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Mantığın Tanımı 

Mantık, “nutk” kelimesinden doğmuştur. Bu aklın düşünce ile ürettiği ilimleri ve sanatları 

ifade eder, güzel ile çirkin, iyi ile kötüyü ayırt eder. İkincisi kavrama yoluyla elde edilen dahili 

bilgilerdir. Üçüncüsü, düşünceyi ve kavranılanı dille ifade etme anlamında gelir. Düşüncelerini 

belli kanun ve kurallar çerçevesinde yaparak gerçeği ortaya çıkarmaya da “Mantık” denir. 

Mantık bir nevi gramer (Nahiv) kuralları ile kesin bilgiye ulaştıran bütün dillerde ortak olan 

kanunları ortaya koyar.  

Mantık yanılmanın olduğu yerde aklı doğruya sevk eden önermeleri kapsayan ve aklı 

yanılmaktan koruyan bir sanattır. Mantığın akıl yanındaki durumu nahiv ve gramer ilminin dil 

ve yazının doğru kullanımı ile alakası gibidir. Mantık aklı güçlendirir, yanılmayı önler ve aklın 

doğru şekilde çalışmasını sağlar. 

Mantık sanatın bir kısmı kıyasa dayanır, bir kısmı dayanmaz. Kıyasa dayalı olanlar 

önermelerden sonuç çıkarmayı sağlar. Kıyasa dayalı olmayanlar ise çiftçilik ve terzilik gibi bir 

nevi sanat olup parçaları bir araya getirdiğiniz zaman kesin bilgi veren hususlardır. 

 

Kıyasa Dayalı Olanlar 

1. Felsefe 

2. Diyalektik /Cedel 

3. Sofistik/Safsata 

4. Retorik/Hitabet 

5. Şiir/Peotik Sanatıdır. 

 

Kıyas ya başkalarına hitap ederken kullanılır veya yeni kesin bilgi elde etmede kullanılır. 

Felsefe her iki durumda da kıyası kullanır. Diğer sanatlar ise kıyası başkaları için kullanırlar.  

Felsefe yapma muhataba “burhan” ile hitap etmek ve cevap verme demektir. Burhan aklın 

yakînî bilgi kazanmasını sağlar ve yanılmaktan korur. Diyalektik/Cedel’de maşhurat olarak 

bilinen şeyler vasıtasıyla konuşmacının üstün gelmesi amaçlanır. Sofistik konuşmalarda ise 

meşhur olduğu zannı veren şeylerle zanna dayalı bir üstünlükle üstün gelmesi amaçlanır. Yine 

safsatalarla kendi hakkında olmadığı halde ilim ve hikmet sahibi olduğu zannını verilmeye 

çalışılır. Buna aldatıcı hikmet denir. 



Hitabelerde (Retorik) ise dinleyicinin hislerine hitap ederek kesinliği olmayan konularda 

ikna edilmesi ve söylenenlerin kabul edilmesi amaçlanır. Şiirsel (Peotik) konuşmalar ise 

muhatabın hayaline hitap ederek zihinde canlandırılması sağlanır. Şiirin diğer sanatlardan farkı 

ve nispeti satranç oyunu ile gerçekte bir orduyu yönetme arasındaki fark gibidir. Şiir insanların 

hayal gücüne hitap eder. 

 

Mantığın Kuralları 

Mantık, kıyasa dayalı sanatların her birine özel kanunlarla her birinin usulüne göre vaaz 

edilen şeyi sınayan ve temyiz eden kanunları verir. Böylece usule uygun olup olmadığı anlaşılır. 

Bu kanunlar beş bölümde incelenir. Bu beş sanatın tamamı için de başka kanunlar da ortaya 

koyar ki bu şekilde Mantık sekiz bölümden meydana gelir. 

1. Ma’kulât (Kategoriler) denilen basit lafızların delâlet ettiği müfret düşünceleri ve bu 

düşüncelerle delâlet eden müfret lafızları kapsar. Bunlar kıyasları oluşturan önermelerdir.  

2. Kitabu’l-İbare (Peri Hermeneias) olup ikişer makulden ve ikişer lafızdan oluşturulan 

bileşik (mürekkep) lafızları kapsar. 

3. Kitabu’l-Kıyas (Birinci Analitikler) kitabu’l-ibarede zikredilen önermelerden oluşan 

şeyleri kapsar. Bu üç bölüm kıyaslar için ortak olan şeyleri kapsar.  

4. Kitabu’l-Burhan olup felsefe sanatını meydana getiren özel kanunları kapsar.  

Kalan dört kitap/bölüm de diğer sanatların her birini kapsar. 

 

 

Felsefenin Bölümleri 

Felsefe dört bölüme ayrılır. Matematik, 

Fizik, Metafizik ve Siyaset. 

Matematik (İlm-i Teâlim): Dört kısımdır. 

Aritmetik, Geometri, Astronomi ve Müzik. 

Fizik (İlm-i Tabii): İnsan iradesine bağlı 

olmayan cisimleri araştırır. 

Metafizik (İlm-i İlâhî): Cisim olmayan ve 

cisimde olmayanı ve diğer ilimleri kapsar. 

Siyaset (İlmü’l-Medenî): Gerçek ile zannî 

olan saadeti ve toplumu saadete götürecek ilimleri kapsar. Siyaset ilmi insanî felsefe ve amelî 

felsefe olarak isimlendirilir. Zira siyaset irade ile yapılma ve irade ile elde edilme özelliğine 

sahiptir. 

Mantık, felsefede kullanıldığı zaman ilmî ve amelî sanatların tamamında kesin bilgiye 

ulaştıran bir alet ilmidir. Kesin bilgiye ulaşmanın da mantık dışında başka bir yolu yoktur. 

 

Mantıkta Yüklem ve Özne 

Mantıkla meşgul olanlar sıfatları “yüklemler” mevsufları ise “özneler” olarak 

isimlendirir. Sıfatların, yüklemlerin bir kısmı basit, bir kısmı bileşiktir. Basit olanlar “İnsan, 

hayvan, konuşan, beyaz ve siyah” gibi müfret kelimelerdir. Bileşik olanlar ise “düşünen canlı” 

“beyaz insan” gibi bileşik lafızla kendisine delâlet eden kelimelerdir. 

Her bir yüklemde ya bir şey diğerine benzer veya bir başkasına benzemez. Bir şey bir 

şeye ya cevherinde veya hallerinden birisinde benzer. İki veya daha fazla şeyin benzeştiği 

yüklem “tümel yüklem” olarak isimlendirilir; insan ve canlı gibi. İki şeyin asla benzeşmediği 

şey ise “şahıs” olarak isimlendirilir. “Ali” ve “Ahmet” gibi. 

 

Mantığın Beş Tümeli: (Cins, Tür, Ayırım, Hassa, İlinti) 

İki ayrı şeyin cevher bakımından benzeştiği iki basit yüklemin genel olanına “cins” denir. 

Daha özel olanına ise “tür” denir. Ali ve Hasan’ın cevher bakımından benzeştiği yönü “canlı” 



olmaları cinsiyetini “insan” olmaları da türünü belirler. Uzaktan görünen iki şeye “Bunlar 

nedir?” diye sorulunda “Canlıdır” denir. “Bu kimdir?” diye sorulduğu zaman da “insan” denir.  

İki veya daha fazla şeyin cevherleri dışındaki benzeştikleri şeye ise “ilinti” adı verilir. Bir 

şeyi cevher bakımından diğerinden ayıran yükleme de “ayırım” denir. Cevheri dışında ayıran 

yüklem “hassa”dır. Böylece basit tümel yüklemler “cins, tür, ayırım, hassa ve ilinti” olmak 

üzere beş nevidir.  

Cins gördüğümüz, genel hissettiğimiz 

şey nedir?” sorusunun uygun cevabı 

oluşturan iki basit yüklemden genel olandır; 

tür, o ikisinin daha özel olanıdır. Ayırım, 

türün cinste ortak olduğu başka bir türden 

cevherin de kendisi ile ayrıştığı yüklemdir. 

İnsanın canlı olmada kendisi ile ortak 

kendisi ile ortak olan diğer canlılardan 

ayrıştığı “düşünen” gibi. Hassa ise sadece 

tek bir tür için var olandır. “Gülen” vasfı 

sadece insana has bir özelliktir. İlinti ise, 

pek çok türe “o nedir?” sorusunun dışında 

ona yüklenendir. “Ak” ve “kara” gibi. Biz 

“İnsan beyazdır. At siyahtır” deriz. 

 

Bileşik/Mürekkep Yüklemler 

Birleşik yüklemler bu beş tümelden oluşturulur. Ali düşünen canlıdır” sözümüz cins ve 

ayırımdan oluşmuştur. “Ahmet gülen canlıdır” dediğimiz zaman cins ve hassadan oluşmuştur. 

Hasan mahir bir doktordur” dediğimiz zaman yüklemi olan “mahir doktor” iki ilintiden 

oluşmuştur. 

 

Tanım ve Resim 

İki veya daha fazla ayırımdan oluşan her yüklem bu türün tanımıdır. “Düşünen canlı” 

veya “düşünen ölümlü canlı” cümlesindeki tanımlama iki ayrımdan meydana gelmiş bir 

tanımdır. Cins ve hassadan, cins ve ilintiden veya daha çok ilintiden oluşan her yüklem bu türün 

resmi olur. “İnsan alışveriş yapabilen canlıdır” sözümüzde olduğu gibi.  

Tek bir türün pek çok resmi olabilir; ama onun sadece bir tek tanımı vardır. Aynı şekilde 

onun pek çok hassası olabilir.  

 

 

 
 

 

 



 

BİRİNCİ BÖLÜM 

FÜSÛL-İ HAMSE / BEŞ FASIL 

 

1. Lafızların Anlamı: Terimler ve Lügat Anlamı 

Her sanat ve ilim dalında kullanılan terimler ve lafızlar o dili konuşanların nezdinde 

yaygın olmayıp sadece o sanat ehlince kullanılır. Bir kısmı da halk dilinde yaygın kullanılır. 

Bir sanat dalında konuşulan lafızlar halkı dilinde çok yaygın olduğu halde söz konusu sanat 

erbabının onlara yüklediği anlam halkın anladığından farklı ise halkın anladığı manaya 

hamletmek doğru olmaz, o ilim erbabının kast ettiği manaya göre anlaşılır.  

Meselâ, “Zimam/yular” lafzı halk dilinde devenin yuları anlamındadır; ancak nahivciler 

grameri anlatırken “ref” “nasb” ve “hazf”tan bahsettikleri mahalde bunları kelimelere bağlama 

anlamında kullanmışlardır. Diğer fen ve sanatlarda da durum böyledir. 

 

2. Tasdikin Nevileri 

Bilinen şeylerin bir kısmı istidlal, fikir ve 

istinbat (hüküm) olmaksızın bilinirlerken bir 

kısmı da düşünme ve istidlal sonucu ortaya çıkan 

ahkamdır. Fikir ve istinbat olmaksızın bilinen 

şeyler dört nevidir: 

2.1. Makbulat: Muteber olduğu düşünülen 

kimseden gelen fikir ve düşüncelerdir. 

2.2. Meşhurat: Halk arasında şöhret bulan 

ve doğruluğu kabul edilen hususlardır. “Anne 

babaya iyilik yapmak güzeldir.” “Nimeti verene teşekkür etmek güzeldir” gibi önermelerdir. 

Bunların bir kısmı da tabipler ve muallimler gibi sınıflar arasında genel kabul gören şeylerdir. 

2.3. Mahsusât: Beş duyu ile idrak edilen gerçeklerdir. “Ahmet oturmaktadır.” “Şimdi 

hava karışıktır.” “Burada hava güneşlidir” “Bu şeyin kokusu güzeldir” “Sesin çok çıkıyor” gibi 

hislerle bilinen şeylerdir. Ancak hislerin hastalıklardan salim olması şarttır. 

2.4. Ma’kulat: Aklın doğruluğu konusunda ikna olduğu ve yanlışlığı iddia edilemeyen ve 

aklın kabul ettiği hususlardır. “Üç tek sayıdır.” “Bütün parçalarından büyüktür.” “Her dört çift 

sayıdır.” “Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir, tam açılarının toplamı 360 derecedir.” 

Bu gibi önermeler akılla anlaşıldığı ve ilim erbabı tarafından kabul edildiği ve zıddı ispat 

edilemediği için aklen doğruluğu kabul edilirler. 

 

3. Bizzat ve Bi’l-Araz 

Bir şey ya bizzat vardır veya dolayısıyla, ilintisinden dolayı araz olarak vardır. Bir şeyin 

bizatihi olması cevherinde, belli bir şeyin içinde, onun vasıtasıyla veya onunla beraber ve o 

şeyden kaynaklanması ile veya her ikisinin cevherinde bulunması ile sabit olur. Araz olması ise 

o şeyin cevherinden ve fıtratından olmayıp ona bağlı başka bir şey olmasıdır. Manay-ı ismi 

bizatihi olandır, manay-ı harfî ise kendi başına var olmayıp başkasına bağlı olması demektir. 

Arazlar manay-ı ismi gibi başkasını gösteren şeylerdir.  

Bizatihi var olanlar boğazın kesilmesiyle hasıl olan “ölüm” gibi, “5x2=10” olması gibidir. 

Araza misal şimşeğin çakması ile bir canlının ölmesidir. Burada ölüm şimşeğin çakması ile 

tavafuk etmiştir, bizatihi o canlının kendisinden kaynaklanmamıştır. Zira şimşeğin doğasında 

ölüm olmadığı gibi ölümün doğasında da şimşek yoktur. Tevafukata ait hususların tamamı bi’l-

arazdır.  

Bizatihi var olan şeyler sürelidir ve her zaman vardır. Sürekliliğin misali 2x2=4 olmasıdır. 

Bu durum sürekli böyledir ve sayıların doğasında vardır. Çoğunlukla var olan ise, yaşlananların 

saçlarının ağarması ve kışı mevsiminin soğuk geçmesi misalidir. 



 

4. Öncelik ve Sonralık (Takaddüm ve Teahhür) 

Bir şeyin başka bir şeyden önce gelmesine takaddüm denir. Sonrasına ise “teahhür” adı 

verilir. Takaddüm beş nevidir: Ya zaman bakımından veya tabiatı bakımından yahut mertebe 

bakımından veyahut fazilet, şeref ve kemal bakımından yahut da varlığının sebebi olmak 

bakımındandır.  

Zaman bakımından önce olan geçmişte olandır. Geçmiş ise “an”dan uzak olandır, sonra 

olan ise “an”a daha yakın olandır. Ya da gelecektedir; bunda da önce olan zamanı “an”a daha 

yakın olandır, sonra ise “an”a daha uzak olandır. 

Fıtrat ve tabiat bakımından önce olan, başka bir şey var olduğunda zorunlu olarak var olan ve 

o şeyin yok olmasıyla yok olmayandır. Yok olduğu zaman ise ona bağlı olan şeylerin de 

zorunlu olarak ortadan kalkmasıdır; ama var olduğu zaman o şeyin zorunlu olarak var 

olmamasıdır. Sayılardaki “Bir” ve “İki” böyledir. Bir fıtrî olarak ikiden öncedir ve ikinin 

varlığı ile zorunlu olarak vardır; ama iki ortadan kalkarsa bir varlığını yine devam ettirir. 

“Canlı ve insan” da böyledir. İnsan var olduğu zaman canlı zorunlu olarak vardır; insan 

ortadan kalktığı zaman canlı da onunla beraber yok olmaz; ama canlı ortadan kalksa insan da 

ortadan kalkmış olur. Öyle ise canlılık insandan önce gelir.  

 

Fazilet ve kemal bakımından önce olmanın 

misali sahasında uzman olan doktor diğer 

doktordan tıp alanında öncedir. Türleri farklı olan 

iki şeyden birinin diğerinden üstün olması da 

böyledir. Felsefe ve spor sanatı gibi sanatlarda da 

felsefe üstünlük bakımından önce gelir.  

Sebep olma bakımından önce olan ihtiyaç 

bakımından daha önemli ve değerli olandır. 

Güneşin doğması gündüz olmasına sebeptir. Güneş 

te gündüz de gereklilik bakımından eşittir, ancak 

gündüzün varlığı güneşin doğmasına sebep 

değildir; güneşin doğması gündüzün varlığına sebep olduğu için güneş gündüzden önce olduğu 

anlaşılır. “Usta ve duvar” da böyledir. Usta sebep olma ve zaman olmak üzere iki bakımdan 

önceliği kendisinde toplar. Muallim ile okul arasında da öncelik muallime aittir. Muallim 

olmazsa devlet okul yapmaz. Bunun için yüce Allah Peygamberimize (asm) “Sen olmasaydın 

kâinatı yaratmazdım” buyurdu. Zira okulun varlığı muallime bağlıdır ve muallim okuldan 

öncedir. Peygamberimiz (asm) bu gerçeği “Allah önce benim nurumu yarattı” ifadesi ile 

açıklamıştır. 

Yine tek bir şeyin belli bir şeyden bir yönde önce olması, bir başka yönde ondan sonra 

olmasına engel değildir. Yaşlı ve genç iki doktordan yaşlı olan yaş bakımından önce olmasına 

rağmen ihtisas, ilim ve yetkinlik bakımından yaşlıdan önce gelebilir.  

 

5. Lafızların Delaleti 

Lafızlar çeşitli kısımlara ayrılırlar. Müfret lafızlar, mürekkep lafızlar ve varlık bildiren 

fiiller gibi nevileri vardır. Bunları incelediğimiz zaman pek çok hakikatleri doğru olarak 

anlamamızı sağlar. 

1. Müfret Lafızlar: İsim, Fiil ve Edatlar 

Delalet eden lafızların bir kısmı müfret, bir kısmı da mürekkeptir. Müfret olanlar; isim, 

kelime ve edattırlar. Kelime fiil olarak tarif edilen şeydir. Edat ise başka kelimelere, isme veya 

fiile dahil olarak anlam ifade eden harflerdir. 



İsim, tek başına anlamı olan bir sözcük olup zamana delalet etmez. Canlı, insan, Ali, 

Hasan, beyazlık, karanlık gibi kelimeler isimdir. Bunların her biri kendine delalet eden 

müfret/basit birer ifadedir, zamana delaletleri yoktur. 

Fiil ise kendi başlarına bir anlamı olmakla beraber aynı zamanda zamana da delalet eden 

kelimelerdir. Yürüdü, yürüyor, yürüyecek” gibi kelimeler zamana delalet etmektedirler. Hem 

kendi başlarına bir anlamı vardır, hem zamana delalet ederler, özneldirler ve ilintisel değillerdir. 

Edatlar, kendi başlarına bir anlamı olmamakla beraber bir isme veya fiile ya da her ikisine 

birlikte bitişerek anlam ifade eden müfret lafızlardır. “Men, alâ” gibi ifadeler böyledir. İsim ve 

fiiller kendi başlarına anlam ifade etmeleri ile edatlardan ayrılırlar. Fiil yapısı ve zatı ile hem 

manaya hem de zamana delalet ederler ve bu sebeple “dün, yarın, bugün” gibi sadece manasıyla 

zamana delalet eden kelimelerden ayrılırlar. Dün, yarın, bugün gibi lafızlar bu sebeple fiil 

sayılmazlar, isimdirler. Yıl, ay ve saat lafızları da böyledir.  

İsim ise zamana asla delalet etmezler. “Yürüyüş ve hareket” kelimeleri de isimdir, 

zamana delaletleri yoktur; ancak bir zamana bitiştikleri zaman delalet ederler. Beyazlık lafzı 

nasıl bir cisme ilintisel olarak manaya delalet ediyor ve kendi başına bir cisme delalet etmiyorsa 

aynı şekilde “yürüyüş ve hareket” de zamana delalet etmezler. “Cesaret ve fesahat” sözcükleri 

de insana, Ahmed’e ilintisel olarak delalet ederler.  

 

 
 

Varlık Bildiren Fiiller 

Bir kısım fiiller varlık bildiren fiillerdir. “Kâne – Yekûnu” “İdi, oldu, olacak” ve “vucide 

– yucedu” “var oldu, var olacak” gibi kelimeler olanlarla onların yerine kullanılan kelimelerdir. 

Bazen bunların yerine “esbaha, emsâ ve dâlle” gibi kelimeler de kullanılır. Bu gibi kelimeler 

bir şeyin bir başka şeyde var olduğuna, haberin haber verilenle irtibatına delalette kullanılmaları 

sebebiyle “varlık bildiren fiiller” denilmiştir. 

Misal: “Ali gittiğinde” cümlesinde Ali giden olarak var olur. “Ali alim oldu” cümlesi de 

böyledir. Söz konusu varlık bildiren fiiller ancak haber ile kendisinden haber verilen her ikisi 

isim olduğunda ve biz de üç zamana delalet etmesini istediğimizde rabıta/bağ olarak kullanılır. 

“Ali fasih idi.” “Ali fasih olduğunda” “Ali fasihtir” lafızları böyledir.  

İsmin bazen kendi başına haber/yüklem olması onun kendisine has özelliklerindendir. 

“Zeyd insandır” sözünde olduğu gibi. Burada haber de kendisinden haber verilen de bir isimdir. 

Fiil ise bir başka şeye ilintilenmeden haber olur. “Ali yürüyor” cümlesinde “yürüyor” fiili alinin 

durumundan da haber vermektedir. 

Edatın kendisine has özelliği ise ne haber ve ne de kendisinden haber verilen olmaması, 

ama bir haberin veya kendisinden haber verilenin ilintisi, bir parçası olmasıdır. “Ali evde idi” 

cümlesinde olduğu gibi. Burada “idi” kelimesi edattır ve varlık bildiren bir fiil olup haberi 

kendisinden haber verilene bağlar ve haberin zamanına delalet eder. Fiilin özelliği ise haber 

olduğunda kendisinden haber verilene bağlayacak bir şeye ihtiyaç duymaz. “Ali yürür” “Ali 

yürüyor” kelimelerinde olduğu gibi. 



Mantıkçılar “kendisinden haber verileni” konu/özne/mevzu, “haberi” de yüklem/mahmul 

olarak isimlendirirler. 

 

2. Bileşik Lafılar: Söz, Tanım (Had) ve Resm 

Bileşik lafızlar söz, tanım ve resmin ya tamamından veya ikisinden meydana gelir. Önce 

iki sınıfa ayrılırlar. Onlardan birincisi “ihbar” terkibi ile oluşturulmuş olanlardır; diğeri ise şart, 

istisna ve kayıtlama terkibi ile oluşturulmuş olanlardır. “Ali insandır.” “Hasan gidiyor.” “İnsan 

canlıdır” lafızları ihbar terkibi ile olana misaldir. “Beyaz insan” “Kâtip Ahmet” “Ali’nin 

arkadaşı” lafızları da “şart terkibi” ile olana misaldir. 

Bileşik lafızların bir kısmı da her bir parçası, anlamın bir parçasına ve tamamı da anlamın 

tamamına delâlet eder. Bir kısmı da vardır ki, onların tamamı anlamın tamamına delalet eder; 

ama parçası anlamın bir parçasına delalet etmez. Bunun misali “Abduşşems” ve benzeri 

lafızlardır. Abduşşems lafzının parçası olan “Abd” ve “Şems” kelimeleri söz konusu şahsa da 

bir parçasına da delâleti yoktur. Mürekkep lafızların tamamı anlamın tamamına ve parçası da 

anlamın bir parçasına delalet edenler ise “Zeyd’in arkadaşı” “Hikmet seven” “Beyaz insan” gibi 

lafızlardır. 

Mürekkep lafızlardan parçası bütünün 

parçasına delalet etmeyenler müfret 

lafızlardır. Mantıkçılar parçası bütünün bir 

parçasına delalet edenleri ister ihbar terkibi, 

isterse şartlı terkip olsun “Kavl/söz” olarak 

isimlendirirler. “İnsan canlıdır” “Zeyd yürür” 

lafızlarında olduğu gibi ihbar terkibi ile 

mürekkep olan lafızları ise “kesin/cezimli söz” 

“önerme” ve “hüküm” olarak isimlendirirler.  

 

Tanım, terkibi kayıtlama, kayıtlama 

terkibi olan bir lafızdır ki kendisine bir isimle delalet olunan anlamı, bu anlamı var kılan şeylerle 

açıklar. Resm ise, terkibi kayıtlama terkibi olan bir lafızdır ki kendisine bir isimle delalet olunan 

anlamı bu anlamı var kılan şeylerle değil, fakat onun halleriyle veya varlığı söz konusu anlama 

dayanan şeylerle açıklar. 

Meselâ: “Duvar” kelimesi iki sözle açıklanması mümkün olan bir isme delalet eden bir 

isimdir. Duvar kelimesinin tanımı: “Çatıyı taşımak maksadıyla taştan, tuğladan veya kerpiçten 

yapılmış dik duran bir cisimdir.” Veya “Duvar, üzerine kapıların yapıldığı, kazıklarla 

desteklenmiş, sıvanmış, üzerine balkon yapılan oturanların dayandığı bir cisimdir.” Burada 

birinci söz, duvar isminin anlamının duvarı var kılan şeylerle açıklamasıdır. İkinci tarif ise, 

duvarı var kılmayan şeylerle tarif etmesidir. Çünkü kendisinde bir kapının olmaması, 

sıvanmamış olması, balkonunun olmaması ve kendisine dayanılmaması duvarın zatından bir 

şeyi eksiltmez. Ama tuğlanın, taşın ve kerpicin olamaması durumunda duvar meydana gelmez.  

Bu durumda birincisi duvarın tanımıdır, ikincisi ise duvarın resmidir.  

Tarif ya had ile veya resimle yapılır.  

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

MEDHAL (GİRİŞ) / ÎSÂGÛCÎ 

 

Giriş 

Bu bölümde önermeler üzerinde durulacaktır. Önermelerin kendilerinden meydana 

geldiği ve kendilerine bölündüğü şeylerin sayımıdır ki, onlar kıyasa dayalı sanatların 

tamamında kullanılan kıyasların parçalarının parçalarıdır. 

 

Önermeler: Yüklemli ve Şartlı Önermeler 

Her önerme ya yüklemli olur veya şartlı olur. Şartlı olanlar da her birine şart harfinin 

yüklenmiş olduğu iki yüklemli önermeden meydana gelir. Yüklemli önermeler de bir yüklem 

ve bir konudan oluşur ve onlara bölünür. Her yüklem ve her konu ya bir anlamın delalet ettiği 

bir lafızdır ve belli bir lafzın delalet ettiği bir anlamdır. 

 

Tekil/Şahsiyye ve Tümel/Külliyye 

Bir lafzın kendisine delalet ettiği her bir anlam ya tekildir veya tümeldir. Tümelin özelliği 

iki veya daha çok şeyin kendisine benzeşmesidir. Tekil ise, kendisi bakımından iki şey arasında 

bir benzeşmenin olmasının asla mümkün olmadığı şeydir. Tümel birden çok şeye yüklenme 

özelliğine sahip iken; tekil, birden fazla şeye yüklenme özelliğine sahip olmayandır. 

 

Yüklemli Önermeler 

Önermenin her iki parçası da tümel olabilir. “İnsan canlıdır” önermesi gibi. Bu gibi 

önermeler ilimlerde, diyalektikte/cedelde, safsatada ve diğer sanatların çoğunda kullanılırlar.  

Önermenin bazen her iki parçası da tekil olabilir. “Zeyd ayakta durandır” önermesinde 

olduğu gibi. Bu nevi önermelerin kullanımı azdır.  

Önermenin konusu tekil, yüklemi tümel olabilir. “Zeyd insandır” lafzı gibi. Bu tür 

önermeler de hitabet, şiir ve pratik/amelî sanatlarda kullanılır. 

Önermenin konusu tümel, yüklemi tekil ve tekiller olabilir. “İnsan Zeyd’dir.” “İnsan 

Zeyd, Amr ve Halid’dir” kazıyelerinde olduğu gibi. Bu nevi önermeler kıyasa dönüştürüdükleri 

zaman temsil/analoji ve istikra/düdeksiyonda kullanılabilir. Yüklemi tek bir şahıs olan 

temsilde; yüklemi pek çok olan ise istikrada olmak üzere kullanılırlar. 

Yüklemli önermelerin parçaları olarak alınan tümel anlamların bir kısmı, müfret lafızların 

delalet ettiği müfret anlamlar, bir kısmı da ihbarî terkip ile değil, takyit ve şart koşma tarikıyla 

birleşmiş olan lafızların delalet ettiği mürekkep anlamlardır. “Beyaz insan” ve “Akıllı canlı” 

sözlerinde olduğu gibi. Burada “canlı” “akıllı” ile kayıtlandırıldı ve onunla şartlandırıldı. Aynı 

şekilde “insan” da “beyaz” ile sınırlandırılmış ve şartlanmış oldu. 

Bu şekilde terkip edilen bileşil tümel anlamlar da açıktır ki, müfret ve basit olanlara 

bölünürler. 

 

Külliyât-ı Hamse: Müfret Beş Tümel 

Müfret tümel anlamlar kadim filozoflara göre beş nevidir. Bunlar: “Cins, Tür, Ayırım, 

Hassa ve İlinti” şeklindedirler. 

 

1-2. Cins ve Tür  

Tek bir şahsa yüklem olan tümeller genel ve özel olma bakımından farklılık gösterirler. 

“İnsan” “canlı”dan daha özeldir. Müfret/basit tümeller genellik ve özellik bakımından farklı 

olduğundan “Bu şahıs nedir?” sorusuna onlardan her biri ile cevap vermek uygun olur. Bu 

tümeller içinde kendisinden daha geneli olmayan bir “en genel” ve kendisinden daha özeli 

olmayan bir “en özel” vardır. Bu ikisinin arasında da belli bir hiyerarşi ve sıra düzeni içerisinde 



onların en genel olanında son buluncaya kadar, daha özel olandan daha genel olana yükselen 

orta/ara tümeller bulunur. 

 

Cins ve Türün Tanımı 

“Bu nedir?” sorusuna cevap olabilecek tümellerin her ikisinden daha genel olanına “cins” 

daha özel olanı da “tür” denir. Onların genelinden geneli bulunmayan en geneli “yukarı cins” 

kendisinden daha özeli bulunmayan en özeli ise “en son tür” bu ikisinin arasında bulunanın her 

birisi ise altında bulunandan daha özele kıyasla cins, üstünde bulunan daha genele kıyasla tür 

olmak üzere cins ve tür olur. 

Onların hepsi bir kısmı bir kısmının altında yer alan cinsler olarak ifade edilirler. Meselâ 

“hurma ağacı” olarak görülen tekilin hurma olduğunu bilmemiz durumunda “Gördüğümüz 

nedir?” diye sorarsanız verilecek en uygun cevap “O bir hurmadır” “O bir ağaçtır” “O bir 

cisimdir” şeklindedir. Bu cevapların her biri genellik ve özellik bakımından farklıdır. Bunlardan 

hangi ikisini alırsan onlardan daha genel olanı cins, daha özel olanı da türdür. Meselâ, “hurma 

ağacı” dediğiniz zaman “hurma ağacı” tür, “ağaç” cinstir.  

Öyle ise kısaca cins “Bu şahıs nedir?” sorusunun cevabında uygun cevabı oluşturan iki 

tümelden daha genel olanıdır; tür ise bu ikisinin daha özel olanıdır.  

 

 
 

 

Cins ve Türün Yüklem Yapılması 

“O nedir?” sorusunun cevabı olan kullanılan her tümel yüklem “O nedir?” yoluyla 

yüklem olur. Her cins altında yer alan türlerden daha genel olduğu için birden çok türe yüklem 

olur. Birden çok şahsa yüklem olması itibarıyla her son tür de böyledir. Zeyd, Halid ve Amr 

gibi son türleri bir ve aynı olan şahıslar sayı bakımından farklıdır.  

 

Yakın Cins, Uzak Cins ve Paydaş Türler 

Bir cinsin altında farklı türler bulunsa ve bunlarla bu cins arasında başka bir ara cins 

bulunmazsa, bu cins bu türlerin “yakın cinsi” olur ve bu türler de “Bölüşen/Paydaş/Kasîme 

Türler” olur. Bu cins üzerinde bulunan her cins de bu türlerin “uzak cinsi” olurlar. Farklı 

cinslerin altında bulunan türler bölüşen/paydaş olmayan türlerdir.  

Birbirinin altında bulunmayan cinsler dört nevidir: “Yüksek yüksek yukarı cinsler” “her 

biri diğerinden farklı bir yüksek cinsin altında bulunan orta cinsler” “bölüşen/paydaş türler olan 

cinsler” “her biri diğerininkinden farklı bir cinsin altında tür olarak bulunan ve her biri tek bir 

yüksek cinse ulaşan orta cinslerdir.” 

“O nedir?” sorusu yalnızca şahıs hakkında sorulmaz, son tür ve orta tür için de sorulabilir. 

Bu durumda türün ya yakın veya uzak cinsi ile cevap verilir. Meselâ, hurma ağacı için “O 

nedir?” dediğimizde “O bir ağaçtır” “O bir bitkidir” denilebilir. Aynı şekilde “Ağaç nedir?” 

denildiği zaman “O bir bitkidir” “O bir cisimdir” denir. Diğerleri için de böyledir.  



 

3. Ayırım/ Bölüşen/Paydaş Hakkında 

Ayırım türlerin her birini cinste ortak olduğu diğer türden, cevher bakımından ayıran 

müfret tümeldir. 

Beyaz ve kırmızı elbisede olduğu gibi bir şey diğerinden ayrı olması gibi bazen cevher 

bakımından değil de bir kısım haller bakımından ayrı olur. Yine keçenin kılıçtan ayrı olması 

gibi bir şeyi diğerinden ayıran şey cevher bakımından da ayrı olur.  

Bir türü yakın cinsinden kendisi ile 

ortak olan başka bir türden, cevheri 

bakımından ayıran müfret, tümel 

ayırım/fasıldır. Açıktır ki o tür paydaşından 

cevheri bakımından ayrılırsa onun dışındaki 

bütün türlerden de ayrılmış olur. Bir türü 

başka türden cevheri bakımından ayırmayan 

şeye başka isim vermek gerekir.  

 

 

Cins ve Ayırım 

Cins ve ayırımın her biri türün özünü/zatını ve cevherini bildirmesi hususunda ortaktır. 

Bununla beraber cins, türün, başkasının da ortak olduğu cevherini veya başkasının paylaşması 

yönüyle cevherini bildirir. Ayırım ise türün kendisini başkasından ayıran cevherini veya 

kendisini başkasından ayıran ve onu farklı kılan yön bakımından cevherini bildirir. Çünkü cins 

altında yer alan her bir türü kendisine has olmayan şeyle tanıttırır. Fasıl ise onların her birinin 

cevherini kendisine has olan şeyle tanıtır.  

Biz “bu nedir?” sorusu ile onu cinsi ile tarif ettiğimiz zaman onu cinste ortak olan diğer 

türlerden cevheri bakımından ayıran şeyi sormaksızın bu cevapla yetinmeyiz. Bunu da temyize 

ilişkin soru harfi olan “Ne tür?” sorusunu bu türün cinsine bitiştirerek yaparız. Çünkü, türün ne 

olduğunu, kendisini ve kendisinin dışındaki türleri kapsayan şeylerle tarif ettiğimizde onu 

henüz tam olarak tarif etmiş olduğumuzu kabul etmeyiz. “Hurma nedir?” dediğimizde “O bir 

ağaçtır” denir. Fakat biz hurmayı fakat biz özü bakımından ayıran şeyi öğrenmek üzere “hangi 

tür ağaç?” olduğunu sormaksızın bu cevapla yetinmeyiz. 

 

Tür ve Ayırım Tamını 

Ayırım ile kayıtlanmış cins, ilk olarak “O nedir?” sorusu ile, ikinci olarak “Hangisi?” 

harfi ile soruşturduğumuz türün tanımıdır. Her türün tanımının ilk parçası onun cinsi, ikinci 

parçası onun ayırımıdır ki onun tarifinin tamamlayıcısı ve onu var kılandır. Çünkü o ayırım 

onun cevheri bakımından kendisine has olanla tarif eder. Ayırım, türe nispet edilerek onun türün 

ayırımı olduğu söylenir; çünkü o, onu var kılan şeydir. Ayırım bu türün cinsine de nispet 

edilerek bu cinsin ayırımı olduğu söylenir. Çünkü cins ayırımla kayıtlanır ve ayırım ondan sonra 

getirilir. 

Ayırımların cinsten sonra getirilmesi iki yoldan biriyle olur. Ya cinsin cümle içinde 

ayırım harfinin eklendiği birbirine zıt veya karşılıklı/mütekâbil ayırımla kayıtlanmasıyla 

“Elbise, yündendir, ketendendir, pamuktandır” “Cisim ya beslenendir veya beslenmeyendir” 

önermelerinde olduğu gibi… Bu cinsi ayırımlarla bölmedir. Veya mütekâbiliyet olmaksızın ve 

ayrılık harfi eklenmeksizin tek tek ayırımların, sırayla cinsten sonra getirilmesiyle “Yünden bir 

elbise” “Pamuktan bir elbise” “Ketenden bir elbise” cümlelerinde olduğu gibi “Hangi?” 

sorusunun cevabı ard arda getirilmesinin şekli ile olur. Bu cinsin altında yer alan türlerin 

tanımları da onunla elde edilir. 

 

 



 

4. Hassa Hakkında 

Hassa, belli bir türe özgü ve o türün tamamı 

için, her zaman var olan, fakat o türün özünü ve 

cevherini ifade etmeyen müfret tümellerdir. At 

için “kişneyen” köpek için “havlayan” gibi… 

Onlar bir türü diğerinden cevhere ilişkin olmayan 

bir ayırımla ayırt etmekte kullanılır. 

Hassa bir türü diğerinden ayırma hususunda 

ayırıma benzer; fakat türü cevheri bakımından 

ayırmadığı için ayırımdan farklıdır. Hassa, hassası 

olduğu türe eşittir ve “Her at kişneyendir” ve “Her 

kişneyen attır” önermesinde olduğu gibi 

yüklemede ona döndürülür. 

 

5. İlinti Hakkında 

İlinti ister daha genel ve daha özel olsun öze ve töze ilişkin bir şey bildirmeksizin bir cins 

veya tür için var olan müfret tümellerdir. “Ak-kara” “oturan-ayakta duran” “hareketli-sakin” 

“sıcak-soğuk” gibi…  

İlintiler var olduğu şeyden daima ayrılmayan ve bazen ayrılan olmak üzere iki nevidir. 

Katrandan ayrılmayan “siyah” ve ateşten ayrılmayan “sıcak” gibi… Konusu kalıcı olduğu halde 

bazen var olan, bazen yok olan “ayrılabilir ilinti” ise insan için söylenen “bazen ayakta duran” 

ve “bazen oturan” ilintileri gibidir.  

Bazı ilintiler tek bir türe ait olmakla beraber türün tamamı için değil de bir kısmı için var 

olurlar. Burun için “basık olması” ve göz için “mavi” olmasıdır. Bazı ilintiler de tek bir türden 

daha fazlasında bulunma özelliğine sahiptir. “Ak ve kara olmak” ve “hareketli ve sakin olmak” 

gibi… 

İlinti bazen bir cinsi bir cinsten, bir türü diğer türden ve bir şahsı diğerinden ayırmak için 

kullanılır. Fakat o hiçbir şeyi kendisinde ilinti olarak bulunan şeyden zatı ve cevheri bakımından 

ayırt etmez. Dolayısıyla o bir türü diğerinden ayırmak hususunda ayırımda ortak iken, cevher 

bakımından ayırt etmediği için de ondan farklılaşır. Bu sebeple ilintiler “ayırım” olarak da 

isimlendirilirler; fakat bu mutlak manada değil, “arazî ayırımlar” olarak böyledir. 

 

Bileşik/Mürekkep Tümeller: Tanım, Resm Olanlar ve Olmayanlar 

Önermelerde yüklem ve konu (özne) olarak kullanılan mürekkep anlamlar, saymış 

olduğumuz müfret tümellerden oluşturulur ve bunların terkiplerinin tamamı ihbârî (haber 

bildiren) terkiple değil, şart koşma ve mukayyet terkipleriyledir. Bunlar da “Tanım” “Resm” 

ile “tanım ve resm olmayan” sözdür. 

 

Tanım 

Tanım cinsten ve ayrımdan oluşur. İnsan hakkında “O düşünen canlıdır” dememiz gibi. 

Hayvanın tanımız ise “O beslenen duyarlı cisimdir” dememiz gibi… Herhangi bir tanımda bir 

cins ve birden fazla ayırım bulunursa, bu türün var kılan ayırımının en son ayırım olduğunu 

bilmemiz gerekir.  

Her orta cins bir üstündekine bir ayırım ekler. Aynı şekilde her tür de bir üsteki cinse bir 

ayırım ilave eder. Bu durum, türün üstündeki cinsin tanımı, ismin yerine alınıp türü var eden 

ayrım ondan sonra getirildiğinde açıkça görülür. 

 

Ayırım 

Ayırım, türün kendisiyle cinse fazla geldiği ve daha genel olduğu şeydir. 



 

Resm 

Resm, bir cins ve bir hâssadan oluşur. İnsan hakkında “O gülen canlıdır” dememiz gibi. 

Ayrıca bir cins ve bir ilintiden oluşur “O yazan bir canlıdır” veya “O satan ve satın alan bir 

canıdır” dememiz gibi… 

 

Tanım ve Resm Olmayan Söz 

Tanım ve resm olmayan söz bir tür ve ilintiden oluşur. Ali hakkında “O beyaz insandır” 

demek gibi. İlintiden oluşabilir. Zeyd hakkında “O mükemmel bir yazardır” demek gibi. 

İlintilerden oluşan sözün kendisi için var olan türe eşit olarak hamledilmesi ve bu durumda 

hassa olarak da isimlendirilmesi mümkündür. Üçgen hakkında “Üç açısı, iki dik açıya eşit 

olandır” demek gibidir ki bu üçgenin hassası olarak zikredilir. Aynı şekilde o insan hakkında 

“O, kabil-i ilimdir” ve benzeri sözleri dememiz gibidir.  

 

Tanım, Resm ve İsim 

Yüklem olmada tanım tanımlanana eşittir. “Her insan düşünen canlıdır” misalinde olduğu 

gibi ve “Her düşünen canlı insandır” önermesinde olduğu gibi… Resmde ve resmedilende de 

durum aynıdır. İsmi ve tanımı olan her anlamın tanımı, delalette ismine eşittir ve her ikisi de 

şeyin mahiyetini belirtir.  

Ancak isim, şeyin mahiyetini ve anlamını öz ve ayrıntılı olmaksızın genel olarak 

belirtirken, tanım onun anlam ve mahiyetini onu var eden şeylerle öz ve ayrıntılı olarak bildirir. 

Aynı şekilde ismi ve resmi olan şey için de isim ve resm delalet bakımından eşittir. Ancak resm 

şeyi, kendisini var kılmayan şeylerle başkalarından ayıran şeyi belirtir. İsmi olmayanın tanımı 

veya resmi, isminin yerine kullanılır.  

 

 
  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İHSAU’L-İLM / MANTIK İLMİ HAKKINDA 

 

Bu bölümde “İlm-i Mantığın” içeriğinin tamamı, faydası, konuları, isminin manası 

hakkında gerekli bilgiler ve Mantığın bölümleri ve bunlarda bulunan şeylerin tamamı 

anlatılacaktır. 

 

1. Mantığın Kanunları 

Mantık aklın doğru çalışmasını sağlamak, ma’kulatta yanılmanın olduğu her şeyde 

doğruya ve gerçeğe yönlendirme özelliğine sahip olan bütün kanunları, düşüncelerinde hatadan, 

doğrudan ayrılmaktan ve yanılmaktan muhafaza ederek koruyan bütün kanunları ve 

düşüncelere ilişkin birinin hata edip etmediğinden emin olunmayan şeylerin kendisi ile 

sınandığı bütün kuralları verir. 

 

Ma’kulatın (Akılla Bilinenler) Yakinî Bilgiye Ulaşması 

Akliyata ait hususlarda aklın haklarında yanılmasının mümkün olmadığı birtakım şeyler 

vardır ki insan onların bilgisini ve bu bilgilere yönelik “Bütün parçalarından büyüktür” “Üç tek 

sayıdır” gibi kesin bilgileri bulur.  

Yine akliyat arasında aklın sapmasını önleyen kıyas ve istidlale dayalı bir düşünce ve 

teemmül ile idrak edilme özelliğine sahiptir. Kesin doğrulara vakıf olmak isteyen insan 

mantığın kurallarını bilmeye mecburdur. 

 

Mantık, Gramer, Aruz Benzerliği 

Mantık ilmi dil ilmi içindeki 

Nahiv/Gramer ilmine benzer. Mantığın akıl ve 

fikre nispeti, Nahvin lafızlar hakkında doğru 

konuşma ve yazma konusunda bize sağladığı 

kanunlara benzer. Mantık yine Aruz ilminin şiir 

vezinlerine ölçü verdiği gibidir.  

Yine mantık kanunları aklın yanılmaya 

sebep olacak ve aklı yanıltacak hususlarda aklı 

yanılmaktan kurtaracak ölçüleri verir. Mantık 

kuralları matematik ve hendese kuralları gibidir 

ki o kurallar bizi yanlış yapmaktan korur.  

 

 

 

DİLBİLİM VE MANTIĞIN ÖNEMİ 

Çinli öğrenciler Konfüçyüs’e sorarlar: 

- Devleti idare etme imkânı elinize geçse işe nereden başlardınız? 

Hoca düşünmeden cevap verir: 

- Dilin doğru kullanılmasından başlardım. 

Talebeler: 

- Ama bu çok basit bir şey, neden önemlidir? 

Konfüçyüs cevap verdi: 

- Eğer dil doğru kullanılmazsa kelimeler ifade etmek istedikleri manaları veremez. Maksat 

anlaşılmazsa yapılması gerekli işler yapılmaz. İşler yapılmazsa ahlak ve sanat soysuzlaşır. Bu 

durumda adaletsizlik başlar. Sonuçta halk ne yapacağını bilemez, çaresizlik içinde bocalar 

durur" der. 

 



2. Mantığın Faydaları 

Mantığın amacı doğru düşünmeyi ve aklı en güzel şekilde kullanmayı öğretmek olduğu 

anlaşıldı. Faydalarına gelince; önek kendimizi yanlış düşüncelerden korumaktır. Kendimiz 

dışında da bizim dışımızdakilerin yanlışını görmek ve onlara doğru şeyleri anlatabilmek ve 

başkalarını da yanlışlardan korumaktır. 

Mantık sayesinde bizi yanıltan ve zihnimizi şaşırtan şeyleri tanırız ve onlardan sakınırız. 

Böylece bilgilerimiz ve inancımız konusunda yanılmaktan, yanlış yapmaktan ve bizi yanıltacak 

şeylerden korunuruz. 

Kendimiz dışındakilerin düşünce ve fikirlerindeki yanlışları görebilir ve hem kendimizi 

onların yanlışlarından korur hem de onların düşünce ve fikirlerini çürüterek onları yanlışlardan 

kurtarmaya çalışırız. Şayet muhatabımız söz konusu görüşü kendi hakkında bizimle tartışırsa 

kendisine sunduğumuz sözler ve delillerle onları susturur ve yanlışlığını aklî delillerle 

gösteririz. Şayet o fikirlerin tashihi mümkün ise tashih ederiz, safsata ve mugalata ise onların 

safsata ve mugalata olduğunu ispat eder, başkalarını o görüşlere kapılmaktan kurtarırız.  

Şayet mantık bilmezsek onların düşüncelerinin doğruya isabet edenin doğruluğunu, 

doğruya nasıl ulaştıklarını, delillerini, delillerinin sıhhat durumunu; yanlış ve yanılgı varsa 

bunun hatasını, nasıl ve hangi yönden yanıldığını ve delilinin sıhhatinin çürüklüğünü 

anlayamayız.  

Mantık bilmezsek düşünce ve fikirleri ölçecek ve tartacak bir ölçüye sahip değiliz 

demektir. Bu durumda yanlışlara kapılır ve biz de yanılırız, sonra başkalarını da yanıltmaya 

devam ederiz. Bizi yakînî ve kesin bilgiye ulaştıracak sanat ve ilim mantıktır. Bu bakımdan 

mantık ilminin alternatifi yoktur. Mantık bizi kesin ve yakînî bilgiye ulaştırır, zanna dayalı 

şeylerden bizi korur. Kesin bilgiye ulaşmak isteyen için mantık gereklidir; ancak buna ihtiyaç 

duymayan ve zannî bilgilerle yetinenler mantık ilmini ihtiyaç duymazlar.  

Mantık ilmine ihtiyaç duymadan her konuda doğruyu bulabileceğini iddia edenin durumu 

gramer ilmini bilmediği halde konuşmada ve yazmada asla hata yapmayacağını iddia eden 

veya aruz veznini, müzik notalarını ve bu ilimleri bilmediği halde şiirde ve müzikte hata 

yapmayacağını bu sebeple gramer ve nota ilminin gereksiz olduğunu iddia eden adamın 

durumu gibidir.  

 

 

3. Mantığın Konuları 

Mantık ma’kulâta, düşünceye ait 

kanunları ortaya koyar. Biz bu kanunlarla hem 

kendi düşüncelerimizi hem de muhataplarımızın 

düşüncelerini ölçer ve onların sıhhati konusunda 

bilgi sahibi oluruz. Mantık bizi hem düşünceler 

konusunda hem de onları ifade etme ve anlatma 

konusunda bize yardımcı olur.  

Mantığın konusu “Nutk ve Kavl” denilen 

“düşünce ve ifadedir.” Hem kendi 

düşüncelerimizi tashih etmek hem de muhatabın 

düşüncelerinin doğruluğunu anlamak ve bunu ifade edebilmek mantığın sahasına girer.  

Mantık bunu yaparken belli kanun ve kuralları ortaya koyar. Nasıl ki Tecvid ilmi Kur’an 

okumamız için belli kurallar belirlemiştir. Biz o kurallara uyarak Kur’an-ı Kerimi yanlışsız 

okuruz. Gramer ilmi ve kuralları bizi okuma ve yazmadaki hatalardan korur. Aynı şekilde 

mantık kuralları da bizi yanlış düşüncelerden ve bunları yanlış ifade etmekten koruduğu gibi 

bizi yakînî olan kesin bilgiye ulaştırır ve zannî bilgilere kapılmaktan korur. 

 

 



4. Mantık Unvanının Anlamı 

Mantık “Nutk” kelimesinden türemiştir. Bu ses ile ortaya çıkan sözdür ki, düşünceyi biz 

onula ifade ederiz. Yine nutk, lafızlara delalet eden manaları ifade eder. Üçüncüsü de insanda 

buluna konuşma kabiliyetini ifade etmektedir. Konuşma ve kendisini ifade etme özelliği insana 

has bir özelliktir. Bu sebeple Mantık ilmi insanı “İnsan düşünen ve konuşan canlıdır” şeklinde 

tarif eder.  

 

5. Mantığın Parçaları ve İçeriği ve Kıyasa Dayalı Sanatlar 

Mantık sekiz bölümden meydana gelir. Kendileriyle bir görüşün ve fikrin ispatı yapılan 

ve matlubun tashihi amaçlanan kıyas türleri üç nevidir. Muhataba ait kıyası kullanacak olan 

sanat nevileri de beştir. Böylece sekiz nevidir. Bunlar da “Üç Tür Kıyas” “Apodiektik/Burhan” 

“Diyalektik/Cedel” “Sofistik/Sofestâî” “Retoik/Hatabî” “Poetik/Şiir” şeklindedir. 

Burhanî olanlar matlubumuz olan ve ispatını istediğimiz düşünceler hakkında kesin bilgi 

verme özelliğine sahip olan sözlerdir. İnsan bunları düşüncelerini ispat konusunda kullanır ve 

bunlarla kesin, yakînî bilgi edinir. Kesin bilgiye bunlarsız ulaşmak imkansızdır. Bu sayede 

insan şüphelerden kurtulur, zannî bilgilerden sakınır, mugalata ve safsata düşüncelerden arınır. 

 

 

Diyalektiğin/Cedelin özelliği soranın insanların yaygın olarak kabul ettiği “meşhurat” 

üzerinden, cevap verenin de yine meşhurat üzerinden üstün gelmeyi amaçladığı sözlerdir. Biri 

meşhurat üzerinde diğeri de meşhur olmayan şeylerle yaptıkları konuşmalar diyalektik 

sayılmaz. Yine, insanın kendisinde ve başkasında tashihini amaçladığı görüşler hakkında kesin 

olmayan ama kesinliği kabul edilen vehmiyat üzere güçlü zan oluşturmak için de diyalektik 

sanatları kullanılır. 

Sofistik sözler yanılma, saptırma, zihin 

karışıklığına yol açma, cerbeze, hakkı batıl, 

batılı hak göstermeye yönelik vehmî şeyleri 

gerçekmiş gibi gösterme, alim olmayanları iyi 

alim gibi göstermeyi, gerçek alimleri cahil gibi 

göstermeyi amaçlayan sözlerdir. Sofistler 

safsata ile insanları aldatarak kendilerini ilim 

ve hikmet sahibi olduğunu göstermek isterler. 

Cerbeze ve mugalataya dayanan sözlere 

sofistik safsata sözler denir. 

Sofestailik Yunanca bir kelimedir. Anlamı da “sahte bilgelik” yani, söz ile aldatma ve 

mugalata/cerbeze yapmadır. Bu şekilde sözlerle kendilerini bilge göstererek insanları 

aldatanlara “Sofistler” denilmiştir.  

Retorik/Hitabet sanatı özellikleri itibarıyla duygulara hitap eden, herhangi bir görüşü 

kabul ettirmek için topluluğa hitap ederek onları duygularını tahrik edip kendi fikirlerini kabul 

ettirme sanatıdır. İkna edici sözlerin bazısı bazısından daha üstündür, daha etkilidir ve daha 

sağlamdır. İkna ve tasdik için hissiyata hitap ederler. Ancak bu sözlerin kesinlik oluşturacak 

zanni bilgileri içermez. Hissiyatı tahrik etmesi yönüyle diyalektikten ayrılır. Ama ne ki hatipler 

bazen sofestai, bazen de diyalektik sanatlarını da kullanırlar. 

Poetik/Şiirsel ifadelere gelince; hayale hitap eden sözlerdir. Muhayyelâtı, insanların hayal 

duygularını geliştirirler. Muhataba konu olan şey hakkında güzellik ve çirkinlik, yücelik ve 

düşkünlük, sevgi ve aşk, kahramanlık ve korkaklık veya bunlara benzer başka şeyler 

bakımından üstünlük elde etme ve hayal ettirme özelliğine sahip sözlerdir. 

Şiirsel sözleri duyduğumuz zaman hayalimizle canlandırır ve onlara iştiyak duyduğumuz 

gibi onlardan nefret etmemizi de sağlar. Gerçeğin hayal ettiğimiz gibi olmadığını bildiğimiz 

halde ona kapılmaktan kendimizi kurtaramayız. İnsanın davranışları çoğu zaman kendisinin zan 



ve bilgisinden daha çok hayallerine tabi olur. Özellikle hissiyatı galip olan insanlar ilmine göre 

değil, hayalinde canlandırdığı şeye göre hükmeder veya hayalinin peşinden gider.  

Şiirsel sözler tahrik ve yönlendirme yoluyla belli bir şeyi yapmaya teşvik edilen insana 

yönelik hitaplarda kullanılır. Bunun sebebi de muhatabın düşünce gücüne sahip olacak ve buna 

göre hareket edecek irade ve akıl gücüne sahip olmamasıdır. Bu kişi kendisine hayal ettirme 

yoluyla yönlendirilir. Bu durumda tahayyül onda akıl ve düşüncenin yerini tutar.  

Kıyasa dayalı sanatların tamamı bu sekiz bölümdür. Biz ilk üç bölümünü teşkil eden “Üç 

Nevi Kıyas Türlerini” ayrı bir konu olarak ele alacağız.  

 

  



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

(TAHSİLÜ’S-SAADE) 

SAADET YOLUNDA GİDECEKLERE İKAZLARIMIZ 

 

 
 

Giriş 

Biz burada mükemmel ayırt etme/cevdetü’t-temyîz meselesi üzerinde duracağız. 

Mükemmel ayırt etme sayesinde insanın bilebileceği şeylerin tamamının bilgisine sahip 

olduğumuz şeydir.  

İnsanın bilebileceği şeyler iki nevidir:  

Birincisi, fıtrî olarak bizatihi güzel olan şeylerdir. Bunlar sadece sahih bilgiye dayanan 

gerçeklerdir. Akliyyat olarak alemin sonradan yaratılmış olması ve bunları yaratan bir Allah’ın 

varlığının bilinmesidir. Yine hissiyat olarak salim beş duyu ile algıladığımız şeylerdir. Bunlar 

göz, kulak, burun, dil ve deri ile bilebileceğimiz fıtratın gereği olan hususlardır. 

İkincisi, dolayısıyla, bilvasıta güzel olan, bilgimizi amele dönüştüren güzel şeylerdir. 

Doğruluğun, yardımlaşmanın, anne-babaya iyilik yapmanın faydalı ve güzel olması; 

yalancılığın, hıyanetin, zulmün yanlışlığı ve zararlı olduğunun bilinmesi gibi hususlardır.  

Bu iki sınıfın da her birine ait olan ilimleri ve sanatları vardır. Sanatlar da iki sınıftır. 

Bilinen şeylerin bilgisini kazandıran sanatlar ve ilimler. İkincisi de yapılması mümkün olanın 

bilgisi ile onu yapma gücü kazandıran ilim ve sanatlardan oluşan sınıflardır. Bunlar da iki 

sınıftır. Şehirlerde ihtiyaç olan sanatlar ve ilimlerdir. Tıp, ticaret, denizcilik, demircilik ve 

benzeri insanın ihtiyacı olan sanatlardır. İkincisi de insana dünya ve ahiret saadetini 

kazandıracak olan hayat tarzlarından hangisinin iyi olduğunu araştırmaya, estetik ve 

güzellikleri bilmeye ve iyi hayırlı amelleri seçmeye ve bunlar yapabilme becerisi ve ustalığı 

kazanmaya yarayan ilim ve sanatlardır. 

Bu sanatların ve ilimlerin her birinin belli bir insanî amacı vardır ki bunların tamamı 

insana hastır.  

İnsanî amaç da üç nevidir. Haz veren, yararlı olan, iyi ve güzel olandır. Hayat tarzının 

seçimi ile seçilen fiili yapma becerisi kazandıran sanatlar güzeldir. Kesin doğruya ilişkin bilgi 

ise kesin olarak güzeldir. Böylece amacı güzeli ve yararlı olanı elde etmek olan sanatlar faydalı 

sanatlardır. 

Yegâne amacı iyi ve güzeli elde etmek olan sanat “Felsefe” olarak isimlendirilen ve 

“mutlak anlamda insani hikmet” denilen sanattır.  

 

Felsefenin Aksamı 

İyi ve güzel olan birincisi ilimdir, diğeri de ilimle ameli birleştiren şeydir. Bu sebeple 

felsefe de iki nevidir. Birincisi, insanın fiiline konu olmayan varlıkların bilgisinin elde edildiği 

kısımdır. Buna nazarî/teorik felsefe denir. İkincisi amele dönüşen şeylerin bilgisi ile onların 



güzel ve iyi olanlarını yapmaya ilişkin beceri kazandıran sınıftır ki buna “amelî/pratik felsefe” 

olarak isimlendirilir.  

 

Teorik Felsefe üçe ayrılır: Matematik 

/İlmu’t-Ta’lim, Fizik/İlmu’t-Tebayi ve Metafizik/ 

İlm-u mâ ba’de’t-Tabia. Bu üç ilimden her biri 

bilinme özelliği olan varlıkların bir sınıfını kapsar. 

Bunlar da kendi aralarında çeşitli ilimlere 

ayrılırlar. Meselâ, Matematik kapsamında 

Aritmetik/İlmü’l-Adet, Geometri/İlmü’l-Hesab ve 

Optik/İlmü’l-Menâzır gibi ilimler vardır. Diğerleri 

de böyledir, saymaya gerek yoktur. 

Medenî Felsefe de iki kısımdır. Onlar da birincisi huyların ve davranışların iyi ve kötü 

olanını ayıran İlmü’l-Ahlak, ikincisi de toplumu iyiye ve doğruya yönlendirecek olan “İlm-i 

Siyaset”tir.  

 

İlm-i Mantık 

Felsefenin bir dalı da Mantık ilmidir. Bu konuda daha önce pek çok şey söylenildiği için 

burada tekrar etmeye gerek duymadık… 

 

 

Kaynak: 

Mantığa Giriş Risaleleri, Ebu Nasr El-Farabi, Tercüme: Yaşar Aydınlı, İstanbul-2018. 

 

  



 

RİSALE-İ NUR VE MANTIK 

 

Mukaddime 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Ahdarî’nin “Süllemü’l-Münevrak” isimli Mantık 

kitabına hâşiye nevinden “Kızıl Îcâz” isimi bir kitap telif etmiştir. Bununla ilgili şöyle der: 

“Eski Said’in ilm-i mantık noktasında bir şaheser hükmünde bulunan gayr-ı matbu 

Ta’likat’tan süzülen i’câzlı bir îcâz-ı harikada müdakkik ulemaları hayret ve tahsinle dikkate 

sevk eden matbu Kızıl İcaz namındaki risale-i mantıkiye Risale-i Nur’la bağlanmasına ve 

şakirtlerinin, âlimler kısmının nazarına göstermek lâyık gördüm; fakat çok derindir. 

Bugünlerde, Feyzi’ye bir parça ders verdim. Belki bir zaman Feyzi kendisi, başkasının da 

anlaması için dersini Türkçe kaleme alacak” (Kastamonu Lahikası, s. 140.) 

Cezayir’li Abdurrahman Ahdarî (v.918/1512) “Süllemü’l-Münevrak” isimli manzum 100 

beytli bir Mantık kitabı yazar. Süllem, merdiven demektir. Bu eser Ebherî’nin İsaguji isimli 

meşhur eserin manzum şeklidir. Bediüzzaman Kızıl Îcaz’ı şerhten ziyade müstakil bir eser gibi 

telif etmiştir. Mantık doğru düşünmenin kurallarını belirleyen bir alet ilmidir. Zihni ve aklı 

çalıştırmayı öğretir. İmam-ı Gazali “Mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez” demiştir. 

Kızıl Îcazın ilk şerhini Bediüzzaman’ın kardeşi Abdulmecid Nursi (Ünlükul) 1965 yılında 

yapmış, 1995 yılında Sözler Yayınevi tarafından basılmıştır. (Abdulmecid Nursi, Şerh-u Kızıl 

İ’câz, Saykâlu’l-İslam, Tahkik: İhsan Kasım Salihi, Sözler Yayınevi, İstanbul-1995.) 

Bediüzzaman Kızıl Îcaz için şöyle der: “İlim bir gıdadır, mutlaka hazmedilmesi gerekir. 

Rahvan bir at gibi acele koşan zihin, hakikatlerin üzerinden kayarak geçer ve hakikatler o zihnin 

elinde parçalanır. Orada sabit durmaz ve zihinden çıkar gider. Daha sonra zihin hakikatlerin 

tamamını değil, sadece büyüme ve yerleşme kabiliyetlerini kaybeden bazı parçalarını kendinde 

toplamaya çalışır. Hazmedilmediğinden yerleşmez ve zihin sadedce o hakikatleri kusar ve 

bazen de kokuşur. Sathî zihinlilik başımıza gelen en dehşetli hastalıktır. Zihinleri dikkate teşvik 

için bu Risale’de îcaz yolunu tercih ile sizi yordum.” (Kızıl Îcaz, 1339/1920, Evkaf Matbaası, 

s. 52.)  

 Bediüzzaman hazretleri “Sathî nazar, muhali mümkün görür. Zihinlerin mülahazalarda 

dikkati ve nazara im’ânı alışkanlık haline getirmeleri için alaküllihal bu eseri yazdım” (BSN, 

Kızıl Îcâz, İstanbul-1995, s. 164.) demektedir. Ayrıca “Hakikat Çekirdekleri” isimli veciz 

eserinde “Âlim-i mürşid koyun olmalı kuş olmamalı. Koyun yavrusuna hazmounmuş musaffa 

sütünü verirken, kuş yavrusuna kay (kusmuk) verir” (Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, s.455.) 

buyurarak ilmin ancak hazmolunmuş gıda gibi olması gerektiğini ifade eder.  

İslam bilginlerinden İbn-i Salah, İbn-i Teymiye ve Nevevî gibi alimler Mantık ilminin 

öğrenilmesine cevaz vermemişlerdir. Ancak başta İmam-ı Gazali olmak üzere pek çok alimler 

Mantık bilmeyenin ilminin noksan olacağını ifade etmiş ve bir kısmı Mantıkla ilgili kitaplar 

yazmışlardır. Bediüzzaman ise bu meseleyi şöyle özetler: 

“Mantık öğrenmenin hükmü kişilere göre farklılık arzeder. Mantık ilmini öğrenmek 

menduptur; çünkü mantık ilimlerin tamamlayıcısıdır. Yine mantık ilmini öğrenmek mekruhtur; 

çünkü akılları karıştırır. Yine mantık ilmini öğrenmek mubahtır; çünkü bir ilmi bilmek 

bilmemekten hayırlıdır. Yine mantık ilmini bilmek farz-ı kifayedir; çünkü, mantık akâidi teçhiz 

eder. Yine mantık ilmini öğrenmek gerekli ilmî altyapıya sahip olmayanlar için haramdır. 

Hususi konuşmak gerekirken tamim ile konuşmak ve kayıt koymak icap ederken mutlak 

konuşmanın zararı ne kadar büyüktür; bu yüzden birbirine kardeş olan fikirler birbirine düşman 

hale gelir.” (Kızıl Îcaz, s.10-11.) 

Sosyal hayatta ve özellikle günümüzde siyasi ve içtimai hayatta bu prensibe ne kadar 

ihtiyacımızın olduğu çok açıktır. Bu sebeple özellikle Risale-i Nur Talebelerinin Mantık 

okumaları ve mantığın temel prensiplerini kavradıktan sonra Bediüzzaman’ın “Kızıl Îcaz” ve 

“Ta’likât” eserlerini okuyup müzakere etmelerinin faydası çok açıktır. 



Bediüzzaman yine Gelenbevî’nin “Burhan-ı Gelenbevî” isimli kitaba şerh olarak ta’likler 

ve ekler suretinde yazdığı “Ta’likât” isimli bir eser telif eder. Bu eseri Bediüzzaman’ın en zeki 

talebelerinden Molla Habib tarafından yazılmıştır. Ta’likât, bir eseri açıklamak üzere kenarına 

yazılan notlardır. Bu notlar müstakil olarak da kaleme alınmış olabilir; ama sonuçta bir kitabın 

açıklaması şeklindedir. Bediüzzaman da Gelenbevî’nin “Burhan” isimli mantık kitabına böyle 

bir “Ta’likât” yazmıştır. 

Bediüzzaman Molla Habib’e “Burhân-ı Gelenbevî”yi okurken yazdığı “Ta’likât” namıyla 

takriratını 1940 yılında Malatya’dan Ürgüp’e müftü olarak gelirken kitaplar arasında dağınık 

halde bulur ve toplayarak ciltleyip Bediüzzaman’a gönderir.  

 

 

 

İLM-İ MANTIK 

Tarifi 

Mantıkçılar mantık ilmine “İlm-i İstidlal” adını vermişlerdir. Bir ilim anlatılırken ismi, 

konusu, gayesi, tarifi, değeri ve fihristi ela alınır. Bediüzzaman bunu “konu, amaç ve tarife” 

indirgemiştir. Aklen “tasavvur ve tasdik” olarak ikiye indirgemiştir. 

Gaye açısından mantığın tarifi “Aklî muhâkemede zihni hatadan koruyan ilimdir.” (Kızıl 

Îcaz, s.173.) Konusu itibarıyla mantık, tasavvur ve tasdik halinde olan bilinen şeylerle 

bilinmeyen tasavvur ve tasdiklerin ortaya çıkmasına vesile olan ilimdir. Gaye itibarıyla tarif 

daha önemlidir. Akılların ihtilafı yüzünden fikir kendi başına her zaman doğruyu göremez. 

Herkesin aklı da doğru ile yanlışı tefrik edemez. Doğruyu, hakikati bulmak için külli akla 

ihtiyaç vardır. Bu da akl-ı küll denilen mantık ilmine ihtiyaç duyar. Bilinen şeylerin bazısı çok 

açık, yani “Bedihî”dir, bazısı ise nazarîdir. Bilinmeyen tasavvur ve tasdikler bilinen tasavvur 

ve tasdiklerle elde edebiliriz. Bundan dolayı denilebilir ki ilim ya tasavvur veya tasdiktir. 

(Ta’likât, s.33.)  

 

Bediüzzaman şöyle der: 

“Bil ki! Tahkikan mantık ilmi, kanunlu ve nizamlı bir âlet ve ölçüdür ki, fikrî hususlarda 

zihin ona müracaat ettiği zaman onu hatadan korur. O halde bir ilme başlayan için sekiz 

başlıkların marifeti ona istihsanen lazımdır. Bunlar ise, fihristlendirme, meselelerin icmâlen 

beyanı, o ilim ve fennin ismi ve onun mevzuu ve neticesi ve hedefi ve onun tarifi ve herhangi 

itibarla onun mertebe ve şerefidir. Bu da onun gerek mevzuu itibarıyla ya da neticesi yahut 

delili veya rütbesi itibarıyladır. Ta ki o şey, yazılan mevcuttan mıdır? Ya da lafızdan mıdır? 

Veya zihnî bir mevcud mu? Yoksa haricî midir? Bilinmesi lazım. Tâ ki tahsil edilenin hâsılası, 

onun rütbe ve şerefine göre olabilsin.” (Ta’likât, 33.) 

 

Mantık ilminin ehemmiyetini de Bediüzzaman şöyle ifade eder: 

“Birçok ihtilaflar yüzünden, fikir kendi başına daima sahih gidemez. Herkesin aklı sahih 

ile sakimi birbirinden temyiz için kâfi gelmez. O halde akl-ı külle müraat gerekir. Yani, akl-ı 

umumi olan mantığa müraat etmek lazımdır ki o, birbirini tefsir eder. Bunu elde etmenin yolu 

da fikr-i umumîdir. Çünkü onun bazısı bedîhî, diğer bazısı da nazarîdir. Evet, tasavvur 

tasavvurdan elde edildiği gibi, tasdik de tasdikten kazanılır. Zira ki doğumun şartı mücânesettir. 

Öyle ise ilim ya tasavvurdur ya tasdiktir. İşte buradan şu merdivenli basamaklı silsile içinde 

yükselip gidebilirsin.” (Ta’likât, 34.) 

 

Bediüzzaman “Süllemü’l-Münevrak”ın mantığı “kalpler için mantık ilmi, dil için nahiv 

ilmi gibidir” teşbihini hem tenkit hem tahkik yoluyla şöyle izah eder: 

“Müellifin bu teşbihi teşvik manasındadır. Bu da sanatı sevmeyi netice veren hubb-u nefis 

üzerine bina edilmiştir. Bir sanatı sevmek onda fani olmak demektir. Bu da kemâlatın sadece o 



sanatta olduğu zannına götüren büyük bir iddiayı taşıyan neticedir. Nasıl ki bir şey varsa fıtratta 

abesiyet olmadığı için o şeyin devam ve bekası da vardır. Devam ve bekası onun mahluk 

olduğunu icab eder. Çünkü bu şey hilkatin bir cüz’üdür. Hilkat ise o şeyin neticesini icab eder 

ki, o da insandır. İnsanın varlığı, hikmetin sırrıyla onun kemâlidir. Kemâli ise marifet-i sani’dir 

ki, buna ulaşmak için aklın doğru düşünmesi gerekir. Aklın doğru düşünmesi için Mantık ilmine 

ihtiyaç vardır.” (Kızıl Îcaz, s.171.) 

Bediüzzaman “Kızıl Îcaz” isimli eserin Risale-i Nur ile bağlanmasını ve şakirtlerin 

âlimler kısmının nazarına göstermeyi istemektedir. (Kastamonu Lahikası, s.140.) 

 

Mantığın Zihni Hatadan Koruma Özelliği 

Bediüzzaman hazretleri Mantık ilmi ile ilgili sorulan “Mantıkçılar çoğu kere hata 

etmişlerdir. O zaman mantık ilminin zihni hatadan koruma özelliği tartışılır hale gelmez mi?” 

sorusuna şöyle cevap verir: 

“Mantıkçılar kolaylaştırıcı olan ispat sanatını tabiîlik makamına ikame etmişlerdir. Sanat 

ne kadar mükemmel olsa da tabiilik makamına çıkamaz. İlmin mertebeleri ise heyûlânîdir; 

meleke ile yahut bilfiil istifade edilir, aynı zamanda hadsî ve kutsîdir. Nazar, yani fikir ise, 

evvelâ hilkatteki zincirleme illetlerin terettübünü keşfeder, sonra onları terkip ve tahlil eder. O 

zaman ilim ve sanata kabil olacak hale gelir.  

Bu durumda ilmin bir şartı da zihni gaflet verici şeylerden tecrîd etmektir. Bir diğer 

görüşe göre, yani tahlil itibarıyla, gözü görülecek şeylere diktirmek gibi, aklı makul olan şeylere 

odaklar. Bir diğer görüş ise, tahlil itibarıyla derin bir düşünce ile mülahazada bulunmak ve 

meçhul olanı elde etmek için makul üzerinde iyice düşünmektir. Meseleye suret itibarıyla bakan 

bir diğer görüşe göre ise, mahmulü elde etmek için malum olan şeyleri tertip eylemektir.  

Matlubu, yani neticeyi elde etmek için yol; ya ilhâmdır ki enbiya ve evliya ilmidir veya 

mülhitlere göre mebâdileri talimdir. İşrakıyyûna (1) göre tasfiye yoludur. Filozoflara göre nazar 

aklî muhâkeme yoludur. İlk üç yol herkes için mümkün olmayabilir. Bu durumda geriye nazar 

yolu kalmaktadır. Nazar yoluyla matlubun elde edilmesi Mu’tezileye göre tevlididir. (2) İmam 

Fahreddin-i Razî’ye göre ise aklîdir. Filozoflara göre i’dâdîdir ve ehl-i sünnetin ekseriyetine 

göre ise âdîdir. 

Fikrin iki hareketi vardır; tahlîlî ve terkibî. Bunlardan her birinin mebdei, vasatı ve 

müntehâsı bulunmaktadır. Tahlîliye-i mebadiyenin mebdei herhangi bir cihetle matlubdur. 

Vasatı, tertib olunmamış mukaddimelerdir. Müntehası da cins-i âlîler, basit fasıllar ve bedîhî 

delillerdir. Terkibiye-i suriyenin mebdei, tahlîliyyenin müntehasıdır. Vasatı tertip edilmiş 

mukaddimelerdir. Müntehâsı da matluptur.  

İlim, itibârî bir şeydir; bunu zapt altına almak için bir şeyler lazımdır. Bu da ta’riftir. 

Ta’rifin şartı da ta’rif ile muarrefin eşitliğidir. Mercii de iki küllî kazıyyedir. Bu iki kazıyyeden 

kasıt, ta’rifin mantıkta ve mantığın da tarife masadak olmasıdır. (Bediüzzaman, Ta’likât, 36 

vd.) 

 

 

(1) İşrakıyyun: Riyazetle nuraniyet kesbederek Aristo’dan kalben ders alanlardır. 

Meşşâiyyun: Yolda yürüyerek giderken Aristo’nun ders verdiği arkadaşlarıdır. 

Revakıyyun: Aristo’nun ders verdiği sohbet arkadaşlarıdır.  

İşrakıyyun, Meşşâiyyun ve Revakıyyûn’un hepsine birden “İlâhiyyûn” denir.  

Bu üç taifenin başı “İşrakıyyundur.” Eski felsefeyi temsil ederler. Aristo on akıl kabul 

etmiştir. Bunlardan “Her şeyi zaman yaratıyor” diyenlere “Dehriyyûn” denir. “Her şeyi madde 

yaratıyor” diyenlere “Maddiyûn” denir. Tabiata tesir veren ve müessir görenlere “Tabiiyyun” 

denmektedir. (İslam Ansiklopedisi, 10:475.) 

 

 



 

(2) Tevlîd: İradi fiillerden sonra ona bağlı başka fiillerin meydana gelmesidir.  

Tevellüd ise kendiliğinden meydana gelen demektir. Anahtarı çevirmekle kilidin açılması 

ve taşın atılması ile yaralanmanın vuku bulması örneğinde olduğu gibi… Birinci iradî fiile 

işlenen mübâşir fiil, ikinciye sebep sonuç ilişkisine meydana gelen mütevelled fiil denir. Fiiller 

kendiliğinden meydana gelmeyeceğine göre filozoflar ve mutezile kendiliğinden oluşur veya 

insanın yaratması ile olur derken, ehl-i sünnet “ilim, irade ve kudret” gerektiren bu fiillerin 

Allah’ın irade, ilim ve kudreti ile olduğunu ifade ederek “tevhidi” ispat ediyorlar.  

 

 

Eşyânın Aksamı ve Mantıkla Alakası 

Konuları itibarıyla Mantık ilmi “Tasdikat” ve “Tasavvurât” olmak üzere iki nevidir. Tasdikât 

da “Kazıyyeler” ve “Kıyas” olmak üzere iki nevidir. Tasavvurât ise, “Külliyât-ı Hamse” ve 

“Ta’rif” (Kavl-i Şarih) olarak iki kısımdır. 

 

 
Eşya malumat ve mechûlât olmak üzere iki kısımdır. Malumât kolayca bilinen şeylerdir. 

Bunlardan nisbet-i hükmiyesiz bilinenlere “malumât-ı tasavvuriye” ve nisbet-i hükmiye ile 

bilinenlere de “malumat-ı tasdikiye” denir. Bunların bilinmesi ya tarif yoluyla veya istidlal 

yoluyla öğreniriz. Mechûlât ise nazarî yollarla bilinen eşyalardır. 

Mechulât-ı tasavvuriye tarif ile bilindiğinden bunun için lafızların manaya delâletine ve 

külliyât-ı hamsenin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bunlara “mebâdi-i tasdikât” ve tarife de 

“makâsıd-ı tasavvurât” denilmektedir. 

Mechulât-ı tasdikıyyenin bilinmesi için zaruri olan kazıyyelere mebadi-i tasdikât ve 

meçhulleri bize bildiren kıyasa da makâsıd-ı tasdikât denilmektedir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu konuda şöyle der: 

“Bil ki! Bir şeyin, aklın yanında hâsıl olan sureti, zihnin onunla keyfiyetlenmesi ve 

vasıflanması itibarıyla ilimdir. Yani, nasıl ki bir cam âyine mülklüğü cihetiyle kâğıt kadar ince 

bir cam parçası iken, âlem-i misalin bir çeşit penceresi oluyor. Hangi şey olursa olsun onun 

karşısına koyduğun zaman, âyinenin içi, gerekse sureti o şeyin rengiyle süslenmesi ve onun 

keyfiyetiyle keyfiyetlenmesi müşâhede olunur. Bununla beraber âyinenin melekutiyet yanı ise, 

gayet geniş ve derindir. Gayr-i mütenâhî eşya onda irtisam edebilir. İşte bu ciyetiyle ayine 

eşyaya zarf olur.  

Aynen bunun gibi zihin dahi mülkiyeti cihetiyle Âlem-i Gayb’ın bir penceresi iken, 

hâriçte kendisi mevcuttur. Zira zihin denilen şeyin kendisi bedenden bir et parçasıdır ki; ya kafa 

içinde, ya da göğüstedir. İşte bu da âyine gibi eşyadan alınan renk ile süslenip, onunla vasıflanıp 

keyfiyetini aldığı halde; melekutiyeti itibarıyla gayet geniş ve derindir ve hâkezâ… 

İşte zihin; eğer eşyaya mazruf olduğu haysiyetiyle yani, eşyanın zarfı olduğu itibarıyla 

nazara alınırsa, bu defa malum, mefhum ve medlûl vasfını alır. Aynı zamanda bunların müradifi 

olan mânâ, müsemmâ, makul ve maksud gibi keyfiyetleri de alabilir. İşte mantık ilminin 

mevzuu da budur. (Ta’likât, s.38.) 

  



 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

BEDİÜZZAMAN VE MANTIK 

M. Ali KAYA 

Mukaddime 

İslam bilginleri filozof sayılan el-Kindî (v.252/873) isagoji ve Organon’un bazı kısımlarını 

tercüme ederek Mantığı İslam dünyasına sokmuştur. Muallim-i Sani Farabi (873-950) Mantıkla 

ilgili çalışmalar yapmış, “Medhal” “Tahsilu’s-Saade” isimli eserlerini yazmış ve Mantığın 

faydalarını anlatmıştır. İbn-i Sinâ’dan (980-1037) “Kaside fi’l-Mantık” ve “En-Necât ve’l-

İşârât” isimli eserleri ile Mantık sahasında ilk muntazam eser meydana getirmiştir. İmam Gazali 

(1058-1111) Mantık ilminin faydasını izah 

ederek Kelam ilmine girmesini temin etmiş ve 

bu konuda “Mi’yâru’l-İlim” ve Mihakku’n-

Nazar” isimli eserlerini telif etmiştir. 

 

Daha sonra İslam alimleri Mantıkla ilgili 

çok değerli çalışmalar yapmışlardır. Bu sahada 

yazılan en değerli eserler Esiruddin el-Ebherî 

(v.1262) Süryani asıllı Yeni Eflatuncu 

Furfuriyus’un (ö.304.) Aristo’nun Mantık 

kitaplarının ilki olan “Kategori”lerin 

anlaşılmasını sağlamak için kaleme aldığı ve 

“Mantığa Giriş” anlamında “İsagoji/Medhal” adını verdiği ve “Külliyat-ı Hamse” denilen “Beş 

Kategoriyi” anlattığı kitabı esas alarak “Risaletü’l-Esiriyye” ismi ile yeniden ele aldı ve yazdı. 

Meşhur Kelam ulemasından Saadettin-i Taftazanî (1322-1390) Mantık ilmine dair “Tezhibu’l-

Mantık” isimli bir eser yazmıştır.  

İsaguci, er-Risaletü’l-Esiriyye fi’l-

Mantık adıyla bilinir. Mantığın bütün 

konularını kapsamakla birlikte son derece 

muhtasardır. Medreselerde Mantıkla ilgili 

okutulan ilk kitaptır. Batı dünyası da bu eseri 

Latince’ye ve diğer dillere tercüme edilerek 

okutulmuştur. Ebherî’nin bu eseri nazma da 

çevrilmiştir. Abdurrahman b. Seyyidî 

Muhammed el-Ahdarî’nin (v.1575) 

“Süllemü’l-Münevrak fi’l-Mantık” şöhret 

bulmuştur.  

Osmanlı alimlerinden İsmail 

Gelenbevî’nin (v.1791) yazmış olduğu “El-

Burhan fî İlmi’l-Mantık ve Fenni’l-Mizan” 

isimli eseri de “Burhan-ı Gelenbevî” 

“Mizan-ı Gelenbevî” adıyla şöhret bulmuştur. Gelenbevî bu esere “Hâşiyetü’l-Burhan” ismiyle 

bir de şerh ve izah yazmıştır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri (1878-1960) bu eserin üzerine 

“Ta’likât” adında bir şerh yazmıştır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Ahdarî’nin “Süllemü’l-Münevrak” namındaki 

manzum olarak yazdığı İsaguci Mantık kitabına “Kızıl Îcâz” namında bir haşiye ve şerh 

yazmıştır. Bediüzzaman 1920 yılında İstanbul Evkaf Matbaasında bastırdığı bu eserin başında 

şöyle der: “Sathî zihinleri dikkate alıştırmak için her nasılsa eskiden böyle bir eser yazmıştım. 

Madem ki yazılmış, neşir de olunsun.” (Bediüzzaman, Kızıl Îcâz, İstanbul-1920, s.2.) Kitabın 

sonunu ise şöyle bağlar: 



“İ’lem! Bilmiş ol ki: İlim bir gıdadır ve mutlaka hazmedilmesi gerekir. Rahvan bir at gibi 

acele koşan zihin, hakikatlerin üzerinden kayarak geçer ve hakikatler o zihnin elinde parçalanır. 

Orada sabit durmaz ve oradan çıkar gider. Daha sonra zihin hakikatlerin tamamını değil sadece 

büyüme ve yeşerme kabiliyetini kaybeden bazı parçalarını kendinde toplamaya çalışır. 

Hazmedilmediğinden yeşermez ve zihin sadece o hakikatleri kusar ve bazen de kokuşur. Sathî 

zihinlilik başımıza gelen en şiddetli hastalıktır. Zihinleri dikkate teşvik için bu Risale’de îcâz 

yolunu tercih ile sizi yordum.” (Kızıl Îcâz, s.52.) 

Bediüzzaman “Hakikat Çekirdekleri” isimli eserinde bu gerçeği daha açık şöyle ifade 

eder: “Alim-i mürşid, koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun yavrusuna süt, kuş yavrusuna kay 

verir.” Bu vecizede ilmin hazmedilerek insanlara aktarılmasını koyunun otları süt haline 

getirmesine benzetmekte, hazmedilmemesini ise kuşun yavrusuna kusmuk vermesine 

benzetmektedir. Yukarıda ifade edildiği gibi, zihnin yüzeyselliği, en şiddetli hastalıktan daha 

ağır bir hastalıktır. Zihinleri bu hastalıktan kurtarmak için, Kızıl İcaz, kısa ve öz bir şekilde 

yazılmıştır. 

 

Ta’likât  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Gelenbevî’nin “Burhan-ı Gelenbevî” isimli Mantık 

kitabına ta’likât, yani ekler ve ilaveler yapmış ve bir çeşit şerh yazmıştır. Kardeşi Abdulmecid 

Nursi (ks) “Ta’likât” için şöyle der:  

“Hz. Seydâ’ya merhum ve şehit Molla Habib’in dest-i hattıyla “Burhan-ı Gelenbevî”yi 

okurken yazdığı Ta’likât namıyla takrizatınızı takdim etmekle, ellerinizden öper, dualarınızı 

isterim.” Abdulmecid. 

Şehit Molla Habib bu eserin Ta’likatı şöyle tarif eder: 

“Bir eseri açıklamak üzere kenarına yazılan veya ayrıca 

eser olarak hazırlanan notlar. Bediüzzaman hazretlerinin 

ilm-i mantık üzerine telif ettiği eserin ismi. 

Risale-i Nur'da Ta’likata dair şöyle der: “Ta’likat 

namındaki te’lifatı, Mantık’ta bir şaheserdir.” (Sözler, 762.) 

“Mantıkta bînazir bir eserdir, nazariyat-i mantıkiyeyi 

tatbikata takrib eder.” (Badıllı, Asar-ı Bediyye, 691.) 

Barla Lahikası'nda da şöyle geçer: “Risale-i Nurun 

tesvidinde çok hizmeti sebkat eden, temiz kalbli, ihlâslı 

güzel bir hâfız, müdakkik bir hoca olan Hâfız Halid'in bir 

fıkrasında Tâlikat'tan bahis geçmektedir: “İlm-i mantıkta, 

İbn-i Sina'nın telifatından geçecek Tâlikat namında harika 

bir risalesi var. İşkâl-i mantıkıyeyi kıyâs-ı istikraî cihetiyle 

on bine kadar iblâğ edip, hiçbir âlimin yetişemediği bir 

derece-i ihata göstermiş...” (Barla Lahikası, 246.) 

Haşiyeler, bazı lafızları izah ve tenkit ederken, “Ta’likât” bazı mevzuları ve alternatif 

görüşleri ayrıntılı olarak açıklar. Nitekim Bediüzzaman’ın “Ta’likat” isimli eseri böyledir. 

(Bediüzzaman, Ta’likât, Terc: Prof. Abdulkadir Akgündüz, İstanbul-2019, s.15.) 

Bediüzzaman Ta’likât’ta bazı yeni meseleleri ortaya koymuştur. Bunlardan bazı misaller 

şöyledir:  

 

1. Had ve Resimle alakalı hiçbir Mantık kitabında bulunmayan yeni tarifler getirmiştir. 

“Tarif zaruri olarak, mantıkçıların zikrettikleri dört kısım tarife münhasır değildir. Hadd-

i tâm cins-i karîb ve fasl-ı karîb ile hasıl olduğu gibi, bu ikisi ve fasl-ı baîd ile de hâsıl olur. Bu 

ikisiyle ve cins-i baîd ile de hasıl olur. Bu ikisiyle ve a’râz-ı âmm ile de hasıl olur. Ve diğer 

izahlar… 



Hadd-i nâkıs ise özellikle fasl-ı karîb ile hâsıl olduğu gibi, fasl-ı karîb ile ve cins-i baîd 

ile de birlikte hâsıl olur. Aynı şekilde fasl-ı karîb ve hâssa ile de hâsıl olur. Fasl-ı karîb, cins-i 

baîd ve a’raz-ı âmm ile de hasıl olur. Fasl-ı karîb, cins-i baîd ve fasl-ı baîd ile de hâsıl olur. Ve 

diğer ihtimaller…” 

 

2. Kaziye-i Müveccehe hakkındaki izahları harikadır 

“Kazıye-i müveccehenin sayısı mahsur değildir. Ancak kendisinden ve akis ve nakız gibi 

hükümlerden bahsedilerek çoğunlukla 13 yahud musannifin zikrettiği üzere on beş kaziyedir. 

Basite ve mürekkebe kısımlarına ayrılır. Sekizi basite ve yedisi mürekkebedir. Sekiz kaziyye-i 

basiteden birincisi, zaruriye-i mutlakadır. Zarûret de beş kısımdır: 1) Zaruriyet-i ezeliyye. 2) 

Zaruriyet-i Zatiyye. 3) Zaruriyet-i vasfiyye. 4) Zarûret bi hasebi’l-vakt. 5) Zaruriyet bi şarti’l-

mahmul.” 

Bediüzzaman Hazretleri kazıye-i müveccehelerin sayılarını derin bir şekilde açıklamakla 

kalmamış, yeni izahlar ve tatbikattan misaller ortaya koymuştur.  

Meselâ: Zaruriyet-i Zatiyye konusunu şöyle izah eder:  

“Kudret-i Ezeliye, Zât-ı Akdes’e lâzıme-i zaruriye-i nâşie-i zâtıyyedir.  

 

3. Kıyâs-ı Temsilînin Yakîn ifade etmesi konusundaki yeni izahlar harikadır. 

Mantıkçılan “Kıyas-ı Temsiliye”yi istikrâ-i nâkıs grubundan sayarlar ve zann ifade 

ettiğini açıklarlar. Burhân-ı Gelenbevî’de aynen şöyle der: “Fukahâ nezdinde kıyas, örf-i âmda 

kıyas-ı fıkhî diye adlandırılan temsil de bu gruptandır. Bu da bir şeyin mislinde bir hükmün 

vücudundan dolayı, aralarındaki câmi’in illet olmasıyla zikredilen hükmü o şeye isbât 

eylemektir.” 

Ancak Bediüzzaman buna karşı çıkar ve “Kıyas-ı Temsili”nin bir nevinin “yakîn” ifade 

ettiğini izah ve ispat eder. Şöyle der: 

“Temsil de yakîn ifade eder; ancak mukaddimeleri yakîniyye olmak şartıyla. Yani, 

şatların olması, eksikliklerin olmaması ve illiyeti ispat eden yolun yakînî olması gerekir. Bu 

yakîniyyetin tamamında bulunması nâdir olduğundan dolayı mantıkçılar temsil için zann ifade 

eder demişlerdir.” 

 

Bu hakikati Risale-i Nurda şöyle izah etmiştir: 

“Bir sual: Diyorsunuz ki; ‘Sen Sözler’de kıyas-ı temsili çok istimal ediyorsun. Halbuki 

fenn-i mantıkça kıyas-ı temsilî, yakîni ifade etmiyor. Mesail-i yakîniyede bürhan-ı mantıkî 

lâzımdır. Kıyas-ı temsilî, usûl-ü fıkıh ulemasınca zann-ı galip kâfi olan metalibde istimal edilir. 

Hem de sen, temsilatı bazı hikâyeler suretinde zikrediyorsun. Hikâye hayalî olur, hakiki olmaz, 

vakıa muhalif olur?’ 

El-Cevap: İlm-i mantıkça çendan “Kıyas-ı temsilî, yakîn-i kat’î ifade etmiyor” denilmiş. 

Fakat kıyas-ı temsilînin bir nev’i var ki mantığın yakînî bürhanından çok kuvvetlidir ve 

mantığın birinci şeklinin birinci darbından daha yakînîdir. O kısım da şudur ki: Bir temsil-i 

cüz’î vasıtasıyla bir hakikat-i küllînin ucunu gösterip hükmü o hakikate bina ediyor. O hakikatin 

kanununu, bir hususi maddede gösteriyor. Tâ o hakikat-i uzma bilinsin ve cüz’î maddeler, ona 

ircâ edilsin. 

Mesela “Güneş, nuraniyet vasıtasıyla, bir tek zat iken her parlak şeyin yanında 

bulunuyor.” temsiliyle bir kanun-u hakikat gösteriliyor ki nur ve nurani için kayıt olamaz. Uzak 

ve yakın bir olur. Az ve çok müsavi olur. Mekân onu zapt edemez. 

Hem mesela “Ağacın meyveleri, yaprakları; bir anda, bir tarzda kolaylıkla ve mükemmel 

olarak bir tek merkezde, bir kanun-u emrî ile teşkili ve tasviri” bir temsildir ki muazzam bir 

hakikatin ve küllî bir kanunun ucunu gösterir. O hakikat ve o hakikatin kanununu gayet kat’î 

bir surette ispat eder ki o koca kâinat dahi şu ağaç gibi o kanun-u hakikatin ve o sırr-ı ehadiyetin 

bir mazharıdır, bir meydan-ı cevelanıdır. 



İşte bütün Sözlerdeki kıyasat-ı temsiliyeler bu çeşittirler ki bürhan-ı kat’î-yi mantıkîden 

daha kuvvetli, daha yakînîdirler.” (Sözler, 32. Söz, İkinci Mevkıf, s.615-616.) 

 

 

 

Ek-1 

Kıyas Hakkında Genel Bilgiler 

Burhan-ı kat'î-yi mantıkî: Mantıkta kat’iyet ifade eder. “Güneş varsa gündüzdür, şu 

anda gündüz, öyle ise şu anda güneş var” kaziyyesi gibi. Risale-i Nurlardaki iman 

hakikatlerinde akıl ve kalbin tam teslim olması, bu kıyas-ı temsilin kat’iyetinden ileri geliyor. 

Burhan-ı mantıkî: Mantığın birinci ve en kuvvetli kaidesi olan kıyas-ı iktiranîdir. Kıyas-

ı iktiranî kaziyelerden/önermelerden meydana gelir. Birinci kaziyyeye küçük kaziyye, ikinci 

kaziyyeye büyük kaziyye adı verilir. Kaziyyelerde tekrar eden kavrama ise orta terim (hadd-i 

evsat) denir. Bu iktirani kaidesinin, kuvvet ve kat’iyet noktasından safhaları ve dereceleri 

vardır. 

Bunlar kuvvet sırası ile şu şekildedir: 

Kıyas-ı iktiranînin birinci şeklinde; orta terim (hadd-i evsat), birinci mukaddimede 

yüklem (suğrada mahmül), ikinci mukaddimede özne (kübrada mevzu)’dir. Bunun birinci 

şıkkında ise; birinci ve ikinci mukaddimede müsbet ve küllîdir, dolayısıyla netice müsbet ve 

küllî olur. “Tüm cisimler sonradan yaratılmıştır. Sonradan yaratılan her şey değişkendir. O 

zaman tüm cisimler değişkendir” kaziyyesi, kıyasın birinci kısmının birinci şıkkına girer. 

Bunun yanında diğer şekiller de vardır. Ancak bunlar, birinci şık kaziyye/önerme kadar 

güçlü değillerdir. 

Kıyasın ikinci şekli; birinci ve ikinci mukaddime küllî, fakat birinci mukaddime müsbet, 

ikinci mukaddime menfi olur ve netice de menfi küllî olarak gerçekleşir. “Tüm cisimler 

mürekkeptir, mürekkep olan hiçbir şey kadim değildir, o zaman cisimlerden hiçbir şey kadim 

değildir” kaziyyesi gibi. 

Üçüncü şekli; birinci ve ikinci mukaddime müsbet, fakat birinci mukaddime cüz’î olursa, 

netice müsbet cüz’î olarak gerçekleşir. “Bazı cisimler mürekkeptir, tüm mürekkep olanlar 

sonradan yaratılmıştır, o zaman bazı cisimler sonradan yaratılmıştır” kaziyyesi gibi. 

Dördüncü şekli ise; birinci mukaddime müsbet cüz’î, ikinci mukaddime menfi 

küllî/sâlibe-i külliye ve netice demenfi cüz’î olur. “Bazı cisimler mürekkeptir. Mürekkep hiçbir 

şey kadim değildir. Öyleyse bazı cisimler kadim değildir” dördüncü şıkka misaldir. 

Neticenin kesinlik derecesi bakımından en güçlü kaziyye, birinci şeklin birinci şıkkıdır. 

Bu kaziyyede netice hem müsbet küllîdir (mucibe-i külliye). İkinci şık ise menfi küllîyi (salibe-

i külliye) netice verdiğinden, birincisinden zayıf, fakat müsbet cüz’î netice veren üçüncü şıktan 

daha kuvvetlidir. Üçüncü şık ise, ikincisinden güçsüz fakat menfi cüz’îyi netice veren dördüncü 

şıktan daha güçlüdür. Dolayısıyla en güçsüz kaziyye dördüncü şıkkın ifade ettiği kaziyyedir, 

çünkü bu kaziyyenin neticesi hem müsbet hem de küllîlikten (mûcibe-i küllî) mahrumdur. 

(Molla Fenarî, 1985: 51 vd.) 

İşte Üstad Hazretlerine göre kıyas-ı temsilî yukarıda açıklanan en güçlü şekilden bile daha 

güçlüdür. 

Molla Fenârî’ye göre bürhan, kesin netice elde etmek için kesin (yakînî) 

mukaddimelerden teşekkül eden bir kıyastır. Burada “kesinlik” kavramından “hakikate tam 

mutabık” kast edilmektedir. Bu, içinde zan, şüphe ve cehaleti ihtiva eden bir düşüncedir. 

Meselâ; “Kur’an Hz. Peygambere (asm) inmiştir / Hz. Peygambere (asm) inen her şey 

haktır / Öyleyse Kur’an da haktır” şeklindeki bir hüküm, Müslümanlar için zan, şüphe ve 

cehalet taşımayan kesinlik taşır. 

“Kesin” kavramının içine; 

- Açıklığı kendinden olanlar: “Bir ikinin yarısıdır.” gibi, 



- Tecrübe ile kazanılan bilgiler: “Ateş yakıcıdır.” gibi, 

- Akıl yürüterek ulaşılan ulum-u mütearife/herkes tarafından bilinen ilim: “Ay, ışığını 

güneşten alır” gibi, 

- Ve yalan söylemesi mümkün olmayan bir cemaatin verdiği haberler: “Mütevâtir” girer. 

İşte burhan da bu yollardan biriyle elde edilmiş delil olmaktadır ve ‘Burhan-ı Limmî’ ve 

‘Bürhan-ı İnnî’ şeklinde ikiye ayrılır. 

Burhan-ı limmî müessirden esere, burhan-i innî ise eserden müessire gitmekle elde edilir. 

Hâlbuki, fenn-i mantıkça, kıyas-ı temsilî yakîni ifade etmiyor. Bu ifadede temsil 

getirmenin mantıkça kat’iyet ifade etmediği söyleniyor. Lakin Üstad Hazretleri kullandığı 

temsil kıyasının, bu türden bir temsil olmadığını ifade ediyor. Temsil getirmenin de mertebeleri 

vardır. Risale-i Nurların kullandığı temsil mantıkta kat’iyet ifade eden istikra yani tüme varım 

metoduna benziyor. Yani küllî bir kanunun ucunu cüz’îde gösterip, sonra külliye intikal 

ettirmektir. Risale-i Nurların kullandığı temsil metodu da budur. 

Kıyas-ı temsilî, usul-ü fıkıh ulemasınca zann-ı galib kâfi olan metâlibte istimal edilir. 

Müçtehidlerin kıyas yoluyla yaptıkları içtihad bir kıyas-ı temsilir. Malum, içtihada açık 

olan fıkhın sahasında, zann-ı galib hükmeder. Yani müçtehidin içtihadı kat’iyet ifade etmeyen 

bir te’vildir. Şayet kat’iyet ifade etse muhkem ayet ve hadisler gibi müçtehidin içtihadı bütün 

ümmeti bağlayıcı olurdu. Fakihlerin içtihadı bir kıyas-ı temsilîdir, yani benzer iki hâdise 

arasında irtibat kurup bilinen hükmün bilinmeyene teşmil edilmesidir. 

Mesela; şarap haramdır. Haram olmasının sebebi ise sarhoşluktur, viskinin ise haramlığı 

kat’iyet ifade etmiyor; ama şarap ile viski arasında ortak bir nokta var o da sarhoşluktur, öyle 

ise şarap bilinen bir haram, viski ise bilinmeyen bir haramdır. Bilinenden bilinmeyene kıyas ile 

intikal edilip viskinin de şarap gibi haram olduğu ispat olunur. Yalnız şarabı inkâr eden küfre 

düşerken, viskiyi inkâr eden küfre düşmez, sadece dalalete sapmış olur, bunun sebebi de; bu 

kıyasın içtihad ile yani zann-ı galib ile sabit olmasıdır. 

Risale-i Nurların kullanmış olduğu kıyas-ı temsilî ile fakihlerin kullanmış olduğu kıyas 

arasında çok fark var. Risale-i Nurların temsili kat’iyet ifade ederken, fakihlerin kıyas-ı 

temsilisi zannîdir yani kat’iyet ifade etmiyor.” (https://sorularlarisale.com/diyorsunuz-ki-sen-

sozlerde-kiyas-i-temsili-cok-istimal-ediyorsun-halbuki-fenn-i-mantikca-kiyas-i-temsili-

yakini-ifade)  

 

 

4. Kıyasın Darblarının sayısının Mantıkçıların zikrettiklerinden çok daha yukarıya 

çıkarmış olması. Bu konu derin olup Ta’likatta izah edildiğinden ona havale ediyoruz. 

 

5. Vehmiyatın bir kısmının da Yakîn ifade edeceğini açıklaması. 

Zihnin bir gücü olan vehm veya hayalin tecrübî varlık ve olaylara bakmak ve genelleme 

yapmak suretiyle ürettiği önermelerdir.  

Meselâ, cisimlerin mekânda yer kaplamasına bakarak “Var olan her şey mekânda yer 

kaplar” şeklinde ileri sürülen önerme vehimiyattandır. Bediüzzaman vehimiyatın bir kısmı 

vardır ki, beş duyulardan biri ile genel manada anlaşılabilir ve bunlar da kesin ilim ifade ederler. 

Duyularla görülen şeylerin yönleri hakkındaki kazıyyeler gibi.  

Bediüzzaman ayrıca “Mantıkta mukarrerdir, mahsusatta vehimiyat bedihiyattandır. Eğer 

bu bedaheti inkâr ederseniz, size nasihate beden ta’ziye edeceğim. Zira ulûm-u âdiye sizce 

ölmüş ve safsata dahi hayat bulmuş derecesindedir” demektedir. (Muhakemât, s.76.) 

 

Kaynak: Ta’likât Tercümesi, Prof. Ahmet Akgündüz, İstanbul-2019, s.32-35.) 
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Kızıl Îcâz 

Bediüzzaman Ta’likât isimli Mantık kitabını daha da geliştirerek “Kızıl Îcâz” namında 

bir eser daha telif etmiştir. Bediüzzaman 1936-1943 yıllar arasında kaldığı Kastamonu’da 

“Kızıl Îcâz” isimli eseri için şöyle der: “Eski Said'in ilm-i mantık noktasında bir şaheser 

hükmünde bulunan gayr-ı matbu Talikat'tan süzülen i'cazlı bir îcaz-ı harikada mudakkik 

ulemaları hayret ve tahsinle dikkate sevkeden matbu Kızıl İ'caz nâmındaki risale-i mantıkıye, 

Risale-i Nurla bağlanmasına ve şakirdlerinin, âlimler 

kısmınınn nazarına göstermek lâyık gördüm; fakat çok 

derindir. Bu günlerde Feyzi'ye bir parça ders verdim. Belki bir 

zaman Feyzi kendisi, başkasının da anlaması için dersini 

Türkçe kaleme alacak…” (Kastamonu Lahikası, s.140.) Ama 

ne var ki Mehmet Feyzi bu konuda bir şey yapmamıştır. 

Kızıl İcaz, Abdurrahman Ahdarî’nin “Süllemü’l-

Münevrak” isimli eserine bir haşiye olarak kaleme alınmıştır. 

Bu eser, mantık meselelerini ezberlemek için ve manzum 

olarak yazılmış olup, yüz kadar beyitten oluşmaktadır. 

Medreselerde okutulan mantık kitaplarından birisidir. Süllem, 

merdiven anlamına gelmektedir. Ahdarî, mantık ilminin 

semasına bu eserle çıkılacağı için “Süllemü’l-Münevrak” 

ismini verdiğini söylemektedir: “Ona Süllemü’l-Münevrak 

ismini verdim. / Mantık ilminin semasına onunla çıkılır.” 

(Mahmud Nedim, Senedü’l-Muhkem fi Tercümetü’s-Süllem, 

İstanbul-1317, s. 10.) 

Ebu Zeyd Abdurrahman b. Seyyid Muhammed es-Sağir el-Ahdarî el-Bentiyusi, Cezayirli 

mantık, matematik ve astronomi alimidir. 1512’de doğduğu tahmin edilmektedir. Cezayir’in 

Biskire şehrinde vefat etmiştir. Kabri, şehrin güneybatısında bulunan Bentiyus’taki zaviyede 

olup, halen ziyaret edilmektedir. Ahdarî, çok farklı konularda yazmış olduğu manzum eserleri 

ile tanınmıştır. Süllem de bu eserlerden birisidir. Süllem, Ebherî’nin İsaguci isimli meşhur 

mantık kitabının manzum şeklidir. Süllem’in pek çok şerhi bulunmaktadır. (Naci Bolay, DİA, 

Ahdarî Md., 1:508.) 

Kızıl İcaz, bir Süllem haşiyesi olmakla birlikte, diğer haşiye ve şerhlerden farklı müstakil 

bir eser gibidir. Bediüzzaman, Süllem’i açıklamaktan ziyade kendisinin mantıkla ilgili 

görüşlerini ortaya koyarak, öğrencilerinin dikkatlerini artırmayı amaçlamıştır. Çünkü alet ilmi 

olarak diğer ilimlerin öğrenilmesinde bir araç olan mantık, zihin bıçağını keskinleştiren bir 

biley taşı gibidir. Bu taş ile zihin bıçaklarını keskinleştirmeyenler, kör bıçakla bir şeyler 

kesmeye çalışarak, beyhude yorulanlar gibidir. İmam-ı Gazali de “Mantık bilmeyenin ilmine 

itimat edilmez” (Necip Taylan, Mantık Tarihçesi Problemleri, İstanbul-1996, s. 67.) diye 

Mantık ilminin önemine işaret etmiştir.  

Bediüzzaman “Sathî nazar, muhali mümkün görür” sözüyle, yüzeysel ve aceleci 

incelemelerin insanı yanlış sonuçlara götüreceğini ifade eder. Çare olarak da mantık öğrenmeyi 

tavsiye etmektedir. Kızıl İcaz’ın başındaki şu açıklamadan bunu belirtir ve şöyle der: 

“Zihinlerin mülahazada dikkati ve nazarda im’anı alışkanlık haline getirmeleri için ala külli hal 

bu eseri yazdım. Madem yazıldı, en azından ‘bil ki!’ ile başlayan konuların mülahaza edilmesi 

için yayınlansın.” (Bedüüzzaman Said Nursi, Kızıl İcaz, İstanbul-1995, Sözler Yayınevi, s. 

164.) 

Kızıl İcaz’ın bilinen bir tane şerhi vardır. O da Üstad’ın kardeşi Abdulmecid Nursi 

(Ünlükul) tarafından kaleme alınmıştır. Bu şerh, Üstad’ın vefatından sonra 1965 tarihinde 

Konya’da yazılmış ve 1995 yılında yayımlanmıştır. (Abdulmecid Nursi, “Şerhu Kızıl İcaz”, 

Saykalü’l-İslam, Tahkik: İhsan Kasım Salihi, Sözler Yayınevi, İstanbul-1995, s. 163-238.) 

Üstad’ı en iyi tanıyanlardan ve bir alim kimliğine sahip olan bir kimsenin yazdığı bu şerh, Kızıl 



İcaz’ı anlamamızı oldukça kolaylaştırmaktadır. Aksi halde Kızıl İcaz, sınırlı sayıda kimsenin 

faydalandığı bir eser olarak kalırdı. Daha sonra Prof. Ahmet Akgündüz “Kızıl Îcâz” ile ilgili 

tüm çalışmaları ve Abdülmecid Ünlükul’un şerhini de dikkate alarak “Kızıl Îcâz” eserini 

tercüme etmiştir.  

 

Kızıl İcaz klasik mantık çerçevesinde kalan bir eser değildir. Klasik mantık kitaplarında 

“İnsan konuşan hayvandır” gibi önermelerle tümdengelim metodu1 kullanılarak sınırlı sayıda 

örnek verilirken, Üstad, insan vücudundaki hücreleri örnek olarak vermektedir. Hücrelerden 

hareket ederek insanın ruh ve maddeden oluşan bütünü hakkında sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu 

ise klasik mantıkta kullanılmayan tümevarım metodudur. Klasik mantık, tümdengelim 

metodunu tek akıl yürütme yolu olarak kullanmış, tümevarım ve temsili2 göz ardı etmiştir.  

 

Klasik mantığa yapılan temel eleştirilerden birisi de budur. Rönesanstan itibaren bir kısım 

batılı filozoflar, tümevarım3 metodunu öne çıkarmış ve batıda yaşanan ilmi gelişmeler de bu 

metod değişikliğinden sonra olmuştur. İşte Bediüzzaman, klasik mantığın aksine, tümevarım 

ve temsil metoduyla bir kısım sonuçlara ulaşmakta böylece skolastik düşüncenin hatalarına 

düşmeyen bir yol ortaya koymaktadır. Aşağıdaki örnekte insanı, içerisinde Yasin Suresi'nin 

yazılı olduğu Yasin kelimesine benzeterek temsil metodunu kullanmaktadır: 

 

“Bir şahıs ruhuyla birdir, cismiyle bir cemaattir. Canlı kısımlardan oluşan bir cemaattir. 

Öyle ki onun hücrelerinden her bir hücre, beş duyu kuvvetine sahiptir. Bu şahıs, içerisinde 

Yasin Suresi yazılmış olan Yasin kelimesi gibidir. Onun canlılık derecesi ve kuvvetleri cirminin 

küçüklüğüyle ters orantılı olarak artar. İstersen insanın duyularıyla bir hücrenin duyularını 

mikroskopla tartalım. Bin defa büyütüldükten sonra ancak görülebilen bu küçük canlı, 

parmağının başını görür, arkadaşı olan diğer hücrenin sesini duyar, diğer duyularını ve 

kuvvetlerini takip eder. Halbuki bir insan bu küçük canlının parmağını göremez ve sesini 

duyamaz. Maddi yapısının küçüklüğü nispetinde, canlılığı fazlalaşır, sınırlanır ve incelir.” 

(Bediüzzaman, Kızıl İcaz, s. 170.) 

 

Mantık İlminin Öğrenilmesi Konusundaki Tartışmalar 

Mantık öğrenmenin caiz olup olmadığı konusunda da Bediüzzaman’ın farklı bir görüşü 

vardır. Felsefenin bir kolu olması sebebiyle mantık, İslam âlimleri arasında tartışma konusu 

olmuş ve âlimlerin farklı görüşler ileri sürmelerine yol açmıştır. İbni Salah, Nevevi, İbni 

 
1 Tümdengelim (dedüksiyon, talil): Zihnin bir veya birden fazla hükümden hareket ederek mecburi bir sonuca 

ulaşmasıdır. Tümdengelimde öncüller doğru ise sonuç da mutlaka doğru olur. Tümdengelimin en gelişmiş şekli 

kıyastır. Kıyas, öncül adı verilen birden fazla önerme ile sonuç adı verilen önerme arasında mantıkça geçerli bir 

ilişki kurmaktır. Mesela, “Bütün insanlar ölümlüdür” (1. Öncül), “Ahmet de insandır” (2. Öncül), “O halde Ahmet 

de ölümlüdür.” (Sonuç) 

 
2 Temsil (örnekleme, analoji): Zihnin olaylar ve eşyalar arasındaki benzerliklerden hareket ederek bir sonuca 

varmasıdır. Temsilde iki şey arasındaki benzerlikten yola çıkılarak, birincisi hakkında verilen hüküm, ikinci şey 

hakkında da verilmektedir. Temsilde, varılan sonucun doğruluğu kesin değildir. Ancak iki şey arasındaki 

benzerlikler ne kadar fazla ise sonucun doğruluğu da o kadar fazla olmaktadır. Mesela, “Güneş bir tane olduğu 

halde nuraniyeti vasıtasıyla her parlak şeyin yanında yer alır. Benzer şekilde melekler de nuraniyetleri vasıtasıyla 

aynı anda birden fazla yer bulunabilirler.” Burada melekler, nuranilik yönüyle güneşe benzetilmiş ve her ikisinin 

de birden fazla yerde bulunabilecekleri sonucuna varılmıştır. 

 
3 Tümevarım (endüksiyon, istikra): Zihnin özelden genele, olaylardan kanunlara ulaşmasını sağlayan akıl 

yürütme yoludur. Tümevarımda ulaşılan sonuç kesin değildir. Mesela, gördüğümüz bütün kedilerin kuyruklu 

olduğuna bakarak, her kedi kuyrukludur, sonucuna ulaşırız. Halbuki, Man adasındaki kediler kuyruksuzdur. Bu 

sebeple tümevarımda varılan sonuçlar kesin değildir. Dolayısıyla bu tümevarımdan çıkan sonuç kıyasın aksine 

kesin değildir. 



Teymiye gibi âlimler çeşitli gerekçelerle mantık öğrenmenin haram olduğuna fetva 

vermişlerdir.  

Nevevi gibi alimler bazı sebeplerle Aristo mantığı ile uğraşmayı haram saymışlardır. İlk 

önce mantıkla meşgul olmak tevhid ilmiyle öncelikli olarak uğraşmayı engeller. İkinci olarak 

geceleyin odun toplayan gibi mantıkla meşgul olan kimse de fasit şeylere kayar. Üçüncü olarak 

mantık sahih ve batıl şeylerin karışımından ibaret bir batıldır ve batılla meşgul olmak haramdır. 

Dördüncü olarak mantık, fikri ve zihni doğruyu bulmaktan alıkoyar. (Abdulmecid Nursi, s. 

179.) demişlerdir. 

Buna karşılık âlimlerin çoğunluğu ise mantık öğrenmenin caiz olduğuna hükmetmişler. 

Olanlara göre, ilim öğrenmeyi istemek tabiidir, kasıtla ilim talep edilmez, kendiliğinden talep 

edilir. Fıtrat ilme musahhardır, yani ilimden kaçamaz. Tıpkı camid maddelerin fıtratı gibi. 

Mesela ateş zaruri olarak yakıcıdır. İnsan da fıtratı itibariyle zaruri olarak öğrenmeye meyillidir. 

Ayrıca mantık vacibin yani tevhid ilminin mukaddimesidir ve küfrün reddidir. Yine mantık 

şerrin delilidir. Yani şerri bilmeye yarar. Çünkü mantıkla meşgul olmayan kimse doğruyu ve 

yanlışı ayırt edemez. Batılı tanımak ve ondan korunmak için bu ilimle meşgul olmak gerekir. 

Çünkü bilmeyen korunamaz. Tıpkı şu şiirde denildiği gibi: ‘Şerri öğrendim lakin şer için değil 

şerden korunmak için / Hayrı şerden ayırt edemeyen kimse şerre kapıldığı için.” (Abdulmecid 

Nursi, s. 179.) 

Bediüzzaman ise mantık öğrenmenin hükmünün kişilere göre farklı olduğuna 

hükmetmektedir: “Mantık öğrenmenin hükmü kişilere göre farklılık arz eder: Mantık ilmini 

öğrenmek menduptur, çünkü mantık ilimleri tamamlayıcıdır. Yine mantık ilmini öğrenmek 

mekruhtur, çünkü akılları karıştırır. Yine mantık ilmini öğrenmek mübahtır, çünkü bir ilmi 

bilmek bilmemekten hayırlıdır. Yine mantık ilmini bilmek farz-ı kifayedir, çünkü mantık akaidi 

techiz eder. Yine mantık ilmini öğrenmek, gerekli ilmi altyapıya sahip olmayanlar için 

haramdır.” (Bediüzzaman, Kızıl İcaz, s. 180.) 

Bediüzzaman, bir kısım mantık terimlerini de kendisine has bir üslupla ve diğer 

mantıkçılardan farklı şekilde tanımlamaktadır. Mesela, mantıkta iddiaları ispatlamaya yarayan 

delil olan hüccet, Bediüzzaman tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır: “Bil ki! Hüccet, 

olayların zürriyetlerini bilmek ve ilişkilerini ortaya çıkarmaktır ve kainattaki ilişkiler 

silsilesinin merkezidir ve hakikat-ı uzmanın aslından semerelerine giden hayat mecralarının 

timsalidir.” (Bediüzzaman, Kızıl İcaz, s. 186.) 

Bediüzzaman’ın mantık konularından birisi olan söz (lafız) ile ilgili açıklamaları da 

oldukça ilginçtir. Burada da Üstad, tümdengelim yerine tümevarım yolunu kullanmakta, 

hidrojenden, karbondan, ısıdan, nefesten ve sesten söze ulaşmaktadır. “Nefesin alem-i gayba 

girmesiyle, kimyevi aşk sebebiyle müvellidü’l-humuzanın karbonla imtizacı sırrıyla tahlil edici 

hücreler devreye girer ve kirli kan temizlenir. İki unsur imtizaç ettiği zaman, o ikisinden olan 

iki cüz’ün tamamı da ittihad eder. O ikisi ittihad ettiği zaman tek bir hareketle hareket ederler. 

Bu durumda diğer hareket baki olarak boşlukta kalır. Hareketin ısıya ve ısının harekete 

dönüşmesi sırrıyla şu boşluktaki baki hareket, tabii ısıya inkılap eder. Yani hayvanın (canlının) 

hayat ateşine inkılap eder. O şeyin arasında nefes zahmetli bir şekilde alem-i gaybtan alem-i 

şehadete çıkar. Çünkü mahreçlerde nefes, ses ile keyfiyetlenerek birleşir ve ses makta’larda 

harflere tahavvül ederek farklılaşır. O şeyin arasında, onun hareketi için ses kesilir. Çünkü latif 

cisimler olarak nakışları acaip oldu, şekilleri garip oldu, garazların ve maksatların taşıyıcısı 

oldu, duyguları terennüm ederek uçurdu, akıllar arasındaki elçiler olarak Sani-i Hakim’in takdir 

ettiği yere kadar gönderdi.”  

“Söz, fikrin kaymağıdır, tasavvurun suretidir, teemmülün bekasıdır ve zihnin işaretidir. 

Hafifliği, birbiri ardınca gitmesi, meunetinin azlığı, zahmetsizliği ve kararsızlığı sebebiyle bu 

büyük nimet için söz tercih edildi. Bu nimetin kıymetini bilmemek, inkâr ve israf etmek ne 

büyük cehalet!” (Bediüzzaman, Kızıl İcaz, s. 188.) 



Kızıl İcaz’ın içerisinde özellikle “İ’lem-Bil ki” ile başlayan bölümlerin her birisi, 

üzerinde önemle durulması gereken konulardır. Gerek Kızıl İcaz’ı ve Ta’likatı inceleyenler 

gerekse Risale-i Nurları mantık gözlüğüyle okuyanlar, Üstad’ın mantıktaki müstesna yerini 

anlarlar. Ayrıca Üstad, Kızıl İcaz’da sembolik ve uygulamalı mantığı bir araya getirmiştir. 

Halbuki Kızıl İcaz’ın yazıldığı dönemde henüz sembolik ve uygulamalı mantık ortaya çıkmış 

değildi. 

Sonuç olarak Kızıl İcaz, klasik ve modern mantığı bir arada sunan bir eserdir. Kızıl İcaz, 

Ta’likat ve diğer risaleler mantık yönüyle de incelenmesi gereken hazineler olarak karşımızda 

durmaktadır.4  

 

 
4 https://sorularlarisale.com/kizil-icaz-ve-talikat-eserleri-hakkinda-bilgi-verir-misiniz  

https://sorularlarisale.com/kizil-icaz-ve-talikat-eserleri-hakkinda-bilgi-verir-misiniz


ALTINCI BÖLÜM 

KIZIL ÎCÂZ TERCÜME VE HAŞİYESİ 

Molla Abdulmecid Nursî (Ünlükul) 

 

İ’tizar (Özür Beyanı) 

Merhum Molla Abdülmecid Efendi’nin “Kızıl Îcaz” Kitabı içerisinden umuma faydalı 

olacak çok mühim yerleri alarak tercüme ettiği şu risalecik, benim gözüme çok kıymettar 

görünüyordu. Müstakillen neşrini düşünüyordum. Fakat küçüktür, azdır, hem kitabın tamamı 

değil. Hayli zamandır yanımda bekliyordu. Mesnevî’nin tercüme ve tashihini bitirdiğim bu 

günlerde hatırıma geldi ki; acaba Mesnevî’nin en âhirine bir nevi zeyl gibi ilhak ederek 

neşretsem bir be’si var mı ki? diye düşündüm. Getirip dikkatle bir mütalaa ettim. Mesnevî ile 

münasebetini düşündüm. Mesnevî’nin bazı mevzularıyla aşağı yukarı aynı mealdedir gördüm.  

Merhum Üstadımızın da Kastamonu Lahikası’nda Mehmed Feyzi Ağabey’e onu ders 

verdiğini ve Feyzi’nin bir zaman o dersini Türkçe olarak kaleme alacağını veya almasını arzu 

ettiğini düşündüm. Şu hâlde madem Abdülmecid Efendi Ağabeyimiz, Hazret-i Üstad’ın 

vefatından sonra emek verip onu tercüme etmiş ve madem çok müştak talebeler, Kızıl Îcaz’ın 

mahiyetini bilmeyi çok merak etmektedirler. Öyle ise onu Mesnevî’nin âhirinde neşretmekte 

her halde bir beis olmaz inşâallah dedim. Belki de bununla merhum Molla Abdülmecid’in ruhu 

şâd olur.  

Latif bir tevafuk: “Arabî Kızıl Îcaz’dan bazı parçalar” adlı bu risaleyi buraya derç ettikten 

hayli zaman sonra, merhum Molla Abdülmecid Efendi’nin “Fuadiye” ismindeki eseri elime 

geçti. Bu kitabı çok duyardım, fakat muhtevasından malûmatım yoktu. Açtım, okumaya 

başladım. Baş taraflarında şu ibareyi gördüm:  

“Şu risale, Nurlar’dan doğma olduğu gibi, onlara da lâhika olması lâzımdır. Zaten büyük 

Üstad’ın bu hususta bir va’dleri de sebkat etmiştir. Mesnevî’nin üçüncü cüz’üyle Üstad’a 

gönderdim. Münasib görüldüğü takdirde, Mesnevî’ye bir lâhika suretiyle kabul ve beraberce 

teksirini lütuf buyurulmasını, Nurlar’a pek müştak olan “Fuad” namına istirham eylerim.”  

“Fuadiye” risalesinin muhtevası âlem-i berzah, âlem-i ervah ve âlem-i âhiretin bazı ahval 

ve delâilinden bahistir. Emirdağ-I’de Üstad bu risalenin bir nebze mahiyetinden bahseder. Ve 

bazı yerleri için, Nurların mesleğine uymadığını yazar. Anlaşılan Molla Abdülmecid Efendi’nin 

o arzusu, risalenin içindeki bazı noktalarından dolayı Mesnevî’ye bir lâhika olması cây-i kabul 

görülmemiştir. Fakat bir tevafuk eseri olarak bu fakir, Molla Abdülmecid’in öyle bir arzu ve 

temennisinden haberim yokken; bu “Kızıl Îcaz” risalesinin sonunda bulunan bazı şiirlerle 

beraber -ki değişik bazı tabirlerle, genç yaşında vefat eden oğlu Fuad’a da hitaben yazmıştır- 

Mesnevî’ye bir lâhika olmasıyla, Molla Abdülmecid Efendi’nin o istirhamının bu şekilde kabul 

olduğunu temenni ediyorum. İnşâallah.  

Yalnız bir tashih niyetiyle onu Arabî aslıyla tekrar bir karşılaştırmayı münasib gördüm. 

Karşılaştırırken aslına göre ufak tefek bazı ta’dilatlar yapıldı. Bundan mütercim-i muhterem 

Seyda-yı Molla Abdülmecid’in âlî, mutahhar ruhu -eğer kabul buyururlarsa- şu nâçiz 

talebesinden rencide olmaz ümidini besliyorum.  

Naşir: Abdülkadir Badıllı  

  



 

ARABİ KIZIL İCAZDAN BAZI BÖLÜMLER 

Abdülmecid Nursî 

 

İ’lem! 

“Ve in min şey’in illâ yüsebbihu bi-hamdihî” âyet-i kerimeye istinaden “şey” unvanını 

taşıyan her nesne hayattardır. Yani bir çeşit hayatı vardır. Binaenaleyh, bir ruha mahâl olan bir 

cisim içinde bir cemaat, belki pek çok cisim cemaatları vardır. Ve o cemaatlerin içerisinde 

bulunan her bir zerre ve her bir hüceyrenin de hassas beş 

kuvvesi ve duyguları vardır. Böylece şahsın malik olduğu 

hayat ve duygular itibarıyla düşünülürse “Yasin Suresi”nin 

tamamen içerisinde yazıldığı “Yâ Sîn” kelimelerine benzer.  

 

2. Hayat ile cisim arasında ma’kuse bir nispet vardır. 

Yani, cisim ne kadar küçülürse o nispette hayat duyguları 

artar, kesb-i kuvvet eder, keskin ve şedit olur. İstersen, ancak 

mikroskop aletiyle görülebilen bir mikrobun havassı ile 

insanın havassını muvazene et, acip bir sır görürsün. Evet, 

bin belki altı bin defa büyütüldükten sonra ancak görülebilen 

bir mikrop, öyle duygulara maliktir ki, kendi parmaklarının 

ucunu görür ve arkadaşlarının sesini işitir, kendi hayatını 

korur. Halbuki insan o koca cismi ile beraber o mikrobun 

gördüğü şeyler görmek ve işittiği şeyleri işitmek şöyle 

dursun, onun vücudunu bile göremiyor. Sair kuvvetlerini 

kıyas et! 

Demek letafet, incelik, küçükte yaptığı te’sir ve 

faaliyeti; kesafet, katılık büyükte yapamaz. Evet iğnenin yaptığı işi balta yapamaz.  

 

3. Kâinat fabrikasında yapılan ameliyatta hâkim ve birinci mahluk, ruh ve hayattır. 

Binaenaleyh, bir ruh bin maddî şeyleri istihdam ettiği gibi; başka bir ruh da en küçük bir 

maddeyi istihdam ile, yalnız onunla alâkadar olması caizdir. İnsan ile mikrop gibi…  

 

4. Maddenin hakaret ve küçüklüğü, ruhun küçüklüğünü istilzam etmez. Meselâ nasıl ki; 

toprak içerisinde küçük ve kıymetsiz bir hurma çekirdeği hakir bir şey iken, hava âleminde 

kıymettar, büyük bir hurma ağacı olur. Öyle de bu âlemde küçük, hayattar bir şey, ruhun ona 

dayanması hasebiyle, âlem-i ma’na ve misalde yüksek, âlî bir tarzda sünbüllenip başak 

verebilir.  

İhtar: Şu i’lemin, bu makam ile münasebeti zaif ise de, Kızıl Îcaz’a misafireten girmiş 

müstakil bir mes’ele telakkisiyle nazardan geçirilse faydadan hâlî olmaz.  

 

** 

İ’lem! 

Hazret-i Üstad, pek kısa ve muhtasar olan şu i’lem ile maddî ve manevî insanların 

saadetlerini, intizamlarını, asayişlerini, yaşayışlarını taht-ı te’mine alan bir yol göstermiştir.  

 

1. Hilkat ve yaradılışın fıtrî güzelliklerinden insanlar arasında husule getirilen güzel işleri 

ve bir cemaatin çalışmasıyla meydana gelen iyilikleri, hissedar olanlara taksim edilmelidir. 

Yoksa bir cemaatin himmetiyle meydana gelen kahramanlıkları, şerefleri, umumî faziletleri bir 

şahsa izafe ile bir şahsa mal etmek, bir nev’i, bir ferde feda etmek lâzım gelir. Bu ise ihtilaf ve 

isyanlara sebebiyet verir.  



 

2. Taksim-ül meşaribdir ki, kabiliyet ve istidada göre işlerin taksimi lâzımdır. Kömürcü 

fırıncının işini bilmez. Karınca devenin yükünü kaldıramaz. Müezzin müftünün işini göremez. 

Yoksa taksimat yapılmazsa kaziye terakkiyata değil, tedenniyata müncer olur.  

 

3. Taksim-ül a’maldir ki; adamlara iş seçilsin değil, bilakis işlere adamlar intihab edilsin. 

Maalesef bu taksimlere riayet edilmediğinden seleflerden daha çok ektiğimiz halde, onlardan 

pek az bir derecede mahsulât alıyor, fayda görüyoruz.  

 

İ’lem! 

Bu i’lem, türkçeye tercümesi faydalı olduğundan tercüme ettim.  

Hazret-i Üstad, ‘lafz’ın ne kadar derin ne kadar yüksek bir hikmete ve ne garib, acib bir 

nakşa, bir keyfiyete malik olduğu ve ne kadar dehşet, hayret verici ince ve büyük vazifelerle 

muvazzaf bulunduğunu beyan hususunda şöyle emretmiştir ki:  

“İnsanın cins ve faslı olan hayvaniyet ve natıkiyetin me’hazleri olan hayat ile nutkunu 

birbiriyle rabtedip muhafaza eden çift başlı olan nefestir. Yani insanın nefesi iki vazife ile 

muvazzaf bulunduğundan iki başı vardır. O vazifeleri gördüğü hengâmda, iki kıbleye teveccüh 

eder ve iki semereye sahibdir. İki vazifeden birisi: Alt başıyla hayatın hararetini te’min ve 

suyunu tasfiye eder. Üst başıyla da nutku tevlid edip yolunu, harekelerini tanzim ederken, şu 

aşağıdaki işleri de görüyor: 

1. Nefes, bir nevi âlem-i gayb olan dâhile girmesiyle; yıkılmış ve inhilale uğramış 

hüceyrelerin enkazıyla bulaşan kanı tasfiye eder. 

2. Aralarındaki aşk-ı kimyevî sebebiyle; havadaki müvellid-ül humuza ile karbon 

unsurunun imtizacî ve izdivacî bir şekilde birleşmeleri hasıl olur.  

3. Bu iki unsur birbirini sımsıkı kucakladıkça, cüz’leri ikişer ikişer ittihad etmeye 

başlarlar. 

4. Cüz’ler ittihad ettikleri zaman, evvelce her cüz’ünün müstakil bir hareketi olduğu 

halde, çift çift olarak harekete başladıkları zaman, her iki cüz tek bir hareket ile harekete 

geçerler. Öteki cüz’ün evvelki ayrı hareketi muallakta, boşta kalır. “Hareketten hararet, 

hararetten de hareket doğar” olan kaidenin sırrıyla şu muallakta kalmış olan cüz’ün hareketi, 

hararet-i gariziyeye inkılab eder. Böylece hararet-i gariziye dedikleri bedendeki nar-ı hayat, 

husule gelmiş olur. 

Nefesin öteki başı, âlem-i gaybdan şehadete çıkarken; bir savt, bir gürültü ile boyalanır. 

Mahreçlerin keyfiyetine göre savt olarak çıkar. O savt ise, makta’lara yayılarak harflere 

tahavvül ederler. O harfler ise, savt şeklinde iken ve henüz hareketleri yokken, birdenbire çok 

latif cisimler halinde pek acib nakışlar, garib şekiller ile, pek mühim emirleri, nehiyleri, 

maksadları hamilen kuşlar gibi yuvalarından terennümsâz olup çıkar uçarlar. Sani-i 

Hakîmlerinin takdir etmiş olduğu tarzda akıllar ve ruhlar arasında sefir ve elçilik vazifesini 

yapmak üzere giderler. 

Hülasa: Lafız, fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, zihnin remzidir. 

İşte lafzın hıffeti, taakubîliği, sıkletsizliği, müzahametsizliği ve kararsızlığı sebebiyle; ve 

mezkûr nimetleri hamil olduğu için çok nimetlere tercih edilmiştir. İşte şu nimetin kıymetini 

bilmeyip, onu yalanda kullanmak veyahut israf etmek, ne kadar büyük bir cehalet olduğunu 

anla.  

 

İ’lem! 

Hazret-i Üstad şu i’lemde şöyle emretmiştir ki:  

“Lisan, insan gibi çok devirleri yaşayarak, çok tavır ve inkılabları geçirerek, çok asırlar 

terakki ederek türlü türlü şekilleri, intizamsızlıkları, perişaniyetleri gördükten sonra, hal-i 

hazırdaki şekle girmiştir. Eğer şimdi el’an zamanın seylinde çalkalanıp giden lisanın bakiye 



kalan yıkıntıları, harabe ve enkazlarına bakıp (el’an) kelimesinin karnında birikeni 

düşünebilsen, lisanın tarih-i hayatını ve neşv ü nemasının keyfiyetini görebileceksin.  

Şöyle ki: “Lisan, ilk saha-i vücuda çıktığı devirde, savtlar içerisinde görünmez, işitilmez 

bir takım oturtulmamış zaif harflerin tohumuna benzeyen ve ekserisi tam fıtratı taklid ve temsile 

delâlet eden bir vaziyette idi. Sonra manaların biraz toplanmasıyla heca vaziyetine terakki etti. 

Sonra fikirler, garazlar çoğalarak terkib başladı. Sonra maksadların kısımlarına göre tasrifî bir 

surete girdi. Sonra ince ince hissiyat, latif latif nükteler ona devredilmesiyle nahvî bir şekil aldı 

ki, lisanın bu son vaziyetine en üstün hâkim Arab lisanıdır, ki; muhtasarı ihtisar eden hem 

mûcez, hem mutlak, hem kısa, hem uzun bir lisandır. Sonra bu lisan dahi daimî şekilde mecazı 

hakikata kalbettiği için iştiraki tevlid etmiştir. Sonra aralarındaki münasebeti unuttuğu ve sıfatın 

cümuda inkılab etmesi hikmetiyle teradüfleri doğurmuştur. Ve daha buna göre kıyas et! 

Demek elfaz ve manalar arasındaki tenasüb, kelimeler arasında vukua gelen iştikak ve 

tenasülün neticesidir.”  

 

İ’lem! 

“Âdem oğlu ve Havva kızı olan insanın biri fiilî, diğeri infialî olmak üzere iki çeşit ilmi 

vardır. Fiilî olanı, fikrinden harice in’ikas eder ki, buna inşa denir. İnfialî ise, hariçten fikrine 

intikal eder, buna haber denir. Birinci kısımda menşe’ fikirdir. İkinci kısımda menşe’ hariçtir. 

İnsan şu inşa ve haber denilen ilimler ile kâinata olan ihtiyaçlarını tatmin eder.  

Şöyle ki; heveslerini, isteklerini tatmin için temenniyatta bulunur. Hırsını teskin için 

ricalarda bulunur. Meyl-ül istikmalini terbiye etmek, beslemek için istifham eder. Hakka 

bağlılığını izhar için kasem eder. Yardımlaşmaya meyl-i ihtiyacından dolayı nida eder. 

Güzelliklere olan meylini nemalandırmak için emreder. Kötülükten nefretini yerleştirmek için 

nehyeder. Onda hissiyatın mecali tevessü’ etmesiyle, çoğalan hacetlerin cetvellerini sed etmek 

için, akd alışverişini yapar. İşte bu gibi şeyler inşa ilminden doğarlar. Ruhun zaman ve 

mekânlarda cevelan edip esrar-ı kâinatta nüfuz etmesine olan meylinin hatırı için, tarihvarî elde 

edilen malûmatlarla haberleşir. İşte bu da infialî ilimden hasıl olur.  

 

İ’lem! 

Hazret-i Üstad, bu i’lemde emrin de nehy gibi ondan teferru’ ve teşaub eden çeşitli 

kısımlarını, manalarını on dokuza kadar iblağ ederek zikretmiştir. Zikretmediği kısımlar da 

vardır. 

Şöyle ki: “Tehdid, taciz, tashir, tavsiye, temenni, temniye (yani öldürmek), te’dib, irşad, 

imtinan, ikram, imtihan, ihtikar, vücub, hürmet, nedb, kerahet, ibaha, tahyir, icad ve keza ta’cib 

ve başkası ve emsali gibi makamların itibarına göre emir ve nehiy lafzının teşerrüb ettiği havaî 

manalar vardır.”  

 

İ’lem! 

Hazret-i Üstad (ra) şu i’lemde şöyle emrediyor: “Âlemin hey’et-i umumiyesinde husule 

gelen eserler, semereler, tahavvüllere ve inkılablara medar ve masdar olmak üzere; âlemin içine 

almış olduğu eczanın ihtilat, irtibat, bağlantılar sebebiyle birbirinin içerisine girmiş silsile 

şeklinde sonsuz bir terkib vardır ki; âsârın masdarı da budur. Kezalik kâinatın umumunda 

hükümlere medar olmak üzere, her tarafına dal budak salmış bir kanun, bir nizam da vardır. 

Evet kâinatta hiçbir küll yoktur ki, terkibin semeratından bir semereyi telmih etmesin. Ve 

hiçbir külliyet yoktur ki, nizam-ı umumînin bir kanununu telvih etmesin. 

 

İ’lem! 

Hazret-i Üstad (ra) şu i’lemde şöyle emretmiştir ki; her küllî kaziye, mevzuunun efradı 

ve teşrihatı adedince kazayayı tazammun eden bir fezlekedir. Ve iki kaziyeden teşekkül eden 

şekl-i evvelin müntic olabilmesi için yedi kayıtlarda da her iki kaziyenin muhtevi olması 



lâzımdır. Meselâ suğra denilen birinci kaziyede nazara alınan ayn-ı kayıd, kübra denilen ikinci 

kaziyede de alınmalıdır. Aksi takdirde müntic olamaz.  

 

İ’lem! 

Hazret-i Üstad, şu i’lemde şöyle emretmiştir ki; insanın fıtratının merkezinde beş dallı ve 

dilli bir ihtiyaç şeceresi vardır ki; beş sual ile, şu boşluğu dolduran hâdiselere karşı mukabelede 

bulunmaktadır. Ve onlarda cereyan eden vukuatlara seslenmekte ve kâinata nida etmektedir. O 

suallerin en mümtazı “Mâ” dır ki mebadi-i tasavvuriyeyi tevlit eder. Yani “şu gördüğümüz eşya 

nedir?” diye “Mâ” ile sual ediyor. 

İkincisi de: Mebadi-i tasdikiyeyi ilim içinde tedvin eden şu hükümler ne içindir? diye 

“lime” ile soruyor. O zaman hikmet, kâinat lisanıyla ve hikmetin mukaddimesi olan mantık ile, 

birinci suali tariflerle, ikinci suali de delil ve bürhanlarla cevablandırır.” 

 

İ’lem! 

Hazret-i Üstad, bu i’lemde şöyle emrediyor: Yani vakta ki, inayet-i İlahiye, insanın 

terakkisini ve mücahede ile istikmalini ve hadd-i kemale erişmesini iktiza etti. Şübhesiz ki; 

insanın seciye ve seviyesine vaz’-i yed etmemiş, (El koymamış) meyil ve arzularını da kayıd 

altına almamış, ahlâkına sed çekmemiştir. Belki istediği tarafa gitmesi için serbest bırakmıştır. 

Bunun içindir ki; beşere yakınlık uzaklıkça sıhhat ve fesadça mütefavit pek çok yollar 

açılmıştır. Buna binaen, seciyeleri güzel, ukul-ü selime sahibleri hakka doğru yürüdükleri 

zaman, mesleklerini aşağı tabakalara da ta’mim etmek için, bâtıl ve dalalete düşmemek için, 

şartlar adıyla bazı alâmat-ı ihtiraz koymuşlardır. 

İşte buna binaendir ki; mantık, kuvve-i fikriye ve akliyeyi doğru yollara sevk etmek için 

bazı şartlar vaz’ etmiştir ki, o şartların vücudu ile sıhhate, fıkdanı ile de fesada delâlet eder.  

 

İ’lem! 

Hazret-i Üstad şu i’lemde şöyle emretmiştir: Âlemde göze çarpan semeredar büyük üç 

esas vardır: 

1. Âlemdeki ihtilaftır ki, bu ihtilaf ise; hakaik-ı hakikiyeden çok hem pek çok ziyade 

hakaik-ı nisbiyeyi izhar etmektedir. Yani bu ihtilaftan; hakaik-ı nisbiyeden olan küçüklük, 

büyüklük, güzellik, çirkinlik, âlimlik, câhillik gibi hakaik-ı nisbiye doğar. Ve bu hakaikten hırs 

ve rekabet hisleri meydana gelir. Hırs ve rekabet hisleri de maddî ve manevî beşer terakkiyatına 

menşe’dir. Ve daha bunlara benzer ihtilafın çok büyük, azîm vak’alara sahib olmasındandır ki; 

ona olan riayet, bazı cüz’î ve dağınık şerlerin vücuduna fetva vermiş. Çünkü o az olan kubh 

olmasaydı, pek çok mehasinin güzellikleri zuhur etmeyecekti. 

2. Tagayyürdür ki, o hakaik-ı nisbiyeyi daha da çoğaltmıştır. 

3. Nizamdır ki, hakaik-ı nisbiyeyi silsilelendirmiş ve kanunlaştırmıştır. Ve o nisbetlerin 

timsalleri ise, kâinatta cereyan eden kaziyelerdir. Bu ise kader-i İlahînin tefasili olan kazasının 

parçalarıdır.  

 

İ’lem! 

Hazret-i Üstad (ra) bu i’lemde şöyle emrediyor: “İnsanın fikrinin gayesi ve son mertebesi, 

nefs-i natıkanın kâinata manevî bir harita olmasından ibarettir. Bu ise, kâinatın hakikatları nefs-

i natıkada irtisam etmek ve pek çok hakaik-ı nisbiyeyi bir mukayese ile bilmekle hasıl olur. Bu 

hakikatlar ise kaziyelerdir. Bu kaziyeler de delillerden hasıl olan neticelerdir. Onlar da, 

delillerle eczası teşekkül eder. O ecza da mevzu ve mahmullerden ibarettir. Mevzu ve 

mahmullerden maksad da tasavvurlarıdır. Tasavvurları ise, tarifler ile hasıl olur. Tarifleri de 

eczasından hasıl olur. Eczaları ise külliyat-ı hamsedir.  

Hülasa: Külliyat-ı hamse tariflere mebadidir, tarifler de kaziyelere mebadidir, kaziyeler 

de delillere mebadidir, deliller de meçhul hakikatlara mebadidir.”  



 

İ’lem!  

Mukaddimenin tercümesi: (Sevk-i fıtrîden ve iktiza-i tabiîden infilak eden kaziyeler.)  

 

Hazret-i Üstad (ra) bu i’lemde şu emri vermiştir: “Bir sözü söyleyen veya bir yazıyı yazan 

insanlarda meyl-ül erciha vardır. Yani herkes daha güzel lafızları, üslûbları bulup söylemek, 

yazmak arzusundadır. Bu arzuları tatmin etmek için manalara giydirdikleri elfaz ve üslûbların; 

manaların kametlerine, boylarına sevk-i fıtrîye uygun olup olmadığına bakmazlar. Elden 

geldiği kadar daha güzellerini, zariflerini arayıp bulmak için, -bilhassa nazımlarda, şiirlerde- 

bütün bütün mes’eleleri sevk-i fıtrî kanunlarından çıkarıyorlar. 

Evet pek çok şartiyeler var ki, hameliye libasıyla arz-ı endam eder. Hameliye de şartiye 

libasını giyer, görünür. Hem muttasıla, munfasıla makamını işgal eder. Bazan da külliye, 

cüz’iyenin altında gizleniyor. Mûcibe dahi selbiye peçesiyle peçelenir ve hakeza; bir kıyas, bir 

kaziyede görünür. Kaziye de bazan bir sıfatta, bir kayıdda, belki bir harfte saklanıyor. Hattâ 

belki çok havaî tayyar manalar, kelâm ağacının bir dalına konar. Ve keza bazan bir kelime, o 

havaî manalardan birçoğunu içine çekmektedir. 

Evet her bir ilmin bahsettiği mes’eleler, bir zat ile bir sıfattan ibarettir. Yani bir mevzua, 

bir sıfatı, subutî bir haml ile isbat etmektir. Fakat mahmul olacak sıfat, sâbite ve lâzıme olması 

lâzımdır. Yani o sıfatın vâcib-üs sübut olması icab eder. Buna binaen; her bir ilmin mes’eleleri 

hamliye, mûcibe, külliye olmakla; hariçte zarurî, zihinde nazarî olan mes’elelerdir.  

Binaenaleyh, bir ilmin mes’eleleri içerisinde görünen şartiye, sâlibe, mümkine, cüz’iye, 

bedihiye gibi kaziyeler, ya mebadi-i tasavvuriyeden veya mebadi-i tatbikiyeden veya istitradî, 

tebaî zikredilen tamamlayıcı kaziyelerdir. Veya bir mes’elenin delili, mukaddimelerinden olup, 

o delilin yerine ikame edilmiştir. Feteemmel…  

 

Kaynak: Mesnevi-i Nuriye, Terc: Abdulkadir Badıllı, İstanbul-Tarihsiz, s.634-645. 

 

  



YEDİNCİ BÖLÜM 

İLM-İ MANTIKLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ 

Mantığın Tarifi 

Mantığa “İlm-i istidlâl” ve “İlm-i Havâss-ı Terkib-i Kelâm” denir. Bediüzzaman bir ilmi 

anlamak için her şeyden önce “konu, gaye ve tarife” ihtiyacımızın olduğunu ifade eder. Aklen 

iki şeyi bilmek gerektiğini ifade eder. O da “tasavvur ve tasdik”tir. 

Gayesi açısından mantık, “aklî muhâkemede, tarif ve kıyas tertibinde zihni hatadan 

koruyan ilimdir. Mevzu itibarıyla tasavvur ve tasdik halinde olan bilinen şeylerden bilinmeyen 

tasavvur ve tasdiklerin ortaya çıkmasına vesile olan ilimdir. Akılların ihtilafı yüzünden fikir 

kendi başına her zaman doğruya isabet etmez. Herkesin aklı da doğru ile yanlışı birbirinden 

ayırt edemez. Doğruyu bulmak için “akl-ı külliye” ihtiyaç vardır. Akl-ı külli ve umumi ise 

Mantık ilmidir.  

Doğru umumî ve genel fikirlerle elde edilebilir. Buna “ortak akıl” denir. Bilinen şeylerin 

bir kısmı bedihî ve açıktır, bir kısmı da nazarîdir; bilinmeyen tasavvur veyahut tasdiki, bilinen 

tasavvur yahut tasdik ile elde edilir. Burada ilmin kısımları da tasavvur ve tasdiktir. 

Bediüzzaman’ın bu konudaki izahları şöyledir: 

“İ’lem! Bilmiş ol ki; tahkiken mantık ilmi, kanunlu ve nizamlı bir ölçüdür ki, fikri 

hususlarda zihin ona müracaat ettiği zaman, onu hataya düşmekten korur. Herhangi bir ilme 

başlayan kimseye sekiz başlığı istihsanen bilmesi lazımdır. Bunlar ise; fihristlendirme, 

meselelerin icmâlen beyanı, o ilim ve fennin ismi ve manası, onun mevzuu, neticesi ve hedefi 

ve onun tarifi ve onun mertebe ve şerefidir. Bu da onun mevzuu, ya neticesi veya delili veyahut 

rütbesi itibarıyladır. O şey yazılanın mevcudundan mıdır? Ya da lafzından mıdır? Veya zihnî 

bir varlık mıdır? Yoksa harici midir? Bütün bunların bilinmesi lazımdır. Ta ki tahsil edilenin 

hâsılası, onun şeref ve rütbesine göre olabilsin.” (Bediüzzaman, Ta’likât, s.33.) 

Bediüzzaman “Süllem” müellifi Ahdarî’nin mantığı “Kalpler için mantık ilmi, dil için 

nahiv ilmi gibidir” teşbihini hem tenkit eder hem de tahkik yoluyla şöyle der: 

“Müellifin bu teşbihi, bir teşvik manasını taşımaktadır. Bu da sanatı sevmeyi netice veren 

hubb-u nefis üzerine bina edilmiştir. Bir sanatı sevmek de onda fani olmak demektir. Bu da 

kemâlâtın sadece o sanatta olduğu zannına götürürken büyük bir iddiayı taşıyan bir neticedir. 

Nasıl ki bir şey varsa, yaratılışta abesiyet olmadığından, o şeyin devam ve bekası da vardır. 

Devam ve bekâsı onun mahluk olduğunu icabeder. Çünkü bu şey hilkatin bir cüz’üdür. Hilkat 

ise, o şeyin bir neticesini icap eder ki, o da insandır. İnsanın varlığı hikmetin sırrıyla, onun 

kemâlidir. Kemâli ise marifet-i Sânidir ki, buna ulaşmak için aklın doğru düşünmesi gerekir. 

Aklın doğru düşünmesi için Mantık ilmine ihtiyaç vardır.” (Kızıl Îcaz, s.171.)  

 

- Mantıkçıların Yanılgıları Bu İlme Nakise Getirmez mi? 

Bediüzzaman “Mantıkçılar da çoğu kere hataya düşmüşlerdir. O zaman Mantık ilminin 

zihni hatalardan koruma özelliği tartışılır hale gelmez mi?” sorusuna şöyle cevap verir: 

“Cevap: Mantıkçılar kolaylaştırıcı olan ispat sanatını tabiîlik makamına ikame 

etmişlerdir. San’at ne kadar mükemmel olsa da, tabiîlik makamına çıkamaz. İlmin mertebeleri 

ise heyûlânîdir; meleke ile veyahut bilfiil istifade edilir; aynı zamanda hadsî ve kudsîdir. Nazar, 

yani fikir ise, evvelâ hilkatteki zincirleme illetlerin terettübünü keşfeder, sonra onları tahlil ve 

terkib eyler. O zaman ilim ve san’ata kabil olacak hale gelir. 

Bu durumda ilmin bir şartı da zihni gaflet verici şeylerden tecrit etmektir. Bir diğer görüşe 

göre, yani tahlil itibarıyla, gözü görüleceklere diktirmek gibi, aklı makul olan şeylere 

diktirmektir. Bir diğer görüş ise, tahlil itibarıyla derin bir düşünce ile mülahazada bulunmak ve 

meşhul olanı elde etmek için makul üzerinde iyice düşünmektir. Meseleye suret itibarıyla bakan 

bir görüşe göre ise, mahmülü elde etmek için malum olan şeyleri tertip eylemektir. 



Matlubu, yani neticeyi elde etmek için yol; ya ilhamdır ki, enbiya ve evliyanın ilmidir; 

veya mülhitlere göre mebâdilerin talimidir. İşrakıyyûna5 göre tasfiye yoludur yahut filozoflara 

göre nazar ile aklî muhakeme yoludur. İlk üç yol herkes için mümkün olmayabilir; geriye nazar 

yolu kalmaktadır. Nazar yoluyla matlubun elde edilmesi Mutezile’ye göre tevlîdîdir.6 İmam 

Fahreddin-i Râzî’ye göre aklîdir. Filozoflara göre i’dâdîdir ve ehl-i sünnetin ekserisine göre 

âdîdir.  

Fikrin iki hareketi vardır. Tahlilî ve terkibî. Bunlardan her birinin mebdei herhangi bir 

cihetle matluptur. Vasatı, tertip olunmamış mukaddimelerdir. Müntehası da cins-i âliler, basit 

fasıllar ve bedihî delillerdir. Terkibiyye-i suriyenin mebdei, tahliliyenin müntehasıdır. Vasatı 

tertip edilmiş mukaddimelerdir. Müntehâsı da matluptur.  

İlim itibarî bir şeydir; bunu zapt altına almak için bir şeyler lazımdır. Bu da ta’riftir. 

Ta’rifin şartı, tarif ile muarrefin eşitliğidir. Mercii de küllî kazıyyedir. Bu iki kazıyyeden kasıt, 

ta’rifin mantıka ve mantıkın da tarife masadak olmasıdır.” (Bediüzzaman, Ta’likat, 36.) 

 

Mantık İlminin Konuları 

Eşya ma’lumât ve meçhulât olmak üzere iki nevidir. Birincisi, kolay bilinenlerdir ki, 

bunlardan nisbet-i hükmiyesiz bilinenlere ma’lûmât-ı tasavvuriye ve nisbet-i hükmiye ile 

bilinenlere ma’lumât-ı tasdikiyye denilir. Bunların bilinmesi tarif yoluyla, mechûlât-ı 

tasavvuriye ve istidlâl yoluyla da mechûlât-ı tasdikıyyeyi öğrenmeye vesile olur. İkincisi ise, 

nazarî yollarla bilinen eşyadır. 

Meçhulat-ı tasavvuriye tarif ile bilindiğinden bunun için lafızların manaya delâletine ve 

külliyât-ı hamseyi bilmeye zarurî ihtiyaç vardır. Tarife, makâsıd-ı tasavvurât, külliyat-ı 

hamseye de mebâdi-i tasavvurat denir.  

Meçhulat-ı tasdikıyyenin bilinmesi için zaruri olan kazıyylelere mebadi-i tasdikât, 

meçhulleri bize bildiren kıyasa da makâsıd-ı tasdikât diyoruz. (Muhammed Rıza Muzaffer, El-

Mantık, s.1:16.) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu konuda şöyle der:  

 
5 İşrakıyyun: Riyazetle nuraniyet kesbederek Aristo ile görüşmeden kalben ders alanlara denir. Arito’nun yolda 

yürüyerek ders verdiklerine Meşşaiyyun; Aristo ile oturup ders alanlara da Revvakıyyun denir. İşrakıyyun, 

Meşşâiyyun ve Revvakıyyuna “İlahiyyun” da denmektedir. Bunlar Allah’ın Zatını kabul etmekle beraber Zatı ilk 

akıl kabul eder ve ondan sudur eden “Ukulü Aşere” “On Akıl” kabul edilmiştir. “Birden bir sudur eder” diye 

varlıkların yaratılışını sudur eden diğer akıllara verirler. İlahiyyun denenler böyle halt ederse “Varlığı zaman 

yaratıyor” diyen Dehriyyun, “Her şeyi madde yaratıyor. Madde ezelidir” diyen Maddiyyun ve “Her şey tabiatın 

eseridir” diyen Tabiiyyun ne derece hakikatten uzaklaştığını anlıyoruz. Bunlara bu düşünceyi verdiren de yine 

İşrakıyyun olmuştur. Zira Allah’ı ilk sebep kabul edip varlığı ondan sonraki sebeplere verince, bu meseleyi 

akıllarına sığıştıramayanlar da dehriyyun, maddiyyun ve tabiiyyun bataklığına saplanmışlardır.  

 
6 Tevlid/Tevellüd: İrade ile yapılan bir fiilden sonra kendiliğinden doğan diğer fiillerdir. İnsanın anahtarı 

çevirmesi ile kapının açılması, attığı bir taşla yaralanmanın meydana gelmesi ve ölüm olayı tevellüdün misalidir. 

Taşın atılması iradi fiildir, buna bağlı meydana gelen ölüm ise bundan mütevelliddir; yani, iradi fiilden doğan 

fiildir. Ehl-i Sünnete göre sebep de sonuç ta, irade ile yapılan fiilden sonra meydana gelen fiiller de Allah’ın takdiri 

ve yaratması iledir. “Kul ister Allah yaratır” demişlerdir. Mutezile ise insan iradesi ve bilgisi dahilinde olan 

fiillerden doğan sonuçların insana ait olduğunu iddia ederek “Kul fiilinin hâlıkıdır. Sorumluluk bundandır” diye 

tevhidden uzaklaşmıştır. Ehl-i Sünnet ise “Kul fiilinin hâlıkı değildir, yaratan Allah’tır; ancak kul emre itaat 

etmediği için sorumlu olur. Zira kanuna ve emre itaat etmemek suçtur ve sorumluluk bundan kaynaklanır” 

demişlerdir. 

 

Bediüzzaman “Tevlid ve Tevellüd” fikrinin Tevhidi bize ders veren İhlas Suresine göre batıl olduğunu şöyle izah 

eder: “Cenab-ı Hak mevcudata karşı tevlid ve tevellüdü işmam edecek bütün rabıtalardan münezzehtir. Şerik ve 

muinden ve hemcinsten müberradır. Belki mevcudata karşı nisbeti Hallakıyettir. Emr-i ‘Kün-Feyekûn’ ile irade-i 

ezeliyesiyle, ihtiyarıyla icad eder. Îcâbî, ızdırarî ve sudur-u gayr-i ihtiyârî gibi münafi-i kemal her bir râbıtadan 

münezzehtir.” (Sözler, 2005, s.667.) “Veled fikri, tevellüt küfrünü “lem” reddeder birden keser atar. Şu şirktendir 

ki, olmuştur beşer ekseri gümrâh.” (Sözler, s.1136.) 



“İ’lem! Bil ki: Bir şeyin aklın yanında hasıl olan sureti, zihnin onunla keyfiyetlenmesi ve 

vasıflanması itibarıyla ilimdir. Yani, nasıl ki bir cam âyine, mülklüğü itibarıyla kâğıt kadar ince 

bir cam parçası iken, âlem-i misalin bir çeşit penceresi oluyor. Hangi şey olursa olsun onun 

karşısına koyduğun zaman, âyinenin içi, gerekse sureti o şeyin rengiyle süslenmesi ve onun 

keyfiyeti ile keyfiyetlenmesi müşâhede olunur. Bununla beraber âyinenin melekutiyet yanı ise 

gayet geniş ve derindir. Gayr-i mütenâhî eşya onda irtisam edebilir. İşte bu cihetiyle ayine 

eşyaya zarf olmuş olur. 

Aynen bunun gibi; zihin dahi mülkiyeti 

cihetiyle Âlem-i Gayb’ın bir penceresi iken, 

hariçte kendisi mevcuttur. Zira zihin denilen 

şeyin kendisi bedenden bir et parçasıdır ki; ya 

kafa içinde ya da göğüstedir. İşte bu da ayine 

gibi, eşyadan alınan renk ile süslenip, onunla 

vasıflanıp keyfiyetini aldığı halde; melekutiyeti 

itibarıyla gayet geniş ve derindir ve hâkeza... 

 

İşte zihin; eğer eşyaya mazruf olduğu 

haysiyetiyle, yani eşyanın zarfı olduğu itibarıyla 

nazara alınsa, bu defâ mâlum, mefhum ve medlûl 

vasfını alır. Aynı zamanda bunların müradifi olan manâ, müsemmâ, makul ve maksud gibi 

keyfiyetleri de alabilir. İşte mantık ilminin mevzuu da budur. (Ta’likat, s.34.) 

 

Mantıkla Meşgul Olmanın Hükmü 

Mantık ilmi batıdan Yunan Felsefesinden ve Aristo’dan geldiği için İslam alimlerinin bir 

kısmı Mantık ilmine karşı çıkmış, bir kısmı da onun faydalı olduğunu görerek faydasına 

inanmış ve önemini anlatmıştır. Bediüzzaman bu görüşlerin tümünü değerlendirerek kendi 

düşüncesini de belirtmiş ve bu konudaki hükmünü vermiştir.  

Mantıkla meşgul olmanın “haram” olduğunu söyleyen İbn-i Salah, İmam Nevevî ve 

İmam Celaleddin-i Suyûtî’dir. Onlar “Mantıkla meşgul olmak, vacip olan ilimleri terk etmeye 

sebep olur veya insanı fasit şeylere kaydırır ya da hakla bâtılın birbirine karışmasına sebep olur 

veyahut her şeyin kötü taraflarını aldığı için mizacı bozar. Ancak mantıktan uzak duran doğruyu 

bulur” demişlerdir.  

Mantıkla meşgul olmanın “farz-ı kifaye” olduğunu söyleyen alimler arasında İmam 

Gazali, Taftazani, Fahreddin-i Razi gibi alimler bulunmaktadır. Bunlar Farabi ve İbn-i Sina gibi 

Mantık ilminin öğrenilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir. Onlara göre “Mantığı öğrenmek tabii 

olarak istenilir, fıtrî olarak arzu edilir, aklî olarak değil. Yani insan fıtratı ilme musahhardır, 

ondan kaçamaz. Camid şeylerin fıtratlarının onları belirli bir harekete zarurî olarak sevk etmesi 

gibi. Bunun gibi ihtiyârî kaynaklarda da fıtratın gereği zarûrî olarak belirli bir harekete sevk 

edilmektir. Ancak bu âlem-i emirdendir. Çünkü mantık, vacip olan ilimlerin mukaddimesidir 

ve şerri terk etmenin delilidir. Ancak mantık öğrenmekle doğru bulunur.” İmam-ı Gazali 

“Makâsıdu’l-Felasife” ve “El-Mustasfâ” isimli eserlerinde bu hususları ifade etmiştir.  

Mantık ilmiyle meşgul olmanın caiz olduğunu söyleyen alimler arasında İbn-i Sübkî 

vardır. “Sahih ve meşhur olan görüşe göre kâmil bir akla sahip olan, sünneti ve Kitabı yeterince 

bilen kimse için Mantık öğrenmek caizdir. Böylece bu kimse Mantık ile doğruya ulaşır. 

Ümmetin kabul etmesi, bu görüşün doğruluğunun emaresidir” demiştir. 

Bediüzzaman hazretleri bütün bu görüşleri ele alır, değerlendirir ve şöyle buyurur: 

“Takyit makamında ıtlak ve tahsis makamında ta’mim ne kadar zararlıdır. Bundan dolayı 

kardeş görüş ve içtihatlar birbirine düşman hale gelir.  

Mantık öğrenmenin hükmü kişilere göre farklılık arz eder: Mantık ilmini öğrenmek 

bazılarına göre menduptur, çünkü Mantık şer’î ilimleri tekmil eder. Yine Mantık ilmini 



öğrenmek bazılarına göre mekruhtur, çünkü akılları karıştırır. Yine Mantık ilmini öğrenmek 

bazılarına göre mubahtır, çünkü bu ilmi bilmek, bilmemekten hayırlıdır. Yine Mantık ilmini 

bilmek bazılarına göre farz-ı kifayedir, çünkü Mantık Akaidi teçhiz eder. Yine Mantık ilmini 

öğrenmek, mefhum-u muhalif olarak, yani gerekli ilmî altyapıya sahip olmayanlar için 

haramdır.  

Bil ki, güzelliklerin taksimi, fıtratın ve varlığın güzelliklerindendir. Ondan meşreplerin 

taksimine ve ondan mesayilerin tefrikine ve ondan farz-ı kifayelere tabi olmaya ve taksimu’l-

a’mala ulaşılır. Evet, Mantığı terk edersek, selef-i salihinin çoğuna değil, azına tabi olmuş 

oluruz.” (Bediüzzaman, Kızıl Îcâz, s.176-177.) 

 

İLİM VE CEHLİN TARİFİ VE AKSAMI 

İlim malumat demek değildir. Malumat içinde doğrular, yanlışlar, hayaller ve safsata 

malumatlar bulunur. Bilgi ve ilim geçeğe uygun, hak ve hakikat olan malumattır. Cehalet ise 

bilmemek değil, yanlış bilmektir. Bu sebeple ilimle cehaleti birbirinden ayırmak gerekir. 

Ayırmak aklın görevidir. Aklın düzgün çalışması için dilin doğru ifadesine ihtiyaç vardır; bu 

da Nahiv/Dilbilgisi ilmi ile sağlanır. Aklın yanılmadan kurtulması, doğruyu bulması için de 

Mantık ilmine ihtiyaç vardır. 

Biz burada ilmin ne olduğu ve ilmin çeşitleri, cehalet ve cehaletin nevilerini bilmemiz 

gerekir. Bu konular üzerinde duracağız. 

 

İlmin Tarifi ve Nevileri 

İlim, lügatte “bilmek, bir şeyin hakikatine vakıf olmak, eşyanın hakikatini anlamak, 

olayların gerçek yönlerini anlamak” anlamına gelmektedir. Yanlış malumata bilgi ve ilim 

denmez, cehalet denir. İlm-i kelam ve mantıkta ilim, vakıaya uygun, hakikate mutabık olan 

kesin inanç, aklın ve duyguların mevzuuna giren her şeyin tanınmasını sağlayan sıfattır. İnanç 

zıddına ihtimal verilmeyen kesin bilgidir ki buna “Yakîn” adı verilir. 

“A-L-M” kelimesi ile ifade edilen ilim türevleri ile beraber 750 yerde geçmektedir. Yüce 

Allah ilmi yarattıklarından şuur sahibi olan insan, cin ve melekler için kullanmıştır. Bununla 

beraber okumak, düşünmek, ibret almak, akıl, nazar, fikir, hikmet ve âyet gibi kelimeler de 

nazar-ı itibara alındığı zaman Kur’an-ı Kerimin dörtte birinin ilim ve marifetle ilgili olduğu 

görülür. (İsmail Gelenbevî, El-Burhan fi’l-Mantık, H.1310-İstanbul, s.3-4.) 

Mantık, akılda bir şey hakkında hasıl olan surettir. Diğer bir ifadeyle aklın tasavvur ve 

tasdik arasındaki hareketidir. Bu da iki nevidir: Tasavvur ve Tasdik. 

 

1. Tasavvur: Bir nesneyi idrak etmeye denir. “İdrak, nefsin bir fiilidir. O fiil izafete tabi 

olmayı ister, o izafet ise infiali istilzam eder, o infial de keyfiyetin doğmasını ister, o keyfiyet 

ise suretin benzerini ister. Bununla beraber o suret ilm-i malumdur. Birincisi sıfattır, ikincisi 

zihin için mazruftur. Yani idrak, zihinde hasıl olan bir suretten ibarettir. Bu suret, zihin 

tarafından nakışlandırıldığı ve vasıflandırıldığı zaman ilim ve sıfat hasıl olur. Bunun zihinden 

hasıl olmasından, zihin için mazruf, anlayış için malum bilgi hasıl olur.” (Kızıl Îcâz, s.178.) 

Tasavvur, zât olarak veya sıfat olarak veya mevzuun lâzımı olarak veya onun nevileriyle 

mefhum olarak veya onun envaıyla medlûl olarak veya murad olarak veya tam bir mücmel 

olarak veya illet ile veya malûlât ile veya her ikisi külli olarak var olan şeydir. (Kızıl Îcâz, 179.) 

Bir şey zihinde tasavvur edilmedikçe, yani bir miktar bilinmedikçe ona bir hüküm terettüp 

etmez. “Bu şey filandır” denilmez. “Bu şey odur” veya “O değildir” diye hüküm vererek aradaki 

nispeti tasdik şeklinde ifade ederiz. “Ali katiptir” diye hüküm verebilmek için hem Ali’yi hem 

de kâtip mefhumunun bilinmesi, tasavvur edilmesi gerekir.  

Hüküm bildirmeyen güneş, ay, akıl, ruh, insan, hayvan ve bitki gibi maddi ve manevi 

varlıkların idraki tasavvur olduğu gibi, “nasip olursa” “bilseydim” “oku” “kapının mandalı” 



gibi dilek, temenni, dua, emir ve tamlama gibi sözler de hüküm bildirmediği için “tasavvur” 

sayılır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri itikadi meselelerde de tasavvuru şöyle ifade eder:  

“Arkadaş! Nefis, tembellik saikasıyla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden, tesettür etmek 

istiyor. Yani, onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmasını istemiyor. Bunun için bir 

Hâlıkın, bir Mâlikin bulunmamasını temennî eder. Sonra mülâhaza eder. Sonra tasavvur eder. 

Nihayet, ademini, yok olduğunu itikad etmekle dinden çıkar.  (Mesnevi, s.70.) 

Bizi tasavvura ulaştıracak olan kavl-i şarih, yani tarif’tir. “Ta’rif, cinslerden, fasıllardan, 

haslardan ve a’razlardan tarif edilecek şeyi toparlayan müfettiştir. Bunun gibi tahlil eden şârih, 

tarif edileni aslına döndürendir. Meselâ, insanı tarif eden bir kimse, cevher, cisim, uyuyan cisim 

ve hayvan gibi cinslerden oluşup oluşmadığını araştırır. Sonra onu hayvan-ı nâtıkın karnında 

toplar ve insanı ortaya çıkarır.” (Kızıl Îcâz, s.180.) 

Bediüzzaman tasavvurun nasıl ilim haline geldiğini de “Muhakemât” isimli eserin 

“Unsuru’l-Belağa” bölümünde şöyle izah eder: 

“Kelâmın semeratı ise; tabakat-ı muhtelifede, suver-i müteaddidede teşekkül eden 

maânîdir. Şöyle: Kimya'ya aşina olanlara malûmdur. Bir maddeyi, meselâ altun gibi bir unsuru 

istihsal edildiği vakit, makine veya fabrika ile müteaddid borular ile muhtelif teressübatıyla, 

mütenevvi' teşekkülat ile tabakat-ı mütefavitede geçer. En nihayet ondan bir kısım tahassül 

eder. Kelâm denilen maânî-i mütefavitenin fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir haritanın istiab 

ettiği gibi. 

Mefahim-i mütefavitenin suret-i teşekkülü budur ki, tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısım 

ihtisasatı ihtizaza gelmekle müyulat tevellüd eder. Ondan hevaî mânâlar bir derece aklın 

nazarına ilişmekle aklı kendine müteveccih eder. Sonra o buhar halindeki mânâ bir kısmı 

tekâsüf etmekle, temâyülât ve tasavvurâtın bir kısmı müallâk kalıp, bir kısım dahi takattur 

ettiğinden, akıl ona rağbet gösterir. Sonra mâyi halindeki kısımdan bir kısım tasallüp ve tahassul 

ettiğinden, akıl onu kelâm içine alıyor. Sonra o mütesallipten bir resm-i mahsus ile temessül ve 

tecellî ettiğinden, akıl onun kametine göre, bir kelâm-ı mahsus ile onu gösterir. 

Demek, müteşahhıs olanı, kelâmın suret-i mahsusası içine alıyor. Ve tasallub etmeyeni 

fehvanın eline verir. Ve tahassul etmeyeni işaret ve keyfiyet-i kelâma yükler. Ve takattur 

etmeyeni kelâmın müstetbeâtına havale eder. Ve tebahhur etmeyeni üslûbun ihtizazatına ve 

kelâmla refakat eden mütekellimin etvarıyla rapteder. İşte bu silsilenin borularından ismin 

müsemmâsı ve fiilin mânâsı ve harfin medlûlü ve nazmın mazrufu ve heyetin mefhumu ve 

keyfiyatın mermuzu ve müstetbeatın müşarünileyhleri, hitabı teşyi eden etvarın muharrikleri, 

hem de “Dâll bil-ibare”nin maksudu ve “Dâll bi’l-işaret”in medlûlü ve “Dâll bi’l-fehvâ”nın 

mefhum-u kıyasîsi ve “Dâll-bi’l-iktizâ”nın mânâ-yı zarurîsi ve daha başka mefahim, umumen 

bu silsilenin birer tabakasından in’ikad eder ve şu madenden çıkar.” (Muhakemat, s.87-88.) 

Bediüzzaman “Sözler” olarak isimlendirdiği tefsirinde ifade ettiği ve anlattığı hususların 

tasavvurdan ibaret olmadığını şöyle ifade eder: “Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir; teslim 

değil, imandır; marifet değil, şehadettir, şuhuddur; taklid değil tahkiktir; iltizam değil, iz'andır; 

tasavvuf değil hakikattır; dava değil, dava içinde bürhandır.” (Mektubat, s.376.) 

 

2. Tasdik: En az iki tasavvur ve bunların arasındaki ilişkiyi belirleyen bir nipetten 

meydana gelen cümledir ki buna “kazıyye” “önerme” yani “hüküm” denir. Mantıkta hüküm 

bildiren cümledir ve bu bir tasdik cümlesidir. 

Aristo önermeyi, “Kendisiyle bir şey hakkında bir başka şeyin tasdik veya inkâr edildiği 

sözdür” diye tanımlar. (Organon, 3: 1.) Buna göre önerme, iki veya daha fazla terimle yapılmış 

olumlu ya da olumsuz yargı bildiren cümledir. Bir önermede konu (mevzû), yüklem (mahmûl) 

ve yüklemi konuya bağlayan bağlaç (râbıta) olmak üzere üç terim bulunur. Meselâ, “Hava 

açıktır” ve “Yağmur yağarsa yerler ıslanır” önermelerinin ilkinde “hava” konu, “açık” yüklem, 

“-tır” bağlaçtır. İkinci önermede “yağmur yağar” konu, “yerler ıslanır” yüklem, “-sa” bağlaçtır. 



Ancak her önerme bir cümle olmakla birlikte her cümle bir önerme değildir. Meselâ, “Dersinize 

çalışın” “Hava yağışlı mı?” “Keşke başarabilseydim” “Allahım, sana şükürler olsun” gibi emir, 

soru, dilek ve dua cümleleri önerme sayılmaz. Zira bunlar hüküm içermez. 

Bediüzzaman şöyle izah eder:  

“Nispet ve iz’an peşi peşine gelmesiyle mufassal bir nispet olması idrak etmektir. Nispeti 

idrak etmek değildir. Çünkü o ya şarttır veya şatrdır. Nispetin vukuunu idrak etmek değildir. 

Çünkü iz’an tâbî olandır. Kısaca tasdik tasavvurun üzerine kurulur. Tasavvur ise mukaddem 

olarak kazıyyenin cüzlerindendir. Kezâ tasdik mevzuun mahmule nispetinin bilinmesinden 

ibarettir. Tıpkı Zeyd’in kâtibe, şaire ve başka şeylere nispeti gibi. Bu nispet resm-i nâkıstır ve 

zihinde hasıl olan sureti ifade eder. Bu ise sadece bir tasavvurdur. Tasdik ise tasavvura döner 

ve onda son bulur. Tasavvur ise o ikisinden arka kalan tasdik için bir neticedir.” (Kızıl Îcaz, 

178.) “Yani, tasavvur tasdik için şart ve cüzdür. Bir şeyin iki mütenakız şeyin yerine kaim 

olması caiz değildir, ya da kendisinden mütenakızı için bir şart olması da caiz değildir. Çünkü 

tasavvur cins ve tasavvurat için zâtî değildir, bilakis ıstılahlar gibi a’râz-ı âmmdır.” (Kızıl Îcaz, 

179.)  

Bediüzzaman imanın yalnız tasavvurdan ibaret olmadığını burhana dayanan ilim denilen 

tasdik olduğunu ifade eder ve şöyle der: “Aradığımız hakiki tevhid, yalnız tasavvurdan ibaret 

bir marifet değildir. Belki ilm-i Mantık’ta tasavvura mukabil bir ma’rifet-i tasavvuriyeden çok 

kıymettar ve burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir.” (Şualar, s.154.) Ehl-i hakikat olan 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin imamlarının marifet ve tasavvurdan daha yüksek bir iman yolunu 

açtığını da belirtir ve şöyle der: “Yüksek ehl-i hakikat dahi, marifet ve tasavvur değil, belki 

ondan çok âlî ve kıymetli olan iman ve tasdikte, iki cadde ile hareket etmişler.” (Emirdağ 

Lahikası, 1:6.) 

Tasavvurlar arasında ilişkinin bulunduğunu veya bulunmadığını bildiren cümleye 

“tasdik” denir. Bu sebeple müteahhirin mantıkçıları Mantık ilmindeki külliyatı “Tasavvurat” 

ve “Tasdikat” diye ikiye ayırmış ve incelemişlerdir. Bediüzzaman’a göre “Tasavvur ve tasdik, 

birincisi müfret ikincisi hüküm olarak müteallikte farklılaştıkları gibi, taallukta da 

farklılaşmışlardır. Çünkü birincisindeki taalluk ikisi arasındaki nispet ile ilgilidir. Nispetin 

varlığı ise iki taraf arasındaki akd ve rapt üzerine kuruludur. Birincisi iki taraf arasındaki 

infisale ve nispetten inhilale delâlet eder.” (Kızıl Îcâz, 181.) 

Tasdike bizi ulaştıracak olan da hüccettir. “Hüccet, hadiselerin zürriyetlerini bilmek ve 

ilişkilerini ortaya çıkarmaktır ve kâinattaki ilişkiler silsilesinin merkezidir ve hakikat-ı uzmanın 

asıllarından semerelerine giden hayat mecralarının timsalidir.” (Kızıl Îcâz, 180.) 

Bediüzzaman Hazretleri tasavvurdan tasdika kadar giden aklın mertebelerini şöyle 

sıralar:  

“Dimağda merâtip var, birbiriyle mültebis, ahkâmları muhtelif.  

Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir.  

Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor.  

Sonra iz’an oluyor, sonra gelir iltizam.  

Sonra itikad gelir.  

 

İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Her birinden çıkar bir hâlet.  

Salâbet itikaddan, taassup iltizamdan, imtisal iz’andan, tasdikten iltizam. 

Taakkulde bîtaraf, bîbehre (nasipsiz) tasavvurda.  

Tahayyülde safsata hâsıl olur, mezcine eğer olmaz muktedir.  

Bâtıl şeyleri güzel tasvir etmek, her demde, sâfi olan zihinleri cerhtir, hem idlâli.”  

(Sözler, Lemaat, s.1148.) 

Bir gayr-i müslim de Kur’ân’ın bir hükmüne taraftar olabilir; ama iman etmez. Bu sebeple 

iltizam iman sayılmamaktadır. İtikat iltizamdan da sonra gelmektedir. İtikat varda o hükme sıkı 

sıkıya sarsılmaz ve şüphe getirmez bir surette inanmayı netice verir ki buna “salabet” denir.   



 

 
 

Tasdik denilen ilim ikiye ayrılır: Yakîn ve Zann 

Yakîn: Doğruluğundan şüphe duyulmayan, vakıaya uygun kesin bilgi demektir. Bir 

başka ifadeyle tasdik ve inanca ulaştıran doğru bilgidir. Bu nevi bilgiye “burhanî bilgi” denir. 

Mantıkçılar “hata ve yanılma ihtimali bulunmayan ve gerçekle örtüşen bilgi” demişlerdir. 

Bize verilen haberin doğruluğundan şüphe yoksa biz ona yakînî bilgi diyoruz. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri İman hakikatlerinin “meşâhir-i insaniyenin haberlerini 

aklen kat’î burhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle – fikren ve mantıken – yakînî bir surette ispat 

ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler” (Asay-ı Musâ, s.14.) 

tarafından ispat edilerek yakînî bir imana sahip olduğunu ifade eder.  

Ayırca imkân-ı zâtînin yakînî ilmiyeye münafi olmadığını ve ona şüphe vermeyeceğini 

de şöyle ispat eder: “İmkân-ı zâtî ise, yakînî ilmiye münafî değil ve zarûret-i zihniyeye zıddiyeti 

yoktur. Meselâ, şu dakikada Karadeniz’in yere batması, zâtında mümkündür ve o imkân-ı zâtî 

ile muhtemeldir. Halbuki, yakînen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz, şüphesiz 

biliyoruz; ve o ihtimâl-i imkânî ve imkân-ı zâtî, bize şek vermez, bir şüphe getirmez, yakînimizi 

bozmaz. Meselâ, şu güneş, zâtında mümkündür ki, bugün gurûb etmesin veya yarın tulû 

etmesin. Halbuki, bu imkân, yakînimize zarar vermez, şüphe getirmez.” (Sözler, s.278.) 

İslam hukuku “Şek ile yakīn zâil olmaz” genel kuralını kabul eder. (Mecelle, Md. 4.) Zira 

yakîn “bir şeyin o şey olduğuna kalbin mutmain olması”, “kati delile dayanarak kesinliğe 

ulaşması” şeklinde tanımlamıştır (Ahmed b. Muhammed el-Hamevî, 1: 193; Ali Haydar, 1: 39-

40.) 

Yakînin üç mertebesi vardır: “İlme’l-Yakin, Ayne’l-Yakin ve Hakke’l-Yakin.” Bunlar 

ayrıca Marifetullah’ın da üç mertebesidir. Bunlar iç içe yaşanır. Bir kişinin öğrenci olmadan 

önce bu vasfı bilmesi ilmel yakin olup, okula giderek hem ilmel hem aynel hem hakkel yakin 

öğrenci olması bu mertebeleri yaşamın içinde iç içe yaşaması demektir.  

İlme’l-Yakin; ilim ile bir şeyi bilmek ve tanımaktır. Bu bilgi kesinliği ispatlanmış olan 

bilgidir. Kesinliği delil ve keşif ile ispat edilemeyen şeye bilgi denmez, malumat denir. Bilginin 

delille ve keşif ile elde edilenine de denir. Bilginin delille ve keşif ile elde edilenilenlere yakin 

denir.  



Ayne’l-Yakin; gözle görerek bilmek ve tanımaktır. Marifetin ikinci mertebesidir. Gözle 

görme ve idrak etmek yakin mertebesinde olursa kesinlik ifade eder. Algılar yanıltabilir. Yakin 

kesin marifet ve müşahedeki bilgidir. “Mücahede eden müşahede bulur” sözü bize aynel yakine 

ulaşmanın yolunun nefs mücahedesi ve nefs tezkiyesi olduğunu ifade eder.  

Hakka’l-Yakin; bir bilginin hakikatini nefsinde yaşama ve bulmaktır. Marifet 

mertebesinin yükseğidir. Vuslat marifettir denilirken kastedilen hakkel yakin mertebesidir. Bu 

marifet kişinin hem nefsinde hem alemin nefislerinde Hakk’ı ve hakikati bulması ve 

yaşamasıdır. Bu mertebenin ve söz konusu mertebelerin iç içe birçok mertebeleri vardır. Bu 

mertebe bilginin bizatihi yaşayarak hakikate erme ve şüpheye yer bırakmadan ve işin hakikatini 

idrak etme mertebesidir. 

Kahramanlığı bilmek ilmel yakin, kahramanlığı görmek aynel yakin, kahramanlığı yapıp 

yaşamak hakkel yakin mertebesidir. Tıpta okumak, ilmel yakin, staj yapmak aynel yakin, 

sorumluluğu alarak doktorluk yapmak hakkel yakin mertebesidir. Grip hastalığını bilmek ilmel 

yakin, Gripe yakalananı görmek aynel yakin, Grip olup hastalığı yaşamak hakkel yakin 

mertebesidir.  

Bir tepenin arkasında bir ateş yanıyor. Biz ise tepenin beri tarafındayız. Tepenin ardından 

yükselen dumandan yola çıkarak, orada bir ateş olduğuna intikalimiz ilme’l-yakini ifade eder. 

Tepenin başına çıkıp, ateşi gözümüzle görmemiz ise ayne’l-yakini ifade eder. Derece ve 

sağlamlık bakımından öncekinden daha sağlam ve daha üstündür bu yol. Ateşin içine elimizi 

sokup, yanarak ateşi hissetmemiz ise, hakke’l-yakini ifade eder ki, bu mertebe, evvel ikisinden 

daha sağlam ve daha katiyet ifade eder. 

 

Zann: Şüphe ile beraber olan kanaattir. Ayrıca ilmen ulaşılan kesin bilgi anlamına da 

gelmektedir; ancak yakînî bir bilgi değildir. Zann kökünden türeyen pek çok kelime hem 

kuşkuyu hem de kesinliği ifade eder; ancak yakîn ifade etmez.  

Mantıkçılara göre bir haberin doğruluk ve yanlışlığından doğruluk tarafı ağır basar, aksi 

de muhtemel ise bu bilgiye “zann” denir. Zann, mantıkta, felsefede, kelâmda ve İslam Fıkhı 

olan Hukuk dilinde “râcih olan kavl” yani doğruluğu tercih edilen bilgidir; ancak aksi de 

mümkün görülen kanaat, görüş ve hükümdür. Zannın bir tarafında ilim, diğer tarafında ise cehil 

vardır. Doğruluk yönünde ilme yakın olan tasdike, güçlü emarelerle desteklenen zanna ise 

“Zann-ı Galip” denir. (Gelenbevî, El-Burhan fi’l-Mantık, s.50.) 

“Taklit” denilen ilminden şüphe edilmeyen büyük alim zatların düşüncelerini ve 

hükümlerini delilsiz kabul etmek de kesin bilgi verir ve makbuldür; ancak bu “Zann-ı Galip” 

nevinden olup “Yakînî” bir bilgi değildir. (Mahmut Hasan el-Muğnisî, Muğni’t-Tullap, s.235.) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu konuda şöyle der:  

“İlm-i mantıkta, bürhan-ı yakînî, hüsn-ü zanna ve makbul şahıslara bakmıyor, cerh 

edilmez delile bakar ki; bütün Risale-i Nur hüccetleri, bu bürhan-ı yakînî kısmındandır.  

Çünkü ehl-i velâyetin amel ve ibadet ve sülûk ve riyazetle gördüğü hakikatler ve perdeler 

arkasında müşahede ettikleri hakaik-ı imaniye; aynen onlar gibi, Risale-i Nur, ibadet yerinde, 

ilim içinde hakikate bir yol açmış, sülûk ve evrad yerinde, mantıkî bürhanlarla ilmî hüccetler 

içinde hakikatü’l-hakaika yol açmış ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde doğrudan doğruya ilm-

i kelâm içinde ve ilm-i akîde ve usûlü’d-din içinde bir velâyet-i kübra yolunu açmış ki bu asrın 

hakikat ve tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefî dalâletlere galebe ediyor; meydandadır. 

Teşbihte hata olmasın, nasıl ki Kur’ân’ın gayet kuvvetli ve mantıkî hakikati, sair dinleri, 

felsefe-i tabiiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp onlara bir nokta-i istinad oldu, taklidî 

ve aklın haricindeki usûllerini de bir derece muhafaza etti; aynen öyle de, bu zamanda onun bir 

mu’cizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi felsefe-i maddiyeden gelen dehşetli dalâlet-i ilmiyeye 

karşı avâm-ı ehl-i imanın taklidî olan imanlarını, o dalâlet-i ilmiyenin savletinden kurtarıp 

umum ehl-i imana bir nokta-i istinad ve yakın ve uzaklarda olanlara dahi zabt edilmez bir kal’a 



hükmüne geçmiştir ki bu emsalsiz dehşetli dalâletler içinde yine avâm-ı mü’minînin imanını 

şüphelerden ve İslâmiyetini hakikatsizlik vesveselerinden muhafaza ediyor. 

Evet, her tarafta, hatta Hint ve Çin’de ehl-i iman, bu zamanın çok dehşetli dalâletinin 

galebesinden, “Acaba İslâmiyette bir hakikatsizlik mi var ki sarsılmış?” diye şüpheye ve 

vesveseye düştüğü vakit birden işitir ki “Bir risale çıkmış, imanın bütün hakikatlerini kat’î ispat 

eder, felsefeyi mağlup edip zındıkayı susturuyor” diye anlar. Birden o şüphe ve vesvese zâil 

olup imanı kurtulur ve kuvvet bulur. (Emirdağ Lâhikası-1, s. 121.) 

 

Sonuç olarak bilinen şeyler iki 

nevidir. Birincisi kolayca 

bilinenlerdir. Bunlara “Malumat-ı 

Tasavvuriye” denir. İkincisi, nisbet-i 

hükmiye ile bilinen tasdiklerdir ki 

bunlara da “Malumat-ı Tasdikıyye” 

denir. Bunlar bedihî şeyler olduğu 

için bilinmeleri zor olan eşyayı tarif 

yoluyla bilinmeyen tasavvuratı veya 

istidlal yoluyla bilinmeyen tasdikatı 

öğrenmeye vesile olur. Biz bunlara 

nazariyat diyoruz. Yani ilim, 

tasavvur ve tasdik yoluyla 

bilinenlerdir. Bunlar da ikiye ayrılır: Birincisi, bedihî ve zaruri ilimdir ki bunu bilebilmek için 

tarife, düşünmeye ve fikir yürütmeye gerek olmadan bilinenlerdir. “Bir şeyin bütün parçasından 

büyüktür.” “Ateş yakıcıdır” gibi. İkincisi, nazarî ve kesbî olan ilimdir. Nazar, yani akıl yürütme 

ve fikirle ulaşılmayan ilimlerdir. Akıl malum ile meçhul arasında hareket etmesi ile 

bilinenlerdir. (Muhammed Rıza el-Muzaffer, El-Mantık, s. 1:13.) 

Bediüzzaman bu konuda şöyle demektedir: 

“Bir şeyin tahsili için çalışarak zihnin gafletten kurtulmasını isteyerek ma’kulât benzeri 

şeylere aklın nazar etmesi için müstetbeât yoluyla, meçhulün tahsili için malumun mülahazasını 

yanına alarak ve basit neticelere ulaşarak rütbeleri keşfetmektir. Sonra suretin tahsili için 

hareket etmek, düşünerek, işlerin tertibi için gerekli şeyleri yapmak, masdar ile hâsıl olan 

dereceyi doğurmaktır. “Avam bu hakikati parça parça anlar.”  

Kısaca, zihin bir delil hazırlarken iki yol kullanır. İlk olarak müddeasını ispat için 

münasip makulât ve malûmat sahasında hareket eder. Münasip makulât ve malumatlardan hasıl 

olan mukaddemâtı tam olarak bulduğu zaman ilk hareket tarzına son verir. İkinci olarak belli 

bir suret ortaya koymaya çalışır. Bunun için şartlarına uygun ve küll olarak o konuda 

mukaddematı tayin eder ve buna göre sureti teşkil eder. Böylece delili tamamlar ve matlubuna 

vasıl olur.” (Kızıl Îcâz, s.173.) 

 

Cehlin Tarifi ve Aksâmı 

Cehl, ilmin tersidir. Cehl, bilmemek, bilgiden yoksun olmak” anlamında masdardır; ama 

isim olarak kullanılır. Kur’ân-ı Kerimde dört ayette “cehâlet” şeklinde ve yirmi ayette aynı 

kökten gelen muhtelif isim ve fiiller şeklinde geçer. Mantıkta “bilmek yahut bilme kabiliyeti 

varken bir şeyi bilmemeye cehalet denir. Görme kabiliyeti olmayan şeye a’mâ denmediği gibi, 

câmid şeylere de câhil denemez.  

Cehâlet iki nevidir. Birincisi, “cehl-i basit”tir ki bir şeyi bilmemek ve bilmediğinin de 

farkında olmamaktır. İkincisi ise “cehl-i mürekkeptir” ki yanlış bilmek ve bilmediği halde kendi 

yanlış bilgisini ilim zannedip ahkam kesmek ve doğru olanı da kabul etmemektir. 

Bediüzzaman bu konuda şöyle buyurur: 



“İnsanların arza ait malumat ve müsellemât-ı bedihiyatları ülfete mebnidir. Ülfet ise cehl-

i mürekkeb üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikate bakılırsa zannettikleri ilim cehildir. Bu sırra 

binâendir ki, Kur’ân ayetleriyle insanların nazarlarını melufları olan şeylere çeviriyor. Âyetler 

necimler gibi ülfet perdesini deler atar. İnsanın kulağından tutar, başını eğdirir. O ülfetin 

altındaki havâriku’l-âdât, mucizeleri gösterir.” (Mesnevi-i Nuriye, 197.) 

“Efkâr-ı hâzırada cehl-i basiti cehl-i mürekkebe kalbeden en mühim sebep; meşhul bir 

şeye parlak bir isim takmakla anladım zannetmek ve meçhul şeyleri ona irca ile izah ettim 

zannetmektir. Halbuki tarif ya had ya resim ile olur. Yoksa vâzıı câhil ve müsemmâya mümas 

olan veçhi muzlim ve göze çarpan veçhi, şeffaf bir ism-i camid ile olmaz: manyetizma, telepati, 

kuvve-i mıknatısiye gibi...” (Sünuhat, Tuluat, İşarat, s.119.) 

Fen ilimleri, kâinatta cari olan kanunları keşfedip ona bir terim ya da isim takınca, o 

kanunları bütünü ile izah ettiğini zannediyor. O kanunlarla görünen İlahi hikmet ve mucizeleri, 

o ismi takmakla sıradanlaştırıyor ve basitleştiriyor. Mesela, elektrik harika bir mucize ve nimet 

iken, ona şiddetli bir akım deyip, oradaki İlahi nimetleri örtbas ediyor. Bu düşünce tarzı bir 

yandan fenni olarak insanları aydınlatırken; diğer yandan maddeci felsefe ile o harika nimet ve 

mucizeleri kanun adı ile adileştirip sıradanlaştırarak, insanların manevi aydınlanmasını 

engelliyor. 

“Cehl-i mürekkebi intaç eden, nazar-ı sathîyi tevlid eden ülfetten tecrid-i nazar etsen ve 

akla karşı sedd-i turuk eden evhamın âşiyânı olan mümâresât-ı ilzâmiyattan nefsini tahliye 

etsen, hurdebinî bir hayvanın sureti altında olan makine-i dakika-i bedia-i İlâhiyenin şuursuz, 

mecrâ ve mahrekleri tahdit olunmayan ve imkânâtında evleviyet olmayan esbab-ı basita-i 

camide-i tabiiyeden husûl-pezîr ve o destgâhın masnuu olduğunu, kendi nefsini kandırıp 

mutmain ve ikna edemezsin. Meğer herbir zerrede Eflâtun kadar bir şuur ve Calinos kadar bir 

hikmeti ispat ettikten sonra, zerrât-ı saire ile vasıtasız muhabereyi itikad ve esbab-ı tabiiyenin 

üssü’l-esası hükmünde olan cüz-ü lâyetecezzâdaki kuvve-i cazibe ve kuvve-i dâfianın 

içtimalarının hortumu üzerindeki muhaliyetin damgasını kaldırabilsen... Eğer nefsin bu 

muhalâta ihtimal verse, seni insaniyet defterinden sildirecektir. Fakat caizdir ki, her bir şeyin 

esası zannettikleri olan cezb ve def’ ve hareket, âdâtullahın kanunlarına birer isim olsun. Fakat 

kanun kaidelikten tabiîliğe ve zihnîlikten haricîliğe ve itibardan hakikate ve âletiyetten 

müessiriyete gelmemek şartıyla kabul ederiz.” (Muhakemât, s. 116.) 

 

Vehim ve Şekk 

Cehaletin iki nevi daha vardır. Birincisi “Vehim” ikincisi ise “Şek”tir.  

Vehim: Kuruntu, zan, tahmin ve tahmin anlamına gelir. Çoğulu “evham”dır. İki 

hükümden doğruya yakın olanına “zan” daha uzak olanına “vehim” denir. “Tevehhüm” ise bir 

şeyin varlığı hakkında tereddüt etmeye denir. Zihin zayıf tarafı terk ederse tercih edilen tarafa 

“vehim” denir, kuvvetli tarafa meylederse buna da “zann-ı galip” denir. 

İlk olarak Yakup b. İshak el-Kindî vehmi bir felsefe terimi olarak “zihnin bir şey hakkında 

kabul veya redde karar verememe durumu” olarak tanımlamıştır. Vehim ve zan birbirinin 

nakızıdır. 

Şekk ise, şüphe ile aynı manayı ifade eder. “Bir hüküm ve konu hakkında kesin bilgi ve 

kanaate varamamaktan doğan tereddüt ve kararsızlığı ifade eder. Mantık dilinde ise, 

hükümlerde iki taraftan birinin tercih edilemiyor olması halidir.  

Bediüzzaman der ki: “İmkân-ı vehmî, esassız olan ırk-ı taklitten tevellüt ile safsatayı 

tevlid ettiğinden, delilsiz olarak her biri bedihiyatta bir ‘belki’ bir ‘ihtimal’ bir ‘şekke’ yol açar. 

Bu imkân-ı vehmî, galiben muhakemesizlikten, kalbin za’f-ı asabından ve aklın sinir 

hastalığından ve mevzu ve mahmülün adem-i tasavvurundan ileri gelir. Halbuki, imkân-ı aklî 

ise: Vacip ve mümtenî olmayan bir maddede, vücud ve ademe bir delil-i kat’iyye dest-rest 

olmayan bir emirde tereddüt etmektir. Eğer delilden neş’et etmiş ise makbuldür, yoksa muteber 

değildir.” (Muhakemât, 76.) 



Bediüzzaman hazretleri “Bir delilden, bir emareden neş’et etmeyen bir ihtimalin 

ehemmiyeti yok; kat’î ilme şek katmaz, yakîn-i hükmîyi sarsmaz” demektedir. Sokaktan geçen 

herhangi bir adamın birisini öldürmeye gitme ihtimali de vardır. Ancak bu konuda herhangi bir 

emare, bir delil olmadığına göre böyle bir ihtimali dikkate almak mânasızdır. Biz o adamın 

başka bir işe gittiğine hükmederiz ve bu hükmümüzü o delilsiz ihtimal sarsmaz. 

Bizim bir şeyi zihnen kabul etmemiz, ancak bir delil ile olabilir. Delil ve burhan olmadan 

bir şeyi tasdik etmemiz, makbul ve geçerli değildir. Zatında mümkün olan her şeyi vaki kabul 

etmek, zihnî bir marazdır. Bu sebeple vukuat ile imkânatı birbiri ile karıştırmamak gerekir. 

İmkân-ı Zatî: Bir şeyin aslında mümkün olma haline denir. Mesela; Karadeniz zatında 

pekmez denizine dönüşebilir. Allah dilerse Karadeniz’i pekmez haline dönüştürebilir. 

İmkân-i Zihnî: Zâtında mümkün olan bir şeyin, zihnen olmuş gibi kabul edilme halidir. 

Mesela, Karadeniz’in pekmez olmasını zatında mümkündür diye, zihnen de pekmez kabul 

etmek aklî bir hastalıktır. Bir şeyin zatında mümkün olması, zihnen de olmasını gerektirmez. 

Bizim bir şeyi zihnen kabul etmemiz, bir delil ve burhan ile olabilir. Yani delil ve işaretler; 

Karadeniz’in pekmeze dönüştüğünü gösteriyor ise, ancak o zaman zihnen onun pekmez 

olduğunu kabul ederiz, yoksa delilsiz ve işaretsiz, zatında mümkündür diye onu pekmez olarak 

kabul etmemiz akıl hastalığıdır. 

“Şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki: Bazı hassas ve sâfi-kalb insanlara, tahayyül-

ü küfrîyi tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvur-u dalâleti, dalâletin tasdiki suretinde 

gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline 

gösteriyor. Ve imkân-ı zâtîyi imkân-ı aklî şeklinde gösterip, imandaki yakînine münâfi bir şek 

tarzını veriyor. Ve o vakit o biçare hassas adam, kendini dalâlet ve küfür içine düştüğünü 

tevehhüm edip imandaki yakîninin zâil olduğunu zanneder, ye’se düşer, o yeisle şeytana 

maskara olur. Şeytan hem ye’sini, hem o zayıf damarını, hem o iltibasını çok işlettirir; ya divane 

olur, yahut “Herçi bâd, âbâd” der, dalâlete gider. 

Şeytanın bu desisesinin mahiyeti ne kadar esassız olduğunu, bazı risalelerde beyan 

ettiğimiz gibi, burada icmâlen bahsedeceğiz. Şöyle ki: Nasıl ki âyinede yılanın sureti ısırmaz 

ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi telvis etmez. Öyle de, hayal veya fikir âyinesinde 

küfriyâtın ve şirkin akisleri ve dalâletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı 

bozmaz, imanı tağyir etmez, hürmetli edebi kırmaz. Çünkü meşhur kaidedir ki, “Tahayyül-ü 

şetim şetim olmadığı gibi, tahayyül-ü küfür dahi küfür değil ve tasavvur-u dalâlet de dalâlet 

değil.” 

İmandaki şek meselesi ise, imkân-ı zâtîden gelen ihtimaller, o yakîne münâfi değil ve o 

yakîni bozmaz. İlm-i usul-i dinde kavâid-i mukarreredendir ki, “İmkân-ı zatî, yakîn-î ilmîye 

aykırı değildir.” (Lem’alar, s. 139; Gazâlî, el-Menhûl, s.122; el-Müceddidî, Kavâidü’l-Fıkh, 

s.11, 143.) 

 

LAFIZLARIN MANAYA DELALETLERİ 

 

“Lafız hakkında Allah Teâlâ’nın hikmetleri nelerdir, Onun işleri ne kadar hayret 

uyandırıcıdır ve nakış olarak ne kadar güzeldir. İnsanın cinsi ile insanın faslını bağlayan 

nefestir. Bu nefes iki başlı, iki vazifeyle görevli, iki semere sahibi, iki kıbleye dönmüş, hayat 

suyunun tasfiyesi halinde canlının hayat ateşi için en aşağı derecesini semere veren ve 

konuşanın konuşma hareketi için en yüce derecesini ortaya çıkarandır.  

Nefesin âlem-i gayba girmesiyle, kimyevî aşk sebebiyle oksijenin karbon ile imtizacı 

sırrıyla tahlil edici hücreler devreye girer ve kirli kan temizlenir. İki unsur imtizaç ettiği zaman 

tek bir hareketle hareket ederler. Bu durumda ikinci hareket baki olarak boşlukta kalır. 

Hareketin ısıya, ısının harekete dönüşmesi sırrıyla şu boşluktaki baki hareket, tabii ısıya inkılap 

eder. Yani canlının nâr-ı hayatını iş’âl eder. Ve birdenbire nefes zahmetli bir şekilde âlem-i 

gayptan âlem-i şahadete çıkar. 



Çünkü mahreçlerden nefes, ses ile keyfiyetlenerek birleşir ve ses makta’larda harflere 

tahavvül ederek farklılaşır. Ve onun hareketi ile seslerin kıt’aları bulunur. Çünkü, nefes, cisim 

olarak nakışların ve şekillerin güzelliklerini ifade eder, garazların ve maksatların taşıyıcısı olur, 

duyguları terennüm ederek uçurur, akıllar arasındaki elçiler olarak Sani-i Hakim’in takdir ettiği 

yere kadar gönderir. Lafz, fikrin kaynağıdır, tasavvurun suretidir, teemmülün devamlılığıdır ve 

zihnin işâretidir.  

Hafifliği birbiri ardınca gitmesi, masrafların azlığı, zahmetsizliği ve kararsızlığı sebebiyle 

bu büyük nimet için lafz tercih edildi. Bu nimetin kıymetini bilmemek, inkâr ve israf etmek ne 

büyük cehalet.” (Kızıl Îcâz, 182.) 

 

Vücudun Envâı 

Eşyanın dört vücudu vardır: 

1. Vücûd-u Haricî: Şahsımız ve çevremizdeki ağaç, hayvan ve madenlerin var olan 

vücutlarıdır. Bediüzzaman şöyle buyurur: “Vücûd-u harici, vücûd-ı misaliden daha sabit, daha 

muhkemdir. Vücûd-u hariciden bir nokta, vücûd-u misaliden bir dağı içine alabilir. Kezâlik 

vücûd-u vücûbî; daha kavî, daha râsih, daha sabittir. Belki de vücûd-u hakiki, vücûd-u hâricî 

ondan ibarettir. 

Binaenaleyh ilm-i muhit-i ezelîde temessül eden imkânî vücutlar, vücûd-u vücûbînin 

tecelliyât-ı nuraniyelerine âyine ve makestirler. Öyle ise ilm-i ezelî imkânî vücutlara ayine 

olduğu gibi, imkânî vücutlar da vücûd-ı vücûbîye âyinedir. Sonra o imkânî vücutlar ilm-i 

ezelîden vücûd-u hariciye intikal etmişlerse de vücûd-u hakikî meretebesine vâsıl 

olmamışlardır.” (Mesnevi-i Nuriye, 146.) 

Vücûd-i hariciyi yüce Allah yoktan yaratıp varlık sahasına çıkarmaktadır. “Hiçten, hiçbir 

şey icad edilmiyor ve hiçbir şey idam edilmiyor; yalnız bir terkip, bir tahlildir ki, kâinat 

fabrikasını işlettiriyor” diyen felsefecilere ve tabiatçılara Bediüzzaman şöyle cevap verir: 

“Acaba her senede dört yüz bin envâı birden zemin yüzünde icad eden; ve semâvat ve arzı altı 

günde halk eden; ve altı haftada, her baharda, kâinattan daha san’atlı, hikmetli, zîhayat bir 

kâinatı inşa eden bir kudret-i ezeliye, bir ilm-i ezelînin dairesinde plânları ve miktarları taayyün 

eden mevcudat-ı ilmiyeyi, göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı 

göstermek için sürülen bir ecza misilli, gayet kolay o mâdûmât-ı hariciye olan mevcudat-ı 

ilmiyeye vücud-u haricî vermeyi o kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve icadı inkâr etmek, 

evvelki güruh olan Sofestâîlerden daha ziyade ahmakane ve cahilânedir. 

Bu bedbahtlar, âciz-i mutlak ve yalnız bir cüz-ü ihtiyarîden başka ellerinde olmayan, 

firavunlaşmış kendi nefisleri hiçbir şeyi idam ve yok edemediklerinden ve hiçbir zerreyi, bir 

maddeyi hiçten, yoktan icad edemediklerinden ve güvendikleri esbab ve tabiatın ellerinde 

hiçten icad gelmediği cihetle, ahmaklıklarından diyorlar: “Yoktan var olmaz, var da yok olmaz” 

deyip, bu bâtıl ve hata düsturu Kadîr-i Mutlaka teşmil etmek istiyorlar. 

Evet, Kadîr-i Zülcelâlin iki tarzda icadı var: Biri ihtirâ’ ve ibdâ’ iledir. Yani hiçten, yoktan 

vücut veriyor ve ona lâzım herşeyi de hiçten icad edip eline veriyor. Diğeri inşa ile, san’at iledir. 

Yani, kemâl-i hikmetini ve çok esmâsının cilvelerini göstermek gibi çok dakik hikmetler için, 

kâinatın anâsırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor; her emrine tâbi olan zerratları ve 

maddeleri, rezzâkiyet kanunuyla onlara gönderir ve onlarda çalıştırır. Evet, Kadîr-i Mutlakın 

iki tarzda, hem ibdâ’, hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, 

en suhuletli, belki daimî, umumî bir kanunudur. Bir baharda, üç yüz bin envâ-ı zîhayat 

mahlûkatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten 

icad eden bir kudrete karşı "Yoğu var edemez" diyen adam, yok olmalı!” (Lem’alar, 23. Lem’a, 

Tabiat Risalesi, s.195-196.) 

 

2.  Vücûd-u Zihnî: Hariçte bulunan varlıkların zihnimizde mefhum olarak varlığıdır. Buna 

“Vücûd-u İlmî” de denir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Her nev’i ve her cüz’ünün ilm-i 



ilâhide muhtelif tavırlar ile müteaddid vücutları, bir silsilei vücûd-u ilmî teşkil eder ve vücûd-ı 

hârici gibi, vücûd-u ilmî dahi, hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki; 

mukadderat-ı hayatiye o mânidar ve canlı elvâh-ı kaderiyeden alınır” (Ta’likât, 53; Sözler, 110.) 

buyurmaktadır. 

Yüce Allah’ın ilminde her şey varlığını devam ettirdiği için mutlak yokluğun söz konusu 

olmayacağını da şöyle ifade eder: “Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir ve 

vücud-u ilmîye perde olmuş bir ünvandır. Hattâ, bu mevcudat-ı ilmiyeye, bazı ehl-i tahkik 

“a’yân-ı sâbite” tabir etmişler. Öyle ise, fenâya gitmek, muvakkaten haricî libasını çıkarıp, 

vücud-u mânevîye ve ilmîye girmektir. Yani, hâlik ve fâni olanlar, vücud-u haricîyi bırakıp, 

mahiyetleri bir vücud-u mânevî giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer” (Mektubat, 15. 

Mektup, s.62.) 

 

3. Vücûd-ı Lafzî: Eşyaya ve varlıklara ait kullandığımız mefhumların ve manaların 

lafızlarla, kelimeler ve sözlerle ifadesi ve zihindeki tasavvurlarıdır. Biz her bir şeye tanımak ve 

ifade etmek için bir isim veririz ve bu isim söylendiği zaman zihnimizde onu canlandırırız. 

İnsan” denilince insan, Ali denilince Ali zihnimizde malum hale gelir. Buna Vücûd-u lafzî 

denir.   

 

4. Vücûd-ı Kitâbî: Telaffuz edilen lafızlardan sadece dinleyenler istifade ederler. 

Okuyanların ve gelecek nesillerin istifade edebilmesi için bu lafızların yazılı hale getirilmesi 

gerekir. Harfler ve kelimelerle ifade edilen lafızlara “Vücûd-u kitabî” denir.  

 

Ayrıca şu temel bilgiler de tamamlayıcı bilgilerdendir. Bir küllî mânâ hâriçteki bütün 

fertler için sabit olursa buna “ma’kul-i evvel” denir. İnsanın küllisi bütün insanlık fertlerine 

şamildir ve onu isbat eder. Burada onun sadece zihinde sabit olmasıyla hâriçte sabit olması 

arasında fark yoktur. Ama ateş için hararet hariçte sabit olduğu gibi, hakikati sabit olan ama 

hariçte sabit olmayan a’yan gibi lafızlar arasında fark yoktur.  

Şayet bir külli manâ sadece zihinde bütün fertleri için sabit olursa buna “ma’kûli’s-sanî” 

denir. Vücud, vücûp ve imkân gibi... kelam, hikmet ve felsefedeki mefhumlar ile kazıyye, kıyas 

ve küllî gibi mantık kavramları bu nevidendir. (Ta’likât, 122.) Bütün ilimlerdeki ıstılahlar 

hakâık-ı itibariyedir ve vücûd-u haricileri yoktur. (Ta’likât, 53.) 

 

Delaletin Envâı 

Delalet, lügatte “yol gösterme ve kılavuz” anlamındadır. Delalet dil, edebiyat, mantık, 

cedel ve hukuk gibi ilimleri yakından ilgilendiren; söz, davranış, yazı, hareket, durum gibi 

herhangi bir şeyin belli bir bilgi, anlam ve hükümle bağlantısını ifade etmek üzere müşterek 

olarak kullanılan bir mefhumdur. 

 

Mantık’ta “bir şeyi bilmekle başka bir şeyin de bilinmesini netice veren şeydir” diye tarif 

edilir. Bu iki şeyden birincisine “dâll” (delalet eden) ikincisine “medlûl” (delalet edilen) denilir. 

Ancak “Delîl bulunmayınca, medlûlün de bulunmayacağı söylenemez.” Çünkü, Allahü teâlânın 

varlığına delîl olan âlem yaratılmadan önce, medlûl olan yaratanın yok olduğu söylenmiş olur 

ki, bu bâtıldır, hükümsüzdür. Çünkü, Allahü teâlâ, âlem yaratılmadan önce de vardı. O'nun 

başlangıcı ve sonu yoktur. Ezelîdir, ebedîdir. O halde delîl olmadan da medlûl olabilir. Duman 

olmadığı hâlde ateşin bulunması gibi. 

 

Lafızlar manalara delalet ettikleri gibi onları değerlendiren ölçülerdir. Bu sebeple 

Bediüzzaman “Lafızlar manaların boylarının ölçüsüdür. Onun kısaltılmasından ve 

uzatılmasından şikâyet edilmez” (Ta’likât, 42.) demiştir.  

 



Delaletler üç çeşittir: 

1. Aklî Delâlet: Aklın dâll ile medlül arasında zâtî, yani doğrudan bir alaka görerek 

birincisin bilgisinden ikincisinin bilgisine ulaşmasını sağlayan delalettir. Dumanın ateşe 

delaleti, duvarın arkasından duyulan sesin insana delâleti aklî delillerdendir. Akıl bu şekilde 

eserden müessire intikal eder.  

2. Tabiî Delâlet: Aklın dâll ile medlûl arasındaki tabiî, yani fıtrî ve biyolojik, fizyolojik 

veya psikolojik bir alâka kurarak birincisinden ikincisinin bilgisine ulaşmasına “tabii delâlet” 

denir. Yüz kızarmasının utanmaya, yüz sararmasının korku ve heyecana, “off” sesinin iç 

sıkıntısına ve bıkkınlığa delaleti bu nevidendir. Bu da insanın özelliklerindendir. 

3. Vaz’î Delalet: Dâll ile medlül arasındaki aklî ve tabii bir zorunluk bulunmaksızın 

sadece örfe, kültüre ve ortak iletişime bağlı ilişkiden hareketle aklın medlül hakkında bir hükme 

varmasına denir. “Kitap” lafzının iki kapak arasındaki yazılı metne delaleti gibi… Yine başı 

aşağı sallamanın kabule, yukarı kaldırmanın redde delaleti, trafik işaretleri ve çeşitli simgelerin 

yatığı çağrışımların tümü vaz’î delalet nevindendir.  

Vaz’î delaletler aklî ve tabii olmayıp tamamen eğitim ve öğretime bağlıdır, örften ve 

(Talikat, s. 42.) kültürden kaynaklanır. O kültüre sahip olmayanlar tarafından bir anlam 

verilemez. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Demek manâ ve makam ve sanat ise, kelâmın 

delâlet-i vaz’iyesine yardım edebilir. Nasıl kelâm, delâlet-i vaz’iye ile mânâyı gösterir” 

(Muhâkemat, s.109.) buyurarak bunu ifade etmiştir.  

 

Delâlet-i Vaz’iyye lafzî ve gayr-i 

lafzî olarak ikiye ayrılır. Kitap lafzının iki 

kapak arasında metne delaleti delâlet-i 

lafzî, dumanın ateşe delaleti ise gayr-i 

lafzî delalet-i vaz’iyyedir. Dall ile medlul 

arasındaki bağı her zaman akıl 

kurmayabilir. Bazen zihin makuller 

arasında kurulurken bazen de duyular 

vasıtasıyla elde edilen tecrübe, bilgi, 

görgü, insanlar arasındaki ortak iletişim ve 

kullanım birliği gibi mahsusâtla alınan 

verilerle de kurulabilir. 

 

Klasik mantıkta yukarıda ifade edilen altı nevi delâlet varsa da mantığı ilgilendiren sadece 

lafzî vaz’î delalet kısmıdır. Mantık düşünceyi ifade eden söz kısmına bakar. Fiil, işaret, durum, 

sukut, renk gibi şeyler birer anlam ifade etse de Mantık ilminin dışında kalır. Mantık ilmini 

ilgilendiren ve konusu olan lafzî ve vaz’î delalette esas olan, bir sözün doğru bir tasavvur ve 

tasdika ulaştıracak şekilde sâbit ve kesin bir anlam taşımasıdır. Zira lafzî vaz’î delalet bir defa 

va’zedildikten sonra kişilere göre değişmeksizin daima aynı anlamı korur. Akıl, idrâk ve duyu 

alanına giren bütün bilgi objelerinin ifade edebileceği en kapsamlı delâlet çeşididir. 

(Muhammed Rıza el-Muzaffet, El-Mantık, 1:36.) 

Bediüzzaman hazretleri şöyle der:  

“Lafzın manaya delâletinde, va’z edilen yerlerin ve terkiplerin değimesiyle oluşan, 

mutabakat, tazammun, iltizam, zincirleme ınkılaplar gibi farklı şekiller ve unvanlar 

bulunmaktadır. Meselâ, konuşan bir kimse bazen tazammun ile medlûl olur, bazen iltizam ile 

medlûl olur ve hâkezâ… Kuvvetli ile beraber zayıfın bulunması da teslim edilerek tazammun 

ve irade dışı delâletin varlığı ile de iltizam, mutabakata eklenmiştir. Çünkü, “hüküm müştak 



üzerinedir”7 ve “hükmün manası takyide delalet eder”8 sırrıyla özellik, izafet sözünde 

istenilendir.” (Kızıl Îcâz, 184.) 

“Naklî ve aklî iki mukaddime ile müstakil olmayan bir irâdenin bakıyesi ile cüz’üne 

delalet ederse tazammundur. Bunun dışında ise mecâzî bir mutabakat veya eksik bir hakikattir. 

Müşterek bir irade değildir, ancak mecaz ve hakikattır. “O nedir?” sorusunun cevabına girmekle 

gerçekleşir. “O nedir?” sorusunda vuku’ olmaz. Mantıkçılar bu meseleden sadece mutlak olarak 

bahsederler.” (Kızıl Îcâz, s.184.) 

Mantıkta lafzî ve vaz’î delâletin “Mutabakat, Tazammun ve İltizam” olmak üzere üç türü 

bulunmaktadır. 

1. Delâlet-i Mutâbıkıyye: Bir nesneyi veya bir kavramı ifade etmek üzere kullanılan lafzın 

o nesnenin veya kavramın bütününe ve unsurlarına delâlet etmesine mutabakat denir. Meselâ, 

insan lafzının bütün varlık ve unsurlarıyla “konuşan canlı”ya delalet etmesi mutabakattır. 

2. Delâlet-i Tazammuniye: Bir nesne veya kavramı ifade eden unsurlardan birine veya 

birkaçına delâlet etmesine tazammun denir. İnsan lafzının sadece “düşünen” veya “canlı” 

varlığına delalet etmesi tazammundur. “Bediüzzaman “Delalet-i zımnî ve işârî ile kaideten 

mefhum-u kelâmda dâhil oluyor” (Kastamonu Lahikası, s.188.) ifadesi ile delalet-i 

tazammuniyeyi ifade etmiştir.  

3. Delâlet-i İltizâmiye: Bir lafzın doğrudan doğruya konusunun yanında bir de zihnin bu 

konu ile bağlantılı gördüğü bir başka lafza veya anlama delalet etmesine “iltizam” denir. 

Meselâ, “mahluk” teriminin bütün yaratılanlara delâleti mutabakat, mahlukat içinde insana 

delaleti tazammundur, Hâlıka delaleti ise iltizamdır. Zira mahluk lafzı hâlık fikrini de muhtevi 

olduğu için zihin mahluktan zorunlu olarak “bi’l-iltizam” hâlıka intikal eder. Yine “eli açık” 

ifadesi bir kişinin cömertliğine delalet etmesi de iltizamen delalettir.  

Bediüzzaman şöyle ifade eder: “Lafzatullah, sair esmâ ve sıfata camiiyeti ve ism-i azam 

olduğu itibarıyla delâlet-i iltizamiye ile delâlet ettiği gibi; Vacibu’l-Vücûd ünvanına dahi o 

delâlet-i iltizamiye ile delalet ediyor.” (Mektubat, s.392.) 

Beyan, bu üç delâlet yolundan hangisinin edebî açısından daha değerli olduğunu inceler. 

Genellikle iltizam ve tazammun, mutabakattan daha beliğ ve değerli kabul edilir. Bu belâgatte 

açıklık (vuzûh) esas olmakla birlikte, bu açıklığın maksadın çıplak gerçekle değil, 

anlaşılmazlığa düşmemek şartıyla belli ölçüde kapalı olarak ifadesine verilen önemi de gösterir. 

 

“İ'lem eyyühe'l-aziz! 

Bütün Esmâ-i Hüsnânın ifâde ettiği mânâlar ile bütün sıfât-ı kemâliyeye, Lâfza-i Celâl 

olan Allah bil'iltizam delâlet eder. Sair ism-i haslar yalnız müsemmâlarına delâlet eder, sıfatlara 

delâletleri yoktur. Çünkü sıfatlar müsemmâlarına cüz olmadığı gibi, aralarında lüzum-u beyyin 

de yoktur. Bu itibarla ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delâletleri yoktur. Amma Lâfza-

i Celâl, bilmutabakat Zât-ı Akdese delâlet eder. Zât-ı Akdes ile sıfât-ı kemâliye arasında lüzum-

u beyyin olduğundan, sıfatlara da bil'iltizam delâlet eder. 

Ve keza, ulûhiyet ünvanı sıfât-ı kemâliyeyi istilzam etmesi, ism-i has olan Allah'ın da o 

sıfâtı istilzam ettiğini istilzam ediyor. Ve keza, Allah kelimesi de, nefiyden sonra sıfatlarla 

beraber düşünülür. Binaenaleyh Lâ ilâhe illâllah kelâmı, Esmâ-i Hüsnânın adedince kelâmları 

tazammun ediyor. Bu itibarla, şu kelime-i tevhid kelâmı, delâlet ettiği sıfatlar itibarıyla bir 

kelâm iken bin kelâm oluyor: Lâ hâlıka illâllah, lâ fâtıra, lâ râzıka, lâ kayyûme illâllah gibi... 

 
7 “Hüküm müştak üzerinedir” yani, türetilen kelime üzerinde hüküm verilir. Herhangi bir fiil ya da isimden 

türemiş olan isimlere müştak denir. Mesela: “Talip” “Öğrenci” demektir; bu isim, “istedi” manasındaki “talebe” 

fiilinden türemiştir. 

 
8 Mutlak ve Mukayyet: Itlak, salmak ve boşalmak anlamında gelir. Itlak mastarından ism-i mef’ul olan “mutlak” 

kelimesi lafzî herhangi bir kayıt olmaksızın belirsiz bir şeye delalet eden lafızdır. Mutlak, yalnız mahiyete delâlet 

eder. Meselâ, “bir köle azat etmek” cümlesindeki “köle” kelimesi mutlaktır. Mutlakın zıddı “mukayyet”tir. 

“Mü’min bir köle azat etmek” cümlesinde ise köle “mü’min” lafız ile kayıt altına alınmış, sınırlandırılmıştır. 



Binaenaleyh, terakki etmiş olan zâkir bir zât, bu kelâmı söylerken içindeki binlerce kelâmları 

söylemiş oluyor.” (Mesnev-i Nuriye, Şule, s. 306.) 

Şunu da unutmamak lazım ki “Âmm hassa, delâlet-i selâseden hiçbirisi ile delalet etmez.” 

(Muhakemat, 51.) Meselâ, Cenab-ı Hak, Hz. Âdem ve Havva’ya cennette bir ağacın meyvesini 

yasaklar. Ağaç, genel (amm) bir ifadedir, dolayısıyla bu ifadeden yola çıkarak yasak ağacın 

hangisi olduğunu bilemeyiz. Çünkü ağaç ifadesi incir ve elma gibi ağaç türlerinden hiçbirini 

bire bir gerektirmez, tazammun etmez. Dolayısıyla bu yasak ağacın hangisi olduğunu ancak 

sahih bir rivayetle bilebiliriz. Şayet bu konuda sahih bir rivayet yoksa tevakkuf eder, herhangi 

bir hüküm bildirmeyiz.  

 

LAFIZLARIN KISIMLARI 

Mana ifade eden lafızlar genel olarak üçe ayrılırlar. Her bir bölümde kendi arasında farklı 

şekillere taksim edilirler. Bunları kısaca özetleyelim. Bediüzzaman şöyle der: “Lafızların va’z 

edilmesi, ilk olarak onun belirlenmesi, manasının ifade edilmesi için değildir. Bilakis o terkip 

ile arz edilir. Bu sebeple mürekkep mukaddemdir. Delâil-i İ’caz’da olduğu gibi.” (Kızıl Îcâz, 

186.) 

“Mürekkep kavramı, ferd ferd cüzlerin toplamından oluşur. Müfred kavramı ise fertler 

olarak eâmmın yokluğunun sayısı ile oluşur. Ehas kavram ise irâdetin yokluğuna bağlıdır. 

Ehassın yokluğu e’amm olduğu için küllün ehassı e’ammdır ve aklen otuz bir ve olay olarak 

altı kısım olur.” (Kızıl Îcâz, 187.) 

 

1. Mutlak Lafızlar 

Lafızlar, “Mutlak Lafız” olarak ikiye ayrılır. Birincisi “Müfret” lafızlardır. İkincisi, 

“Mürekkep” lafızlardır.  

Müfret Lafızlar: Müfret lafzın cüz’ü manasının cüz’üne delalet etmez. “İnsan” lafzı gibi 

ki, bunun bir cüz’ü hayvan veya nâtıka delâlet etmez. Müfret lafızlar da kendi arasında “Kelime 

– İsim – Edat” olmak üzere üçe ayrılırlar. Edat, mantıkta “harf” demektir. (Ta’likât, 43; Kızıl 

Îcâz, 186.)  

Mürekkep Lafızlar: Bu lafızların cüz’ü manasının cüz’üne delalet eder. “Nişan atıcı” lafzı 

gibi. Mürekkep lafızlar da ikiye ayrılır. “Mürekkeb-i Tâm” hüküm ifade eden mürekkeplerdir 

ve “haber ve inşâ (talep)” olmak üzere ikiye ayrılır. “Âlem mütegayyirdir” ifadesi haber 

cinsinden mürekkep bir lafızdır. Diğeri “Mürekkeb-i Nakıs”tır. Hüküm ifade etmezler. 

“Düşünen insan” lafzı gibi. (Ta’likat, s.45; Kızıl Îcâz, 186.)  

Müfret ademîdir; bir cüz’ünün ademi hâlinde vücudu devam eder. Mürekkeb ise 

vücûdîdir; cüzlerinden birinin yokluğu halinde kendisi de yok olur. Yani, varlığı bütün cüzlerin 

varlığına mütevakkıftır. Bu sebeple “tahrip tamirden daha kolaydır” demişlerdir. Tahribin kolay 

olmasının sebebi, tahribin yollarının çokluğudur.  Bir cüz’ün ademinde kendisi de yok olduğu 

için, güzel bir vasıf olmasa da kendisini ortaya kor.” (Ta’likât, 43.) 

Bediüzzaman bu hususu şöyle izah eder: “Esbab-ı zâhiriyeyi perestiş edenleri aldatan, iki 

şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki, iktiran tabir edilir, birbirine illet zannetmeleridir. 

Hem bir şeyin ademi, bir nimetin mâdum olmasına illet olduğundan, tevehhüm eder ki, o şeyin 

vücudu dahi o nimetin vücuduna illettir. Şükrünü, minnettarlığını o şeye verir, hataya düşer. 

Çünkü bir nimetin vücudu, o nimetin umum mukaddemâtına ve şerâitine terettüp eder. Halbuki 

o nimetin ademi, birtek şartın ademiyle oluyor. 

Meselâ, bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçenin kurumasına ve 

o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu, o adamın 

hizmetinden başka, yüzer şerâitin vücuduna tevakkufla beraber, illet-i hakikî olan kudret ve 

irade-i Rabbâniye ile vücuda gelir. İşte bu mağlâtanın ne kadar hatası zâhir olduğunu anla ve 

esbabperestlerin de ne kadar hata ettiklerini bil.” (Lem’alar, 17. Lem’a, s.138.) 

Bediüzzaman bu kaidelerden şöyle bir sonuç çıkarmaktadır: 



“Âdemoğlu kâinatta devam edip giden ıtnapların tanzimine ve fıtrî ihtiyaçları engelleyen 

inşâiyâta yayılmış bulunan rabıtaların ıslahına muhtaçtır. Hevesini tatmin için “temenni”de 

bulunur. Hırsını teskin için “terecci” eder, ümitlenir. Tekâmül kanununu terbiye etmek için 

“istifham” ile soru sorar. Yardımlaşma ihtiyacı meyli için etrafına “nidâ” eder, yardım ister. 

Hak ile olan irtibatını ortaya çıkarmak için “yemin” eder. Güzele olan meylini hayata geçirmek 

için “emr” eder. Çirkine olan nefretini yerleştirmek için “nehy” eder. Mecalinin genişlemesi 

sebebiyle ihtiyaçlarının önündeki engelleri aşar, “akd-ü hâl” eder ve çözer. Diğer hususları 

buna kıyas et. Sonra ruhun zamanlarda ve mekanlarda, kâinatın sırlarına nüfuz ederek, cevelan 

etme meylinin hatırı için “haber” verir.  

Kısaca Âdemoğlu ve Havva kızının fikirleri, dış dünyadaki itibârî şeylerin ilmî ve fiilî 

olarak başlatıcısı olur. İnfiâlî bir ilimle eşyayı tasavvur eden, Âdemoğlu ve Havvâ kızının 

zihniyetlerinin kaynağının dışında olur. Ve onun yardımcısı “haber”dir. (Kızıl Îcâz, s.195.) 

 

“Haber ile inşâ arasındaki farkın sırrı: Birincisinde illet-i mecâmia zihne geldiğinde, 

zihin onu ya tasdik eder veya reddeder. İkincisinde illet-i muâdde gibi bir şey zihinde vardır. 

Tamamlanmadığında onun hariçte bir varlığı yoktur. Hariçteki geldiğinde o gider. O inşâdır.”  

(Kızıl Îcâz, 196.)  

 

“İ’lem! Bil ki: 

Aşağıdakilerin hepsi emrin ve nehyin kısımlarıdır: Tehdit, ta’ciz, teshîr, tesviye, temenni, 

tedip, irşad, minnet, ikram, imtihan, ihtikar, vacip, haram, mendup, mekruh, mübah, tahyîr ve 

icad. Keza taaccüp ve onun dışındakiler. Yine emir ve nehiy sözlerinden ve makam itibarıyla 

emirden kaynaklanan manaları muhtevi sözler ve benzerleri.” (Kızıl Îcâz, 196-197.)  

“Sonra emir vücûp içindir. Çünkü emirlerin ruhu “kün” emridir. Ve o da icadın 

tamamlayıcısıdır ve yukarıda geçtiği gibi nâkısayı tazammun eder. Mükelleflerin fiilleriyle 

ilgili emirlere gelince, seçme hakkının devam etmesi için, icâdın icâp ile yer değiştirmesi 

gerekir. Çünkü o ikisi aynı kökten çıkarlar ve icap yaratma olmaksızın Yaratıcı’nın emrinde 

vücûbu netice verir.” (Kızıl Îcâz, 197.) 

 

 2. Manaya Nispet İtibarıyla Lafızların Aksamı 

“İ’lem! Bil ki: 

Lisan da insan gibi çeşitli dönemler ve tavırlar geçirir ve asırlar boyunca tekâmül eder. 

Zaman seline yuvarlanan lisanın harabe ve enkazından olan “el-ân”a bakarsan orada dilin 

hayatının ve kaynağının tarihini görürsün. Lisan yıldızının vücuda geldiği bu devir, kuruluşu 

zayıf harflerin ortaya çıktığı, seslerin şiddetli ve zahmetli olduğu ve anlatma tabiatıyla onun 

çoğuna delâlet eden bir devirdir.  

Sonra telhis-i ma’nâ ile hecelere ulaşmıştır. Sonra garazların çoğalmasıyla derece derece 

terkiplere ulaşmıştır ki doğuda bunun işâretleri bulunmaktadır. Sonra maksatların 

bölünmesiyle tasarrufa yükselmiştir. Sonra ince hislerin ve latif garazların birleşmesiyle nahve 

yükselinmiştir ki o da Arapça olup, ihtisârın ihtisârı, ıtnâbın îcazı ve uzunun kısasıdır.  

Sonra hakikat istimrar sırrıyla mecaza kalbolarak iştirâk doğmuştur. Münasebetin nisyanı 

hikmetiyle ve sıfat donmuş manalara inkılap ederek teradüf doğmuştur. Kalanını sen kıyas et. 

Tenâsüp tenâsülün neticesidir.” (Kızıl Îcaz, 192.) 

 

Müteradif ve Mütebayin Lafızlar 

Bir lafız manâ itibarıyla diğer bir lafız yahut lafızlarla kıyâslandığımızda Müteradif 

Lafızlar ve Mütebayin Lafızlar olarak iki ayrı kısım ortaya çıkar. 

1. Müteradif Lafızlar: Birden fazla lafızların tek bir manada iştiraklerine teradüf ve bu 

lafızlara da müteradif lafızlar denir. İnsan için “beşer” ve “insan” kelimeleri gibi. (Muhammed 

Rıza el- Muzaffer, El-Mantık, 1:13.) 



Bediüzzaman der ki:  

“Bil ki! İmtina’ ile beraber bulunan teşekkük, elbiseyi şahsın kendisi vehmettirir, mahiyeti 

hüviyete karıştırır, isim ve resim olarak zatı sıfata karıştırır. Tıpkı kar ile fil dişindeki beyazlık 

gibi. Vacip ve mümkinin vücuduna gelince, bu ikisi sadece araz-ı âmmda iştira ederler ki o da 

mevcudattaki zâtın dışında kalanların vücududur.  

Tehâlüf; tekâbülün dışında kalan, tezat, tenâkuz, tezâyüf, tenâfi, tebâyün ve melekenin 

yokluğundan başka farklılaşmalar buna dâhildir.  

İştirâk; yani istimrar veya tenasi ile kesrette benzerlik sırrını doğurur. Görmez misin ki, 

semâ yüzünü bir nasiye ve nasiyenin yarısının ölü, bir gözü kör ve kirli olarak tahayyül edersen, 

güneşin onu gören ve gösteren bir gözü olduğunu görürsün. Veya semayı dünya ve karanlık bir 

dağ olarak vehmedersen, güneşi hayat suyu olan ziyasıyla hareket eden bir göz olarak görürsün. 

Kalanını kıyas et. 

Çünkü iştirakte tek lafız ve çeşitli manalar bulunmaktadır. Teradüfte ise bunun aksi söz 

konusudur. Mana cihetinden lafza yükselen teradüf çeşitli kola ayrılır. Lafızdan manaya inme 

ve tersine çevirme yoluyla yapılan iştirak kök salar.” (Kızıl Îcâz, 194.) 

1. Mütebayin Lafızlar: Lafızların çoğalmasıyla lafızların manaların da çoğalmasına 

tebayün ve bu lafızlara da mütebayin, yani birbirinden farklı manalar ifade eden lafızlar denir. 

İnsan ve nâtık kelimeleri gibi. Bu lafızlar aynı manalarda bazen ittifak edebilirler, ama 

müteradif lafızlar gibi olmazlar. 

Bediüzzaman der ki: “Kalb ile basarın taalluk ettikleri şeyler mütehâlif, yolları 

mütebâyin, delilleri mütefavit, talim ve telkin edicileri mütenevvidir.” (İşârâtu’l-İ’câz, s. 78.) 

Mütebayin lafızlar da “Mütemâsil, Mütehâli ve Mütekâbil” olmak üzer üçe ayrılırlar. 

1.1. Mütemasil Lafızlar: Bunlar aynı hakikat ve manada müşterek olan lafızlardır. Ali ve 

Ahmet insaniyette müşterek lafızlardır. İnsan ile at ise hayvaniyette müşterek lafızlardır. Ancak 

bu müştereklik eğer cinste ise ona “mütecanis lafızlar” denir. İnsan ile at gibi. Eğer kemiyette 

ise buna “mütesâvî lafızlar” denir. Eğer keyfiyette müşterek iseler, bunlara da “müteşâbih 

lafızlar” denir.  

Bediüzzaman der ki: “Âlem-i rü’ya, âlem-i misalin zılli ve o da âlem-i berzahın zılli 

olduğundan desatirleri mütemasildir.” (Şualar, 601.) “Nutfe denilen mütemasil su katrelerinden 

ve topraktaki müteşabih tohumlarından…” (Muhakemat, 33.)  

1.2. Mütehâlif Lafızlar: Bunlar birbirinden tamamen farklı manalar ifade eden lafızlardır. 

Su, hava ve ateş gibi… Misal: “Öyle ise bak; nasıl elmas, altun, gümüş, rasas, hadid ilâ ahir… 

her birisinin birer kıymet ve hasiyet-i mahsusası vardır ve mütehâliftir.” (Muhakemat, 33.) 

1.3. Mütekabil Lafızlar: Bunlar aynı zamanda ve mekânda bir araya gelemeyen ve 

birbirini iten manaları ifade eden lafızlardır. Babalık ve oğulluk, görmek ve körlük gibi…  

Bediüzzaman der ki:  

“Mâlumdur ki; bir adamın bir günde harab ettiği bir sarayı, yirmi adam yirmi günde 

yapamaz ve bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lazım gelirken; şimdi binler 

tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek 

harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevârî 

muvaffakıyet ve fütuhat görülecekti.” (Tarihçe-i Hayat, 303.) 

Mütekabil lafızlar da kendi aralarında dörde ayrılırlar: 

1. Nakizlerin Tekâbülü: Olumlu ve olumsuz lafızlardır. “İnsan” ve “insan olmamak” gibi. 

2. Melekenin Tekâbülü: Melekenin olup olmaması, “bekarlık” ve “evlilik” gibi. 

3. Zıtların Tekâbülü: “Sıcaklık” ve “soğukluk” gibi zıt olan şeylerin bir araya gelmesidir. 

4. Nispetlerin Tekâbülü: Bu da “baba-oğul” ve “alt-üst” gibi nispetlerin gelmesidir. 

Misal: “Ey birader! Âlem-i Hıristiyanın rüçhanına sebebiyet veren ihtiyarlaşmış olan 

esbaba tekâbül edecek, genç, dinç esbab bizde inkişafa başlamıştır.” (Sünuhat, Tuluât, İşârat, 

s.71.) 

 



3. Tek Bir Lafzın Manaya 

Delaleti İtibarıyla Kısımları 

Lafızlar “tetâbuk, tazammun ve 

iltizam” yoluyla manaya delâlet 

ederler. Ancak lafızlar delalet ettikleri 

manalara nispet edildiğinde çeşitli 

ihtimaller ortaya çıkar. Bunları şöyle 

sıralayabiliriz: 

3.1. Muhtas Lafız: Tek bir 

manası olan lafızlardır. Taş, demir, 

hayvan vb. 

3.2. Müşterek Lafız: Birden 

fazla manası olan lafızlardır. Yüz, 

göz, altın, ayn gibi… 

3.3. Menkul Lafız: Birden fazla anlamı olan “salat, savm, dua” gibi lafızlardır. Bunların 

lügat manası farklı olduğu gibi ıstılah manaları daha farklı anlamlar ifade eder. 

3.4. Mürtecel Lafız: Özel isimlerdir ve sadece isim olarak verilen şeye delalet eder. Ali, 

Ahmet, Gül, İstanbul, İzmit gibi. 

3.5. Hakikat: Bir şeyi olduğu gibi ifade eden lafızlardır. 

3.6. Mecaz: Anlamı dışında farklı manaları olan ve lügat manası dışında kullanılanlardır. 

 

 

Küll – Küllî / Cüz – Cüz’î 

Kül ve cüz’ maddi varlıklar için kullanılan ıstılahlardandır. Bir elma bütün olarak kül, 

onun bir dilimi ise onun cüz’üdür. İnsan da madde olarak bir külldür, el, kol ve göz gibi 

organları ise onun bir cüz’üdür. Bu sebepler küllü “Küllün zû eczâ” yani, cüzlerinin tamamına 

sahip olan şeye denir.  

Küllî ve cüz’î tabirleri de mana ve mefhumlar için kullanılan ıstılahlardır. Mefhumu ve 

manası çokların iştirakine mâni olmayan müfret mefhumlara küllî, mâni olanlara ise cüz’î denir. 

Diğer bir ifade ile müfret bir kelimenin manası teşehhus ederse cüz’î, bütün fertlerine şamil 

olursa külli telakki edilir. İnsan küllî, Ahmet ise cüz’iyi ifade eder. Bu sebeple “Küllün, zû 

cüz’iyyat” denir. 

Küllinin Mantık’ta iki manası vardır. Mefhumun tüm fertlerine delalet edebilen veya 

mefhumun bütün sıfat ve a’razlarına delalet eden lafızdır. Bediüzzaman insanı değerlendirirken 

bu hususa dikkatimizi çeker ve şöyle der:  

“Cismaniyetin itibarıyla küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet mahdut bir cüzsün. Onun 

ihsanıyla, cüz’î bir cüzden, küllî bir küll-ü nuranî hükmüne geçtin. Zira, hayatı sana vermekle, 

cüz’iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle hakikî külliyete ve İslâmiyeti vermekle 

ulvî ve nuranî bir külliyete ve marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış.” 

(Sözler, 24. Söz, s.483.) 

“Bütün alemde ihtilat ve irtibat ile terkip edilmiş, mütedahil ve zincirleme alemler 

bulunmaktadır. Bu kâinattaki bütün eserlerin kaynağıdır. Kâinatta nizam açısından farklı 

yollara ayrılan ve alt dallara bölünen küller bulunmaktadır. Bu küller hükümlerin kaynağıdır. 

Bu küller ancak terkip meyvelerinden bir meyve ile görülebilir. Külliyet de ancak nizam 

kanunlarından bir kanunla ortaya çıkar. Düşün! Küll, tasdikin küllisi olmaksızın külliyet 

gibidir. Küllî, külliyete benzeyen bir şahıstır.” (Kızıl Îcâz, 198.) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Mantıktaki cüziyyat ve külliyatı iman ve tevhid 

açısından ele alır ve Ehadiyet ile Vahidiyetin anlaşılmasına delil yapar ve şöyle der:  

Lafızların Aksamı 



“Ve kezâ, mesail-i mantıkıyeden “küllî” ve “küll” arasındaki fark ile rububiyete dair çok 

meseleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemal ile Ehadiyet “Külliyyun zî cüz’iyyâtin” şümulüne 

dahildir. Celal ve Vahidiyet “Küllün zî eczâin” unvanına dahildir.” (Mesnevi-i Nuriye, 214.) 

Kur’an-ı Kerimin anlaşılması ve hitabının şümullü olmasını da yine Cüziyyat ve Külliyat 

kaidesiyle izah eder:  

“İşte Kur’an’a mahsus bu nükte yani cüz, küll gibi aynı maksadı göstermesi maksadıyla 

Kur’an müşahhas bir fert olduğu halde, çok efradı bulunan bir küllî gibi ilm-i mantıkça tarif 

edilir. Demek Kur’an’da, bin Kur’anlar var ki şahs-ı küllî olmuş. Hem öyle de lâzım gelir. 

Çünkü hadsiz ve gayet muhtelif taifelere ders olduğu için aynı derste hadsiz o taifeler adedince 

dersler bulunmak lâzım gelir.” (Emirdağ Lahikası, s.2:94.) Çünkü Kur’an’ın küllü cüzlerinde 

göründüğü gibi, cüzleri de Kur’an’ın küllüne ayinedir. Bunun içindir ki Kur’an, “müşahhas 

olduğu hâlde, efrad sahibi olan küllî” gibi tarif edilir. (İşaratu’l-İ’câz, s.30.) 

 

İnsan hissettiği varlıkları idrak eder. “Bu kitap” “Bu kalem” gibi. Ciddi olarak düşündüğü 

zaman görür ki müfret mefhumlar ikiye ayrılmaktadır: 

1. Küllî Mefhumlar: “İnsan” mefhumu gibi tasavvur olunduğu zaman çokların o manada 

iştirakine mâni olmazlar. Küllinin fertlerinin fiilen hariçte vücutlarının bulunması gerekmez ve 

bu durum onun külliyetine mâni teşkil etmez. Hatta “Vacibu’l-Vücut” gibi bir ferdi bulunsa da 

başka fertlerin bulunması imkânsız da olur.  

“Bil ki! Küllî kazıyye, kazıyye mevzuunun fertlerinin sayısı kadar kazıyyelerin 

fezlekesidir. Meselâ “Her gülen hayret eder” kazıyyesinde, her fert kazıyyeyi doğrulayan 

mecmûî ve mantıkî bir küll değildir. Gülen kimse üzerinde bilfiil bir hakikati ve sıfatı 

bulunmadığı gibi farazî olarak da bulunması mümkün değildir. Dış dünyada yoktur, fakat onun 

cüzlerindendir. Onun izafî olarak müsemmasıyla beraber değildir, bir şahsiyeti 

bulunmamaktadır, fakat zatı ile ittihat eder veya zatına şamil olur.” (Kızıl Îcâz, 199.) 

 

Küllî de kendi arasında farklı taksimlere tabi tutulmuştur: 

1. 1. Külliy-i Mutavatı’: İnsan ve hayvan gibi küllî mefhumları düşündüğümüzde ve 

bunların fertlerini göz önünde bulundurduğumuzda, mefhumun manası açısından fertleri 

arasında bir fark gözetmeyiz. Ahmet ile Osman insaniyet itibarıyla insan fertlerinden olup 

aralarında hiçbir fark yoktur. İşte mefhum ve mana itibarıyla aralarında fark bulunmayan 

küllîlere “Külliye-i Mutavatı’” diyoruz. Bu durumda da “Tevâtû” adı verilir. 

1.2. Külliye-i Müşekkek: Beyazlık ve sayı gibi küllileri ve fertlerini düşündüğümüzde, bu 

fertlerin masadak olduğu fertler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Meselâ, yüz nevi beyazlık 

bulunur. Kâğıdın beyazı ile kar beyazı farklıdır. Mana ve mefhum açısından fertleri arasında 

farklılık bulunan küllilere de “Külliyet-i Müşekkek” ve bu duruma da “Teşkik” diyoruz.  

 

2. Cüz’î Mefhumlar: Tasavvur olunduğu zaman aynı manada başkalarının iştirakine mâni 

olan mefhumlardır. Ali ve Said gibi. Cüz’î mefhumlar da ikiye ayrılırlar. 

2.1. Cüz’îy-i Hakiki: Hiçbir şekilde iştirak mümkün olmayan mefhumlardır. Ali ve Ahmet 

gibi. Bediüzzaman “Bir tek zât muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz’îy-i hakiki 

iken umumi şuûnâta malik bir küllî hükmüne geçer. Meselâ, Şems bir cüz’îy-i hakiki iken, 

eşyây-ı şeffâfe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki, rûy-i zemini timsalleriyle, akisleriyle 

doldurur.” (Sözler, 16. Söz, s.194.) 

2.2. Cüz’îy-i İzâfî: Mefhum kendisinden daha üst bir kavrama izafe edilebiliyorsa ona 

Cüz’îy-i izafî denir. Ahmet kendi zâtında cüz’îy-i hakiki iken “canlı” mefhumu ile kıyas 

edilince “Cüz’îy-i izâfî” olur.  



 

Misaller: 

Bediüzzaman bu mefhumlarla 

ilgili olarak şöyle buyurur: “Arkadaş! 

Hayat ve ihya ve zevi’l-hayat ile her bir 

cüz ve cüz’îye ve her bir küll ve külliye 

ve kâinatın heyet-i mecmuasına darb 

edilen tevhid hatemlerinden bir kısım 

misalleri anlaşıldı.” (Mesnevi, 17.) 

 

“Hatta her bir cüz’ün, cüz’î olsun 

küllî olsun, cüz olsun, küll olsun iki 

vechi vardır. Bir vecihle Hâlika bakar, 

vahdaniyete delalet eder. Diğer vecihle 

de ahirete nâzırdır ki, haşrin ahiretin 

vücutlarını ister.” (Mesnevi, 48.) 

 

“İ’lem eyyühe’l-aziz!  

Sen şecere-i hilkatin ya bir semeresi veya bir çekirdeğisin. Cismin itibarıyla küçük, aciz, 

zayıf bir cüzsün. Lakin Sani-i Hâkim lütfuyla, latif san’atıyla seni cüzlükten külliliğe 

çıkartmıştır. Evet cismine verilen hayat sayesinde, geniş duygularınla alem-i şehadet üzerinde 

cevelan etmekle filcümle cüz’iyet kaydından kurtulmuşsun. Ve keza, insaniyet itasıyla bilkuvve 

“küll” hükmündesin. Ve keza, iman ve İslamiyet ihsanıyla bilkuvve "külli" olmuşsun. Ve keza, 

marifet ve muhabbetin in’amıyla muhit bir nur olmuşsun.”  

 

 

Binaenaleyh, dünyaya ve cismani lezaize meyledersen, aciz, zelil bir “cüz’i” olursun. 

Eğer cihazatını insaniyet-i kübra denilen İslamiyet hesabına sarf edersen, bir “külli” ve bir 

“küll” olursun.” (Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, s.182.) 

“Hayatın öyle bir hâsiyeti vardır ki; hayat cüz’ü küll, cüz’îyi küllî, ferdi nev’, mukayyedi 

mutlak, bir şahsı bir âlem gibi kılar.” (İşâratu’l-İ’caz, 186.) 

Nasıl ki bir küllî bütün cüz’iyatında mevcut olduğu halde, ne o küllide tecezzi ve ınkısam 

olur ve ne de cüz’iyatında müzaheme ve müdafaa olur.” (İşâratu’l-İ’câz, s.101.) 

 

Mefhum ve Mısdak (Masadak)  

 

Mefhum, lafzın ifade ettiği mananın kendisidir. 

Ahmed’in zihnimizdeki şekli mefhumdur. Masadak, 

mefhumun manasının kendisine uyan şeydir. Ahmed’in 

hariçteki varlığı ve zihnimizdeki mefhuma uyan 

şahsiyeti onun mâsadakıdır. 

 

Mefhumlar Arasındaki Nispetler 

Mantığın en önemli konularından birisi de eşitlik, 

hususiyet, bir cihette benzerlik ve farklılıktır. 

Mefhumların ifade ettiği meseleler birbirine uygun 

olduğu gibi farklı, bir yönüyle benzer, birbiri içinde 

karışık ve birbiri içinde girift şekilde bulunabilir. Bu nispetlerin arasını kesin çizgilerle ayırt 

edemezsiniz. Bunlar soy ağacındaki kabilelere ve batınlara benzerler. Mantıkta mefhumların 



bir kısmı bedîhîdir, bir kısmı da nazarîdir. Bu nispetler bilinmeden nazarîler bedihiye 

çevrilemezler.  

Lafızlar müterâdif ve mütebâyin şeklinde ayrıldıkları gibi mefhumlar da birbirlerine 

nispet edildiği zaman dört kısma ayrılırlar. 

1. Nisbet-i Tesâvi (Müsavat/Eşitlik): İki mefhumum bütün fertleri aynı manada müşterek 

iseler buna eşitlik denir. İnsan ve nâtık gibi. Her insan konuşandır, her konuşan da insandır. 

2. Nisbet-i Umum-Husus-u Mutlaka: İki mefhumdan birisi diğerinin bütün fertlerine 

masadak olurken, diğer mefhumum masadak olmadığı haldir. Birinciye eamm-ı mutlak, 

ikinciye ise ehass-ı mutlaka deriz. “Hayvan ve insan” mefhumları gibi… Her insan canlıdır; 

ama her canlı insan değildir. 

3. Nisbet-i Umum-Husus Min-Vech: İki mefhumdan her ikisi de diğer mefhumum sadece 

bazı fertlerine masadak olabiliyorsa buna bir yönüyle nispet denir. “Siyah ve Kuş” mefhumu 

gibi. Bu iki mefhum kargada birleşir; ama güvercinde birleşmez. 

4. Nisbet-i Tebayün (Farklılık): İki mefhumun fertleri arasına hiçbir benzerlik ve 

masadaklık yoksa buna farklılık denir. Taş ve canlı gibi… (Ta’likât, s.59.) 

  

Lüzûm / Gereklilik ve Nevileri 

İki şeyin karşılıklı olarak birbirini gerektirmesine “telazum” denir. Bir şey diğerini 

zorunlu olarak çağrıştırıyor ve gerektiriyor, biri diğerisiz olmuyor ise aralarındaki bu ilişkiye 

lüzum denir. Bu iki şeyden gerektirene “melzûm”, gerekli olana ise “lâzım” denir. Meselâ; evlat 

babayı gerekli kılar. 

Eğer iki şeyden her biri diğerini zorunlu olarak gerektiriyorsa buna da “telâzum” yani, 

karşılıklı gereklilik denir. Burada iki şeyden her biri diğerinin lâzımı durumundadır. Baba evlat 

ilişkisi telazumdur. İnsan ve hayret mefhumları arasında da telazum bulunsa da insan daima 

gerektiren, hayret ise gerekendir. Burada birincilere ters telâzum, ikincilere telâzum denir. 

 

“Arkadaş! Ulûhiyet, risalet, ahiret, kâinat arasında hakikatte telâzum vardır. Yani, 

bunlardan birisinin vücut ve sübutu, ötekisinin de vücut ve sübutunu istilzam eder. Birisine 

iman, ötekisine de imanı icab ettirir. 

Evet, meselâ, her bir kelimesi bir kitabı ve her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir 

kitabın, kâtipsiz vücudu mümkün değildir. Kâinat kitabı da Nakkaş-ı Ezelînin vücub-u 

vücuduna bağlıdır. Sarhoş olmayanlar, ancak Nakkaş-ı Ezelîye iman etmekle kitab-ı kâinata 

şahit olabilirler. 

Ve keza, pek çok san’at harikalarına ve nakış ve ziynetlerin garaibine müştemil olan bir 

binanın bâni ve sânisiz vücudu mümkün olmadığı gibi, bu âlemin vücudu da Sâniin vücuduna 

tâbidir. Dalâlet sarhoşluğuyla sarhoş olmayanlar, onu bunsuz tasdik edemezler. 

Ve keza, deniz ve nehirlerin yüzünde, şemsin aksini gösteren kabarcıklardaki güneşin 

parıltısı, şemsin vücudunu inkâr etmekle mümkün olmadığı gibi, aklı bozuk olmayanlar için, 

kemâl-i intizamla tahavvül ve teceddüd eden şu kâinatın şuhudu, Bâni ve Sâniin vücub-u 

vücudunun tasdikiyle olabilir. Çünkü, şu muhteşem kâinatı meşiet ve hikmetiyle tesis ve kaza 

ve kaderinin düsturlarıyla tafsil ve âdetinin kanunlarıyla tanzim ve inayet ve rahmetinin 

namuslarıyla tezyin ve esmâ ve sıfâtının cilveleriyle tenvir eden, ancak ve ancak Bâni ve 

Sânidir. 

Evet, Hâlık-ı Vâhid kabul edilmediği takdirde, kâinatın zerrat ve mürekkebatı adedince 

sonsuz ilâhların kabulüne mecburiyet hasıl olur. Ve aynı zamanda, her bir ilâhın şu kâinatı halk 

etmeye kàdir olması lâzımdır. Çünkü, zîhayatın herbir cüz’îsi, zevilhayatın küllüne, yani 

umumuna bir fihristedir. Cüz’îyi halk eden, küllîyi de halk etmeye kàdir olmalıdır.” (Mesnevi-

i Nuriye, Lâsiyyemâlar, s.53.) 



 

Lüzum üç nevidir: 

1. Lüzûm-u Zihnî: Bir kavramın 

tasavvuru zihnin bir başka kavramını 

tasavvur etmesini gerektiriyorsa bu iki 

kavram arasındaki gereklilik ilişkisine “zihnî 

lüzum” denir. Delalet nevilerinden biri olan 

iltizam ve lüzum delaletinde bu gereklilik 

dikkate alınır. Meselâ, güneş akla gelince ışık 

da kendiliğinden akla gelir.  

2. Lüzûm-u Harici: Bir şeyin hariçte 

gerçekleşmesi bir başka şeyin de 

gerçekleşmesini gerektiriyorsa bu ikisi 

arasındaki gereklilik ilişkisine “lüzum-u 

haricî” denir. Mesela, güneşin doğması gündüz olmasını gerektirir. Güneşle gündüz kavramları 

arasında zihnî bir ilişki yoksa da güneşin doğuşu ile gündüzün varlığı arasında hâricî lüzum 

vardır.  

3. Lüzûm-u Zihnî ve Harici: İnsan ve kabiliyet-i ilim gibi iki kavramdan birisi zihnî diğeri 

harici vücut sahibi ise buna lüzum-u zihnî ve harici denir. (Talikat, 70.) 

 

Telazum, ilm-i münazarada “iki kazıyyeden birisinin diğerini gerektirmesi” anlamında 

kullanılır. Meselâ: “Güneş doğmuştur” kazıyesi “O halde gündüzdür” kazıyyesini gerektirir. 

Münazaracılara göre telâzum ilişkisi kavramlar arasında değil, kazıyyeler arasındadır. İlm-i 

münazarada “mülazemet” ve “istilzam” kavramları “telazum” ile aynı anlamda kullanılır.  

Lazım ile melzum arasında bulunan fıtrî ilişki sebebiyle gerektirene ait bilgi onun 

gereğini de bilkuvve içermektedir. Ancan bunun için lâzım, melzumun konusu olmalıdır ve 

gereken gerektirene yüklenmelidir. Meselâ, “insan” bilindiğinde “gülen” ve “yazan” sıfatları 

da bilkuvve bilinmiş olur. 

Mahiyet – Hakikat ve Hüviyet 

 

1. Mahiyet: 

Bir mevcudun veya ma’dumun küllî kavramı, bir varlığın özü, onun kendisi ile o olduğu 

şey anlamındaki mantık ve felsefe terimidir. Arapçada “Mâ hiye?” “Bu nedir?” sorusundan 

oluşturulmuş ca’lî bir isimdir. Maiyet de mahiyet ile eş anlamda kullanılır. “Keyfiyet” 

“Kemiyet” ve “Şahsiyet” kelimeleri “keyfe” “kem” ve “şahs” kelimelerinden türetildiği gibi, 

mahiyet de “mâ” edatından türetilmiştir. Ancak mahiyetin “ma hüve” kelimesinden geldiği 

daha çok kabul görür. (Ta’rifât, “Mahiyetü’Şey” maddesi)  

 

Felsefe dilinde mahiyet, somut (mevcut) bir varlığı ne ise, onu meydana getiren özü ifade 

etmek için kullanılır. Meselâ, somut bir varlık olan ağacın ne olduğu ile ilgili soruya ağaçlar 

arasında müşterek olan ve onları ağaç olmayandan farklı kılan biz öze atıfla cevaplandırılır ve 

buna “ağacın mahiyeti” anlamında “ağaçlık” denir. Farabi ve İbn-i Sina somut varlıkları 

“Mahiyet ve Vücut” şeklinde iki kategoriye tabi tutarlar. 

 

Mahiyet biraz daha geniş anlamıyla bir şeyin ait olduğu mantıkî ve lisânî cinsi ifade etmek 

için kullanılmaktadır. “Bu nedir?” sorusunun bir başka anlamı “Bunun cinsi nedir?” 

şeklindedir.  

 

Bediüzzaman hazretleri şöyle der: 



“Meselâ, teşahhusattan mücerred bir mahiyet, bütün cüz'iyâtına, en küçüğünden en 

büyüğüne, tenakus etmeden, tecezzî etmeden bir bakar, girer. Teşahhusât-ı zâhiriye cihetindeki 

hususiyetler müdahale edip şaşırtmaz. O mahiyet-i mücerredin nazarını tağyir etmez. Meselâ 

iğne gibi bir balık, balina balığı gibi o mahiyet-i mücerredeye mâliktir. Bir mikrop, bir gergedan 

gibi, mahiyet-i hayvaniyeyi taşıyor.” (Sünuhat, Tuluat, İşârat, s.22.) 

 

“Her şey vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şuûnatında kemâl-i sanat ve intizamları 

gösteriyor ki; bir kudret-i kâmilenin desatiri ile ve irade-i nâfizenin kavânini ile vücut 

giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis edilip; birer miktâr-ı muayyen, birer şekl-i mahsus veriliyor.” 

(Mektubat, 37.) 

 

“Hattâ, bu mevcudat-ı ilmiyeye, bazı ehl-i tahkik “a’yân-ı sâbite” tabir etmişler. Öyle ise, 

fenâya gitmek, muvakkaten haricî libasını çıkarıp, vücud-u mânevîye ve ilmîye girmektir. Yani, 

hâlik ve fâni olanlar, vücud-u haricîyi bırakıp, mahiyetleri bir vücud-u mânevî giyer, daire-i 

kudretten çıkıp daire-i ilme girer.” (Mektubat, 59.) 

 

“Hayvan-ı nâtık gibi bir mahiyet-i mücerredenin küçük ve büyük efradına nispeti birdir.” 

(Mesnevi-i Nuriye, s.93.) “Hem de hukemay-ı ilâhiyyun nezdinde her bir nev’ için hayy ve 

nâtık ve efrada imdad verici ve müstemiddi bir mahiyet-i mücerrede vardır.” (Muhakemat, 60.) 

 

“Hatta maddiyyatta çok ileri giden hukemanın Meşşaiyyun kısmı, melâikenin manasını 

inkâr etmeyerek ‘Herbir nevin bir mahiyet-i mücerrede-i ruhaniyeleri vardır’ derler. Melâikeyi 

öyle tabir ediyorlar.” (Sözler, 509.)  

 

“Bir mahiyet-i mücerrede bütün cüz’iyatına en asğarına, en ekberine yorulmadan, tenâkus 

etmeden, tecezzisiz bir bakar. Mülk cihetindeki teşahhusât, husûsiyyât müdahale edip tağyir 

edemez.” (Muhakemat, s.60.) 

 

 

2. Hakikat 

“Gerçek, sabit, doğru olmak ve bir şeyi gerçekleştirmek” anlamına gelen hakikat “El-

Hakika” kökünden türemiştir. “Gerçek var olan şey, doğru inanç, riyasız amel, maksada uygun 

söz ve ebedi hayat anlamlarına da gelmektedir. (Isfahani, Müfredat, Hkk Md.)  

Mantıkta hakikat “bir önermede hükmün gerçekle örtüşmesi” şeklinde tarif edilir. 

Genellikle bir şey hakkında sorulan “nedir?” sorusunun cevabı o şeyin hakikatini ve dolayısıyla 

tanımını ifade eder. (İhvân-ı Safa, 1:262.) 

Farabi, şeyin hakikatini “bir şeyin kendine özgü varlığı” diye açıklar. İbn-i Sina ise “el-

vücudu’l-has” özel varlıktır ve “el-vücudu’l-isbâtî” “somut varlık” ile karıştırılmaması 

gerektiğini ifade eder. 

 

Bediüzzaman hakikati şöyle izah eder: 

“Bütün mevcudâtın hakàikı, bütün kâinatın hakikati, esmâ-i İlâhiyeye istinad eder. 

Herbir şeyin hakikati, bir isme veyahut çok esmâya istinad eder. Eşyadaki san’atlar dahi, 

herbiri birer isme dayanıyor. Hattâ, hakiki fenn-i hikmet Hakîm ismine ve hakikatli fenn-i tıb 

Şâfi ismine ve fenn-i hendese Mukaddîr ismine, ve hâkezâ, herbir fen bir isme dayandığı ve 

onda nihayet bulduğu gibi, bütün fünûn ve kemâlât-ı beşeriye ve tabakàt-ı kümmelîn-i 

insaniyenin hakikatleri, esmâ-i İlâhiyeye istinad eder. Hattâ, muhakkikîn-i evliyânın bir kısmı 

demişler: "Hakiki hakàik-ı eşya, esmâ-i İlâhiyedir. Mahiyet-i eşya ise, o hakàikın gölgeleridir. 

Hattâ, birtek zîhayat şeyde, yalnız zâhir olarak yirmi kadar esmâ-i İlâhiyenin cilve-i nakşı 

görünebilir.” (Sözler, 32. Söz, 3. Mevkıf, s.573.) 



 

“Kur’an ahlak ve felsefenin bütün esasatını camidir; fazilet ve rezilet, hayır ve şer, 

eşyanın mahiyet-i hakikiyesi, hülâsâ her mevzu, Kur’ân’da ifade olunmuştur.” (Nurun İlk 

Kapısı, s.214.) 

 

3. Hüviyet (Kimlik) 

Bir zatın kimliğidir. “Men Hüve” “O kimdir?” sorusuna verilen cevabı ifade eder. Sosyal 

bir varlık olan insana has olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını 

sağlayan, makam, mevki ve statü gibi şartların bütünüdür.  

Meselâ, ehlullahın ıstılahında akl-ı mücerred rûh; nefs-i mücerred kalb; hakikat ve 

hüviyet ayn-ı sabit; küllü heyûlâ el-vücûd-u munbasıt diye isimlendirilmiştir. Kalplerimiz, 

takvamız nispetince kâinattaki hikmet tecellîlerine âşina olur, kâmil insan hüviyeti kazanmış 

olur. Cenâb-ı Hak da bizi, cennete kâmil insan hüviyetiyle dâvet etmektedir. 

 

 

  



SEKİZİNCİ BÖLÜM 

MEBADÎ-İ TASAVVURAT / KÜLLİYÂT-I HAMSE 

 

İlm-i Mantığın dört temel esasından birisi “Mebadi-i Tasavvurât”dır. Yani “Makâsıd-ı 

Tasavvurât” denilen ta’rif (hadd ve resm) için gerekli olan temel esaslardır ki bunlara “Külliyat-

ı Hamse” denir. 

İslam Mantık literatüründe “El-Hamsetü’l-Müfrede” olarak isimlendirilen beş küllîyi 

oluşturan kavramlar ilk olarak Aristotales tarafından “Kategorilere” giriş olarak yazdığı 

“İsaguci” adlı eserinde sistemli bir şekilde ele almıştır. Bunlar; “Cins, Nev’, Fasıl, Hâssa ve 

Araz-ı Farık” şeklindedir. 

“İsaguci” “Mantığa Giriş” demek olup ilk olarak İbn-i Mukaffa tarafından Arapça’ya 

tercüme edilmiştir. (Gelenbevî, Burhan fi’l-Mantık, s. 9.) İslam mantıkçıları bu konuları daha 

detaylı olarak ele alıp incelemeye tabi tutmuşlar ve “Külliyat-ı Hamse”yi “Küllî Realiteyi, 

Varlık ve Anlamı öncelikle “Zâtî” veya “Ârızî” şeklinde iki yönden incelemişlerdir. 

 

1. Zâtî: Külli varlığın hakikatine, özüne ve mahiyetine delalet eden manalardır. Zâtî öyle 

bir niteliktir ki önce onu kavrar sonra onun nitelediği varlığı zihnimizde canlandırarak ikisini 

özdeşleştiririz. Varlık bu nitelikten asla soyutlanamaz. Niteliği yok saydığımız zaman varlık da 

yok olur. “Canlı” ve “İnsan”; “Şekil” ve “Üçgen” gibi… (Ta’likat, 66.) 

 

Bediüzzaman Zatî varlığı şöyle izah eder: 

 

 

“Onun her şeye kadîr öyle bir kudreti var ki, bütün eşyayı ihata etmiş ve Zât-ı Vâcibü'l-

Vücuda lüzum-u zâtî ile fenn-i mantık tabirince "zaruriyet-i nâşie" ile lâzımdır, vâciptir, 

infikâki muhâldir, imkânı yoktur. Madem böyle bir lüzumla böyle bir kudret Zât-ı Akdestedir; 

elbette onun zıddı olan acz hiçbir cihetle içine giremez, Zât-ı Kadîre ârız olamaz. Madem bir 

şeyde mertebelerin bulunması, onun zıddı içine girmesiyledir. Meselâ, hararetin derece ve 

mertebeleri, soğuğun girmesi ve güzelliğin ise çirkinliğin müdahalesiyle olması ve bu zâtî 

kudrete zıt olan acz, ona yanaşması, hiçbir cihetle imkânı yok. Elbette, o kudret-i mutlakada 

mertebeler bulunmaz. 

Madem mertebeler onda bulunmaz; elbette o kudrete nisbeten yıldızlar, zerreler müsâvi 

ve cüz ve küll ve bir fert ve bütün nevi o kudrete karşı farkları yoktur. Ve bir çekirdek ve koca 

ağacı ve kâinat ve insan ve bir nefsi diriltmesi ve haşirde bütün zîruhların ihyâsı, o kudrete 

nisbeten müsâvidirler ve kolaydır. Büyük-küçük, az-çok farkı yoktur. (Şualar, 15. Şua, El 

Hüccetü’z-Zehra, s. 657.) 

 

 

“Kudret-i Ezeliye, Zât-ı Akdes-i İlâhiyenin lâzime-i zaruriye-i zâtiyesidir. Yani, bizzarure 

Zâtın lâzımesidir; hiçbir cihet-i infikâki olamaz. Öyle ise, kudretin zıddı olan acz, o kudreti 

istilzam eden Zâta bilbedâhe ârız olamaz. Çünkü, o halde cem-i zıddeyn lâzım gelir. 

Madem acz, Zâta ârız olamaz. Bilbedâhe, o Zâtın lâzımı olan kudrete tahallül edemez. 

Madem acz, kudretin içine giremez. Bilbedâhe, o kudret-i zâtiyede merâtip olamaz. Çünkü, 

herşeyin vücut merâtibi, o şeyin zıtlarının tedahülü iledir. Meselâ hararetteki merâtip, burûdetin 

tahallülü iledir. Hüsündeki derecat, kubhun tedahülü iledir. Ve hâkezâ, kıyas et. Fakat 

mümkinatta hakikî ve tabiî lüzum-u zâtî olmadığından, mümkinatta zıtlar birbirine girebilmiş, 

mertebeler tevellüt ederek ihtilâfat ile tagayyürât-ı âlem neş'et etmiştir. 

Madem ki kudret-i ezeliyede merâtip olamaz. Öyle ise, makdûrat dahi, bizzarure, kudrete 

nisbeti bir olur. En büyük en küçüğe müsavi ve zerreler yıldızlara emsal olur. Bütün haşr-i beşer 

birtek nefsin ihyâsı gibi, bir baharın icadı birtek çiçeğin sun'u gibi o kudrete kolay gelir. Eğer 



esbaba isnad edilse, o vakit bir tek çiçek, bir bahar kadar ağır olur. Şu Sözün İkinci Makamının 

dördüncü Allahu ekber mertebesinin âhir fıkrasının haşiyesinde hem Yirmi İkinci Sözde hem 

Yirminci Mektupta ve zeylinde ispat edilmiş ki, hilkat-i eşya Vâhid-i Ehade verilse, bütün eşya 

birşey gibi kolay olur. Eğer esbaba verilse, birşey bütün eşya kadar külfetli, ağır olur.” (Sözler, 

29. Söz, 2. Maksat, 3. Esas, 2. Mesele, s.712.) 

 

2. Ârızî: Zâtî vasfın tersidir. Arızî olan nitelik her zaman o varlığı nitelemez. “Gülme” 

insanda arızî bir niteliktir. Her zaman bulunmaz. Bazen güler her zaman gülmez.  

Mantıkçılar zâtî olan nitelik veya anlamları “mukavvim” yani varlığın özünü meydana 

getiren, ârızî olanı ise “gayr-i mukavvim” yani, özünü oluşturmayan vasıflar olarak ele alırlar. 

Bu sebeple küllileri “Zâtî küllîler” ve “Ârızî Külliler” şeklinde iki ana başlıkta ele almışlar ve 

incelemişlerdir. (Muhammed Rıza el-Muzaffer, El-Mantık, 1:79.) 

 

 
 

Zâtî Küllîler “Cins, Nevi ve Fasıl” şeklinde üçe ayrılır. 

1. Cins: Porphyrios’a göre cins, altında nevilerin sıralandığı şeydir. Şumül açısından cins, 

neviler denilen topluluğu şümulüne alan bir varlık grubudur. Aristo’nun ta’rifi de muhtevâ 

açısındandır. Cins, birçok nevide müşterek olan ve cevher kategorisinde bu birçok nevide 

yüklenebilen şeydir. Bu da “bu nedir?” sorusunun cevabıdır. Bu sorunun cevabı beş küllinin 

ilki olan cinsi verir. Meselâ, “insan, at, ceylan nedir?” sorusuna verilen “canlı” kavramı cinsi 

ifade eder. Cins, muhtelif hakikatlerin zâtîsi olan küllî-i zâtidir.” (Kızıl Îcâz, 190.) 

Misaller: 

“Madem kudret-i ezeliye, bilmüşahede, en âdi maddelerden, en kesif unsurlardan hadsiz 

zîhayat ve zîruhu halk eder ve gayet ehemmiyetle, madde-i kesifeyi, hayat vasıtasıyla madde-i 

lâtifeye çevirir ve nur-u hayatı her şeyde kesretle serpiyor; ve şuur ziyasıyla ekser şeyleri 

yaldızlıyor. Elbette, o Kadîr-i Hakîm, bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle, nur gibi, 

esir gibi, ruha yakın ve münasip olan sair seyyâlât-ı lâtife maddeleri ihmal edip hayatsız 

bırakmaz, câmid bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Belki, madde-i nurdan, hattâ zulmetten, hattâ 

esir maddesinden, hattâ mânâlardan, hattâ havadan, hattâ kelimelerden zîhayat, zîşuuru kesretle 

halk eder ki, hayvânâtın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhanî mahlûkları, o 

seyyâlât-ı lâtife maddelerinden halk eder. Onların bir kısmı melâike, bir kısmı da ruhanî ve cin 

ecnaslarıdır.” (Sözler, 29. Söz, 683.) 

 

“Evet, zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hilkat o kadar teşa'ub etmiş ki, 

bütün kâinatta münteşir umum masnuatın pek çok fevkinde ecnâs-ı mahlûkat ve esnaf-ı 

masnuat, küre-i zeminde bulunur, değişir, daima dolup boşalır. İşte şu cüz'iyat ve kesretin 

menbaları, madenleri, elbette küllî kanunlar ve küllî tecelliyât-ı esmâiyedir ki, o küllî kanunlar, 

o küllî tecellîler ve o muhit esmâların mazharları da bir derece basit ve sâfi ve herbiri bir âlemin 

arşı ve sakfı ve bir âlemin merkez-i tasarrufu hükmünde olan semâvâttır ki, o âlemlerin birisi 

de Sidretü'l-Müntehâdaki Cennetü'l-Me'vâdır.” (Sözler, 31. Söz, 3. Esas, 3. Müşkil, s. 790.) 

 



2. Nevî (Tür): Cinsin altında ona bağlı olan külliye nev/tür denir. Cins olarak “canlı” 

kavramını ele aldığımızda “insan” onun nev’i/türü olur. İslam mantıkçılarına göre zâtî olan bir 

kavram sayıları bakımından çeşitli fakat aynı hakikate sahip olan şeyler hakkında sorulan 

“kendi zât ve özü itibarıyla nedir?” sorusunun cevabını veriyorsa bu cevap nev’i gösterir. 

Kısacası bir hakikatin aynı olan küllîdir. “İnsan” gibi. (Kızıl Îcâz, 190.) 

Meselâ, “Ali, Ayşe, Hasan nedir?” diye sorduğumuzda cevabı olan “insan” nevidir. 

 

3. Fasıl (Ayırım): Bir varlığı başka 

bir varlıktan ayıran şeye fasıl denir. 

Ancak bu varlıkta gelip geçici de olabilir. 

Bu sebeple tam tarifi şöyledir: “Bir 

varlığı başka varlıktan ayıran ve o 

varlıkta sürekli olarak bulunan niteliktir.” 

İslam mantıkçıları faslı “bir şeyi cins 

bakımından ortak olduğu başka şeyden 

ayıran zâtî nitelik” diye tarif etmişlerdir. 

Meselâ “akıl” ve “nâtık” insanı öteki 

varlıklardan ayıran zâtî nitelik olduğu 

için onun faslıdır. (Kızıl Îcaz, 190; 

Tâlikât, 69.) 

“Evet, bilhassa arzın ihyasında, her 

sene üçyüz binden fazla saha-i vücuda 

getirilen mahlukatın nevilerinde hasşir ve 

neşirler vardır.” (Sözler, s.83.) 

 

“Eğer birşeye temellük etmeye niyetin varsa, meydana çık, kendini tecrübe et, bak ne 

söylüyorlar: En cüz'î bir fert, “Ancak nev'imi yaratan beni yaratabilir” diyor. Çünkü efrad 

arasında misliyet vardır. Ve arzın her tarafında dağınık bir surette bulunan en küçük bir nevi, 

"Beni yaratabilen ancak arzı yaratandır" söylüyor.” (Mesnevi-i Nuriye, s.15.) 

 

“Ve keza, bir neviden bir ferdin, bütün efraddan imtiyazını temin edecek teşahhus ve 

taayyününün kalem-i kudretle yazılması, bütün nev-i beşerin, meselâ, efradının nazar-ı kudrette 

meşhud ve melhuz olduğunu istilzam eder. Çünkü, bir fert, alâmet-i farikası cihetiyle bütün 

efrada muhalif olacaktır. Eğer bütün efrad hazır bulunmazsa, taayyünlerinde, alâmatlarında 

muhalefetin bulunmaması ihtimali vardır. Bu ihtimal ise bâtıldır. Öyleyse, bir ferdin hâlıkı, bir 

nev’in hâlıkı olacaktır. Ve keza, bir nev’e hâlık olabilmek, cinse de hâlık olabilmeye 

mütevakkıftır.” (Mesnevi-i Nuriye, s.56-57.) 

 

“İsm-i Celal, alelekser nevilerde, külliyatta tecelli eder. İsm-i Cemal ise mevcudatın 

cüz’iyatına tecelli eder. Bu itibarla nevilerdeki cûd-u mutlak, celâlin tecellisidir. Cüz’iyatın 

nakışları, eşhasın güzellikleri cemalin tecelliyatındandır.” (Mesnevi-i Nuriye, s.210.) 

 

“Binaenaleyh herşeyin kıymeti, kendisine göre cüz’îdir. İnsanın kıymeti ise küllîdir. 

Demek bir insan, bir fert iken bir nevi gibi olur.” (Mesnevi-i Nuriye, s.212.) 

 

Ârız-ı Külliler Hâssa ve Araz-ı Âm Olarak İkiye Ayrılır 

4. Hassa (Özgülük): Bir nevin mahiyetine, özüne dahil olmayan; fakat, sadece o nev’e 

has olan sıfatlardır. Meselâ, “İnsan gülen varlıktır” şeklinde nitelendirilirse bu külli kavram 

insanın mahiyetinin dışındadır. Çünkü insan daima gülmez. Yine de gülme insana has bir 

özelliktir. 



Üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olması da üçgenin hassasıdır. 

Dolayısıyla hâssa, bir hakikata mahsus olan arazdır. (Kızıl Îcaz, 190.) 

 

“Nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu-u ziyasındaki güneşin zâtını 

mülâhaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lâzım olduğundan, güneşin 

zâtını unutturmamak için, her bir parlak şeyde güneşin zâtını, aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve 

her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zâtîsiyle beraber, ziyası, harareti gibi 

hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey, güneşi bütün sıfâtıyla, kabiliyetine göre gösterdiği 

gibi, güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvân-ı seb’a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum 

mukabilindeki şeyleri ihata ediyor.” (Lem’alar, 14. Lem’a, İkinci Makam, s.173.) 

 

“Fenn-i Mantıkça kat’îdir ki: 

Zâtî bir hâssa, bir tek fertte görünse 

bütün efratta dahi o hassanın 

vücuduna hükmedilir. Çünkü, 

zâtîdir. Zâtî olsa, her fertte 

bulunur.” (Sözler, 517.) 

 

“Şeriat-ı Garrada olan nûr-u 

İlâhî, hâssa-i mümtazıdır: İstiğnâ, 

istiklaliyet… O hassadır bırakmaz 

ki o nur-u hidayet, şu medeniyet 

ruhu olan Roma dehası ona 

tahakküm etsin. Onda olan hidayet, 

bundaki felsefe ile mezcolmaz, hem 

aşılanmaz, hem de tâbi olamaz.” 

(Sözler, Lemaat, 713.) 

 

“Maahaza, şerik hadd-i zâtında mümtenidir. Bir ferdinin vücudu mümkün değildir. 

Çünkü, kudret-i kâmilenin tesiri gayr-ı mütenahidir. Şerik olduğu takdirde, kudretin tesiri 

mahdut olur. Mütenahi olmadığı halde mütenahî olur, inkıtaa uğrar. Bu ise birkaç cihetten 

muhaldir. Öyleyse, istiklâl ve infirad, ulûhiyet için zâtî hassalardır. 

Maahaza, şerike bir mahal, bir makam, bir imkân-ı zâtî yoktur. Ve şerikin vücudu 

hakkında ne bir delil ve ne de bir delilden neş'et eden bir ihtimal ve ne de bir emare ve kâinatın 

hiçbir cihetinde şerike bir mevzi yoktur. Bilâkis, hangi şeye, hangi cihete bakılırsa tevhid 

sikkesi görünür. Demek, müessir-i hakikî ancak ve ancak Allah'tır.” (Mesnevi, 82.) 

 

“İ'lem eyyühe'l-aziz! Kevn ve vücut sahasında durup ahvâl-i âleme dikkat eden adam, 

hadsî bir sür'atle anlar ki, tesir-i faaliyet, lâtif, nuranî, mücerret olan şeylerin şe'ni olduğu gibi; 

infial, kabiliyet, teessür de maddî, kesif, cismanî şeylerin hassasıdır. Evet, misal olarak, 

semâdaki nur ile yerdeki şu kocaman dağa bak. O nur semâda iken ziyasıyla yerde iş görür, 

faaliyettedir. O dağ ise, azametiyle beraber faaliyetsiz yerinde oturuyor. Ne bir tesiri var ve ne 

de bir fiili var.” (Mesnevi, 192.) 

 

“Muhakkaktır ki: Tenzîl’in hâssa-i câzibedârı, i’câzdır.” (Muhakemat, 72.) 

 

“İmanın hassası, sıdktır.” (İşâratu’l-İ’câz, s.82.) 

 

“Tahakküm-ü zâhirî, kahr ve cebr ile mümkündür. Fakat efkâra galebe etmek, hem de 

ervaha tahabbüb ve tabayia tasallut, hem de hâkimiyetini vicdanlar üzerine daima muhafaza 



etmek; hakikatin hâssa-i farikasıdır. Bu hâssayı bilmezsen, hakikatten bigânesin.” (Muhakemat, 

151.) 

 

5. Araz-ı Âmm: Çeşitli nevileri kapsayan, ancak her durumda varlığı nitelemeyen 

anlamındadır. Meselâ “hareket” bu nevidendir. Varlık her zaman hareket halinde olmadığı için 

bu vasıf varlık için araz sayılır. Hareket de arı, kuş, insan, at vb. gibi nevilerin tamamına şâmil 

olduğu için de “Araz-ı Âmm”dır. (Kızıl Îcaz, 192.) 

 

“Bütün hakaik-i mevcudat, ism-i Hakkın şuââtı ve esmâsının tezâhürâtı ve sıfâtının 

tecelliyâtıdırlar. Maddî ve mânevî, cevherî-arazî, herbir şeyin, herbir insanın hakikati, birer 

ismin nuruna dayanır ve hakikatine istinad ederler. Yoksa, hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir 

surettir.” (Sözler, 26. Söz, Hatime, 638.) 

 

“Kudret, Sâni’in zatına zâtîdir; arazî değildir. Acz, kudretine tahallül edemez. Kudretin 

bir lem’asına zerreler, şemsler müsavidir. Büyük küçükten ağır ve zahmetli değildir.” 

(Mesnevi-i Nuriye, 58.) 

 

“Mahlûkatın her nevine, her ferdine ve nev'e ve ferde mürettep lan âsâr-ı mahsusasını 

müntiç ve istidad-ı kemâline münasip bir vücudun verilmesidir. Hiçbir nevi müteselsil-i ezelî 

değildir. İmkân bırakmaz. İnkılâb-ı hakikat olmaz. Mutavassıt nev'in silsilesi devam etmez. 

Tahavvül-ü esnaf inkılâb-ı hakaikin gayrısıdır. Madde dedikleri şey, suret-i mütegayyire, hem 

harekât-ı mütehavvile-i hâdiseden tecerrüd etmediğinden hudûsu muhakkaktır. Kuvvet ve 

suretler, a'râziyetleri cihetiyle envâdaki mübâyenet-i cevheriyeyi teşkil edemez. A'râz cevher 

olamaz. Demek envâının fasîleleri ve umum a'râzının havâss-ı mümeyyizeleri bizzarure adem-

i sırftan muhteradırlar. Silsilede tenâsül, şerait-i âdiye-i itibariyedendir.” (Mesnevi, 253.) 

 

Arazî Külliler de İki Kısımdır 

Birincisi Arazî-i Lazım: Mevzudan ayrılması aklen mümkün olmayan arazdır. “4 çift 

rakamdır” misalinde olduğu gibi. Lazım da iki nevidir. Şayet araya vasıta girmeden neticeyi 

gerektiriyorsa “Lüzûm-u Beyyin” denir. “Dördün yarısı ikidir” misalinde olduğu gibi. Araya 

vasıta girmeden neticeyi gerektirmiyorsa ona “Lüzûm-u Gayr-i Beyyin” denir.  

 

“Bütün esmâ-i hüsnânın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemâliyeyi Lafza-i Celal 

olan ‘Allah’ bil-iltizam delâlet eder. Sair ism-i haslar yalnız müsemmalarına delâlet eder. 

Sıfatlara delâletleri yoktur. Çünkü sıfatlar müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzum-

u beyyin de yoktur. Bu itibarla ne tazammunen ve ne de iltizamen sıfatlara delâletleri yoktur. 

Amma Lafza-i Celal bil-mutabakat Zât-ı Akdese delâlet eder. Zât-ı Akdes ile sıfat-ı kemaliye 

arasında lüzum-u beyyin olduğundan sıfatlara da bil-iltizam delalet eder.” (Mesnevi-i Nuriye, 

236.) 

 

İkincisi Arazî-i Mufarıktır: Devamlı ayrı olan arazdır. Bu güneşi hareketlikle 

vasıflandırmaktır. Devamlı olmayan araz-ı müfarıktır ki, kişinin korkmaksı ile yüzünün 

sararması misalidir. Bir de geç ayrılan müfark vardır ki bu da “insan için gençlik” misalidir. 

 

“Kuvvet ve suretler, araziyetleri cihetiyle envâ’daki mübayenet-i cevheriyeyi teşkil 

edemez. Araz cevher olamaz. Demek envâ’ının fasileleri ve umum a’râzının havâss-ı 

mümeyyizeleri, bizzarure adem-i sırftan muhterâdırlar.” (Menevi-i Nuriye, s.253.) 

 

“Hakikat ilmini, hakikî hikmeti istersen, Cenab-ı Hakk’ın marifetini kazan. Çünkü bütün 

hakaik-ı mevcudat, ism-i Hakkın şuaatı ve esmasının tezahüratı ve sıfâtının tecelliyatıdırlar. 



Maddî ve manevî, cevherî, arazî her bir şeyin, her bir insanın hakikati, birer ismin nuruna 

dayanır ve hakikatine istinad eder. Yoksa, hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir.” (Sözler, 26. 

Söz, s.535.) 

 

Bütün Küllileri İlgilendiren İki Mesele: Sınıf ve Haml 

Sınıf: Nev’in altında bir çeşit onun alt bölümleri manasını ifade eder. İnsanın alim, cahil, 

erkek ve kadın gibi sınıflara ayrılmasıdır.  

Misal: 

“Hem o Kur'ân, mütebâid, müteaddit muhatabîn esnafına müteveccihen mütekellim 

olduğu halde, öyle bir suhulet-i beyanı, bir cezâlet-i nizamı, bir vuzuh-u ifhâmı var ki, güya 

muhatabı bir sınıftır. Hattâ her bir sınıf zanneder ki, bil'asale muhatap yalnız kendisidir. 

Hem Kur'ân, mütefavit, mütederriç irşadî bazı gayelere isal ve hidayet etmek için nazil 

olduğu halde, öyle bir kemâl-i istikamet, öyle bir dikkat-i muvazenet, öyle bir hüsn-ü intizam 

vardır ki, güya maksat birdir. 

İşte, bu esbablar, müşevveşiyetin esbabı iken, Kur'ân'ın i'câz-ı beyanında, selâset ve 

tenasübünde istihdam edilmişlerdir. Evet, kalbi sakamsız, aklı müstakim, vicdanı marazsız, 

zevki selim her adam Kur'ân'ın beyanında güzel bir selâset, rânâ bir tenasüp, hoş bir âhenk, 

yektâ bir fesahat görür.” (Sözler, 25. Söz, s. 557.) 

 

Haml: Bir kazıyede mevzuun mahmuldeki hükme dahil edilmesi manasını ifade eden bir 

mantık terimidir. Bunun da üç taksimi vardır.  

1. Tabiî ve Vaz’î Hamller: Aslında her mahmul külli-i hakikikidir. “Hayvan” kelimesini 

“insana” hamletmek gibi. Bunun tersi nâkızı olan ehassı eâmma hamletmek ise “Vaz’î 

Haml”dir.  

2. Zâtî-i Evveli Şâyi-i Sınâî hamldir ki iki mefhum arasında tam bir ittihat bulunur ve 

farklılık sadece lafızda kalırsa buna “Zâtı-ı Evveli” denir. “İnsan ile hayvan-ı nâtık” gibi… Eğer 

iki mefhum arasında ittihat masadak itibarıyla olursa tamı tamına manâ itibarıyla olmazsa buna 

da “Şâyi-i Sınâî” veya “Haml-i müteâref” denir. “İnsan canlıdır” misalinde olduğu gibi… 

3. Muvâtaat ve İştikak Hamlleridir ki, şayet mevzu mahmulün aynısı ise “haml-i 

muvâtaat” denir. Buna “Haml-i Hüve Hüve” de denmektedir. “İnsan gülendir” misalinde olduğu 

gibi. Eğer mevzu mahmulün aynısı değilse ona da “Haml-i İştikak” denir. “İnsan gülmektir” 

diyemeyiz, ancak türemişi olan “gülen varlıktır” deriz.  

Misal: 

“Mânâ-yı hakikînin bir sikkesi olmak gerektir. O sikkeyi teşhis eden, makasıd-ı şeriatın 

muvazenesinden hâsıl olan hüsn-ü mücerreddir. Mecazın cevazı ise, belâğatın şeraiti tahtında 

olmak gerektir. Yoksa, mecazı hakikat ve hakikati mecaz suretiyle görmek, göstermek, cehlin 

istibdadına kuvvet vermektir. 

Evet, her şeyi zahire hamlettire ettire, nihayet zahiriyun meslek-i müteassifesini tevlid 

etmek şe'ninde olan meylü't-tefrit ne derecede muzır ise, öyle de, her şeye mecaz nazarıyla 

baktıra baktıra, nihayette batınıyunun mezheb-i bâtılasını intaç etmek şanında olan hubb-u ifrat 

dahi çok derece daha muzırdır. 

Hadd-i evsatı gösterecek, ifrat ve tefriti kıracak yalnız felsefe-i şeriatla belâğat ve 

mantıkla hikmettir. Evet, hikmet derim, çünkü hayr-ı kesirdir. Şerri vardır, fakat cüz'îdir. Usul-

ü müsellemedendir ki: Şerr-i cüz'î için hayr-ı kesiri tazammun eden emri terk etmek, şerr-i kesiri 

işlemek demektir. Ehvenüşşerri ihtiyar elzemdir. 

Evet, eski hikmetin hayrı az, hurafatı çok, ezhan istidatsız, efkâr taklitle mukayyed, cehil 

avamda hükümfermâ olduklarından, Selef bir derece hikmetten nehyettiler. Fakat şimdiki 

hikmet ona nispeten maddî cihetinde hayrı çok, yalanı az; efkâr dahi hür, mârifet 

hükümfermadır. Zaten her zamanın bir hükmü olmak gerektir.” (Muhakemat, 5. Mukaddime, 

s.37-38.) 



DOKUZUNCU BÖLÜM 

MAKÂSID-I TASAVVURAT / TA’RİF VE TAKSİM 

 

TARİF VE ÇEŞİTLERİ 

Mebadi-i Tasavvurat, tamamen tarif için esas alınacak temel prensipleri muhtevidir. 

Bunlarsız tarif yapılamaz. Tarif ise “makasıd-ı tasavvurattır.” “Had, Resim, Muarrif ve Kavl-i 

Şârih” terimleri bu konu ile alakalıdır. Bir lafzın hakikat veyâ mefhumunu, o hakikat ve 

mefhuma delâlet eden daha açık ve anlaşılır lafızlar ile ifade etmeye “tarif” denir. (Muhammed 

Rıza el-Muzaffer, El-Mantık, 1:97.) 

 

Bediüzzaman der ki: 

“Bil ki! İnsan fıtratının merkezinde beş dallı ve 

dilli bir ihtiyaç ağacı vardır ki, beş soru ile şu boşluğu 

dolduran hâdiselere karşı mukabelede bulunmakta ve 

onlarda cereyan eden olaylara ve dolayısıyla kâinata 

seslenmektedir.  

Bu sorulardan birisi “Mâ”dır. Mebadi-i 

Tasavvurâtı doğurur. Yani “Şu gördüğünüz eşya 

nedir?” diye sual ediyor. Bir diğeri de “lime”dir ve 

mebadi-i tasdikatı ilimle doğuran “Şu hükümle ne içindir?” şeklinde soruyur. O zaman hikmet, 

kâinat diliyle ve hikmetin mukaddimesi olan mantık ile birinci soruyu “Tarif” (Muarrif = Kavl-

i Şarih) ile ve ikinci soruyu da delil ve burhanlarla cevaplandırıyor.” (Kızıl Îcâz, s.202.) 

 

Misaller: 

“Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var: Birisi şu kitab-ı kâinattır ki, bir 

nebze şehadetini on üç Lem'a ile Arabî Nur Risalesinden On Üçüncü Dersten işittik. Birisi şu 

kitab-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan Hâtemü'l-Enbiyâ aleyhissalâtü vesselâmdır. Birisi de Kur'ân-

ı Azîmüşşandır. Şimdi, şu ikinci burhan-ı nâtıkı olan Hâtemü'l-Enbiyâ aleyhissalâtü vesselâmı 

tanımalıyız, dinlemeliyiz.” (Sözler, 19. Söz, Birinci Reşha, s.319.) 

 

“Sultan-ı Ezel ve Ebed dahi, küre-i arz gemisinde ehl-i hidayetle beraber bulunan, ehl-i 

dalâlet olan hizbüşşeytanın zâhiren cüz'î hatîatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlûkatın 

hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın vezâif-i âliyelerinin neticelerinin iptal etmesine 

sebebiyet verdikleri için, onlardan azîm şikâyet ve dehşetli tehdidat, ve tahribatlarına karşı 

mühim tahşidat etmek, ayn-ı belâgat içinde mahz-ı hikmettir ve gayet münasip ve muvafıktır. 

Ve mutabık-ı mukteza-yı haldir ki, belâgatin tarifidir ve esasıdır. Ve israf-ı kelâm olan 

mübalâğadan münezzehtir. (Lem’alar, 13. Lem’a, Üçüncü İşâret, s.135.) 

 

Bediüzzaman tarifin şartları ile ilgili olarak şöyle der: 

“Bil ki! Müsabaka ve mücâhede yoluyla ilâhi yardım, insanlığın yükselmesini ve 

gelişmesini iktiza ettiğinde, elbette insanlığın karakter gücünü engellemedi, meyillerini 

kayıtlamadı ve ahlakını sınırlamadı. Bilakis istediği yere kadar gitmesi için serbest bıraktı. 

Bunun üzerine insanlığın yolları doğru ve yanlış, yakın ve uzak olarak pek çok kollara ayrıldı. 

Selim karaktere sahip olan kimse hakka yöneldiği zaman, onlar başa dönmüş oldular. Böylece 

batıl ve dalâlet kaynakları üzerindeki sefâlet tabakalarında bulunan yollarını bâtıldan kurtarmak 

için işâretler koydular ve bunlara şartlar dediler. Mantık akıl kuvvetinin devâ olmasını tekeffül 

ederek öne çıktığında, fikirlere bazı şartlar koydu ki, bu şartlar doğruluğun belirlenmesi, 

yanlışın ortadan kalkması ve doğruluğun bilinmemesi meyvelerini bir araya getirmiştir.” (Kızıl 

Îcâz, s.206.) 

 



Tarifin üç şartı vardır: 

Birincisi: Tarifin cins-i karib ve fasl-ı karîb ile yapılmasıdır. Böylece tarifin sadık olduğu 

şey muarref için de doğru olur. Bu aynı zamanda tarif-i hakikikinin birinci kısmı olan “hadd-i 

tamm” demektir.  

İkincisi: Tarif tarif edilen muarreften daha vazıh ve açık olmalıdır. Yani, tarifin ifade 

ettiği mânâ tam olarak anlaşılmalıdır.  

Üçüncüsü: Tarifin anlaşılması, muarrefin, yani tarif edilenin anlaşılmasına bağlı 

olmamalıdır. Meselâ, hareketi tarif ederken, bir yerden bir yere intikal şeklinde tarif edildiğinde, 

intikalin de tarif edilmesi gerekirse yine hareket ile tarif olunacaktır. Bu durumda devir lazım 

gelecektir. (Kızıl Îcaz, 206, Talikat, 76.) 

 

Tasavvurat da iki nevidir: 

Birincisi, basit şeylerin tasavvurudur. Bunlar tarif-i hakiki ile tarif olunamazlar. 

İkincisi, mürekkeb olan şeylerin tasavvurudur. İnsan, hayvan ve sayı benzeri şeylerdir. 

Bunlar tarif-i hakiki ile tarif edilirler. 

 

“Bil ki! Bedihî ve lazım ve şartîliği nefyden şeyin yüzüne olan ilim ve ıttılâ ile, o şeyin 

bir vecih ile olan ilim ve ıttılaı arasında gayet açık bir fark vardır. Zira, evvelkisi, ismî ve kasdî 

olup altındakilerin ufak bir inkişafı dahi söz konusu değildir.  

İkinicisi ise, harfî, tabaî ve unvânî olduğundan, altındakilere ışık gölgesi düşmesiyle, 

alaca karanlıklı bir durum alırlar. Demek ki bir şeye ilim ve ıttılâ, her şeye de ilim ve ıttılaı 

lazım kılmaz.  

Hem evvelkisi şeyin dış yüzüne dair tafsili bir ilim iken; ikincisi şeyin icmali ilmidir. 

Dolayısıyla birincisi hepsinin toptan bir sureti iken, ikincisi ise tek tek bütünün suretleridir.” 

(Ta’likat, 74.) 

 

Mutlak Tarif İki Kısma Ayrılır: 

1. Tarif-i Lafzî: Bu da iki kısımdır. 

Birincisi, anlamı açık olmayan bir lafzı 

manası daha açık olanlarla tarif etmektir ki 

kelimelerin lügat manaları böyledir. İkincisi, 

hayal hazinesinde bulunan, ama zamanla 

unutulan bir şeyi hatırlamak manasında 

yapılan tariftir. Buna “Tarif-i tenbihî” denir. 

“Ravend” kelimesini bildiği halde 

hatırlamayan kimseye “hani ot kökü vardı 

ya...” şeklinde yapılan tariflerdir.  

 

2. Tarif-i Hakiki: Buna “kavl-i şârih” denir. Bunlar külliyat-ı hamseye dayanılarak teşkil 

olunur ve dört kısma ayrılır. Zira tarif ya “zâti külliyelerden” veya “ârızî külliyelerden” oluşur. 

Zât-ı külliyelerde, külliyelerin tamamı cins ve fasl-ı karîbden yahut bunlardan birinin 

bulunduğu külliyelerden oluşur. Birincisi “hadd-i tamm”dır; ikincisi ise “hadd-ı nakıs”tır.  

Arizî külliyelerin içinde bulunduğu tarifler ise ya “cins-i karib ve hassa”lardan oluşur 

veya sadece “hassa ve cins-i baid”in bulunduğu tarif olur. Birinci şıkka “Resm-i Tamm” ve 

ikinciye de “Resm-i Nâkıs” denir.  

 

Misal: 

“Kur’an, … Zât ve sıfat ve esmâ ve şuun-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, burhân-

ı kâtı’ı ve tercüaman-ı satı’ıdır.” (Sözler, 25. Söz, s.366.) 

 



Tarif-i Hakiki Dört Nevidir: 

 

1. Hadd-i Tamm: Cins-i karîb ve fasl-ı karîb ile yapılan tarife hadd-i tamm denir. İnsanı 

“hayvan-ı nâtık” diye tarfi etmek gibi… Burada “hayvan” cins-i karîb ve “nâtık” fasl-ı karibdir. 

Bu tarif insanı “efradını câmî ve ağyarını mâni” şekilde tarif etmiştir.  

Mantıkçıların ekserisine göre tarif “Efradını câmi, ağyârını manî olmalıdır.” Bazıları ise 

“efradının bir kısmını cem etmek ve ağyarının bir kısmını men etmek tarif için yeterlidir” 

demişlerdir. Bediüzzaman da bu ikinci kısmı kabul ve izah etmiştir. Böylece bir şeyi 

kendisinden daha umumî veya daha hususi bir mefhumla da tarif etmek caizdir demişlerdir. 

Buna göre tarif, tarif edilen şeyi bir miktar anlaşılacak şekilde ağyarından ayırmaktır. Bu da 

daha umumî veya daha hususî bir mefhumla olabilir.  

Meselâ “Üçgen muntazam bir şekildir” demek umumi bir tariftir. Zira şekil üçgene has 

değildir. Dörtgen ve beşgen de aynı tarife girer. 

 

2. Hadd-i Nâkıs: Külliyat-ı hamseden 

cins-i baîd ve fasl-ı karîb ile yapılan tarife 

denir. İnsanı “cism-i nâtık” diye tarif etmek 

gibi… 

 

3. Resm-i Tamm: Külliyat-ı hamseden 

cins-i karîb ve hassadan yapılan tariftir. “İnsan 

gülen hayvandır” şeklinde tarif edilmesi gibi… 

 

4. Resm-i Nâkıs: Araz-ı hariciler 

kullanılarak yapılan tariftir. İnsanı “doğru 

boylu, iki ayağı üzerinde yürüyen, eli ve ayağı 

olan varlık” olarak tarif etmek gibi… Ancak 

tamamı ayn-ı hakikat düşünüldüğü zaman 

“efradını cami ve ağyarını mâni” olabilir. Bu 

tarif “araz-ı âmmdan mürekkeb olsa da devir 

yoktur. Çünkü fikrin tabiatının intikalini ifade 

edecek olan faydalı tarif, aslında ihtisasa 

dayalıdır. İhtisası bilmeye dayalı değildir ki 

devir olsun.” (Kızıl Îcaz, 204.) 

 

Bediüzzaman burada bir ikazda da bulunur: 

“Yalnız bir isim takmak, müsemmayı bilmek yerinde ikame ediliyor.  

İşte bir nur-ı muzlim, zulmet-i münevvere. Efkâr-ı hâzırada cehl-i basiti yapar cehl-i 

mürekkebe kalb.  

En mühim bir sebebi; meçhul bir şeye parlak bir isim takar, bu meçhul hakikati bununla 

bildim zanneder. Sair meşhul şeyleri ona da irca edip izah ettim zanneder. 

Halbuki tarif, izah; ya hadd veya resim iledir. Yoksa bir ismi-i camid ki vâzı-ı câhildir, 

bir veçhi dahi câzip. Müsemmaya mümâs vech-i kara, muzlimdir; göze çarpan veçhi parlak, 

şeffaftır. O isimle ne tarif olur, ne de izâha câlib, belki zihni aldatır. 

Meselâ, câzibe-i umumi, kuvve-i mıknatısî, elektrik kuvveti, telepati, hem ihtizaz, hem 

manyetizma gibi esâmî-i cezb ve celb.” (Lemaat, Asar-ı Bediiyye, s.587.) 

 

  



TAKSİM VE ÇEŞİTLERİ 

Taksim, bir mefhumun muhtevasının bölümlerine ayrılması şeklindeki zihin faaliyetidir. 

Mantıkçılar iki nevi taksimden bahsederler. Küllinin cüz’ilere ve cüz’lere bölünmesidir. 

Birincisi keyfiyet açısından, ikincisi de kemiyet açısından taksimdir. Bu taksime mantıkî ve 

riyâzî taksim de denir.  

 

Riyazî taksim de birbirine eşit ya da benzer 

olan, eşit yahut benzer olmayan şekilde ikiye 

ayrılır. 10 sayısının 5 eşit parçaya bölünmesi eşit 

bölünmedir. Bedenin organlarına bölünmesi ise 

benzer olmayan taksimdir. İbn-i Sina bu taksime 

“teşrih” demiştir. Bu da “ya… ya da” veya “bir 

kesimi …dir, veya bir kesimi …dir” 

eklemeleriyle yapılır.  

Taksime konu olan tümel şeyler cins, 

bölme sonucu elde edilen külliler ise nevilerdir. 

Cinsi türlere bölene “fasıl” denir. Cinsi nevilere 

bölen fasıllara nev’in kurucusu olmasına kıyasla 

“mukavvim” cinsi nevilere bölmesine kıyasla da 

“mukassim” denir.  

Mantıkî taksimde uyulması gereken bazı 

prensipler bulunmakta olup bunlara uyulduğu 

taktirde beklenen fayda elde edilir. Taksimde 

bölmeye en genel cinsten başlanır ve birbirine 

karşı olan ayırımlarla sürdürülür.  

Taksim yoluyla bir şey ne tanımlanır ve ne de ispatlanır; çünkü taksim tarif ve kıyas 

değildir. Yine cis ve fasıl taksim yoluyla elde edilemez. Ancak kurallarına uygun yapılırsa 

tanıma yardımcı olur. Ayrıca bir konuyu anlamayı ve ezberlemeyi kolaylaştırır.  

Bediüzzaman hazretleri bu konuda şöyle der: 

“Taksim, ilmin temel meselelerindendir. Zira cüzleri ve bir şeyin kısımlarını araştırmak 

ve taksim edilen şeyin kısımlara nasıl ayrıldığı neticesini verir. Taksimin küllinin cüz’îlere ve 

küllün cüzlere taksimi gibi kısımları bulunmaktadır.” (Kızıl Îcâz, 202.) 

“Mevcudun vücuduna taksim-i aklî ile dört yoldan başka yol tahayyül edilemez. O dört 

cihetten üçünün-herbirinin üç zâhir muhallerle-butlanı katî bir surette ispat edildi. Elbette, 

bizzarure ve bilbedâhe, dördüncü yol olan vahdet yolu, katî bir surette ispat olunuyor. O 

dördüncü yol ise, baştaki ‘Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu?’ 

(İbrahim Sûresi, 14:10.) âyeti, şeksiz ve şüphesiz, bedâhet derecesinde, Zât-ı Vâcibü’l-Vücudun 

uluhiyetini ve herşey doğrudan doğruya dest-i kudretinden çıktığını ve semâvat ve arz kabza-i 

tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor.” (Lem’alar, 23. Lem’a, Tabiat Risalesi, s.189.) 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar 

yoksa kendileri mi yarattılar?” (Tur, 52:35) buyurarak “Taksim” nevi akıl yürütmenin bir 

misalini vermiştir. İnsanın yaratılması ile ilgili ihtimaller sıralanır ve Allah’tan başkasının 

yaratamayacağı ispat edilir.  

Sebr ve taksimin hasır/münhasır ve münteşir olmak üzere iki nevi vardır. Münhasır 

nevinde dışarıda hiçbir seçenek bırakılmaz; münteşirde ise belirlenenler dışında şeçeneklerin 

bulunması da ihtimal dahilindedir. Kelam ilminde sıkça kullanılmıştır.  

Meselâ;  

“Âlem ya hâdis veya kadimdir. Kadim olduğu ispat edilirse hâdis olduğu kendiliğinden 

zorunlu olarak anlaşılır.” Burada başka seçenek kalmamıştır. Fıkıh ilminde de bir şeyin helal 

ve haramlığı konusunda kesin haram olan şeye kıyas etmek için uygulanır. Pek çok 

Mantık Çalışmaları 



seçeneklerden eleme yapılarak doğru seçeneği bulma yöntemine “Sebr ve Taksim” adını 

vermişlerdir. (Tuncay Başoğlu, Sebr ve Taksim, DİA, İstanbul-2009; 36:255-256.) 

Bediüzzaman bu hususu şöyle ifade etmiştir: 

“Biz de ilm-i usul ve fenn-i mantıkça sebr ve taksim denilen en kat’î hüccetle deriz: Ey 

Şeytan ve ey Şeytanın şakirtleri! Kur’ân ya Arş-ı Âzamdan ve İsm-i Âzamdan gelmiş bir 

kelâmullahtır veyahut hâşâ, sümme hâşâ, yüz bin kere hâşâ yerde, sahtekâr ve Allah’tan 

korkmaz ve Allah’ı bilmez, itikadsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise, ey Şeytan, sabık hüccetlere 

karşı bunu sen diyemezdin ve diyemezsin ve diyemeyeceksin. Öyle ise, bizzarure ve bilâşüphe, 

Kur’ân Hâlık-ı Kâinatın kelâmıdır. Çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kat’î 

bir surette ispat ettik; sen de gördün ve dinledin.” (Mektubat, 26. Mektup, s.443.) 

“Sebr” dözlükte “incelemek, denemek, tahmin etmek, ölçüp takdir etmek” anlamındaır, 

taksim ise “parçalara, kısımlara ayırmak” mânasına gelir. Sebr ve taksim, terim olarak bir 

konuda muhtemel seçenekleri belirleyip (hasr) ardından birer birer eleyerek (hazf) tek bir 

seçenek bırakma yöntemini ifade eder. 

 

 
 

  



ONUNCU BÖLÜM 

MEBADİ-İ TASDİKÂT / KAZİYELER VE NEVİLERİ 

 

Giriş 

İ’lem! Bil ki!  

Şüphesiz âlemde ihtilaf ve tagayyür ve şamil bir nizam olmak üzere üç esas vardır. 

Birincisi ihtilaftır ki, hakâık-k hakikiyeden fazla olan hakâık-ı nisbiyenin ortaya 

çıkmasına vesile olmuştur. Yani, ihtilaf sebebiyle küçüklük-büyüklük, alimlik-cahillik, gibi 

hakâık-ı nisbiye doğmuştur. Hakaık-ı nibiyenin varlığı şerlere bulaşmış çok cüz’î ve dağınık 

şeylerin vücuduna fetva vermiştir. Eğer küçük çirkinlikler olmasaydı, çok sayıda güzellikler de 

olmazdı. 

İkincisi tagayyürdür ki, bu da hakâık-ı nibiyenin çoğalmasına sebeptir.  

Üçüncüsü nizamdır ki, hakâık-ı nisbiyeyi kanunlaştırmış ve müteselsil hale getirmiştir. 

Bu nispetlerin timsalleri ise, kâinatta cereyan eden kazıyyelerdir ki, bunlar da kader-i ilâhînin 

tefâsili olan tefâsil-i kazâdır.9 

Bil ki! İnsan fikrinin gayesi, nefs-i natıkanın kâinatın manevi bir haritası olarak 

hakikatlerin resmedilmesiyle nefse dönmesi ve hakaık-ı nisbiyenin çoğunu bilmektir. Bu 

hakikatler kazıyyelerdir; bundan da neticeler doğar, neticeler delillerle elde edilir. Deliller de 

cüzleri ile ortaya çıkar ki, onun cüzleri mevzular ve mahmüllerdir. Cüzler de tasavvuratla olur. 

Ve o da tariflerle olur. Tarifler cüzleriyle yapılır. Bunlar da Külliyat-ı Hamsdır.” (Kızıl Îcâz, 

210.) 

 

Kazıyye nedir? 

İlm-i belâgatta doğru ve yalan diye vasıflandırdığımız habere kazıyye diyoruz. Yani, 

kazıyye öyle bir kelamdır ki, söyleyeni ya tasdik veya tekzip ederiz. “Güneş çıkmıştır” kelamı 

“Kazıyye-i Hamliye”dir. “Güneş çıkmış ise gündüz olmuştur” sözü “Kazıyye-i Şartiyye”dir. 

Her ikisi de doğru veya yanlış olmaya muhtemeldirler. Bir kimse gündüz ortasında “şimdi 

gecedir” derse bu söz vakıaya mutabık olmadığı için yalan olsa da gerçekte doğruya ve yanlışa 

muhtemel bir söz olduğu için kazıyyedir. (Gelenbevî, Burhan, Fi’l-Mantık, s.14.) 

 

Nisbet, Hüküm ve İsnad nedir? 

Kazıye denilince akla nisbet, hüküm ve isnad mefhumları gelir. Bediüzzaman bu konuda 

şöyle izahatta bulunur: 

“İsnad ve hüküm ise, izâfe nevindendir. Bir şeyi diğerine kıyas ederek dayandırmaktır. 

Bu ise Mantıktaki hamliyye ve muttasılada olduğu vecihle, ya iki tarafça mütehâliftir. Bundan 

dolayı cüzleri tabii bir şekilde terettüp ederler. Yahutta munfasılada olduğu gibi, iki tarafta 

uhuvvetçe müteşâbihtir. Ve bunun terettübü ise sadece vaz’îdir, yani sun’îcedir. Demek ki 

hüküm ya onundur veya onun yanındadır veya ondan bir şeydir. Yani her iki tarafın halleri 

tafsilli bir nispetle mülahazası yapılabilinir. Onun kazıyyesi tahlilden evvel ve sonra yapılmasa 

da… 

 
9 Tefasıl-ı Kaza: Hükmün fasılları, faydaları demektir. Araplar arasında “Tefarıku’l-Asâ” diye bir tabir vardır. 

Fakir bir kadının zayıf ve huysuz bir oğlu varmış. Çıkardığı kavgalarda bir defasında kulağını, birinde burnun ve 

bi defasında da dudaklarını kesmişler. Kadın da açtığı tazminat davalarını kazanarak zengin olmuş. Bu sebeple 

oğluna “Sen tefarıku’l-asâdan daha faydalısın” demiş. Tefarıku’l-Asâ, her parçasından faydalı şeyler yapılan bir 

cins ağaca denilir. Bediüzzaman bu tabiri şöyle kullanır:  

 

“Evet, Kıssa-i Musa meşhur darb-ı meseldeki tefârıku’l-asâdan daha nâfidir. Nasıl o asâ ne kadar parçalansa yine 

de işe yarar. Kıssa-i Musa dahi öyledir. Bu hasiyete binaendir ki, Kur’an yed-i beyza-i mu’cizü’l-beyânıyla o 

kıssayı aldı ve suver-i müteaddidede gösterdi. Her bir ciheti hüsn-ü istimal etti. Fenn-i Beyan’ın sehâresi belâgatına 

secde ber-zemin-i hayret ve muhabbet ettiler.” (Muhakemât, s.106.)  



Hüküm ve isnadın üç şekilden birincisi, nakl ve akl ehli arasında müşterekliği varken, 

üçüncü şekli ise ikincisi ile has münasebeti vardır. Amma ikinci şeklinde ihtilaflar olmuştur. 

İmam Şafii (ra) ile İmam Hanefi (ra) dahil bu konularda ihtilaf etmişlerdir. Bu meselede nakl 

ve rivayet ehli demişlerdir ki “Ceza ve şart hüküm içerisinde olan bir kayıttır.” Akıl ve dirayet 

ehli ise, “Hayır, hüküm iki taraf arasındaki lüzum itibarıyladır” demişlerdir. Böylece 

muhalefetin semeresi bir ağacın semereleri gibidir ki, onun meyveleri yapraklarından daha çok 

olmuştur.  

Bu meselenin bir misali olarak desen ki: “Ben şu şeye malik olsam, o zaman o, vakıftır. 

Yahut da “Şu hür olan kadını alsam, o zaman benden boştur.” Ehl-i nakil olan İmam-ı Şafii’nin 

(ra) reylerinde göre bu söz şer’an hükümsüz bir yemindir. Çünkü kadın illeti cezadır, yani 

neticedir. Bu ise, “Onu buldum ama, onu kabul edecek bir mahalle tesadüf edilemedi. Zira 

illetin in’ikadına mahallin kabiliyeti şarttır” masadakı ortaya çıkar. 

Amma mantık ve akıl ehlinin ve bunlardan İmam-ı Azam’ın (ra) görüşleri ise “İllet 

şartiyenin kendisidir.” Yani hüküm için şartlık yeterlidir. Çünkü şartıyet ise, ona bağlı olanların 

vücutları ile takarrür eder. Onun da vücut ve sübutuyla illet in’ikad eder. İllet de in’ikad edince, 

inikadından beri bekleyen bir mahallin ona muntazır olduğu görülür.” (Ta’likât, 77.) 

 

İz’ân nedir? 

“Zihin ile hariç arasındaki bir nevi muameledir. İki taraf ortasında bir münâsebet-i tâmme 

gibidir ki, nefsin inkıyadını lüzumlu kılar. Bu noktadan dolayı denilebilir ki: “İman mantıkî 

tasdikten terettüp eder.”  

 

Hem iz’ânın mahkûm-u aleyhi yani, hakkında hükme varılan şeyi tasavvur etmesi 

lüzumlu bir iştir. Çünkü meçhul-ü mutlak bir şey hakkında hükme varmak mümkün değildir. 

 

Burada şöyle bir sual varid olabilir ki: Hakkında hükme varılması mümkün olmayan şey 

için de tasdik ve hüküm verilmiş olabilir? 

Buna cevabımız şudur ki: Meçhûl-ü mutlak olan bir şey, kaidece mantıkta, makul-ü sâni 

ile tabir edilir ki; makul olanın lazımı olan mahmulü ıskât eder. Bu ise zihinde farazice olanın 

tipinde olur. Hem harfi olan bir kazıyye ismiyyeye… ve maku-ü sanî de makul-ü ûlâya tahavvül 

edebilmesi hükmünce, hakkında hükme varılan şey, böylece bu terkib içinde sahih olur ve kendi 

cildiyle kaynaşarak tecemmüd edebilir, işte o zaman o iş, malumun fertlerinden olmuş olur. 

(Ta’likât, 80.) 

 

Kazıyyeyi İzah Eden Misaller 

“Mantıkça müsellemdir ki: Hüküm mevzu ile mahmulün yalnız vechün-mâ ile 

tasavvurlarını iktiza eder. Ve onların teşrihat-ı sâireleri ise, o fenden değildir. Başka fennin 

mesailinden olmak gerektir.” (Muhakemat, 31.) 

 

“Kazıyye-i vahide müteaddit kazayayı tazammun eder. O kazıyyelerin her biri ayrı birer 

madenden çıktığı gibi, ayrı ayrı birer semere de verir. Biri birinden fark etmeyen haktan bigâne 

kalır.” (Muhakemat, 47; Ta’likat, 102.) 

 

“Hem de bir kazıyye çok ahkâmı tazammun eder. O ahkâmın bazısı zarûrî ve bazısı dahi 

nazarî ve ‘muhtelefun fîhâ’dır.” (Muhakemat, 66.) 

 

“Bir zaman rabıta-i mevtten ve “Elmevtü hakkun” kazıyyesindeki tasdikten ve âlemin 

zeval ve fenasından gelen bir hâlet-i ruhiyeden kendimi acib bir âlemde gördüm.” (Lem’alar, 

51.) 

 



Kaziyyeyle Alakalı Terimler 

Kazıye-i Hamliye’de “Güneş çıkmıştır” misalinde kelamın birinci parçasına “mevzu” 

ikinci parçasına “mahmul” denir. Zira çıkma fiili kazıyyenin konusu olan güneşe nispet 

edilmiştir. 

Kazıye-i Şartıye’de “Güneş çıkmışsa gündüz olmuştur” misalinde birinci kısma 

“mukaddem” ikinci kısma “tâlî” denilir. Bu misalde “Güneş çıkmışsa” mukaddem, “gündüz 

olmuştur” ise tâli’dir. 

 

Kazıyyelerin Özellikleri 

Kazıyeler bütün ilimlerde delil getirmek için kullanılır. Bütün kazıyelerde dört özellik 

bulunur. Bunlar “Nisbet, kemiyet, keyfiyet ve cihet”tir.  

 

1. Nispet (İsnad) Yönüyle kazıyyeler ikiye ayrılır. 

1.1. Kazıyye-i Hamliye: Mahmulün (haberin) mevzû’ya müspet veya menfi 

hükmedilmesini ihtiva eden kazıyyedir. “Güneş çıkmıştır” kazıyyesi gibi… Burada kendisi 

hakkında hüküm verilen kısma (mahkûmun aleyh) “mevzu” denir; verilen hükme (mahkûmun 

bih) “mahmul” denir. Hükme delalet eden manaya “rabıta” denilir. 

1.2. Kazıyye-i Şartıyye: İki cümleden müteşekkildir. Bunlardan birinde olan hüküm 

diğerindeki şarta bağlıdır. Aralarından mülazemet ve irtibat bulunur. Bu iki cümleden birinciye 

“mukaddem”, ikinciye ise “tâlî” denilir. “Şayet benden önce hoca gelmişse, ders yapılmıştır” 

cümlesinde olduğu gibi… “Güneş doğmuşsa gündüz olmuştur” misalinde olduğu gibi… 

 

“İ’lem!  

Şartıyyet ehl-i nakil yanında ve keza Şafi’lerde onun hükmü ve tüm cüzlerinin 

içerisindedir. Ama ehl-i akıl ve keza Hanefilerin yanında ise, onun hükmü aralarındaki 

durumdadır. Bu noktadan dolayı ikisi arasında mühim ihtilaflar doğmaktadır. Hatta evvelkiler 

diğerleri zıddına, hükmü şartın mefhum-u muhalifine bina ederler.  

Bunun sırrı ise; birinci görüş şartın tasarrufunu vukuda kabul ederler. İkinci görüş ise 

onun tasarrufuna ikâda mütalaa ederler. İşte burada “mülk” yani köle meselesinin tartışması 

tevellüd eder. Yani meselâ, ben desem ki: “Ben şuna malik olduğum vakit, o zaman o hürdür.” 

Şafice bu söz hükümsüz bir yemin gibidir. Çünkü onlarca şartın cezası, yani neticesi illetin 

kendisidir. Lakin ikâ durumunu takyid etmedikleri için, onu kabul edecek bir mahalle tesadüf 

edilmemektedir.  

İkincilerin yanında ise, ikâ durumunu kayıtlı saymaları sırrıyla; şartın vukuundan sonra 

illiyet dahi in’ikad eder. Keza bunun gibi müstesnalık meselesinde de ihtilafları vakidir.” 

(Ta’likât, s.104.) “Mefhum-u muhalif kavramının açıklanmasında da bu ihtilafın etkisi 

bulunmaktadır.” (Kızıl Îcâz, s.104.) 

 

“İ’lem!  

Kaziye-i Şartıye nisbet yönünden muttasıla ve munfasıla olmak üzere ikiye ayrılır. Cihet 

yönünden lüzumiye, ittifakıye, inadiye ve tesadüfiyedir. Mutabakat şartıyede bir şey hakkında 

doğru olarak hükmedilebilmesi için, iki tarafın doğruluğu mümkündür; iki tarafta yanlış ise 

kazıyye yanlıştır. 

Keyfiyet itibarıyla, mucibe ve salibe söz konusudur. Kazıye-i mürekkebe, iki hamliye, iki 

muttasıla, iki munfasıla ve iki muhtelifeden oluşmaktadır. Suret itibarıyla asliye ve münharife 

ve konu şart edatlarının önüne geçirilerek hamliye ve müşebbehe kısımlarına ayrılır. 

Kemiyet itibarıyla kazıye-i külliye, konunun halleri, zamanları ve yerleri kapsaması ile 

olur. Mucibe-i muttasılada külliyeti ifade eden sözler şunlardır: “Her zaman, her ne ise, ne 

zaman, o yerde, her nasıl, her zaman, sürekli.” Benzerlerini ve tazammun ettiklerini bunlara 

kıyas et.  



Mucibe-i Munfasılada ise külliyeti ifade eden sözler şunlardır: “Elbette, kesinlikle, 

sürekli, daima.” Hamliyedeki süreklilik ifade eden “zaruret ve devam” gibi cihetler munfasıla 

da külliyeti ifade eden sözlerdendir. Benzerleri olan ve tazammun eden harfleri, fiilleri ve 

isimleri bunlara kıyas et. 

Selbiyede külliyeti ifade eden sözler şunlardır: “Elbette değildir, hiçbir zaman.” Benzer 

olumsuzlukları bunlara kıyas et. 

Cüz’iye-i mucibede sayı bildiren söz “kad yekûnu – olur” dur. Cüz’iye-i selbiyede sayı 

bildiren söz “bazan olur”dur. “Kad”ın tazammun ettiği diğer azlık ve çokluk bildiren sözleri 

“kad”a kıyas et. 

Şahsiyede sayı bildiren sözler “şimdi, bugün, yarın” gibi belirli bir vakitle sınırlandırılan 

ifadelerdir. Mühmelede sayı bildiren sözler bitişikte “ise, olursa, eğer, o zaman” ayrılıkta 

“amma, veya…” sözleridir.” (Kızıl Îcâz, s.218.) 

 

Kazıyye-i Şartıyye İki Nevidir 

1. Şartıyye-i Muttasıla: Şayet kazıyye-i şartıyyenin iki cüz’ü arasında birbirini gerektirme 

yahut nefyetme söz konusu ise buna, “Kazıye-i Şartıyye-i Muttasıla” diyoruz. “Eğer güneş 

doğdu ise gündüz oldu demektir” kazıyyesi gibi.  

İki kazıyyenin birbiri ile alakası ve mülazemeti nazara alınarak, şartıyye-i muttasıla da 

kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. (Ta’likât, 115.) 

  

1.1. Muttasıla-i Lüzûmiye: Eğer kazıyye-i şartıyyenin iki kazıyyesinden birisi diğerini 

gerektiriyorsa, yani hüküm itibarıyla biri diğerine bağlı ise bu Muttasıla-i Lüzümiyedir. Ancak 

bu da mülazemet açısından ikiye ayrılır. Birincisi, aralarındaki lüzum “lüzum-u tabii” ise 

lazımını melzumdan ayrılması caiz değildir. “Güneş doğmuş ise gündüz olmuştur” misalinde 

olduğu gibi. Güneşin doğması ile gündüzün olması fıtrî olarak lüzum-u tabii vardır, asla 

birbirinden ayrılmaz. İkincisi ise aralarındaki lüzumun “Lüzûm-u Âdi” olması halidir ki “Hoca 

gelmiş ise ders okunmuştur” misali gibidir. Buradaki taraflar arasındaki gereklilik ve lüzumiyet 

birincisi gibi tabii değildir. Zira, hoca gelebilir; ama ders okunmayabilir. 

 

1.2. Muttasıla-i İttifakıye: Kazıyye-i şartıyyenin iki cüzü arasındaki şartıyyet, zaruri 

olarak birbirini gerektirme ve lüzumiyet bulunmamasıdır. Meselâ “Ne zaman gezmek için 

dağlara çıksak yağmur yağıyor” kazıyyesinde olduğu gibi, dağlara yağmur yağması ittifakîdir, 

zaruri değildir. Yine “Ne zaman bu işe başladıysam bir engel çıktı, bıraktım” kazıyyesi de 

böyledir. Bu ifadeler ne kadar çok raslandığını ifade ettiği için ittifakîdir.  

 

2. Şartıyye-i Munfasıla: Bu kazıyede mevzu tekdir; ancak mahmul birden fazladır. Bu 

mahmullerden birisi mutlaka mevzua isnâd olunması gerekir ise, bu açıklanmaz ve belki iki 

veya üç ve hatta daha fazla şıklar ortaya konabilir. Bu şıklar arasında zıtlık, inat ve ayrılık 

bulunmaktadır. Meselâ; “Sayı ya tektir veya çifttir. Aslında bu cümle “sayı ya tektir” “Sayı ya 

çifttir” şeklinde iki ayrı cümleden ibarettir. Bunun birinci cüz’üne “Mukaddem” ikinci cüz’üne 

ise “Tâlî” denir. (Kızıl Îcaz, 220.) 

Şartıyye-i Munfasıla da “Munfasıla-i İnadiyye” ve “Munfasıla-i İttifakıye” diye ikiye 

ayrılır. İkiden fazla cüzlerden meydana gelir. “Üçgen ya bütün açıları birbirine eşittir, yahut iki 

açısı eşittir veyahut hiçbiri birbirine eşit değildir” gibi. Bu “Munfasıla-i Hakikiye”dir. “Bir 

şekil, ay üçgendir ya dörtgendir ya beşgendir” ifadesi gibi kazıyyelere de “Mâniatu’l-Cem” 

denir. Bu üçü de bir şekilde bulunmayabilir; ama ikisi veya üçü bir şekilde toplanmaz.  

 

Kazıyye-i Şartıyye-i Munfasıla-i İnadiyye de üçe ayrılır: 

1. Munfasıla-i Hakikiye: Kazıyyede zikredilen şıkların bir maddede bulunması 

“maniatu’l-cem” veya bulunmaması “maniatu’l-huluv” mümkün olmaz. Yani, terdid oluna şey 



ne bir maddede toplanabilir ve ne de bunlardan birinden hâli kalabilir kazıyyelerdir. Meselâ, 

“Sayı ya tek olur veya çift olur” kazıyyesi gibi. Zira bir sayıda teklik ile çiftlik birleşmediği 

gibi, bir sayı bunlardan birisinden hâli olmaz. (Ta’likât, 107.) 

2. Maniatu’l-Cem: Kazıyyede zikredilen şıkların bir maddede bulunması (maniatu’l-cem) 

mümkün değildir; ancak bunlardan hiçbirinin bulunmaması (maniatu’l-huluv) mümkündür. 

Yani, terdid olunan şey bir maddede toplanmaz; ancak bunların hepsinden hali kalan 

kazıyyelerdir. “Bu şey ya ağaçtır, ya taşdır” gibi. Ağaç ve taş da olmayabilir demir olabilir.  

3. Mâniatu’l-Huluv: Kazıyyede zikredilen şıkların bir maddede bulunması (maniatu’l-

cem) mümkün olabilir; ancak bunlardan birinin bulunmaması (maniatu’l-huluv) mümkün 

olmaz. Yani terdid olunan şey bir maddede toplanabilir; ancak bunlardan birinden hali 

kalmayan kazıyyelerdir. “Halid ya deniz üzerindedir, ya batmıştır” kazıyyesinde olduğu gibi. 

Halid denizde bulunmasıyla batmaması mümkündür, ancak denize gitmediği zaman batması 

mümkün değildir. (Ta’likat, 108.) 

 

2. Kemiyet İtibarıyla Kazıyyenin Taksimi ve Çeşitleri 

“İ’lem! 

Bir şeyi tasvir etmek için kullanılacak ifadelerin tercih edilmesi, mantığın bazı kurallarını 

bozmuştur. Nice kazıyye-i şartıye, kazıyye-i hamliye kılığında ortaya çıktı. Hamliye şartıyyenin 

elbisedi ile kendisini süsledi. Muttasıla munfasılanın kırmızı rengi ile boyandı. Ve külliye 

cüz’iyenin altında gizlendi. Mucibe selbiye ile başını örttü. Nice kıyaslar kazıyyenin içine girip 

yerleşti. Ve kazıyyeler “sıfat veya kayıt, bilakis harf” içerisinde gizlendi. Uçup giden 

manalardan niceleri, lafzın dallarından birisine kondu. Ve nice kelimeler, bu manalar 

taifesinden su içti. 

Bunun tahkiki şöyledir: Her ilim sübutî bir mahmul ile mevzusunun, a’razlarından, yani, 

mevzuun sıfat-ı zatiyesinden bahseder. Her ilmin meseleleri, hârice zarûrî ve zihinde nazarî 

olan “hamliye-i mucibe-i külliye”dirler. Kazıye-i şartıyeler, cüz’iyeler, mümkineler ve 

bedîhiyyeler, ya mebâdi-i tasavvuriyeden ve mebadi-i tasdikıyyeden, ya istidradiyattan veyahut 

meselelerin deliline ait mukaddimelerden bir mukaddimedir.” (Kızıl Îcâz, s.213.) 

 

Kemiyet (Nicelik) itibarıyla kazıyyeler “Külliye, Cüz’iye, Mühmele, Mahsusa” olmak 

üzere dörde ayrılır. Tabii bu taksim muttasıla ve munfasıla kazıyyelerinin tamamı için 

geçerlidir. Bunun şahsiye, tabiiye, mühmele ve mahsura tarzında dörde taksim ederek, 

mahsurayı cüz’iye ve külliye şeklinde kendi içinde ikiye taksim edenler de vardır. (Gelenbevî, 

Burhan, s.16.)  

1. Kazıyye-i Mahsure (Müsevvere): Mevzularının bütün fertlerini yahut bir kısmını 

kapsamına aldığı açıktan zikredilen kazıyyelere denir. Mevzuun fertlerinin kemiyetine delalet 

eden lafza da kazıyenin suru tabir edilir. Kazıyye-i külliyelerin suru “hepsi, hiçbiri” gibi 

kelimeler olurken, kazıyye-i cüz’iyelerin suru “birisi, bazısı” gibi kelimelerdir. (Ta’likat, 85.) 

Bunlar da kendi aralarında ikiye taksim edilirler. 

1.1. Kazıyye-i Külliye: Eğer bir kazıyyede mevzu lafzının kapsamı altına giren bütün 

şeylere şamil ise, buna kazıye-i külliye denir. “Allah tarafından emredilen her şey güzeldir” 

misalinde olduğu gibi. Bu kazıyye bütün Allah’ın bütün emrettiği şeylere şamildir. Bu kazıyye-

i hamliye-i külliyedir. Şartıyyeye misal “Ne zaman gücün yeterse sana hac farz olur” 

kaziyesidir.  

 

“İ’lem Eyyühel-Aziz!  

Halk-ı eşya hakkında 'mûcibe-i külliye' sâdık olmadığı takdirde 'sâlibe-i külliye' sâdık 

olur. Yani ya bütün eşyanın hâlıkı Allah'tır veya Allah hiçbir şeyin hâlıkı değildir. Çünkü 

eşyanın arasında muntazam tesanüd ile halk ve yaratmak, tecezziyi kabul etmez bir külldür, 

bâziyet yoktur. Ya mûcibe-i külliye olacaktır veya sâlibe-i külliye olacaktır. Başka ihtimal yok. 



Her şeyde illetin ademini tevehhüm eden vehmin vâhi hükmünde bir kıymet yok. Binaenaleyh 

edna bir şeyde Hâlıkıyet eseri göründüğü zaman, bütün eşyada tahakkuk eder. 

Ve keza Hâlık ya birdir veya gayr-ı mütenahîdir, evsat yoktur. Zira Sâni' vâhid-i hakikî 

olmazsa, kesîr-i hakikî olacaktır. Kesîr-i hakikî ise gayr-ı mütenâhîdir. Maahaza nuru 

neşredenin nursuz, icad edenin vücudsuz, îcab ettirenin vücubsuz olması muhaldir. Ve keza 

ilim sıfatını ihsan edenin ilimsiz, şuuru ihsan edenin şuursuz, ihtiyarı verenin ihtiyarsız, iradeyi 

verenin iradesiz, kâmil şeylerin sânii gayr-ı kâmil olduğunu telakki etmek muhaldir. 

Ve keza aynı tersim, basarı tasvir ve nazarı tenvir edenin basarsız olduğunu düşünmek, 

ancâk basar ve basiretten mahrum olan adamın işidir. Maahâza masnûdaki kemalât, tamamen 

Sâni'deki kemalden akan bir feyizdir. Fakat kuşlardan yalnız sineği gören, tanıyan bir mikrop, 

kartalı gördüğü zaman “Bu kuş değildir.” der. Çünkü sinekteki şeyler onda yoktur.” (Mesnev-i 

Nuriye, Zerre, s.154.) 

 

 

Mucibe-i Külliye / Salibe-i Külliye Nedir? 

“Halk-ı eşya hakkında “mûcibe-i külliye” sadık olmadığı takdirde “sâlibe-i külliye” sadık 

olur. Yani ya bütün eşyanın hâlıkı Allah’tır veya Allah hiçbir şeyin hâlıkı değildir.” (Mesnevi, 

Zerre, 154.) 

Mucibe-i külliye: Olumlu ve kapsamlı önerme demektir. “Her şeyi yaratan Allah’tır.”  

Salibe-i külliye: Olumsuz kapsamlı önermedir. “Allah hiçbir şeyin yaratıcısı değildir.” 

Önermeleri gibi… Mucibe-i külliye, birinci şıkkın zorunlu olduğunu, salibe-i külliye ise ikinci 

şıkkın imkânsız olduğunu ders verir. 

Bir eve lazım olan eşya ve farklı ürünler farklı ellerden ve fabrikalardan çıkmış olabilir; 

ancak kâinat öyle değildir. Ya “tümünü Allah yaratmıştır veya hiçbirini yaratmamıştır” denecek 

şekilde kâinatın tümü bir fabrikadır ve bir elden çıkmıştır, zira aralarında bulunan nizam, 

intizam ve düzen bunu gerektirir. 

Kâinat bir ağaç gibidir, insan ise onun meyvesidir. Bir ağacı kim yaratmış ise insanı da o 

yaratmıştır. Zira aralarında “mucibe-i külliye” vardır. Ağacın ve meyvenin cüzlerini bir 

başkasının yaratmış olamaz, zira bir başkası müdahale edecek olursa aralarında düzen ve nizam 

bozulur. Bu durumda ağaç da meyve de olmaz. İnsan ile kâinat arasında da böyle bir gereklilik 

söz konusudur. Kâinatı kim yaratmış ise kainattaki bütün varlıklar ile münasebeti olan insanı 

da o yaratmıştır.  

İnsanın organları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İnsanı kim yaratmış ise gözü de kulağı 

da dili de kalbi de beyni de o yaratmıştır. Çünkü aralarına lüzûm-u beyyin vardır. Aynı şekilde 

insanı yaratan o insana lazım olan ruhu da aklı da duyguları da yaratıp verendir. İnsan bunlarsız 

olmaz. İnsanın yaratılışındaki nizam, intizam ve insanın kâinat ile aynı şekilde uyumu bir tek 

yaratıcının elinden çıktığını, şirk ve iştirakin imkânsız olduğunu ispat etmektedir.  

Sonuç olarak kainattaki bir kısım varlıkların başka ilâhlara isnat edilmesi ve şirke zerre 

kadar yer verilmesi muhaldir ve imkansızdır. Bu durumda Allah ya tüm kâinatın ve varlıkların 

yaratıcısı olacaktır veya hiçbir şeyin yaratıcısı olmayacaktır. Mantık ilminde bunun ifadesi 

“Halk-ı eşya hakkında “mûcibe-i külliye” sadık olmadığı takdirde “sâlibe-i külliye” sadık olur. 

Yani ya bütün eşyanın hâlıkı Allah’tır veya bunun tersi Allah hiçbir şeyin hâlıkı değildir” 

şeklindedir. 

Bir halının ortasındaki merkezî nakşın, halının her tarafından uzanan iplerle dokunduğu 

gerçeğinden halının tamamını dokumayan birisinin o nakşı ortaya koyamayacağı ifade edilir. 

Her varlık, element ipleriyle dokunmuş bir merkezî nakşı andırıyor. Bu sebeple her şeyi Allah 

yaratmıştır” “Mucibe-i Külliye” kazıyyesi hakikat olmaktadır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri kâinatta şirke yer ve imkân olmadığını ispat için 

“Halk-ı eşya hakkında “mûcibe-i külliye” sadık olmadığı takdirde “sâlibe-i külliye” sadık olur. 

Yani “Ya bütün eşyanın hâlıkı Allah’tır veya Allah hiçbir şeyin hâlıkı değildir.” Bu kesin bir 



kıyastır. Ya öyledir ya böyledir. Bu iki şıkkın ortası yoktur. “Çünkü eşyanın arasında muntazam 

tesanüt ile halk ve yaratmak, tecezziyi kabul etmez bir küldür” diye mantık kuralı ile ispat 

ediyor. “Ya mûcibe-i külliye olacaktır veya sâlibe-i külliye” olacaktır. Başka ihtimal yok. Her 

şeyde illetin ademini tevehhüm eden vehmin vâhi hükmünde bir kıymet yok” buyurarak izah 

eder. 

İllet, bir şeyin meydana gelmesine esas teşkil eden sebep demektir. İlletin ademini 

tevehhüm etmek, bu kâinatın ve içindeki eşyanın sebepsiz, hikmetsiz, gayesiz ve tesadüfen 

ortaya çıktıklarını vehmetmektir. 

Atomlardan hücrelere, hücrelerden bedenlere, gezegenlerden sistemlere kadar her şeyin 

sonsuz hikmetler taşıdığı bu âlemi, Alîm ve Hakîm olan Allah’ın yarattığı gerçeği “mucibe-i 

külliyedir”. Bu kabul edilmediği taktirde her şeyin hikmetsiz, gayesiz olduğunu kabul etmek 

gerekir, burada baziyet (kısmî oluş) yoktur; bazısı illetli bazısı illetsiz olmaz. Ya her şeyde illet 

ve İlahi hikmet kabul edilecek yahut her şeyde illetin ademi kabul edilecektir. Bu ikinci şıkkın 

akılda yeri yoktur, vehimdir, vahi hükmümdedir, yani bir saçmalıktır, bir kıymet ifade etmez. 

“Binaenaleyh edna bir şeyde Hâlıkıyet eseri göründüğü zaman, bütün eşyada tahakkuk 

eder.” Meselâ, bir böceğin gözünü yaratmak bir halıkiyet, yani yaratıcılık eseridir. O gözü 

yaratan zat, göz yapmayı, gözle beden arasındaki ve yine gözle ışık arasındaki ilgiyi de kurmayı 

biliyor demektir. O zat göz yapmayı bildiğine göre, serçe gözü de yaratır, balık gözü de yaratır, 

kartal gözü de, insan gözü de. Çünkü göz yapmayı biliyor. Aksi halde, böceğin gözünü 

yaratamayan, hiçbir gözü de yaratamaz. Burada da ya salibe-i külliye ya mucibe-i külliye 

olacaktır. Ya Allah bütün gözlerin yaratıcısıdır yahut hiçbir canlının gözünü Allah 

yaratmamıştır. 

“Ve keza Hâlık ya birdir veya gayr-ı mütenahîdir, evsat yoktur.” Bu kâinat sarayı ve 

içindeki eşya Allah’ın eseridir. Başta insan olmak üzere bütün canlılar da o sarayın sakinleri ve 

misafirleridirler. Halık’ı bir bilmeyen kimseler, eşya adedince ilahları kabul etmeye mecbur 

kalırlar. Çünkü “Bir harf kâtipsiz, bir iğne ustasız olamayacağına" göre, bu güneşlerin, bu 

yıldızların, şu deryaların, dağların, ovaların ve bu alemde misafir edilen şu insanların, 

ceylanların, kuşların, balıkların tek bir hâlıkı olduğu kabul edilmediğinde, bunların 

yaratılmaları için gayrimütenahi yani sonsuz ilahların kabulü gerekecektir; gök tanrısı, yer 

tanrısı gibi, çiçek tanrısı, kuş tanrısı, deniz tanrısı, kara tanrısı, ağaç tanrısı, taş tanrısı, hava 

tanrısı, güneş tanrısı ve daha gibi nice tanrılar... 

Güneş doğuyor ve ışığıyla karşısında bulunan bütün eşyayı kuşatıyor. Karın parlak 

zerrelerinden tut, aynalara, bütün gözlere, bütün denizlere ışığını veriyor, onları parlatıyor. İşte 

bu parlayan şeylerdeki ışıklar bir tek güneşe verilmediği takdirde her parlak şeyin içinde bir 

ışık kaynağı olduğunu kabul etmek lazım geliyor. Ya bütün bu ışıklar güneşten geliyor veya 

bunların hiçbiri güneşten gelmiyor. Bu ikinci şık kabul edilince, mevcut ışıkların bir izahı 

gerekecektir. Bu ışıklar nereden geliyorlar. O takdirde, her bir parlak şeyin içinde ona mahsus 

özel bir güneş bulunduğunun kabul etmek gerekiyor. İşte, Hâlık’ın birliğini inkâr edenler de 

böyle, her eşya için ayrı bir İlahın varlığını kabul etmeğe mecbur kalacaklardır. “Evsat yoktur.” 

yani bu işin ortası olmaz. 

“Zira Sâni' vâhid-i hakikî olmazsa, kesîr-i hakikî olacaktır. Kesîr-i hakikî ise gayr-ı 

mütenâhîdir. Maahaza nuru neşredenin nursuz, icad edenin vücudsuz, îcab ettirenin vücubsuz 

olması muhaldir. Ve keza ilim sıfatını ihsan edenin ilimsiz, şuuru ihsan edenin şuursuz, ihtiyarı 

verenin ihtiyarsız, iradeyi verenin iradesiz, kâmil şeylerin sânii gayr-ı kâmil olduğunu telakki 

etmek muhaldir. Ve keza aynı tersim, basarı tasvir ve nazarı tenvir edenin basarsız olduğunu 

düşünmek, ancâk basar ve basiretten mahrum olan adamın işidir.” 

Bu tespitlerde, maddenin, tabiatın, sebeplerin yaratıcı olamayacakları nazara veriliyor. 

Dün biz yoktuk, önceki gün dünya yoktu, daha önceleri de kâinat yoktu. Vücut nurdur, adem 

zulmettir. Bu vücut nuru, bize ve bütün varlık alemine kimden geldi. Yok olan bir şey, varın 

mucidi olamaz. Gözümüz önündeki ağaçlarda bu gerçeği şöyle bir düşünelim. Bu ağaç 



meyvenin mucidi olamaz, zira bir süre önce kendisi de yoktu. Onu kim var etti ve bir meyve 

fabrikası olarak planladıysa onun başındaki meyveleri ondan çıkaran, o fabrikada bu meyveleri 

imal eden de Odur. Daha önce de dünyamız yoktu. Güneş'ten kopmayla başlayan bir yolculuk 

sonunda, bugünkü halini kendi kendine alması düşünülemez. Güneşten kopan bir ateş parçası 

“Ben güneşten dünyayı oluşturmak, üzerimde yaşayacak varlıkları meydana getirmek için 

ayrıldım. Bunun için kendi etrafımda şöyle, güneş etrafında böyle dönmeliyim, başımı dik değil 

daima eğik bulundurmalıyım ki mevsimler oluşsun …” gibi düşünebilir mi? Biz dünya üzerinde 

meydana gelen varlıkları ve dünyanın hareketini o ateş parçasına mı vermeliyiz? 

Aynı şekilde bu dünya üzerinde her ne yetişse, ondan her ne çıksa bunları dünyanın 

yaptığı söylenemez. Zira bir süre önce kendisi ortada yoktu. Ona, üzerindeki toprağa, onu 

kuşatan havaya, içindeki sulara kim vücut verdi ise üzerindeki mevcutları yaratan da odur. “İcad 

edenin vücutsuz olamaz.” O zatında var olacaktır ki, eşya O’nun yaratmasıyla var olsunlar. 

“Maahâza masnûdaki kemalât, tamamen Sâni'deki kemalden akan bir feyizdir.” Masnu, 

sanat eseri demektir. Bu varlık âleminde her şey sanatlı yapılmış, yaratılmıştır. Onlarda görülen 

ilk kemal tecellisi, “var” olmalarıdır. Bu varlık nimeti onlara, Allah’ın bir ihsanıdır. O Vacibü’l-

Vücud’un varlığın kemalinden akan feyizlerle Güneş de var olmuştur, dünya da yıldızlar da Ay 

da insanlar da hayvanlar ve bitkiler de. 

Bu hakikatin küçük misalleri insanların sanatlarında da kendini gösteriyor. Ne mükemmel 

cami! diyoruz ve ekliyoruz, bu mükemmellikte bir camiyi ancak Sinan gibi bir mimar yapabilir. 

Sinan’ın yaptığı bütün camilerde, köprülerde, hanlarda, hamamlarda ve daha nice sanat 

eserlerindeki bütün kemaller, mükemmellikler, ondaki sanatın mükemmelliğinden 

süzülmüşlerdir. 

“Fakat kuşlardan yalnız sineği gören, tanıyan bir mikrop, kartalı gördüğü zaman 'Bu kuş 

değildir' der. Çünkü sinekteki şeyler onda yoktur.” İnsan, sadece görgüsünün mahkûmu oldu 

mu, sadece gördüğüne inanır, gördüğü varlıkları tanır, başka şeyler işittiğinde de onları bu 

gördüklerine kıyas ederek kabul veya reddeder. İnsan havasız, gıdasız, susuz yaşayamadığından 

bunların hiçbirine muhtaç olmayan meleklere inanmakta zorlanır. 

İnsan, kendini ölçü olarak, melekleri anlamaya kalkıştığında nasıl büyük bir hataya 

düşüyor ve sonunda onları inkâr yoluna gidebiliyorsa, bundan çok daha tehlikelisi, İlâhi 

icraatları işittiğinde bunları kendi işlerine kıyas etmesi, onları akıldan uzak görmesi ve inkâr 

etmesidir. Üstadımız bu ruh hastalığına “İstib’ad” diyor; akıldan uzak görüp inkâr etmek. 

Sadece bir örnek vermekle yetinelim: 

İnsan bir anda iki şey irade edemez. İrade edemeyince de bir anda iki şey yapamaz. Bu 

aciz ve nakıs iradesini ve kudretini ölçü aldığında Cenab-ı Hakk'ın bütün eşyayı birlikte irade 

ve yaratmasını aklına sığıştıramaz. Hayrete düşüp “Allahü Ekber” demek yerine, gaflet ve inkâr 

yoluna sapabilir. Halbuki, kendi vücudunda onun iradesi dışında icra edilen bu kadar işleri 

düşünse, bunları kendisinin yapmadığını da dikkate alsa bu vartadan kurtulacaktır. 

 

Kaynak: https://sorularlarisale.com/ilem-eyyuhel-aziz-halk-i-esya-hakkinda-mucibe-i-

kulliye-sadik-olmadigi-takdirde-salibe-i-kulliye-sadik-olur-yani-ya 

 

 

1.2. Kazıye-i Cüz’iye: Şayet bir kazıyyede mevzu, lafzının kapsamı altına giren bütün 

şeylere değil de bir kısmına şamil ise buna “kazıye-i cüz’iye” denir. Kazıye-i hamliye-i 

Cüz’iyeye misal: “Emredilenlerin bazısı güzeldir.” Kazıye-i şartıye-i cüz’iyeye misal: “Bu 

akşam bize gelirsen yemek yeriz” önermesidir.  

 

“Mevt, ancak, ruhun ceset kafesinden çıkmasıyla tebdil-i mekân etmesinden ibarettir. Ve 

keza, nev-i beşerde mevcut emarat ve işarat-ı kesireden kat’iyetle anlaşılır ki, insan öldükten 

sonra birşeyi baki kalır; o şeyi de ancak ruhtur. Demek, ruhun bekası, hasse-i zatiyedir. Bu 

https://sorularlarisale.com/ilem-eyyuhel-aziz-halk-i-esya-hakkinda-mucibe-i-kulliye-sadik-olmadigi-takdirde-salibe-i-kulliye-sadik-olur-yani-ya
https://sorularlarisale.com/ilem-eyyuhel-aziz-halk-i-esya-hakkinda-mucibe-i-kulliye-sadik-olmadigi-takdirde-salibe-i-kulliye-sadik-olur-yani-ya


hasse-i zatiyenin bir fertte mevcut olması nev’in tamamında mevcut olmasını istilzam etmekle, 

mucibe-i cüz’iyenin mucibe-i külliye hükmünde olduğuna bir misal teşkil ediyor. Binaenaleyh, 

mevt, hayat gibi bir mucize-i kudrettir. Yoksa, hayat şartları bulunmadığından ademin dairesine 

girmiş değildir.” (İşaratu’l-İ’câz, s.229.) 

Bu iki kazıyyeye, mevzularının fertlerinin hasr altına alınmalarından dolayı, “kazıye-i 

mahsura” veya “kazıyye-i musavvere” de denilmektedir. Bunun mukabili ise “kazıyye-i 

mühmele”dir. 

Bediüzzaman der ki: 

“İ’lem! Sur’un çeşitli makamları ve farklı suretleri vardır. Bazan sur “mahmule” dahi 

olur. Ve kazıyye zımnî ve mukayyed hale gelir. Sonra kazıyye, kayıtların sayısı kadar zımnî 

kazıyyeleri tazammun eder. O zaman da hüküm, kayıtlar arasında iç içe gelince, her kayıt irabla 

kendisine işâret edilen zımnî bir hüküm ortaya çıkarar. “Her müminin hakkı zarurî olarak 

doğruluktur” kazıyyesinde olduğu gibi. Birincisi, mümindeki doğruluğun ispatıdır. Sonra 

müminlerin geneli için doğruluk hakkiyetinin sabit olmasının zaruretidir. 

İ’lem! Şüphesiz iki aks ve tenâkuz ve kıyâs birinci kazıyyeye baktığı gibi, diğer iki 

kazıyyeye de bakar ve bunlarla çeşitlenir. Sur’un tafsilatını ve cihetin açıklamasını görmek 

istersen Gelenbevî’nin Burhan’ı üzerine yazdığım Talikat’ıma bak.” (Kızıl Îcâz, s.214.) 

 

2. Kazıyye-i Mühmele: Mevzularının bütün fertleri yahut bir kısmını kapsamına aldığı 

açıktan zikredilmeyen ve mutlak bırakılan kazıyyelere “kazıyye-i mühmele” denir. İlk iki çeşide 

“mahsure” veya “müsevvere” denildiği gibi, bunlara da “mühmele” adı verilmektedir. “İnsan 

acelecidir” kazıyyesi gibi.  

Bu kazıyye çeşidi değişik tevillerle mahsûreye dahil kılınabilir. 

 

Misaller: 

Kazıye-i şartıyye-i mahsura: “Ne zaman hoca gelirse ders okunur.” 

Kazıyye-i şartıyye-i cüz’iye: “İştahım olduğu zaman yemek yerim.” 

Kazıye-i şartıyye-i mühmele: “Güneş doğmuş ise gündüz olmuştur.” 

 

Risale-i Nurdan Misal: 

“Zihniyet-i inhisar, hubb-u nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor; nizâ ondan çıkıyor. 

Dert ile dermanlar taaddüdü hak olur; hak da taaddüt eder.  

Hâcat ve ağdiyenin tenevvüü hak olur; hak da tenevvü eder. 

İstidat, terbiyeler tekessürü hak olur; hak da tekessür eder.  

Bir madde-i vâhide, hem zehir ve hem panzehir. 

İki mizaca göre mesâil-i fer'îde hakikat sabit değil; izafî ve mürekkep. Mükellefîn 

mizaçlar… Ona bir hisse verip ona göre ederek tahakkuk ve terekküp, her mezhebin sahibi 

mühmel mutlak hükmeder. Mezhebinin hududu tayinini bırakır temayül-ü mîzaca. Taassub-u 

mezhebî tâmime sebep olur.” (Sözler, Lem’alar, 975.) 

 

3. Kazıyye-i Mahsusa (Şahsiye): Mevzuu tek fertten ibaret olan kazıyyelerdir. “Halid 

kâtiptir” gibi. Kazıye-i şartıye-i mahsusaya misal: “Yarın bize gelirsen sana kitap veririm.” 

Buna kazıyye-i şahsiye de denir. Bu kazıyyelerde mevzu cüz’îdir.  

 

4. Kazıyye-i Tabiiyye: Kazıyyede hüküm küllinin fertlerine değil de sadece küllinin 

manası olan hakikate aynıyla isnad edilirse buna kazıyye-i tabiiyye denir. “İnsan nevdir.” 

“Hyavan cinstir.” “Nâtık fasıldır” gibi… 

Kazıyye-i şartıye, yalnızca şahsiyye, mühmele ve mahsûre kısımlarına ayrılırlar. (Ta’likat, 

s. 83.) 

 



Maâninin tasavvurundan sonra elfazın arkasına gitmekle fikirleri çatallaşmıştır. Gide gide 

elfaz manaya galebe etmekle istihdam ederek, ‘lafz manaya hizmet etmek’ olan kazıyye-i 

tabiiyye aksine çevrildiğinden, tabiaı belâgattan böyle lafızperest mutasallıtların sanatına kadar 

… yok belki tasannunlarına uzun bir mesafe girmiştir.” (Muhakemat, s.87.) 

 

 

 

SURET-MAHİYET-HÜVİYET ve HAKİKAT 

 

“Hak, Hakikat, Suret, Hüviyet ve Mahiyet” kavramları ne anlam ifade etmektedir? Risale-

i Nurda sıklıkla geçen bu kelime ve kavramları bilmek gerekir. Kelime ve kavramlar yerli 

yerinde kullanılmazsa yanlış anlamalara vesile olur. Bu da gerçeklerin anlaşılmamasını netice 

verir ve bizi yanlış anlayışlara sevk eder.  

Hak, inkârı mümkün olmayan gerçektir. Eşyanın varlığı ve yoktan yaratılması haktır. Bu 

durumda bir yaratıcının olması ve onun yaratılmamış, ezeli ve ebedi olması haktır. Cahillerden 

ve kafirlerden başkası bunu inkâr edemez.  

Yaratılmış olan varlıkların her birinin birer sureti, hüviyeti, mahiyeti ve hakikati vardır. 

Biz lügat manası olarak bir şeyin şekline ve biçimine “suret” onun ne olduğuna “hüviyet” ve 

başkalarından ayıran hüviyet özelliklerine “mahiyet” ve mahiyetin hariçte sübutuna ise 

“hakikat” diyoruz.  

Suret: Eşyanın dıştan görünüşü, biçimi ve şekli, bir şeyi diğerinden ayıran görünüşteki 

özellikleridir. Suret maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi varlığı olmayan cinlerin, 

ruhların ve meleklerin de suretleri vardır. Onlar da birbirlerinden bu suretleri ile ayrılır ve 

farklılıkları sabit olur.  

Mahiyet: Arapça “Ma Hiye?” yani “O nedir?” sorusuna verilen cevabı ifade eder. Bu da 

onun tarifinde ifade edilen özellikleridir. Makul olması bakımından mahiyet hariçte sübutu 

bakımından hakikat, başkalarından farklılığı yönünden hüviyet diye isimlendirilir. Her insanın 

hüviyeti onu diğerlerinden ayıran özellikleridir. Hakikat mevcut olan şeyler için kullanıldığı 

halde mahiyet madum, yani hakikati olmayan şeyler için de kullanılır. Meselâ; şirkin bir 

hakikati yoktur, vehmî ve hayalidir. Ancak “Şirk nedir?” diye sorulduğu zaman “Allah’a eş ve 

otak koşmaktır” şeklinde cevap veririz. Şirkin mahiyetini ortaya koyarız. Bu sebeple mahiyet 

hakikatten daha geniş bir anlam ifade eder.  

Mantık ilminde “İnsan nedir?” sorusuna verilen “İnsan düşünen ve konuşan canlıdır” 

demekle onun mahiyetini ortaya koymuş oluruz. İnsanın mahiyeti böylece aklımızda yer tutar. 

İnsanın hakikati ise onun suretidir. Bir insanı diğer varlıklardan ve diğer insanlardan ayıran 

özellikleri de onun mahiyetini teşkil eder.  

“O nedir?” sorusu insanın veya eşyanın cüzleri, organları ve parçaları için de sorulabilir. 

Mesela, gözü, eli veya kulağı göstererek “Bu nedir?” denildiği zaman onu diğerlerinden ayıran 

özellikleri ile tarif etmemiz onun mahiyetidir. Mahiyetinin harici vücudu ise onun hakikatidir. 

O şeyi başkalarından ayıran ise onun sureti ve hüviyetidir. Bu sebeple her varlığın sureti, 

hüviyeti, mahiyeti ve hakikati var olduğu anlaşılır.  

Hakikat: Varlığı kesin olan şeydir. Edebiyatta bir kelime lügatte ne maksatla 

kullanılıyorsa ona hakiki manası denir, lügat manası dışında kullanılmasına ise “mecaz” adı 

verilir. Bir kelime mecazi manada kullanılmıyor kendi öz manasında kullanılıyorsa “hakikat” 

denir.  

Hakikat maddi varlıklar için kullanıldığı gibi manevi varlıklar için de kullanılır. Zira 

maddi olmayan varlıkların da hakikati vardır. Meselâ, hastalık bir hadisedir. Onun sureti insanın 

sıhhatinin bozulması ve normal halinin dışına çıkmasıdır. Hastalığın hakikati ve iç yüzü ise 

insanlar için bir imtihan vesilesi olması, sabredenlerin sevap kazanması, derecelerinin artması 

ve günahlarına kefaret olmasıdır.  



Bediüzzaman Said Nursi hazretleri hakikatin kaynağını şöyle ifade eder: 

“Bütün mevcudatın hakaikı, bütün kainatın hakikatı; esma-i İlahiyeye istinad eder… 

Hatta muhakkikîn-ı evliyanın bir kısmı demişler: Hakikî hakaik-ı eşya esma-i İlahiyedir. 

Mahiyet-i eşya ise, o hakaikın gölgeleridir.” (Sözler, 32. Söz, 3. Mevkıf, s.617.) Âlemin varlığı 

bir hakikat; Mucid ismine dayanıyor. Bu âlemde her şeye bir suret, bir şekil verilmiş olması da 

ayrı bir hakikat; bu da Musavvir ismine dayanır. Her suretin ayrıca benzetildiği, en güzel bir 

biçime sokulduğu da bir başka hakikat; bu da Müzeyyin ismine dayanır. Bu ziynette rengin de 

ayrı bir yeri vardır; Mülevvin ismine dayanır. Ölümün hakikati Mümit ismine, hayatınki Muhyi 

ismine dayanır... Misaller çoğaltılabilir. 

Akla kapı açmak ve anlamasını sağlamak için şöyle bir misal verilebilir: Kütüphaneden 

bir kitap çekerek bu nedir diye sorsanız “kitap” diye cevap alırsınız. Demek ki, kitap o şeyin 

mahiyetidir. Kitabın sureti, şekli, cildinin boyası vesaire ise suret kelimesinde dahildir. O kitap 

mânâsı, elimizdeki kitapta tahakkuk etmesi cihetiyle de hakikat olur. Bu hakikat onu yazanın 

bir ismine dayanır. Eğer o eser bir tıp kitabı ise onda “tabip” ismi tecelli etmiştir. Daha doğrusu 

o kitabın hakikati, gerçekte, tıp ilmi ve tabip ismidir. İşte “Hakiki hakaik-i eşya Esma-i 

İlahiyedir” hakikatine bu misalle bir derece bakılabilir. 

“Mahiyet-i eşya ise, o hakaikın gölgeleridir” ifadesine gelince: Zat olmasaydı gölgeden 

söz edilemezdi. Tıp ilmi ve tabip ismi de olmasaydı bu kitap varlık sahasında boy gösteremezdi. 

Demek ki, onun varlığı gölge makamında; aslı ise tıp ilmi ve tabip ismi. İlim sıfatı, tecelli 

olmaksızın bilinmez ve görünmez. Ancak böyle bir eser o isme ayna olur ve onu gösterir. Ama 

yine de elimizdeki bir eserin yaprakları ile yazarının ilmi arasında bir ilgi kurmak, o sayfalarda 

ilmin mahiyetini aramak boş bir çabadır. İlim sıfatı, mahiyetiyle yine bizce bilinmemektedir. 

Biz o kitapta o ilmin zatını değil, bir tecellisini seyretmiş ve mahiyetini değil varlığını bilmiş 

oluyoruz. Nitekim, gölgede, gölge sahibinin varlığını görürüz, ama onun sıfatlarını, meselâ 

ilmini, irfanını, güzel ahlakını seyredemeyiz. 

Gölgenin varlığı, aslın varlığı yanında çok sönük kalır; derece itibariyle onun çok 

aşağılarında bulunur. Bir cismin aynadaki tecellisi onun bir bakıma gölgesidir. Yani onun 

varlığı ile gölge varlık arasında büyük farklılıklar vardır. Bir taşın aynadaki görüntüsünde 

sertlik bulamazsınız. O gölge, taşı gösterir, taştan haber verir, ama taşın varlık mertebesinin 

yanında onun derecesi ancak bir gölge kadardır. 

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Mektubat’ta, “Eşya zeval ve ademe gitmiyor, belki daire-

i kudretten daire-i ilme geçiyor; âlem-i şehadetten, âlem-i gayba gidiyor… Şu mahlukat, izn-i 

İlahî ile, zaman nehrinde mütemadiyen akıyor… Âlem-i gaybdan gönderiliyor, âlem-i şehadette 

vücud-u zahiri giyidiriliyor, sonra âlem-i gayba muntazaman yağıyor, iniyor.” (Mektubat, 24. 

Mketup, s.278.) Bu cümlede, ilim dairesi “âlem-i gayb,” kudret dairesi ise “âlem-i şehadet” 

olarak alınmıştır. 

Buna göre, eşya yaratılmadan önce ilim dairesindedir. Yaratılınca kudret dairesine geçer. 

İşte eşyanın ilim dairesindeki vücutları mahiyet, kudret dairesindeki vücutları ise hakikattir. Bu 

hakikatler varlık mertebesi itibariyle gölgenin gölgesi makamındadırlar. Yani, asıl olan İlâhî 

isimlerdir. İlim dairesindeki vücutlar, bu isimlere göre gölge gibidirler; kudret dairesindeki 

vücutlar ise gölgenin gölgesi... 

Suret, hüviyet, mahiyet ve hakikat bir varlıkta birlikte bulunurlar. Ama, farazî olarak, 

bunları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde, mahiyet ve hüviyet âlemlerinde İlâhî ilmin, suret ve 

hakikat âlemlerinde ise İlâhî kudretin daha fazla tecelli ettiğini hisseder gibi oluruz. Mevcudat 

yaratılmadan, bütün bu ordular bütün neferleriyle Allah’ın ilminde hazır idiler. Ve bu sonsuz 

ilim tablosunun tek âlimi vardı: Allah. Bu hâlen de böyledir. 

 

 

 

 



3. Keyfiyet İtibarıyla Kazıyyenin Taksimi ve Çeşitleri 

Kazıyye keyfiyet (nitelik) itibarıyla üç kısma ayrılır: 

3.1. Kazıyye-i Mucibe: Mevzu ile mahmul, yahut mukaddem ile tâlî arasındaki isbatla 

hükm olunan kazıyyedir. Yani olumlu kazıyyelerdir. Hamliye-i Mucibeye misal: “Kanaat 

zenginliktir.” Şartıye-i Mucibeye misal: “İnsan ne zaman hareket ederse azaları da hareket 

eder.” 

3.2. Kazıyye-i Sâlibe: Mevzu ile mahmul, yahut mukaddemle tâlî arasında nefy ile 

hükmolunan kazıyyelerdir. Hamliye-i Salibeye misal: “Hiçbir insan kendi haline kanaatkâr 

değildir.” Şartıyye-i Salibeye misal: “İnsan hareket etmezse, azaları da hareket etmez.” 

3.3. Kazıyye-i Ma’dule: Nefiy, yani isbatta nefiy söz konusu olmadan, mahmul yahut 

mevzuun kelime olarak menfî olması hâlinde bu kazıyye söz konusudur. Mahmulde olmasına 

misal: “Tembel adam gayr-i mesuttur.” Mevzuda olmasına misal: “Namussuz adam alçaktır.” 

Her ikisinde de bulunmasına misal: “Hayasız adam namussuzdur.”  

Kazıyye-i Salibe ile kazıyye-i ma’dule arasındaki bir fark şudur: Kazıye-i ma’dulede nefy 

olunan sıfatla başka bir şeyin ittifasını ima eder. Namussuz kelimesi namusluyu ima ettiği gibi. 

Sâlibede bu durum söz konusu değildir. Ayrıca ma’dulede nefiy edatı nispete dâhil 

olmadığından, ma’dule kazıyyeler mûcibe hükmündedir. (Talikat, s.90; Muhammed Rıza el-

Muzaffer, El-Mantık, 1:142.) 

 

4. Cihet İtibarıyla Kazıyyenin Taksimi ve Çeşitleri 

“Taraf, yön ve semt” manasına gelen cihet, kelam ve felsefede “bir hareketin doğrultusu, 

cisme ait boyutların son noktası, bir cismin dış yüzeyi” şeklinde tarif edilir. Mantıkta ise 

“zorunluluk ve zorunsuzluk, devamlılık ve devamsızlık açılarından mevzuun mahmule nispet 

edilmesi” anlamındadır. 

Bir varlığın duyular yoluyla belirlenmesinde cihet, hakiki ve izafî olmak üzere iki kısma 

ayrılır. Üst ve alt cihetler hakiki; sağ, sol, ön ve arka cihetler izâfî ve gayr-i hakiki ciheti teşkil 

ederler. Her cisim için sonsuz cihetler bulunduğu kabul edilse de genellikle altı cihet bulunduğu 

kabul edilir. Bu cihetler varlıklarda izâfî olup birine göre üst, diğerine göre alt; birine göre ön, 

diğerine göre arka olur. Feleklerin belirlediği cihetler değişmediğinden bunlar hakiki cihet 

sayılır. Feleklerin üst noktası ile alt noktası ötesinde bir üst ve alt cihet tasavvur edilmemiştir. 

(Gelenbevî, Burhan, s.20.) 

 

Cihet itibarıyla kazıyyeler iki ana kısma ayrılır: 

1. Kazıyye-i Mutlaka: Vakit, zaruret, ıtlak ve diğer kayıtlarla mukayyet olmayan 

kazıyyelerdir. Kazıyye-i Mutlaka-i Hamliyeye misal: “İnsan amellerin cezasını görür.” Kazıyye-

i Mutlaka-i Şartıyyeye misal: “Bir kimse iyilik ederse iyilik, kötülük ederse kötülük görür.”  

 

Risale-i Nurdan Misaller: 

“Kur’an “salihat”ı mutlak, mübhem bırakıyor. Çünkü ahlâk ve faziletler, hüsün ve hayır 

çoğu nisbîdirler. Neviden nev’e geçtikçe değişir. Sınıftan sınıfa nâzil oldukça ayrılır. Mahalden 

mahalle tebdil-i mekân ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa muhtelif olur. Fertten cemaate, 

şahıstan millete çıktıkça mahiyeti değişir. 

Mesela cesaret, sehavet erkekte gayret, hamiyet, muavenete sebeptir. Karıda nüşûze, 

vekahete, zevc hakkına tecavüze sebep olabilir. 

Mesela zayıfın kavîye karşı izzet-i nefsi, kavîde tekebbür olur. Kavînin zayıfa karşı 

tevazuu, zayıfta tezellül olur. 

Mesela bir ulü’l-emr, makamındaki ciddiyeti vakar, mahviyeti zillettir. Hanesinde 

ciddiyeti kibir, mahviyeti tevazudur. 



Mesela tertib-i mukaddimatta tefviz, tembelliktir. Terettüb-ü neticede tevekküldür. 

Semere-i sa’yine, kısmetine rıza kanaattir. Meyl-i sa’yi kuvvetlendirir. Mevcuda iktifa, dûn-

himmetliktir. 

Mesela fert mütekellim-i vahde olsa müsamahası, fedakârlığı amel-i salihtir. Mütekellim-

i maalgayr olsa hıyanet olur. 

Mesela bir şahıs kendi namına hazm-ı nefis eder, tefahur edemez; millet namına tefahur 

eder, hazm-ı nefis edemez. Her birinde birer misal gördün, istinbat et. 

Mademki Kur’an bütün tabakata, bütün a’sarda, kâffe-i ahvalde şâmil bir hitab-ı ezelîdir. 

Hem nisbî hüsün, hayır çoktur. Salihattaki ıtlakı, beliğane bir îcaz-ı mutnebdir. Beyanda sükûtu, 

geniş bir sözdür.” (Sünuhat, 19-21.) 

 

** 

“Kaziye-i mutlaka bazen külliye ve kaziye-i vaktiye-i münteşire bazen daime suretinde 

görünür. Halbuki bir fert, bir zamanda hükme mazhar olsa kaziyenin mantıken sıdkına kâfidir. 

Ehemmiyetli bir kemiyet olsa örfen dahi doğrudur. Nasıl ki her mahiyette bazı hârikulâde efrad 

veya o nev’in nihayet derecede tekemmül etmiş bir fert veya her fert için acib şeraite câmi’ 

hârika bir zaman bulunur ki sair efrad ve ezmine o ferde veya o zamana nisbeten, zerreler kadar 

küçücük balıklar balina balığına nisbeti gibidir. 

Bu sırra binaen cümle-i ûlâ çendan zahiren külliye ise fakat daime değildir. Fakat beşere 

kātilliğin zaman cihetiyle en müthiş ferdini nazara vaz’ediyor. Öyle zaman olur ki bir kelime 

bir orduyu batırır, bir gülle otuz milyonun mahvına sebep olur. Nasıl ki oldu da… Öyle şerait 

tahtında olur ki küçük bir hareket insanı a’lâ-yı illiyyîne çıkarır. Öyle hal olur ki küçük bir fiil, 

insanı esfel-i safilîne indirir. 

Böyle kaziye-i mutlakada veya münteşire-i zamaniyede böyle haller, büyük bir nükte için 

nazara alınır. Böyle acib fertler ve acib zamanlar ve haller mutlak, mübhem bırakılır. Mesela 

insanlarda veli, cumada dakika-i icabe, ramazanda leyle-i kadir, Esmaü’l-Hüsna’da İsm-i 

A’zam, ömürde ecel meçhul kaldıkça sair efrad dahi kıymettar kalır, ehemmiyet verilir. 

Taayyün ettikçe, sairleri rağbetten düşer. 

Yirmi sene mübhem bir ömür, nihayeti muayyen bin seneye müreccahtır. Zira vehim, 

ebediyete ihtimal verdiğinden mübhemde nefsi kandırır. Muayyende ise yarısı geçtikten sonra 

darağacına tedricen takarrub gibidir. 

Tenbih: Bazı âyât ve ehadîs vardır ki mutlakadır, külliye telakki edilmiş. Hem öyleler 

vardır ki münteşire-i muvakkatedir, daime zannedilmiş. Hem mukayyede var, âmm hesap 

edilmiş. 

Mesela, demiş bu şey küfürdür. Yani o sıfat imandan neş’et etmemiş, o sıfat kâfiredir. O 

haysiyet ile o zat küfür etti denilir. Fakat mevsufu ise imandan neş’et ettikleri gibi ve imanın 

tereşşuhatına da haize olan başka masume evsafa mâlik olduğundan, o zat kâfirdir denilmez. 

İllâ ki o sıfat küfürden neş’et ettiği yakînen biline. Zira başka sebepten de neş’et edebilir. Sıfatın 

delâletinde şek var. İmanın vücudunda da yakîn var. Şek ise yakînin hükmünü izale etmez. 

Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!..” (Sünühat, 28-30.) 

 

** 

“Mübhem bir hüküm, külli bir hüküm değil… 

Nüsûs-u vâridede kazıyye-i mutlaka bazan telakki olunur kazıyye-i külliye… 

Vakt-i münteşire bazen telakki olunur kazıyye-i daime. Belki onun sodkına bazı ferd ve 

zamanda tahakkukuk kâfidir. Meselâ denir “Bir saat nöbet bir sene ibadettir.” Evet, Eskişehir’in 

sırtında, İnönü’nün önünde…  

Ayet işâret eder “Bir masumu öldüren eğer elinden gelse beşeri de öldürür.”  

Öyle zaman olur; kelime-i vahide bir orduyu batırır; otuz milyonun mahvı bir gülle ile 

olmuştur.” (Lemaat-ı Gar-ı Münteşir…) 



2. Kazıyye-i Müveccehe: Vakit, zaruret, ıtlak ve diğer kayıtlarla mukayyet olan 

kazıyyelerdir. Müveccehe-i Zaruriyeye misal: “Elbette herkes amelinin cezasını görür.” 

Mutlaka ve daime veya bizzarure “Cisim yer kaplar.”  

  Felsefe ve Mantıkta bir şeyin “vücup, imkân ve imtina” olmak üzere aklen üç hali vardır. 

Aynı şekilde bir kaziyedeki hükümlerde de kesinikle bu üç nitlikten birini ifade eder. Vücup, 

zorunlu var olmayı, imtina aklen imkansızlığı ve imkânsız olmayı, imkân ise her ikisi ortasında 

mümkün olmayı ifade eder. Bir başka ifade ile imkân zorunluluğun olmamasıdır.  

Buna göre önermeler olumlu-olumsuz (keyfiyet) ve külli-cüz’î (kemiyeti) dikkate 

alınmadan mantık yönünden bakıldığı zaman mahmulü mevzuya bağlayan bağın “vacip, 

mümkün ve mümtenî” olabileceği görülür. Bu durum dille ifade edildiği zaman bağın 

durumunu belirleyen söze önermenin kipi (ciheti) denir. Mantığı ilgilendiren yönü de 

önermenin kipidir. Böylece mantıkî hükümlerde “imkân” teriminin belirleyiciliği ortaya çıkmış 

olur. (Mahmut Kaya, İmkân, DİA, 2000-İstanbul, 22:224-225; Muhammed Rıza, Mantık, 

1:146.) 

Kazıye-i Müveccehenin temeli vücup ve imkandır. Bunu da dört şekilde ifade eder: 

“Zaruret, lâ zaruret, devam ve lâ-devam” Bunu zincirleme olarak 13’e ve daha da ileriye hatta 

1500’e kadar götürmek mümkündür.  

 

Kazıye-i Müveccehe’nin temelini teşkil eden cihet taksim-i aklî ile üçe ayrılır: 

 

2.1. Vücup ve Zaruret: “Mahmulün mevzuya isnadı kesin ise vücup söz konusudur. “Dört 

rakamı çifttir” önermesi gibi. Zaruretin asılları altıdır: “Zaruriyet-i Ezeliye, Zâtiye-i Nâşiye, 

Zatiye-i Mutlaka, Zâtiye-i Vasfiye, Zâtiye-i Vaktiye ve Mahmul Şartlı Zâruret.”  

Zaruriyet-i ezeliyenin masadakı Cenab-ı Hakka ait olan Selbî ve Subutî sıfatlardır. 

Zaruret-i Nâşie, Zât’tan neş’et eder ve başka hakikate ınkılap etmez. Bunun mâsadakı mucibeler 

ve sıfat-ı lâhiyedir. Zaruriyet-i zâtiyye, yani mutlaka ise “Sıcak yağı eritir” gibi zatından neş’et 

eder. Diğerlerin buna kıyas edebilirsiniz. (Tâlikât, s. 93.) 

 

Misal: 

“Kudret-i Ezeliye, Zât-ı Akdes’e lâzime-i zaruriye-i nâşıe-i zâtiyedir. Acz zıddı 

olduğundan bizzarure, zaruriyet-i zâtıye ile, zıddının melzumu olan zâta arız olmaz. Mâdem 

zâta ârız olamaz, kudrete bizzarure tahallül edemez. Madem ki tahallül edemez, kurette 

bizzarure meratip olamaz.” (İşâratu’l-İ’caz, s.88.) 

 

“Hem kudret zâtiyedir, tagayyürü kabul etmez. Hem aynı zamanda kudret lâzimedir, 

ziyade ve noksan olmaz. Hem kudret, Rezzak, Gaffar, Muhyî, Mümit gibi sıfât-ı fiiliyenin 

mercii ve mizanıdır.” (İşâratu’l-İ’caz, s.192.) 

 

“Madem ki, kudret-i ezeliye gayr-ı mütenâhiyedir, zâtiyedir, zaruriyedir. Her şeyin 

lekesiz, perdesiz cihet-i melekûtiyeti ona müteveccihtir, ona mukabildir. İmkân itibarıyla 

mütesavi, mütevazinü't-tarafeyndir. Şeriat-ı fıtriye-i kübrâ olan nizama mutîdir. Avâik ve 

hususiyat-ı mütenevviadan cihet-i melekûtiyet mücerrettir. Küll-ü âzam, cüz-ü asğara nispeten, 

kudrete karşı ziyade nazlanmaz, mukavemet etmez. Haşirde bütün zevi'l-ervâh ihyası, mevt-

âlûd bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sineği baharda ihyâ ve in'âşından kudrete daha ağır olamaz. 

Mezkûr üç nokta dikkat-i nazara alınsa görünür ki, “Ma halkuküm ve lâ ba’süküm illa ke-nefsin 

vahideh” “Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir." 

(Lokman, 31:28.) mübalâğasız, mücazefesiz doğrudur, haktır, hakikattir.” (Sünuhat-Tüluat-

İşârat, s.19.) 

 



“Yüce Allah’ın her şeye kadîr öyle bir kudreti var ki; bütün eşyaya ihata etmiş ve Zât-ı 

Vâcibu’l-Vücud’a lüzûm-u zâtî ile ve fenn-i mantık tabirince zaruriyet-i nâşie ile lâzımdır, 

vaciptir, infikaki muhaldir, imkân yoktur. Madem böyle bir lüzumla böyle bir kudret Zât-ı 

Akdes’tedir. Elbette onun zıddı olan acz hiçbir cihetle içine giremez. Zât-ı Kadir’e ârız olamaz.” 

(Şualar, s. 657.) 

 

“Cenab-ı Hak hususi eselerine menşe’ ve kendisine layık kemâlatına me’haz olmak üzere 

her ferde ve her nev’e has ve müstakil bir vücut vermiştir. Ezel cihetine uzanıp giden hiçbir 

nev’ yoktur. Çünkü bütün envâ’ imkândan vücup dairesine çıkmamışlardır. Ve teselsülün de 

bâtıl olduğu meydandadır. Ve âlemde görünen şu tagayyür ve tebeddül ile bir kısım eşyanın 

hudûsu, yani yeni vücuda geldiği de göz ile görünüyor. Bir kısmının da hudûsu zaruret-i akliye 

ile sabittir. Demek Allah’tan başka hiçbir şeyin ezeliyeti cihetine gidilemez.” (Sünuhat-Tuluât-

İşârat, s.23.) 

 

2.2. İmtinâ (İmkânsızlık): Eğer mahmülün mevzua isnâdı imkânsız ise buna imkânsız ve 

muhal denir. Misal: Üç rakamının çift olması gibi… 

 

Misaller: 

“Arkadaş! Bir nev’in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envâı arasında âzâ-yı 

esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delâlet ettiklerinden 

anlaşılıyor ki, bütün mütevafık ve müteşabihler, yani birbirine benzeyen çokluk, bir Zât-ı 

Vâhidin eser-i san’atıdır. 

Kezalik, inşa ve icadlarda görünen şu suhulet-i mutlaka, bütün mevcudatın bir Sâni-i 

Vâhidin eseri olduğunu, vücub derecesinde istilzam ediyor. Aksi halde, suubet, güçlük öyle bir 

derece-i imtinâ ve muhaliyete çıkacaktır ki, o cins ve nevilerin ademden vücuda çıkmalarına 

bir sed çekilmiş olur. Binaenaleyh, Cenab-ı Hakkın zatında şeriki olmadığı gibi-çünkü intizam 

bozulur, âlem fesada gider-fiilinde de şeriki yoktur. Çünkü, suubetten, güçlükten dolayı âlemin 

ademden çıkmamasına sebep olur.” (Mesnevi Nuriye, 18.) 

 

“Eğer bütün eşya tek bir Zâta isnad edilse, vücub derecesinde bir suhulet, bir kolaylık 

peydâ eder. Eğer eşya müteaddit sânilere, esbablara isnad edilse, imtinâ derecesinde bir suubet, 

bir müşkülât ortaya düşer. 

Çünkü, bir zâbit gibi veya usta gibi bir tek zât, kesretli efrada ve kesretli taşlara bir fiille, 

bir hareketle ve suhuletle bir vaziyet verip bir netice hâsıl eder ki, eğer o vaziyeti alması ve o 

neticeyi istihsal etmesi, o ordudaki efrada ve o direksiz kubbedeki taşlara havale edilse, pek çok 

fiillerle, pek çok müşkülâtla, pek çok karışıklıklarla ancak yapılabilir. 

İşte, şu kâinattaki raks ve deveran, seyr ü cevelân ve temâşâ-i tesbihfeşan ve fusul-ü erbaa 

ve gece-gündüzdeki seyeran gibi ef’al, eğer vahdete verilse, bir tek Zât, birtek emirle, bi tek 

küreyi tahrik ile, mevsimlerin değişmesindeki acaib-i san’atı ve gece-gündüzün deveranındaki 

garaib-i hikmeti ve yıldızların ve şems ve kamerin sûrî hareketlerinde şirin temâşâ levhalarını 

göstermek gibi, o âli vaziyetleri ve gâli neticeleri istihsal eder. 

Çünkü umum mevcudat ordusu Onundur. İstese, arz gibi bir neferi, umum yıldızlara 

kumandan tayin eder. Koca güneşi, ahalisine ısıtıcı ve ışık verici bir lâmba; ve elvâh-ı nukuş-u 

kudret olan fusul-ü erbaayı da bir mekik; ve sahaif-i kitabet-i hikmet olan gece-gündüzü de bir 

yay yapar. 

Her bir gününe, ayrı bir şekilde bir kameri göstererek, evkatın hesabı için takvimcilik 

yaptırır. Ve yıldızların kendilerine, raksa gelen ve cezbeden raks eden melâikenin ellerinde, 

süslü ve şirin, parlak, nâzenin misbahlar suretini vermek gibi, arza ait çok hikmetlerini gösterir. 

Eğer bu vaziyetler, umum mevcudata hükmü ve nizamı ve kanunu ve tedbiri müteveccih 

olan bir Zattan istenilmezse, o vakit umum güneşler, yıldızlar, hakikî hareketle ve hadsiz bir 



sür’atle hadsiz bir mesafeyi her gün kat’ etmeleri lâzım gelir. İşte, vahdette nihayetsiz suhulet 

ve kesrette nihayetsiz suubet bulunduğundandır ki, ehl-i san’at ve ticaret, kesrete bir vahdet 

verir, tâ suhulet ve kolaylık olsun. Yani, şirketler teşkil ederler. 

Elhasıl, dalâlet yolunda nihayetsiz müşkülât var; hidayet ve vahdet yolunda nihayetsiz 

suhulet var.” (Mektubat, 3. Mektup, s.41-42.) 

 

2.3. İmkân (Mümkün): Şayet mahmulün mevzua isnadı menfi ve müspet olma ihtimalleri 

eşit bir durumda ise buna mümkün denir. Bu duruma da imkân durumu denir. Gözün görmesi 

ve görmemesinin mümkün olması gibi…  

İmkân kendi arasında ikiye ayrılır: Birincisi “İmkân-ı Hâs” yani “İmkân-ı Hakiki”dir. 

İkincisi de “İmkân-ı Âmm”dır ki iki zaruretten birine mukabil olan imkândır. “İmkân-ı İcab” ve 

“İmkân-ı Selb” gibi… “İnsan vücudu mümkün olan bir varlıktır” kazıyesi İmkân-ı İcâba, “İnsan 

yokluğu mümkün olan bir varlıktır” önermesi de İmkân-ı Selbe misaldir. 

 İmkânın “İmkân-ı Aklî” ve “İmkân-ı Vehmî” gibi tabirler de kullanılmaktadır. 

İmkân, sözlükte bir şeyin kolaylıkla yapılabilir olması, bir fiilin gerçekleşmesinde 

herhangi bir engelin bulunmaması, güç yetirebilir türden olmasıdır. Zaruretin mukabili olan 

imkân varlık ve birlik gibi külli bir kavram olmakla beraber cins teşkil etmez; daha çok nicelik, 

nitelik ve diğer kategorilerde değerlendirilir. Bu sebeple cevherin aksine imkânın bizâtihî var 

olması düşünülemez.  

İmkânla ilgili çeşitli kavramlar kullanılmaktadır: 

a) İmkân-ı Zihnî: Bir şeyin aklen mümkün olup olmadığını nazara almadan zihnen onu 

mümkün saymaktır.  

b) İmkân-ı Hâricî: Bir şeyin kendisinin veya benzerinin varlığını hesaba katarak o şeyin 

dış dünyadaki varlığını mümkün görmektir.  

c) İmkân-ı Has: Her iki taraftan da zaruretin kaldırılması durumudur. “Her insan 

yazıcıdır” önermesinde yazmak ve yazmamak insan için zorunlu bir vasıf değildir. 

d) İmkân-ı Âmm: İki tarafın birden zaruretin kaldırılması demektir. 

e) İmkân-ı Zâtî: Bir şeyi var veya yok olmasının akla aykırı olmaması durumudur. 

(Ta’likât, 98; Muhammed Rıza, Mantık, 1:146.) 

“İmkânın envâı var. İmkân-ı aklî, imkân-ı örf’i, imkân-ı âdî gibi kısımları vardır. 

 

Misal:  

“Ehl-i zahiri hayse beyse vartalarına atanlardan birisi, belki en birincisi, imkânâtı, 

vukuâta karıştırmak ve iltibas etmektir. Meselâ diyorlar: “Böyle olsa, kudret-i İlâhiyede 

mümkündür. Hem ukulümüzce azametine daha ziyade delâlet eder. Öyleyse bu vaki olmak 

gerektir.” 

Heyhat! Ey miskinler! Nerede aklınız kâinata mühendis olmaya liyakat göstermiştir? Bu 

cüz’î aklınızla hüsn-ü küllîyi ihata edemezsiniz. Evet, bir zira’ kadar bir burun altından olsa, 

yalnız ona dikkat edilse, güzel gören bulunur! 

Hem de onları hayrette bırakan tevehhümleridir ki, imkân-ı zatî, yakîn-i ilmîye münafidir. 

O halde yakîniye olan ulûm-u âdiyede tereddüt ettiklerinden, lâ edrî’lere yaklaşıyorlar. Hattâ 

utanmıyorlar ki, mesleklerinde lâzım gelir: Van Denizi, Sübhan Dağı gibi bedihî şeylerde 

tereddüt edilsin. Zira onların mesleğince mümkündür, Van Denizi düşâb ve Sübhan Dağı da 

şekerle örtülmüş bala inkılâp etsin. Veyahut o ikisi, bazı arkadaşımız gibi küreviyetten razı 

olmayarak sefere gittiklerinden, ayakları sürçerek umman-ı ademe gitmeleri muhtemeldir. 

Öyleyse, deniz ve Sübhan, eski halleriyle bakî olduklarını tasdik etmemek gerektir! 

Elâ! Ey mantıksız miskin! Neredesiniz? Bakınız. Mantıkta mukarrerdir, “mahsûsattaki 

vehmiyat bedihiyattandır.” Eğer bu bedaheti inkâr ederseniz, size nasihate bedel tâziye 

edeceğim. Zira ulûm-u âdiye sizce ölmüş ve safsata dahi hayat bulmuş derecesindedir. 



Dördüncü belâ ki, ehl-i zahiri teşviş eder; imkân-ı vehmîyi, imkân-ı aklî ile iltibas 

ettikleridir. Halbuki, imkân-ı vehmî, esassız olan ırk-ı taklitten tevellüdle safsatayı tevlid 

ettiğinden, delilsiz olarak her biri bedihiyatta bir “belki,” bir “İhtimal,” bir “şekke” yol açar. Bu 

imkân-ı vehmî, galiben muhakemesizlikten, kalbin zaaf-ı âsâbından ve aklın sinir hastalığından 

ve mevzu ve mahmulün adem-i tasavvurundan ileri gelir. Halbuki, imkân-ı aklî ise, vacip ve 

mümteni olmayan bir maddede, vücut ve ademe bir delil-i kat’îye dest-res olmayan bir emirde 

tereddüt etmektir. Eğer delilden neş’et etmişse makbuldür; yoksa muteber değildir. 

Bu imkân-ı vehmînin ahkâmındandır ki, bazı vehhamlar diyor: “Muhtemeldir, bürhanın 

gösterdiği gibi olmasın. Zira akıl herbir şeyi derk edemez. Aklımız da buna ihtimal verir.” 

Evet, yok; belki ihtimal veren vehminizdir. Aklın şe’ni bürhan üzerine gitmektir. Evet, 

akıl herbir şeyi tartamaz; fakat böyle maddiyatı ve en küçük hâdimi olan basarın kabzasından 

kurtulmayan bir emri tartar. Faraza tartmaz ise, biz de o meselede çocuk gibi mükellef değiliz. 

Tenbih 

Ben “zahirperest” ve “nazar-ı sathî sahibi” tâbiriyle yad ettiğim ve tevbih ve tânif ile 

teşhir ettiğim muhatab-ı zihniyem, ağleb-i halde ehl-i tefrit olan ve cemal-i İslâmı görmeyen ve 

nazar-ı sathiyle uzaktan İslâmiyete bakan hasm-ı dindir. Fakat, bazan ehl-i ifrat olan, iyilik 

bilerek fenalık eden dinin cahil dostlarıdır.” (Muhakemât, 8. Mesele, 66-67.) 

 

** 

Herhangi bir emare olmayan ihtimale ise “imkan-ı âdî”, yada “imkan-ı zatî” denir. 

Zatında mümkün olan bir şeyin olması için bir delile dayanması gerekir. Mesela şu anda büyük 

bir kaza olmuş olabilir. Bu zatında mümkündür. Fakat bunun olduğunu söylemek ve inanmak 

için delile ihtiyaç vardır. İşte akıl burada devreye girer ve delil sorar. 

Mesela Karadeniz şu anda suyunu çekmiş ve yere batmış olabilir. Bu bir imkân-ı zatidir. 

Fakat buna dair herhangi bir delil yoktur. Bundan dolayı yakinen biliriz ki Karadeniz şu anda 

yerli yerinde duruyor. Çünkü bir delilden ortaya çıkmayan bir ihtimalin önemi yoktur. Eğer 

delile dayanıyorsa o zaman imkân-ı akli dairesinde olur. 

Olması mümkün olmayan bir şeyi mümkün zannetmeye ise, “imkân-ı vehmî” denir.  

“İmkân-ı örfî”, harika da olsa insanlık aleminde örneği görülmüş şeylere denir. Mesela, 

bir insanın kalbinden geçeni bilmek, ya da kırk gün aç yaşayabilmek, iki başlı bir çocuk 

doğması veya evliyaların gösterdiği kerametler bu nevidendir.  

Fakat ayı ortadan ikiye yarmak, mezardan ölüleri diriltmek gibi hadiseler, on 

parmağından fışkıran suyla bir orduyu doyurmak gibi harikaların insanlar arasında benzeri 

bulunamaz, ancak mucize olarak bulunur. Bu derece harika olan kerametlerin sayısı nisbet 

olarak azdır. 

Vesvese Risalesinde “İmkân-ı Zati” hakkında şöyle bir izah vardır: 

“Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki, vesveseli adam, “imkân-ı zâtî” ile “imkân-ı 

zihnîyi” birbiriyle iltibâs eder. Yani bir şeyi zâtında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün 

ve aklen meşkûk tevehhüm eder. Halbuki ilm-i kelâmın kaidelerindendir ki, “imkân-ı zâtî ise, 

yakîn-i ilmîye münâfî değil. Ve zarûret-i zihniyeye zıddiyeti yoktur.” Meselâ, şu dakikada 

Karadeniz’in yere batması, zâtında mümkündür. Ve o “imkân-ı zâtî ile muhtemeldir. Halbuki 

yakînen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz. Şübhesiz biliyoruz. Ve o ihtimâl-i imkânî 

ve o “imkân-ı zâtî, bize şekk vermez, bir şübhe getirmez, yakînimizi bozmaz.”  

Meselâ, şu güneş, zâtında mümkündür ki, bugün gurûb etmesin veya yarın tulû etmesin. 

Halbuki bu imkân, yakînimize zarar vermez. Şübhe getirmez. İşte bunun gibi, meselâ, hakāik-

i îmâniyeden olan hayat-ı dünyeviyenin gurûbuna ve hayat-ı uhreviyenin tulûuna “imkân-ı zâtî” 

cihetinde gelen vehimler, yakîn-i îmânîye zarar vermez. Hem “La ibrete lil ihtimali’n-nâşi an 

delilin”  Yani “Bir delilden neş’et etmeyen bir ihtimâlin hiç ehemmiyeti yoktur” olan kāide-i 

meşhûre hem usûlüddin, hem usûlü’l-fıkhın kāide-i mukarreresindendir.” (Sözler, 21. Söz, 

s.251.) 



 

** 

“İmkânın envâı var. İmkân-ı aklî, imkân-ı örfî, imkân-ı âdî gibi kısımları vardır. Bir 

hadise, eğer imkân-ı aklî dairesinde olmazsa reddedilir; imkân-ı örfî dairesinde olmazsa dahi 

mucize olur, fakat kolayca keramet olamaz. Eğer örfen ve kaideten nazîri bulunmazsa, şuhud 

derecesinde bir bürhan-ı kat’î ile ancak kabul edilir. 

İşte, bu sırra binaen, kırk gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i Bedevî’nin harikulâde 

halleri imkân-ı örfî dairesindedir. Hem keramet olur, hem harikulâde bir âdeti de olabilir. Evet, 

Seyyid Ahmed-i Bedevînin (ks) acip ve istiğrakkârâne hallerde bulunduğu, tevatür derecesinde 

naklediliyor. Kırk günde bir defa yemek yemesi vâki olmuştur. Fakat her vakit öyle değil; 

keramet nev’inden bazı defa olmuştur. Bir ihtimal var ki, hâlet-i istiğrakiyesi yemeye ihtiyaç 

görmediği için, ona nisbeten âdet hükmüne girmiştir.  

Seyyid Ahmed-i Bedevî (ks) nev’inden çok evliyalardan bu tarz harikalar mevsukan 

rivayet edilmiş. Madem Birinci Noktada ispat ettiğimiz gibi, müddehar rızık kırk günden fazla 

devam eder ve o miktar yememek âdeten mümkündür ve mevsukan harika adamlardan o hal 

rivayet edilmiştir; elbette inkâr edilmeyecektir.” (Lem’alar, 12. Lem’a, s.68.) 

 

** 

Kazıye-i Müvecceheler kendi arasında basite ve mürekkebe olarak iki kısma ayrılır.  

1. Müveccehe-i Basite: Tek kazıyye-i müveccehe demektir ve sekiz çeşidi önemlidir. 

1.1. Zaruriye-i Zatiye: Mahmulün mevzua isnâdını müspet yahut menfi şekilde zaruri 

olarak hükmeden kazıyyedir. “İnsan zaruri olarak canlıdır” gibi. 

1.2. Meşruta-i Âmme: bu da kazıyye-i zaruriyedir; ancak zarureti mevzuun ünvanının 

bekasına şart koşulmuştur. “Yürüyen kişi, yürüdüğü sürece hareket halindedir” gibi. 

1.3. Daime-i Mutlaka: Mahmulüm mevzua isnadını müspet veya menfi şekilde devamına 

hükmeden kazıyyedir. Bu isnâdın zaruri olup olmaması önemli değildir. “Habeşliler siyah 

oldukça, dünya döner” gibi… 

1.4. Örfiye-i Amme: Bu da daime nevindendir; ancak bundaki devam mevzuun ünvanının 

devamı ile meşruttur. Bu açıdan meşruta-i âmmeye benzemektedir. “Her kâtip yazdığı 

müddetçe parmaklarını harekete getirir” gibi. 

1.5. Mutlaka-i Âmme: Buna kaziyye-i fi’liyye denir. Bu kazıyye nispetin, yani isnadın 

fiilen sabit olduğunu bildirir, yani kuvveden fiile çıkmıştır. “Her insan bilfiil yürür ve her yıldız 

da bilfiil hareket eder” gibi. 

1.6. Hîniyye-i Mutlaka: İsnad yani nispet zamanla alakalı olan kazıyyedir. “Her kuş 

uçarken kanatlarını çırpar” gibi. 

1.7. Mümkine-i Âmme: Nispet açısından karşı tarafın olumsuz haline delâlet eden 

kazıyyedir. Yani eğer kazıyye-i mucibe ise, salibe cihetinin tamamen nefyine delalet eder. “Her 

insan genel manada kâtiptir” gibi. Yani kitabet sıfatının insandan zaruri olarak nefyi söz konusu 

değildir. (el-Muzaffer, Mantık, 1:149.) 

1.8. Hîniye-i Mümkine: “Her insanın elleri yürüdüğü müddetçe deprenmeyebilir” gibi. 

 

Misal: 

“Ekser taife-i mahlûkatta olduğu gibi, ef'al ve a'mâl-i beşeriyede bazı harika fertler 

bulunur. O fertler, eğer iyilikte ileri gitmişse, o nevilerin medar-ı fahrleridir, yoksa medar-ı 

şeâmetleridir. Hem gizleniyorlar; adeta birer şahs-ı mânevî, birer gaye-i hayal hükmüne 

geçerler. Sair fertlerin her birisi, o olmaya çalışır ve o olmak ihtimali var. Demek, o mükemmel 

harika fert mutlak, müphem bulunup, her yerde bulunması mümkün... Şu ipham itibarıyla, 

mantıkça kaziye-i mümkine suretinde, külliyetine hükmedilebilir. Yani, her bir amel şöyle bir 

netice verebilmesi mümkündür. Meselâ, “Kim iki rekât namazı filân vakitte kılsa, bir hac 



kadardır.” İşte, iki rekât namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattir. Her bir iki 

rekât namazda, bu mânâ külliyetle mümkündür. 

Demek, şu nevideki rivâyetler, vukuu bilfiil daimî ve küllî değil. Zira kabulün madem 

şartları vardır; külliyet ve daimîlikten çıkar. Belki, ya bilfiil muvakkattir, mutlaktır; veyahut 

mümkinedir, külliyedir. Demek şu nevi ehâdisteki külliyet ise, imkân itibarıyladır. 

Meselâ, “Gıybet, katl gibidir.” Demek gıybette öyle bir fert bulunur ki, katl gibi bir zehr-

i kàtilden daha muzırdır. Meselâ, “Bir güzel söz, bir abdi âzâd etmek gibi bir sadaka-i azîmenin 

yerine geçer.” Şimdi, tergib veya teşvik için, o müphem ferd-i mükemmel, mutlak bir surette 

her yerde bulunmasının imkânını vaki bir surette göstermekle, hayra şevki ve şerden nefreti 

tahrik etmektir.” (Sözler, s. 24. Söz, 3. Dal, 10. Asıl, s.465.) 

 

2. Müveccehe-i Mürekkebe: Ayrıştığı zaman iki kazıyye-i basiteye ayrılabilen müveccehe 

kazıyyelere denir. Bunlar da altı çeşittir. 

2.1. Meşruta-i Hâssa: Zatî olarak devamsızlık ile kayıtlı meşruta-i âmme kazıyyelerine 

denir. “Devamlı olmamak şartıyle her ağaç, zaruri olarak ağaç olduğu sürece büyür” gibi. 

2.2. Örfiye-i Hâssa: Zatî olarak devamsızlık ile kayıtlı örfiye-i âmme kazıyyelerine 

denmektedir. “Devamlı olmamak şartıyla, her ağaç, ağaç olduğu sürece büyür” gibi. 

2.3. Vücudiye-i Lâ Zaruriye: Zâti olarak zaruretsizlik ile kayıtlı mutlaka-i âmme 

kazıyyelerine denilmektedir. “Her insan zaruri olmamak şartıyla nefes alır” gibi.  

2.4. Vücudiye-i Lâ-Daime: Zâti olarak devamsızlık ile kayıtlı mutlaka-i âmme 

kazıyyelerine denir. “Devamlı olmamak şartıyla her insan hiçbiri nefes almaz” gibi. 

2.5. Hîniye-i Lâ Daime: Zâtî olarak devamsızlık ile kayıtlı hîniye-i mutlaka kazıyyelerine 

denir. “Devamlı olmamak şartıyla her kuş uçarken kanatlarını çırpar” gibi. 

2.6. Mümkine-i Hâssa: Zâti olarak zaruri olmamak ile kayıtlı mümkine-i âmme 

kazıyyelerine denilmektedir. “Zaruri olmamak şartıyla her hayvan her halde hareket eder” gibi.  

 

Misal: 

“Kaziye-i mutlaka, bazan külliye; ve kaziye-i vaktiye-i münteşire, bazan daime sûretinde 

görünür. Hâlbuki bir fert, bir zamanda hükme mazhar olsa, kaziyenin mantıkan sıdkına kâfidir. 

Ehemmiyetli bir kemiyet olsa, örfen dahi doğrudur. Nasıl ki, her mâhiyette bazı hârikulâde 

efrad veya o nev'in nihayet derecede tekemmül etmiş bir fert veya her fert için acip şeraiti câmi 

harika bir zaman bulunur ki, sair efrad ve ezmine o ferde veya o zamana nisbeten zerreler kadar, 

küçücük balıklar balina balığına nispeti gibidir. 

Bu sırra binaen cümle-i ûlâ çendan zahiren külliye ise, fakat daime değildir. Fakat beşere 

katlin zaman cihetiyle en müthiş ferdini nazara vaz ediyor. Öyle zaman olur ki, bir kelime bir 

orduyu batırır; bir gülle otuz milyonun mahvına sebep olur. Nasıl ki oldu da... Öyle şerait 

tahtında olur ki, küçük bir hareket insanı âlâ-yı illiyyîne çıkarır. Öyle hal olur ki, küçük bir fiil, 

insanı esfel-i sâfilîne indirir. 

Böyle kaziye-i mutlakada veya münteşire-i zamaniyede böyle haller, büyük bir nükte için 

nazara alınır. Böyle acip fertler ve acip zamanlar ve haller mutlak müphem bırakılır. Meselâ, 

insanlarda veli, Cuma’da dakika-i icabe, Ramazan'da Leyle-i Kadir, Esmâü'l-Hüsnada İsm-i 

Âzam, ömürde ecel meçhul kaldıkça, sair efrad dahi kıymettar kalır, ehemmiyet verilir. 

Taayyün ettikçe, sairleri rağbetten düşer. Yirmi sene müphem bir ömür, nihayeti muayyen bin 

seneye müreccahtır. Zira vehim, ebediyete ihtimal verdiğinden müphemde nefsi kandırır. 

Muayyende ise, yarısı geçtikten sonra, darağacına tedricen takarrüp gibidir. 

Bazı âyât ve ehâdis vardır ki, mutlakadır; külliye telâkki edilmiş. Hem öyleler vardır ki, 

münteşire-i muvakkatedir; daime zannedilmiş. Hem mukayyed var; âmm hesap edilmiş. 

Meselâ, demiş, "Bu şey küfürdür." Yani, o sıfat imandan neş'et etmemiş; o sıfat kâfiredir. O 

haysiyetle, o zât küfür etti, denilir. Fakat mevsufu ise, mâsume ve imandan neş'et ettikleri gibi, 

imanın tereşşuhatına da hâize olan başka evsafa malik olduğundan, o zât kâfirdir, denilmez. İllâ 



ki, o sıfat küfürden neş'et ettiği, yakînen biline... Zira başka sebepten de neş'et edebilir. Sıfatın 

delâletinde şek var; imanın vücudunda da yakîn var. Şek ise yakînin hükmünü izale etmez. 

Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!” (Sünuhat, s. 28-30.) 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



 

ON BİRİNCİ BÖLÜM 

KAZİYELERİN HÜKÜMLERİ: AKİS VE NÂKIZ 

 

Makasıdu’t-Tasdikât olarak isimlendirilen kazıyyeler ve çeşitlerini inceledikten sonra 

“Kazıyyelerin Hükümleri” başlığı altında “Akis” ve “Nakız” bahislerini izah ederler. Zira bir 

kazıyyeden diğer bir kazıyyeye intikal edebilmek için o kazıyyelerin arasında münasebet 

bulunması gerekir. Eğer o iki kazıyye arasında hiçbir alaka ve münasebet yoksa, birinci 

kazıyyeden ikinci kazıyyenin istidlal olunması mümkün değildir. O zaman şöyle diyebiliriz: 

İki kazıyyenin birinden diğerine intikal ve istidlâlde o kazıyyelerin arasında bir 

münasebetin bulunması şarttır. 

1. Müttehit Kazıyyeler: İki kazıyye aynı manada ise bunlara müttehit kazıyye denir.  

Mesela: “Yeryüzünün aydınlığı güneşledir. Yeryüzündeki karanlık güneşle kalkar.” 

“Güneş dünyaya ışık verir.” “Dünyada ışığın yayılması güneşledir.” Bu dört kazıyyeden birinin 

doğruluğu kabul edilirse diğerlerinin de doğru olduğu kabul edilmiş olur. Dolayısıyla 

müttehittir ve birbirinin yerine geçerler. 

2. Akis: Eğer iki önerme lafız itibarıyla mevzu ve mahmulleri takdim ve tehir edilerek 

teşkil olunmuş ise buna akis denir. “On, altı ile dördün toplamına eşittir.” “Altı ile dördün 

toplamı ondur” gibi… 

3. Tenakuz: Eğer iki kazıyyenin mevzu ve mahmulleri aynı kalıp ancak kemiyet ve 

keyfiyetçe yahut da hem kemiyet ve keyfiyetçe birbirine muhalif olabilirler. Bu durum üç 

şekilde ortaya çıkar. 

3.1. İki kazıyye arasındaki muhalefet hem kemiyet hem de keyfiyet itibarıyla olursa buna 

“tenakuz” denir. 

3.2. İki kazıyye arasında muhalefet sadece kemiyet itibarıyla olursa buna “tekâbü”l denir. 

“Bazı vakitler mutlu anlardır.” “Bütün vakitler mutlu anlardır” önermelerinde olduğu gibi… 

3.3. İki kazıyye arasındaki muhalefet sadece keyfiyet itibarıyla olursa bu kazıyyeler 

arasından “tebayün” vardır denilir. “Bütün alım satımlar helaldir.” “Her alım satım helal 

değildir” gibi.  

 

 

İ’lem! 

“İki kazıyyenin mahiyetinde ve hususi sıfatlarında ittihat varsa “temasül” söz konusudur. 

İki kazıyyenin cinsinde ittihat varsa “tecanüs” söz konusudur. İki kazıyyenin keyfiyetinde 

ittihat varsa “teşabüh” söz konusudur. İki kazıyyenin muttasıl kemiyetinde ittihat varsa “tevâzî” 

(muvazene/paralellik) munfasıl kemiyetinde ittihat varsa “tesâvî” söz konusudur.  

İki kazıyyenin vaz’ında ittihat varsa “teşâkül” söz konusudur. İki kazıyyenin mülkünde 

ittihat söz konusu ise “telâbüs” vardır. İki kazıyyenin mekânında ittihat varsa “tecavür” söz 

konusudur. İki kazıyyenin izafetinde ittihat söz konusu ise “tenasüp” söz konusudur. İki 

kazıyyenin ne zaman gerçekleştiğinde ittihat varsa “te’âsür” söz konusudur. 

İki kazıyyenin arasında mutlak ihtilaf varsa “tegâyür” ve sonra “tehâlüf” söz konusudur. 

İki kazıyyenin bir arada bulunması imkanında bir ihtilaf varsa “tekâbül” söz konusudur. İki 

kazıyenin devrî beraberlik ile birlikte iki tarafın varlığı söz konusu ise “tezayüf” söz konusu 

olur. İki kazıyyede devrî beraberlik olmadan ikisinin varlığı söz konusu ise “tezad” olur.  

İki kazıyyede varlık içinde bir ihtilaf söz konusu ise “teânüd” vardır. İki kazıyyede 

doğrulukta bir ihtilaf varsa “tebâyün” söz konusudur. İki kazıyyede bir şeye kabil olma şartıyla 

birlikte iki taraftan birisinin yokluğu sözkonusu ise “adem ve meleke” vardır.  

İki kazıyyede müfredde bu şart söz konusu olmaksızın birinin varlığı diğerinin ademini 

gerektiriyorsa “tenâfî” vardır. İki kazıyyede bu saydıklarımızdan hepsinde bir ihtilaf söz 

konusuysa “tenâkuz” vardır. Bunlar daha da geliştirilebilir.” (Kızıl Îcâz, s.223.) 



 

 

 

Bazı İçtimaî Prensipler 

 

Hevesat-ı nefsaniyeyle erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine 

sebeptir. Merak, ilmin hocasıdır. İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır. Sıkıntı, sefahetin muallimidir. 

Acz, muhalefetin menşeidir. Zaaf, gururun madenidir. Sığar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır. 

Tenasüp, tesanüdün esasıdır. Temasül, tezadın sebebidir. Müsavatsız adalet, adalet değildir. 

Gayr-ı meşru muhabbetin âkıbeti, mükâfatı, mahbubun gaddârâne adâvetidir.” (Sunuhat, s. 74) 

 

  

“İ'lem eyyühe'l-aziz!  

Eşya arasındaki tevafuk, Sâniin Vâhid, Ehad olduğuna delâlet ettiği gibi, aralarında 

bulunan muntazam tehalüf de, Sâniin Muhtar ve Hakîm olduğuna şehadet eder. Meselâ, 

hayvanların, bilhassa insanların esas âzâlarındaki tevafuk, bilhassa çift âzâlardaki temasül, 

Hâlıkın vahdetine burhan olduğu gibi, keyfiyetler ve şekillerdeki tehalüf de Hâlıkın ihtiyar ve 

hikmetine delâlet eder.” (Mesnevi-i Nuriye, Zerre, s.248.) 

 

 

“Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teâvün, tesanüd, teânuk, tecâvübden tezahür eden 

sikke-i kübrâ-yı Ulûhiyettir ki, Bismillâh ona bakıyor. Yine, küre-i arz simasında, nebâtat ve 

hayvanâtın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lûtuf ve 

merhametten tezahür eden sikke-i kübrâ-yı Rahmâniyettir ki, Bismillâhirrahmân ona bakıyor.” 

(Sözler, s.31.) 

 

 

 

“Her şeyin tek bir Sâniin sun'u ve san'atı olduğuna delâlet eden başka bir âyet daha vardır. 

Evet, sehavetle kuvve-i iktisadiye arasında ve sür'atle mizanlı olmak arasında ve ucuzlukla 

kıymetli olmak arasında ve karışık olmakla mümtaz bulunmak arasında tezat vardır. Bu zıtları 

bir fiilinde cem etmek, ancak kudreti hadsiz bir Sâni-i Kadîre mahsustur.” (Mesnevi, 

Lasiyyemalar, 52.) 

 

“Kâinatın bütün eczâ ve zerratına tecellî eden esmâ-i İlâhiye arasındaki tesanüd, yani 

birbirine dayanarak tecellî ettikleri bir temazüç, yani elvan-ı seb'a gibi birbiriyle memzuç olarak 

eşyayı cilvelendirdikleri eserleri bir olduğu gibi, müsemmâlarının da vâhid, ehad olduğuna 

şehadet eder.” (Mesnevi-i Nuriye, Katre, s.83.) 

 

Akis ve Hükümleri 

Akis, sözlükte çevirme, döndürme, tersine çevirme, bir şeyin başını sonuna, sonunu 

başına getirme demektir. İslam Mantık dilinde “Ahkâmu’l-Kazâyâ” veya “Aksamu’l-Kazâyâ” 

başlıkları altında incelenir. Akis, asıl denilen kazıyyenin keyfiyet (Olumluluk olumsuzluk) ve 

doğruluğu (sıdk) olduğu gibi bırakarak mevzuu mahmul, mahmulü mevzuu yapmak suretiyle 

meydana getirilir.  

Aslın keyfiyeti aynı kalmakla birlikte doğruluğu değişirse buna akis değil, “ınkılap” 

denir. Kazıyyeler akis yapıldığı zaman mevzu ile mahmul manâ itibarıyla birine eşit ise ikisi de 

sahih olur. Diğer hallerde yani bir sahih ve fasit olduğunda, diğerinin de sahih veya fasit olması 

gerekmez.  



Meselâ: “Her üçgen bir şekildir” kazıyyesi sahihtir. Bunun aksi olarak “Her şekil 

üçgendir” denilmez. Belki mucibe-i cüz’iye olarak “Bazı şekiller üçgendir” denilir. (Gelenbevî, 

Burhan, s.28.) 

 

 

“İ'lem eyyühe'l-aziz!  

Yarın seni zillet ve rezaletlere mâruz bırakmakla terk edecek olan dünyanın sefahetini 

bugün kemâl-i izzet ve şerefle terk edersen, pek aziz ve yüksek olursun. Çünkü, o seni terk 

etmeden evvel sen onu terk edersen, hayrını alır, şerrinden kurtulursun. Fakat vaziyet mâkûse 

olursa, kaziye de mâkûse olur.” (Mesnevi-i Nuriye, Zerre, s.246.) 

 

 

Akis “Aks-i Müstevî” ve “Aks-i Nakîz” (Aks-i Mütekâbil) şeklinde ikiye ayrılır. 

1. Aks-i Müstevî: Bir kazıyyenin keyfiyetine, doğruluk ve yanlışlığına dokunmadan 

mahmulü mevzu ve mevzuu mahmul yapmaktır. Meselâ, “İlah olan fani değildir” kaziyesinden 

“Fani olan ilah değildir” şeklinde bir aks-i müstevi çıkarılabilir. Bu önermenin her ikisi de 

doğrudur. İkisinde de keyfiyet (olumsuzluk) korunmuştur.  

Doğruluk ve nitelik kazıyye çeşitlerine uygulandığı zaman aks-i müstevi bakımından şu 

sonuçlara ulaşılır: 

a) Külliye-i sâlibenin aks-i müstevisi külliye-i salibedir. Meselâ; “Hiçbir taş insan 

değildir” kaziyesinin aksi “Hiçbir insan taş değildir” şeklinde olur. 

b) Cüz’iye-i mûcibenin aks-i müstevisi yine mucibe-i cüz’iyedir. Meselâ; “Bazı 

felsefeciler akıl hastasıdır” önermesinin aksi “Bazı akıl hastaları felsefecidir” şeklindedir. 

c) Külliye-i mûcibenin aks-i müstevisi külliye değil, cüz’iye-i mucibe olur. Meselâ; 

“Bütün insanlar fanidir” kazıyyesinin aks-i müstevisi “Bütün faniler insandır” olamaz. Çünkü 

bu ikinci önerme yanlıştır, yani asıldaki doğruluk unsuru ihlal edilmektedir. Şu hâlde bunun 

aks-i müstevisi “Bazı insanlar fanidir” olacaktır. Aksi de “Bazı faniler insandır” şeklindedir. 

d) Cüz’iye-i sâlibenin aks-i müstevisi olmaz. Çünkü her zaman doğru sonuç vermez. 

Meselâ; “Bazı insanlar şair değildir” önermesinden “Bazı şairler insan değildir” şeklinde bir 

sonuç bir önerme çıkarılamaz.  

 

2. Aks-i Nâkız: Bir kazıyyenin doğruluk ve yanlışlığını, olumluluğunu ve olumsuzluğunu 

olduğu gibi bırakarak mevzuun nakzini mahmul, mahmulün nakizini mevzu yapmaktır. Aks-i 

nâkizde mucibeler aks-i müstevideki salibeler gibi, salibeler ise mucibeler gibi sonuç verir. 

Buna göre; 

a) Mucibe-i külliyenin aks-i nâkizi mucibe-i külliyedir. Meselâ: “He insan canlıdır” 

kazıyyesinin aks-i nâkızı, “Her canlı olmayan insan olmayandır” şeklindedir. 

b) Mucibe-i cüz’iyenin aks-i nâkızı sonuç vermez. 

c) Salibe-i külliyenin aks-i nâkızı sâlibe-i cüz’iye olur. Mesela; “Hiçbir insan at değildir” 

önermesinin aksi-i nâkızı “Bazı at olmayanlar insan olmayan değildir” şeklinde olur. 

d) Salibe-i cüz’iyenin aks-i nakızı salibe-i cüz’iyedir. “Bazı insanlar kâtip değildir” 

önermesinin aks-i nakızı “Bazı kâtip olmayanlar insan olmayan değildir” şeklinde olur. 

İbn-i Sina’ya göre sâlibe-i külliye olan kazıyye-i mümkine-i hakikiye ters döndürülemez. 

Buna göre meselâ “Hiçbir insanın kâtip olmaması mümkündür” kazıyyesi “Hiçbir kâtibin insan 

olmaması mümkün değildir” şeklinde ters döndürülemez. İbn-i Hazm’a göre ise külliye-i 

mucibe olan imkansızın ters döndürülmesi hem külliye hem de cüz’iye olabilir. Çünkü bunların 

ikisi de daima doğru sonuç verir. Meselâ; “Bütün insanların taş olması imkansızdır” önermesi 

hem “Bütün taşlasın insan olması imkansızdır” hem de “Bazı taşların insan olması imkansızdır” 

şeklinde ters döndürülebilir. (Ta’likât, s. 131.) 

 



Kazıyyelerin akisleri konusunda temel kaide şudur: “Bir kazıyyenin mahmulü mevzuun 

tasavvurunu tamamıyla ifade ederse, o kazıyyenin aksi sahihtir; ama sadece bir kısmını ifade 

ederse o kazıyyenin aksi sahih olmaz. Ancak mahmulün tasavvuru mevzuun tasavvurunu tam 

olarak ifade etmediği açıkça anlaşılmadığından hendese âlimleri kazayây-ı mün’akiseyi iyice 

tetkik etmeden kabul etmezler. (Talikât, 126.) 

 

Misal: 

“Ey men ahyâhâ fe-keennemâ ahya’n-nase cemîan” "Kim de birisini diriltirse, bütün 

insanları diriltmiş gibi olur.”  “İhyâ, mânâ-yı zâhirî-yi mecazi itibarıyla, hasenatın gayr-ı 

mahdut tezauf düsturunu gösterir. Mânâ-yı aslî itibarıyla halk ve icadda şirk ve iştiraki, esasıyla 

hedmeden bir burhana remizdir. Zira bu cümleyle beraber “Ma halkuküm ve lâ ba’süküm illâ 

ke-nefsin vahideh” “Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi 

gibidir.” (Lokman, 31:28.) ifham ettiğini dahi nazara alınsa, mantıkan aks-i nakîz kaidesiyle 

istilzam ediyor ki, “Kim bütün insanları diriltmeye muktedir olamazsa; bir tek nefsi de 

diriltmeye muktedir olamaz” demek, işareten delâlet ediyor. 

Madem ki insanın, mümkinatın kudreti, bilbedahe semâvâtın, küre-i arzın halkına, icadına 

muktedir değildir. Bir taşın, hiçbirşeyin halkına da muktedir olamaz. Demek, arzı ve bütün 

nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak, çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan 

kimse, kâinatta dâvâ-yı halk ve iddia-yı icad edemez. 

Sun'î tasarrufat-ı beşeriye ise, fıtratta câri olan nevâmîs-i İlâhînin sereyanlarını keşif ile, 

tevfik-i hareket edip, lehinde istimal etmektir. 

İşte bu derece burhanda vuzuh, parlaklık, Kur'ân'ın rumuz-u i'câzındandır. Gelecek âyet 

bunu ispat edecektir. “Ma halküküm ve lâ ba’süküm illâ ke-nefsin vahideh” “Sizin yaratılmanız 

da, diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir.” Zira kudret zâtiyedir. Acz 

tahallül edemez. Melekûtiyete taallûk eder. Mevâni tedahül edemez. Nispeti kanûnîdir. Cüz ve 

küll, cüz'î ve küllî hükmüne geçer.” (Sünuhat, s. 30-32.) 

 

 

Tenâkuz ve Hükümleri 

İki kazıye arasındaki muhalefet 

hem kemiyet hem de keyfiyet yönüyle 

olursa, bu kazıyyeler arasında tenakuz 

vardır. Tenakuzun kıyas ve istidlalde 

büyük önemi vardır. “Zeyd katiptir.” 

“Zeyd kâtip değildir” gibi. Bunlar vücut 

ve adem gibi, nakızyen iki zıttırlar 

bunların ortası yoktur.  

“Kur’ân-ı Kerimin ayetleri 

arasında tenâkuz, tehâlüf ve hatanın 

bulunmaması onun bir mucizesidir.” (İşâratu’l-İ’caz, 121.) Tenazuk gibi görünen hususlar ise 

aklen ve mantıken, belağat ve nahiv kurallarına göre düşünüldüğü zaman aralarında büyük bir 

uyumun ve i’cazın olduğu görülmektedir ki bu da Kur’an’ın bir i’câzıdır.  

 

Mantıkta Tenakuzun Bazı Kaide ve Kuralları Şöyledir 

1. Mucibe-i külliyenin nakızı salibe-i cüz’iye ve salibe-i külliyenin nakızı mucibe-i 

cüz’iyedir. Meselâ: “Her bir amelin hükümleri niyet iledir” mucibe-i külliyenin nakızı “Bazı 

amellerin hükümleri niyet ile değildir” şeklindedir. Mesela, elbiseyi temizlemede niyete ihtiyaç 

duyulmaması gibi. “Her insan canlıdır.” “Bazı insanlar canlı değildir.” “İnsanın hiçbiri canlı 

değildir.” “Bazı insan canlı değildir” gibi mütekabil kazıyyelerde külliyet sahih ise de cüz’iyet 

de sahihtir.  



Zira cinste dahil olan nevilerin veya nevde dahil olan fertlerin tamamı hakkında doğru 

olan, o nevilerin ve fertlerin her biri hakkında da doğru olması icap eder. Meselâ; “Her üçgenin 

üç açısı vardır” kazıyyesi doğru ise “Bazı üçgenlerin üç açısı vardır” kazıyyesi de doğru olur. 

Ancak husustan umuma istidlal caiz olmadığından cüz’iyet sahih olmaz. Mesela; “Bazı 

üçgenlerin üç açısı birbirine eşittir” kazıye-i cüz’iyesi sahih olmasına rağmen bunun mütekabili 

olan “Her üçgenin üç açısı birbirine eşittir” şeklindeki kazıyye-i külliyenin doğru olmasını 

gerektirmez. Zira, cins-i haslarda ve nev-i haslardaki müşterek olan neviler veya fertler arasında 

ihtilaf bulunması normaldir.  

Ancak cüz’iyyenin fasit olması külliyyenin de fasit olmasını gerektirir. Meselâ, “Bazı 

insanlar taştır” kazıyye-i cüz’iyesi fasit olduğu için “Her insan taştır” kazıyye-i külliyesi de 

fasittir. Ama külliyenin fesadı cüz’iyenin fesadını gerektirmez. Meselâ; “Her insan kâtiptir” 

kazıye-i külliyesi fasittir ama “Bazı insanlar katiptir” kazıyyesi sahihtir, fasit olmaz. 

 

2. Aralarında tebayün bulunan iki kazıyyenin ikisi birden sahih olmaz. Bu sebeple bu iki 

kazıyyeden birisinin sahih olması sebebiyle diğerinin fasit olduğu istidlal olunabilir. Ancak 

ikisinin birden fasit olması mümkün olduğundan birinin fesadı ile diğerinin sıhhatine 

hükmedilemez. Meselâ “Her insan katiptir” “Hiçbir insan kâtip değildir” kazıyyelerinin her 

ikisi de fasittir.  

Aralarında tebayün bulunan iki kazıyye-i cüziyelin hükmü bunun tam aksidir ve ikisinin 

de sahih olma ihtimali bulunmaktadır. Meselâ, “Bazı insanlar kâtiptir.” “Bazı insanlar kâtip 

değildir” kazıyyelerinde olduğu gibi. Fakat bunların da ikisinin birlikte fasit olması imkânsız 

olması sebebiyle birinin fasit olması diğerinin sahih olması hükmünü netice verir.  

 

3. Tenakuzun tahakkuk edebilmesi için iki kazıyye arasında sekiz konuda ittifak ve ittihat 

lâzımdır. “Mevzu, mahmul, zaman, mekân, izafet, bil-kuvve ve bil-fiil olma, kül ve cüz, şart.”  

“Bu ittihad bir şeyde olur (hükmün nispetinde) üç şeyde olur (mevzu, mahmul ve 

zamanda) veya sekiz şeyde olur (mevzu, mahmul, zaman, mekân, şart, izafet, cüz veya küll, 

kuvve veya fiil olmasında) veya on üçte (iki daime olan, iki örfî olan, iki şart, iki vakit, iki 

varlık, iki mümkün ve genel mutlaka) Farklılık da böyledir.” (Kızıl Îcaz, 223; Talikât, s.123.) 

 

4. Tenakuzda söz konusu olan iki kazıyyeden ikisi birden sahih ya da fasit olamaz. Birisi 

sahih ise diğeri fasit olur ve bunun aksi de doğru olur. Bu sebeple birinin fesadı sabit olursa, 

diğerinin sıhhatine hükmedilebilir. 

 

5. Tenakuz ile istidalal şu şekilde olur: Bir kazıyyenin sahih veya fasid olduğunu 

öğrenmek icap ettiğinde, nakîzi farz edilmelidir; eğer nakizi düşünüldüğünde ikisi arasında 

tenâkuz meydana gelirse, doğru farz olunan kazıyyenin fasit olduğu anlaşılacağından birinci 

kazıyyenin doğruluğuna hükmedilir. Eğer farz edilen kazıyye ile ilk kazıyye arasında tenakuz 

olmaz ise, farz edilen kazıyye doğrudur ve birinci kazıyye doğru olmayacaktır.  

Nitekim “İnsanlardan hiçbir taş değildir” gibi “Salibe-i külliyenin aks salibe-i külliyedir” 

dediğimizde bunun aksi olan “Bazı insan taştır” kazıyyesi doğru olması gerekir. Halbuki bu 

doğru değildir. Bunun batıl olduğunu meydana çıkarmak için “Bazı taş insandır” kazıyye-i 

cüz’iyesini (ki bu salibe-i külliyenin aksinin nâkizidir) “İnsandan hiçbir taş değildir” kazıyye-i 

asliyesine suğrâ (birinci mukaddime) kılarız ve neticede “Taşın bazısı taş değildir” gibi açıkça 

yanlış bir kazıyye ortaya çıkar. Buna “kıyas-i hulf” denir ve “hulf ile ispat” şeklinde meşhurdur. 

Zira, aralarında tenâkuz bulunan iki kazıyyeden birisi devamlı doğru diğeri de yanlış olur. 

(Talikât, s.123.) 

 

 

  



ON BİRİNCİ BÖLÜM 

MAKASID-I TASDİKÂT: KIYAS VE İSTİDALAL NEVİLERİ 

 

1. BURHAN – DELİL VE İSTİDLAL 

 

Mantık ilminin en büyük hedefi “hüccet ve deliller” konusudur. Yani, “malumat-ı 

tasdikıyyeye ulaşmaktır.” Hüccet, delil lügatte “kast etmek, yönelmek ve üstün gelmek” 

manalarını ifade eden “hacc” kökünden müştaktır. Mantık dilinde “isabetli yönelişi ispatlayan 

delil” demektir. Mantık, Kelam ilminde hak ve batıl, kat’î ve zannî, burhan-ı cedelî yahut hatabî 

olsun, şiire, mugalataya veya safsataya dayansın bütün delillere ve kıyas şekillerine “hüccet” 

denilmiştir. Sekkâkî (v.626/1229) “Miftahu’l-Ulûm” isimli eserinde böyle der. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri delil için şöyle der: “Delil-i Sânî beyanındadır. Bir 

burahnı da Muhammed’dir. (asm)” (Muhakemat, s.117.) “Bazen kasem burhanın yerini tutar. 

Zira burhanı tazammun eder.” (Muhakemât, s.149.) 

Bakıllani delili hüccetle özdeşleştirir ve “kendisiyle istidlalde bulunulan vasıta bilgi” derken 

İmam-i Gazali “İsbata ihtiyaç gösteren konulara ilişkin tasdiki bilgiler” şeklinde tarif etmiştir. 

Fahrettin-i Razi ise hücceti doğru ve yanlış olarak ikiye ayırdıktan sonra bütün delilleri 

kapsadığına işaret etmekle birlikte daha çok muarazada galip gelmek amacını taşıyan bir delil 

olduğunu ifade eder. Hüccetin anlamı “üstün gelmek” olunca daha çok cedelî bir delil olması 

daha sahihtir.  

 

Bediüzzaman’ı dinleyelim: 

“Hem de istibdad-ı hissiyatın 

seyyielerindendir ki: Mesalik ve mezahibi ikame 

edecek, galiben taassup veya tadlil-i gayr veya 

safsata idi. Halbuki üçü de nazar-ı şeriatta 

mezmum ve uhuvvet-i İslâmiyeye ve nisbet-i 

hemcinsiyeye ve teâvün-ü fıtrîye münafidir. Hattâ 

o derece oluyor, bunlardan biri taassup ve 

safsatasını terk ederek nâsın icmâ ve tevatürünü 

tasdik ettiği gibi, birden mezhep ve mesleğini 

tebdil etmeye muztar kalıyor. Halbuki, taassup 

yerinde hak; ve safsata yerinde burhan; ve tadlil-

i gayr yerinde tevfik ve tatbik ve istişare ederse, 

dünya birleşse, hak olan mezhep ve mesleğini bir 

parça tebdil edemez. Nasıl ki, zaman-ı saâdette ve Selef-i Salihîn zamanlarında hükümfermâ 

hak ve burhan ve akıl ve meşveret olduklarından, şükûk ve şübehatın hükümleri olmazdı. 

Kezalik görüyoruz ki: Fennin himmetiyle, zaman-ı halde filcümle, inşaallah istikbalde 

bitamamihî hükümfermâ, kuvvete bedel hak; ve safsataya bedel burhan; ve tab'a bedel akıl; ve 

hevâya bedel hüdâ; ve taassuba bedel metanet; ve garaza bedel hamiyet; ve müyûlât-ı 

nefsaniyeye bedel temayülât-ı ukul; ve hissiyata bedel efkâr olacaklardır - karn-ı evvel ve sanî 

ve salisteki gibi ve beşinci karna kadar filcümle olduğu gibi. Beşinci asırdan şimdiye kadar 

kuvvet hakkı mağlup eylemişti. 

Saltanat-ı efkârın icrâ-yı hasenesindendir ki: Hakaik-i İslâmiyetin güneşi, evham ve 

hayalât bulutlarından kurtulmuş, her yeri tenvire başlamıştır. Hattâ dinsizlik bataklığında 

taaffün eden adamlar dahi o ziya ile istifadeye başlamıştırlar. 

Hem de meşveret-i efkârın mehasinindendir ki: Makasıd ve mesalik, burhan-ı kàtı' 

üzerine teessüs ve her kemâle mümidd olan hakk-ı sabit ile hakaikı rapteylemesidir. Bunun 

neticesi: Bâtıl, hak suretini giymekle efkârı aldatmaz.” (Muhakemât, s.48-49.) 

 



“İ’lem! 

Delil denen şey, suret ve şekil itibarıyla Mantık ilminin en büyük maksatlarından birisidir 

ki, İlm-i Usul uleması yanında delil, sade ve basittir. Dolayısıyla onun ahvalinde nazar, yani 

fikir icap eder. Lâkin mantıkçıların yanında ise, mürekkeptir. (Yani, terkip edilmiş neticedir.) 

Elbette bunun içinde tefekkür yeri vardır. 

Böylelikle delil; nazar ve fikir yoluyla ahvalinde düşünülüp elde edilen neticedir. Ya da 

ondan başka bir hüküm de olabilir. Böylece istidlal, yanin delil getirme işi birkaç tarzda olabilir. 

1. Ya külli bir şeye, bir meseleye cüz’î ile delil getirmektir. (Yani Mantıktaki külli ve 

cüz’î kazıyye ve önermeler ile) buna “İstikrâ” yani araştırma denilir ki; ulûm-u Arabiyenin 

esası da budur. Belki bütün ilimlerin tahsil başlangıcında da geçerlidir. 

2. Ya da cüz’îye cüz’î ile delil getirmektir ki, buna da “Temsil” denilir. Bu da Usul-ü 

Şeriatta muteber olduğu gibi; bütün teşbihlerde de geçerlidir. “Bazen burhanın hizmetini temsil 

de görüyor.” (Muhakemat, s.33.)  

3. Yahut da cüz’îye küllî ile delil getirmektir. Hatta izâfi-i cüz’iyyeye dahi… İşte 

Mantıktaki “kıyas” mefhumu da budur ki bütün ilimlerin tahsilinde de cârîdir.” (Tâlikât, s.142.) 

 

İ’lem! 

Madem ilmin her halükârda genel manasıyla onunla olduğu delil; ilmin illeti ve kıvamıdır. 

O halde neticede dahi öne alınması vacip olur. Öyle olunca her iki manasıyla da devir ve 

müsadere mülahazaları batıldır. (Yani ilim delili, delil de ilmi var eder değildir. Keza biri 

ötekisini zapt eder değildir.) Hem bahsinde bulunduğu maddenin zâtça ve keyfiyetçe neticesi 

ile münasebattar olması lâzımdır. 

Eğer desen: Zihin dahi lisan gibi onda suğra ve kübrâ denilen mukaddimeler birbiri 

ardısıra gelebilir. Böyle iken bu ikisi (yani burhanlar) ilimde nasıl müessir ve sebep olabilirler? 

Cevap: Fikirler huzur itibarıyla matluplar için ön hazırlayıcı birer illet niteliğinde 

oldukları gibi; husul ve netice itibaryla da birleştirici ve yaklaştırıcı role sebeptirler.  

Eğer denilse: İman kendi lazımı ile birlikte mantıkî tasdikten ibaret olduğu halde, yine de 

onunla mükellef kılınmış. Halbuki mükellef olan şey ise; ihtiyârî bir fiildir. Bununla beraber 

imandaki lüzum, zarûrî, onu tasdik etmek ise infiâlîdir. Yani, fiile geçme durumudur? 

Cevap: Teklif ise mukaddemâtın tertibiyledir. (Yani önce iman, sonra tevhid, sonra teslim 

vesaire gibi.) Misal: “İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni 

iktiza eder.” (Sözler, 23. Söz, s.284.) 

Eğer desen: Delil ise, bir şeyi sonuçlandırmak üzere netice için esaslı bir mukaddemeyi 

istilzam eder. Halbuki delilin kendisi de nazarîdir. Delil ile bir şeyi ispat ettiği zaman, o delil 

dahi öyle bir mukaddimeye mütevakkıf olması gerekir? 

Cevap: Şu delil ile işpatlanan mukaddime, nefsü’l-emirde tabii intikal neticesinde, onun 

içinde şu mukaddime dahi ispatlanmış olur. Çünkü ilmin ilmi, zaruretin icab ve lazımı olmadığı 

gibi, o delil dahi makâlât-ı ûlâ tabir edilen fıtrî geçiş kabilindendir.” (Talikât, s.143.) 

Eğer desen: Efrad adedince kazıyyeler kuvvetinde olan külliye olan kübranın sıdkı 

hakkındaki ilim, hatta en bedihî şekillerde bile cari olması – ki onlardan biri, neticenin mevzuu 

olup sonuçlandırmanın şartıdır ki – böylesi bir kübranın sıdkına dair olan ilim, neticeye olan 

ilme mütevakkıftır. Şu ise “devir”den başka bir şey değildir. 

Cevap: Unvan ihtilâfının – gerek malumiyet ve meçhuliyet olsun – ahkâmın ihtilafında 

tesiri büyüktür. Öyle ise neticenin mevzuu, kübra mevzuunun ünvanı altında bazen zaruriyye 

hükmünü alırken, kendi unvanı altında ise nazariye olarak kalır. Hem sonra sonuçlandırma 

işinde bazı umumi şartlar vardır. Bunlardan bir nebze – madde ve suret itibarıyla – evvelce 

geçen izahatta geçmiştir. Onun hususiyeti hakkındaki izahât ise, sonra gelecektir.  

Umumi şartlarda birisi, zevceyn arasındaki cinsî münasebet gibi olan tefattundur. (Yani 

netice ile mukaddime arasındaki münasebet üzerinde birleşitirici tarzda düşünmektir.) Ve aynı 

zamanda kübranın karnındaki neticeyi de mülahaza etmektir.  



Hem bil ki “istikrâ” denilen şeyin ilmî araştırma için büyük tesir ve geniş istidadı vardır. 

Belki istikrâ, ilimlerin müessisi makamındadır. Hatta aklın meleke bulması hususunda fasl 

edici ve açıklayıcı niteliktedir. Amma durum böyle iken, onda kısaltma ve ihtisar yapılmış 

olmakla hakkını vermekte noksan bırakmışlardır.  

İşte istikrânın tesir sahasının bazı köşeleri de şunlardır: “Yakîn” için faidedarlığı… ki 

Mantıkta, hali tevatür kadar tesirli olan “İstikra-i tam” ile tabir edilir. Ya da nev’in tabiatında 

göre, nev-i vahidde fikir ve nazar yoluyla az bazı fertleri tetebbua dahi tutulur. İşte bu durum 

dahi “yakîn” için faidelidir ki, ona manevi bir hadsin eklenmesine sebebiyet vermiş olur.  

Hem istikrâ “zan” denilen galib ihtimal için dahi faidelidir – ki bu ekser cüz’iyatta tatbik 

edilen nâkıs istikrâ’dır. – Zira hikmet ve maslahatın sırrıyla, illet ve sebebin merkezi olan aslın 

üzerine ekserin terettübü neticesinde bâkîliği tahakkuk etmiş olur. Her ne ise, madem bu ilmin 

ulaması onu kısaca geçiştirme yolunda hareket etmişler, biz de onu bu kadarıyla kısa keselim. 

Sonra “temsil” denilen şey dahi – eğer mukaddemâtı yakînî şeyler ise – yakîn için 

faidelidir. Yani, temsil şartlarının varlığı; tenkit ve kadhın ortadan kalkması; mesleğin 

yakîniyyeti – ki onunla “illiyet” ispatlanır – ve yakînin bütünüyle benderesi yani umumî liman 

ve merkezi bulunması ki buna “zann” ifadesini ıtlak etmişlerdir.  

Sonra temsîl için – ki teşbih dahi ondandır – dört rükün vardır: 

1. Makîs: Kıyaslanan… 

2.  Makîs-i Aleyh: Kendisine kıyas yapılan… 

3. Câmî: Ortak illet… 

4. Aslın Hükmü: Yoksa fer’in hükmü değil. Çünkü o neticedir. 

 

2. KIYAS ve ÇEŞİTLERİ 

Kıyas sözlükte “ölçme, takdir etme ve eşitlik” anlamına gelmektedir. Yani, “Bir nesneyi 

misali olan nesneye takdir edip uydurmak” demektir. Sarf ve Nahivde “İstikrâ yoluyla elde 

edilen ölçüye kıyas demişlerdir. Mantıkta ise “doğruluğu tespit edilen iki kazıyyeden 

(mukadime) zorunlu olarak üçüncü bir neticeye ulaştıran akıl yürütme şekli” olarak tarif 

edilmiştir. Mantıkta bu kıyasa “aklî ve burhâni kıyas” denilir. Fıkıhta ise mantıkta kullanıldığı 

gibi akıl yürütme biçimi olan “temsîli” (anoloji) “şer’î ve fıkhî kıyası” ifade eder.  

İlim tasavvur veya bir tasdiktir. Bir tasavvuru açıklayan söze “el-kavlu’ş-şârih” had veya 

resim denildiği gibi, bir tasdika ulaştıran hüccete kıyas yahut istikrâ denir.  

Şekil açısından kıyas kazıyyelerden yapılan bir işlemdir ki, bu işleme giren kazıyyeler 

kabul edilince zorunlu olarak bu işlemlerden bir sonuç çıkar. İşlemin kendisi kıyasın şeklidir.  

Meselâ:  

“Âlem mütegayyirdir.” (Birinci Mukaddime-i Suğrâ) 

“Her mütegayyir hâdistir.” (İkinci Mukaddeme-i Kübra) 

“Öyleyse âlem hâdistir.” (Netice-i Matlub) 

 

Bediüzzaman kıyası şöyle kullanmıştır: 

“Ey Türkler ve Kürtler! Acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki ecdadınızı 

ve iki asır sonraki evlatlarınızı şu gürültühane olan asr-ı hazır meclisine davet etsem, acaba sağ 

tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecekler mi, “Hey mîrasyedi yaramaz çocuklar! Netice-i 

hayatımız siz misiniz? Heyhat! Bizi akîm bir kıyas ettiniz, bizi kısır bıraktınız.” Hem de, sol 

tarafında duran ve şehristan-ı istikbalden gelen evlatlarınız, sağdaki ecdatlarınızı tasdik ederek 

demeyecekler mi ki, “Ey tenbel pederler! Siz misiniz, hayatımızın suğra ve kübrası? Siz misiniz 

şu şanlı ecdadımızla bizi rapteden rabıtamızın hadd-i evsatı? Heyhat! Ne kadar hakîkatsiz ve 

karıştırıcı ve müşağabeli bir kıyas oldunuz. 

İşte ey bedevî göçerler ve Ey inkılap softaları! Manzara-i hayal (Hayal dahi bir 

simetoğraftır.) üstünde gördünüz ki, şu büyük mitingde iki taraf da sizi protesto ettiler.” 

(Tarihçe-i Hayat, Münazarat, s.76.) 



 

“La ilâhe illallah Muhammed Resulüllah” birbirine delildir. “Şu bürhanın suğrası, 

nübüvvet-i mutlakadır. Kübrası ise, nübüvvet-i Muhammadî’dir. (asm) (Muhakemat, s.185.) 

 

Kıyas iki kazıyyeden meydana gelmiştir, birincisine suğrâ, ikincisine kübrâ denir. Suğrâ 

ile kübrâ arasında muvafakat olunca neticeyi gerektirir. Buna istilzâm-ı zâtî denir. Kıyasta 

istilzam-i zâtî şart kılınmıştır. Bu sebeple mukaddeme-i garibe vasıtasıyla sonuç veren kıyas 

sahih değildir ve bu nevi kıyasa “kıyas-ı fasit” adı verilir.  

 

Bediüzzaman Kıyas-ı Faside misal olarak şöyle der: 

“Dört kıyas-ı fasit: (İşte o kıyaslar: Mâneviyatı maddiyata kıyas edip Avrupa sözünü onda 

dahi hüccet tutmak. Hem de bazıfünun-u cedideyi bilmeyen ulemanın sözünü ulûm-u diniyede 

dahi kabul etmemek. Hem de fünun-u cedidede mahareti için gurura gelip, dinde de nefsine 

itimad etmek. Hem de selefi halefe, maziyi hâle kıyas edip haksız itirazda bulunmak gibi fasit 

kıyaslardır. (Birader-i Ebu Lâşey Abdülmecid) ile hâsıl olan safsatanın zulmünden muhakeme-

i zihniyeyi halâs etmek, meleke-i feylesofanenin taklid-i tufeylâneye ettiği mugalâtayı izâle 

etmek... 

Sual: Ne gibi? 

Cevap: Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin 

imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri 

vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” (ESDE, Münazarat, s.508.) 

 

Mukaddimeler (Şekil) İtibarıyla Kıyasın Çeşitleri 

Kıyas şekil yönüyle “Kıyas-ı İktiranî” ve “Kıyas-ı İstisnâî” olarak ikiye ayrılır: 

1. Kıyas-ı İktirânî: Bir kıyas işleminde netice mukaddimelerde bil-kuvve bulunuyorsa 

buna “Kıyas-ı İktirânî” denir.  

Bir kıyas-ı iktirânî iki mukaddime ve üç deyimden (had) oluşur. İki mukaddime ile 

yapılan bir işlemden zorunlu bir sonucun çıkabilmesi için görevli iki mukaddimeyi birbirine 

yaklaştırmak olan “iktiran” ve her iki mukaddimede geçen orta/ortak bir deyimin (hadd-i 

evsat/hadd-i müşterek) bulunması gerekir. Kazıyyeler kıyas işlemine girince mevzu ve mahmul 

adını alırlar. Sonucun mahmulünü ihtiva eden mukaddimeye “kübrâ”, sonucun mahmulüne 

“hadd-i ekber”, sonucun mevzuunu ihtiva eden mukaddimeye “suğrâ”, sonucun mevzuuna 

“hadd-i asğar” adı verilir.  

“Her cisim mürekkebdir.” (Burada “mürekkebdir” hadd-i evsat, “cisim”, hadd-i asğar 

“Her mürekkeb hâdistir.” (“Hâdistir”, hadd-i ekber olur.) 

“Öyle ise her cisim hâdistir.” 

 

Hamliyelerden oluşan kıyaslar kıyas-ı iktirânîdirler. Sadece şartıyelerden, hatta hem 

şartıye hem de hamliyelerden oluşan kıyas-ı iktiraniler de olabilir. Bunun fer’ileri beş bine 

kadar ulaşır. Temel kaidesi iki mukaddime arasında müşterek olmayan cüz, neticede 

bulunmasıdır. (Ta’likât, s.149.) Hadd-i evsatın mukaddimelerde bulunduğu konuma kıyas-ı 

iktiranînin şekli denir. Suğra ile kübradan oluşan hey’ete şekil de denilebilir. 

Hadd-i Evsat mukaddemelerde zorunlu olarak dört konumda olduğu için kıyas-ı 

iktiranînin dört şekli vardır: 

1.1. Hadd-i Evsat suğrada mahmul ve kübrada mevzu ise buna “şekl-i evvel” diyoruz.  

“Her cisim mürekkebdir. Her mürekkeb hâdistir. Öyle ise cisim hâdistir” misali gibi…  

Aristo’dan günümüze mantıkçılar kıyasın bu birinci şeklini en mükemmel şekil kabul 

ederler. Çünkü bu şeklin işlemlerinin sonucunu anlamak zihne kolay ve zihnin tabiatına 

uygundur. Dolayısıyla herhangi bir ara işleme gerek yoktur. Ayrıca ikinci, üçüncü ve dördüncü 

şekillerin darbları (akis) farz etme (iftiraz) ve olmayana ergi (kıyas-ı hulf) yoluyla birinci şeklin 



dört darbından birine indirgenerek sonuç verdikleri ispat edildiğinden zihin için en açık ve tabii 

olan kıyas birinci şeklin dört darbı olarak kabul edilmektedir. 

1.2. Hadd-i evsat hem suğrada ve hem de kübrada mahmul ise buna “şekl-i sânî” diyoruz. 

“Her bir cisim mürekkebdir. Hiçbir kadîm mürekkeb değildir. Öyle ise hiçbir cisim kadîm 

değildir” misalinde olduğu gibi… 

1.3. Hadd-i evsat hem suğrâda ve hem de kübrâda mevzu ise buna “şekl-i sâlis” diyoruz. 

“Her mürekkeb cisimdir. Her mürekkeb hâdistir. Öyle ise her mürekkeb hâdistir” misalinde 

olduğu gibi… Tabii olmamak şartıyla ilimde ikinci ve üçüncü şekle de ihtiyaç vardır. Bunların 

biçimleri tabii olmasa da mukaddimeleri tabiidir. 

1.4. Hadd-i evsat suğrada mevzuu ve kübrada hahmul ise buna da “şekl-i râbî’” denir. 

“Her mürekkeb hâdistir. Her cisim mürekkebdir. Öyle ise bazı hâdis olan şeyler mürekkebdir” 

misalinde olduğu gibi. Kıyas-ı iktiraninin şekilleri arasında en çok tartışılan bu dördüncü 

şekildir. Aristo bu dördüncü şekilden hiç bahsetmez. Bu dördüncü şekli ortaya çıkaran İbn-i 

Sinâ’dır.  

Bu konuda şu hususlar söylenebilir: 

a) Mantıkta kullanılan dört şekil bunlardır. Dördüncü şekli tabiilikten uzak olduğu için 

netice vermesi de tabii değildir; ancak bazı değişikliklerle neticeye götürebilir. İkinci şekil 

tabiiliğe yakın olduğu için akl-ı selim sahibi kimseler bu şekli birinci şekle çevirmeden sonuç 

elde edebilirler. Birinci şekli “mi’yâr-ı ulumdur” bu sebeple bu şeklin sonuca götüren darblarını 

anlatmak icap eder. 

b) Hangi şekil içinde olursa olsun iki mukaddimenin kemiyet (tümel-tikel) ve keyfiyet 

(olumlu-olumsuz) ve cihet (olabilir-zaruri) açılarından altı değişik tarzda bulunabileceği gibi 

iki mukaddimenin bu değişgenlere göre bir şekil içinde kurulabilecek işlem sayısı iki üzeri 

altıdır ki bu da altmış dört (64) olacaktır. Kıyas-ı İktiranînin dört şekli söz konusu olduğu için 

toplam 4x64=256 işlem tarzına (darb) girebilecektir. 

Ancak bir kısmı sonuç vermeyip bir kısmı da bir kısmına indirgendiği için dördü birinci, 

dördü ikinci ve altısı üçüncü ve beşi dördüncü şekilden olmak üzere toplam 19 işlem 

yapılabilmektedir. Bediüzzaman hazretleri bu darbların sayısını istikrâ yoluyla otuz bine kadar 

çıkarmıştır.  

c) Kıyas-ı iktirânî genelde kazıye-i hamliyeden oluşur. Ancak kazıyyenin şartıyyeden de 

oluştuğunu ifade etmemiz gerekir. Bu da bazı kısımlara ayrılır: 

1. Kıyas-ı iktirâninin iki mukaddimesi de şartıyye-i muttasıla olabilir. Misal: “Güneş 

doğmuşsa gündüz olmuştur. Gündüz olmuş ise yer aydınlıktır. Öyle ise güneş doğunca yer 

aydınlanır.”  

2. Kıyas-ı iktirânînin iki mukaddimesi de şartıyye-i munfasıla olabilir. Misal: “Her sayı 

ya tektir veya çifttir. Her çift sayı da çift sayının çiftidir veya tek sayının çiftidir. Öyle ise sayılar 

ya tek olur veya çift sayının çifti olur, ya da tek sayının çifti olur.”  

3. Kıyas-ı iktiranînin bir mukaddimesi hamliye, diğeri şartıye-i muttasıla olabilir. Misal: 

“Ehl-i ilme iltifat edilirle marifet ilerler. Marifet ilerlerse memleket mamur olur. Öyle ise ehl-

i ilme ikram olunursa memleket mamur olur.”  

4. Kıyas-ı iktiraninin bir mukaddimesi hamliye ve diğeri şartıye-i munfasıla olabilir. 

Misal: “Her sayı ya tek olur veya çift olur. Her çift sayı eşit iki parçaya bölünebilir. Öyle ise 

her sayı ya tek olur veya iki eşit sayıya bölünebilir.”  

 

2. Kıyas-ı İstisnâî 

Bir kazıyye-i şartıye ile bu kazıye-i şartıyenin bir bölümünün kendisi veya nakîzi olan bir 

istisnalı mukaddimeden oluşan kıyasa “Kıyas-ı İstisnâî” denir. Bu kıyas istisna edilmeyen diğer 

parçasını veya nakîzini sonuç olarak verir. Kıyas-ı iktirânînin aksine bu kıyasta sonucun kendisi 

veya nakîzi mukaddimelerde bilfiil görünür.  

Misal:  



“Güneş doğmuş ise gündüzdür. 

Güneş doğmuştur. 

Öyle ise netice veriyor ki şimdi gündüzdür.” 

 

“De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” (Âl-i İmrân, 3:31.) 

Evet, şu âyet-i kerime, kıyâsât-ı mantıkıye içinde, kıyas-ı istisnâî kısmının en kuvvetli ve kat'î 

bir kıyasıdır. Şöyle ki: 

Nasıl mantıkça kıyas-ı istisnâî misali olarak deniliyor: "Eğer güneş çıksa gündüz olacak." 

Müsbet netice için denilir: "Güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki, şimdi gündüzdür." Menfi 

netice için deniliyor: "Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki, güneş çıkmamış." Mantıkça, bu 

müsbet ve menfi iki netice kat'îdirler. 

Aynen böyle de, şu âyet-i kerime der ki: Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullaha 

ittibâ edilecek. İttibâ edilmezse, netice veriyor ki, Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah 

varsa, netice verir ki, Habibullahın Sünnet-i Seniyyesine ittibâı intaç eder.” (Lem’alar, 11. 

Lem’a, s.106.) 

 

“Arkadaş! “Eğer iddianızda sadık iseniz” (Bakara, 2:23.) cümlesi, onların aleyhine bir 

kıyas-ı istisnaîyi tazammun etmiştir. O kıyasın sûret-i teşekkülü: “Eğer sadık olsaydınız, 

yapacaktınız. Lâkin yapamadınız; öyleyse sadık değilsiniz.” Fakat Kur'ân-ı Kerim, 

mukaddeme-i istisnaiye yerinde, yani “Lâkin yapamadınız”a bedel,  “Fe in lem tef’alû” “Bunu 

yapamazsanız” ilâ âhir cümlesini, şekki ifade eden “İn” ile söylemiştir. Bunun esbabı ise, 

onların, “Yapacağız” diye ettikleri zannı bir derece okşamak içindir. 

Ve keza, o kıyasın neticesi olan “Sadık değilsiniz” yerine de, o neticenin üçüncü derecede 

lâzımının illeti olan “Fetteku’n-nâr” “Cehennem ateşinden sakının!” söylemiştir. Takdir-i 

kelâm: “Eğer sadık olsaydınız, yapacaktınız. Lâkin yapamadınız. Öyleyse sadık değilsiniz. 

Öyleyse hasmınız olan Resul-i Ekrem sadıktır. Öyleyse Kur'ân, mu'cizdir.” (İşâratu’l-İ’câz, 

s.262.) 

 

Sonuç İtibarıyla Kıyas Çeşitleri 

Buraya kadar mukaddimeleri itibarıyla kıyas nevileri anlatıldı. Neticeleri itibarıyla da 

kıyas ikiye ayrılır. 

1. Basit Kıyaslar: Buraya kadar anlatılan kıyaslar basit kıyaslardır. 

2. Mürekkeb Kıyaslar: Sonucu elde etmek için iki veya daha fazla kıyastan oluşan 

kıyaslardır.  

 

“Kıyas-ı mürekkeb ve müteşa'ab sırrıyla metalib tenasül edip teselsül etmektir. Güya 

mütekellim o metalibin beka ve tenasülünün bir tarih-i tabiîsine işaret eder. Meselâ, âlem 

güzeldir. Demek Sânii, Hakîmdir; abes yaratmaz, israf etmez, istidâdâtı mühmel bırakmaz. 

Demek, intizamı daima tekmil edecek. Ciğer-şikâf ve tahammülsûz ve emel öldürücü, bütün 

kemâlâtı zîr-ü zeber eden hicran-ı ebedî olan ademi, insana musallat etmez. Demek, saâdet-i 

ebediye olacaktır.” (Muhakemat, s.117.) 

 

Bu nevi kıyaslar da farklı kısımlara ayrılırlar: 

a) Mevsûlü’n-Netâic Kıyas: Neticesi mukaddimelere dayanan kıyaslardır. Bu kıyasta 

netice hazfedilmez; tam aksine bir defa birinci kıyasta, ikinci defa ikinci kıyasta zikredilir.  

Meselâ; “Üç kenarı eşit olan üçgendir. Her üçgen bir şekildir. Ker şeklin sayıları kenarının 

sayılarına eşittir. Öyle ise kenarları eşit olan üçgen de bir şekildir. Kenarları eşit olan üçgenin 

açılarının sayısı kenarlarının sayılarına eşittir.” Bu iç içe girmiş iki kıyastır.  

 



“Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki, bütün envâ-ı mahlûkatı sana 

müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine lebbeyk dedirten Zât-ı Zülcelâl 

seni bilmesin, tanımasın, görmesin? 

Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de Onu bil, hürmetle bildiğini 

bildir. Ve kat'iyen anla ki, senin gibi zaif-i mutlak, âciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fâni, küçük bir 

mahlûka koca kâinatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek, elbette hikmet ve inâyet 

ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-i rahmettir. 

Elbette böyle bir rahmet, senden küllî ve hâlis bir şükür ve ciddî ve sâfî bir hürmet ister. 

İşte, o hâlis şükrün ve o sâfî hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillâhirrahmânirrahîm'i de, 

o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahmân'ın dergâhında şefaatçi yap.” (Sözler, 33.) 

 

“Madem şu mevcudat hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hâdisât-ı kâinat doğru söyleyen 

nâtık âyetleri olan Cenâb-ı Hak vaad etmiş. Elbette yapacaktır. Bir Mahkeme-i Kübrâ açacaktır. 

Bir saadet-i uzmâ verecektir.” (Sözler, s.123.) 

 

b) Mefsûlü’n-Netâic Kıyas (Kıyas-ı Mukassem Muhtelefü’n-Netice) 

Neticeleri ayrılan hatta hazfedilen kıyaslardır. Bunlarda netice bir kazıye-i munfasıladır. 

Meselâ; “Kelime ya isim, veya fiil veyahut harftir. Zira kelime ya üç zamandan birisiyla alakalı 

bir manaya delalet eder, ya üç zamandan birine delalet etmez, ya da hiçbir manaya delalet 

etmez. Birinciye fiil, ikinciye isim, üçüncüye harf denir. Öyle ise kelime ya isim veya fiil 

veyahut harftir.”  

 

 

“Evet, kâinatın envâını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp, bütün hâcâtına 

kemâl-i intizam ve inâyetle koşturmak, bilbedâhe, iki hâletten birisidir: Ya kâinatın herbir nev'i, 

kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor, bu ise yüz derece akıldan 

uzak olduğu gibi, çok muhâlâtı intaç ediyor; insan gibi bir âciz-i mutlakta en kuvvetli bir sultan-

ı mutlakın kudreti bulunmak lâzım geliyor. Veyahut bu kâinatın perdesi arkasında bir Kadîr-i 

Mutlakın ilmiyle bu muavenet oluyor. Demek, kâinatın envâı insanı tanıyor değil; belki insanı 

bilen ve tanıyan, merhamet eden bir Zâtın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. 

Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki, bütün envâ-ı mahlûkatı sana 

müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine lebbeyk dedirten Zât-ı Zülcelâl 

seni bilmesin, tanımasın, görmesin? 

Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de Onu bil, hürmetle bildiğini 

bildir. Ve kat'iyen anla ki, senin gibi zaif-i mutlak, âciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fâni, küçük bir 

mahlûka bu koca kâinatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek, elbette hikmet ve 

inâyet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-i rahmettir. 

Elbette böyle bir rahmet, senden küllî ve hâlis bir şükür ve ciddî ve sâfî bir hürmet ister. 

İşte, o hâlis şükrün ve o sâfî hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillâhirrahmânirrahîm'i de, 

o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahmân'ın dergâhında şefaatçi yap. 

Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku, güneş kadar zâhirdir. Çünkü, nasıl merkezî bir 

nakış, her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hâsıl oluyor; öyle de, 

bu kâinatın daire-i kübrâsında bin bir ism-i İlâhînin cilvesinden uzanan nuranî atkılar, kâinat 

simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hâtem-i Rahîmiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor 

ve öyle bir hâtem-i inâyeti nesc ediyor ki, güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor.” 

(Lem’alar, 14. Lem’a, s.174-175.) 

 

 



c) Kıyas-ı Hulf: Nakîzini iptal ederek neticeyi ispat eden kıyas-ı mürekkeplerdir. Buna 

“Olmayana Ergi Metodu” denir. Bu kıyasa göre eğer netice doğru değilse, nakîzi doğrudur. 

Nakîzi doğru değilse netice doğrudur.  

Misal: 

“Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler 

var; ehl-i iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz. 

Birincisi: Evcedethu'l-esbab, yani, “Esbab bu şeyi icad ediyor.” 

İkincisi: Teşekkele binefsihî, yani, “Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor.” 

Üçüncüsü: İktezathu't-tabiat, yani, “Tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor.” 

Evet, madem mevcudat var ve inkâr edilmez. Hem, her mevcut san'atlı ve hikmetli vücuda 

geliyor. Hem madem kadîm değil, yeniden oluyor. Herhalde, ey mülhid, bu mevcudu, meselâ 

bu hayvanı, ya diyeceksin ki, esbab-ı âlem onu icad ediyor, yani esbabın içtimaında o mevcut 

vücut buluyor; veyahut o kendi kendine teşekkül ediyor; veyahut, tabiat muktezası olarak, 

tabiatın tesiriyle vücuda geliyor; veyahut bir Kadîr-i Zülcelâlin kudretiyle icad edilir. 

Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evvelki üç yol muhal, battal, mümteni, 

gayr-ı kabil oldukları kat'î ispat edilse, bizzarure ve bilbedâhe, dördüncü yol olan tarik-i 

vahdâniyet şeksiz, şüphesiz sabit olur.” (Lem’alar, 23. Lem’a, s.292-293.) 

 

d) Kıyas-ı Müsavât: Eşitliği ispat eden kıyas nevilerindendir.  

Misal: “Elif be’ye eşittir. Be de cime eşittir. Öyle ise elif cime eşittir.” Burada 

mukaddemelerin birbirine muvafakatı neticenin de muvafakatini intaç ettiği cihetle kıyas-ı 

müsavat olmuş oluyor. Kural olarak “Bir şeyin eşitine eşit olan şey, o şeye de eşittir” 

şeklindedir.  

 

e) Kıyas-ı Zarfiyet: Bu “Bir şeye dahil olana dahil olan şey de tabii olarak o şeye dahildir” 

şeklideki bir kuralı ifade eder. Meselâ; “İnci çekmecededir; çekmede ise evdedir. Öyle ise inci 

evdedir.”  

“İstilzam-ı zâtî” tabir olunan delil getirme esasları tamamen sonucu elde etme yollarına 

mütevakkıftır. Zira istilzam-ı zâtî mukaddime matvî (terk edilmiş, içinde saklanmış) bir kıyas 

olarak matvî mukaddime ile mantık ilminin temel esası üzerine kurulmuş bir kazıyye-i 

şartıyyedir. Meselâ; “Güneş yere ışık verir.” Öyle ise yer güneşle aydınlanır” kıyasında sonuç 

terk edilen mukaddemelerin istilzam-ı zâtisidir. Mukaddime ve netice bu kıyasta lazım ve 

melzum kabilindendir. Terk edilen mukaddimeler şöyledir:  

“Güneş yere ışık verirse yer aydınlanır. Güneş yere ışık vermektedir. O halde yer güneşle 

aydınlanmıştır.”  

 

 

“Hz. Yunus (as) kıssasında “Balığın yuttuğu Yunus'u da hatırla ki, öfkelenerek kavmini 

terk etmiş ve Bizim de kendisini bu yüzden bir sıkıntıya uğratmayacağımızı sanmıştı. Sonra 

karanlıklar içinde kaldığında niyaz etti: 'Senden başka ilâh yoktur; Seni her türlü noksandan 

tenzih ederim. Gerçekten ben kendisine zulmedenlerden oldum.'” (Enbiyâ, 21:87.) 

İşte “Kendisini sıkıntıya uğratmayacağımız” cümlesinden “Karanlıklar içinde nida etti.” 

Cümlesine kadar çok cümleler matvîdir, o mezkûr olmayan cümleler ise fehmi ihlâl etmiyor, 

selâsetine zarar vermiyor. Hazret-i Yunus aleyhisselâmın kıssasından mühim esasları zikreder, 

mütebâkisini akla havale eder.” (Sözler, 15. Söz, s.269.) 

 

 

f) Kıyas-ı Muzmer: Bu nevi kıyaslara “Kıyas-i Hafî” de denilmektedir. Neticesi veya 

mukaddimelerden birisi hazfedilen ve gizli olan kıyaslara denilmektedir. Meselâ: “Bu insan-ı 

nâtıktır” kıyasında “Her nâtık insandır” mukaddime-i kübrası hazfedilmiş, gizlenmiştir. Bu nevi 



kıyaslar çoklukla kullanılmaktadır. Zira celî ve bedihî olan kıyaslar ülfet ve çok kullanılması 

sebebiyle kıyas-ı hafiye ınkılap ederler.  

Kıyas-ı hafinin temelini “hads-i kalbî ve iz’ân-ı aklî”10 ile zihinde aniden oluşan emâreler 

teşkil eder. Bunun özelliği tertip söz konusu olmadan delilden neticeye aklın sür’ât-i intikalidir. 

Bu dağınık zannî emarelerden elde edildiği için de tafsili değil, icmali ve yakînî bir ilim ifade 

eder. (Ta’likât, s.152.) 

 

“İstikrâ-i tam ile, hususan nev-i vahidde, lâsiyyema intizam-ı muttarid üzerine müesses 

olan kıyas-ı hafînin iânesiyle ve kıyas-ı evlevînin teyidiyle nübüvvet-i Muhammed'i (asm) 

netice vermekle beraber tenkihü'l-menat denilen hususiyattan tecrit nokta-i nazardan, cemi' 

enbiya, lisan-ı mu'cizatlarıyla, vücud-u Sâniin bir burhan-ı bâhiresi olan Muhammed'in (asm) 

sıdkına şehadet ederler.” (Muhakemât, s.143.) 

 

“Demek oluyor ki yakîni ifade eden nev’-i vahiddeki istikrâi hususan kıyas-ı hâdi-i hafî 

ianesiyle ve kıyas-ı evleviyye’nin te’yidiyle, mu’cizatlarının lisanıyla vahdet-i Sâniin bir 

bürhân-ı bâhiresi olan Muhammed’in (asm) sıdk-ı nübüvvetine şehadet ederler.” (Şuaât, 1. Şuâ) 

 

g) Kıyas-ı Bi’n-Nefs: İnsanın kendi nefsini esas alarak, kendisine kıyaslayarak yaptığı 

kıyaslardır. Bir nevi “Empati” yapmaktır.  

Misal:  

“Sonra kıyas-ı bi’n-nefs suretiyle herkesi, hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı 

Hakkın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder.” (Sözler, s. 538.) 

“Kardeşlerim, dikkat ediniz, sizin nefs-i emmâreniz, kıyas-ı binnefs cihetinde, su-i zan 

noktasında sizleri aldatmasın, Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin.” (Şualar, 

s.332.) 

 

h) Kıyas-ı Maa’l-Farık: Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan kıyastır. Bu kıyas 

geçersizdir. Misal: “Vacibu’l-Vücudu mümkinata kıyas etmek, kıyas-ı maal-fârıktır.” 

(Muhakemat, 128.)  

 

“Din-i İslâm’ı Hıristiyan dinine kıyas edip Avrupa gibi dine lâkayt olmak, pek büyük bir 

hatadır. Evvelâ, Avrupa dinine sahiptir. Başta Wilson, Lloyd George, Venizelos gibi Avrupa 

büyükleri, papaz gibi dinlerine mutaassıp olmaları şahittir ki, Avrupa dinine sahiptir, belki bir 

cihette mutaassıptır. 

İslâmiyet’i Hıristiyan dinine kıyas etmek, kıyas-ı maalfârıktır; o kıyas yanlıştır. Çünkü 

Avrupa dinine mutaassıp olduğu zaman medenî değildi; taassubu terk etti, medenîleşti. 

Hem din onların içinde üç yüz sene muharebe-i dahiliyeyi intac etmiş. Müstebit zalimlerin 

elinde avâmı, fukarayı ve ehl-i fikri ezmeye vasıta olduğundan, onların umumunda muvakkaten 

dine karşı bir küsmek hasıl olmuştu. İslâmiyette ise, tarihler şahittir ki, bir defadan başka dahilî 

muharebeye sebebiyet vermemiş. 

 
10 Hads; “Şimşek gibi sürat-i intikal” olduğuna göre, hads-i kalbî, kalbin bir şeyi hemen kabul etmesi, takdir 

etmesi, sevmesi gibi mânaları hatıra getiriyor. Hads’te “uzun süre düşünme, hipotezler kurma, ispat için deliller 

getirme ve sonunda kabul etme” gibi safhalar bir anda aşılır. “Mebde’den müntehaya bir anda geçilir.” Meselâ, 

harika bir sanat eserini gördüğümüzde hemen hayran oluruz. Bu hayranlık kalbe ait bir iştir ve bir anda tahakkuk 

eder. Yoksa akıl o eser üzerinde uzun araştırmalar yaptıktan sonra kalb ona hayran olmuş değildir. İz’ân-ı aklî’de 

düşünme, idrak etme, anlama söz konusudur. Yaprağın hareketinde rüzgârı seyreden bir insan, uçan bir kuşa 

baktığında da onun bedenini hareket ettiren bir başka şeyin olduğunu aklen görür ve kalben hisseder. Böylece 

bütün bedenlerdeki o et ve kemik yığınlarını hareket ettiren ruhların varlığını hem kalben hem aklen kabul eder. 

Yine de insanoğlu batıl felsefelere kapılmakla, nefsine ve hissiyatına mağlup olmakla yahut dünyevî meşgalelere 

fazlaca dalmakla bu “hads-ı kalbîyi ve iz’ân-ı aklîyi” yakalamakta zorluk çekebilir.  



Hem ne vakit ehl-i İslâm dine ciddî sahip olmuşlarsa, o zamana nisbeten yüksek terakki 

etmişler. Buna şahit, Avrupa'nın en büyük üstadı Endülüs devlet-i İslâmiyesidir. Hem ne vakit 

cemaat-i İslâmiye dine karşı lâkayt vaziyeti almışlar; perişan vaziyete düşerek tedennî 

etmişler.” (Mektubat, 26 Mektup, 3. Mebhas, 5. Mesele, s.455.)  

 

 
 

  



 

ON İKİNCİ BÖLÜM 

SINAAT-I HAMS (YAKÎN İFADE EDEN SANATLAR) 

 

Giriş 

İslam mantıkçılarına göre Mantık ilminin en önemli bölümününü “Kıyas” teşkil eder. 

Kıyası meydana getiren mukaddimelerin çeşitli isimler altında değişim ve çoğalma durumuna 

göre Farabî tarafından “Sınaatü’l-Hams” adı atında incelenmiştir. Kıyastaki mukaddimelerin 

farklı oluşundan beş sanat ortaya çıkmıştır. Bu sanatlar “Burhan, Cedel, Hatabe, Şiir ve Safsata” 

şeklindedir. 

Kıyas mukaddemelerini teşkil eden kazıyyeler (önermeler) dört nevidir: 

1. Kazıyye-i Yakîniyye: Kesin hükümlerdir. Bunlar da iki nevidir:  

1.1. Yakîniyyât-ı Bedihiyye: Aklın itirazsız açıkça hükmettiği kazıyyelerdir. Bunlara 

“Yakîniyyât” denir. Bazı mantıkçılar, yakīniyyâtı “evveliyyât ve duyu verileri” anlamında 

kullanılan “hissiyyât” başlığı altında toplayarak yukarıdaki altı önerme çeşidinden fıtriyyâtı 

birinciye, diğerlerini de ikinciye dahil ederler. Bu ikili tasnife “iç duyularla kavranan açık 

önermeler” anlamındaki vicdâniyyâtı ilâve edenler de vardır. Bir görüşe göre altı önermeden 

sadece hissiyyât ve evveliyyât zorunlu bilgiler arasında yer alır. 

1.2. Yakıniyyat-ı Nazariye: Aklın burhanlarla hükmettiği ve netice itibarıyla bedîhî olan 

ve yakîniyyata dayanan kazıyyelerdir. Meselâ “Âlem hâdistir” kazıyyesi gibi… Bu da kesin 

ilim ifade eder. 

2. Kazıyye-i Taklidiyye: Başkalarından duyarak hükmolunan kazıyyelerdir. Meselâ, 

fıkıhta şer’î meseleleri İslam alimlerinden duyarak ve İlmihalden okuyarak mukallidlerin alıp 

amel etmeleri ve inanları gibi… 

3. Kazıyye-i Zanniye: Nakîzi muhtemel olmakla birlikte bazı karine ve emarelerle 

hükmolunan kazıyyelerdir. Meselâ “Vitir namazının vacip olduğunu bazı vücûp karineleri ile 

hükmetmek. Bir insanın arabasını kapısında görüp adamın evde olduğuna hükmetmek gibi… 

4. Kazıyye-i Cehliye: Temeli cehalete dayanan kazıyyelerdir. Meselâ “Ehl-i İbahe”nin 

“Her şey mubahtır” kazıyyesi gibi… Tabiatçılaraın “Alemde müessir yoktur. Her şey tabiatı 

gereği meydana gelir” demeleri gibi… (Gelenbevî, Burhan fi’l-Mantık, s.51-52.) 

 

İslam mantıkçıları “Sınaat-ı Hamsı” kıyasın ihtiva ettiği mukaddimelerdeki kazıyye 

çeşitlerine göre her bir sanatın tarifini yapmak için bu kazıyye nevilerini ortaya koymuş ve izah 

etmişlerdir. Kazıyyeleri ihtiva ettikleri bilgi çeşidine ve doğruluk derecesine göre de başlıca 

yedi kısımda incelemişlerdir.  

 

1. Yakînî İlim İfade Eden Bedîhiyyât-ı Zarûriyyât 

Gerçeğe uygun, tartışmasız kesin bilgi veren kazıyyelere yakînî ve bedîhî kazıyyeler 

denir. “Bütün parçalarından büyüktür” gibi… İslam mantıkçılarına göre gerçek doğru ve kesin 

bilgi veren kazıyyeler yakîn ifade eden kazıyyelerdir. Diğer kazıyyelerin tamamı az çok 

ihtimalli veya gerçek dışı bilgiler ifade edebilirler. 

Yakîniyyat ve Zaruriyyat içinde gösterilen altı nevi önermenin sıralanışı şöyledir: 

Evveliyât, Fıtrıyyât, Müşahedat, Hadsiyyât, Mücerrebât ve Mütevâtirat. Bazı İslam âlimleri 

buna “Vahmiyyât ve Vicdâniyatı” da ilave etmişlerdir. Buna göre bazı alimler Yakîniyyatı 

“Evveliyât ve dış duyularla elde edilen Hissiyata ait bilgileri “Havass-ı Zahire” şeklinde ifade 

etmişler. İç duyularla elde edilen bilgileri “Vicdaniyat ve Vehmiyyat” şeklinde ifade ederek 

“Havass-ı Bâtına” diye isimlendirmişlerdir. Böylece Vahiy ve İlhamı da Yakînî bilgi içerisine 

dahil etmişlerdir. Böylece Yakîniyyâtı yediye çıkarmışlardır. (Seyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-

Mevâkıf, Beyrut, 2:41-42.) 

 



1.1. Evveliyat: Buna “Aksiyom” da denir. 

Bunu bilmek için mevzu ile mahmulün 

tasavvuru ve aralarındaki nispetin düşünülmesi 

yeterlidir. Meselâ: “Bir ikinin yarısıdır.” “Her 

şeyin küllü, tamamı cüz’ünden büyüktür.” 

“İçtimauz’z-zıddeyn muhaldir” gibi… Bu nevi 

bilgilere “Ulûm-u müteârife” adı verilir. (Ali 

Sedad, Mizanu’l-Ukûl, s.128.) 

 

1.2. Müşâhedât: Bu da iki kısımdır. Eğer 

bir kazıyyede hüküm havass-ı zahire (beş duyu) 

vasıtasıyla olursa buna “hissiyât” denilir. 

Meselâ; “Güneş ışık verir.” “Ateş yakar.” “İğne 

acı verir” gibi… Şayet bir kazıyyede hüküm havass-ı bâtına (kuvve-i akliye, müfekkire ve 

vicdan gibi) vasıtasıyla olursa buna da “Vicdaniyât” denilir. Mesela; Bir insanın açlığını, 

susuzluğunu ve hiddetlenmesini hissetmesi ve bilmesi gibi. 

Bediüzzaman Said Nursi “Ayetü’l-Kübra” isimli eserini müşahedeye dayanarak 

yazmıştır. Kitabın başında “Kâinattan Halikını soran bir seyyahın müşâhedâtıdır” (Asay-ı 

Musa, s.99.) diye başlar. 

“Hiç mümkün müdür ki: O hads-i kat’î ve o yakîn-i şuhûdî hadsiz emarelerden ve o 

emareler, hadsiz müşâhedat vakıalarından ve o müşâhedat vakıaları, şeksiz ve şüpehsiz mebâdi-

i zaruriyeye istinad etmesin.” (Sözler, s.511.) 

“İnsan kâinatta mümkinatın öyle bir kuvvet ve kudretini görmemiş ki, icad-ı sırf ve idam-

ı mahz etsin. Halbuki, hükm-ü aklîsi de daima üssü'l-esası, müşahedattan neş'et eder. Demek, 

âsâr-ı İlâhiyeye mümkinat tarafından bakıyor. Halbuki, hayret-efza âsârıyla müspet olan 

kudret-i Sâniin canibinden temaşa etmek gerektir. Demek, ibâdın ve kâinatın umur-u 

itibariyeden başka tesiri olmayan kuvvet ve kudretlerin cinsinden olan bir kudret-i mevhume 

içinde Sânii farz ederek, o noktadan şu meseleye temaşa ediyor. Halbuki Vâcibü'l-Vücudun 

canibinden, kudret-i tâmmesi nokta-i nazarından bu meseleye temaşa etmek gerektir.” 

(Muhakemât, Unsuru’l-Akide, s. 142.) 

 

1.3. Mücerrebât: İnsanların tecrübeleri ile hükmettikleri kazıyyelerdir. Meselâ: 

Sakamonya bitkisi ishal yapar” kazıyyesi gibi… 

 

“Ey zevk ve lezzete müptelâ insan! Ben yetmiş beş yaşımda, binler tecrübelerle ve 

hüccetlerle ve hadiselerle aynelyakîn bildim ki, hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç 

ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa, dünyevî 

bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini 

kaçırır.” (Sözler, 13. Söz, s.215.) 

 

“Melâike meselesi, beşerin malumât-ı yakîniyesindendir. Eğer buna şüphe olursa, beşerin 

yakîniyyatında emniyet kalmaz.” (İşâratu’l-İ’câz, s.198.) 

 

“Melâikenin vücuduna ve ruhanîlerin sübutuna ve hakikatlerinin vücuduna bir icmâ-ı 

mânevî ile, tabirde ihtilâflarıyla beraber, bütün ehl-i akıl ve ehl-i nakil, bilerek, bilmeyerek 

ittifak etmişler denilebilir. Hattâ, maddiyatta çok ileri giden hükema-i işrâkıyyunun meşâiyyun 

kısmı, melâikenin mânâsını inkâr etmeyerek, “Herbir nev'in bir mahiyet-i mücerrede-i 

ruhaniyeleri vardır” derler. Melâikeyi öyle tabir ediyorlar. Eski hükemanın işrâkıyyun kısmı 

dahi, melâikenin mânâsında kabule muztar kalarak, yalnız yanlış olarak "ukul-u aşere" ve 

"erbâbü'l-envâ'" diye isim vermişler. Bütün ehl-i edyan, "melekü'l-cibal, melekü'l-bihar, 



melekü'l-emtar" gibi, her nev'e göre birer melek-i müekkel, vahyin ilhamı ve irşadıyla 

bulunduğunu kabul ederek, o namlarla tesmiye ediyorlar. Hattâ, akılları gözlerine inmiş ve 

insaniyetten cemâdat derecesine mânen sukut etmiş olan maddiyyun ve tabiiyyun dahi, 

melâikenin mânâsını inkâr edemeyerek, "kuvâ-yı sâriye" namıyla bir cihette kabule mecbur 

olmuşlar. 

Melâike mânâsını ve ruhaniyatın hakikatini inkâra mecal bulamamışlar; belki fıtratın 

namuslarından "kuvâ-yı sâriye" diye, "cereyan eden kuvvetler" namını vererek yanlış bir surette 

tasvir ile bir cihetten tasdikine mecbur kalmışlar. Ey kendini akıllı zanneden!..” (Sözler, 29. 

Söz, Birinci Maksat, İkinci Esas, s.686-687.) 

 

1.4. Hadsiyyât: Mukaddemelerden neticelere def’aten intikal edilen kazıyyelerdir. Aklın 

sür’at-i intikâli ile hükmettiği şeylerdir. Delilden neticeye sür’at-i intikal şeklinde de tarif 

edilmiştir. Bu meleke ile verilen hükümlere hads denir. “Ay ışığını güneşten alır” gibi… 

 

“Ey birader! Unsur-u Hakikati, kübrâ gibi ve Unsur-u Belâğatı suğra gibi mezc et. 

Elektrik şuaı gibi olan hads-i sadıkı geçir. Tâ gayet hararetli ve parlak ziyalı olan Unsur-u 

Akideyi netice vermek için senin zihnine istidadat verebilsin.” (Muhakemat, 125.) 

Bu ifadelerden Bediüzzaman’ın “Muhakemat” isimli eseri üç kazıyyeden meydana 

gelmektedir. Unsuru’l-Hakikat “Mukaddeme-i Kübra” “Unsur-u Belagat” “Mukaddeme-i 

Suğra” olup “Unsuru’l-Akide” sonuç olarak Tevhidi ve Haşri isbat etmektedir. 

 

“Aklî ve naklî deliller ise: Fahreddinü'r-Râzî'nin tefsirinde, bu kabil delilleri bildiren 

âyetler beyan edilmiştir. Hülâsa, bilhassa hayvanat ve nebatatta dâima vukua gelen haşirlere 

dikkat edip teemmül eden adam, elde edeceği müteferrik emarelerle haşrin vukuuna, hads ile, 

yani bir sür'at-i intikal ile hükmedecektir.” (İşâratu’l-İ’câz, s.272.) 

 

“Beşerin akaidine karışıp hiçbir zamanda, hiçbir inkılâpta itirazlara maruz kalmayarak 

devam eden melâike itikadının bir hakikate, bir asla dayanmaması ve mebâdi-i zaruriyeden 

tevellüd etmemesi muhaldir. Herhalde beşerin bu umumî itikadı, mebâdi-i zaruriyeden neş'et 

eden ve müşahedat-ı vâkıadan hasıl olan ve muhtelif emarelerden tevellüd eden hadsî bir 

hükmün neticesidir. Evet, bu itikad-ı umumînin sebebi, kat'î bir surette manevî bir tevatür 

kuvvetini veren, pek çok defalar vukua gelen melâikenin müşahedelerinden hasıl olan zarurî ve 

kat'î delil ve emarelerdir. Çünkü melâike meselesi, beşerin malûmat-ı yakîniyesindendir. Eğer 

bunda şüphe olursa, beşerin yakîniyatında emniyet kalmaz.” (İşâratu’l-İ’caz, 342.) 

 

“Arkadaş! Mevcudat, Cenâb-ı Hakkın vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettiği gibi, 

celâlî, cemâlî, kemâlî olan cemî sıfâtına da delâlet etmekle, Hâlıkın zâtında naks ve kusur 

olmadığını ve şuûnatında, sıfâtında ve esmâsında ve ef'âlinde de naks ve kusur bulunmadığını 

ilân ediyor. 

Zira, eserin kemâli bilmüşahede fiilin kemâline, fiilin kemâli bilbedâhe ismin kemâline, 

ismin kemâli bizzarure sıfatın kemâline, sıfatın kemâli hads-i yakîn ile şuûnatın kemâline 

delâlet eder. Şe'nin kemâli ise, hakkalyakîn bir sûretle Zâtın kemâlini gösterir. 

Binaenaleyh, bir kasrın ve bir sarayın nukuş ve tezyinatındaki mükemmeliyet, sâni ve 

mühendisin yaptıkları o nakışlar üstünde ve tezyinat altında görünen ef'âlin mükemmeliyetine 

delâlet eder. 

Ef'âlin mükemmeliyeti dahi, o sâniin taktığı isim ve lâkapların mükemmeliyetini gösterir. 

Esmânın mükemmeliyeti, sıfâtın mükemmeliyetine delâlet eder. Sıfâtın mükemmeliyeti, 

şuûnatın mükemmeliyetini tasrih eder. Şuûnatın mükemmeliyeti dahi, o nakkaşın 

mükemmeliyet-i zâtına delâlet eder. 



Kezalik, kâinatta görünen âsârın kemâli, hadsî bir müşahedeyle, ef'âlin 

mükemmeliyetine, ef'âlin kemâli de fâilin kemâl-i esmâsına, esmânın kemâli sıfâtın kemâline, 

sıfâtın kemâli şuûnat-ı zâtiyenin kemâline, şuunatın kemâli Zât-ı Zülcelâlin kemâline delâlet 

eder.” (Mesnevi-i Nuriye, s.32.) 

 

“İ'lem eyyühe'l-aziz!  

Kevn ve vücut sahasında durup ahvâl-i âleme dikkat eden adam, hadsî bir sür'atle anlar 

ki, tesir-i faaliyet, lâtif, nuranî, mücerret olan şeylerin şe'ni olduğu gibi; infial, kabiliyet, teessür 

de maddî, kesif, cismanî şeylerin hassasıdır. Evet, misal olarak, semâdaki nur ile yerdeki şu 

kocaman dağa bak. O nur semâda iken ziyasıyla yerde iş görür, faaliyettedir. O dağ ise, 

azametiyle beraber faaliyetsiz yerinde oturuyor. Ne bir tesiri var ve ne de bir fiili var. 

Ve keza, eşya arasında vukua gelen 

fiillerden anlaşılıyor ki, hangi bir şey lâtif, 

nurânî ise, sebep ve fâil olmaya kesb-i liyakat 

eder. Kesafeti nisbetinde de infial ve 

müsebbebiyet mertebesine yaklaşıyor. Bundan 

anlaşılıyor ki, esbab-ı zahiriyenin Hâlıkı ile, 

müsebbebatın Mûcidi, ancak ve ancak Nuru'l-

Envâr, Sâni-i Ezelîdir.” (Mesnevi-i Nuriye, 

193.) 

 

1.5. Mütevâtirat: Yalan söylemekte ittifak etmeleri muhal görülen bir cemaatin ihbar ve 

şehadetleriyle hükm olunan kazıyyelerdir. Meselâ; “Amerika kıtası vardır” diyenlerin çokluğu 

ve Mütevatir Hadislerin kabulü gibi hususlar bu nevidendir. 

 

“O nuranî burhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenâhın icmâ ve tevatürüyle teyid ediliyor. Öyle 

de, Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semâviyenin (Hüseyin-i Cisrî Risale-i Hamidiye'sinde yüz on 

dört işârâtı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok 

tasrihat varmış) yüzler işârâtı ve irhâsâtın binler rumuzâtı ve hâtiflerin meşhur beşârâtı ve 

kâhinlerin mütevatir şehâdâtıve şakk-ı kamergibi binler mu'cizâtının delâlâtı ve şeriatın 

hakkaniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi, zâtında gayet kemâldeki ahlâk-ı hamîdesi ve 

vazifesinde nihayet hüsnündeki secâyâ-yı gàliyesi ve kemâl-i emniyeti ve kuvvet-i imanını ve 

gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvâsı, fevkalâde ubûdiyeti, 

fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metaneti, dâvâsında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi 

âşikâre gösteriyor.” (Sözler, 19. Söz, 2. Reşha, s.320.) 

 

“Mübalâğa ihtilâlcidir. Şöyle ki: 

Beşerin seciyelerindendir: Telezzüz ettiği şeyde meylü't-tezeyyüd ve vasfettiği şeyde 

meylü'l-mücazefe ve hikâye ettiği şeyde meylü'l- mübalâğa ile, hayali hakikate karıştırmaktır. 

Bu seciye-i seyyie ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Bilmediği halde, tezyidinden 

noksan, ıslahından fesat, medhinden zemm, tahsininden kubh tevellüd eder. Zira muvazenet ve 

tenasüpten nâşi olan hüsnü, min haysü lâ yeş'ur ihlâl eder.  

Nasıl ki, bir ilâcı istihsan edip izdiyad etmek, devayı dâ'e inkılâp etmektir. Öyle de, hiçbir 

vakit hak ona muhtaç olmayan mübalâğalı tergib ve terhib ile, gıybeti katle müsavi; veya ayakta 

bevletmek, zina derecesinde göstermek; veya bir dirhemi tasadduk etmek, hacca mukabil 

tutmak gibi muvazenesiz sözler, katl ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar. Bu 

sırra binaen, vâiz hem hakîm, hem muhakemeli olmalıdır.  

Evet, muvazenesiz vâizler, çok hakaik-i neyyire-i diniyenin husufuna sebep olmuşlardır. 

Meselâ, inşikak-ı kamer olan mu'cize-i mütevatire-i bâhireyi, meylü'l-mücazefe ile, "arza nüzul 

ile Peygamberin cebine girip çıkmış" olan ilâve, o güneş-misal mu'cizeyi Süha yıldızı gibi, 



mahfî ve kamer-misâl olan burhan-ı nübüvveti münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine 

kapılar açtı. 

Hasıl-ı kelâm, her muhibb-i dine ve âşık-ı hakikate lâzımdır: Herşeyin kıymetine kanaat 

etmek ve mücazefe ve tecavüz etmemektir. Zira, mücazefe, kudrete iftiradır. Ve "Daire-i 

imkânda daha ahsen yoktur" olan sözü İmam-ı Gazalî'ye dediren, hilkatteki kemâl ve hüsne 

adem-i kanaattir ve istihfaf demektir.” (Muhakemat, s.43.) 

 

1.6. Tabiiyyât: Kıyasları kendileriyle tabii olarak bulunan kazıyyelerdir. Meselâ; “Dört 

sayısı çifttir” denildiği zaman hemen “Her çiftin iki eşit sayıya taksimi” gibi hatıra gelen kıyas 

ortaya çıkar. Bunlar tabiî olduğu için Tabiiyyât denilir. 

1.7. Vehmiyyât-ı Mahsûsât: Vehimiyyatın bir nevi vardır ki, havass-ı selime ile genel 

olarak anlaşılabilir. Bunlar da kesin ilim ifade ederler. Meselâ duyularla elde edilen şeylerin 

yönleri. Sesin geldiği taraf hakkındaki kazıyyeler gibi… 

Misal: 

“Mantıkta mukarrerdir, mahsusattaki vehimiyyât bedihiyattandır. Eğer bu bedaheti inkâr 

ederseniz, size nasihate bedel tarziye edeceğim. Zira, ulûm-u âdiye sizce ölmüş ve safsata dahi 

hayat bulmuş derecesindedir.” (Muhakemat, s.145.) 

 

2. Gayr-i Yakîniyyât: Yakîn İfade Etmeyen Kazıyyeler 

Yakıniyattan sayılmayan kazıyyeler de altı nevidir. Bunlar: “Meşhurat, Müsellemât, 

Makbulat, Zanniyât, Muhayyelât ve Vehmiyyat” olarak isimlendirilmiştir. 

 

2.1. Meşhurat:  

Doğruluğu insanlar tarafından kabul görmüş olmasından kaynaklanan kazıyyelerdir. 

Burada “insanlar” içinde istisna söz konusu olabilmektedir. Meşhuratın doğruluğu örfi olup, 

zamanla değişebilmektedir. Mantıkçılar genellikle “Adalet doğrudur” “Yalan kötüdür” gibi 

kazıyyeleri meşhurattan addetmişlerdir. Adalet, hukuk ve fıkıh kuralları da bunlara dahildir.  

Misal: 

“Bir delilden neş'et etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur" olan kaide-i meşhure, 

hem usulü'd-din, hem usulü'l-fıkhın kaide-i mukarreresindendir.” (Sözler, 278.) 

“Umur-u mütenasibede temayül ve tecazüb ve mütezâdde olan eşyalarda tenâfür ve tedafü 

kaide-i meşhuresi, maddiyatta nasıl cereyan ediyor; mâneviyat ve ahlâkta dahi cereyan eder.” 

(Muhakemat, 159.) 

 

Meşhuratın da kendi arasında çeşitleri vardır: 

a) Vâcibâtu’l-Kabul: Meşhur olmasında herkes müttefiktir ve gayet vazıhtır. 

b) Mahmûdât: Tamamen maslahat-ı âmmeye dayanan meşhurattır. Buna te’dibât da 

denir. Adaletin hüsnü, zulmün kubhu gibi… 

c) Halkıyyât: Bütün akılların kabul ettiği ve insan fıtratının gereği olan meşhurattır. 

Cömertlik, iyilik ve şecaat gibi… 

d) Adiyât: Örf ve âdet gereği herkesin iyi görüp kabul ettiği şeyler. Misafire ikram ve 

büyüklere hürmeten ayağa kalkmak gibi… 

 

Misal: 

“Hazret-i Mûsâ aleyhisselâmın taştan on iki yerde çeşme gibi su akıtması, Resul-i Ekrem 

aleyhissalâtü vesselâmın on parmağından on musluk suyun akmasının derecesine çıkamaz. 

Çünkü, taştan su akması mümkündür; âdiyat içinde nazîri bulunur. Fakat et ve kemikten âb-ı 

kevser gibi suyun kesretle akmasının nazîri, âdiyat içinde yoktur.” (Mektubat, 19. Mektup, 

s.180.) 

 



2. Müsellemât:  

Münazarada öne sürülen ve muhatap tarafından doğruluğu benimsenen, bir defa hükme 

delil sayılmakla yaygınlık kazanan kazıyyelerdir. Usul-u Fıkıhta “Ahad haberle” varılan 

hükümler de müsellemâttan sayılırlar. Ahad habere itiraz edilnce daha önceki fakihlerin de buna 

benzer hükümler verdikleri delil gösterilir.  

 

Misal: 

“Şeriat, yüzde doksanı müsellemât-ı şer'î, zaruriyât-ı dinî birer elmas sütundur. İçtihadî, 

hilâfî, fer'î olan mesâil, yüzde ancak on olur. Doksan elmas sütunu, on altının sahibi kesesine 

koyamaz, ona tâbi kılamaz. Elmasların madeni, Kur'ân ve hem hadistir. Onun malı; oradan her 

zaman istemeli. Kitaplar, içtihadlar Kur'ân'ın âyinesi, yahut dürbün olmalı. Gölge, vekil istemez 

o Şems-i Mu'cizbeyan.” (Sözler, Lemaat, s.704.) 

 

** 

“Lâsiyyemâ, bu Kur'ân-ı Hatib-i Mu'cizbeyan, daima tekrar eder bir hutbe-i ezelî. Aktâr-

ı İslâmîde kalmamış hiç de bir köy, hem dahi hiçbir mekân. Nutkunu dinlemesin, tâlimi 

işitmesin. “O Kur'ân'ı koruyacak olan da Biziz.” (Hicr, 15:9.) sırrı ile hafızlıktır pek de büyük 

bir rütbe. Tilâvet ise, ibadet-i ins ü cânn. Onun içinde tâlim, hem müsellemâtı tezkir. Tekerrür-

ü zamanla nazariyat kalb olur müsellemâta, hem döner bedihiyâta. İstemez daha beyan. 

Zaruriyât-ı dinî, nazariyattan çıkıp zaruriyat olmuştur. Tezkir ise kâfidir, ihtar ise vâfidir. 

Şâfidir her dem Kur'ân ihtara, hem tezkire. Şu intibah-ı İslâm, hem içtimaî yakaza herbirine 

veriyor, umuma ait olan delâil ve hem mîzan.” (Sözler, Lemaat, s. 731.) 

 

** 

“Meselâ, bazı gafiller, hutbenin Türkçe okunmasını istihsan ediyorlar ki, halkın bilhassa 

siyasî ahvalden haberleri olsun. Halbuki bu gibi ahval-i siyasiye yalandan, hileden, şeytanî 

fikirlerden hâli değildir. Hutbe makamı ise, ahkâm-ı İlâhiyenin tebliği için ittihaz edilmiş bir 

makamdır. 

Sual: Avâm-ı nâs Arabîden haberdar değildir; fehmedemez. 

Cevap: Avâm-ı nâs, zaruriyat ve müsellemat-ı diniyeye muhtaçtır. Ve hutbe makamı da 

bu gibi hükümlerin tebliği içindir. Bu hükümler kisve-i Arabiye içinde tafsilen değilse de 

icmâlen avâm-ı nâsa malûm ve mâruftur. Maahaza, lisan-ı Arapta bulunan şehâmet, yükseklik, 

meziyet, satvet diğer lisanlarda yoktur.” (Mesnevi-i Nuriye, Hubab, s.92.) 

 

3. Makbûlât:  

Yalan söylemeyeceğine ve insanları aldatmayacağına dair hakkında hüsn-ü zan beslenen 

kimselerden alınan bilgilere makbûlat denir. Sahabe kavilleri, Selef-i Salihinden gelen haberler 

ve herkesin makbulü olmuş büyük alimlerden müceddit ve müçtehitler ve İbn-i Sina gibi 

meşhur alimlerden gelen bilgilerdir.  

Peygamberlerden gelen bilgiler ise peygamber olduklarına dair mucizelerle teyit edilmiş 

ise o haberler yakîniyyat ve burhan kategorisine girdiği için makbulat içerisine alınmazlar; 

doğrudan bürhan olarak kabul edilirler. 

 

Misal:  

“Hattâ ilm-i mantıkta "kaziye-i makbule" tâbir ettikleri, yani büyük zatların delilsiz 

sözlerini kabul etmektir; mantıkça yakîn ve kat'iyyeti ifade etmiyor, belki zann-ı galiple kanaat 

verir. İlm-i mantıkda; burhan-ı yakînî, hüsn-ü zanna ve makbul şahıslara bakmıyor, cerh 

edilmez delile bakar ki, bütün Risale-i Nur hüccetleri, bu burhan-ı yakinî kısmındandır. 

Çünkü, ehl-i velâyetin amel ve ibadet ve sülûk ve riyazetle gördüğü hakikatler ve perdeler 

arkasında müşahede ettikleri hakaik-i imaniye, aynen onlar gibi, Risale-i Nur, ibadet yerinde, 



ilim içinde hakikate bir yol açmış; sülûk ve evrad yerinde, mantıkî burhanlarla ilmî hüccetler 

içinde hakikatü'l-hakaike yol açmış; ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde, doğrudan doğruya ilm-

i kelâm içinde ve ilm-i akîde ve usûlü'd-din içinde bir velâyet-i kübrâ yolunu açmış ki, bu asrın 

hakikat ve tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefî dalâletlere galebe ediyor, meydandadır.” 

(Emirdağ Lahikası, s.128.) 

 

4. Zanniyât: Geniş manada yakîniyyat dışındaki bütün önerme çeşitlerini kapsar. Dar 

anlamda ise aklın tercihen kabul ettiği, ancak tersinin de doğru olma ihtimali bulunan önermeler 

için kullanılan ifadedir. Kısaca zann ile verilen hükümlere denir.  

5. Muhayyelât: Doğru veya yanlış, kabul edilebilir veya edilemez olsun, insanda sevinç 

ve huzura yahut nefret ve sıkıntıya yol açan kazıyyelerdir. 

Misal: 

“Üstadım, sizin ‘Sözler’iniz benim dinî muhayyelemi cidden değiştirdi ve daha sevimli 

bir mecraya sevk etti.” (Barla Lahikası, s.46.) 

“Kitab-ı Hakîmden maksud-u ehemm, ekseriyeti teşkil eden cumhurun irşadı idi. Çünkü, 

havas, avâmın mesleğinden istifade edebilirler. Fakat avam ise, havassa hitap olunan kelâmı 

hakkıyla fehmedemezler. Halbuki, cumhur ise, ekseri avam ve avam ise, me'lûfât ve 

mütehayyelâtından tecerrüd edip hakikat-i mahzâ ve mücerredat-ı sırfayı çıplak olarak 

göremezler. Fakat görmekleri temin edecek, yalnız zihinlerinin te'nisi için, me'lûf olan ziyy ve 

libas ile mücerredat arz-ı endam etmektir. Tâ mücerredatı, suver-i hayaliye arkasında temaşa 

etmekle görüp tanısın. Öyleyse, hakikat-i mahzâ, me'lûflerini giyecektir. Fakat surete hasr-ı 

nazar etmemek gerektir. Bu sırra binaendir: Esâlîb-i Arab'ta ukul-u beşere olan tenezzülât-ı 

İlâhiyye tâbir olunan müraât-ı efham ve mümâşât-ı ezhan, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânda cereyan 

etti.” (Muhakemat, Onuncu Mukaddime, s.58.) 

 

6. Vehmiyyât: Zihnin bir gücü olan vehim ve hayalin tecrübî varlık ve olaylara bakmak 

ve genelleme yapmak suretiyle ürettiği önermelerdir. Meselâ, cisimlerin mekânda yer 

kaplamasına bakarak “Var olan her şey mekânda yer kaplar” şeklinde ileri sürülen önerme 

vehimiyattandır. 

 

 

  



ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SINAAT-I HAMS VE HÜKÜMLERİ 

 

İslam mantığındaki “Beş Sanat”ın temeli Aristo’nun Organon isimli mantık külliyatının 

son beş bölümünü teşkil eden kısmını genişletmiş ve daha da anlamlı hale getirmişlerdir. 

Bunlar: “Burhan, Cedel, Safsata, Hatabe ve Şiir” şeklindedir. 

 

1. Burhan  

Mukaddemeleri yakîniyattan olan kıyastır. Yakînî, kesin doğru ilmi netice veren bir kıyas 

türüdür. Mantıkçılara göre Burhan bütün delillerin en kesin ve güvenilir olanıdır.  

Burhan ikiye ayrılır: 

1. Burhan-ı Limmî: Burhanda hadd-i evsat, kübra ile suğra arasındaki münasebetin, yani 

neticedeki hükmün “illeti” olması gerekir. Bununla beraber hadd-i evsat bu münasebetin hem 

zihinde hem realitedeki illeti olursa buna “Burhan-ı Limmi” denir. Sadece zihindeki illeti olursa 

buna da “Burhan-ı İnnî” denir.  

Burhan-ı Limmî müessirden esere intikal eden kıyastır.  

Meselâ:  

“Bu adam öksürüyor. 

Her öksüren hastadır. 

Şu hâlde bu adam hastadır.”  

 

Burada “öksürme” (Hadd-i Evsat) sonuçtaki hükmün hem zihnî hem de haricî illetidir. 

Yani öksürme hem zihnen adamın hasta olduğunu hükmedilmesini sağlamakta, hem hükmün 

illeti olmakta hem de hastalığın haricen vukuunu göstermektedir. 

 

2. Burhan-ı İnnî: Kıyasta orta terim neticenin realitede varlığının illeti olmayıp sadece 

zihnen bir hükmün verilmesine sebep teşkil ediyorsa buna “Burhan-i İnnî” denir.  

Meselâ: 

“Her veremli hasta öksürür. 

Bu adam veremlidir. 

Öyle ise bu adam da öksürür.”  

 

Ayrıca mantıkçılar illetten ma’lule yani sebepten sonuca götüren kıyasa “Burhan-ı 

Limmi” sonuçtan sebebe götüren kıyasa da “Bürhan-ı İnnî” adını vermişlerdir.   

 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Limmi ve İnni” burhanları şöyle izah eder: 

“Ateşin dumana olan delâleti gibi, müessirden esere yapılan istidlâle "burhan-ı limmî" 

denildiği gibi; dumanın ateşe olan delâleti gibi eserden müessire olan istidlâle de "burhan-ı innî" 

denir. Burhan-ı innî, şüphelerden daha salimdir.” (İşâratu’l-İ’caz, 86.) 

 

“Onlar ki gayba inanırlar.” (Bakara, 2:3.) Burada adamın öksürdüğü görünür bir olay 

değil, sadece zihnen sonuca delalet ediyor. Buna “Eserden müessire intikale vesile olan kıyas” 

denilmektedir. Bu sebeple İlm-i Usul-ü Fıkıhta burhan-i limmiye “kıyas-ı illet” burhan-ı inniye 

de “kıyas-ı delalet” denilmektedir. Bu cümlenin evvelki cümle ile nazmını icap ettiren 

münasebet vecihleri ise: 

Bu cümle mü'minleri medheder, evvelki cümle de Kur'ân'ı medheder. Şu her iki medih 

arasında bir insibab (dökülmek) vardır ki, o onu ister, o onu ister. Çünkü ikinci medih, birinci 

medhin neticesidir ve birinci medhe bir bürhan-ı innîdir ve hidayetin semeresi ve şahididir. Ve 

aynı zamanda hidayete bir yardımcı vazifesi görüyor. Çünkü mü'minleri medhetmekte imana 

gelmek için bir teşvik vardır. Teşvik ise bir nevi hidayettir.” (İşâratu’l-İ’caz, 67.) 



 

Sınâat-ı Hamsenin en güvenilir olanı burhandır. Burhanî delillerin de en kuvvetlisi olup 

bundan ilm-i yakînî hâsıl olur. 

 

2. Cedel 

Meşhurat veya müsellemâttan sayılan mukaddemelerden oluşan kıyastır. Cedel bu 

mukaddimelerin kabul edilebilirlik derecesine göre bir değer taşır. Ancak İslam mantıkçılarına 

göre cedel tasdike faydalı bir kıyas çeşidi olmakla birlikte aslında bununla birlikte aslında 

bununla ne bir hakikat ispat edilmiş ne de reddedilmiş olur. “Adalet güzeldir, zulüm kötüdür” 

meşhurattandır. Bu meşhurattan şöyle bir kıyas yapılır. 

“Şu muamele zulmün ta kendisidir.” “Her zulüm çirkin kabul edilmelidir.” “O halde bu 

zulüm de takbih edilmelidir.”  

Müsellemat hasmın da kabul etmesi cihetiyle hükm olunan kazıyyelerdir. Cedelden 

maksat ya hasmı ilzam etmektir ya da bürhanları idrak edemeyen acizleri ikna etmektir. Bu 

sebeple cedele “delil-i iknâî” denilmiştir.  Usul-i Fıkıhta Hanefi ve Şafii fukahası cedel kıyasını 

çokça istimal etmişlerdir. 

 

3. Hatabe (Hitabet) 

Bu kıyas zanniyattan veya hem zanniyat hem de makbûlâttan oluşan kıyastır.  

Makbulatın misali Usul-i fıkıhtan verilebilir. “Bu emir muhbir-i sadık olan peygamberden 

nakledilmiştir. Her muhbir-i sadıktan nakledilen emir kabule şayandır. Bu emir dahi kabul ve 

tasdika şayandır.”  

 

Zanniyata misal; “Filan adamın hal ve tavırlarından iki yüzlü olduğu anlaşılıyor. Her iki 

yüzlü adamdan kaçmak gerekir. Öyle ise bu adamdan da kaçamak gerekir.”  

  

Bediüzzaman der ki:  

“Eğer ilâhiyat ve usûlün bahis ve tasvirinde isen, şiddet ve kuvvet ve heybeti tazammun 

eden üslûb-u âlîden ayrılmamak gerektir. 

Eğer hitabiyat ve iknaiyatta isen, ziynet ve parlaklık ve tergib ve terhibi tazammun eden 

üslûb-u müzeyyeni, elinden gelirse elden bırakma. Fakat gösteriş ve tasannu ve avamperestane 

nümayiş etmemek gerektir.” (Muhakemat, Unsuru’l-Belaga, s.122.) 

 

“Vakta ki mazi derelerinde hükümferma olan garaz ve husumet ve meylü't-tefevvuku 

tevlid eden hissiyat ve müyûlât ve kuvvet idi. O zamanın ehlini irşad için iknaiyat-ı hitabiye 

kâfi idi. Zira hissiyatı okşayan ve müyûlâta tesir ettiren, müddeâyı müzeyyene ve 

şâşaalandırmak veyahut hâile veya kuvve-i belâğatle hayale me'nus kılmak, burhanın yerini 

tutar idi. Fakat bizi onlara kıyas etmek, hareket-i ric'iye ile o zamanın köşelerine sokmak 

demektir. Herbir zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz; tasvir-i müddeâ ile aldanmayız. 

Vakta ki, hâl sahrasında istikbal dağlarına daima yağmur veren hakaik-i hikmetin maden-

i tebahhuratı efkâr ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan meyl-i 

taharrî-i hakikat ve aşk-ı hak ve menfaat-i umumiyeyi menfaat-i şahsiyeye tercih ve meyl-i 

insaniyetkârâneyi intaç eyleyen berahin-i katıadan başka isbat-ı müddea bir şeyle olmaz. Biz 

ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddeâ, zihnimizi işbâ' etmiyor. Burhan 

isteriz.” (Muhakemat, Unsuru’l-Hakikat, 8. Mukaddime, s.47.) 

 

4. Şiir 

Mantıkçılar şiiri muhayyelât türünden mukaddemelerin oluşturduğu kıyas diye tarif 

etmişlerdir. Muhayyelâta da “Şiirî Kıyaslar” adını vermişlerdir. Yine dinlenildiğinde nefsin 



daraldığı yahut neşelendiği muhayyelât demişlerdir. Ediplerin ve şairlerin medih ihtiva eden 

şeylerden nefis neşelenir, zem ihtiva şeylerden de hüzünlenir. 

 

Bediüzzaman der ki: 

“Şiirin şe'ni, küçük ve sönük hakikatleri, büyük ve parlak hayallerle süslendirip 

beğendirmek ister. Halbuki Kur'ân'ın hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnaktardır ki, 

en büyük ve parlak hayal, o hakikatlere nisbet edilse, gayet küçük ve sönük kalır.” (Sözler, 13. 

Söz, s.202.) 

“Âyâ, acaba muhakemesiz, âmi kâfirler gibi, sana şair mi diyorlar? Senin helâketini mi 

bekliyorlar? Sen de: "Bekleyiniz, ben de bekliyorum." Senin parlak, büyük hakikatlerin şiirin 

hayalâtından münezzeh ve tezyinatından müstağnidir.” (Sözler, 25. Söz, s.517.) 

“Bu şiiri güzel gösteren, içindeki hayalin hakikate bir derece müşabehetidir. Zira yağmur 

gecikse, sonra gelse, toprak vız vız gibi bir savtı çıkartarak suyunu çeker. Bu hali gören, 

gençliğine ve şiddet-i ihtiyacına intikal ettiğinden, meşhur deveranın sırrıyla ve tevehhümün 

tasarrufatıyla bir muâşaka ve mükâleme suretine ifrağ eder. Herbir hayalde bu çiznök gibi bir 

dane-i hakikat bulunmak şarttır...” (Muhakemat, Unsuru’l-Belâğa, s.103.) 

 

5. Safsata/Mugâlata  

“Mukaddemeleri vehmiyattan oluşan ancak meşhurata benzeyen kazıyyelerden teşekkül 

eden kıyaslardır.” Mugalata da “sureti, maddesi veya her ikisi bakımından geçersiz ve aldatıcı 

olan kıyas” diye açıklanır. Mugalataya “Kıyas-ı Fasid” veya “Kıyas-ı Hadi’” yani fasit ve 

aldatıcı kıyas denilir. 

Safsata ve mugalatayı bilmek ve kullanmak genellikle demogoji yapanları susturmak, 

sınavlarda öğrencilerin zihin disiplinini sağlamak gibi amaçlara hizmet etmek için bilmek ve 

öğrenmek faydalı görülmüştür. 

Kısaca mukaddemeleri doğru gibi görünen yalan kazıyyelerden teşekkül ederse buna 

“safata” adı verilir.  

Meselâ: 

“Şu duvardaki resim attır. Her at kişner. Öyle ise bu duvardaki at da kişner” gibi… 

 

Bediüzzaman’ı dinleyelim: 

“Ey Şeytan, bâtılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalâlet ve safsata ve inat ve 

muğâlata ve mükâbere ve iğfal ve görenek gibi şeytanî desiselerle, çok muhâlâtı intaç eden 

inkâr ve küfrü, o bedbaht, insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun.” (Sözler, 15. Sözün 

Zeyli, s.265.) 

 

“Taassup iltizamdan, imtisal iz'andan, tasdikten iltizam, taakkulde bîtaraf, bîbehre 

tasavvurda… Tahayyülde safsata hâsıl olur, mezcine eğer olmaz muktedir. Bâtıl şeyleri güzel 

tasvir etmek, her demde, sâfi olan zihinleri cerhtir, hem idlâli.” (Sözler, Lemaat, 959.) 

 

“Hasıl-ı kelâm: Müyûlât muhtelife olduklarından, taraftarlık hissi, herşeye parmak 

vurmakla ihtilâfatla ihtilâl çıkarıldığından, hakikat ise kaçıp gizlenirdi. 

Hem de istibdad-ı hissiyatın seyyielerindendir ki: Mesalik ve mezahibi ikame edecek, 

galiben taassup veya tadlil-i gayr veya safsata idi. Halbuki üçü de nazar-ı şeriatta mezmum ve 

uhuvvet-i İslâmiyeye ve nisbet-i hemcinsiyeye ve teâvün-ü fıtrîye münafidir. Hattâ o derece 

oluyor, bunlardan biri taassup ve safsatasını terk ederek nâsın icmâ ve tevatürünü tasdik ettiği 

gibi, birden mezhep ve mesleğini tebdil etmeye muztar kalıyor. Halbuki, taassup yerinde hak; 

ve safsata yerinde burhan; ve tadlil-i gayr yerinde tevfik ve tatbik ve istişare ederse, dünya 

birleşse, hak olan mezhep ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Nasıl ki, zaman-ı saâdette ve 



Selef-i Salihîn zamanlarında hükümfermâ hak ve burhan ve akıl ve meşveret olduklarından, 

şükûk ve şübehatın hükümleri olmazdı. 

Kezalik görüyoruz ki: Fennin himmetiyle, zaman-ı halde filcümle, inşaallah istikbalde 

bitamamihî hükümfermâ, kuvvete bedel hak; ve safsataya bedel burhan; ve tab'a bedel akıl; ve 

hevâya bedel hüdâ; ve taassuba bedel metanet; ve garaza bedel hamiyet; ve müyûlât-ı 

nefsaniyeye bedel temayülât-ı ukul; ve hissiyata bedel efkâr olacaklardır—karn-ı evvel ve sanî 

ve salisteki gibi ve beşinci karna kadar filcümle olduğu gibi. Beşinci asırdan şimdiye kadar 

kuvvet hakkı mağlup eylemişti. 

Saltanat-ı efkârın icrâ-yı hasenesindendir ki: Hakaik-i İslâmiyetin güneşi, evham ve 

hayalât bulutlarından kurtulmuş, her yeri tenvire başlamıştır. Hattâ dinsizlik bataklığında 

taaffün eden adamlar dahi o ziya ile istifadeye başlamıştırlar. 

Hem de meşveret-i efkârın mehasinindendir ki: Makasıd ve mesalik, burhan-ı kàtı' 

üzerine teessüs ve her kemâle mümidd olan hakk-ı sabit ile hakaikı rapteylemesidir. Bunun 

neticesi: Bâtıl, hak suretini giymekle efkârı aldatmaz.” (Muhakemat, 8. Mukaddime, 48-49.) 

 

“Amma, ilm-i hikmet dedikleri felsefe ise, huruf-u mevcudatın tezyinatında ve 

münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına 

“mânâ-yı harfî” ile, yani Allah hesabına bakmak lâzım gelirken, öyle etmeyip “mânâ-yı ismî” 

ile, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. “Ne güzel yapılmış”a bedel “Ne 

güzeldir” der, çirkinleştirir. Bununla kâinatı tahkir edip kendisine müştekî eder. Evet, dinsiz 

felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kâinata bir tahkirdir.” (Sözler, 12. Söz, 193-194.) 

 

Kıyas, mukaddimeleri tamamen yalan ve vehmî kazıyyelerden teşekkül ederse buna 

“Müşâgabe” denir. Meselâ; “Ruh mevcuttur. Mevcudat işâret-i hissiyeye kabildir. Öyle ise ruh 

da işâret-i hissiyeye kabildir” gibi… 

 

Bediüzzaman der ki: 

“Hem de âdât-ı müstemirredendir ki, kitab-ı vahidde ulûm-u kesire tezahüm eder. Zira 

ulûm birbirini intaç ve birbirinin elini tutmakla teânuk ve tecavüb ettiklerinden, o derecede 

iştibak hasıl olur ki, bir fende telif olunan bir kitapta, o fennin mesaili, o kitabın muhteviyatına 

nisbeti, ancak zekâtı çıkabilir.  

Bu sırdan gaflet iledir ki, bir şeriat veya bir tefsir kitabında istitraden derc olunmuş bir 

meseleyi gören bir zahirperest veya mugalâtacı bir adam der ki: “Şeriat ve tefsir böyle der.” 

Eğer dost olsa diyecek: “Bunu kabul etmeyen Müslüman değildir.” Şayet düşman olsa, o 

bahaneyle der: “Şeriat veya tefsir—hâşâ—yanlış.” (Muhakemat, s.40.) 

 

“Evet, şu kadar çirkin bir şeyi vicdan ve akıl muhal görüyor. Kalb dahi kabul etmez. İllâ 

ki müşagabe ile safsata edip herbir zerreye hükemanın akıllarını ve hükkâmın siyasetlerini 

verip, tâ herbir zerre ehavatıyla ittifak ve intizam meselesinde müşavere ve muhabere etsinler. 

Evet, bu surette bir mesleği insan değil, hayvan dahi kabul etmez. Fakat ne çare, mesleğin 

lâzım-ı beyyini meslektendir. Şu meslek ise, bu suretten başka bir şeyle tasvir edilmez. Evet, 

bâtılın şe'ni şöyledir: Ne vakit tebeî bir nazarla bakılırsa, sıhhatine bir ihtimal verilir. Fakat 

im'ân-ı nazar eyledikçe, ihtimal-i sıhhat bertaraf olur.” (Muhakemat, 137.) 

 

İ'lem eyyühe'l-aziz!  

Misafir olan bir kimse, seferinde çok yerlere, menzillere uğrar. Uğradığı her yerin âdetleri 

ve şartları ayrı ayrı olur. 

Kezalik, Allah'ın yolunda sülûk eden zât çok makamlara, mertebelere, hallere, perdelere 

rastgelir ki, bunların da herbirisi için kendine mahsus şartlar ve vaziyetler vardır. Bu şartları ve 

perdeleri birbirine halt edip karıştıran, galat ve yanlış hareket eder. Meselâ bir ahırda atın 



kişnemesini işiten bir adam, yüksek bir sarayda andelibin terennümünü, güzel sadâsını işitir. 

Eğer o terennümle atın kişnemesini fark etmeyip andelibden kişnemeyi talep ederse, kendi 

nefsiyle mugalâta etmiş olur.” (Mesnevi-i Nuriye, 178.) 

 

“Ey kemâl-i gurur ile dalâlet kürsüsünde oturan! Hayatına mağrur olma. Zira o hayat, bir 

mugalâta ile kaimdir. Şöyle ki: 

O kürsüde oturan dâll, zeval ve fenânın dehşetini düşünüp korktuğu zaman, saadet-i 

ebediye ihtimaline kaçar, tekâlif-i diniyenin terkinde de âhiretin olmayacağı ihtimaline kaçar. 

Bu mağlâta ile her iki elemden kurtuluyor. Lâkin, kısa bir zamanda düğüm açılır, hakikat ortaya 

çıkar. Ne birinci ihtimal elemini izale eder ve ne de ikinci ihtimal yükünü tahfif eder.” 

(Mesnevi-i Nuriye, Zeylü’z-Zeyl, 194.) 

 

“Onların, Kur'ân'ın kemâlini tenzil etmek için, Kur'ân'ın temsillerini insanların 

temsillerine kıyas etmeleri, kıyas-ı maalfarıktır; aralarında dünyalar kadar fark vardır. Onları 

muğalâta ile bu kıyasa sevk eden noktalar: 

1. Onlar, her şeye, me'lûflarına baktıkları nazarla bakıyorlar. 

2. Onlar, insanın zihninin, fikrinin, lisanının, sem'inin cüz'î olduklarını ve cüz'î 

olduklarından, kasten ve bizzat iki şeye beraber taallûk edemediklerini nazara almışlardır. 

3. Himmetin yüksek ve alçak kısımlarını tefrik eden mikyasın, iştigal ve ihtimamdan 

ibaret olduğunu düşünmüşlerdir. Yani, yüksek şeylere ihtimam edenin himmeti yüksektir, alçak 

işlerde iştiğal edenin himmeti alçaktır. 

4. Kıymet ve azametin, himmet nisbetinde olduğunu zannetmişlerdir. Hatta küçük veya 

alçak birşeyi, yüksek ve büyük şahıslara isnad etmezler. Güya azîm insanlar, kıymeti olmayan 

şeylere tenezzül etmezler ve zayıf, küçük bir şey, o büyük himmet ve azameti tahammül 

edemez. 

İşte o boş kafalılar, bu noktalara istinaden, Cenâb-ı Hakkı da insanlara kıyas ederek 

diyorlar ki: “Allah, celâl ve azametiyle, insanların konuştukları gibi nasıl insanlar ile tekellüm 

etmeye tenezzül eder? Ve bu cüz'î ve hakîr şeylerden nasıl bahseder? Azametine yakışır mı?” 

Acaba o süfeha takımı, Allah'ın iradesi, ilmi, kudreti gibi sair sıfatlarının da küllî, umumî, 

şâmil, muhît olduklarını bilmezler mi? Ve yine bilmezler mi ki, Cenâb-ı Hakkın azametine 

mikyas, ancak mecmu' âsârıdır; yalnız bir eser mikyas olamaz? Ve yine bilmezler mi ki, Cenâb-

ı Hakkın tecellîsine mîzan olacak, kâffe-i kelimatıdır ki, eşcar kalem, denizler mürekkep olsa, 

o kelimatı yazıp bitiremezler?” (İşâratu’l-İ’câz, s.288.) 

 

“Birinin âsârı muhakeme olunursa, onun hâssasını nazara almak lâzımdır. İşte şu 

meselede edilmemiştir. Zira bu meseleye, acz-i abdin arkasında, kudret-i mümkinatın tarafında, 

kıyas-ı temsilînin perdesi altında temaşa ediyor. Halbuki tekvin-i âlemde bir kısmını maddesiz 

ibdâ ve bir kısmı dahi maddeden inşa ile şu kadar hayret-feza âsâr-ı mu'cize ile kudret-i kâmile-

i İlâhiyeyi göstermekle beraber, ondan sarf-ı nazar etmek, gaibi şahit suretinde görmek olan 

kıyas-ı hâdi' ile ve ebnâ-yı cinsini muhakeme ettiği gibi, bir kaide-i mahdude ile Vâcibü'l-

Vücuda nazar ederler. Hattâ çok meseleyi akl-ı selim mâkul gördüğü halde, onlar gayr-ı mâkul 

tevehhüm ederler.” (Muhakemat, Unsuru’l-Akide, s.142.) 

 

 

 

 

 

İSTİKRA (INDUKSİYON /DEDÜKSİYON) 

 



İstikrâ, cüz’î kazıyyelerden küllî bir neticeye ulaşmayı sağlayan istidlal (akıl yürütme) 

şeklidir. Buna “Kıyas-ı İstikrâî” adı verilir. İstikra sözlükte “bir şeyin durumunu ve özelliklerini 

öğrenmek için araştırma yapma ve çaba harcama” anlamına gelir. Cüz’îden külliye, özelden 

genele, tek tek bulgulardan ve olgulardan bu olguların dayandığı kanunların bilgisine götüren 

zihnî işlemler için kullanılan bir terimdir.  

Mantık ilminin istidlal yollarından birisi olan istikrada mukaddimeler araştırma ve 

inceleme yoluyla elde edildiği için bu metoda “istikra” denilmiştir. Buna batı dillerinde 

“Induction” Türkçe de “Tümevarım” denilmektedir. 

Mantıkta akıl yürütme, muhakeme ya da bilinen olgular ve kurallar kullanılarak yeni bilgiye 

ulaşılma ve akıl yürütme üç başlıkta incelenebilir: Tümdengelim (dedüksiyon), Tümevarım 

(indüksiyon) ve Analoji.  

 

Tümdengelim (Dedüksiyon) öncül bilgilerden yeni sonuçlar çıkarmaktır. Öncüller 

halihazırda bilinen ya da varsayılan önermelerdir. Misal; “Arabalar dört tekerlidir” ve “Toyato 

bir arabadır” öncüllerinden tümdengelim yoluyla “Toyato da dört tekerlidir” sonucu elde 

edilebilir. 

 

Tümevarım (İndüksiyon) özelden yola çıkılarak genel hakkında bilgi elde edilmesidir. 

Bilimsel yöntemin temeli olan tümevarımda, çok sayıda tikel bilgi kullanılarak tümel bir kural 

doğrulanır. Misal; “Serçe, güvercin, karga uçar.” “Serçe, güvercin, karga kuştur.” tikel 

bilgilerinden “Kuşlar uçar” tümel bilgisine varılabilir.  

Ancak, tümevarım yoluyla akıl yürütme, tümdengelimde olduğu gibi kesin bir sonuca 

götürmez. Tümevarım var olan gözlemlerle tutarlı olmasına karşın, henüz yapılmamış 

gözlemlerle çelişmesi mümkündür. Misal; “Penguen uçamaz” ve “Penguen kuştur” bilgileri 

edinildiğinde, daha dar bir öncül kümesiyle çıkarılmış olan “Kuşlar uçar” önermesi geçersiz 

olacaktır. 

 

Analoji (Kıyas-ı Temsilî) iki şey arasındaki benzerliğe dayanarak birisi hakkında verilen 

bir hükmü diğeri hakkında da vermek şeklindeki akıl yürütme yoludur. Misal, “Dünya 

gezegeninin atmosferi vardır ve üzerinde canlılar yaşar”, “Mars gezegeninde atmosfer vardır” 

öncüllerinden hareketle “O zaman Mars gezegeninde canlılar bulunması gerekir” sonucunun 

elde edilmesi bir analoji örneğidir. Dünya ile Mars arasındaki bir benzerlikten hareketle Dünya 

için geçerli olan bir durumun Mars için de geçerli olması gerektiği kabul edilerek Marsta 

canlılar olması gerektiği hükmüne varılmıştır. 

Analoji hem indüktif hem dedüktif metodun kullanıldığı bir akıl yürütme yoludur. “Eğer 

atmosfer var ise canlı olmalıdır” ve “Dünya ve Mars'ın atmosferleri yapı olarak aynıdır” 

hükümleri induktif akıl yürütme ile zımni (örtülü) olarak üretilmiş daha sonra bu hükümden “O 

zaman Mars gezegeninde canlılar bulunması gerekir” hükmü dedüktif metotla üretilmiştir. 

Analoji varsayıma dayanan bir dedüksiyon olup dayandığı zımni hükümler ispat edilmiş 

değil varsayılmıştır. Bu sebeple analoji ile verilen hüküm bir zorunluluk değil ancak bir ihtimal 

bildirir. 

 

İstikrâ, külliyi kapsayan genel bir hükme ulaşmak için cüz’ilerin tamamını veya 

bazılarını araştırmak suretiyle işleyen bir metottur. Meselâ; bakır, demir, altın ve gümüşten her 

birinin maden olduğunu ve ısı etkisiyle genişlendiğini bilerek “Bütün madenler ısıtılınca 

genişler” hükmüne varmak gibi… 

Mantıkçılar İstirayı “Tam ve Nakıs” diye ikiye ayırırlar. 

1. İstikrâ-i Tam: Bir küllinin cüzlerinin tamamını inceleyerek o külli hakkında genel 

hükme varmak şeklinde akıl yürütmeler kesin bilgi ifade eder. Mesela; “Bitkiler, hayvanlar ve 



insanlar nefes alırlar. Bilinen bütün varlıklar bunlardan ibarettir. Öyle ise bütün canlılar nefes 

alırlar” tam bir istikradır. 

İstikrâ-i tamma “kıyas-ı mukassim” “kıyas-ı burhânî” “İstikra-i hakiki” ve “İstikra-i 

müstevi” gibi adlar da verilmiştir. 

 

Misaller: 

“İkinci burhanımız olan kitab-ı kebir-i kâinattaki nazm ve nizam, intizam ve telifindeki 

i'câz güneş gibi gösteriyor ki, bir kudret-i gayr-ı mütenahi, bir ilm-i layetenâhî, bir irâde-i 

ezeliyenin eserleridir. 

Sual: Nazm ve nizam-ı tâmme neyle sabittir? 

Elcevap: Nev-i beşerin havâs ve cevâsisi hükmünde olan fünun-u ekvan, istikrâ-i tâmme 

ile o nizamı keşfetmişlerdir. Çünkü, herbir nev'e dair bir fen ya teşekkül etmiş veya etmeye 

kabildir. Herbir fen, külliyet-i kaide hesabıyla, kendi nev'indeki nazm ve intizamı gösteriyor. 

Zira, herbir fen kavaid-i külliye desâtirinden ibarettir. Demek, şahsın nazarı, nizamı ihata 

etmezse, cevâsis-i fünun vasıtasıyla görür ki, insan-ı ekber, insan-ı asgar gibi muntazamdır. 

Herbir şey, hikmet üzere vaz edilmiştir. Faidesiz, abes yoktur. Şu1 burhanımız değil yalnız 

erkânı ve âzâsı, belki bütün hüceyratı, belki bütün zerratı birer lisan-ı zâkir-i tevhid olarak 

büyük burhanın sadâ-yı bülendine iştirak ederek Lâ ilâhe illâllah diye zikrediyorlar.” (Mesnevi-

i Nuriye, Nokta, 325.) 

 

“Kast ve iradeden doğan bir nizam-ı ekmel vardır. Hilkat ve yaratılışta tam bir hikmet 

hükümfermâdır. Âlemde abes yok, fıtratta israf yok. Bu şahitleri tezkiye eden, istikrâ-ı tamdır 

ki, her fen, mevzuu bulunduğu nev'in nizamına bir şahid-i âdildir. 

Ve keza, yevm ve sene vesaire gibi her nevide, nev'î bir kıyamet-i mükerrere vardır. 

Ve keza, beşerdeki istidat, kıyamete bir remizdir. 

Ve keza, beşerin gayr-ı mütenahi meyil ve emelleri, kıyameti ister. 

Ve keza, Sâni-i Hakîmin rahmet hazinesinin mahall-i sarfı, ancak kıyamet ve haşirdir. 

Ve keza, sıdk ve emanetle maruf Resul-i Ekrem (asm) sarahaten ilân ediyor. 

Ve keza, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan “Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O 

yaratmıştır.” (Nuh Sûresi, 71:14.) “Rabbin, kullara zulmedici değildir.” (Fussilet Sûresi, 41:46.) 

âyetleriyle ve bu âyetlerin emsaliyle haşrin vukuunu kat'iyetle ispat ediyor. 

İşte, tam 10'a baliğ olan şahitler, saadet-i ebediyenin anahtarı olup, o cennetin kapılarını 

açarlar.” (İşâratu’l-İ’caz, s.82-83.) 

 

“Hem istikra-i tâmme ve tecrübe-i umumî gösteriyor, netice veriyor ki: Şer, kubh, 

çirkinlik, bâtıl, fenalık, hilkat-i kâinatta cüz'îdir. Maksut değil, tebeîdir ve dolayısıyladır. Yani, 

meselâ çirkinlik, çirkinlik için kâinata girmemiş; belki güzelliğin bir hakikati çok hakikatlere 

inkılâp etmek için, çirkinlik bir vâhid-i kıyasî olarak hilkate girmiş. Şer, hatta şeytan dahi, 

beşerin hadsiz terakkiyatına müsabaka ile vesile olmak için beşere musallat edilmiş. Bunlar 

gibi, cüz'î şerler, çirkinlikler, küllî güzelliklere, hayırlara vesle olmak için kâinatta halk edilmiş. 

İşte, kâinatta hakikî maksat ve netice-i hilkat, istikra-i tâmme ile ispat ediyor ki, hayır ve 

hüsün ve tekemmül esastır ve hakikî maksut onlardır. Elbette beşer, bu kadar zulmî 

küfriyatlarıyla zemin yüzünü mülevves ve perişan ettikleri halde, cezasını görmeden ve 

kâinattaki maksud-u hakikîye mazhar olmadan dünyayı bırakıp ademe kaçamayacak, belki 

Cehennem hapsine girecek. 

Hem istikrâ-i tâmme ile ve fenlerin tahkikatıyla sabit olmuş ki, mahlûkat içinde en 

mükerrem, en ehemmiyetli beşerdir. Çünkü beşer, hilkat-i kâinattaki zahirî esbab ve 

neticelerinin mabeynindeki basamakları ve teselsül eden illetlerin ve sebeplerin 

münasebetlerini aklıyla keşfedip san'at-ı İlâhiyeyi ve muntazam hikmeti icadat-ı Rabbaniyenin 

taklidini san'atçığıyla yapmak ve ef'âl-i İlâhiyeyi anlamak için ve san'at-ı İlâhiyeyi bilmek ve 



cüz'î ilmiyle ve san'atlarıyla anlamak için bir mizan, bir mikyas kendi cüz'î ihtiyarıyla işlediği 

maddelerle, Halık-ı Zülcelâlin küllî, muhît ef'âl ve sıfatlarını bilerek kâinatın en eşref, en ekrem 

mahlûku beşer olduğunu ispat ediyor.” (ESDE, Hutbe-i Şamiye, s.339.)  

 

 

2. İstikra-i Nâkıs: Bir küllinin kapsamındaki cüzlerin bir kısmını inceleyerek misal verme 

metoduyla o külli hakkında genel bir hükme varmak şeklindeki akıl yürütmedir ki bu noksan 

bir araştırma olduğu için bundan yanlış hükümler de çıkabileceği için buna “noksan istikra” 

denilmiştir. 

 

 Meselâ, bazı hayvanların besinleri çiğnerken alt çenelerini oynatmalarından yola çıkarak 

tüm canlıların beslenirken alt çenelerini oynattıkları hükmüne varmak gibi… Bu nevi istikra 

zann ifade eder ve bu metotla ulaşılan sonuç kesin değil ihtimaldir. Nitekim timsahlar 

beslenirken üst çenelerini hareket ettirirler. Buna “Büyültücü istikra” da denir.  

Tabiat kanunlarına genellikle eksik araştırma ile varılmaktadır. “İnsanın maymundan 

gelme tezi” gibi tez ve teoriler maalesef istikra-i nakıs yoluyla elde edilen varsayımlar ve 

teoriler olduğu için kesinliği söz konusu değildir.  

 

Bediüzzaman “İstikra” konusunda şöyle der: 

“İ’lem! 

Bil ki, İstikrâ denilen şeyin ilmî araştırma için büyük tesir ve geniş istidadı vardır. Belki, 

istikrâ ilimlerin müessisi makamındadır. Hatta aklın meleke bulması hususunda fasl edici ve 

açıklayıcı niteliktedir. Amma durum böyle iken onda kısalma ve ihtisar yapılmış olmakla 

hakkını vermekte noksan bırakılmıştır. 

İşte istikranın tesir sahasının bazı köşeleri şunlardır: Yakîn için faidedarlığı ... ki mantıkta 

hali tevatür kadar tesirli olan “tam” ile tabir edilir. Ya da nevin tabiatına göre, nev-i vahidde 

fikir ve nazar yoluyla az bazı fertleri tetebbua tabi tutulur. İşte bu durum dahi “yakîn” için 

faidelidir ki, ona manevî bir hadsin eklenmesine sebebiyet vermiş olur.  

Hem istikrâ, zann denilen galib ihtimal için dahi faidelidir – ki bu, ekser cüz’iyyatta tatbik 

edilen nakıs istikradır – zira hikmet ve maslahatın sırrıyla, illet ve sebebin merkezi olan aslın 

üzerine ekserin tetebbu neticesinde bâkiliği tahakkuk etmiş olur. Her ne ise, madem bu ilmin 

ulaması onu kısaca geçiştirme yolunda hareket etmişler, biz de onu bu kadarıyla kısa ve 

muhtasar keselim.” (Talikat, 145.) 

 

 

KIYAS-I TEMSİLÎ / ANALOJİ 

 

İslam Fıkhında kıyâs “Hakkında açık hüküm bulunmayan bir meselenin hükmünü, 

aralarındaki ortak özellik ve illet veya benzerliğe dayanarak hükmü açıkça belirtilen meseleye 

göre belirlemek” şeklinde tarif edilir. 

Mütekelliminden Eş’ârî imamlarından Bakıllanî “Birleştirici bir vasıf veya hükmün 

varlığına yahut yokluğuna dayanarak bir hükmü her ikisi için de ispat etmek ve nefyetmek üzere 

bilineni bilinene hamletmek” şeklinde tarif etmiş ve bu tarif ulemaca kabul edilmiştir. 

Mantıkçılar ise “külliden cüz’îye istidlal etmek” yani, genelden hareketle özelin hükmünü 

ortaya koymak” şeklinde tarif ederler. Meselâ; “Her nebiz sarhoş edicidir. Her sarhoş edici 

haramdır. Öyle ise nebiz de haramdır.”  

Kıyas-ı Temsilî, mantıkçılar arasında pek bilinmeyen bir kıyastır. Bu da dayandığı asla 

göre “Temsil-i Zannî” ve “Temsil-i Yakînî” olmak üzere ikiye ayrılır. Kıyas-ı Temsilî yakîn-i 

ilmî ifade eder. Bunun şartı da mukaddimelerin yakîniyattan olmasıdır. Kıyas-ı Temsilînin 



mukaddemeleri nadiren yakîniyattan olduğu için genel olarak “Zann-ı Galip” ifade eder 

denilmiştir. (Ta’likât, 146.) 

 

Bediüzzaman yakîn-i ilmî ifade eden kıyas-ı temsilî konusunda şöyle der: 

“Bir sual: Diyorsunuz ki: “Sen Sözlerde kıyas-ı temsilî çok istimal ediyorsun. Halbuki, 

fenn-i mantıkça, kıyas-ı temsilî yakîni ifade etmiyor. Mesâil-i yakîniyede burhan-ı mantıkî 

lâzımdır. Kıyas-ı temsilî, usul-ü fıkıh ulemasınca zann-ı galip kâfi olan metâlipte istimal edilir. 

Hem de, sen temsilâtı bazı hikâyeler suretinde zikrediyorsun. Hikâye hayalî olur, hakikî olmaz, 

vakıa muhalif olur.” 

Elcevap: İlm-i mantıkça, çendan, “Kıyas-ı temsilî, yakîn-i kat'î ifade etmiyor” denilmiş. 

Fakat kıyas-ı temsilînin bir nev'i var ki, mantığın yakînî burhanından çok kuvvetlidir ve 

mantığın birinci şeklinin birinci darbından daha yakînîdir. O kısım da şudur ki: 

Bir temsil-i cüz'î vasıtasıyla bir hakikat-i küllînin ucunu gösterip, hükmü o hakikate bina 

ediyor; o hakikatin kanununu, bir hususî maddede gösteriyor, tâ o hakikat-i uzmâ bilinsin ve 

cüz'î maddeler ona ircâ edilsin. Meselâ, “Güneş, nuraniyet vasıtasıyla, birtek zât iken her parlak 

şeyin yanında bulunuyor” temsiliyle bir kanun-u hakikat gösteriliyor ki, nur ve nuranî için kayıt 

olamaz, uzak ve yakın bir olur, az ve çok müsavi olur, mekân onu zapt edemez. 

Hem meselâ, “ağacın meyveleri, yaprakları bir anda, bir tarzda, kolaylıkla ve mükemmel 

olarak birtek merkezde, bir kanun-u emrî ile teşkili ve tasviri” bir temsildir ki, muazzam bir 

hakikatin ve küllî bir kanunun ucunu gösterir. O hakikat ve o hakikatin kanununu gayet kat'î 

bir surette ispat eder ki, o koca kâinat dahi şu ağaç gibi o kanun-u hakikatin ve o sırr-ı ehadiyetin 

bir mazharıdır, bir meydan-ı cevelânıdır. 

İşte, bütün Sözlerdeki kıyâsât-ı temsiliyeler bu çeşittirler ki, burhan-ı kat'î-yi mantıkîden 

daha kuvvetli, daha yakînîdirler. 

İkinci suale cevap: Malûmdur ki, fenn-i belâğatte, bir lâfzın, bir kelâmın mânâ-yı hakikîsi 

başka bir maksud mânâya sırf bir âlet-i mülâhaza olsa, ona “lâfz-ı kinâî” denilir. Ve “kinâî” 

tabir edilen bir kelâmın mânâ-yı aslîsi, medar-ı sıdk ve kizb değildir. Belki kinâî mânâsıdır ki, 

medar-ı sıdk ve kizb olur. Eğer o kinâî mânâ doğruysa o kelâm sadıktır; mânâ-yı aslî kâzip dahi 

olsa sıdkını bozmaz. Eğer mânâ-yı kinâî doğru değilse, mânâ-yı aslîsi doğru olsa, o kelâm 

kâziptir. Meselâ, kinâî misallerinden, “Fülânün tavîlü'n-necad” denilir. Yani, “kılıcının kayışı, 

bendi uzundur.” Şu kelâm, o adamın kametinin uzunluğuna kinayedir. Eğer o adam uzun ise, 

kılıcı ve kayışı ve bendi olmasa da yine bu kelâm sadıktır, doğrudur. Eğer o adamın boyu uzun 

olmazsa, çendan uzun bir kılıcı ve uzun bir kayışı ve uzun bir bendi bulunsa, yine bu kelâm 

kâziptir. Çünkü mânâ-yı aslîsi maksud değil. 

İşte, Onuncu Sözün ve Yirmi İkinci Sözün hikâyeleri gibi, sair Sözlerin hikâyeleri 

kinâiyat kısmındandırlar ki, be-gayet doğru ve gayet sadık ve mutabık-ı vaki olan hikâyelerin 

sonlarındaki hakikatler, o hikâyelerin mânâ-yı kinâiyeleridir. Mânâ-yı asliyeleri bir temsil-i 

dürbinîdir; nasıl olursa olsun, sıdkına ve hakkaniyetine zarar vermez. Hem o hikâyeler birer 

temsildirler. Yalnız umuma tefhim için, lisan-ı hâl lisan-ı kàl suretinde ve şahs-ı mânevî bir 

şahs-ı maddî şeklinde gösterilmiştir.” (Sözler, 32. Söz, 2. Mevkıf, 3. Maksat, s.837-838.) 

 

** 

“Onuncu Burhan: Bu burhan, binlerce burhanları müçtemidir. Bu burhanları, çok âyetler 

tazammun etmişlerdir. Evet, Kur'ân-ı Kerim, çok âyetlerinden haşre nâzır pencereler açmıştır. 

Ezcümle, “Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.” (Nuh Sûresi, 71:14.) 

âyetiyle, saadet-i ebediyeye yol açan bir kıyas-ı temsilîye işaret etmiştir. “Kezâlik, Rabbin, 

kullara zulmedici değildir.” Fussilet Sûresi, 41:46.) âyet-i kerimesiyle, o saadeti gösteren bir 

kıyas-ı adlîye işaret etmiştir. 

Birinci âyetle işaret edilen kıyas-ı temsilî: Evvelâ insanın vücuduna bak. Nasıl tavırdan 

tavıra, yani nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan et ve kemiğe, et ve kemikten insan 



suretine bir kast, bir irade ve bir ihtiyar altında mahsus kanunlarla, muayyen nizamlarla, 

muntazam hareketlerle intikal ettiğini ve kalıptan kalıba girip çıktığını gör. 

Sonra insanın bekàsına dikkat et. İnsan, bu vücut libasını her sene değiştirir. Bu vücut 

değişmesi, bedendeki hüceyratın yıkılıp yapılmasıyla olur. Bu tamirat da, bütün âzânın erzak 

mahzeni hükmünde olan Cenâb-ı Hakkın bir kanun-u mahsusla ihzar ettiği o madde-i lâtifeden 

alınan ecza ile yapılır. 

Sonra o madde-i lâtifenin ahvaline bak. Nasıl âzânın ihtiyaçlarına göre muayyen bir 

kanunla taksim edilir ve bedenin her tarafına mahsus bir nizamla muntazaman dağıtılır. 

Yine şâyân-ı dikkattir ki, o madde-i lâtife, dört matbahta pişirildikten sonra ve dört 

inkılâptan geçtikten sonra ve dört süzgeçten tasfiye edildikten sonra rızık olarak taksim edilir. 

Hem yine şâyân-ı dikkattir ki, o madde-i lâtife, yemeklerin ruhu ve hülâsasıdır. O 

yemekler âlem-i anasırda dağınık menbalardan muntazam bir düstur ile, mahsus bir nizam ile 

cem' ve tahsil edilirler. 

İşte bütün bu nizamlar, bu kanunlar, bu intizamlar, hep bir kast, bir irade, bir hikmetten 

çıkıyor. Evet, meselâ Habib'in gözünde yerleşen bir zerrenin, unsur-u havadan veya unsur-u 

türabdan o garip, acip tavırlarda, inkılâplarda yaptığı muntazam hareketinden anlaşılır ki, o 

zerre, toprakta iken Habib'in gözüne tayin edilmiş ve bir memur gibi mahall-i memuriyetine 

muntazaman i'zam kılınmıştır (yükseltilmiştir). 

Evet, fennî bir nazarla dikkat edilirse anlaşılır ki, o zerrenin hareketi, körü körüne, tesadüf 

eseri değildir. Çünkü o zerre, hangi mertebeye girerse, o mertebenin nizamına tâbi olur. Ve 

hangi bir tavra intikal etmişse, onun muayyen kanunuyla amel etmiştir. Ve hangi bir tabakaya 

misafir gitmişse, muntazam bir hareketle sevk edilmiştir. 

Hülâsa, neş'e-i ûlâya dikkat edenin, neş'e-i uhrâ hakkında tereddüdü kalmaz. Peygamber 

aleyhissalâtü vesselâmın emrettiği gibi, "Neş'e-i ûlâyı gören adam, neş'e-i uhrâyı inkâr edebilir 

mi?" Çünkü ikinci teşekkül, yani ikinci yapılış, birinci teşekkülden daha kolaydır. Bunu yapan, 

onu daha kolay yapar. 

Meselâ, bir fırka askerin ilk teşekkülünde, efradın birbiriyle ünsiyetleri, muarefeleri 

olmadığından ve talim ve terbiye görmemeleri yüzünden yontulmamış taşlar gibi 

olduklarından, o efrad, o fırkanın bünyesinde yerleştirilinceye kadar çok zahmetler vardır. Fakat 

ba'de't-teşekkül terhis edilip de bir daha taht-ı silâha dâvet edildiği zaman, pek kolay içtima 

eder ve fırkayı teşkil ederler. Bu teşekkül, evvelki teşekkülden daha kolay olur. 

Kezalik, birbiriyle ülfet peyda eden ve herbirisi yerini tanıyan ve bir derece yontulmuş 

taşlar gibi kesb-i letafet eden bedenin zerratı, ölümle dağıldıktan sonra, haşirde, Hâlıkın izniyle, 

İsrafil'in borusuyla o zerrat-ı asliye ve esasiye içtimaa dâvet edildikleri zaman, pek kolay içtima 

ederler ve beden-i insanîyi yine eskisi gibi teşkil ederler. Maahâzâ, kudret-i ezeliyeye nisbeten 

en büyük, en küçük gibidir; hiçbir şey o kudrete ağır gelemez. (İşâratu’l-İ’câz, s.87-88.) 

 

** 

“Hem o Sâni-i Kadîr, hangi kanun-u hikmetle bir sineği ihyâ eder; aynı kanunla şu 

önümüzdeki çınar ağacını her baharda ihyâ eder. Ve o kanunla küre-i arzı yine o baharda ihyâ 

eder. Ve aynı kanunla haşirde mahlûkatı da ihyâ eder. Şu sırra işareten, “Sizin yaratılmanız da, 

diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir.” (Lokman Sûresi, 31:28.) Kur'ân 

ferman eder. 

Ve hâkezâ, kıyas et. Bunlar gibi çok kavânin-i rububiyet vardır ki, zerreden tâ mecmu-u 

âleme kadar cereyan ediyor. İşte, faaliyet-i rububiyetin içindeki şu kanunların azametine bak 

ve genişliğine dikkat et ve içindeki sırr-ı vahdeti gör, herbir kanun bir burhan-ı vahdet olduğunu 

bil. Evet, şu çok kesretli ve çok azametli kanunlar, herbiri ilim ve iradenin cilvesi olmakla 

beraber, hem vâhid, hem muhît olduğu için, Sâniin vahdâniyetini ve ilim ve iradesini gayet kat'î 

bir surette ispat ederler. 



İşte, ekser Sözlerde ekser temsilât, böyle kanunların uçlarını birer cüz'î misalle 

göstermekle, müddeâda aynı kanunun vücuduna işaret eder. Madem temsille kanunun 

tahakkuku gösteriliyor; burhan-ı mantıkî gibi yakinî bir surette müddeâyı ispat eder. Demek, 

Sözlerdeki ekser temsiller birer burhan-ı yakinî, birer hüccet-i katıa hükmündedir.” (Mektubat, 

24. Mektup, s.412.) 
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