade
ce lafzi vaz'f delaletin mantık ilmini ilgi
lendirdiği kabul edilmiştir. Zira öncelik
le mantık ilmi lafızlarla manalar arasın
daki ilişkiler üzerinde durur. Mantığın 
temel gayesi doğru ve tutarlı düşünme
dir. insan. düşüncelerini esas itibariyle 
sözle ifade edebildiği ve başkalarının dü
şüncelerini de söz yardımıyla anlayabil
diği için mantık ilminde düşünceyi ifa
de eden dilin önemli yeri vardır. Buna 
karşılık fiil, işaret, durum. sükGt, renk 
gibi şeylerin belli bir anlam ifade etme
siyle gerçekleşen gayri lafzf delaletler 
mantığın dışında kalır. Öte yandan lafzf 
aklf ve lafzf tabii delaletler de mantık 
ilminin dışında tutulmuştur. Çünkü bun
ların ilkinde delalet eden sözün anlamı 
değil sesidir. Nitekim sadece konuşula
nı duymakla konuşanın kim olduğunun 
anlaşılması halinde konuşulan sözün an
lamından değil konuşanın sesinin dela
letinden faydalanılır ve "bu filanın sesi" 
veya "bu insan sesidir" denir. Ayrıca tak
lit örneğinde olduğu gibi bu delaletin 
yanıltıcı olabilmesi, insanların aklf ve zih
nf bakımdan farklı seviyelerde olmaları 
da tafzi akli delaletin mantık ilmi dışın
da tututmasına gerekçe gösterilmiştir. 

Lafzi tabii delatete gelince. insanın her
hangi bir tabii halin etkisiyle çıkardığı 
sesler her zaman aynı ve tutarlı anlam
lara delalet etmez; zira bu delaletler be
lirsiz. izafi ve sübjektiftir. Tabii otarak 
çıkan "ah", "of" gibi ses veya sözterin 
antamlarının yeterince belirli olmaması 
yanında parça parça olması, bir bilgi, dü
şünce veya hükmü doğru ve tutarlı bi
çimde ifade edecek söz dizileri meyda
na getirmemeteri de bu tür delaletterin 
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mantık ilminin dışında bırakıtmasına se
bep olmuştur. 

Mantık ilminin asıt konusunu teşkil 

eden lafzi vaz'i delaletle esas olan, bir 
sözün doğru bir tasawur veya tasdike · 
ulaştıracak şekilde sabit ve kesin bir an
tam taşımasıdır. Bu bakımdan tafzi vaz'i 
delalet bir fikri ifade etmeye veya on
dan faydalanmaya, öğrenme ve öğret
meye en elverişli delalet çeşididir. Ayrı
ca tafzi vazT delalet bir kere vazedildik
ten sonra kişilere göre değişmeksizin 
daima aynı anlamı korur; akıl. idrak ve 
duyu alanına giren bütün bilgi objeleri
ni ifade edebildiğinden en kapsamlı de
tatettir. 

Klasik mantıkta tafzi vaz'f delaletin 
mutabakat. tazammun ve iltizam olmak 
üzere üç türünün bulunduğu kabul edi
lir. Bir nesneyi veya bir kavram ı ifade 
etmek üzere kullanılan lafzın o nesnenin 
veya kavramın bütün varlığına ve unsur
larına delalet etmesine mutabakat, bu 
unsurtardan birine veya birkaçma dela
let etmesine tazammun denir. Mesela 
"insan" tafzının bütün varlık ve unsurla
rıyla "düşünen canlı"ya delalet etmesi 
mutabakat. sadece "canlı" veya "düşü 

nen" varlığa delalet etmesi tazammun
dur. Bir tafzın doğrudan doğruya konu
sunun yanında bir de zihnin bu konuyla 
bağlantılı gördüğü başka bir varlık veya 
anlama delalet etmesine iltizam denir. 
Mesela "mahtGk" tafzının bütün yaratıt
mışlara delaleti mutabakat, insana de
laleti tazammun. Mlika delaleti ise ilti
zamdır. Çünkü mahiOk lafzı Mlik fikrini 
içermemekte birlikte zihin mahlGk taf
zından dotaylı ve zorunlu otarak (bi'l-i l
tizam) Mlik fikrine varmaktadır. 
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D FIKIH. İslam mantıkçıtarınca yapı
tan delalet tarifleri ve tasnifleri İslam 
hukuk usulünde de hemen hemen ay
nen benimsenmiştir. Ancak mantık ilmi
nin ilgi alanının dışında görülen gayri laf-
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