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Giriş 

Düşünme ve konuşma esnâsında insanı hatadan koruyan kurullar ve ölçülerden bahseden 

ilme “İlm-i Mantık” denir. Düşünme ve konuşma kurallarını öğrettiği için bu ilme “Formel 

Mantık” denilmektedir.  

Akla dayanan tarif, hüküm ve kıyas gibi hususları içerir. Aklı iyi kullanmayı iyi 

kullanmayı ve doğruları bulmayı hedefler. Mantığı ilk olarak kitaplaştıran Aristoteles olmuştur. 

Sofistlerin kelime ve akıl oyunları ile gerçekleri saptırmasının önüne geçmek için kavramların 

tarifini, içlem ve kaplamını, hükümlerin kiplerini, bir düşüncenin ispat ve reddinin tutarlılık 

şartlarını kalıplar halinde ele almıştır.  

Aristo “Organon” denen altı kitapta bu konuları ele almıştır. 

Bunlar: 

1. Kategoriler (Makulât-ı Aşere) 

2. Peri-Erminiyas (İbareler / Önermeler) 

3. Birinci Analitikler (Tahlilu’l-Kıyas) 

4. İkinci Analitikler (Burhan) 

5. Topikler (Cedel) 

6. Sofsitika (Mugalatalar) 

Sonraki yıllarda Organon Şarihleri bunlara üç kitap 

daha ilave etmişlerdir.  

7. Retorik (Hatabe) 

8. Peotika (Şiir) 

9. Forfiruyus’un “Isagoji” yani “Medhal” ve 

“Külliyaı Hamse”si… 

Müslüman ilim adamları Abbasiler zamanında Yunan Felsefesini tercüme ettikleri esnada 

“Mantık” ilmi ile karşılaşırlar. Kurulmuş olan “Beytü’l-Hikme” tercümelere Felsefe, Mantık, 

Tıp, Fizik ve Matematik” ilimlerini geliştirmişlerdir. İbn-i Mukaffa, Huneyn b. İshak, El-Kindî 

ve Ebu Osman ed-Dımışkî H.3. Yüzyıldan itibaren başlamışlardır. 4. Yüzyılda Farabi ve 5. 

Yüzyılda İbn-i Sina daha da geliştirmişlerdir. 

İslam Mantıkçıları Aristo’nun “Kategorileri” yerine doğrudan “Lafız” ve İsagoji’de 

belirlenen “Külliyat” ile başlarlar. Farabî Mantığı dokuz dalda ele alır ve kategorize ederek 

açıklar. 

1. El-Medhal (İsagoji / Giriş) 

2. El-Ma’kulât (Kategoriler) 

3. El-İbâre (Peri-Ermineias) 

4. El-Kıyas (Analitik el-Ûlâ) 

5. El-Burhan (Analitik es-Sânî) 

6. El-Cedel (Diyalektik-Topikler) 

7. Kitabu’l-Hikme (Sofistiko) 

8. El-Hitâbe (Rhetorika) 

9. Eş-Şiir (Poetika) 

İlm-i Kelam ulemasından İmam-ı Gazali ve İbn-i Hazm bu konuda eserler yazmışlardır. 

Gazali “El-Mi’yaru’l-İlm” İbn-i Hazm “El-Hudûd” isimleri eserlerini Manntık ilmi üzerine 

kaleme almışladır. Gazali “El-Kıstasu’l-Müstakim” isimli eserinde İslam Akaidini anlatırken 

Mantığı Kur’an ayetleri ile temellendirmeye çalışır. Mantıkla ilgili Kur’ân-ı Kerimden bol bol 

misaller verir.  



Daha sonra Fahreddin-i Razî, İbn-i Rüşd, El-Ebherî, Kazvinî, Urmevî, Kutbuddin-i 

Şirâzî, Saadettin-i Taftazanî, Seyid Şerif Cürcânî, Gelenbevî sonraki dönem Mantık 

Ulemasındandır.  

El-Ebherî’nin “İsagoji” (Mantığa Giriş) kitabı ve Kazvinî’nin “Şemsiye” isimli eseri hayli 

revaç bulmuş ve Medreselerden ders kitabı olarak asırlarca okunmuştur. Günümüzde dahi 

değerini muhafaza etmekte ve Üniversitelerde okunmaya devam etmektedir. Urmevî’nin 

“Metâlî” isimli eseri ileri derecede Mantık için pek güzel konulara temas etmiş ve bu kitapla 

ilgili pek çok “Şerh” çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra Molla Fenârî’nin “İsagoji” şerhi “Kul 

Ahmed”in “Haşiyesi” ile beraber medreselerde okutulmuştur.  

Tanzimattan sonra Ahmet Cevdet Paşa’nın “Miyar-ı Sedad” isimli eseri de okutulan 

kitaplar arasında yerini almıştır. İtalyan mantıkçısı Galla-Pi’nin kitabı “Miftahu’l-Fünûn” adı 

altında tercüme edilmiş, Bacon ve Descartes’in “Mantık ve Kıyas Eleştirileri” de önemli 

kitaplar arasındadır.  

Ali Sedâd’ın “Mizanu’l-Ukûl fi’l-Mantık ve’l-Usul” ile İsmail Hakkı İzmirli’nin “Fenn-i 

Menâhic” isimli eserleri tenkit mantığı üzerine yazılmıştır. Bernard Russel’in “Whitehead” 

(Wayted) eseri ile Modern Mantık ilminin temelini atmıştır. Böylece Lojistik/Sembolik Mantık 

“Modern Mantığın” temelini atmıştır.  

Bediüzzaman Said Nursi’nin Abdurrahman el-Ahdarî’nin “Süllemü’l-Münevrak” isimli 

Mantık eserine yazdığı “Talikat” ve “Kızıl Îcâz” isimli eseri Mantık ilmi açısından çok 

değerlidir.  

 

Mantığa Yapılan Eleştirinin Sebebi 

İslam dünyasında ilk dönemde Mantık ilmi Felsefe’ye giriş olarak kabul edildiği için 

eleştirilmiştir. Bu sebeple Felsefe ile beraber eleştiriye konu olmuştur. İmam-ı Gazali “Mantık 

bilmeyenin ilmine itibar edilmez” diye Mantığı İslâmi ilimlere dahil etmiştir. İbn-i Salah, İbn-

i Teymiye ve Celaleddin-i Suyutî’nin Mantık ilmini tenkit etmelerine karşın Gazalî “El-

Mustasfâ” eserinin başında Mantığı “İlimlerin ilmi” olarak adlandırır. “Mantık bilmeyenin 

ilmine itibar edilmez” der.  

Gerçekte “Kelam” ve “Usul-i Fıkhın” dili Mantık ölçüleri ile düzenlenmiştir. Tarifler, 

taksimler, ispatlar ve reddiyeler hep Mantık kuralları çerçevesindedir. Bu sebeple İslami 

ilimleri anlamak için de Mantık bilmek şarttır.  

 

Mantık Kelimesinin Anlamı 

Mantık Arapça “Nutk” yani, konuşma kökünden olduğu gibi Yunanca’da “Logos” yani 

“Söz” demektir. Logos, Nutk, Mantık aynı kökten gelmektedir. “Nutk-u Zahir” konuşmak, 

“Nutk-u Bâtın” ide düşünmektir. Mantık doğu düşünmeyi ve düzgün doğru konuşmayı 

sağlayan ilimdir. 

Mantıkta konular “Tasavvurat” ve “Tasdikât” olmak üzere iki bölümde ele alınır. 

Tasavvurat, “Külliyat-ı Hamse” denilen “İsagoji” ve “Tarif”ten ibarettir. Tasdikât bölümünde 

“Kazıye” “Kıyas” ve “Delâlet” incelenir.  

“Külliyat-ı Hamse” Cins, Nev, Fasl, Hassa ve Araz’dır.  

“Tasavvurât” bölümünde “Külliyât-ı Hamse, Mebâdî, Tarif, Makasıd” kabul edilmiştir.  

“Tasdikât” bölümünde kazıyyeler mebâdî, kıyas ise makâsıd kabul edilmiştir.  

 

Mantığın Konusu ve Tarifi 

Mantık doğru düşünme ve konuşma, gerçeği akla uygun bulma ve ispat ilmidir.  

İlim, bir şeyin suretinin zihinde hasıl olması. Bir şeyi gerçeğe uygun kesin bilme ve itikat 

edip inanmadır. Akıl ile makul arasında muayyen bir ilişkidir. İlim bilmekten ziyade “Bilgi”dir. 

Bilgi “Tasavvur ve Tasdik” olmak üzere ikiye ayrılır. 



Tasdik: Hüküm içeren bilgidir. Cümle-i haberiyeyi kesin olarak bilmektir. “Allah birdir” 

bilgisi tasdiktir. Burada hüküm ve kesin inanç vardır. “Kitap, bilginin en eski aracıdır” cümlesi 

yine tasdikli bilgidir. 

Tasavvur, müfred bilgisidir; tasdik cümle ve kelâm bilgisidir. Sonuna nokta konan 

bilgiler tasdik, bunun dışındakiler ise tasavvur bilgileridir. Tasavvur müfred bilgisi, tasdik ise 

cümle ve kelam bilgisidir. Yani sonuna nokta konulan bilgiler tasdik, diğerleri tasavvurdur. 

Bilgi elde edilmesi ve kazanılması açısından “Zarurî ve Nazarî” olmak üzere ikiye ayrılır. 

Nazar ve fikir olmadan elde edilen bilgi zarurî bilgilerdir. Nazar ve fikir ile elde edilen bilgiler 

nazarî bilgilerdir. Nazarî bilgi fikir ve araştırma ile hâsıl olan bilgilerdir. “Âlem hâdistir” bilgisi 

fikir yoluyla elde edildiği için nazarî bilgidir.  

Zarurî bilgiler “Havass-ı Hamse-i Selime” yani “Sağlıklı Beş Duyu” ile elde edilen 

bilgilerdir; ancak duyuların kusurlardan hâli olup salim olması gerekir. Bunlar “Görme, işitme, 

koklama, tatma ve hissetme (deri) duygularıdır.  

Nazar ve fikir müteradiftir. Akıl yoluyla ve düşünce metotları ile elde edilen bilgiler 

demektir. Fikir, yani nazar bilinen şeyleri sıralayarak bilinmeyene ulaşmak demektir. Zihin 

planlar ve sıralar, düzenli, disiplinli ve metotlu bir şekilde sonuca varır. “Kitap bilginin en eski 

aracıdır” cümlesinde “kitap, bilgi ve eski” kelimeleri tasavvurdur; “aracıdır” kelimesi ise 

hüküm olup tasdikdir. Dolayısıyla tasavvur müfred bilgisi, tasdik ise cümle ve kelâm bilgisidir. 

Yani sonun nokta konan ve “dır” ile biten bilgiler tasdik, diğerleri tasavvurdur. 

“Allah vardır ve birdir” bilgisi mütevatir olmakla ve “Haber-i Resul” ile gelen bilgiler 

olmakla beraber nazarî bilgi de sayılır. Zira Allah’ın varlığı ve birliği aklın ve fikrin araştırma 

ve incelemesi ve düşünce yoluyla da elde edilir. Bu sebeple nazarî bilgiden sayılır. Kâinat 

üzerinde ve varlıklarla ilgili düşünceler sonucu Allah’ın varlığına ve birliğine akıl ve nazar 

yoluyla ulaşılır. “Âlem hâdistir. Her hâdisin bir muhdisi vardır. Kâinatın yaratıcısı da Allah’tır” 

bilgisine nazarî olarak ulaşılır. “Üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıya eşittir” Yani “180 

derecedir” bilgisi de nazarî bilgidir.  

Nazarî bilgiler delillere dayanan bilgilerdir. Bu da araştırma, aklı ve düşünceyi 

çalıştırmayı ve fikir yürütmeyi gerekli kılar. “Bir harf katipsiz olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. 

Bir köy muhtarsız olmaz; nasıl oluyor ki kâinat yaratıcısız olsun. Öyle ise bir yaratıcı vardır. O 

yaratıcı her şeye kadir olmak, ilmi, iradesi ve kudreti ile her yerde hazır olmak gerekir. Zira 

kainattaki intizam ve nizam ve birbirine yardımcı olması yaratıcının bir olduğuna delildir” 

ifadesi nazar yoluyla elde edilen zarurî ve kesin bilgidir. 

Hads (Sür’at-i İntikal-i Akl)  

Fikir ve nazar dışında bilgiye ulaştıran başka kabiliyetler vardır. Bunlardan birisi de 

“hads”dır ki aklın sür’at-i intikalidir. Hads, zihnin mukaddimelerden neticeye sür’atle intikal 

etmesidir. Buna “Ânî tahmin” de denir. Fikir ise belli aşamalardan sonra sonuca ulaşır. 

Dolayısıyla hadsin tersidir.  

Hadsiyyât ise, hads yoluyla elde edilen bilgiler demektir. Bu bilgiler de nazarî değil, 

zaruri bilgi sayılır. Meselâ: “Bir ikinin yarısıdır.” “Bütün parçalarından büyüktür.” “Güneş 

yakıcıdır” gibi… Bu bilgiler hadsî bilgiler olmakla beraber zaruri ve kesin bilgilerdir. 

Zarurî bilgiler müşahede, tecrübe ve tevatür yoluyla kazanılan bilgilerdir. Bu sebeple 

“Aspirin baş ağrısını giderir” bilgisi tecrübî bilgi olup kesindir. Aynı şekilde “Fatih İstanbul’u 

fethetti” bilgisi de tevâtür yoluyla gelen bilgiler olup kesindir.  

 

Mantığın Geniş Tarifi 

Tarif efradını cami ve ağyarını mâni olmalıdır. Mantık zihni hatadan korumayı amaçlayan 

bir ilim olup, aklı ve zihni hatadan korumak için kâide ve kuralları belirleyen ilimdir. Aklı 

kullanmanın ve fikir yürütmenin usulüdür. Bu ilme “Usul-i Akl ve Nazar” denilebilir. 



Mevzuu açısından “Bilinen zihnimizde oluşan tasavvur ve tasdiklerden bilinmeyen 

zihnimizde hazır olmayan tasavvur ve tasdiklere ulaşmanın usul ve keyfiyetini inceleyen 

ilimdir.” Buna “mevzûî tarif” denilir.  

Gâî tarif: “Mantık kurallara bağlı bir araç, bir usul ve sistemdir ki bu sistem doğru 

uygulandığı zaman kişiyi düşünürken ve konuşurken hata yapmaktan korur. Konusu tasavvur 

ve tasdik denilen insan zihnindeki bilgilerdir. Mantık bu bilgileri yeni ve doğru bilgilere 

ulaşmak için nasıl işlememiz ve hangi metotları takip etmemiz gerektiğini anlatır. 

Mantık ilminin amacı ve gayesi düşünme ve konuşma esnasında insanı hatâdan, açık 

vermekten ve yanlış hükümlerden uzak tutar ve korur.  

 

Birinci Araç: “Kavl-i Şârih” denilen “Tarifler”dir.  

Ta’rif, kendisinin bilinmesi ile diğer bir bilinecek şeyi zikretmektir. İkiye ayrılır: 

Tarif-i Hakiki: Bir şeyin va’zedildiği manasının hakikatine delalet eden tariftir. Meselâ, 

“İnsan düşünen canlıdır” derken insanı tarif etmiş oluruz.  

Tarif-i Lafzî: Manaya delaleti açık olan bir lafzın kendisinden daha açık bir lafızla tarif 

edilmesidir. Meselâ; “Gazanfer: esed, aslan” gibi. Buna lügavî tarif de denir. Bu nevi tarifler 

hakikatte tarif olmamakla beraber yine de manaya netlik kazandırdığı için tarif olarak ifade 

edilirler.  

Mantık bu tarifi konu edinir. Sıhhatli tarifin usul, metot ve ölçülerini verir.  

Tarif efradını camî, ağyarını manî olmalıdır.  

 

İkinci Araç: “Kıyas”dır.  

Zihinde hazır olan tasdiklerden hazır olmayan tasdiklere geçmek için kullanılan en yaygın 

araç ise “kıyas”tır. Mantık kıyası inceler ve doğru kıyaslar nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi 

konuları inceler. 

 

Mantık İlminin Gerekliliği 

Mantık nazarî ve istidlâlî bilgiler için gereklidir. Namaz için abdestin şart olduğu gibi 

tefekkür dediğimiz zihnî faaliyet ve ibadetin de ön şartıdır. Tefekkür zihnimizdeki bilgilerin 

tertipli, düzenli ve bir sistem dahilinde işlemesi ameliyesidir. Gelişigüzel bilgileri işlemek 

tefekkür ve tezekkür sayılmaz. Böyle dağınık zihnî faaliyetten de “bilgi ve ilim” çıkmaz.  

Mantık bilgilerin nasıl tertip edileceğini, bir sistem dahilinde nasıl işleneceğini öğretir. 

Sıhhatli bir tefekkür için hangi formel şartlara riâyet etmemiz gerektiğini öğretir. Bu sebeple 

sıhhatli bir tefekkür için mantık zarurî bir ilimdir. 

Mantık içerikle, yani, neyi tefekkür edeceğinizle ilgilenmez; ancak neyi tefekkür 

ederseniz edin, neyi düşünürseniz düşünün size tutarlı olması için form ve kalıp, ölçü ve metot 

verir. Bu sebeple Klasik Mantığa “Formel” ve “Sûrî Mantık” denir.  

 

 

 
 



BİRİNCİ BÖLÜM 

MANTIK İLMİNİN ISTILAHLARI 

 

 
 

Giriş 

Her ilmin kendisine has kavramların vardır. Bu kavramlar öğrenilmeden o ilim 

öğrenilemez. Matematiğin kendisine has dili olduğu gibi, Fizik, Kimya, Tarih, Edebiyat, 

Felsefe, Tıp, Hendese ilimlerinin ve Dinin de kendisine has literatürü ve kavramları vardır. Zira 

zihin kavramlarla düşünür. Kavramların tariflerinin de o ilme ait olması icap eder. Kavramların 

yanlış bilinmesi o ilmi ifsat eder ve bundan ilim değil cehalet üretilir. Zira ilim ve bilgi gerçeğe 

uygun olan malumattır. Gerçeğe uygun olmayan malumat yanlış bilgidir, dalalettir ve cehalettir.  

Bu sebeple Mantığın da kendisine has bir dili ve bu dili ifade eden kavramları ve literatürü 

vardır. Bunların doğru bilinmesi ve öğrenilmesi lazımdır ki o ilim tahsil edilsin ve ondan 

sağlıklı doğru bilgi çıkarılabilsin. Aksi taktirde ilim adına cehalet yaygın hale gelir. İlim 

hakikatleri ortaya çıkarır, insan aklını ve ruhunu tatmin ederken, yanlış bilgiden kargaşa, 

karmaşa ve cehalet üretilir. Bu da aklı karıştırır ve ruhları karartır, hakikatler de kaçıp gizlenir.  

“Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır” derken bilgisizlik kast edilmez, 

yanlışların yaygın hale gelmesi ve dalaletin çoğalması anlamına gelir. Cehalet sonuçta ihtilafı 

ve fakirliği doğurur. İlim ise cehaleti giderir, ihtilafları ortadan kaldırır, bu da fakirliğin 

kalkmasına maddi ve manevi kalkınma ve terakkiye sebep olur. 

Peygamberimiz (asm) “Ahir zamanda ilim kalkar” buyururken okuma yazma azalacak, 

Kur’an okunmayacak ve ilim tahsil edilmeyecek demek istemiyor. Bilakis Kur’an daha fazla 

okunacak ve malumat, zannî bilgiler daha yaygın halde olacak ancak bu ilim “hak ve hakikate” 

dayanmadığı zanna ve hevaya dayandığı için yanlış yorumlarla dalaletin, ahlaksızlığın, ihtilafın 

ve fakirliğin yaygınlaşmasına sebep olacağını haber vermiştir.  

Bundan dolayı hak ve hakikatin ortaya çıkması, bilginin “İlim” halini alması için 

bilgilerimizin “düzenli, delilli, akla ve mantığa uygun ve disiplinli olması” gerekir. İşte Mantık 

bunu sağlar. Mantık ilminin de doğru öğrenilmesi ve uygulanması “Mantık Kavramlarının” 

tariflerinin doğru yapılması, “Efradını cami ve ağyarını mâni olması” gerekir.  

Bu açıdan öncelikli olarak Mantık Kavramlarını öğrenmek gerektiği ve bunlarla 

düşüncelerimizi doğru ifade etmemiz icap ettiği anlaşılmaktadır. Bunun için önceliği 

“Kavramlara” verdik. 

  



MANTIK ISTILAHLARI 

 

Adem: Yokluk, siyah ve beyaz gibi varlığın mukabili. 

 

Akıl: Lügatte “Bağlamak” demektir. Mantık terimi olarak “varlığın hakikatini idrak eden, 

maddî olmayan, fakat maddeye tesir eden basit bir cevher; maddeden şekilleri soyutlayarak 

kavram haline getiren ve kavramlar arasında ilişki kurarak önermelerde bulunan, kıyas 

yapabilen güç” demektir. Ayrıca sahih fıtrat. İyiyi kötüden ayırma, muhakeme yapma, ileriyi 

görme kabiliyeti. Dengeli ve ölçülü davranan, topluma uyum sağlayan insan için “akıllı insan” 

denir.  

Küllî kavramlar ve tecrübelerle kazanılan kabiliyettir akıl. İnsan bu birikimi ile 

“maslahatı” ve “amacını” doğru şekilde belirler ve gelecek tehlikeleri önceden görür ve “tedbir” 

alır. Peygamberimiz “Tedbir gibi akıl yoktur” buyurur. İnsan akıl ile tecrübeyi birleştirir ve 

geleceği tahmin eder. Bu da insanı olgun ve kâmil insan yapar.  

Aristotales’e göre akıl, doğuştan Allah tarafından insana verilen tasavvur ve tasdik 

kabiliyetidir. Kişinin zaman içinde elde ettiği tasavvur ve tasdiklere de “ilim” denir. 

Bakıllani’ye göre akıl, “Varlığın câiz olanının cevazına, müstahil olanının da istihlaline ait olan 

bilgidir. “Bir şeyin hem kadim hem hâdis olmayacağını bilmek” gibi. Bir cismin aynı anda iki 

yerde bulunamayacağın bilmek aklın işidir.  

Filozoflar aklı yediye ayırırlar: 

1. Akl-ı Nazarî: Külliyatı idrake kabil olan nefis kuvvetidir. İnsanın hissi cüz’iyâtı, akıl 

ise külliyâtı idrake kabildir. Bu ise sahih fıtrattır. Allah vergisidir. Kişi bununla istidlali bilgilere 

ulaşır. Malumatın sahih olup olmadığını akıl yürütme yoluyla idrak ve delillerle ispat eder. 

Akl-ı Nazarî’nin de dört hali vardır: 

2. Akl- Heyûlânî: Aklın yakın halidir. Çocuğun aklı gibi, kabiliyet halidir. Henüz bir 

bilgiye sahip değildir. İnsanın vazifesi Allah’ın kendisine verdiği akıl kabiliyeti diğer 

kabiliyetler gibi ilimle ve tefekkür ile geliştirmektir. Bediüzzaman’ın “İnsanın vazifesi 

taallümle tekemmüldür; dua ile ubudiyettir” cümlesi bunu ifade eder.  

3. Akıl Bi’l-Meleke: Çocuğun temyiz çağına (7 Yaşına) gelmesi ile başlar. Bununla çocuk 

Zarurî bilgileri elde etmeye başlar. Hissiyattan doğan (Beş duyu) bilgileri idrak ederek doğru 

şekilde algılar ve anlamlandırır. 

4. Akl-i Bi’l-Fiil: Nazarî bilgilerin ve Külliyatın zihinde oluşması halidir. Acnak akıl bu 

bilgilerden gafildir. Külliyata ait bilgileri kavramaya başlar. 

5. Akl-i Müstefâd: Nazarî bilgilerin zihinde yerleşmesi, hazır ve daima kullanılabilir halde 

tutulması halidir. Bununla kıyaslamaya ve muhakemeye başlar.  

6. Akl-ı Faal: Aklın maddeden soyut olmasına rağmen akl-ı faalin murakabesi altında 

insanın heyûlanî aklını kuvveden fiile çıkarır. Güneş ve eşya münasebeti ne ise aklın nuru da 

eşyanın hakikatini ve mahiyetini anlamaya başlar. (Gazali, Miyâru’l-İlm, s.276-278.) 

7. Akl-i Âmelî: Zann-ı galip ile bildiği bir gayeye ve cüz’î şeylere doğru insanı sevk eden 

nefis kuvvetidir. İnsan bu aklını nefse muhalefet, riyazet ve mücahede ile geliştirir. 

 

Alâka: Bağ ve ilişki kurmak. Manalar arasında ilişki kurmaya alâka denir. Bunu akıl 

yapar. Karşılıklı alaka kurmaya “taalluk” denir. Alâka ile akıl aynı kökten gelir. Alaka kurmak 

akıl işidir. Aynı kökten “İlâka” ise, duyular ile hissedilen şeyler arasında bağ kurmaktır. Sevgi 

ve vefa ilişkisi gibi… 

 

Âlem: Alem, isim demektir. Bir şeyin tanınmasını sağlar. Âlem de varlığın bilinmesini 

sağladığı için Allah dışındaki her şeye (Mâ-Sivâ) âlem denilmiştir. Zira her şey Allah’ın eseridir 

ve Allah’ın bilinmesini sağlar, isim ve sıfatlarını tanıtır. Buna “Ayet” de denir. Zira “Her eser 

ustaya delildir.”  



Arz: En ve genişlik. 

 

Araz: Cevherin karşıtıdır. Renkler, kokular, tatlar gibi cevherin ilintilerdir. Mantıkta 

“Külliyat-ı Hamse”den hariçten yüklem olan külli bir mefhumdur. “Ahmet koşuyor” cümlesinde 

“koşuyor” arazdır. Ahmet’in mahiyeti olan “düşünen, konuşan canlı”dan hariç olup her 

düşünen canlıda bulunan bir vasıftır. Zâtî vasfın karşıtıdır. 

Dört durumda araz zâtî olur: 

1. Mahiyetinin tamamı ise: “Düşünen canlı” önermesinde “düşünme” araz-ı zatiyedir.  

2. Mahiyeti oluşturan cüzlerin tamamı ise: “Canlı” gibi… 

3. Mahiyeti oluşturan cüzlerin mahiyete müsavi olanı: “Düşünebilen” gibi… 

4. Mahiyetin haricinde ama mahiyetine müsavi olursa: “Gülücü” gibi… 

Bu durumlara “Araz-ı Zatiye” denir. Bir de “Araz-ı Garib/Araz-ı Garibe” vardır. O da 

mahiyetinin haricinde ama ona mübâyin olan arazlardır. Araz ayrıca var olması için kendisiyle 

kaim olabileceği bir mahalle muhtaçtır. Var olmak için cisme muhtaç olan renk gibi… 

Arazlar beş nevidirler: 

1. Araz-ı Âmm: Umumi, genel ilintilerdir. Birden fazla mahiyete ârız olan arazlardır. 

Yürüyücü, nefes alıcı, uyuyucu gibi arazlar insan ile beraber diğer canlılarıda arız olduğu için 

birer araz-ı âmm’dır.  

2. Araz-ı Lâzım: Mahiyete yapışık olan arazlardır. Mahiyetten ayrılması mümkün 

olmayan arazlardır. İnsana nispetle “bil-kuvve yazıcı” gibi. Her zaman yazmaz; ama yazabilir. 

Bu ondan ayrılmayan bir vasıftır.  

3. Araz-ı Mufarık: Mahiyetten ayrık olan arazlardır. Mahiyetten ayrılması mümkün olan 

ilintilerdir. İnsanın fiilen yazıcı olması gibi… Zira insan yazabilir; ama ihtiyacı olunca yazar. 

4. Avârız-ı Garibe: Bunlar da uzak ilintilerdir. Bunlar da üçe ayrılır:  

4.1. Şeye hariçten mutlak veya min-vechin kendisinden daha umumi olan mefhum 

sayesinde ilinti arazlardır. Beyaza ilişen hacim kaplama ilintisi ve güneşe arız olan parlama 

min-vechin arazlardır.  

4.2. Şeye hariçten arız olan hususi arazlardır. Canlıya arız olan “gülücülük” gibi… 

“natıkıyet” yani, konuşabilme de canlıdan daha hususidir.  

4.3. Şeye haricen kendisine mübayin/yabancı olan, şey sebebiyle ilişen arazdır. Suya 

ilişen ısı ve kaynama gibi… 

5. Araz-ı Zâtiye: Özel arazlardır. Bunlar da dört nevidir: 

5.1. Şeyin zatından dolayı arız olan arazlardır. İnsana ilişen “taaccüp etmek” gibi… Zira, 

taaccüp için hem canlı olmak hem de düşünebilmek gereklidir.  

5.2. Şeye umumi cüzünden dolayı ilişen arazlardır. İnsana ilişen “irade ile hareket etmek” 

gibi… Bu vasıf umum canlılarda vardır. 

5.3. Şeye cüz’ü müsavisinden dolayı ilişen arazlardır. İnsana nispeten “konuşukluk” 

gibi… Bu nâtıkıyetten kaynaklanır. Natıkıyet ise insanın cüz’üne müsavidir, ondan başkasında 

bulunmaz.  

5.4. Hariçten kendisine müsavi olan vasıftan dolayı ilişen arazlardır. İnsana nisbetle 

“gülücülük” gibi… 

 

A’yân: “Ayn” kelimesinin çoğuludur. Cevher olsun, cisim olsun kendi başına kaim olan 

şeydir. Karşıtı “mânâ”dır. Arazlar mânâlardır. Kelamcıların “Âlem a’yân ve arazlardan 

ibarettir” sözü bu anlamdadır. Vücûd-u aynî, vücûd-u zihnînin karşıtı olup “vücûd-ı hârici” 

manasındadır.  

 

Bahs: Teftiş ve araştırma demektir. Mantıkta delil getirerek iki şey arasında nisbet-i 

icabiyeyi (olumlu) veya nisbet-i selbiyeyi (olumsuz) ispat etmektir. Delile istinaden bir 

meseleyi ispat etmek veya çürütmektir. 



Meselâ: “Alem fanidir; zira hâdistir. Her hâdis fanidir; âlem de fanidir” gibi… 

Bahis, tartışma ve münazara anlamına da gelir; zira bunda delil getirme vardır. 

 

Basît: Karışık bir yönü bulunmayan, anlaşılması ya da yapılması kolay olan, karmaşık 

olmayan. “İş çok basit, bir çocuk bile yapabilir.” Mantıkta, mücerred ve münferid olup, 

mürekkeb ve müellef olmayan demektir. Üç nevidir: 

1. Basit-i Hakiki: Cüz’ü olmayan. Bu Allah’tır.  

2. Basit-i Örfî: Tabiatları farklı olan cisimlerin birleşmesi ile meydana gelmeyen. Ateş, 

su, toprak ve hava gibi varlıklar. Ruh da böyledir.  

3. Basit-i İzâfî: Bir başkasına göre parçası az olan. Kitaba göre zarf gibi… 

Ayrıca Basitler ikiye ayrılırlar: Birincisi, “Basît-i Ruhânî” olup maddeden soyutlanmış 

olan ruh ve akıl gibi manevi şeylerdir. İkincisi de “Basit-i Cismânî” dir. Maddi olan ve başka 

şeylerin karışmadığı su, ateş, hava ve toprak gibi unsurlardır. 

 

Bâtıl: Aslı olmayan ve aslı itibarıyla sahih olmayan, gerçekliği bulunmayan şeylerdir. 

 

 
 

Bedîhî: Açık, net ve kesin bilgiye denir. Bu tefekkür ve nazara ihtiyaç duyulmadan elde 

edilen bilgilerdir. Meselâ; “Ateş yakıcı, su akıcıdır.” “Bütün parçalarından büyüktür” gibi… 

İnsanın açlığını ve susuzluğunu bilmesi de tasavvur olarak bedîhî bilgidir. Bu zarûrî 

bilgiye eşittir. Evveliyât bilgilerini içerir. Akıl, tecrübe ve duyulara dayanmadan elde edilen 

bilgiler bedîhî bilgilerdir.  

Bedîhî bilgiler çeşitli kısımlara ayrılırlar: 

1. Arızî’ş-Şey: Bir şeye sonradan yüklenen şeylerdir. Cisme ârız olan suret gibi… 

2. Hakikatü’ş-Şey: Bir şeyin hakikati, özü ve mahiyetidir. İnsanın hakikati “düşünen 

canlı” olmasıdır. Diğerleri ârızî şeylerdir. Buna “Hüviyet” ve “Mahiyet” de denir. Ancak 

mâhiyet, hüviyet ve hakikatten daha kapsamlıdır. 

3. Hâssatü’ş-Şey: Mendup olduğu şeye muhtaç olup var olan şeydir. Meselâ gülücülük 

insana muhtaçtır. İnsan olmazsa gülmek de olmaz. 

4. Kısmu’ş-Şey: Bir şeyin parçasıdır. Birbirine zıt olmakla beraber bir cümlede toplanan 

“isim, fiil ve yüklem” gibi Bunların her biri cümlenin bir parçasıdır.  

Mantıkta “Kısmu’ş-Şey” Küllî’nin altında bulunan ve ondan daha hususi olan şeylerdir. 

Küllînin cüzleri ve cüz’îleridir. Cümlenin kelimeleri ve kelimenin harfleri gibi. Bunlar da 

“Nevi, Sınıf ve Kısım” şeklindedir. Nevî, insan ile at “Canlı” küllisinin nevileridir. Zira 

bunlarda farklılık zâtiyyedir. Şayet ârızî farklılık olursa buna “Sınıf” denir. Kadın ve erkek 



gibi… Her ikisi bulunan cüzlere de “Kısım” denir. Kelimenin “isim, fiil ve harf olması.” Her 

biri farklı özelliğe sahiptirler. 

5. Aletü’ş-Şey: Bir şeyin illeti, sebebi olan şeydir. Bir şeyin meydana gelmesi kendisine 

bağlı olan şey, gerçek sebep. Meselâ bir kitap kâtibe, bir bina ustaya muhtaçtır.  

İllet ve sebepler de dörde ayrılır: 

5.1. İllet-i Failiyye: Bir şeyin faili olan, yani yapan. Fiil failsiz olmaz. 

5.2. İllet-i Gaiyye: Bir şeyin gayesi ve amacının olması. Her şeyin bir gayesi vardır. 

5.3. İllet-i Maddiyye: Bir şeyi meydana getiren araç ve gereç. Yazmak için kalem gibi. 

5.4. İllet-i Sûriyye: Bir şeyi meydana getirmeden önce tasavvur edilmiş hali. Planı, 

programı ve kaderi… Meselâ bir bina yapmayı düşünelim. Mühendis, illet-i failiyye; plan ve 

proje, illet-i suriye; binanın amacı, illet-i gaiyye; kum, çimento, kereste, demir, tuğla ise illet-i 

maddiyesidir. Kitap yazmak için de aynı şeyler söz konusudur. Kader, Allah’ın kâinatı 

yaratmadan önceki planı ve programıdır. 

6. Maddetü’ş-Şey: Bir şeyin oluşması bil-kuvve kendisi ile olan şeydir. 

7. Mahiyetü’ş-Şey: Bir şeyi o şey yapan özüdür. “Ma hüve?” “M ahiye?” yani, “O nedir?” 

denince buna verilen cevabında yüklem olarak kullanılan hakikatidir. Mahiyet-i insan 

“Düşünen canlı” olmasıdır.  

8. Suretü’ş-Şey: Bir şeyin fizikî alemde müşahhasâta atıldığı zaman geriye kalan şey. 

Suret. Bir şeyin bil-fiil meydana gelmesini sağlayan şeydir. Aristo buna “Form” demiştir. 

Madde bozulunca suret kaybolur; ama heyulâ ile devam eder. Aristo heyulanın değişen ve 

değişmeyen tarafının olduğunu savunur ve buna suret/form der. “Yoksa cüz’e ayrılınca yok 

olması gerekir” demiştir. Buna “heyûlâ-madde” adını verir. 

Suret de ikiye ayrılır: 

1. Cismiyye: Boyutları olan ve ilk bakışta cisimde idrak edilen cevherdir. 

2. Nev’iyye: Hulûl ettiği şey olmadan varlığı tanımlamayan suretlerdir. Su, hava, ateş ve 

toprağı bir kılan suret-i cismiyyesi, ayrı ayrı kılan da suret-i nev’iyyesidir.  

 

Bu’d: Boyut demektir. Çoğulu “Buûd” şeklindedir. Cisimle kaim olan uzunluktur. Bu 

sebeple mesafeye “Bu’d” ve “Buûd” denir. 

 

Burhan: Yakînî, şüphesiz bilgiye ulaşmak için kesin mukaddimelerden oluşan kıyastır.  

 

Cedel: Mücadele, münakaşa anlamındadır. Mantıkta meşhurattan, yani, halk arasında 

meşhur olan mukaddimelerden oluşan bir kıyas çeşididir. 

 

Cehl: Gerçekte olduğunun aksine inanmaktır. İki nevidir.  

a) Cehl-i Basit: Bilinmesi gerekeni bilmemektir. 

b) Cehl-i Mürekkeb: Bir şeyi yanlış bilmektir. Bu da iki nevidir. Birincisi, bir şeyin aslını 

bilmemektir. İkincisi ise bilmediğini de bilmemektir. Sehl’e soruldu: “En büyük günah nedir?” 

“Cehalet” diye cevap verdi. “Ondan daha büyük günah var mıdır?” dediler. “Evet, cehâletini 

bilmemek ve öğrenmeye ihtiyaç duymamaktır” dedi. 

 

Cevher: Varlığını kendi kendine sürdürebilen. Arazın zıddıdır. Cevhere “Ayn-ı Basit” 

demişlerdir. Bir şeyle birlememiş, kendi varlığı ile kaim olandır. Buna “Cüz’ü lâ yetecezzâ” 

denilmiştir. Bölünmeyen parçadır. Cisim ise cevherlerin ve arazların oluşturduğu bütündür.  

Âlem cevher ve cisimlerden ibarettir. Cevher-i ferd ise atomlardır.  

 

Cisim: Eni, boyu, derinliği ve hacmi olan şeydir. Cevherlerin ve arazların birleşmesi ile 

meydana gelen şeylerin tamamına “cisim” denir.  

  



Cüz’: Bir bütüne ait olan bütünün parçalarına denir. Cüz’, ayak, baş, el ise; küll vücuttur. 

Veya cüz’ pencere, kapı ve duvar ise; küll evdir. Küllînin hariçte vücudu yoktur. “İnsan” 

denince bütün insanlar bu kelimenin şümulüne girer.  

 

Cüz’î: Mefhumlarda ortaklık kabul etmeyen demektir. “Zeyd” gibi. Cüz’e küllün adı 

verilemediği halde cüz’îye küllînin adı verilebilir. Şöyle ki: İnsanın parçası olan el ve ayağa 

insan denilmediği halde, her bir insana da tüm insanlara da “insan” denilebilmektedir. Her bir 

insan ise bu durumda cüz’ olur. Aynı şekilde, zihayat denildiğinde bütün hayat sahipleri buna 

dahil olduğu gibi, bir karıncaya da zihayat denilebilir.  

 

Devr: Kısırdöngü demektir. Bir şeyin kendisine muhtaç olana muhtaç olmasıdır. A’yı 

anlamak için B’ye; B’yi anlamak için A’ya muhtaç olmak devirdir. A’nın B’ye; B’nin A’ya 

muhtaç olmasına “Devr-i Murassah” denir. A, B’ye; B de C’ye, C de ‘A’ya muhtaç olursa buna 

da “Devr-i Muzmer” adı verilir. 

Yumurta ve tavuk misalinde olduğu gibi “Yumurta mı tavuktan çıktı, yoksa tavuk mu 

yumurtadan çıktı” dersek bu devirdir. Burada yumurtayı devreden çıkarırsak tavuk, tavuğu 

devreden çıkarırsak yumurta kendi kendini yapmış durumuna düşer. Bu ise muhaldir. Bunun 

doğru cevabı “Her ikisini de Allah yarattı” şeklindedir.  

Devir ve teselsül batıldır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu konuda şöyle der: 

“Felsefe ve Kelam ulemasının yaptığı gibi esbab ve teselsülün berahini ile âlemin nihayetinde 

kesilmesinden ise, her şeyde Hâlık-ı Külli Şey’e has sikkeyi göstermek daha kat’î ve daha 

kolaydır. … Zira, mümkinat birbirini icad edip teselsül edemez. Yahut o onu, o da onu icat edip 

teselsül suretinde dahi olamaz. Öyle ise bir Vâcibu’l-Vücut vardır ki bunları icad ediyor, yoktan 

yaratıyor.” (Sözler, 33 Söz, s.626.)  

Yüce Allah sebepleri yaratmış, onunla “Esma-i Hüsnâsını” tecelli ettirip kendisini akıl ve 

şuur sahiplerine tanıttımış; ancak sebeplere tesir vermemiştir. Müessir-i Hakiki de 

Müsebbibü’l-Esbab da Allah’tır. Zira sebeplerin hepsi aciz ve cahil, kör ve sağırdır. Müessir 

“Hikmet, İlim, İrade ve Kudrettir.” Bunlar ise sebeplerde yoktur ki fail ve mucid olsunlar. 

Tavuğu da yumurtayı da Allah yarattığı gibi, ağacı da meyveyi de Allah yaratıyor. Devir ve 

teselsülün muhaliyeti ve imkansızlığı gösteriyor ki perde arkasında “İlim, İrade, Hikmet ve 

Kudret sahibi birisi var ki sebepleri de sonuçları da yaratıyor.  

Devir bir şeyi dolayısıyla kendisi ile tarif ve ispat etme metodudur. Bir tarif ve kıyas 

hatasıdır. Buna “Devr-i Bâtıl” ve “Fasit Daire” denir. Buradan bir sonuç çıkmaz. Teselsül ise 

sebep-sonuç ilişkisinin sonsuza kadar uzamasıdır. Çözüm getirmeyen ve aynı olumsuz sonucu 

veren bu nevi kıyaslar döngü ve kısır döngü olup “Devr-i Batıl”dır. 

Tevhidi ispat eden “Hudus Delili”ne göre “Vacip” olan bir varlık “Mümkün” olan varlığı 

yaratmıştır. Mümkünün sebebi vacip olandır. “Âlem hâdistir ve mümkündür. Her hâdisin bir 

muhdisi vardır. Her mümkünün de bir müessiri vardır. Muhdis ve müessir ancak bir olan 

Allah’tır.” 

Filozof İbn-i Rüşd “Buhar ve yağmur” devrini misal vererek bunun mümkün 

olabileceğini ifade etmiş ve “Hudus Delili”nin Allah’ın birliğine delil olmayacağını iddia etmiş 

ve sebeplerin müessir olduğunu iddia etmiştir. Ancak İmam-ı Gazali bunu tenkit etmiş ve 

sebeplerin sonuçları doğurmayacağı, sebebin de sonucun da ancak “İlim, irade ve kudret sahibi 

olan Allah’ın icadı ve yaratması ile mümkün olacağını ifade etmiştir. Bulutu da yağmuru da 

yaratan Allah’tır, bulut yağmurun zahiri sebebi gibi görünse de hakikatte gerçek sebep değildir, 

müessir-i hakiki Allah’tır. Aynı şekilde ağacı da meyveyi de çekirdeği de yaratan Allah’tır” 

demiştir.  

Gazali sebep sonuç ilişkisinin sonsuza kadar gidemeyeceği gibi hiçbir sebebin sonucu 

doğurmayacağını, sonuçların da sebeplere ihtiyacı olmayacağını Peygamberlere verilen 

“mucize” ve evliyaya verilen “keramet” ile ispat eder. Bundan anlaşılmaktadır ki her şeyi 



yoktan yaratan ve sebeplere ihtiyaç duymayan Allah’tır. Allah her an her yerde “Fail-i 

Muhtardır. Ve Allah “Fa’âlün limâ yürid” olup daima faal bir şekilde iradesi ve kudreti ile iş 

görmektedir. Güneş ışığının dünyayı kuşatması gibi her şey Allah’ın kâinatın tamamını kuşatan 

sonsuz ilim, irade ve kudretinin eseridir. Zira, kâinatta birbirine bağlı öyle bir düzen, nizam ve 

intizam var ki en basit bir şeyin icadı ve yaratılması zorunlu olarak bütün kâinatın birbirine 

yardım etmesine bağlıdır. Öyle ise bir meyveyi yaratan ağacı yaratandan başkası, ağacı yaratan 

da kâinatı yaratandan başkası olamaz. Hastalık sirayet ediyorsa ilk hastaya hastalık kimden 

sirayet ediyor? 

Devrin muhal olduğunun açık bir misali “A okuluna kaydın B okuluna kayıt olmak 

şartına, B okuluna kaydın ise A okuluna kayıt olma şartına bağlı olsa her ikisi de imkânsız 

olur.” 

Devir ve teselsül muhaldir.  Zira tavuk yumurtayı, yumurta tavuğu yaptığı taktirde tavuk 

kendi kendisini yapmış olur; bu ise muhaldir. Aynı şekilde ağaç çekirdeği, çekirdek ağacı 

yapmış olsa ağaç kendi kendisini yapmış olur. Bu da muhaldir. 

 

Emare: Zanni delil ve alamet demektir. Kendisinin bilinmesiyle bir başka şeyin meydana 

geleceğinin bilinmesidir. Bulut yağmurun yağacağına emâredir; ama zannîdir. Zira yağmaya da 

bilir. Emare ile alametin farkı şudur: Alamet kelimeden ayrılmaz; emare ayrılır. “El” takısı isme 

alamettir ve kesindir. “El takısı olan kelime isimdir. 

 

Eser: Netice, ürün, alamet, semere ve parça demektir. Yerine göre farklı anlama gelir. 

 

Evveliyât: Zaruriyatın birinci kısmı olan evvelî bilgiler. Herhangi bir bilgi aracına ihtiyaç 

duyulmadan mevzu ile mahmul arasındaki nisbeti idrakten hasıl olan açık önermelerdir. Misal; 

“İçtimaü’z-zıddeyn muhaldir.” “Bütün parçalarından büyüktür” gibi… 

 

Felsefe: Alemin mebde ve meadını akıl esasına göre inceleyen ilimler topluluğudur. Aklî 

ilimlerin tamamı düşüncenin ürünü olduğu için Felsefe sayılır ve ondan ayrılmışlardır. Nazarî 

ilimlerden olan Matematik, Mantık, Fizik, Kimya vb. fenni ilimler Felsefî ilimler sayılırlar. Bu 

sebeple Matematik ve Mantık hariç diğer ilimler Zannîdirler ve daima gelişmeye müsaittir. Elde 

edilen bulgular, daha sonra elde edilen yeni bulgularla değişir ve gelişme kaydeder. Bu sebeple 

fennî bilgiler zanniyattandır. 

 

Fikir: Nazar, yani akıl yoluyla araştırma ve düşünme yoluyla bilinenden bilinmeyene 

intikal etmek ve bilinenleri zihnen sıralamaktır. 

 

Gâye: Bir şeyin varlığı kendisi için olan şey. Amaç ve hedef. Meselâ, yaratılışın gayesi 

ibadettir; yani iman ve itaattir. Bir şeyin sonunda elde edilen faydaya da gâye denir.  

 

Had: Bir şeyin mahiyetine delalet eden söz, 

tarif demektir.  

 

Hat: Sadece uzunluğu olan ve derinliği 

olmayan çizgi. 

 

Hâdis: Sonradan yaratılan. Üzerinden yokluk 

geçene “Hads-i Zamanî” denir. Başkasına muhtaç 

olan anlamında da “Hâdis-i Zâtî” denir.  

 



Hads: Zihnin mukaddimelerinden neticeye sür’at-i intikalidir. Ânî tahmin. Fikir bunun 

tersidir. Fikirde belli aşamaları vardır. Uzun süre düşünmekle elde edilir. Hads yoluyla elde 

edilen bilgilere “Hadsiyyât” denir. Hadsiyyat yakînî bilgi verir.  

 

Hakikat: Gerçekliği ve kesinliği olan şeydir. Bir şeyin özü, aslı ve mahiyetine hakikat 

denir. Şeyi kendisine kılan temel unsurlar mecmuası. İnsanın hakikati “konuşan canlı” 

olmasıdır. 

 

Heyûlâ: Asıl, öz ve ana madde anlamına gelir. Cisimde ittisal ve infisal gibi cisme ârız 

olan hallere rağmen hakikatini devam ettiren şeydir. Cisme özelliğini veren cevher, suret-i 

cismaniyeye ve nev’iyyeye mahal olan şeydir.  

 

Hikmet: Bir işi veya sözü yerli yerinde olabilecek en güzel haliyle ortaya koymaktır. 

Burhan ve hakka uygun söze de hikmetli söz denir. Aklın ürünü olan ve hakikate hizmet eden 

felsefî ilimlere de hikmet denilmiştir. Hikmetin dışındaki bilgilere ise zanniyat ve safsata 

denilir. Hikmet ayrıca eşyanın hakikatine ve yaratılış amacına uygun beşer aklı ve gücü 

oranında araştıran bir ilim dalıdır. 

 

Hüccet: Delil demektir. Bir davanın doğruluğuna delil olan belgelerdir.  

 

Hulûl: Bir şeyin diğer bir şeye dahil olmasıdır. Hulul eden yere ise “mahal” denir.  

 

Hüküm: Bir şeyi diğer bir şeye olumlu veya olumsuz istinat etmektir. Bir şey hakkında 

verilen kesin karardır. 

 

 

İdrâk: Nefs-i natıkda bir şeyin suretinin hasıl olmasıdır. İdrake “tasavvur” da denir. 

Olumlu veya olumsuz bir şeyde birleşirse buna “Tasdik” denir.  

 

İfrat: Bir şeyi olduğundan fazla göstermek suretiyle haddi aşmaktır. “Tefrit” bunun 

nakızıdır, tersidir. Olduğundan basit ve az görerek haddi aşmaktır.  

 

İllet: Müessir sebeptir. Bir şeyin haricinde olduğu halde ona tesir eden ve onun varlığı 

kendisine bağlı olmasıdır. İllete ihtiyacı olan şeye “malûl” denir. Başka bir şeye gerek kalmadan 

tek başına sebep olursa buna “İllet-i Tâmme” adı verilir. Böyle olmayana da “İllet-i Nâkısa” 

denir.  

 

İmkân: Varlığı ve yokluğu kendi zatının gereği olmayan şeye “imkân” denir. Varlığı 

vacip ve yokluğu muhal olmayan şeyler mümkünattandır. Bu sebeple varlıklar “mümkün”dür; 

çoğulu mümkinâttır. 

Varlığı zorunlu olana “Vacip” denir. Vacibin varlığı kendi zatının lazıme-i zaruriyesidir. 

Buna “Kıyam bi-nefsihi” denir. O da “Vacibu’l-Vücud” olan Allah’ın “Zâti Sıfatıdır.” Varlığı 

zorunlu olanın yokluğu muhal ve mümtenidir. Allah’ın varlığı zorunlu ve vacip, yokluğu ve 

şeriki mümteni ve muhaldir. Vacibu’l-Vücdudun zatına has vacip sıfatları “Vücud, Kıdem, 

Beka, Vahdaniyet, Muhalefetün lil-havadis ve kıyam bi-nefsihi”dir. Bu sıfatlar Vacibu’l-

Vücuda vacip olan sıfatlardır, bu sıfatlardan birisinin bulunmaması ise muhaldir. Allah’ın 

yarattığı bütün varlıklar ise mümkünattan olan varlıklardır, varlığı ve yokluğu Allah’ın 

iradesine ve kudretine aittir.  

İmkân ikiye ayrılır: 



1. İmkân-ı Has: Zorunluluğun olumluluk ve olumsuzluk şıklarının her ikisinden de 

nefyedilmesidir. “Tüm insanlar fiilen yazıcıdır” “Tüm insanlar fiilen yazıcı değildir.” Bu iki 

önermenin her ikisi de insan için zorunlu değildir. 

2. İmkân-ı Âmm: Zorunluluğun tek şıktan nefyedilmesidir. “Tüm ateşler ısıtıcıdır.” 

“Hiçbir ateş ısıtıcı değildir” önermelerine göre ateşin ısıtıcı olması “imkân-ı âmm” ile 

mümkündür. 

 

Istılâh: Lügat manası dışında ilk va’zedildiği manânın dışında bir başka manaya va’z 

edilmesidir. “Sarf” lügatte “değiştirme” anlamına gelirken dilciler “mastarı değiştirme” fakihler 

de “parayı değiştirme” olarak isimlendirmişlerdir. Bunlar ıstılahtır. Meselâ “Salat” lügatte dua 

etmek anlamında olduğu halde din ıstılahında “Şartlarına uygun beş vakit namaz” anlamına 

gelir. Istılah anlamları ilimlerin kendi dillerine göre farklılık arz eder.  

 

İz’an: Kesin kanaat demektir. Kalbin karar vermesi. Azmetmek iz’an tasdikinin 

şartlarındandır. Basiret, anlayış ve tam teslimiyetle itaat etmek anlamlarına da gelir.  

 

Kâide: Bütün cüz’iyatına intibak eden küllî önermedir. Kural anlamına da gelmektedir. 

 

Kânun: Hükmünü kendisinden öğrendiğimiz cüz’iyyatının hepsine uyan küllî. “Fail 

mef’uldür” sözü nahiv ilminde bir kanundur.  

 

Kavl: “Söz” demektir. Meselâ; “İnsan canlıdır” bir kavildir. Ayrıca “Lafza dökülmüş 

kazıyyelerden mürekkep lafızdır” denilir. Lafza dökülmemiş, zihinde bulunan musavver 

kazıyyeler ise mürekkeb mana bir kavil sayılır. 

 

Kemiyet: Nicelik. Bölünmeyi kabul eden araz. Kazıyyelerin külliye ve cüz’iye gibi 

kısımlara ayrılması kemiyet itibarıyladır.  

 

Keyfiyet: Nitelik. Kalite. Bir kazıyyenin mucibe (olumlu) ve salibe (olumsuz) gibi 

kısımlara ayrılması keyfiyet yönüyledir.  

 

Künh: Bir şeyin aslı, özü ve cevherine künhü 

denir. 

 

 Ma’dum: Ademe mahkûm olan, yok olan, 

kendisinden haber verilmesi mümkün olmayan 

demektir.  

 

Mahiyet: “O nedir?” sorusunun cevabı olacak 

şekilde eşyanın aslı ve esasıdır. İnsan için “Düşünen 

canlı” eşya için “O şudur” diye yapılan tarifi onun 

mahiyetini anlatır. Eşyanın hariçteki sübutuna 

“Hakikat” başkalarından farklı olan yönü ile de 

“hüviyet” denir.  

 

Ma’nâ: Bir şeyden kast olunan şeye mânâ ve anlamı denir. 

 

Marifet: Bir şeyi olduğu gibi idrak etmektir. Bilmediği bir şeyi bilmek de marifettir. 

Allah’ı isim ve sıfatları ile ve bunların kainattaki ve eşyadaki tecellileri ile tanımaya da 

“Marifetullah” denir. Marifetullaha giden yol “Enfüsî ve Âfâkî” olarak ikiye ayrılır. Enfüsî, 



kişinin kendisini tanımasıdır. “Kendini bilen Rabbini bilir” bu hakikati ifade eder. Kendini 

tanıma ise Allah’ın isimlerinin nefsimizdeki tecellilerini bilmek ve tanımak şeklindedir. Âfâki 

tanıma ise Allah’ın isimlerinin kâinat aynasındaki tecellilerini bilmeye bağlıdır. Allah’ın “İlim, 

İrade, Kudret, Hikmet, İnayet ve Rahmetini” bilmek ve tanımakla Marifetullahda terakki ve 

tekâmül edilir. 

 

Meleke: Allah’ın verdiği kabiliyeti geliştirerek bir konuda ustalaşmak ve ihtisas yapmak. 

 

Mukaddime: Giriş demektir. Mantık dilinde kıyası oluşturan öncüllerin her biridir.  

 

Muâraza: Delile karşı delil getirmek ve muhatabın fikrini çürütmeye çalışmaktır. 

 

Mutlak: Delalet ettiği şey muayyen olmayan, sınırlandırılmayan, belli bir şeye ve bir 

şarta bağlanmayan, kayıt altına alınmayan demektir. Teklik, çokluk veya herhangi bir vasıfla 

kayıtlı olmayan, delalet ettiği fertlerden herhangi birini ifade eden lafız. Şarta bağlanan ve 

sınırlandırılan ve bir şeyle kayıtlanan şeye ise “Mukayyet” denir.  

 

Mutabakat: Uyum içinde olmak, uymak. 

 

Müşâbehet: Benzer olmak, benzemek. 

 

Safsata: Hayal ve vehim ürünü olan mukaddimelerden oluşan bir mugalata ürünüdür. 

Zahirde doğru gibi görünen ama hakikatte yanlış olan kıyaslardır. Doğru olmadığı halde 

cerbeze ile doğru gibi gösterilen düşünceler ve sözlerdir. Sahte ve yanlış çıkarımlar ve bu 

çıkarımlara mukaddime olan argümanlardır.  

Meselâ:  

“UFO’ların dünyayı ziyaret etmediği yolunda hiçbir delil yoktur. Demek ki ediyorlar.” 

“Gençler çok çikolata yiyorlar. Onlarda sivilce çok oluyor. Çikolata sivilce yapar.” 

“Güneş tutulmasından sonra deprem oldu. Depremin sebebi güneş tutulmasıdır.” 

 

Sebep: Hedefe ulaştıran vasıtadır.  

 

Şart: Biri meydana gelince diğerinin de meydana geldiğine bağlamaktır. Namaz için 

abdest şarttır. Evlilik için nikah şartı vardır.  

 

Teselsül: Sonu olmayan şeylerin peş peşe sıralanmasıdır. Bir şeyin zincirleme devam 

etmesidir. Sebep sonuç zincirinin sonsuza kadar uzanması muhaldir. Öyle ise bir “Vacibu’l-

Vücut” vardır.  

 

Teşahhus: Bir başkasında olmayan ayırıcı özellik. Ali’nin özellikleri bir başkasında 

olmaz, ona aittir ve bu onun şahsiyetini meydana getirir.  

 

Tevehhüm: Vehim ve hayal ürünü olan şeylerdir. Ayrıca mantıkta cüz’î bir manayı idrak 

etme anlamına da gelir. Ali’yi tanımak gibi… 

 

Tezayüf: İki şeyin birbiri ile alakası, diğerinin de ona olan alakasına sebep olacak tarzda 

birbiri ile ilişkisinin olmasıdır. Babalık ve oğulluk. Karı ve koca olmak gibi. Zira bunlar 

birbirini gerektirir.  

 



Unsur: Farklı tabiatlara sahip olup cisimleri meydana getiren asıllardır. Dört temel unsur 

vardır. Bunlar “Su, hava, toprak ve ateştir.” Bunlara “Anasır-ı Erbaa” denir. Bunlar da ağır ve 

hafif olarak ikiye ayrılır. Su ve toprak ağır olup aşağıya düşer, hava ve ısı ise hafif olup yukarıya 

doğru çıkar.  

 

 

 

 

  



İKİNCİ BÖLÜM 

ESİRÜDDİN EL-EBHERÎ’NİN İSAGOJİ KİTABI 

(MANTIĞA GİRİŞ) 

 

Esirüddin El-Ebherî (v.663/1265) 

Esirüddin el-Mufaddal b. Ömer es-Semerkandî el-Ebherî tahsiline Musul’da başladı, 

Horosan ve Bağdat’ta tamamladı. Kemâlettin b. Yunus’dan ders okudu. İbn-i Hallikan’a 

hocalık yaptı. Musul’dan Erbil’e geçerek orada ikamet etti. Türk beylerinin saraylarında 

ağırlandı. Fen ve Felsefe ilimlerinde çalıştı. Felsefe, Mantık, Astronomi, Geometri dallarında 

eserler verdi. 

 

Meşhur Eserleri: 

1. Hidayetü’l-Hikme: Felsefe, Tabiiyyat ve 

İlâhiyat bölüm lerinden oluşur. İsmail Gelenbevî 

(v.1205/1791) bu esere bir “Ta’likât” yazmıştır. Ayrıca bu 

esere pek çok haşiye ve şerhler yazılmıştır. 

2. İsagoji: Mantık ilmine giriş anlamına gelen bu 

eserin tam adı “Risaletü’l-Esiriyye fi’l-Mantık”dır. Bu 

eser Medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş ve 

hakkında pek çok haşiye ve şerhler yazılmıştır.  

3. Zübdetü’l-Esrâr 

4. Keşfu’l-Hakâık fî Tahrîri’d-Dekâık 

5. Merâsıdu’l-Makâsıd 

6. Muhtasar fî İlmi’l-Hey’e 

7. Dirâyetü’l-Eflâk 

8. Risale fî Berkâri’l-Maktû  

 

İsagoji kitabının başında Esirüddîn el-Ebherî’ye şöyle methiye yapılmıştır: “Eş-Şeyh, 

İmamu’l-Allâme, Efdalu’l-Müteahhirîn, Kudvetü’l-Hukemâi’r-Râsihîn Esirüddin el-Ebheri 

Allah toprağını pak ve temiz eylesin, makamını da Cennetü’l-Me’vâ kılsın” buyurdu ki:  

 

Musannife yapılan bu gibi methiye ve övgülerin sebebi talebe-i ulumun ilme, müellife ve 

kitaba tevkır ve tazimini temin ile istifadelerini artırmak amacına yöneliktir. Bu hüsn-ü niyetin 

gereğidir. Musannifler de bu methe kesb-i istihkakı vardır.  

İlimde derinleşen ve ihtisas sahibi olanlara “Râsihûn” denir. Fen ve felsefede 

derinleşenlere ise “Hukemâ” denilmektedir. “Esiruddin” dinde seçkin ve değerli kimse 

demektir. Bütün bu vasıflar Ebheri’nin hak ettiği vasıflardır.  

 

Hikmet ve Hukemâ Ne Demektir? 

Hikmet, bir işi veya sözü yerli yerinde ve olabilecek en güzel haliyle, maslahata ve 

faydaya yönelik olarak ortaya koyabilmektir. Allah “Hakîm” olup bütün işleri ve sözleri 

hikmettir. Kur’ân-ı Kerimde hikmet, Allah’ı Zâtı için, hayrı da kendisi ile amel etmek için 

tanımak ve bilmek şeklinde ifade etmektedir.  

Hikmet Allah’ın kitabında haber verdiği, peygamberin haber verdiği hususlardır ki Yüce 

Allah kendi kelâmına “Kitap” Peygamberin sözlerine ve sünnetine de “Hikmet” adını vermiştir. 

“Biz size Kitabı ve Hikmeti verdik” (Bakara, 2:151; Nisa, 4:153.) buyurmuştur. 

Aklın ortaya koyduğu güzel fikirlere, sözlere ve yaptığı güzel işlere de “hikmet” 

denilmiştir. Bu manada hikmet eşyanın hakikatini, faydasını ve insanlığa faydalı şekilde 

kullanımını, yaratılış ve veriliş amacına uygun kullanımını bilmektir. Bunu araştıran ilme de 

“Hikmet” denilmiştir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Kime hikmet verilmişse ona çok büyük 



hayırlar verilmiştir” (Bakara, 2:269.) buyurarak hikmetin insana ne derece faydalı olduğunu 

ifade eder ve hikmeti aramamızı, aklımızı kullanmamızı, hikmet ehlinden istifade etmemizi 

manen emreder.  

Hikmet ehli olan, hak ve hakikati arayan ve ortaya çıkaran, insanlığa faydalı ilimleri ve 

sanatları öğreten felsefecilere ve filozoflara “Hukemâ” denilir. “Hakîm” kelimesi, Allah’ın 

Esma-i Hüsnâ’sından “Hakîm” isminden kaynaklanır. Bu mazhar olanlara “Ehl-i Hikmet” 

denilir. Hikmet kişinin sözlerinde, davranışlarında ve işlerinde, tavır ve tutumlarında ifrat ve 

tefritten uzak durması, vasatı ve istikameti takip etmesidir. Düzenli, planlı ve ölçülü hareket 

hikmetli hareket demektir. 

Hikmet aklî ilimlerin kemâlidir. Seyid Şerif Cürcânî “Ta’rifât” isimli eserinde hikmeti, 

“eşyanın hakikatinin varlık âleminde olduğu vecihle ve beşer takati nispetinde incelediği 

ilimdir” diye tarif eder. Felsefî ilimlerinde hakikate vakıf olanların ilmine “hikmet” sahibine de 

“Hakîm” denilir, çoğulu “Hukemâ”dır. Bu sebeple Felsefeye İslam dünyasında “İlm-i Hikmet” 

denilmiştir.  

Bediüzzaman Said Nursi Kur’ân Tefsiri Risale-i Nurlar ile fennî ilimleri “Maarif-i 

İlâhiye” Felsefeyi de “Hikmet-i Rabbaniye” haline getirmiştir. Bediüzzaman eserlerini sadece 

“Hakka hizmet için” telif etmiştir.  

 

İlm-i Mantığa Giriş 

İlme adım atan bir kimsenin bilmesi gereken temel ilimlerden birincisi aklı güzel ve doğru 

çalıştırmayı sağlayan Mantık kurallarıdır. Bu çalışmamız “İsagoji” esas alınarak bir nevi şerh 

mahiyetinde olmakla mübtedilerin bilmesi gereken temel mantık kavramlarını içermektedir. 

Arapça öğrenmek isteyen için İmam Birgivî’nin “Nahiv” kitabı “Avamil”i ne ise Mantıkta da 

Ebherî’nin “İsagoji” kitabı öyledir. Aklî ve Naklî ilimlere giriş sadedinde öğrenilmesi gerekir. 

İmam Gazali’den sonra Medreselerde Mantık ders kitabı olarak müfredata girmiş ve sonrasında 

temel dersler arasından okunmaya devam etmiştir.  

Mantık aklî ilimlerle beraber naklî ilimlerde de miyâr, ölçü ve mikyastır. Fıkıhta özellikle 

“Kıyas” çok önemli olmuştur. Usul-ü Tefsir ve Hadiste dahi Mantık mizanları esas alınmıştır. 

Bu konuda İmam İbn-i Hacer’in “Nüzhetü’n-Nazar” isimli eserine bakılabilir.  

 

 

İSAGOJİ / KÜLLİYAT-I HAMSE 

 

Tasavvurât / Mebadi-i Tasavvurât  

 

Lafız: Va’z olunduğu şeye delalet eden kelimedir. Tam olarak manaya delâlet ederse 

“Delail-i Mutabıkıyye” denir. Cüz’üne delalet ederse “Delalet-i Tazammuniye” denir. Mevzu-

u Lehin zihnen lazım olan diğer bir kısmına delalet ederse buna da “Delalet-i İltizamiye” denir.  

Meselâ “İnsan” kelimesi “Hayvan-ı Natıka” delaleti delalet-i mutabıkıye ile, insanın bir 

cüzüne/ferdine delalet-i tazammuniye ile, ilme ve kitabete olan kabiliyetine ise delalet-i 

iltizamiye ile delalet eder.  

 

Delalet: Bir şeyin bilinmesi ile diğer bir şeyin bilinmesidir. Kendisinin bilinmesiyle diğer 

bir şeyin de bilinmesine “dâl” bilinen bu şeyden dolayı bilinen diğer şeye de “medlûl” denir.  

Meselâ, havanın bulutlu olmasından yağmurun yağacağının bilinmesi gibi… Bulut ile 

yağmur arasındaki ilişkiye de “delâlet” adı verilir. Havanın bulutu “dâl” yağmurun yağması ile 

“medlûl” olur. Zeyd ismi “dâl” ismin sahibi ise “medlûl” olur. 

 



Delil: Rehber anlamındadır. Kendisi ile doğru bulunan şeye “delil” denir. Istılahta ise 

kendisinin bilinmesi ile bir başka şeyin bilinmesidir. Mantıkta ise hatt-ı asgara, hatt-ı evsatı 

ekleyerek matluba ulaşmaktır.  

Delalet-i mutlaka iki nevidir: 

a) Delâlet-i Lafziyyedir ki bu sözlü delalettir.  

b) Delâlet-i Gayr-i Lafziyyedir ki sözsüz 

delalettir.  

Bunların her biri de üç nevi olup tamamı altı 

kısımdır.  

1. Delalet-i Lafzıyye-i Vaz’ıyye: Hem söz hem 

de vazı’ yoluyla delalettir. Vazı’: Bir lafzı veya bir 

başka şeyi belli bir mananın karşısına koymaktır. 

Kelimelerin manalarına delaleti bu nevidendir. 

“İnsan” lafzının “hayvan-ı natıka” delaleti vazı’ın bu 

manaya tahisisi ile mümkündür. Buna delalet-i vaz’ıyye-i lafziyye denilir.  

2. Delalet-i Vaz’ıyye-i Akliyye: Manaya delâleti hem söz hem de mücerret akıl vasıtasıyla 

olan delâlettir. Meselâ; Duvarın arkasındaki sesin orada bir insan olduğuna delâleti bu 

nevidendir. Bu sesin ifade ettiği manadan daha ziyade aklın bilmesi iledir.  

3. Delâlet-i Lafzıyye-i Tabiiyye: Manaya hem söz hem de tabiatının delil olmasıdır. 

Meselâ; “Ah! Ah!” diyen birisi bununla hasta olduğunu ve acı çektiğini ifade etmektedir. 

İnlemek ve “âh!” çekmek Allah’ın hastanın tabiatına koyduğu şeydir 

4. Delâlet-i Gayr-ı Lafzıyye-i Vaz’ıyye: Sözsüz bir şeyin vazı’ yoluyla manaya delâletidir. 

Trafik işaretleri gibi… Bu işaretlerin belli manaları ifade etmesi belli manalara va’z edilmeleri 

ile mümkün olmuş olur.  

5.  Delalet-i Gayr-ı Lafzıyye-i Akliyye: Aklın bir manaya delâlet etmesidir. Eserin 

müessire, nimetin mün’ime delâletleri gibi… Zira bir şeyin kendi kendisine olmayacağına akıl 

hükmeder. Akıl katipsiz kitap, ustasız eser olmayacağını idrak eden anlama cihazıdır.  

6. Delâlet-i Gayr-ı Lafzıyye-i Tabiiyye: Herhangi bir şeyin yaratılışından tabiatı gereği 

bir manaya delalet etmesidir.  

Bütün bunların delaletine akıl hükmeder ve akla göredir. Akıl anlama aletidir, itiraz aleti 

değildir. Bir kitapta ifade edilen manayı, bir sanat eserindeki sanatı akıl görür. Göz ise sadece 

sayfayı ve harfleri görür. Ayasofya binasının sanatını ve değerini akıl görür, göz ise sadece 

taşları ve şekilleri görür.  

Mantığın ilgilendiği delalet nev’i ise “Delalet-i Vaz’ıyye-i Lafzıyye” kısmıdır. 

 

Delâlet-i Vaz’ıyye-i Lafzıyyenin Aksamı 

Delalet-i vaz’iyye-i lafzıyye, mutabıkıyye, tazammuniyye ve iltizamiyye olmak üzere üç 

kısma ayrılır. 

1. Delalet-i Mutabıkıyye: İfade ettiği mananın va’z olunduğu mananın tamamına delalet 

etmesidir. Meselâ; “İnsan” lafzı “hayvan-ı nâtık” kast edilirse mezkûr mananın tamamını 

tazammun etmiş olur. Manay-ı maksut mevzu-u lehe müsâvî olmakla arada mutabakat var 

demektir.  

2. Delalet-i Tazammuniye: “İnsan” kelimesi ile cümle içindeki mananın bir cüz’ü, bir 

parçası maksut ise bu durumda delalet-i tazammuniye olur. İnsandan kast edilen “Ahmet ve 

Mehmet” olduğu zaman böyledir. 

3. Delalet-i İltizamiyye: Aralarında aklen bir bağ bulunan bir mananın lafzın mevzu-u 

lehe olan “insan”ın yani mevzu-u lehin haricinde kullanılmasıdır. Bu bağa “lüzum” denir. Bu 

zihnî ve aklî bir bağ olmalıdır. Hakikat ile mecaz arasındaki bağda olduğu gibidir.  

Lafız ile manay-ı maksut arasında zihnen kurulan bu alakaya “Delalet-i İltizamiye” 

denilmektedir. Meselâ, insanın ilme ve yazmaya olan kabiliyetini olması gibi… 



Delalet-i İltizamiye ulûm-u akliye ve münazarada dilinde geçerlidir. Konuşma dilinde ise 

“teârüf” esas olduğu için ilgi bağ örfî olur. Ulum-u akliye dili aklî ve soyut olduğu için bağın 

zihnî olması gerekir.  

 

Kaide: “Lafız ya müfrettir veya müelleftir.” 

Müellef mürekkeb demektir.  

 

Müfred lafız cüz’üyle mananın cüz’ünün kast 

edilmeyendir. “İnsan” lafzı gibi. 

Müellef, müfred gibi olmayandır. Yani, 

cüz’ünün manasının cüz’üne delalet eden lafızdır.  

“Taş atıcı” gibi… “İnsan” lafzı hece 

harflerine bölünürse mana ifade etmezler. 

“Hayvan-ı nâtık” mürekkep bir kelimedir, 

bölününce “Canlı” ve “konuşan” gibi manalar ifade 

ederler. Bu durumda “insan” lafzı müfred; “hayvan-

ı natık” ise müellef olur. 

 

Müfred Lafız 

Cüz’ü mananın cüz’üne delalet etmeyen lafızdır. “Zeyd” “Ali” gibi. Cüzleri şahs-ı 

melhuzun cüzlerine delalet etmezler. 

Müfred lafızlar beş nevidir: 

1. Lafzın cüz’ü olmayan lafızdır. Manasının da cüz’ü olmaz. “Kı” yani “Kork” lafzının 

bir isim olduğu düşünüldüğünde cüz’ü yoktur ve manası da yoktur. 

2. Lafzın cüz’ü vardır; mananın cüz’ü yoktur. Lafzın cüz’ü mananın cüz’üne delâlet 

etmez. Meselâ; “Nokta” lafzı gibidir. Manası nihayet-i harftir. Cüz’ü yoktur. 

3. Hem lafzın hem mananın cüz’ü vardır; ama lafzın cüzlerinin mananın cüzlerine delâleti 

yoktur. Meselâ; “İnsan” lafzı gibi ki, manası “düşünen canlıdır” ancak lafzın cüzlerinin 

mananın cüzlerine delaleti kast edilmemiştir. Zira “insan” lafzındaki “i” harfi diğer harflerin 

manalarına delalet etmez.  

4. Lafzın cüzü mananın cüzüne delalet eder; ama maksud olan mananın cüzüne delâlet 

etmez. Meselâ; “Abdullah” lafzı lafzın cüzleri olan “Allah” ve “Abd” mananın cüzeleri olan 

“Allah ve kula” delalet etse de maksut olan ismin sahibinin cüzlerine delalet etmez.  

5. Lafzın cüzü kast edilen mananın cüzlerine delalet eder; ama lafzın kullanılması 

esnasında bu manalar kast olunmamıştır. Meselâ; “Hayvan-ı Natık” bir şahsın adı olsa lafzın 

cüzleri olan “Canlı ve Konuşan” manalarına delalet eder; ama o kişiye isim olduğu için sadece 

o ismin sahibi kast edilir.  

 

 



 

Mürekkeb/Müellef Lafız 

Bileşik lafızlardır. Cüzleri de mananın cüzlerine delalet eden lafızlardır. “Taş atan” lafzı 

gibi. “Taş” ve “atan” kelimeleri mana-i maksudun cüzlerine delalet eder ve etmektedir.  

 

Mülâzemet: Ayrılmazlık halidir. Bir şeyin diğer şeyden ayrılmasının düşünülmemesi 

gibi… Meselâ; “İnsan” lafzından “Hayvan-ı nâtık”ın ayrılması düşünülemez. Zira onu 

gerektirir. Ayrıldığı zaman “insan” lafzına delalet etmez. Buna mülazemet, yani, gereklilik hali 

denir.  

 

Kaide: Müfred ya cüz’îdir veya küllîdir. 

 

Küllî: Manasının ve mefhumunu düşünmenin birçok ferd arasında ortak olmasına mâni 

olmayan lafızdır. “İnsan” lafzı gibi. Kül, bütün demektir. Küllî ise, mefhumunda ortaklık kabul 

eden lafızlardır. “Külliyat-ı Hamse” ise, “Cins, Nev, Araz, Fasl ve Hassa”dır. Cüz’î ise 

mefhumunu tasavvur etmek külliyi düşünmekten men eden şeydir. “Ali” gibi… 

Küll, bütün demektir. Küllî, mefhumunda ortaklık kabul eden lafızlardır. Cins, nevi, araz, 

fasıl ve hassaya “Külliyat-ı Hamse” denir. Mefhumun tasavvurunun kendisini, yalnız mefhumu 

düşünmek, lafzın yalın mefhumunun zihinde canlanmasıdır.  

Mantıkta bir lafzın umum veya hususu düşünülerek va’z edildiğine bakarlar. Umum 

manayı ifade edene “Küllî” hususi bir anlam ifade edene de “Cüz’î” denir. Sıfat isimler ile cins 

isimler hep küllîdir. “İnsan” ve “Âlim” lafızları ki bunlar herkes için kullanılabilir.  

Özel isimler ve zamirler gibi hususi manalara va’zedilen lafızlar ise cüz’îdir. Meselâ, 

birisine “Ahmed” adının verilmesi yalnız onun akla gelmesi içindir. “Ahmed” lafzının 

manasında hususilik ve imtiyaz söz konusudur. “Ahmed” lafızını zihinde umumî canlandırmak 

çelişkidir, insan zihni böyle çelişkili şeyleri canlandıramaz ve tasavvur edemez. Ancak 

“Vacibu’l Vücut” ile “Şems” lafzını küllî kabul ederler. Zira bu iki lafız “ontolojik” bir 

durumdur.1 Örfen her şey bir “Vacübu’l-Vücudun” varlığın var olma hususu aydınlanır 

gerçekleşir. Bu sebeple bu lafızlar külli kabul edilirler.  

 

Kaide: Küllî, ya zâtîdir veya ârızîdir. 

 

Zâtî, (özel) cüz’iyyatının hakikatine dahil olan küllîlerdir. “İnsan” ve At”a nispet edilen 

“Hayvan” (canlı) lafzı böyledir. Arazî ise zatînin tam aksidir. “İnsan”a nispet edilen “dâhik” 

(gülen) lafzı böyledir. “Canlı” mefhumuna tüm canlılar dahil olur. İnsanın mahiyeti ise 

“düşünen canlı” olmasıdır. At “kişneyen” katır ise “anıran” canlıdır. Bu özellikler zât’a ait 

olduğu için zâtidir. 

Ârızî ise tam tersi fertlerin mahiyetine dahil olmayan ikincil mefhumlardır. Bunlar 

fertlerin mahiyetinde sonradan dahil olurlar. “Gülen, ağlayan, koşan, çalışkan, başarılı” gibi… 

Bunlar cüz’iyatının hakikatine dahil olan, cüz’iyyatından yer alan ve dışında olmayan demektir.  

Zâtî, “O nedir?” sorusunun cevabında fertlerine sadece ortaklık ciheti üzerine 

söylenendir. İnsan ve ata nispetle “canlı” mefhumu gibi ki buna “Cins” denir. Cins, “ ‘O nedir?’ 

sorusunun cevabında hakikatleri farklı farklı olan fertlere kullanılan küllî bir mahmuldür” 

şeklinde resmedilerek tarif edilir. 

Zâtî de “cins, nevi ve fasl olmak üzere üçe ayrılır. 

 

 

 
1 Ontolojik, ya da varlık-bilimsel delil, diğer kozmolojik, teleolojik ve ahlaki deliller gibi, Allah’ın varlığını belirli 

bir mantıksallıkla öne sürmeye ve geçerli kılmaya çalışır. Buna göre, tanrı en yetkin varlıktır. Var olmamak en 

yetkin olmayla çelişir, dolayısıyla Allah’ın varlığı zorunludur. Bu sebeple felsefe ona “Vacibu’l-Vücud” der.   



 

 

1. Külliyât-ı Hamseden “Cins” 

“Onun hakikati nedir?” sorusunun 

cevabında sırf ortaklık bildiren bir mekûl (söz) 

yani mahmuldür. Zâtî, “O nedir?” sorusunun 

cevabında hem ortaklık hem de ayrıcalık cihetinde 

mahmul olandır. Buna misal, “Zeyd” ve Amr”a 

nispetle “insan” lafzıdır. Bu da nevidir.  

Nevî, “hakikatleri bir, kişilikleri farklı olan 

fertler “O nedir?” sorusunun cevabında kullanılan 

küllî bir mahmuldür” diye resim yoluyla tarif 

olunur.  

 

2. Külliyat-ı Hamseden “Nevî” 

Nevî, “Onun hakikati nedir?” sorusuna cevaben muhtelif yönlerden ortaklık ve hususiyet 

yani, ayrılık ifade etmek üzere kullanılan küllî bir mefhumdur. “Zeyd ve Amr” kast edilerek 

“Bu ikisi nedir?” diye sorulunca “O iki kişi insandır” dediğimiz zaman “insan” lafzı onun nev’i 

olur.  

Cins ortaklık cihetini belirtir. “O nedir?” sorusu mahiyet belirtmek içindir. “Canlı” cevabı 

mahiyeti oluşturmaz. Arada bir “fasl” oluşması gerekir. “O insandır” veya “O düşünen canlıdır” 

denir. Cins de tam mahiyeti belirtmez. Cins ve Fasl her ikisi veya buna müsavi olan “Nevî” ile 

cevap verilir. İnsana nispetle “nâtık” ata nispetle “kişneyen” lafzı gibi… 

 

Mahiyetü’l-Cins: Altındaki fertlere denk olmayandır. “Hayvan” mefhumu gibi. Hayvan 

(Canlı) mahiyet-i cinsiyedir. Hayvanın altında bulunan fertler “insan, at, katır, fil, kelebek vb.) 

hakikat itibarıyle birinin aynı değil, farklıdırlar.  

 

Mahiyetü’n-Nev’iyye: Altındaki fertlere denk olan mahiyettir. “İnsan” mefhumu gibi. 

Zira insan mefhumunun altında mündemiç olan “Zeyd, Ali, Amr, Hamza, Veli” gibi tüm fertler 

hakikat itibarıyla denktir. Zira tümü “insandır” ve “düşünen canlıdır.” Canlı mefhumu ise nevi 

bir mahiyet değildir; farklı farklıdır. Kuş, sinek, at canlı olmakla beraber her bir ayrı bir 

mahiyettedirler.  

 

 

3. Külliyat-ı Hamseden “Fasl” 

Fasl, “O zatında hangi şeydir?” 

sorusuna cevaptır. İnsana nispetle 

“düşünebilen” mefhumu gibi… Fasl, “O 

nedir?” sorusunun cevabında değil, “O 

zatında hangi şeydir?” sorusunun 

cevabında kullanılan bir mahmuldür. Bu 

nevi zatiler de bir şeyi cinsinden ve 

kendisine ortak olanlardan ayıran şeydir. 

İnsana nispetle “düşünebilen” mefhumu 

gibi ki fasl budur. Fasl, “zatında hangi 

şeydir?” sorusunun cevabında kullanılan 

bir küllî mahmuldür” diye resim yoluyla 

tarif edilir. 

 



Nisbet: İki şey arasındaki ilişkiyi ispat etmektir. “Zeyd ayaktadır” gibi ki, Zeyd ile ayakta 

olmak arasında olumlu bir nispet, bir ilişki kurulmuştur.  

Nisbet On Bir Nevidir: 

1. Tebayün: Hem lafız hem de mana itibarıyle birbirine muhalif olanlar arasındaki 

ilişkidir. İnsan ile at arasındaki ilişki gibi… 

2. Tesâvî: Lafızlar ve manalar farklı oldukları halde masadakları birbirine denk olan 

emfhumlardı arasındaki ilişkilerdir. “İnsan” ile “gülücü” arasındaki ilişki gibi… 

3. Umum, Husus-u Mutlak: Biri diğerinden daha umumi olan iki mefhum arasındaki 

ilişkidir. Cinslerin nevileri ile olan ilişkisi bu nevidendir. “Canlı” ile “İnsan” arasındaki ilişki 

gibi… 

4. Umum Husus Min Vechin: Farklı yönlerden birbirine hem umumi hem de hususi 

olabilen iki mefhum arasındaki ilişkidir. “Demir” ile “Kapı” arasındaki ilişki gibi… Demir, 

kapının dışındaki çekiç, soba, keser, balta olması yönüyle kapıdan daha umumî; kapı da demir 

dışında tahta, plastik, aliminyum olması itibarıyla demirden daha umumidir.  

5. Tevâtû: Fertleri birbirine denk olan külli mefhumların nispetidir. Meselâ; “Nokta” gibi 

Noktanın tüm fertleri “nokta” oldukları için birbirine müsavidirler. Buna “mütevatî” denir. 

6. Teşkîk: Fertleri arasında farklılık bulunan mefhumların nispetidir. “Meselâ, “ışık” gibi. 

Güneş ışığı ay ışığından, mum ışığı da lamba ışığından farklıdır. Bu gibi mefhumlara 

“müşekkik” denir.  

7. Terâdüf: Manaları aynı, lafızları ayrı olan kelimeler arasındaki ilişkidir. Meselâ; 

“insan” ile “beşer” arasındaki ilişki gibi… 

8. İştirak: Manaları ayrı, lafızları aynı olan kelimeler, lafızlar arasındaki ilişkidir. Meselâ; 

“Göz” gibi. İnsan gözü, suyun gözü, dolabın gözü gibi… Bu lafızlar arasına müştereklik vardır. 

9. Tehâlüf: Aynı anda ve aynı mekânda bir araya gelmeleri ve bir anda yok olmaları 

mümkün olan manaların ilişkisidir. Meselâ; “uzunluk” ve “bayazlık” gibi. Bu iki mana uzun 

beyaz bir değnekte bir araya geldiği gibi, kısa ve siyah bir değnek ile de ortadan kalkar. 

10. Tezat: Aynı anda ve aynı mekânda bir araya gelmeleri mümkün olmayan lafızlardır. 

Meselâ; “siyah” ile “beyaz” aynı anda bir arada bulunması mümkün ama aynı mekânda 

bulunmaları imkansızdır.   

11. Tenakuz: Aynı anda ve aynı mekânda ne bir araya gelmeleri ve ne de ortadan 

kalkmaları mümkün olmayan mefhumlar arasındaki ilişkilerdir. Meselâ, varlık ile yokluk bir 

arada bulunamaz.  

 

4. Külliyat-ı Hamseden “Araz” 

Araz, var olması için kendisi ile kâim olabileceği bir mahalle, bir asla2 muhtaç olan 

şeylerdir. Var olmak için cisme muhtaç olan renk, koku ve tat gibi şeyler… Arazlar varlığın 

mahiyetinden ayrılması mümkün olan ve olmayan özelliklerdir. Arazlar cevherin karşıtı olan, 

renkler, kokular, tatlar gibi cevhere ilişen şeylerdir. Araz küllî bir mefhumdur. “Ahmet 

koşuyor” denince yüklem olan “koşmak” eylemi araz olup küllî bir mefhumdur. “Ahmet 

düşünen canlıdır” mefhumunun haricinde “koşuculuk” bir arazdır. Arazın karşıtı ise “zâtî” 

olanlardır.  

Şayet arazlar dört şeyden birisi ile bir şeye arız olursa buna “Araz-ı Zatiyye” denir.  

1. Mahiyetinin tamamı: “İnsanın düşünen canlı” olması.  

2. Mahiyetini oluşturan cüzlerin umumi olanı: “Canlı” gibi… 

3. Mahiyetini oluşturan cüzlerin mahiyetine müsâvî olanı: “Düşünebilen” olması… 

4. Mahiyetinin haricinde ama mahiyetine müsâvî olanı: “Gülücü” gibi… 

 
2 Asl: Temel, kâide, umde, ara unsur, öz, bir şeyin gereği ve üzerine bir başka şey bina edilen temel demektir.  



Bu dört hususun aksine arazın bir şeye ârız olması o şeyin mahiyetinin haricinde ve ona 

müsavi olan veya ondan daha hususi veya mutlak veya min-vechin ondan daha umumi bir 

mefhum vasıtasıyla olursa buna da “Araz-ı Garib” / “Araz-ı Garîbe” denir.  

 

Araz “Lazım” ve “Mufarık” olmak üzere ikiye ayrıldığı gibi “Araz-ı Âmm” ve “Hassa” 

olarak da iki kısımdır. Böylece dört kısma ayrılmış olurlar.   

Mahiyetten ayrılması mümkün olmayan şeye “Araz-ı Lazım” denir. Mahiyetten ayrılması 

mümkün olan araza ise “Araz-ı Mufarık” adı verilir. Her ikisi de tek bir mahiyete ait ise buna 

da “Hâssa”3 adı verilir. Meselâ; İnsana nisbetle bil-kuvve veya bil-fiil “gülen” mefhumunda 

olduğu gibi… 

1. Araz-ı Lâzım: Mahiyetten ayrılması mümkün olmayan arazlardır. İnsanın bil-kuvve 

olarak “gülücü” olması bu kabildendir. Zira, gülücülük insanın mahiyetinin haricinde bir 

niteliktir. Bu bakımdan arazidir. Bilkuvve gülen mefhumu bu sebeple “Araz-ı Lâzım” olur. Bu 

potansiyel olarak bulunan “gülücülük” ve “yazıcılık” gibi mefhumlardır. 

2. Araz-ı Mufarık: Mahiyetten ayrılabilen arazlardır. Bil-fiil (aktif/knetik) “gülücü” 

olması insan mahiyetinin haricinde bir niteliktir. Ancak gülmeyi gerektiren bir durum olursa, 

mucib bir sebep tahtında meydana gelir. Bu sebeple “Araz-ı Mufarık” olur.  

3. Araz-ı Âmm: “Arazî olarak çeşitli mahiyetler altında bulunan fertlere mahmul olan bir 

küllîdir” diye resim yoluyla tarif edilir. Birden fazla mahiyette bulunabilen bir araz nevidir. 

“Nefes alıcı” gibi. Bu tüm canlıların ortak özelliği olarak tüm canlılarda bulunur. Bu da iki 

nevidir: 

3.1. Araz-ı Âmm-ı Lâzım: Birden fazla mahiyette bulunan ve mahiyetten ayrılmayan 

arazlardır. “Bil-kuvve nefes alıcı” gibi… Tüm canlılarda bulunur. 

3.2. Araz-ı Âmm-ı Mufarık: Birden fazla mahiyette bulunmakla beraber mahiyetten 

ayrılabilen arazlardır. “Bil-fiil nefes alan” veya “Bil-fiil yazan” gibi. Aktif olarak devamlı 

solunum alınmayabilir ve aktif olarak her zaman yazmayabilir. İhtiyaç anında fiiliyata geçer.  

4. Hassa: Tek bir mahiyete mahsus olup diğer bir mahiyette bulunmayan arazlardır. 

İnsana nispeten “gülücülük” gibi. Hassa geniş bir mefhum olup küllî olduğu için “Külliyat-ı 

Hamseden” sayılır. 

 

5. Külliyat-ı Hamseden “Hassa”  

Hassa, hususi/özel arazlardır. Tek bir mahiyete mahsus olup diğer bir mahiyette 

bulunmayan vasıftır. O mahiyetin özelliğidir. Lüzum ve şümul açısından ikiye ayrılır.  

1. Hassa-i Şamile-i Lazime: Aynı mahiyette olan bütün fertlerde bulunmakla beraber 

fertlerden ayrılması mümkün olmayan arazlardır. “Bilkuvve gülücü olmak” gibi… 

2. Hassa-i Şamile-i Gayr-i Lazime: Aynı mahiyette olan bütün fertlerde bulunmakla 

beraber fertlerden ayrılması mümkün olan vasıflar/arazlardır. “Bilfiil gülmek” gibi… 

3. Hassa-i Gayr-i Şamile-i Lazime: Aynı mahiyette olan fertlerin bir kısmında bulunup 

diğer kısmında bulunmayan vasıflar olup fertlerden ayrılmayanlardır. “Türk olmak” gibi… 

4. Hassa-i Gayr-i Şamile-i Gayr-i Lazime: Aynı mahiyette olan fertlerin bir kısmında 

bulunup diğer bir kısmında bulunmayan vasıflar olup fertlerden ayrılabilen arazlardır. “Bilfiil 

yazan” gibi. Bu düşünen canlıların fertlerin hepsinde bulunmayıp yazı yazmayı bilenlerde 

bulunur.  

 
3 Hassa: Tek bir mahiyete mahsus olup diğer bir mahiyette bulunmayan arazlardır. İnsana nispeten “gülücülük” 

gibi. Bir başka ifadeye göre “Tek bir mahiyet altında bulunan, fertlere arazî olarak mahmul olan (yüklenen) bir 

küllîdir. Veya bunların her ikisi birçok mahiyete aittir. Birçok mahiyete ait olan arazlara da “Araz-ı Âmm” denir. 

Meselâ; insana ve diğer canlılara nisbetle bil-kuvve veya bil-fiil “nefes alan” mefhumu gibi… 



Yukarıdaki tariflerin tümünde “Bir şeye mahmul olan veya bir şeye hamledilen4 bir 

küllidir” ifadesi vardır. Mantık dilinde içinde araz bulunan tariflere “resim”5 denir. Tarifler had 

türünden değil, resim türünden verilmiştir. Arazlar bir şeye mahmul olan veya bir şeye 

hamledilen ve yüklem olan kaviller ve sözlerdir. Mahmul olan mezkür küllînin mahiyetine dahil 

olmayıp onların cümle içindeki arızı halleriyle alakalı olduğundan araz olurlar. 

 

 

CEHL-İ MÜREKKEB VE ZULMET-İ MÜNEVVERE 

 

Bediüzzaman diyor ki: “Efkâr-ı hâzırada cehl-i basiti cehl-i mürekkebe kalbeden en 

mühim sebep, meçhul bir şeye parlak bir isim takmakla, anladım zannetmek ve meçhul şeyler 

ona irca ile izah ettim zannetmektir. Halbuki tarif ya hat ya resimle olur. Yoksa vazıı cahil ve 

müsemmaya mümas olan vechi muzlim ve göze çarpan vechi, şeffaf bir ism-i camid ile olmaz; 

manyetizma, telepati, kuvve-i mıknatisiye gibi...” (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 597- 598.) 

Toplumda, fikir dünyasında basit cehaleti katmerli cehalete çeviren en önemli şey 

bilinmeyen bir şeye parlak bir isim takarak anladığını ve bilinmeyen şeyleri onunla izah ettiğini 

zannetmektir. Gerçekte bir şeyi tam ve doğru tarif etmek için resmin bütününü görmek gerekir. 

Sadece belli bir kısmını ve bir yönünü görmek tarif için yeterli değildir. Bu körün fili tarif 

etmesine benzer. 

Körlere “Fili tarif edin!” demişler. Biri hortumunu tutmuş ve “Fil hortuma benzer!” 

demiş. Bir diğeri kulağını tutmuş ve “Fil büyük bir yapraktır!” demiş. Bir başkası bacağını 

tutmuş ve “Fil direk gibi bir şeydir” demiş. Bir başkası da sırtında elini gezdirmiş ve “Fil duvara 

benzer!” demiş. 

Fenciler ve felsefeciler kâinatta hükümran olan kanunları keşfederek ona bir isim ve bir 

ünvan takar sonra onunla işin hakikatini anladığını zanneder. Onu da tabiata ve tesadüfe havale 

ederek Allah’ı inkâra delil göstermeye çalışır. 

İşte “cehl-i mürekkeb” yani, katmerli cehalet... 

Mesela; Allah’ın “Nur isminin tecellisi olan elektriği “elektron akımı” adını vererek izah 

ettiğini zanneder. Yani atomların elektronları akarak ampüle gelince ortalığı aydınlattığını, 

elektrik ocağına gelince ısıttığını, buz dolabına girince soğuttuğunu, televizyona girince ses ve 

görüntüye dönüştüğünü, motora girince aracı hareket ettirdiğini iddia eder. Allah’ın sonsuz 

“İlim, irade ve kudreti” ile yapılan bu harika işleri elektron denen görünmeyen, ilim, irade ve 

kudretten yoksun olan aciz ve meçhul, yani bilinmeyen şeye verir izah ettiğini zanneder... 

Yani, “Öğretilebilir cehalet...”  

Meyve kurduna “ağacı tarif eder misiniz?” diye sorsanız o ancak içinde bulunduğu 

meyvenin özünden bahsedecektir. Ne meyveyi ve ne de meyvenin ucuna takılı olduğu ağacı 

tarif edemez. “Zulmet-i münevvere” meyve kurdunun ağacı tarif ettiğini zannetmesidir. 

İşte “cehl-i mürekkeb” de budur... 

 

 

  

 
4 Hamletmek: Yüklemek demektir.  
5 Resim: Kavl-i şârihtir; yani, açıklayıcı sözdür. İçinde araz bulunan tariflere mantık ilminde “resim” denilir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu konuda şöyle der: “Efkâr-ı hâzırada cehl-i basiti cehl-i mürekkebe kalbeden 

en mühim sebep, meçhul bir şeye parlak bir isim takmakla, anladım zannetmek ve meçhul şeyler ona irca ile izah 

ettim zannetmektir. Halbuki tarif ya hat ya resimle olur. Yoksa vazıı cahil ve müsemmaya mümas olan vechi 

muzlim ve göze çarpan vechi, şeffaf bir ism-i camid ile olmaz; manyetizma, telepati, kuvve-i mıknatisiye gibi...” 

(Eski Said Dönemi Eserleri, s.597- 598.) 



TASAVVURÂT 

 

 
 

Tasavvur ve Tasdik 

Tasavvurat müfredleri bilmektir. Hükümsüz bilgilere tasavvur denir. “Taş, masa, sıra vb.” 

Tasdikat ise, mantığın önermeler ve özellikleriyle kıyas konularını içeren bölümü.Sözlükte “bir 

şeyi zihinde canlandırmak, tasarlamak” anlamındaki tasavvur herhangi bir varlık hakkında bilgi 

edinme sürecinde ilk aşamayı oluşturur. Bu anlamıyla tasavvura “mefhum” da denir. 

Felsefeciler, zihindeki deney öncesi tasavvurlarla deney sonrası oluşan tasavvurlar arasında bir 

ayırım yaparlar. İdealistler varlık, zorunluluk, imkân, birlik ve çokluk gibi önsel tasavvurların 

salt ve gerçek olduğunu savunurken deneyciler insan, hayvan, bitki ve bir varlığın deney sonrası 

zihindeki mâna ve tasavvurunun gerçek tasavvur olduğunu söyleyerek önsel tasavvurların 

varlığını kabule yanaşmazlar. Rasyonalistler ise gerçek sayılmaya en lâyık olanın önsel 

tasavvurlar olduğu iddiasındadır. 

Fârâbî’ye göre bilgi ya tasavvur veya tasdikten ibarettir. Filozof klasik mantığı da 

tasavvur ve tasdik şeklinde ikiye ayırıp incelemektedir. Eğer bilgi kavram ve tasarım düzeyinde 

bulunuyor, olumlu ya da olumsuz bir hüküm bildirmiyorsa tasavvur adını alır. Meselâ güneş, 

ay, akıl, ruh, insan, hayvan ve bitki gibi hiçbir yargı bildirmeyen kavram düzeyindeki maddî ve 

mânevî varlıkları ifade eden kelimeler birer tasavvurdur. Ayrıca “nasip olursa”, “keşke 

bilseydim”, “affet Allahım”, “oku” ve “kapının mandalı” gibi dilek, temenni, dua, emir ve 

tamlama şeklinde sözler de hüküm bildirmediğinden tasavvur düzeyinde birer bilgi 

sayılmaktadır. Ancak bazı tasavvurların tam olarak anlaşılması bir önceki kavramın bilinmesine 

bağlıdır. Nitekim boy, en ve derinlik kavramları bilinmeden cismi anlamak mümkün değildir. 

Bu durum tecrübe sonunda elde edilen tasavvurlar için geçerli olup varlık, zorunluluk ve imkân 

gibi önsel kavramlar için söz konusu değildir. Çünkü önsel tasavvurlar apaçıktır ve bu sebeple 

zihin tarafından hemen kavranır. (İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, s. 117).  

Tasdik ise en az iki tasavvur ve bunların arasındaki ilişkiyi belirleyen bir bağlaçtan 

meydana gelen cümle olup buna “önerme” denir. Bir başka deyişle tasavvurlar arasında ilişki 

bulunduğunu ya da bulunmadığını bildiren cümleye tasdik adı verilmektedir. Müteahhirîn 

dönemi mantıkçıları mantık külliyatını “tasavvurât” ve “tasdîkāt” olmak üzere iki bölümde 

incelemişlerdir. İlk bölümde kavramların analizi, delâlet türleri, beş tümel, tarif konuları; ikinci 

bölümde önermeler, kıyas, burhan, cedel, safsata mantığı, hitabet ve şiire dair önermelerin bilgi 

açısından geçerliliği söz konusudur. Klasik mantığın esasını oluşturan burhan doğru ve 

güvenilir bilginin ilkelerini içerdiği halde mantıkta burhanın uygulama alanı olan cedel, safsata 

mantığı, hitabet ve şiir bölümleri İbn Sînâ’dan sonraki mantık çalışmalarında büyük ölçüde 

ihmal edilmiştir. (DVA, Tasavvur Babı.) 

Sistemli bilgiye “İlim” denilir. İlim, düzenli, sistemli, gerçeğe ve hakikate uygun bilgidir. 

İlm-i mantık bilgilerimizi sistemli ve düzenli hale getirerek hakikati ortaya çıkaran bir ilimdir. 



Kavl-i Şarih / Tarif / Had / Resm 

Kavl-i Şarih, açıklayıcı söz anlamındadır; buna “tarif” veya “muarrif” denir. Tarif edilen 

şeye de “muarraf” denir. “İnsan düşünen canlıdır” cümlesinde “İnsan” muarraf, “düşünen canlı” 

muarriftir.  

 

 

Had: Tarif demektir. Bir şeyin mahiyet ve 

hakikatine delalet eden sözdür. İkiye ayrılır: 

Hadd-i Tam: Tarif edilen şeyin cins-i karibi (yakın 

cinsi) ile fasl-ı karibinden (yakın faslından) oluşur. 

Meselâ, insana nisbeten “düşünebilen canlı” gibi…  

Hadd-i Nâkıs: Bir şeyin cins-i baîdi (uzak cinsi) 

ile fasl-ı karibinden oluşan tariflerdir. Bu insana 

nisbeten “cism-i mahlûk” gibidir. 

 

Resm: İçinde araz bulunan tariflerdir. Bu da iki 

nevidir: 

Resm-i Tam: Bir şeyin cins-i karîbi ile hâssa-i 

lâzimesinden oluşan tariflerdir. İnsan tarifindeki “gülen canlı” gibi… 

Resm-i Nâkıs: Toplamı tek bir hakikate mahsus olan arazîlerden oluşan tariflerdir. İnsanı 

tarif sadedinde kullanılan “iki ayağı üzerinde yürüyen, tırnakları geniş, cildi açık, boynu dik, 

tabiatı itibariyle gülendir” kavli bu kabildendir. 

 

Tarifte Aranan Şartlar 

Bir tarifin geçerli olması için üç şart aranır.  

1. Tarifin muarrafa denk olması: Tarif muarrafın içine aldığı fertlerin tümünü içine 

alacak, dışladıklarını da dışlayacak tarzda olmalıdır. Tarif, efradını camî, ağyarını manî 

olmalıdır. Bu tam tariftir.  

Şu hallerde tarif tam ve sahih olmaz. 

a) Muarrifin muarraftan daha umumi olması: Tarifin fertleri muarrafın efradından daha 

fazla olması hasebiyle muhatap zihinde muarrafı diğerleri ile karıştırabilir. Meselâ; insanı “canlı 

varlık” diye tarif etmek gibi. 

b) Tarifin muarraftan daha hususi olması: Tarifin efradının muarrafın efradından az 

olmasıdır. Meselâ: İnsanı “o çok zeki olandır” diye tarif etmek zeki olmayanı dışarıda bırakır. 

Tarif sahih olmaz.  

c) Tarifin muarife mübayin/zıt olması: Meselâ, taşı tarif ederken “o susuzluğu gideren bir 

sıvıdır” diye tarif etmek gibi… 

Bunlar muarrafı seçip bellemek düsturlarına ters düştüğü için tarifi geçersiz kılar. 

 

2. Tarifin muarraftan daha açık ve net olması: Zira muarrif muarraftan daha gizli ve 

kapalı bir manâ ifade edecek olsa, o taktirde muhatap bu tariften hiçbir şey ifade etmiş olmaz. 

Meselâ; Aslan’ı “Gazanfer” diye tarif etmek gibi. Gazanfer her ne kadar “aslan” demek olsa da 

bilinmeyen bir garip lafızdır.  

 

3. Tarifte devir bulunmaması: Devir, tarifin anlaşılmamasının muarrafın anlaşılmasına 

bağlı olması halidir. Meselâ; Bilgiyi tarif ederken “Bilineni bilmektir” şeklinde tarif etmek bu 

kabildendir. Bilineni anlamak için “bilgi”yi tanımak gerekir. Muhatap muarraf olan bilgiyi 

tanımış olsaydı tarife gerek kalmazdı. Bu gibi tarifler devr istediği için sahih olmamaktadır.  

 



Aynı şekilde bir davanın ispatı noktasında delilin anlaşılması medlülün de anlaşılmasına 

bağlı ise bu da devir gerektirir ve bundan bir sonuç çıkmaz. Bediüzzaman Said Nursi bu konuda 

şöyle der: “Evet, tevhid ve nübüvvetin ispatları, yalnız delil-i naklî ile sahih değildir. Çünkü 

devir lâzım gelir. Evet, Kur'ân ve Hadîsten ibaret olan naklî delillerin sıhhati, nübüvvetin sıhhat 

ve sıdkına bağlıdır. Eğer nübüvvet de delil-i naklî ile ispat edilirse, muhal lâzım gelir. Bunun 

için, Kur'ân-ı Kerim, tevhid ile nübüvveti delâil-i akliye ile ispat etmiştir. Amma haşir 

meselesinin hem aklî hem naklî delillerle ispatı sahihtir.” (İşaratu’l-İ’caz, s.219.)  

Yani, “Kur’an’ın hak kelamullah olduğunun delili peygamberin haber vermesi iledir; 

peygamberin nübüvvetinin ispatı da Kur’an-ı Kerimin ayetleri ile sabittir” dediğiniz zaman 

Kur’ân’a ve peygambere inanmayan kimseye hiçbir delil ortaya koymamışsınız demektir. Bu 

bir devirdir; yani kısır döngüdür. 

 

Tarifin Aksamı: Had ve Resim 

Tarif muarrafı özü ve hakikati 

itibarıyla tanıtır. Bu durumda tarif 

edilen şeyin özü hakkında malumat 

sahibi oluruz. Bu nevi tarife “Had” 

denir. Had, bir şeyin hakikatine delalet 

eden sözdür.  

Bazen tarifler muarrafı 

arazları/ilintileri itibarıyla tanıtır ki bu 

tarif sayesinde muarrafı yabancı 

mefhumlardan seçip ayırmış oluruz. Bu 

nevi tariflere de “Resim” denir. 

Muarrafı doğrudan veya dolayısıyla 

tanıtmaları bakımından “Tam” ve 

“Nakıs” diye ikişer kısma ayrılırlar. 

Böylece tarifler dört nevidirler. 

1. Hadd-i Tam: Bir şeyin yakın cinsi ile yakın faslından6 meydana gelen tariflerdir. 

Meselâ; insanı tarif ederken “düşünen canlıdır” denilince “canlı” mefhumu insanın yakın 

cinsidir. “Düşünen” mefhumu ise insanın yakın faslıdır. 

2. Hadd-i Nâkıs: Bir şeyin uzak cinsi ile yakın faslından meydana gelen tariflerdir. 

Meselâ; insanı tarif ederken “düşünen cisim” denmesi gibidir. Cisim mefhumu insanın uzak 

cinsidir. İnsan ile “cisim” arasında başka cinsler de vardır. “Cism-i nâmî” ve “canlı” gibi… 

3. Resm-i Tam: Bir şeyin yakın cinsi ile hassasından teşekkül eden tariflerdir. Meselâ; 

insanı “gülen canlı” sözü ile tarif resm-i tâmdır. “Canlı” yakın cinsi, “gülen” ise hassası, yani 

arazıdır. Bir şeyin yakın cinsi ve yakın faslından ve hassasından oluşan tarifler de “Resm-i Tam” 

sayılır. Meselâ; insan düşünen ve gülen canlı” tarifi gibi. 

4. Resm-i Nâkıs: Yukarıdaki tariflerin dışında kalan tarifler “Resm-i Nâkıs” sayılır. Bir ve 

birkaç hassadan oluşan tarifler, araz-ı âm ile hâssadan oluşan tarifler, yakın fasl ile hassadan 

oluşan tarifler bu nevidendir. Meselâ; insanı “gülen” diye tarif etmek, “nefes alan gülücü” gibi 

tarifler resm-i nâkıstırlar. 

Resm-i Nâkıs nevinden tariflerin başka şekilleri de vardır.  

a) Tarif-i Lafzî: Bir lafzı eş anlamı olan diğer bir lafızla tarif etmektir. Bir şeyin müradifi 

o şeyin hassasından olduğu için bu nevi tarifle resm-i nâkısa girer. Meselâ; “Burr” yani buğday 

kelimesinin müradifi “kamh” ile tarif etmek gibi… 

 
6 Tariflerde uzak fasıl kullanılmaz. Zira uzak fasılla yapılan tarifler muarraflarından daha umumidir. Tarifin 

genel şartlarına uymaz.  



b) Tarif-i Bi’l-Misal: Bir şeyi örneği ve misali ile tarif etmektir. Bir şeyin misali onun 

hassası olduğu için bu nevi tarifler de resm-i nâkıstır. Meselâ; “İsim; Zeyd, er-racül, ellezî 

gibi… 

c) Tarif-i Bi’l-Taksim: Bir şeyi kısımlarını zikrederek tarif etmektir. Bir şeyin kısmı onun 

hassasından olduğu için bu nevi tariflere de Resm-i Nâkıs denir. Meselâ; “Kelime; isim, fiil ve 

harftir” gibi… 

 

 

Bediüzzaman diyor ki: “Efkâr-ı hâzırada cehl-i basiti cehl-i mürekkebe kalbeden en 

mühim sebep, meçhul bir şeye parlak bir isim takmakla, anladım zannetmek ve meçhul şeyler 

ona irca ile izah ettim zannetmektir. Halbuki tarif ya hat ya resimle olur. Yoksa vazıı cahil ve 

müsemmaya mümas olan vechi muzlim ve göze çarpan vechi, şeffaf bir ism-i camid ile olmaz; 

manyetizma, telepati, kuvve-i mıknatisiye gibi...” (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 597- 598.) 

Toplumda, fikir dünyasında basit cehaleti katmerli cehalete çeviren en önemli şey 

bilinmeyen bir şeye parlak bir isim takarak anladığını ve bilinmeyen şeyleri onunla izah ettiğini 

zannetmektir. Gerçekte bir şeyi tam ve doğru tarif etmek için resmin bütününü görmek gerekir. 

Sadece belli bir kısmını ve bir yönünü görmek tarif için yeterli değildir. Bu körün fili tarif 

etmesine benzer. 

Körlere “Fili tarif edin!” demişler. Biri hortumunu tutmuş ve “Fil hortuma benzer!” 

demiş. Bir diğeri kulağını tutmuş ve “Fil büyük bir yapraktır!” demiş. Bir başkası bacağını 

tutmuş ve “Fil direk gibi bir şeydir” demiş. Bir başkası da sırtında elini gezdirmiş ve “Fil duvara 

benzer!” demiş. 

Fenciler ve felsefeciler kâinatta hükümran olan kanunları keşfederek ona bir isim ve bir 

ünvan takar sonra onunla işin hakikatini anladığını zanneder. Onu da tabiata ve tesadüfe havale 

ederek Allah’ı inkâra delil göstermeye çalışır. 

İşte “cehl-i mürekkeb” yani, katmerli cehalet... 

Mesela; Allah’ın “Nur isminin tecellisi olan elektriği “elektron akımı” adını vererek izah 

ettiğini zanneder. Yani atomların elektronları akarak ampüle gelince ortalığı aydınlattığını, 

elektrik ocağına gelince ısıttığını, buz dolabına girince soğuttuğunu, televizyona girince ses ve 

görüntüye dönüştüğünü, motora girince aracı hareket ettirdiğini iddia eder. Allah’ın sonsuz 

“İlim, irade ve kudreti” ile yapılan bu harika işleri elektron denen görünmeyen, ilim, irade ve 

kudretten yoksun olan aciz ve meçhul, yani bilinmeyen şeye verir izah ettiğini zanneder... 

Yani, “Öğretilebilir cehalet...”  

 

 

 

 
 

 

  



TASDİKAT 

MEBADİÜ’T- TASDİKAT / KAZAYA 

  
 

Kazıyye / Önerme 

Kazıyye, söyleyene o sözünde doğru söyleyicidir veya yalan söyleyicidir demek sahih 

olan sözlerdir. Kazıyye “Zeyd kâtiptir” sözünde olduğu gibi ya “Hamliyyedir” veya “Şartıyye-

i Muttasıla”dır. Bunun misali “Güneş doğmuşsa gündüzdür” kavlinde olduğu gibidir. Yahut 

“Şartıyye-i Munfasıla”dır. Bunun misali: “Sayı ya tektir veya çifttir” önermesinde olduğu 

gibidir. 

Daha açık ifadeyle “Doğruluğu veya yanlışlığı mümkün olan söze kazıyye/önerme denir.” 

Arapça Nahiv ilmindeki “Cümle-i Haberiye” olan sözlerdir.7 “Zeyd ayaktadır” cümlesinde 

olduğu gibi… 

Cümle-i haberiyeler doğru ve yanlış olması ihtimaline binaen “Haber” olarak; hüküm 

içermesi bakımından da “Kazıyye” diye; kıyasın bir cüz’ü olması bakımından da “Mukaddime” 

diye; kendisinden delil aranması bakımından “Matlup” diye; delilden elde edilmesi bakımından 

“Netice” diye; ilimlerde sorulup araştırılması bakımından da “Mesele” diye isimlendirilirler.  

Farklı itibarlara göre yapılan bu taksim “Cümle-i Haberiyeye” mahsustur. 

 

Kazıyyelerin Aksamı 

Kazıyyeler çeşitli kısımlara ayrılırlar. 

1. Kazıyye-i Basita-i Muhassala  

Olumlu ve olumsuzluk yönünden tek yönlü hüküm bildiren önermelerdir. Meselâ; “Her 

insan zorunlu olarak canlıdır.” Bunun karşıtı ise “Kazıyye-i Mürekkebe”dir. Bunlar da farklı 

itibarlarla hem olumlu hem de olumsuz hüküm bildirirler. Meselâ; “Her insan gülücüdür; daima 

değil” kazıyyesi gibi… Bu önerme cümlenin başı olumlu, sonu ise olumsuz hüküm bildirir. 

 

 
7 Sual: Kazıyye (önerme) nedir?  

Cevap: Mantıktaki kazıyye Nahiv ilmindeki Cümle-i Haberiyedir. Meselâ; “Zeyd yardım etti” cümlesi “Cümle-i 

Haberiye-i Fiiliye”dir. “Zeyd yardım edicidir” cümlesi ise “Cümle-i Haberiye-i İsmiye”dir. Cümle-i İnşaiyye 

denilen “Dua, Emir, Nehiy, Taaccüp ve Akit” cümleleri mantıkçıların ilgi sahası dışındadır. Zira bu gibi cümleler 

bir haber ve bir hüküm ifade etmezler. Dolayısıyla delile ve ispata muhtaç değillerdir. Mantık delile ve ispata 

muhtaç olan cümlelerle ilgilenir.  

 

Sual: Cümle-i haberiye neden “Kazıyye” diye isimlendirilmiştir?  

Cevap: Haber ifade eden cümleler gerek fiil cümlesi gerekse isim cümlesi olsun mutlaka ya olumlu veya olumsuz 

hüküm bildirirler. Zira “kazıyye” bir şeye verilen hükme denir. Kazıyye, hüküm bildiren cümlelerdir. Bu sebeple 

verilen hükme de “Kazâ” denir.  



2. Kazıyye-i Hakikiye: Mevzuun bil-fiil mâsadakına/fertlerine bakılarak hükmolunan 

kazıyyelerdir. Meselâ; “İnsan gülücüdür” kazıyyesi gibi… Aynı şekilde mevzuun fertleri 

hariçte bulunmamış olsa da kazıyye hakikiyedir. “Ankâ uçar” kazıyyesinde olduğu gibi… 

Kazıyye-i hakikiyenin karşıtı “Kazıyye-i Tabiiyye”dir. Bu nevi kazıyyelerde hüküm 

mevzuun fertlerine değil, mahiyetinde verilir. “İnsan nevidir” kazıyyesinde olduğu gibi… 

Burada insanın fertleri değil mahiyeti esas alınmıştır. Yani hakikati kast olunmuştur. Hüküm 

de mahiyetine/hakikatine göre verilmiştir.  

 

3. Kazıyye-i İttifakıyye: Aralarında hiçbir alâka bulunmadığı halde mukaddemenin 

doğruluğuna bakılarak tâlînin de doğruluğuna hükmedilen “Kazıyye-i Şartıyye-i Muttasıla”dır. 

Misal: “Eğer insan düşünebilen canlı ise merkeb de anırandır” kazıyyesi gibi. Aralarında hiçbir 

alaka olmadığı halde merkebin anırması insanın düşünmesine bağlanmıştır.  

 

4. Kazıyye-i Şartıyye-i Münfasıla: Buna “Ayrık Şartlı Önerme” denir. Mukaddime ile tâlî 

arasında infisal/karşıtlık bulunan kazıyye-i şartıyyelerdir. “Sayı ya tektir veya çifttir” misalinde 

olduğu gibi… 

 

5. Kazıyye-i Mürekkebe: Kazıyye-i basitedir. Olumlu ve olumsuzluk bakımından tek 

yönlü hüküm bildiren kazıyyelerdir. Meselâ: “Her insan zorunlu canlıdır.” (Mucibe/Olumlu) 

“Her insan gülücüdür; bazen değil” (Salibe/Olumsuz) 

 

6. Kazıyye-i Şartıyye: Şartlı önermelerdir. Müspet netice için “Şayet güneş çıkmışsa 

gündüzdür” Menfi netice için “Güneş yok, öyle ise şimdi gecedir” denir.  

 

7. Kazıyye-i Şartıyye-i Muttasıla: Bitişik şartlı önermelerdir. Mukaddime ile tâlî beyninde 

ittisal/tesaduk bulunan şartılı kazıyyelerdir. Meselâ; “Güneş çıkmışsa gündüzdür” gibi… 

 

8. Kazıyye-i Tabiiyye: Kazıyye-i hakikiyenin karşıtıdır. Bu kazıyyede hüküm mevzuun 

fertlerine değil, mahiyetine göredir. Meselâ; “İnsan nevidir” gibi… 

 

9. Kazıyyelerde Sûr: Kazıyye-i külliye ve cüz’iyelerde mevzuun kemmiyetini bildiren 

takdır. Meselâ; “Bütün insanlar canlıdır” önermesinde “Bütün” kelimesi sûrdur. “Bazı insanlar 

okuyucudur” kazıyyesindeki “Bazı” kelimesi de mevzuun kemiyetini ifade eden bir sûrdur.  

Böyle takılarla takılanmış kazıyyelere “Müsevvere” denir ki bunlar da “Külliye-i 

Müsevvere” ve “Cüz’iyye-i Müsevvere” denmektedir. Külliyet takısı alanlar külliye, cüz’iyet 

takısı alanlar da cüz’iye-i müsevvere denilmektedir. 

 

Kazıyyelerin Cüzleri İtibarıyle Aksâmı 

Kazıyyeler genel olarak “Kazıyye-i Hamliyye” ve “Kazıyye-i Şartıyye” şeklinde ikiye 

ayrılırlar. Kazıyye-i Hamliyye yüklemli önermelerdir. Her iki cüz’ü de “Mahkûm-u Aleyh” 

“Mahkûm-u Bih” olup hakikaten ve hükmen cümlenin karşıtı olan kazıyyelerdir.  

Meselâ: “Tüm insanlar ölür.” Bu cümlede “Tüm insanlar” mahkûmu aleyh; “ölür” 

mahkûm-u bih olup her ikisi de müfreddir. Ancak “ölür” müfred-i hakiki olmayıp müfred-i 

hükmîdir. Bu gibi kazıyyelere “hamliye” denmesi kazıyyenin ikinci cüz’ünün birinciye, 

mahmulün mevzuya doğrudan yüklenmesindendir. “Yüklenmeye mensup” anlamında 

“Hamliyye” denilmiştir.  

Ancak “Kazıyye-i Hamliye-i Sâlibe”lerde (olumsuz kazıyye-i hamliye) yüklenmesi değil, 

yüklenmemesi esastır. Lakin kazıyye-i salibeler de bür müsamaha sonucu “Kazıyye-i 

Hamliyye” diye anılır. 

 



Kazıyye-i Hamliyyenin Aksamı 

Kazıyye-i Hamliyyeler de bazı kısımlara taksim olunmuştur. 

a) Mâdûle: Nefîy edatıyla mevzu ve mahmul birinin veya ikisinin bir parçası olan 

kazıyye-i hamliyelerdir. Meselâ; “Canlı olmayan cemâddır.” Nefiy edatı olan “Ellâ” mevzuda 

olduğu için buna “Mâdule-i Mevzû” denir. Nefiy edatı mahmulda bulunursa buna da “Ma’dule-

i Mahmûl” denir. Meselâ; “Canlı olan cemad olmayandır” gibi ki burada nefiy edatı olan “Lâ” 

mahmule gelmiştir. Şayet nefiy edatı hem mevzuda hem mahmulda olursa buna da “Ma’dule-i 

Tarafeyn” denir. Meselâ; “Canlı olmayan âlim olmayandır” gibi… 

Bu kazıyyelerde her ne kadar nefy edatı olsa da hükmünü olumsuz kılmaz. Zira 

olumsuzluk edatı kazıyyenin genelini değil, cüzünün bir parçasıdır. Etkisi de yalnız cüzü ile 

sınırlı kalır. “Canlı olmayan cemaddır” önermesinde cemad olmak canlı olmayana isnat 

edilmiştir ki bu hüküm olumludur. Kazıyye-i salibelerde ise nefy edatı cüzlerinden birisine 

dahil olmadığından geneli nefyetmektedir. “Zeyd alim değildir” önermesinde “değildir” hükmü 

cüzü değil cümlenin tamamına etki ederek genel hükmü olumsuz yapar. 

Kazıye-i maduleler salibe de olabilirler. Nitekim “Her canlı olmayan cemad değildir” 

cümlesi “Kazıye-i Madule-i Salibe”dir. 

b) Kazıye-i Gayr-i Madule: Nefiy edatı cüzlerinden birisinin parçası olmayan 

kazıyelerdir. Meselâ; “Ali yazıcıdır” kazıyesinde nefiy edatı hiç yoktur. Bu sebeple kazıye-i 

gayr-i maduledir. Ayrıca buna “Kazıye-i Muhassala” ve “Kazıye-i Basita” da denmektedir. 

Salibesinden misal verecek olursak “Zeyd kâtip değildir” kazıyesinde nefiy edatı olsa da 

kazıyenin cüzlerinden birisine ait olmayıp tümüne hitap eder. Bu sebeple buna da “Kazıye-i 

Muhassala” veya “Kazıye-i Basita” denir. 

 

2. Kazıyye-i Şartıyye (Şartlı Önermeler) 

Mahmulün aleyh ve mahmulün bih her iki cüzü de müfret olmayan kazıyyedir. Bu da 

“Kazıye-i Şartıye-i Muttasıla” ve “Kazıye-i Şartıyye-i Munfasıla” olmak üzere iki nevidir:  

a) Kazıyye-i Şartıyye-i Muttasıla (Bitişik Şartlı Önermeler): İki kazıyyeden birinin doğru 

olmasına binaen ikinci kazıyyenin de doğru olduğuna hükmedileceğine “Kazıyye-i Şartıyye-i 

Muttasıla-ı Lüzumiye” denir. Buna ayrıca “Kazıyye-i Şartıyye-i Muttasıla-i Mucibe” adı verilir. 

Meselâ; “Güneş doğmuşsa gündüzdür.” 

Veyahut birinci kazıyyenin doğru olduğuna hükmedilerek ikinci kazıyyenin de doğru 

olduğuna hükmedilemeyeceği kazıyyedir. Buna da “Kazıyye-i Şartıyye-i Muttasıla-i Salibe” 

denir. Meselâ; “Her hava rüzgârlı olduğunda yağmur yağacak değildir.” 

Kazıyye-i Şartıyye-i Muttasılalar iki şey arasında sebep-sonuç ilişkisinin olduğunu ifade 

etmek için olursa “Mucibe” olur. İki şey arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin olmadığını beyan 

ederse “Salibe” olurlar.  

b) Kazıyye-i Şartıyye-i Munfasıla (Ayrık Şartlı Önermeler): İki veya daha fazla nisbet 

arasında illa birinin bulunması gerektiğine veya iki nisbetten illa birinin bulunmaması 

gerektiğine hükmolunan kazıyyelerdir. Meselâ; “Sayı ya tektir veya çifttir.” Buna “Kazıyye-i 

Şartıye-i Munfasıla-i Mucibe” denir. “İnsan Türk veya Arap olacak değildir” kazıyyesi ise 

“Kazıyye-i Şartıyye-i Munfasıla-i Salibe”dir.  

Kazıyye-i Şartıyye-i Munfasılalar iki şey arasındaki karşıtlığı anlatırlar. Bu karşıtlık hem 

sıdk hem de kizbde olabileceği gibi (ki buna hakikiye denir) bazen sadece sıdkta “maniatü’l-

cem” bazen kizbde “maniatü’l-hulüvv” olabilir.  

Sonuçta Kazıyye-i Hamliyeler doğrudan bir şeyin bir vasıf veya fiile tavsifini (hamlini) 

şartıyye-i muttasılalar iki şey arasında bir irtibatın bulunduğunu (ittisal) şartıye-i munfasılalar 

iki şey arasında bir karşıtlığın bulunduğunu (infisal) anlatmak üzere gerçekleştirilmiş 

önermelerdir. Mucibelerde böyledir. Salibelerde ise durum tamamen tersidir. Hamliyelerin 

salibelerinde bir şeyin bir şeye vasıflanmadığını (adem-i haml) şartıye-i muttasılaların 

salibelerinde ise iki şey arasında karşıtlığın bulunmadığı (adem-i infisal) ifade eder.  



Kazıyelerde Mevzu ve Mahmul 

Kazıyye-i Hamliyelerin birinci cüzüne “Mevzû” ikinci cüzüne “Mahmul” denir. Kazıyye-

i Şartıyelerin ise birinci cüzüne “Mukaddem” ikinci cüzüne ise “Tâlî” denir.  

Kazıye-i Hamliyeye misal: “Zeyd kâtiptir.” Bu önermede “Zeyd” Mevzu ve Mahkûmun 

aleyh, yani konudur. “Katiptir” Mahkûmun bih ve mahmul, yani yüklemdir. 

Kazıye-i Hamliyelerde gerçekte dört cüz vardır. İlk ikisi “Mevzu ve Mahmul”dür. 

Üçüncüsü, mahkûmun aleyh ile mahkûmun bih arasındaki nispettir. Dördüncüsü ise “Nisbet-i 

Tâmme-i Haberiye”dir. İlk ikisi lafzidir, son ikisi ise manevîdir. 

 

Kazıye-i Şartiyyenin Cüzleri 

Kazıye-i Şartiyyenin birinci cüzüne “Mukaddem” ikinci cüzüne “Tâlî” denir.  

Kazıye-i Şartıye-i Mutlakaya Misal: “Şayet güneş doğmuşsa gündüz olmuştur.” Güneş 

doğmuşsa “mukaddem” gündüz olmuştur ise “Talidir.” 

Kazıye-i Şartıye-i Munfasılaya Misal: “Sayı ya tektir veya çifttir.” Bu cümlede de “Sayı” 

mukaddem; “Ya çifttir veya tektir” tâlîdir.  

 

Kazıyyelerin Olumlu veya Olumsuzluğu; Kemiyet (Nicelik) ve Keyfiyeti (Nitelik) 

Kazıyyeler ya “Mucibedir”, yani olumludur. “Zeyd yazıcıdır” misalinde olduğu gibi veya 

“Salibedir” yani olumsuzdur. Bunlardan her biri de ya “Mahsusa”dır; yukarıda zikredilen 

misaller gibi veya “Mahsûra”dır. Mahsura ya “Külliye-i Müsevvere”dir; “Bütün insanlar 

yazıcıdır” ve “Hiçbir insan yazıcı değildir” gibi; ya da “Cüz’iye-i Müsevvere”dir. Cüz’iye-i 

Müsevvere de “Bazı insanlar yazıcıdır” gibi mucibe veya “Bazı insanlar yazıcı değildir” gibi 

salibedir. 

Kazıye-i Mucibe ve Salibe ya da böyle cüziyet ve külliyetle müsevver olmayıp muayyen 

bir şahsa da delâlet etmez; ki bu durumda “Kazıye-i Mühmele” diye isimlendirilir. Mucibeye 

misal: “İnsan yazıcıdır.” Salibeye misal: “İnsan yazıcı değildir.” 

Kazıyyelerin taksimi ayrıca kemiyet/nicelik ve kayfiyet/nitelik bakımından iki açıdan 

değerlendirilir.  

a) Mucibe: Olumlu kazıyyelerdir. Mevzu ile mahmul arasındaki nispetin vukuuna 

hükmedilen kazıyyeler mucibedir. “Zeyd katiptir” gibi… 

Kazıye-i Şartıye-i Muttasılalarda ise mukaddem ile tâli arasındaki ittisalin bulunduğuna 

hükmedilen kazıyyelerdir. “Güneş doğmuşsa gündüzdür” gibi… Kazıye-i Şartıye-i 

Munfasılalarda ise mukaddem ile tâli arasındaki infisalin bulunduğuna hükmedilen kazıyeler 

de mucibedir. “Sayı ya tektir veya çifttir” gibi… 

b) Salibe: Olumsuz kazıyyelerdir. Kazıye-i Hamliyelerde mevzu ile mahmul arasındaki 

nisbetin gerçekleşmediğine hükmedilen kazıyelerdir. “Zeyd kâtip değildir” gibi… 

Kazıye-i Şartıye-i Muttasılalarda mukaddem ile tâlî arasındaki ittisalin bulunmadığına 

hükmedilen kazıyelerdir. “Kelime ya isim veya fiil olacak değildir” misalinde olduğu gibi… 

 

Kazıyyeler Kemiyet Açısından Üçe Ayrılırlar: 

a) Kazıye-i Mahsusa (Şahsiye): Mahkumum aleyhi belli ve muayyen olan kazıyyelerdir. 

“Zeyd kâtiptir” gibi…  

b) Kazıye-i Mahsure: Külliyat veya cüz’iyat bildiren kelime ve edatlarla birlikte 

zikredilen kazıyyelerdir. Bu da “Külliye-i Musavvere” ve “Cüz’iye-i Musavvere” olmak üzer 

iki nevidir. “Bütün insanlar fanidir” külliye-i musavveredir. “Bazı insanlar yazıcıdır” cüz’iye-i 

musavveredir.  

c) Kazıye-i Mühmele: Ne kazıye-i şahsiye ve ne de kazıye-i mahsureler gibi olmayıp 

fertlerin miktarını belirtmeyerek ihmal edilen kazıyyelerdir. “İnsan yazıcıdır” gibi… Burada 

insan sayısı belli olmayıp akıl ıtlak insanın yazıcı olduğu ifade edilmiştir. 

 



Kazıyye-i Hamliyenin Edatları 

Kazıye-i Hamliye-i Külliye-i Musavvere-i Mucibede Sûr/takı “Küll” yani “Bütün” 

Lâzıme-i İstiğrâkıye gibi kuşatıcılık bildiren lafızlardır. Misal: “İnsan ölür” “Bütün insanlar 

ölür” gibi… 

Külliye-i Musavvere-i Salibede sûr “Hiçbir şey değildir” ve “Hiçbiri değildir” gibi 

olumsuzluk bildiren takılardır. Bunlar olumsuzluğu tüm fertlere yayarlar. Cüz’iye-i Musavvere-

i Salibede sûr, “Hepsi değil” “Bazıları değil” gibi olumsuzluğu fertlere hasreden takılardır. 

Cüz’iye-i Musavvere-i Mucibelerde edat “Bazı” ve “Biri” gibi bir grup gibi fertlerin bir kısmını 

içine alan lafızlardır. 

Kazıye-i Şartıyeler de Kazıye-i Hamliyeler gibi “Mahsûsa, Mahsûra ve Mühmele” olmak 

üzere üçe ayrılırlar. Fakat Kazıye-i Hamliyelerde fertlerin miktarı dikkate alınırken Kazıye-i 

Şartıyede ise konumları itibare alınır. Şayet Kazıye-i Şartıyede muayyen bir konum söz konusu 

değilse bu “Kazıye-i Şartıye-i Mahsusa”dır. Meselâ: “Eğer bugün bana gelirsen ben sana ikram 

ederim” gibi… “Bugün hava yağışlıdır ya da değildir” Kazıye-i Munfasıla-ı Mahsusa 

kazıyyesinde şartıyeler “Bugün” kaydı ile muayyenleştirilmiştir. 

Eğer kazıyyedeki şartıyelerde bütün konumları içine alan bir ifade bulunursa bu durumda 

kazıye “Kazıye-i Şartıye-i Külliye” olur. Meselâ; “Sen ne zaman gelirsen ikram ederim” 

önermesinde olduğu gibi… Yine “Her zaman hava ya bulutludur veya bulutsuzdur” Kazıye-i 

Şartıye-i Muttasıla-i Külliyede olduğu gibi… 

Eğer Kazıye-i Şartıyelerde bazı konumlar beyan edilirse bu durumda “Kazıye-i Şartıye-i 

Cüz’iye olurlar. “Bazen hava kararırsa yağmur yağar” gibi… Bu Kazıyye-i Şartıyye-i 

Muttasıla-i Cüz’iyedir. “Bazen hava ya sıcak olur veya soğuk olur” kazıyyesi ise Kazıye-i 

Şartıye-i Munfasıla-i Cüz’iye olur.  

Eğer Kazıye-i Şartıyeler de konumlar herhangi sınır ile sınırlandırılmayıp kendi haline 

bırakılır ise bu “Kazıye-i Şartıye-i Mühmele” olur. Kazıye-i Şartıye-i Muttasıla-i Mühmeleye 

misal: “Sen bana gelirsen ben sana ikram ederim” önermesidir. Kazıye-i Şartıye-i Munfasıla-i 

Mühmele’ye misal: “İdareciler ya âdil olur veya zâlimidir” önermesidir. 

 

Kazıye-i Şartıyedeki Edatlar 

Kazıye-i Şartıye-i Mutlaka mucibe-i külliyede “Her ne” “Ne zaman” “Her ne zaman” gibi 

edatları alır. Kazıye-i Şartıye-i Muttasıla ve Munfasılanın Mucibe-i Cüz’iyede kullanılan edatı 

“Bazen olur” gibi lafızlardır. 

Kazıye-i Şarıye-i Munfasılanın mucibe-i külliyesinde kullanılan edatı, “Daima” ve 

“Devamlı” ve “Ebedî” gibi edatlardır. Kazıye-i Şartıye-i Muttasıla ve Munfasılanın salibe-i 

külliye edatı “Her zaman …. değildir” gibi lafızlardır. Kazıye-i Şartıye-i Muttasıla ve 

Munfasılanın salibe-i cüz’iye edatı “Bazen ….. olmaz” gibi edatlardır.  

Kazıye-i Şartıye-i Mühmelenin edatı muttasılada “şayet, muhakkak, olduğu zaman” gibi 

edatlar, munfasılada “eğer, ya da, yahut” gibi külliyet ve cüz’iyet bildirmeyen genel şart veya 

terdit edatlarıdır. 

 

Kazıye-i Şartıye-i Muttasılanın Aksamı 

Kazıye-i Şartıye-i Muttasıla “Lüzumiyye” ve “İttifakıyye” olmak üzere ikiye ayrılır.  

a) Lüzûmiye: Aralarında bulunan bir alakadan dolayı mukaddemenin gerçekleşmesi 

durumunda tâlinin de gerçek olduğuna hükmolunan kazıye-i şartıye-i muttasılalardır. “Güneş 

doğmuşsa gündüzdür” misalinden olduğu gibi… 

Mukaddem ile tâli arasınadaki mezkûr alâka üç nevidir: 

1. Mukaddim ile tâlînin birbirlerine illet/sebep olmasıdır. “Eğer güneş doğmuşsa gündüz 

vardır” önermesinde aralarında sebebiyet ilişkisi vardır. “Şayet güneş doğmuşsa gündüz 

olmuştur” kazıyesinde de mukaddem sonuç, tâlî sebep olmuştur.  



2. Mukaddem ve tâlînin bir başka şeyin mâlülü/sonucu olmasıdır. “Eğer güneş doğmuşsa 

ortalık aydınlıktır” önermesinde ikisi birbirinin illeti ve malulü olmayıp aralarında illiyet ilişkisi 

yoktur.  Güneşin doğması hem gündüz hem de ortalığın aydınlık olması için bir illettir. 

3. Mukaddem ile tâlinin arasında tezâyüfün olması. “Eğer Zeyd Amr’ın babası ise Amr 

da Zeydin oğludur” önermesinde olduğu gibi… Tezayüf, bir şeyin anlaşılmasından diğer şeyin 

de anlaşılması halidir. Bu misalde Zeyd ile Amr arasında tezayüf vardır. 

b) İttifakıye: Mukaddem ile tâli arasında herhangi bir alaka olmadığı halde sadece bir 

tevafuk sonucu mukaddemenin doğru olması durumunda tâlinin de doğru olduğuna hükmedilen 

Kazıye-i Şartıyye-i Muttasılalardır. “Şayet insan düşünebilen ise merkeb de anırabilendir” 

kazıyesinde olduğu gibi… Burada mukaddeme ile tali arasında hiçbir alaka olmayıp sadece 

tesadüfî olarak böyle bir ittisal ifade edilmiştir. İnsanın düşünebilmesi merkebin anırabilmesine 

sebep ve gereklilik teşkil etmez.  

 

Selb 

Nisbetin men edilmesidir. “Zeyd ayaktadır” kaziyesinin selbiyesi “Zeyd ayakta değildir” 

kaziyesidir. Burada ayakta olmak Zeyd’e nispet edilmekten men edilmekten men edilmiştir.  

 

Kazıye-i Munfasıla 

Kazıye-i Munfasıla ya hakikiyedir ki bu “Sayı ya tektir veya çifttir” önermesi gibidir. 

Buna “Mâniatü’l-Cem ve’l-huluvvi maan” denir. Aynı anda bir şeyde birleşmesi (cemi) ve ne 

de ayrılığ hepsinin birden bulunmaması (huluv) mümkün olmayacak tarzda birbirine zıt olan 

cüzlerden oluşan kazıye-i munfasılalardır. 

Kazıye-i Munfasıla ya da maniatü’l-cem’i fakattır. Bunun misali “Şu ya taştır veya 

ağaçtır” sözü gibidir. Sadece bir şeyde birleşmeleri mümkün olmayan cüzlerden meydana gelen 

kazıye-i munfasılalardır. Yine kazıye-i munfasıla maniatü’l-huluvvi fakattır. Bunun misali 

“Zeyd ya sudadır veya boğulmuyordur” sözü gibidir. Cüzleri sadece bir şeyden bir anda 

ayrılmaları mümkün olmayan kazıye-i munfasılalardır.  

Kazıye-i Munfasılalar üç cüzden de meydana gelebilirler. Bunun misali de “Sayı ya fazla 

ya noksan veya denktir” sözü gibidir.  

 

Kazıye-i Munfasılaların Aksamı 

1. Kazıye-i Munfasıla-i Hakikiye (Maniatü’Cem ve’l-Huluvvi Maan) 

2. Maniatü’l-Cem-i Fakat 

3. Maniatü’l-Huluvvi Fakat 

 

1. Maniatu’l-Cem’i ve’l-Huluvvi Maan: Aynı anda bir şeyde ne birleşmesi (cem) ne de 

ayrılıp hepsinin bulunmaması (huluv) mümkün olmayacak tarzda birbirine zıt olan kaıyye-i 

muttasılalardır. 

Meselâ: “Sayı ya tektir veya çifttir.” 

Tek olma hali de çift olma hali de aynı anda ve aynı makamda birleşmesi mümkün 

olmadığı gibi, bir rakamda bu iki halin de bulunmayıp üçüncü bir halin de mümkün değildir. 

Bu durum “Kazıyye-i Munfasıla-i Hakikiye-i Mucibeye” mahsustur. 

Kazıyye-i Munfasıla-i Hakikiye-i Salibede ise, kazıyye-i cüz’iyyenin hem bir şeyde bir 

araya gelmeleri hem de bir şeyden hapsinin ayrılması noktasında karşıtlık nefyedilir. “İnsan illa 

ki ya yazıcı veya Türk olacak değildir” misalinde olduğu gibi. Yazıcı ve Türk olmak arasındaki 

karşıtlık nefyedilmiş ve ikisinin bir arada bir insanda bulunabileceği nefyedilmiştir. Nitekim bir 

insan hem yazıcı hem Türk olabilir. Bu cem noktasındaki karşıtlık nefyedilmiştir. İnsan yazıcı 

olmayan bir Arap olabilir.  

 



2. Maniatü’l-Cem’i Fakat: Sadece bir anda bir şeyde birleşmeleri mümkün olmayan 

cüzlerden meydana gelen kazıye-i munfasılalardır. Meselâ; “Bir şey ya taşdır veya ağaçtır.” 

Burada mukaddem olan taş ile tali olan ağaç arasındaki sadece bir anda bir şeyde birleşmeleri 

noktasında karşıtlık bildirilmiştir. Çünkü aynı şey hem taş hem ağaç olamaz. Ama plastik 

olabilir. Bu maniatü’l-cem’in mucibesidir.  

 

Salibesinde ise cüzlerin bir yerde bir 

anda bir şeyde birleşmeleri konusunda 

karşıtlık nefyedilir. Yani söz konusu cüzlerin 

birleşmeleri mümkün olduğu bildirilir. 

Meselâ; “Şu şey illa da ya ağaç olmayan veya 

taş olmayan bir şey olacak değildir.” İnsan 

gibi taş ve ağaç olmayan şeyler de vardır. Her 

ikisi mukaddem ve tâlî bir şeyde 

birleşebileceği ispat edilmiştir.  

 

3. Maniatu’l-Huluvvi Fakat: Cüzleri 

sadece bir şeyde bir anda ayrılmaları mümkün 

olmayan kazıyye-i munfasılalardır. Meselâ; 

“Zeyd ya sudadır veya boğulmuyordur.” Bu misalde mukaddem olan “suda olma” hali ile tali 

olan “boğulmama” hali arasında bir şeyde birleşememeleri noktasında bir karşıtlık bildirilmiş 

değildir. Zira Zeyd hem suda olur hem de boğulmayabilir. Zeyd suda ilişkisi olmadığı halde 

boğulması mümkün değildir. Bu misal mucibeye mahsustur.  

 

Sâlibede ise mukaddem ile tâlî arasında sözü edilen karşıtlık nefyedilir. Yani mukaddem 

ile tâlînin bir anda aynı şeyden ayrılmaması hali nefyedilir. Meselâ; “Zeyd illa ya suda 

olmayacak ya da boğulacak değildir” Zeyd’de bir anda şu iki durum, suda olmak ve 

boğulmamak söz konusu olabileceği bildirilmiştir.  

 

Kazıye-i Munfasılalar bazen üç cüzden bazen daha fazla cüzden oluşabilirler. Meselâ; 

“Sayı ya fazla ya denk veya eksiktir” kazıyesinde olduğu gibi… 12 sayısının bölünürleri 

2+1+3+4+6 = 16 fazladır. 8’in bölünürleri 1+2+4 = 7 eksik sayıdır. 6 sayısını bölünürleri 1+3+2 

= 6 denk sayıdır.  

Şartıyyetü’l-Munfasılatü’l-Mâniatü’l-Cem’den Misâl: “Bu ya ağaçtır ya taştır veya 

canlıdır.” Bu üçünün bir arada bir cisimde bulunması imkansızdır. Maniatü’l-Hulvden “Bu ya 

ağaç olmayan ya taş olmayan ya da canlı olmayandır” plastik gibi üçü de bulunmayabilir. 

Kazıye-i Munfasılanın üç cüzden fazla bulunduğuna misal: “İ’rab, ya reftir ya nasbdir 

veya cezmdir” misalidir.  

 

Kazıyyenin Hükümleri 

Kazıyyeler delil kullanırken ihtiyaç duyacağı temel unsurlardır. Biz buraya kadar delil ve 

istidlalin metot ve kaidelerini öğrendik. Bundan sonra delil kullanmanın/istidlâlin çeşitlerine 

göre tarif ve şartlarını göreceğiz. 

 

İstidlal: Delillendirme, çıkarım ve medlülün, yani davanın isbatı için delil ortaya 

koymaktır. İstidlal bazen eserden müessire yönelik olur. Buna “Bürhan-ı İnnî” denir. Bu 

“Tümevarım” metodudur. Bazen de müessirden esere dönük olur ki buna da “Bürhan-ı Limmi” 

denir. Bu “Tümdengelim” metodudur. İmam Taftazani’ye göre bu ikinci nevi istidlale “Ta’lil” 

demiştir.  

 



Ta’lil, kanundan maddeye inerek hüküm vermektir. Misal: “Tüm lastikler esner.” Bu 

kanundur. “Elimdeki lastiktir.” “O da esner.” Bu son cümle hükümdür. Bu da zihnin müessirden 

esere intikalidir. Meselâ; ateş varsa dumanı da vardır. Ateş dumanda delildir. “Ateş olmayan 

yerden duman çıkmaz.” “Rüzgârı olmayan havada fırıldaklar dönüyorsa bir üfleyeni vardır” 

cümlesi de eserden müessire intikal tarikıyla davayı ispat etmektir.  

 

 

Ta’lil 

Ta‘lîl, terim olarak “illet” kavramının açılımıyla ilgili olup bunun gerekçe veya sebep gibi 

kelimelerle karşılanması yetersizdir. Bu sebeple literatürde “garaz, illet-i gāiyye, hikmet, 

maslahat” terimleriyle izah edilmiştir. Bunlardan ilk ikisi “amaç” ve “sâik” mânasında olup 

eylem veya hükmü ortaya çıkaran sebebi ve eylem yahut hükmün yönelik olduğu amacı ifade 

ederken son ikisi “yarar” vb. anlamlara gelip eylem veya hükmün doğuracağı sonucu anlatır. 

Kelam uleması Allah’ın fiillerinin ta‘lîli konusunda ta‘lîlin garaz ve illet-i gāiyye ile değil 

hikmet ve maslahatla olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Teftâzânî bu noktadaki karışıklığı ve 

yanlış anlamaları gidermek için Allah’ın fiillerinin hikmetle muallel olduğu ifadesine şu şekilde 

açıklık getirme ihtiyacı duymuştur:  

Eğer hikmet sözüyle illet-i gāiyye ve garaz-ı bâis kastediliyorsa bu anlamda Allah’ın 

hiçbir fiili muallel değildir; hikmetin fiiller ve hükümler üzerine terettüp etmesi kastediliyorsa 

bu anlamda Allah’ın bütün fiilleri mualleldir.” (Şerḥu’l-Maḳāṣıd, 2: 113-116.) Yani, Allah Fail-

i Muhtardır, Fa’âlün limâ yürîddir. Allah dilediğini yapar, illa da insanın fayda ve maslahatına 

göre değil, dilediği gibi yaratmıştır.  

Allah’ın her fiilinde fayda ve maslahat aranmaz. Allah insanın aklını kâinata mühendis 

yapmamıştır; ancak her fiili hikmetledir, bilmediğimiz ve aklımızın ermediği hikmetlere göre 

yaratmıştır. İbadetler de taabbüdîdir; ancak bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok hikmet ve 

faydayı da içerir. Biz emrolunduğu için, emrolunduğu ve rızasına uygun şekilde ibadet ve itaat 

etmek durumundayız. Onu da ancak Peygamberinden öğreniriz. 

 

 

İstidal bilinen bir veya birkaç kazıyyeden bilinmeyen bir kazıyyeyi/hükmü çıkarmaktır. 

Yani bilinen iki hükmü mülahaza ederek ondan bilinmeyen üçüncü bir hükme varmaktır. 

İstidlal “İstidlal-i Mübaşir” ve “İstidlal-i Gayr-i Mübâşir” olmak üzere iki nevidir.  

İstidlâl-i Mübâşir: Bir kazıyye ile yapılan istidlaldir. Mantıkta buna kazıyyelerden 

doğrudan elde edilen hükümlere denir. Bu nevi istidlaller “Tekabül” “Telâzum-u Şartıye” ve 

“Aks”dan ibarettir. Bu istidlalde birinci kazıyyenin doğru olmasına binâen ikinci kazıyyenin de 

doğru veya yanlış olduğuna hükmedilen kazıyyelerdir. Bunlar kazıyye-i hamliyelerde 

tekâbül/karşılaştırma ve aks yoluyla; kazıyye-i şartıyelerde ise mülâzemet/telazum ve gereklilik 

yoluyla gerçekleşir.  

İstidlal-i Gayr-i Mübâşir: Birden fazla kazıyye ile yapılan istidlallerdir. Bu nevi 

kazıyyeler “Kıyas” “İstikrâ” ve “Temsil”den ibarettir. 

 

 

İSTİDLALİN İKİ YOLU 

 

İstidlalin iki yolu vardır. Birincisi, “Bürhan-ı Limmî”dir; müessirden esere, sebeplerden 

neticelere yapılan istidlâldir. İkincisi, “Bürhan-ı İnni” olup eserden müessire, neticelerden 

sebeplere yapılan istidlâl yoludur. 

Bediüzzaman şöyle açıklar “Ateşin dumânâ olan delaleti gibi, müessirden esere yapılan 

istidlale ‘Bürhan-ı Limmî’ denildiği gibi; dumanın ateşe olan delaleti gibi, eserden müessire 



olan istidlale de ‘Bürhan-ı İnnî’ denir. Bürhan-ı innî, şübhelerden daha sâlimdir.”  (İşaratü’l-

İ’caz, 197.) Yani, eserden müessire intikal yolula müessir-i hakikiyi ispat yolu daha sağlamdır. 

İlm-i Kelamda bürhan-ı limmî, Allah’ın isim ve sıfatlarından hareketle mahlûkat âlemi 

hakkında hüküm verme yoludur. Meselâ, “Madem ki Allah Alîmdir, Hakîmdir, öyle ise yaptığı 

her işinde ve yarattığı her eserinde sonsuz hikmetler vardır” diyen insan, bu hükmüyle 

müessirden yani eseri yapan zattan esere intikal edilmiştir. 

Bir mahluku inceleyip, ondaki hikmetleri, faydaları görüp, “Bu eserine böyle hikmetler 

takan Allah, elbette sonsuz bir hikmet sahibidir” diyen insan ise eserden müessire intikal etmiş 

ve Allah’ın Hakîm olduğunu, eserindeki hikmetlerde okumuştur. Bu zâtı, Allah’ın Hakîm 

olduğu hakkında hiç kimse şüpheye düşüremez. Çünkü, bu hükme bizzat inceleyerek, 

hikmetleri görerek, bilerek varmıştır. 

Eserden müessire geçme konusunda Üstad Bediüzzman Hazretleri şöyle bir ölçü daha 

getirmiştir: “Arkadaş! Nefsî tefekkürde tafsilâtlı, âfâkî tefekkürde ise icmalî yaparsan, vahdete 

takarrüb edersin. Aksini yaptığın takdirde, kesret fikrini dağıtır, evham seni havalandırır, 

enaniyetin kalınlaşır; gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder. İşte dalâlete îsâl eden kesret yolu 

budur.” (Mesnevî-i Nuriye, Zeylü’z-Zeyl, 162.) 

Mahlukat âlemini inceleyerek İlâhî isimler ve sıfatlar hakkında marifet sahibi olmak 

isteyen bir insan, bu fikir hareketine kendi nefsinden başlamalıdır. Bu konuda olabildiğince 

tafsilatlı düşünmeli, kendini bilme konusunda ilerleyebildiği kadar ilerlemelidir. Ama, diğer 

varlıkları düşünürken tefekkürünü ‘icmalî’ yapmalı, yani konuyu ana hatlarıyla ele almalı, fazla 

derinleşme yoluna gitmemelidir. Zira, insanın dış alemdeki eşya veya olaylar hakkındaki 

bilgisi, çoğu zaman, yetersiz kalır ve onu yarı yolda bırakabilir. 

Meselâ, insan kendi bedenindeki her organın hikmetle yaratıldığını bilir. Ama, semadaki 

her yıldızın vazifesini, yaratılış gayesini anlamaya zorlandığında, kendini yormaktan öte bir şey 

yapmış olmaz. 

Ayrıca sebepler alemine ve tabiata ve bütün kâinata bakan bir kimse direk Allah'ın 

varlığına ve birliğine intikal edemeyebilir. Çünkü bu afaki alemler çok geniş dairelerdir. 

Allah'ın bazı işlerini ve tecellilerini sebeplere veya tabiata verip yanlışa düşebilir.  İnsanın ilmi 

nakıs olduğundan her şeyi bir anda ihata edemez. Aslında içinde bulunduğumuz bu alemler 

imtihan gereği hakikatlere tenteneli bir perde hükmündedir. Herkes bu perdelerden geçerek 

hakikatlere tam manasıyla ulaşamayabilir. 

Eflatun ve Aristo gibi meşhur feylosoflar; İbni Sina ve Farabi gibi dahiler bazı iman 

hakikatlerinin izahında afaka dalmışlar ve maalesef oradan çıkamamışlardır. Allah'ın sıfatlarına 

birçok hata etmişlerdir. 

Netice olarak insanın nefisinde olan tefekkürü tafsilatlı, afaki olan tefekkürü ise icmali 

yani kısa ve ayrıntısız olmalıdır. Bu şekilde hakikate yanaşmak daha kolay olur. 

 

 

İstidlal-i Mübâşirin Aksamı 

İstidlal-i Mübaşir “Tekabül” “Telâzum-u Şartıye” ve “Aks”dan ibarettir. Bunları tek tek 

ele alıp izah edelim. 

1. Tekâbül (İstidlâl-i Mübâşirin Birinci Aksamı): Kazıyyelerin mevzu ve mahmulleri ile 

diğer kayıt ve şartları değişmeksizin iki kazıyye arasında sadece kemiyyet (küllilik/cüz’îlik) ve 

keyfiyet (icab/selb) itibarıyla yapılan karşılaştırmalardır. Bu da dört nevidir: “Tenakuz” 

“Tezad” “Ed-dahilü tahte’t-tezad” “Tedahül.” 

a) Tenakuz: İki kazıyyeden/önermeden birinin doğru olması halinde diğerinin mutlaka 

yanlış olması durumunda ikincisinin kesin doğru olması yönünde iki kazıyye arasında 

gerçekten bir nevi karşıtlıktır. 

Meselâ: “Dört sekizin yarısıdır.” “Dört sekizin yarısı değildir.” 



Bu iki önerme arasında tenakuz vardır. Birinin doğru olması halinde diğeri kesinlikle 

yanlış olur. İkisi bir anda hem doğru hem yanlış olamaz. 

Tenakuz iki kazıyye arasında olumluluk ve olumsuzluk açısından meydana gelen bir tür 

ihtilaftır ki bu ihtilaf bizâtihî kazıyyelerden birisinin doğru, diğerinin yanlış olmasını netice 

verir. Meselâ “Zeyd kâtiptir.” “Zeyd kâtip değildir.” 

Tenakuz ancak iki kazıyyenin mevzu-mahmul, zaman-mekân, izafet, kuvvet, fiil, 

külliyyet, cüz’iyyet ve şartıyyet noktasında aynı olması ile gerçekleşir. Teakuzda iki kazıyyenin 

aynı olması gereken konuların izahı şöyledir: 

1. Mevzu: Mevzuun aynı olması gerekir. 

“Amr ayaktadır, Zeyd ayakta değildir” 

kazıyyesi tenakuz olmaz. Zira mevzu aynı 

değildir. Her ikisi de doğru olabilir. 

2. Mahmul: “Zeyd ayaktadır. Zeyd 

yemek yemiyor.” Burada da tenazkuz yoktur. 

3. Zaman: “Zeyd dün oruçludur; bugün 

oruçlu değildir.” Zaman farklıdır. 

4. Mekân: “Zeyd evde uyuyandır, 

medresede uyuyan değildir.” Mekân farklıdır.  

5. İzâfette: “Zeyd, Amrın babasıdır, 

Şakir’in babası değildir.” İzafet farklıdır. 

6. Kuvvet ve Fiil: “Zeyd bil-kuvve yazıcıdır, bil-fiil yazıcı değildir” çelişki değildir. 

7. Külliyet ve Cüz’iyet: “Zeyd zencidir ve karadır; dişleri kara değildir.” Burada da 

külliyet ve cüz’iyet farkı vardır ve çelişki 

olmaz. 

8. Şartta: “Cisim beyazsa göz alıcıdır; 

karaysa göz alıcı değildir.”  

Ayrıca mevzuu ve mahmulde de her 

konuda da aynı olması gerekir.  

Mucibe-i Külliyenin nâkızı ancak 

salibe-i cüz’iyedir. Sâlibe-i Külliyenin nâkızı 

da ancak Mucibe-i Cüz’iyedir. Misal: “Bütün 

insanlar canlıdır.” (D) “Bazı insanlar canlı 

değildir.” (Y) 

Kazıye-i Mahsuralarda tenakuz ancak 

iki kazıyyenin külliyet ve cüz’iyet konularında 

farklı olmaları durumunda gerçekleşir. Çünkü 

iki kazıye-i külliye bir anda yanlış olabilir. 

Misal: “Bütün insanlar kâtiptir.” (Y) “Hiçbir insan kâtip değildir.” (Y) 

İki kazıyye-i cüz’iyede bir anda doğru olabilirler. Meselâ; “Bazı insanlar yazıcıdır.” “Bazı 

insanlar yazıcı değildir.” 

 

b) Tezad: Karşıtlık ve çelişki demektir. Kazıyelerden birisinin doğru olması halinde 

diğerinin mutlaka yanlış olması; birinin yanlış olması halinde diğerinin doğru olmasının 

gerekmemesi tarzındaki karşıtlıktır. Bu nevi karşıtlık sadece “Kazıyye-i Mahsure”lerde olur. 

Yani külliyet ve cüz’iyet bildiren önermelerde olur.  

Misal:   

“Bütün insanlar canlıdır” (D)  

“Hiçbir insan canlı değildir.” (Y) 

“Bütün elmalar ekşidir.” (Y)  

“Hiçbir elma ekşi değildir.” (Y) 



 

c) Ed-Dâhil Tehte’t-Tezad: Kazıyelerden birinin yanlış olması halinde diğerinin mutlaka 

doğru olmasının gerekmemesi, fakat birinin doğru olması halinde diğerinin mutlaka yanlış 

olmasının gerekmemesi tarzında iki kazıyye arasında gerçekleşen çelişkidir. 

 

Misâl:   

“Bazı taşlar insandır.” (Y) / “Bazı taşlar insan değildir” (D) 

“Bazı canlılar insandır.” (D) / “Bazı canlılar insan değildir.” (D) 

 

Bu nevi karşıtlık cüz’ye-i mucibe ile cüz’iye-i salibe arasında cereyan eder ve 

karşıtlık/tezad olumluluk ve olumsuzluk farkından doğar. 

 

d) Tedahül: Keyfiyette (icab/selb) birbiriyle aynı fakat kemiyette (külliyet/cüz’iyet) 

birbirinden farklı olan, yani biri küllî, diğeri cüz’î olan iki kazıyye (önerme) arasındaki çelişki 

ve tezattır. Şöyle:  

1. Külli kazıyyenin doğru olması halinde cüz’î olanın mutlaka doğru olması, fakat cüz’î 

olanın doğru olması halinde küllî olanın doğru olmamasının gerekmemesi tarzı… 

2. Külli kazıyyenin yanlış olması halinde cüz’î olanın yanlış olmasının gerekmemesi; 

fakat cüz’î olanın yanlış olması halinde külli olanın mutlaka yanlış olmasının gerekmemesi 

hâlidir. 

Meselâ: 

  “Bütün insanlar canlıdır.” (D) / “Bazı insanlar canlıdır.” (D) 

  “Bazı elmalar ekşidir.” (D) / “Bütün elmalar ekşidir.” (Y) 

 

  “Bütün canlılar insandır.” (Y) / “Bazı canlılar insandır.” (D) 

  “Bazı insanlar cansızdır.” (Y) / “Bütün insanlar cansızdır.” (Y) 

 

Kazzıye-i Mahsurelere (Külliyet-Cüz’iyet bildiren) ait tekâbül kısımlarını gösterir 

tablolar. 

 

 
 

 



Tenakuz ayrıca biri mucibe diğeri salibe olmak kaydıyla kazıye-i şahsiyelerde de olur. 

 

1) Tezad ancak Külliye-i Mucibe ile Külliye-i Salibede olur. 

2) Tedahül ancak külliyeler ile cüz’iyeler arasındadır.  

3) Tenakuz külliye-i mucibe ile cüz’iye-i salibe ve külliye-i salibe ile cüz’iye-i mucibe 

arasındadır. 

4) Dahil tahte’d-tezad ancak cüz’iyye-i mucibe ile cüz’iye-i salibede olur. 

 

2. Telâzum-u Şartıyyât: (İstidlâl-i Mübâşirin İkinci Nev’i) 

Telâzum ve teânüd-ü şartıyyât, kazıye-i şartıyelerde uygulanan istidlâl nevidir. Kazıye-i 

şartıyeler munfasıla ve muttasıla olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kazıye-i şartıyelerde bir 

mülazemet söz konusudur. Bu da mukaddime8 ile tâlî arasında geçen gerçek mülâzemet 

bulunan şartlı kazıyelerde söz konusudur.  

Misal: “Güneş doğmuşsa gündüz olmuştur.” Bu önermede “Güneş doğmuşsa” 

mukaddeme “gündüz olmuştur” tâlidir. 

Mülazemetin hem mukaddem hem tâli cihetinde cari olup hem aynı hem nakısı ile dört 

yönden müntic olması misalde olduğu gibi mukaddeme ve tâlisi müsavi olan kazıye-i 

şartıyelerde geçerlidir. 

Munfasıla nevinden olan mukaddime-i şartıyelerde de mukaddime ile tâlî arasında 

mülazemet yerine muâvedet/karşıtlık vardır. Bu muânedete mebni sözkonusu kazıyeden de 

çıkarımda bulunmak mümkündür. İlm-i Kelamda bu nevi istidlallere “Sebr ve Taksim” denilir. 

Kelamcılar da bunu sıklıkla kullanırlar.  

Meselâ; “Sayı ya tektir veya çifttir.” Burada “sayı ya tektir” mukaddime “ya çifttir” 

tâlidir. Burada mukaddime ile tâli arasında zıtlık sözkonusudur. “Sayı hem tektir, hem çifttir” 

kazıyyesinin ispatı imkansız olduğu gibi “sayı ne tektir ne de çifttir” diye bu ikisinin birden 

nefyi de imkansızdır. Bu ikisi arasında muanede olduğu için sayı ya tektir veya çifttir. Tekse 

çift olmaz, çift ise tek olmaz. Bu durumda “Kazıye-i Munfasıla-i Hakikiye” söz konusudur.  

Bu bilgi iki şey arasındaki muanededen elde edilmiş kesin bilgidir. Ehl-i Kelam 

“Telazum” ve “Teanüd-ü Şartıyyatı” İstidlal-i Gayr-i Mübaşir”den “Kıyas-ı İstisnâî” 

konusunda ele alır ve incelerler. Ancak bu misaldeki istidlaller diğer kıyaslar gibi olmayıp 

kolaylıkla elde edildiğinden “İstidlâl-i Mübaşir” kısmına konulmuştur. 

Bu bilgi Klasik Mantık kitaplarında bulunmaz.  

 

 

SEBR ve TAKSİM İSPAT METODU 

Sözlükte “incelemek, denemek, tahmin etmek, ölçüp takdir etmek” anlamındaki sebr ile 

“parçalara, kısımlara ayırmak” mânasına gelen taksîm kelimelerinden oluşan sebr ve taksim, 

terim olarak bir konuda muhtemel seçenekleri belirleyip (hasr) ardından birer birer eleyerek 

(hazf) tek bir seçenek bırakma yöntemini ifade eder.  

Sebr ve taksim: Mantıkta bir isbatlama tarzı ve usulüdür. Bu iki kelime beraber 

kullanıldığı gibi, “delil-i taksim, delil-i münkasım” gibi tâbirlerle de söylenir. Bu isbatlamada 

bir şeyin aslında bulunan vasıflar, illet olmaktan birer birer ibtal edildikten sonra, tam illet 

olmaya elverişli olan tesbit edilir. 

Mesela; Peygamber Efendimizin (asm) muhtemel ve mümkün olan bütün menfi ve 

müspet sıfatlarını taksim ettikten sonra, taksim edilen bu menfi sıfatların imkansızlığını 

sebredip yani tahkik ve tetkik ile ortaya koyup ispat edildiği zaman, onun müspet ve mükemmel 

sıfatları sabitlenip ispat edilmiş olur. 

 
8 Bediüzzaman konularına “Mukaddime” ile başlar tâlîdeli mevzuyu takdim eder, sonra mukaddimedeki 

fezlekeyi ispat eder. Bütün bunları Mantık kuralları çerçevesinde ispat eder.  



“O doğru veya yalancı bir insandır” önermesi taksim oluyor, bu iki halden başka da bir 

hal olmayacağına göre bu sıfatlardan yalancı olmasının imkansızlığı ispat edildiği zaman, onun 

doğru bir insan olduğu sabitlenmiş ve ispatlanmış oluyor. Bu misali diğer hususlarda tatbik 

edebiliriz. 

Aynı anlamda olmak üzere bazen bu kelimelerden birinin tek başına kullanıldığı da olur. 

Bir akıl yürütme türü olarak sebr ve taksimin kullanımı kelâm, cedel, fıkıh usulü ve fürû-i 

fıkıhla sınırlı kalmamış, hemen bütün ilimlerde bu yöntemden yararlanılmıştır. Ancak İslâmî 

ilimler tarihi açısından bu metodun önce kelâm ve cedel eserlerinde iddiayı delillendirme ve 

aklî illeti belirlemede kullanıldığı ve daha sonra fıkıh usulüne girdiği söylenebilir. Bazı âlimler, 

“Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar yoksa kendileri mi yaratıcıdır?” 

meâlindeki âyeti (Tûr, 52:35.) bu akıl yürütme türünün Kur’an’daki kullanımlarına örnek olarak 

gösterirler. Burada insanın var oluşuyla ilgili ihtimaller sıralanıp Allah’ın yaratması 

dışındakilerin geçersiz olduğu ortaya konmuştur. Kur’an’dan gösterilen bir başka misal, 

Câhiliye döneminde haram sayılan sekiz çift hayvanın helâlliğini ifade eden âyetlerdir. (En‘âm 

6/143-145.) Bu âyetlerde haram kılınabilecek cinsler tek tek sıralanarak her biri hakkında delil 

istenmiş ve haramlık iddiası reddedilmiştir. 

Sebr ve taksimin hâsır / münhasır ve münteşir olmak üzere iki türü vardır. İlkinde dışarıda 

hiçbir seçenek bırakılmaz; ikincisinde belirlenenler dışında seçeneklerin bulunması ihtimal 

dahilindedir. Kelâm ilminde kullanılan sebr ve taksim metodu daha çok birinci türle 

ilişkilendirilmiştir. Meselâ, “Âlem ya hâdis veya kadîmdir; kadîm olmadığı ispat edildiğinde 

zorunlu olarak hâdis olduğu anlaşılır” denilir.  

Fıkıh usulünde illetin tesbiti metotlarından biri olan sebr ve taksim, aslın illet olması 

muhtemel vasıflarının tamamının belirlenmesinden sonra bunların birer birer elenerek tek bir 

vasfın bırakılması ve kalan vasfın illet olduğunun kabul edilmesi işlemidir. Meselâ şarabın 

haramlık hükmünün illeti belirlenirken sıvılık, kırmızılık, köpük atma, sarhoş edicilik gibi 

vasıfların her biri ele alınmakta, ardından sarhoş edicilik dışındaki vasıfların illet olamayacağı 

tesbit edilmektedir. Usulcülerin bir kısmı sebri ilgili vasıfları belirlemek, taksimi de bunları 

elemeye tâbi tutmak şeklinde tanımlarken diğer bir kısmı her iki işlemi sebr ve taksim terkibiyle 

ifade etmektedir. 

Sebr ve taksim terimlerini kullanmamakla birlikte muhteva açısından bu metottan ilk söz 

eden usulcünün Cessâs olduğu görülmektedir. (el-Fuṣûl, 4:158-159.) Cessâs, Bâkıllânî, Ebü’l-

Hüseyin el-Basrî ve İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî gibi usulcülere göre aslın muallel 

olduğunda ittifak bulunuyorsa sebr ve taksim isabetli bir metottur; hatta bu durumda Bâkıllânî 

onu en isabetli metot sayar. Gazzâlî’ye göre asıl hakkında böyle bir ittifak bulunmasa da sebr 

ve taksim isabetli bir metottur. Fakihlerin akıl yürütme faaliyetlerinin çok defa sebr ve taksim 

metoduyla yapıldığını ve fıkhî meselelerde sebrin hasr bakımından zan ifade etmesinin yeterli 

olacağını söyleyen Gazzâlî buna ilâveten sebr ve taksimin illetin belirlenmesinde tek başına 

yeterli delil sayılacağını, vasıfta ayrıca “münâsebe”nin şart olmadığını ifade ederek ribâ illetinin 

tesbitini örnek göstermektedir. Gazzâlî’ye göre illetin belirlenmesinde sebrin netice vermesi 

için üç şeyin ispat edilmesi gerekmektedir: Alâmete ihtiyaç bulunması (hükmün muallel 

olması), sebrin hasredici olması, yani illet olabilecekleri kuşatması, diğer illetlerin (vasıfların) 

geçersiz kılınması. (Miʿyârü’l-ʿilm, s. 145; el-Müstaṣfâ, 2: 295-296.) 

 Fahreddin er-Râzî de buna yakın bir görüşü savunur ve kural olarak hükümlerin muallel 

olduğu kabulünden yola çıkarak hasredici olsun olmasın sebrin isabetli bir metot olduğunu 

söyler. Usulcülerin bir kısmı sebr ve taksimin hasredici olmasını şart koşmakla birlikte 

çoğunlukla fıkhî meselelerde farklı bir ihtimalin bulunmadığını kesin biçimde söylemek 

mümkün olmadığından müctehidin gücü yettiği kadarıyla bütün ihtimalleri incelemesi şart 

koşulmuş ve hasredicilik vasfının zannî olması yeterli görülmüştür. Fahreddin er-Razî’den ve 

ona benzer şekilde Cüveynî ve İbn Berhân gibi bazı usulcülerden rivayet edilen, amelî 

hükümlerle ilgili ictihadlarda münteşir sebr ve taksimin de hüccet sayıldığı yolundaki görüş bu 



şekilde (müctehid nazarında bütün ihtimallerin tüketilmesi, fakat hakikatte başka bir ihtimalin 

olabileceği şeklinde) anlaşılmalıdır. (TDV, İslam Ansiklopedisi, s.36:255-256.) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Tabiat Risalesinde” Tevhidin ispatını “Sebr ve 

Taksim” metodu ile yapmıştır. Buna matematikte “Olmayana Ergi Metodu” da denilmektedir. 

“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.) 

 

 

3. Aks (İstidlâl-i Mübaşirin Üçüncü Nev’i) 

Aks, döndürmedir. Kazıyyenin mevzuunu mahmül, 

mahmülünü de mevzu yapmak ve tersine 

çevirmektir.  

Misal: “Zeyd ayaktadır.” (Kazıyye) “Ayakta 

olan Zeyd’dir.” (Aks) 

Aks, kazıyyenin ne olumluluk (icab) ve ne de 

olumsuzluğunda (selb) ve ne de doğruluk (tasdik) ve 

yanlışlığında (tekzib) olmaksızın birinci kazıyyedeki 

mevzuunu (konu) mahmul (yüklem) ve mahmulünü 

de mevzu yapmaktır ve tersine çevirmektir. 

Külliye-i mucibeler külliye-i mucibeye aks olmazlar. Çünkü “Tüm insanlar canlıdır” sözü 

doğru olurken onun aksi “Bütün canlılar insandır” sözü doğru değildir. Bunlar ancak mucibe-i 

cüz’iyelerde aks olurlar. Çünkü “Bütün insanlar canlıdır” sözünün aksi ancak “Bazı canlılar 

insandır” şeklinde aks olabilir. Aynı sebeple mucibe-i cüz’iyeler de mucibe-i cüz’iyeye aks 

olamazlar. “Bazı canlılar insandır” kaziyesinin aksi “Bazı insanlar canlıdır” sözü doğru olmaz. 

Salibe-i külliye, salibe-i külliyeye aks olur. Zira “Hiçbir insan taş değildir” kazıyyesinin 

aksi “Hiçbir taş insan değildir” şeklinde doğru olur. Salibe-i cüz’iye her zaman aks olmaz. 

Çünkü “Bazı canlılar insan değildir” kazıyyesinin aksi olan “Bazı insanlar canlı değildir” sözü 

doğru değildir. 

Aks “Aks-i Müstevlî” ve “Aks-i Nâkız” olmak üzere iki nevidir: 

1. Aks-i Müstevlî: Kazıyyenin mucibe, salibe, sadıka ve kazibe olmasına bakılmaksızın 

ve bunlara dokunulmaksızın kazıyyenin mevzuunu mahmul, mahmulünü de mevzu yaparak 

değiştirmektir. Bu şekilde kazıyyeyi tersine çevirmeye “Aks-i Müstevlî” denir.  

Misal: “Zeyd ayakta olandır.” Aksi “Ayakta olan Zeyd’dir.”  

Akis de tenakuz gibi bir tekâkül, yani karşılaştırma türüdür. Aradaki fark aksda sadece 

mevzu ve mahmul değişikliği yapılırken, tenakuzda olumluluk ve olumsuzluk değişikliği 

yapılmaktadır. 

Diğer bir fark ise tenakuzda kazıyelerden birinin doğru olması halinde diğerinin mutlaka 

yanlış olması lazımıdır. Oysa aksda bu aranmaz. Çünkü aksda aslolan birinci kazıye doğru ise 

ikinci kazıyenin de doğru olmasıdır. 



2. Aks-i Nâkız: Bu da asıldaki mevzuun nakızını aksda mahmul, asıldaki mahmulün 

nakızını aksda mevzu yapmak suretiyle gerçekleşir.  

Misal: “Her insan canlıdır” kazıyyesi 

asıldır. Bunun aksi “Her canlı olmayan insan 

olmayandır” şeklindedir. Bu nevi akslar nadiren 

kullanılır. Zira bunda kolay kolay sonuç elde 

edilemez.  

 

İstidlâl-i Gayr-i Mübaşirin Aksamı 

Birden fazla kazıyye ile yapılan istidlal 

çeşitlerine “İstidlâl-i Gayr-i Mübaşir” denir. 

Bunlar da üç nevidir: “İstikrâ” “Temsil” ve 

“Kıyas.” 

 

1. İstikrâ: Cüz’iyyatın (fert ve 

elemanların) bir kısmı veya tamamı üzerinde 

yapılan inceleme sonucu külli üzerine hüküm 

vermektir. Bir nevi “Tümevarım” metodudur. 

Cüzlerdeki hükmü genelleştirmektir. “Bakır, 

demir, altın, gümüş, tunç ve çelik erir. Öyle ise 

tüm metaller erir” sonucuna varılan misalde olduğu gibi. 

İstikra duyular ve deneyle sonucu yapılan fikrî bir faaliyettir. Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri “İstikra” konusunda şöyle der: “Akıl ve hikmet ve istikrâ ve tecrübenin şehadetleri ile 

sabit olan hilkat-i mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf, saadet-i ebediyeye işaret 

eder.” (Sözler, 29.  Söz, 2. Maksat, 1. Esas, 3. Medar.) 

İstikrâ “İstikrâ-i Tam” ve “İstikrâ-i Nâkıs” olmak üzere ikiye ayrılır. 

a) İstikrâ-i Tam: Bütün cüz’iyata dair müşahedattan sonra külli bir hükme ulaşmaktır.  

Misal: “Tüm cisimler ya canlı veya cansızdırlar. Her cisim hacim sahibidir. Öyle ise 

bütün cisimlerin hacmi vardır.”  Sonucu nakz edecek hiçbir hiçbir cisim olmadığı için bu istkra 

tamdır.  

b) İstikrâ-i Nakız: Cüz’iyatın bir kısmı üzerinden yapılan müşahede sonucu külli bir 

sonuca ulaşmaktır. İstikranın en çok kullanılan şekli budur. Zira tüm cüz’iyatı araştırmak ve 

incelemek imkânı yoktur. Bu durumda hüküm kesin olmasa da “Zann-ı Galip” gerektirir. Pek 

çok ilimlerin teşekkülü bu şekilde olmuştur. Zira, teoriyi pek çok deneyler sonucu kanun haline 

getirmek bu yolla mümkün olmuştur.  

Misal: “Toprağın çeşitlerini tespit için numune olarak bazı numuneler alınır, sonra 

yapılan test ve deneyle sonucu genel bir hükme varılır.” 

 

2. Temsil: (İstidlâl-i Gayr-i Mübâşirden) 

Temsil, aralarındaki ortak vasıflardan yola çıkılarak bir cüz’ide sabit olan hükmü diğer 

bir cüz’îye taşımaktır. Kereste ile plastik arasındaki ortak özellikleri teşpit ederek kerestenin 

yapacağı işi plastiğe yaptırmak misalinde olduğu gibi… 

Hukukçular ve fakihler de mensuslardan bir cüz’ün hükmünü mensus olmayan diğer bir 

cüz’e taşıyarak hüküm verirler. Ancak bunu aralarındaki bir illetten yola çıkarak yaparlar. İçki 

yasağının aralarındaki sarhoşluk verme illetinden dolayı biraya da teşmil etmek gibi… 

Temsil metodu sıklıkla kullanılan Kur’ânî bir ispat metodudur.Peygamberimiz de (asm) 

temsiller ile bazı hakikatleri anlatmıştır. Bu sebeple İslam alimleri ve edipleri bu metodu çok 

etkili bir şekilde kullanmışlardır. Temsil çok önemli ve büyük hakikatlerin ucunu gösterir ve 

bağlar. Böylece o büyük ve önemli hakikatler bilinir. Bu metot anlaşılması zor, uzak ve derin 

olan hakikatleri bir dürbün gibi akla yakınlaştırır ve anlatır. İnsanların anlaması daha kolay olur 



Temsil ile anlatılan hakikatler insanların daha çok dikkatini çekip hoşlarına gitmektedir. 

Hatta çocuklara bile hikâye-i temsiller ile hakikatler güzel bir şekilde anlatılabilmektedir. 

Temsiller şeklinde hem ikna etmek hem de bütün halk tabakalarına anlatmak daha kolay 

olmaktadır. 

Temsil metodu ders kitaplarında, okullarda ve dershanelerde “Örnekleme Metodu” 

şeklinde kullanılan bir yöntemdir. 

 

Kur’ân-ı Kerimde Temsil Metodunun Kullanılması 

Temsil, i’câz-ı Kurân’ın parlak bir aynasıdır. Kur’an en büyük mürşittir, yüksek 

hakikatleri temsillerin dürbünü ile insanların anlayışlarına yakınlaştırmıştır.Temsil, iki şey 

arasındaki benzerliğe dayanıp birisi hakkında verilen bir hükmü, diğeri hakkında da vermektir 

veya bilinmeyen çıplak bir hakikati, ona benzeyen başka bir şeyle kıyaslamak ve o mücerret 

hakikati bu vesileyle idrak ettirmek demektir. 

Temsillerin insanlar üzerinde çok büyük etkileri vardır. Duygular, temsilin canlandırma 

yönünden etkilenirken, akıl da bilmediği bir şeyi temsilin kıyas yönünden öğrenir. İrşad 

mesleğinde ve tebliğde temsilin tartışma götürmez bir yeri vardır ve insanlar ince hakikatleri 

ve sırları daha çok kıyas ve temsiller yoluyla öğrenirler. 

Temsil, i’câz-ı Kurân’ın parlak bir aynasıdır. Kur’an en büyük mürşittir. İrşadın tam ve 

faydalı olmasının birinci şartı muhatabın seviyesine göre hareket etmektir. İnsanların ekseriyeti 

avamdır. Avam ise hakikatleri çıplak olarak göremez, ancak onlarca bilinen ve alışılmış elbise 

altında görebilir. Bunun içindir ki Kur’ân-ı Kerim yüksek hakikatleri temsillerin dürbünü ile 

insanların anlayışlarına yakınlaştırmıştır.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Yemin olsun ki, bu Kurân’da insanlar için her çeşit 

misalden getirdik; umulur ki ibret alırlar” (Zümer, 39:27.) buyurarak temsil metodunu 

insanların öğüt ve ibret almaları ve hakikatleri anlamada ikna metodu olarak kullanmıştır.  

 

Kurân’dan Temsil Örnekleri 

Yüce Allah Tevhidin kolaylığı ve şirkin imkansızlığı konusunda şöyle misal verir: “Allah 

üzerinde hak sahibi olduklarından birbirleriyle çekişip duran ortaklar bulunan bir köle ile sadece 

bir kişiye ait olan bir köleyi misal getirdi. Bu ikisi bir olurlar mı?” (Zümer, 39:29.)  

Bediüzzaman Said Nursi hazretler bu ayeti şöyle izah eder: “Eğer bütün eşya bir Zât-ı 

Ferd-i Vâhide verilse, bir tek şey gibi kolay olmasına; eğer esbaba ve tabiata havale edilse, bir 

tek şeyin vücudu, umum eşya kadar müşkülâtlı olduğuna işaret eden, başka risalelerde izah 

edilen iki üç temsili muhtasaran beyan edeceğiz. 

Meselâ: Bir zabite, bin nefere ait vaziyet ve idare havale edilse ve bir nefer de on zabitin 

idaresine verilse, o bir neferin idaresi, bir taburun idaresinden on derece daha müşkülâtlı olur. 

Çünkü ona emredenler birbirine mâni olurlar; bir keşmekeşle, o nefer hiçbir istirahat yüzünü 

görmeyecek. Hem bir taburdan matlup vaziyet ve netice bir tek zabite havale edilse, külfetsiz, 

kolayca o neticeyi istihsal eder ve o vaziyeti verebilir. Eğer o vaziyeti almayı ve o neticeyi 

istihsal etmeyi, o taburdaki başsız, âmirsiz, çavuşsuz neferâta havale edilse, o matlup vaziyeti 

ve neticeyi almak için, çok karışıklık içinde münakaşalarla, ancak nâkıs bir sureti, müşkülâtla 

tahsil edebilir.” (Lem’alar, 30. Lem’a, s.584.) 

Evet, “Yerde ve gökte birden fazla ilâh olsa idi âlem fesada uğrardı ve düzen bozulurdu.” 

(Enbiya, 21:22.) Bu misal de Tevhidin kolaylığı ve şirkin muhaliyetini ispat eden bir misaldir. 

Kâinatta kemal sıfatları ile muttasıf, yani ilmi, kudreti, iradesi mutlak ve sınırsız olan birden 

fazla ilah bulunsaydı, farazî olarak şu ihtimaller olabilirdi: “Onlardan yalnız birinin hükmü 

yürüseydi diğerleri âciz ve noksan olurlardı ki aciz ve noksan olan ilah olamaz. Her biri eşit 

kudret ve hakimiyete sahip olsalardı, ayrı ayrı nizamların bulunması gerekirdi. O takdirde de 

mevcut olan bu nizam bulunmazdı. İlahların fazla değil, sadece iki tane olup bunların bir tek 

nizam kurup birleştikleri varsayılırsa, iki etkenin (illetin) bir nesne (malül) üzerinde çekişmesi 



sonucu ortaya çıkar, nizamın devamı imkânsız olurdu. Birbirleriyle anlaşmazlık halinde 

olsalardı zaten baştan beri nizam kurulamazdı. Bu âyet-i kerime kelam ilminde, tevhidin 

ispatında en önemli kaynak teşkil eden esaslardan biridir. Kelamda buna “Bürhan-ı Temânu’” 

Yani “İmkânsızlık Delili” adı verilir. 

 

Temsil-i Hikayeler 

Risale-i Nurda “Temsilî Hikayeler” şeklinde hakikatleri akla yaklaştırıp ispat eder. Her 

hayırlı işin başında “Besmele” çekmenin hikmeti ve faydasını anlatırken şöyle bir misal verir: 

“Bedevî Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın 

ve himeyesine girsin. Tâ şakîlerin şerrinden kurtulup hâcâtını tedârik edebilsin. Yoksa tek 

başıyle hadsiz düşman ve ihtiyacâtına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki 

adam, sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi. Diğeri mağrur... Mütevazii, bir 

reisin ismini aldı. Mağrur, almad?... Alanı, her yerde selâmetle gezdi. Bir kâtıü't-tarîka rast 

gelse, der: ‘Ben, filân reisin ismiyle gezerim.’ Şakî defolur, ilişemez. Bir çadıra girse, o nam 

ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki, târif edilmez. Daima 

titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelîl, hem rezil oldu. 

İşte ey mağrur nefsim! Sen o seyyahsın. Şu dünya ise, bir çöldür. Aczin ve fakrın 

hadsizdir. Düşmanın, hâcâtın nihayetsizdir. Mâdem öyledir; şu sahranın Mâlik-i Ebedî'si ve 

Hâkim-i Ezelî'sinin ismini al. Tâ, bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisatın karşısında 

titremeden kurtulasın. 

Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki: Senin nihayetsiz Aczin ve fakrın, seni 

nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip Kadîr-i Rahîm'in dergâhında aczi, fakrı en makbul bir 

şefaatçı yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer ki: Askere kaydolur. Devlet 

namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervâsı kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her 

işi yapar, her şeye karşı dayanır.” (Sözler, 1. Söz, s.27.) 

 

Kıyas-ı Temsili (Analoji) 

Akıl yürütme biçimlerinden biri de kıyas-ı temsilidir. Bunun diğer bir adı anoloji / 

benzeşimdir. Kıyas-ı temsilî; akıl yürütmenin temel yöntemlerinden biridir. Bu yöntemle insan 

zihni, olaylar arasındaki benzerliklerden hareketle, bilinenlerden bilinmeyen sonuçları çıkarır. 

Analoji, İslâmî literatürde “kıyas-ı temsilî” adını alır. Kıyas-ı temsilî, aralarında mevcut 

olan ortak bir vasıftan dolayı iki şeyden gizli olanı açık olana, gaip olanı görünene vs. kıyas 

etmektir. Bediüzzaman’ın kullandığı kıyas-ı temsilî yönteminin, mantığın birinci ve en güçlü 

ilkesi olan kıyas-ı iktiranînin birinci şeklinin birinci şıkkından daha güçlüdür. 

Bu kavramları şöyle açıklayabiliriz: 

Kıyas-ı İktiranî: Kıyas-ı iktiranî, önermelerden oluşur. Birinci önermeye küçük önerme, 

ikinci önermeye büyük önerme adı verilir. Önermelerde tekrar eden kavrama ise orta terim 

(hadd-i evsat) denir. 

1. Kıyas-ı İktiranînin Birinci Şekli: Kıyas-ı iktiranînin birinci şeklinde; orta terim (hadd-

i evsat), birinci öncülde yüklem (suğrada mahmül), ikinci öncülde özne (kübrada mevzu)’dir. 

Bunun birinci şıkkında ise; birinci ve ikinci öncül olumlu ve küllîdir, dolayısıyla sonuç 

olumlu küllî olur. “Tüm cisimler sonradan yaratılmıştır, sonradan yaratılan her şey değişkendir, 

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

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

değillerdir. 

2. Kıyasın İkinci Şekli: Kıyasın ikinci şekli; birinci ve ikinci öncül küllî, fakat birinci 

öncül olumlu ikinci öncül olumsuz olur, sonuç ise olumsuz küllî olarak gerçekleşir. “Tüm 

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

kadim değildir” önermesi gibi. 



3. Üçüncü Şekli: Üçüncü şekli; birinci ve ikinci öncül olumlu, fakat birinci öncül cüz’î 

(tikel) olursa, sonuç olumlu cüz’î olarak gerçekleşir. “Bazı cisimler mürekkeptir, tüm mürekkep 

olanlar sonradan yaratılmıştır, o zaman bazı cisimler sonradan yaratılmıştır” önermesi gibi. 

4.  Dördüncü Şekli: Dördüncü şekli ise; birinci öncül olumlu cüz’î, ikinci öncül olumsuz 

küllî ve sonuç da olumsuz cüz’î olur. “Bazı cisimler mürekkeptir, mürekkep hiçbir şey kadim 

değildir, öyleyse bazı cisimler kadim değildir” dördüncü şıkka örnektir. 

Bediüzzaman’ın kendi yöntemini savunurken kullandığı en önemli kavramlardan biri 

burhandır. Kesinlik gerektiren itikâdî ve fikrî konularda, “Bürhan-ı Mantıkî”yi gerekli 

gördüğünden, bu kavrama pek çok yerde atıfta bulunur. Burada, meselenin daha iyi 

kavranabilmesi için burhan mefhumu üzerinde kısaca durmakta yarar vardır. 

Burhan kelimesi gelişigüzel kullanıldığında, bununla sadece delil kast edilir, fakat 

bilimsel bilgi alanında delilden öte bir anlamı vardır. Molla Fenârî’ye göre burhan, kesin sonuç 

elde etmek için kesin (yakînî) öncüllerden oluşan bir kıyastır. Burada “kesinlik” kavramından 

“gerçeğe tam uygunluk” kastedilmektedir. Bu, içinde zan, şüphe ve bilgisizlik barındırmayan 

bir düşünce aşamasıdır. Meselâ; “Kur'an Hz. Peygambere inmiştir. Hz. Peygambere inen her 

şey gerçektir. Öyleyse Kur'an da gerçektir” şeklindeki bir hüküm Müslümanlar için zan, şüphe 

ve bilgisizlik taşımayan kesinlik taşır. 

“Kesin” (Yakînî) kavramının içine; “bir ikinin yarısıdır” gibi açıklığı kendinden olanlar; 

“Ateş yakıcıdır” gibi deneyle kazanılan bilgiler; “Ay ışığını güneşten alır” gibi akıl yürüterek 

ulaşılan olgusal bilgiler ve yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haberler 

“mütevâtir” haberler 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. 

Bediüzzaman gerçi mantıkçılar kıyas-ı temsilînin (analoji), “yakîn-i kat’î” ifade 

etmediğini söylemişlerdir, ancak kıyas-ı temsilînin bir nev’i vardır ki; mantığın yakîn ifade 

eden burhanlarından daha güçlüdür ve mantığın birinci şeklinin birinci darbından daha fazla 

yakîn ifade eder” buyurur. O kısım da şudur: Bir temsil (analoji) yoluyla küllî (tümel) bir 

hakikatin ucunu gösterip hükmü o hakikate bina etmektir. O hakikatin kanununu, bir hususî 

maddede göstermektir. Öyle ki, o önemli hakikat bu yolla bilinir ve cüz’î maddeler, ona tatbik 

edilir. 

Meselâ, “Güneş tek iken, nuraniyet vasıtasıyla her parlak şeyin yanında bulunur” 

önermesiyle işaret edilen husus, “Nur ve nuranî olan şeyler için sınır ve engel söz konusu 

olamaz. Onlar için uzak yakın, az çok eşit olur. Mekân onları engelleyemez” ilkesidir. (Nursî, 

Sözler, s. 563.) 

Bu ifadelerden anlaşıldığına göre kıyas-ı temsilî yöntemi; kâinatta söz konusu olan genel 

bir ilkeyi belli bir nesnede (cüz’î) belirleyip, o ilkenin aynı kategoriye giren tüm cüzlerinde de 

geçerli olduğu sonucuna ulaşmayı öngörür. Mesela; Güneşin nurlu bir varlık olmasından dolayı 

her parlak şeyde yansıması, cüz’î bir ilkedir, bu ilkeden hareketle “Her nuranî varlık parlak 

şeylerde yansıyabilir.” küllî sonucuna ulaşılabilir. 

Bu yaklaşımı mantığın genel ilkelerine göre, kıyasın ya tüme varım (istikra) ya da analoji 

(temsil) alt bölümlerinden birine dahil edebiliriz. 

Bediüzzaman bu gerçeği şöyle ifade eder: 

“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. Kıyası 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 zat 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 zaptedemez. 

Hem meselâ, '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 cevelânıdır. 

İşte, bütün Sözlerdeki kıyâsât-ı temsiliyeler bu çeşittirler ki, burhan-ı kat'î-yi mantıkîden 

daha kuvvetli, daha yakînîdirler.” (Sözler, 32. Söz, 2. Mevkıf, s.836.) 

 

3. Kıyas: (İstidlâl-i Gayr-i Mübâşir) 

Kıyas, birkaç kazıyyeden meydana gelen bir sözdür ki bunların kabulü durumunda diğer 

hüküm de kabul edilir. Meselâ; “Güneş ateş kütlesidir. Ateş yakıcıdır. Öyle ise güneş de 

yakıcıdır.”  

Kıyas başlıca “Kıyas-ı İktirânî” ve “Kıyas-ı İstisnâî” olarak ikiye ayrılır. Kıyas-ı İktirân’i 

de “Kıyas-ı Hamlî” ve “Kıyas-ı Şartî” şeklinde iki kısımda incelenir ve ele alınır. Şimdi kıyas 

bahsine gireceğiz.  

Kıyas birkaç kazıyyeden bir araya gelen bir sözdür ki, o kazıyyelerin kabul edilmesiyle 

diğer bir kazıyyenin de kabul edilmesi gerekir. Böylece kıyas bir şeyi diğer şeye bakarak ölçüp 

kıyaslamaktır.  

Meselâ; “Alem değişgendir. Her değişgen hâdistir. Alem de hâdistir, sonradan olmuştur. 

Her hâdisin bir muhdisi vardır. Öyle ise bu âlemin yaratıcısı vardır. O da her şeye kadir olan 

Allahtır.”  

Zihinde yapılan kıyasa “Kıyas-ı Ma’kul” denir. Kelime ve cümlelere dökerek yapılan 

kıyasa ise “Kıyas-ı Lafzî” “Kıyas-ı Melfuz” denilir. 

 

 

 

 
  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KIYAS VE NEVİLERİ 

 

Kıyas “Kavlün müellefün mine’l-akvâl” tarifinden anlaşılacağı gibi birkaç sözden yapılır. 

En az iki kazıyyeden yapılan kıyasa “Basit Kıyas” denir.  

Misal: 

“Her insan ölümlüdür. 

Ahmet insandır. 

Ahmet de ölümlüdür.” 

 

İkiden fazla kazıyye kullanılarak 

yapılırsa buna “Kıyas-ı Mürekkeb” yani 

“Bileşik Kıyas” denilir.  

Misal: 

“Nebbaş malı gizli alandır. 

Malı gizli alan herkes hırsızdır. 

Her hırsız cezayı hak eder. 

Nebbaş da cezayı hak eder.” 

 

Kazıyyelerin doğruluğu herkesçe 

kabul edilmesi gerekmez, muhatabın kabul 

etmesi yeterlidir. Bu sebeple tarifte “O 

sözler ne zaman kabul edilirse” denilmiştir. 

 

Kıyas ya iktiranidir veya istisnâîdir. 

İktirâniye misal:  

“Her cisim müelleftir. 

Her müellef sonradan olandır. 

Şu hâlde cisim sonradan olandır.” 

 

İstisnâîye misal: “Eğer güneş doğmuşsa gündüz olmuştur. Evet, güneş doğmuştur; öyle 

ise gündüzdür. Güneş doğmamıştır; öyle ise gündüz değildir.” 

 

1. Kıyas-ı İktirâni: Mantıkta neticenin aynı veya nakîzi, mukaddemelerinin birisinde 

bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Meselâ: “Her tagayyür eden, muhdestir. Her cisim tagayyür eder. 

O halde, her cisim muhdestir” sözleri iktiranî bir kıyastır. Çünkü kıyasın neticesi olan “Her 

cisim muhdestir” kaziyesi ne birinci ne de ikinci kaziyede heyet-i mecmuasıyla 

zikredilmemiştir. 

 

Kıyas-ı İktirânî ikiye ayrılır: 

a) Mukaddimeleri kazıye-i hamliye olan kıyas-ı iktiranîdir. 

Misal: “Bütün semadan gelen sular temizdir. Her temiz olan şey fayda verir. Öyle ise 

yağmur suyu da fayda verir.” 

 

b) Kazıyyeleri ve mukaddimeleri kazıye-i şartıyye olan kıyas-ı iktirânilerdir. İki şartıyye-

i muttasıladan oluşur. 

Misal: 

Güneş doğmuşsa gündüz vardır. 

Her gündüz yeryüzü aydınlanır. 

Güneş doğmuşsa yeryüzü aydınlanır. 



Misal: 

“Her ne zaman alim dünya malına tamâ ederse sözüne itibar edilmez. 

Ne zaman ki alimin sözüne itibar edilmezse yeryüzünde fesat olur. 

Ne zaman alim mala tama ederse yeryüzünde fesat olur.” 

 

Veya iki şartıyye-i munfasıladan oluşur: 

Misal:  

Her sayı ya tekdir veya çifttir. 

Her çift sayı da ya çiftin çiftidir veya tekin çiftidir. 

Öyle ise her sayı ya tek veya çiftin çifti veya tekin çiftidir. 

 

Yahut bir hamliyye bir şartıyye-i munfasıladan oluşur. 

Misal: 

Bu şey her ne zaman insan ise canlıdır. 

Her canlı cisimdir. 

Öyle ise her şey her ne zaman insan ise canlıdır. 

 

Ya da bir hamliyye bir şartıyye-i munfasıladan oluşur. 

Misal: 

Her sayı ya çifttir veya tektir. 

Her çift sayı iki denk sayıya bölünür. 

Öyle ise her sayı ya tektir veya iki denk sayıya bölünebilirdir. 

 

Ya da şartıyye-i muttasıla ile munfasıladan oluşur. 

Misal: 

Bu şey her ne zaman insan ise canlıdır. 

Her canlı ya beyazdır veya siyahtır. 

Öyle ise bu şey her ne zaman insan ise o ya beyazdır veya siyahtır. 

 

HAMLİYE HAMLİYE HAMLİYE 

Şertıye-i Muttasıla Şartıyye-i Muttasıla Şartıyye-i Muttasıla 

Şartıye-i Munfasıla Şartıyye-i Munfasıla Şartıyye-i Munfasıla 

Şartıyye-i Muttasıla Hamliyye Şartıyye-i Muttasıla 

Şartıyye-i Munfasıla Hamliyye Şartıyye-i Munfasıla 

Şartıyye-i Muttasıla Şartıyye-i Munfasıla Şartıyye-i Muttasıla 

 

2. Kıyas-ı İstisnâî: Neticelerinin kendisi veya zıddı mukaddimelerde bilfiil hem maddesi 

hem de sureti itibarıyle zikredilen kıyas nevidir. Kıyas-ı istisnâînin birinci mukaddimeleri 

daima kazıye-i şartıye olduğundan ona “Mukaddime-i Şartıye” denir.  

Kıyas, mantık ilminde iki şeyi benzeterek veya mukayese yaparak bir hükme ve neticeye 

ulaşmaya çalışmaktır. Doğru ve kesin olan iki hükümden üçüncü bir hükmü çıkarmak manasına 

da gelir. İki kesin hükümden çıkan üçüncü hüküm de kesinlik kazanır. Bu kıyas metodunda, 

çok kıyaslama usulleri ve tarzları vardır. Bu tarz ve metotlardan kesinliğe en yakın olanı 

“Kıyas-ı İstisnaî” denilen kıyaslama metodudur. 

Kıyas-ı İstisnaî: Bir hükmün neticesinin aynı veya akzı, (tersi) mukaddemelerinden 

birinde bilfiil zikredilirse, ona kıyâs-ı istisnâi denilir. Başka bir tâbirle; neticesi veya zıddı 

bizzat kendisinde zikredilen kıyas. 

“Eğer bu, cisim ise, mutlaka bir yer tutar” veya “Güneş doğmuş ise, gündüz olmuştur” 

gibi. Gündüz değilse o zaman güneş doğmamıştır, misali de nakzı yani tersine bir kıyastır. Bu 

kıyas tarzının kuvvetli bir delil kadar katiyeti vardır ve kesin hüküm bildirir. 



Üstat Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu kıyas tarzını şu ayete tatbik ediyor: “De ki: 

Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin.” (Ali İmran, 3:31.) ayet-i azîmesi, 

ittibâ-ı sünnet ne kadar mühim ve lâzım olduğunu pek kat'î bir surette ilân ediyor. 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 katîdirler.  

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. 

Evet, Cenâb-ı Hakka imân eden, elbette Ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en 

makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın gösterdiği ve takip ettiği 

yoldur.” (Lem’alar, 11. Lem’a, s.105.) 

 

Kıyas-ı İstisnaîde eğer birinci mukaddimesi şartıyye-i muttasıla olursa şu iki durum söz 

konusu olur. 

a) Mukaddimenin aynını istisnâ etmek.  

Meselâ: 

“Bu insan ise canlıdır. 

Fakat bu insandır. 

Öyle ise canlıdır.” 

 

b) Talinin zıddını istisnâ etmek. Bu durumda mukaddemenin zıddını netice verir. 

Meselâ: 

“Bu insan ise canlıdır.  

Fakat o canlı değildir. 

Öyle ise insan değildir.” 

 

Eğer birinci mukaddime şartıyye-i munfasıla olursa şu iki durum söz konusu olur.  

a) İki cüzden birinin aynısını istisnâ etmek. Bu durum diğer cüzün zıddını netice verir. 

Misal: 

Bu sayı ya tek veya çifttir. 

Fakat o tektir. 

Öyle ise sayı çift değildir. 

 

b) Bu iki cüzden birisinin zıddını istisnâ etmek. Bu durumda diğer cüzün aynısını netice 

verir. 

Misal: 

Bu sayı ya tektir veya çifttir. 

Fakat o tek değildir. 

Öyle ise o sayı çifttir. 

 

Kıyas-ı istisnailer iki mukaddimeden meydana gelirler. Birincisi mukaddime-i 

şartıyyedir. İkincisi mukaddime-i istisnaiyedir. Kendisinde istisna edatı olan “Lakin” kelimesi 

aldığı için istisnâ denilmiştir. Bu mukaddime daima kazıye-i hamliye olur.  

Kısas-ı istisnailerde birinci mukaddimeye “kübra” ikincisine ise “suğra” denilir. Birinci 

mukaddimenin mukaddem veya tâlisi “Lakin” ile istisna edilir. İstisna edilen bu mukaddem 

veya tâlinin durumuna göre kıyas netice verir.  

Meselâ: 



Şayet cisim hastalıktan salim ise israf etmeden yemek zarar vermez. 

Lakin o cisim hastalıktan salimdir.  

O halde israf etmeden yemek zararsızdır. 

 

Şayet mukaddimenin zıddını istisna edecek olursak şöyle deriz: “Lakin hastalıktan salim 

değildir” “O halde israf etmeden yemen zararsızdır.” Bu durumda her zaman sağlıklı sonuç 

alamayız. Zira her hastaya israfsız yemeğin zarar vermesi gerekmez.  

 

Kıyas ve Had9 

Kıyasın mukaddimeleri arasında tekrarlanan kelimeye “Hadd-i Evsat” denir. Matlubun 

mevzusuna “Hadd-i Asgar” denir. Matlubun mahsulüne ise “Hadd-i Ekber” denir. İçinde hadd-

i asgar içinde hadd-i ekber bulunan mukaddimeye ise “Mukaddime-i Kübrâ” denilir.  

Kıyas-ı İktiraniye Misal: 

“İnsanlar acizdir. Bütün acizler fakirdir. Öyle ise bütün insanlar fakirdir.” 

Bu kıyasta “İnsanlar acizdir” önermesi suğradır. “İnsanlar” hadd-i asgar, “âciz” hadd-i 

evsattır. “Bütün acizler fakirdir” önermesi kübrâdır. “Bütün fakirler” hadd-i akber; “aciz” 

evsattır. “Bütün insanlar fakirdir” sonucunda ise “Bütün insanlar” mevzu; “fakirdir” 

mahmuldür. “İnsanlar” hadd-i asgar; “fakir” hadd-i ekberdir. 

Kıyas-ı İstisnâiye Misal: 

“İtaatkâr insanlar saygı görür. (Mukaddime-i Suğra) “Saygı görür.” (Hadd-i Evsat) 

Saygılı olan insan sevilir. (Mukaddime-i Kübra) “Saygılı” (Hadd-i Evsat) 

İtaatkâr bütün insanlar sevilirler.” (Netice) “İtaatkâr insanlar” (Hadd-i Asgar) “Sevilir” 

(Hadd-i Ekber) 

 

Hey’et (Şekil): 

Mukaddeme-i suğra ile mukaddeme-i kübrânın birleşiminden meydana gelen kalıba 

“Hey’et” yani, “Şekil” denir.  

Mantıkta heyet (şekil) dört nevidir. 

1. Şayet hadd-i evsat mukaddeme-i suğrada mahmul olup, mukaddeme-i kübrâda mevzu 

olursa bu kalıp birinci şekildir.  

 

Misal:  

“İsteyen ücret alır. (Mukaddeme-i Suğra) “Ücret alır” hadd-i evsat ve mahmuldür. 

Her ücret alan karlıdır. (Mukaddeme-i Kübra) 

Her isteyen karlıdır.” (Netice) 

 

2. Şayet her ikisinde de mahmul olursa bu ikinci şekildir. 

Misal: 

“Nahivde fail merfudur. (Suğra) “Merfu” hadd-i evsat mahmuldür. 

Hiçbir mef’ul merfu değildir. (Kübra) “merfu” hadd-i evsat mahmuldür. 

Öyle ise hiçbir fail mef’ul değildir.”  

 

3. Hadd-i evsat, şayet her iki mukaddemede de mevzu olursa bu üçüncü şekildir.  

Misal: 

“Her insan canlıdır. (Suğra) Hadd-i evsat “insan” kelimesidir ve mevzudur.  

Her insan konuşur. (Kübra) Hadd-i Evsat “insan” kelimesidir ve mevzudur. 

Bazı canlılar konuşur. (Netice) 

 

 
9 Had: Bir şeyin mahiyetine delalet eden söze had denir. Had bir nevi tariftir. Buna “Kavl-i Şarih” de denir. 

Yani, açıklayıcı sözdür. Kavl-i şarih, tarif ve muarreftir. 



4. Hadd-i evsat birinci şeklin aksine suğrada mevzu, kübrâda mahmul olursa bu dördüncü 

şekildir.  

Misal: 

“Her insan canlıdır. (Suğra) burada da mevzu insandır. 

Her konuşan insandır. (Kübra) 

Bazı canlılar konuşur.” (Netice) 

 

Şekiller hadd-i evsatın mukaddemelerdeki yerine göre değişir.  

 

Bu anlatılanlar mantıkta dört şekildir. Bunların içinde dördüncü şekil insan tabiatından 

çok uzaktır. Akl-i selim sahibi ikinci şekli birinci şekle çevirmeye/döndürmeye ihtiyaç duymaz. 

Fakat ikinci şekil ancak mukaddemelerin olumluluk ve olumsuzluk konusunda farklılık arz 

etmesi durumunda netice verir. 

Birinci şekil ilimlerde kıstas kabul edilen şekildir. Bundan bahsedeceğiz. Ta ki bu şekil 

ilimlerde kıstas kabul edilsin, kanun sayılsın ve kendisinden matlup netice elde edilsin. Birinci 

şeklin netice verebilmesinin şartı mukaddeme-i suğranın mucibe (olumlu) ve mukaddeme-i 

kübranın külliye (genel) olmasıdır.  

 

Bunlar da dört nevidir: 

 

1. Misal: Her cisim müelleftir.   Suğra mucibedir.  

  Her müellef muhdestir.  Kübra külliye-i mucibedir. 

  Öyle ise, her cisim muhdestir.”  Netice 

 

2. Misal:  

  Her cisim müelleftir.   Suğra 

  Hiçbir müellef kadim değildir. Kübra  

  Hiçbir cisim kadim değildir.  Netice 

 

3. Misal: 

  Bazı cisimler müelleftir. 

  Her müellef hadistir. 

  Öyle ise bazı cisimler hâdistir. 

 

4. Misal: 

  Bazı cisimler müelleftir. 

  Hiçbir müellef kadim değildir. 

Öyle ise bazı cisimler kadim değildir. 

 

5. Misal:  

  Mümin temizdir.   (Mucibe-i Suğra) 

  Bütün temizler sevilir.  (Külliye-i Kübra) 

  Bütün müminler sevilir.  (Netice) 

 

6. Her iki mukaddimesi de külliye-i mucibe olanlara misal: 

 

Bütün yarasalar uçar.   (Mucibe-i Külliye-i Suğra) 

Bütün uçanların kanatları vardır. (Mucibe-i Külliye-i Kübra) 

Öyle ise yarasanın da kanatları vardır. (Netice) 

 



7. Suğrası külliye-i mucibe, kübrası da külliye-i salibe olanlara misal: 

 

Bütün müminler takvadan nasibini alırlar. (Mucibe-i Suğra) 

Takva sahiplerinden hiç kimse ebedi azap görecek değildir. (Salibe-i Külliye-i Kübra) 

Müminlerden hiç kimse ebedi azap görecek değildir. (Netice) 

 

8. Suğrası cüz’iye-i mucibe, kübrası da külliye-i mucibe olanalara misal: 

 

İnsanlardan bazıları Allah’a ve ahirete inanıyoruz deyip inanmazlar. 

Bütün Allah’a ve ahiret gününe inandık deyip inkâr edenler münafıktır. 

Öyle ise insanlardan bazıları münafıktır.  

 

9. Suğrası mucibe-i cüz’iye, kübrası da salibe-i külliye olanlara misal: 

 

Bazı insanlar salih amel işlerler 

Salih amel işleyenler aldanmış değillerdir. 

Bazı insanlar aldanmış değillerdir. 

 

SUĞRA KÜBRA NETİCE 

Külliye-i Mucibe Külliye-i Mucibe Külliye-i Mucibe 

Külliye-i Mucibe Külliye-i Salibe Külliye-i Salibe 

Cüz’iye-i Mucibe Külliye-i Mucibe Cüz’iye-i Mucibe 

Cüz’iye-i Mucibe Külliye-i Salibe Cüz’iye-i Salibe 

 

 

 

 
  



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SINAAT-I HAMSE 

 

Kıyasın Aksamı ve Envâı (Sınaat-ı Hamse) 

Kıyas maddesi itibarıyla “Burhan, Cedel, Hatabe, Şiir ve Mugalata” olmak üzere beş 

nevidir. 

1. Burhan: Kesinlik arz eden delillerdir. Kesinlik arz eden mukaddimelerden oluşur. 

2. Cedel: Meşhur mukaddimelerden meydena gelen kıyaslardır. 

3. Hatabe: İnanılan ve güvenilen insanların sözlerinden oluşan kıyaslardır. 

4. Şiir: Nefsin hoşuna giden kıyaslardır. 

5. Mugalata: Gerçeğe benzeyen cerbezelerden oluşan kıyaslardır. 

 

1. BURHAN: Yakînî ve kesin bilgi ifade etmek için yakinî mukaddimelerden oluşan 

kıyas nevidir. Yakîniyyat10 da altı kısımdır: 

1.1. Evveliyât: “Bir ikinin yarısıdır.” “Bütün parçalarından büyüktür” gibi kesin 

bilgilerden meydana gelen kıyaslardır. 

1.2. Müşâhedât: Hissiyatla elde edilen bilgilerdir. “Ateş yakıcıdır.” “Güneş ışık verir”  

1.3. Mücerrebât: “Asprin ateş düşürür” gibi tecrübe ile kazanılan bilgilerdir.  

1.4. Hadsiyyât: “Ay ışığını güneşten alır” gibi akılla elde edilen bilgilerdir. 

1.5. Mütevatirat: Yalan üzere ittifakları imkânsız bir topluluktan tevatürle gelen 

bilgilerdir. Hz. Muhammed (asm) peygamberdir ve Kur’an Allah kelamıdır” gibi… 

1.6. Fıtriyyât: Kıyasları kendisi ile beraber olan kazıyyelerdir. “Dört çift bir rakamdır” 

gibi. Bu kazıyye iki denk sayıya bölünebilir olmak gibi zihinde her an hazır olan bir vast (hadd-

i vast) sebebiyle hasıl olan bilgilerdir.  

 

 

BİLGİLERİN DERECELERİ 

 

Bilgi gerçeğe uygun olan malumattır. Gerçeğe uygun olmayan şey yalandır ve insanı 

aldatır. Bu sebeple cehalet bilmemek değil, yanlış bilmektir. Bir haberin veya malumatın yüzde 

yüz kesin olması gerekir. Buna biz “Burhan” ve “Yakînî” bilgi deriz. Bu bilgi zanna yer 

vermemeli ve kendisinden vazgeçilmesi imkânsız olmalıdır. İşte bu bilgiye “Burhan” denir. 

Yüzde yüz kesin olmayan bilgiye “Zann” denir. Gerçeğe uygun olmayan bilgiye 

“cehalet” ve “yalan” denir. Şayet gerçeğe uygun olmadığı halde gerçek olduğu iddia edilen 

bilgiye ise “Cehl-i Mürekkeb” denir; onu iddia eden kişiye de “Akılsız” ve “Ahmak” denir.  

Kendisinden vazgeçilmesi mümkün olan bilgiye “Taklit” denir.  

Taklit: Birisinin görüşünü delilsiz kabul etmektir.  

Tahkik: Bir meseleyi araştırarak, delillerini bularak kesinliğini araştırarak, doğruluğu 

burhanla sabit olduktan sonra kabul etmek yoksa reddetmektir. İsbat etmediği bilgiyi iddia 

 
10 Yakîn: Kesinlik arz eden bilgilerdir. Zannî bilgilere dayanan kıyasa burhan denmez. Yakîn, aksini zannetmek 

mümkün olmayan yüzde yüz kesin ve sarsılmaz doğrulardır. Buna “itikat” da denir.  

 

Zan: Aksine ihtimal bulunmakla beraber tercih edilen kanaattır. Gerçeklik payı yüzde ellinin üzerinde olan 

kanaatlerdir. Şayet zan vehimden kaynaklanırsa buna “Zann-ı Mercuh” denilir. “Zannın Allah katında ve hak 

yanında bir değeri yoktur.” (Necm, 53:28.) 

 

Zihin: Düşünerek ilim ve irfanı idrak etmeye yarayan kabiliyet, insanın düşünme yetisidir.  

 

Zâtî: Özsel olan; yani cüz’iyyatın mahiyetine dahil olan küllîdir. “Canlı” mefhumu gibi. Canlılık tüm 

hayvanların mahiyetine dahildir. “İnsan, at, merkeb ve kuş canlı varlıklardır. 



etmemektir. Bediüzzaman “Risale-i Nur talebesi ehl-i tahkiktir” demiştir. Demek ki ehl-i tahkik 

olmayan Nur talebesi değildir.  

Kesinlik arz etmeyen bilgiye “Zann” denir. Doğruluğuna yüzde elliden fazla ihtimal 

verilirse buna “Zann-ı Galip” denir. Delil bulunana kadar kabul edilebilir. Yüzde ellinin altında 

olursa ve yanlış olma ihtimali daha fazla ise buna da “Vehim” denir. Yüzde ellinin üzerinde ise 

buna “Şekk” yani şüpheli bilgi denir.  

Şey: Bilinebilen anlamına gelir. Sibeveyh, “Bilinebilen ve kendisinden haber verilebilen” 

anlamını vermiştir. Arazıyle ve cevheriyle bütün kâinata ve varlıklara şey denir. Istılahta 

“Hariçte meydana gelip sabit olan varlıklar” demektir. Yüce Allah için “bilinebilir” olması 

itibarıyla “şey” denir, ancak hariçte sabit olması itibarıyle şey denemez.  

Tabb’: Tabiat, huy, fıtrat ve yaratılış. İnsanda irade dışı vaki olan hallerdir. İnsanın 

yumuşaklık, sert huylu olmak, asabi olmak gibi yaratılıştan gelen ve sonradan kazanılmayan 

fıtratıdır. “Can çıkmayınca huy çıkmaz” sözü buna bakar.  

Vehim: Yüzde ellinin altındaki ihtimallere denir. Buna “zann-ı mercuh” da denir. 

Vehimiyyât: Vehim üzerine olan kazıyyeler, hükümler ve önermelerdir. Meselâ, 

“Kâinatın ötesinde sonsuz bir feza vardır” gibi, gerçekliliği ispat edilemeyecek olan hayalî 

düşünce ve inançlardır. Mahsusatın ötesine taalluk eden vehimler batıldır. Alemin ötesi insanın 

his ve tecrübesinin ötesinde olduğu için buna bağlı vehimler batıldır. Mahsusattan, hislerden 

kaynaklanan vehimler ise aklın şehadeti ile makbul olurlar. Bir insanın dostluğu yanında 

düşmanlığını da vehmetmek bu kabildendir. Zira o kimse mahsusattandır. Şayet aklî karineler 

ve deliller o kimsenin dostluğunu veya düşmanlığını teyit ediyorsa bu vehme itibar edilir. 

Aksine teyit etmiyorsa buna ihtimal verilmez.  

Vicdaniyât: İç duygu yoluyla elde edilen bilgiler ve vicdan ile kabul edilen kazıyyelerdir. 

Açlığı ve tokluğu bilmek, sevgi, muhabbet gibi duygularla elde edilen bilgilere “vicdaniyat” 

denir. Acı duymak, şefkat ve merhamet de bu nevidendir.   

 

 

Burhanın Aksamı 

Burhan yakînî bilgilerden meydana gelir ki bunlara “Yakîniyyat” denir. Yakîni bilgiler de 

iki şekilde elde edilir. Birincisi: “Zaruriyat”tır. İkincisi ise, “Nazariyat”tır.  

Zaruriyat: Nazara ve tefekküre, araştırma ve incelemeye ihtiyaç duymadan oluşan 

bilgilerdir. “Bütün parçalarından büyüktür.” “İki zıt bir arada bulunmaz” gibi bilgilerdir.  

Nazariyat: Nazar, yani inceleme, araştırma ve düşünme sonucu elde edilen bilgilerdir. 

“Allah’ın varlığını ve birliğini bilmek.” “Kâinatın sonradan yaratıldığını anlamak.” “Fenne ve 

keşfe ait, eşyanın hakikatini anlamaya ve istifade etmeye, kainattaki ilâhî fıtrî kanunları 

keşfederek lehinde istimal etmeye yönelik bilgilerdir.” Fennî ve felsefî ilimler hep 

nazariyattandır. Bu bilgilere “Kesbî” ve “İktisabî Bilgiler” denir.  

Burhanı netice veren zarurî ve yakînî bilgiler de yedi nevidir. 

1. Evveliyât: Aklın mevzu ve mahmülün sadece kendilerini düşünerek hükmettiği 

bilgilerdir. “Bütün parçalarından büyüktür” gibi. Akıl önce bütünü düşünür, sonra parçasından 

büyük olma mefhumunu düşünür. Başka şeye ihtiyaç duymadan gerçek olduğunu kabul eder. 

“Çünkü” diye bir başka izaha ve delile gerek duymaz. 

Evveliyat, gerçekliliği açık olan hükümler ve temel bilgilerdir. Diğer bilgiler bu temel 

bilgiler üzerine bina edilirler. Bunlarda şüphe olsa ilim ve gerçeklik diye bir şey olmaz.  

 

2. Hissiyat ve Müşahdedat: İnsanın dış alemi idrak eden beş duyu ile elde edilen temel 

bilgilerdir. Bu bilgilerin doğru olması için duyuların salim olması gerekir. Hastalıklı bir dil 

tatları yanlış algılar veya algılayamaz. Şaşının görmesi yanlıştır. “Demir sert bir cisimdir” 

bilgisi dokunma duyumuzla elde ettiğimiz kesin bilgidir. Bu duygulara “Havass-ı Selime” 

denir. 



 

3. Vicdaniyat: İnsanın açlık, tokluk, üzüntü, sevinç, keder ve neşe halleri yanında 

merhamet, şefkat, sevgi ve nefret gibi duygularla elde edilen bilgilerdir. Buna “vicdaniyat” 

denir.  

 

4. Mücerrebât: Tecrübe ile elde edilen bilgilerdir. “Çörek otu mide suyuna iyi gelir” gibi 

defalarca tecrübe edilerek kazanılan bilgilerdir. Deneylerle elde edilen bilgiler de bu 

nevidendir.  

 

5. Hadsiyyât: Zihnin mukaddimelerden hızla sonuca intikal etmesiyle elde edilen 

bilgilerdir ki bunlara “Hads” denir. “Ay ışığını güneşten alır” bilgisi bu nevidendir. Aynadan 

yansıyan görüntünün hariçten aynaya vurmasından kaynaklandığını bilmek bu nevidendir. Akıl 

bu bilgilere sur’at-i intikal ile ulaşır. Ay ve güneş tutulması böyle bilinir. Üstünden buhar çıkan 

bir kazandaki suyun kaynadığını, dumanın olduğu yerde ateşin yandığını bilmek bu nevi 

bilgilerdir. 

 

6. Mütevatirât: Yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri ve anlaşmaları mümkün 

olmayan bir topluluktan ve çok insanlardan gelen haberlerdir. Amerikadan farklı zamanlarda 

gelenlerin ihbarı ile Amerika kıtasının ve oradaki insanların varlığını bilmek gibi… Yine 

Peygamberimizin (asm) nübüvveti ve hadislerinin sağlamlığı, Kur’ân-ı Kerimin bize kadar 

gelmesi mütevatirattandır. 

Mütevatir bilgide üç şey aranır: 

a) Tekrar: Birbirini görmeyen insanların getirdiği aynı haber tekrardır. 

b) Gizli Kıyas: Gelen haberleri gizli kıyasla doğrularız. “Bu haber mütevatirdir. (Suğra) 

Mütevatir haber doğrudur. (Kübra) Öyle ise bu haber gerçektir.” (Netice) 

c) Müşahede: Haber getiren her birinin olayı görmüş olmalarının sabit olmasıdır. 

Görmeden nakledilen haberler mütevatir sayılmaz.  

Hz. Muhammed’e (asm) ait bilgiler ve Mucizeler mütevatir haberlerdir. Kesinliği zaruri 

olarak doğrudur. Çünkü muhbirlerin her birinin adl vasfına sahip olması ve hadiseyi bizatihi 

yaşayarak müşahede etmesi ve hayat boyu olduğu gibi nakletmesi bunun delilleridir. 

Manevi Mütevatir: Hz. Muhammed’den (asm) nakledilen Mucizeler mütevatir 

haberlerdir. Mütevatirin bir nevi vardır ki bunlara “Manen Mütevatir” denir. Manen mütevatir 

haberler lafzen mütevatir olanlardan daha kesindir ve doğrudur. Zira mesela “Peygamberimizin 

(asm) parmaklarından suyun akması ve bir orduya içirmesi” mucizesi 1400 kişilik bir ordunun 

gözü önünde cereyan etmiştir. Bu mucizeyi görenler her gittikleri yerde anlatmışlardır. Anlatan 

bir kişi de olsa madem o görenlerden hiçbiri itiraz etmemiş ve onu yalanlamamışlardır. Halbuki 

onlar doğruluk yolunda malı ve canı feda ederek hicret etmiş doğru ve adil insanlardır. Elbette 

sukut etmeleri ile nakledenin haberini doğrulamış olmaktadırlar. Buna islam hadisçileri ve 

tarihçileri “Sukutî İcma” adını vermişlerdir.  

 

7. Fıtriyyât: Kıyasları kendileri ile beraber olan kazıyyelerdir. Hadd-i Evsatları kolayca 

bulunmakla kıyasları hemen yapılan açık-seçik hükümleri içeren kazıyyeler ve hükümlerdir. 

Evveliyata benzerler ancak iki noktada farkları vardır. 

Birincisi: Evveliyatta mevzu ve mahmülü düşünmek yeterli iken fıtriyatta biraz daha 

kapalıdır. Bunun için “Çünkü” kelimesine ihtiyaç duyarlar. 

İkincisi: “Li-ennehu” “Çünkü” ile başlayan mevzu ile mahmul arasında bir nispet, bir 

aracı “vast” bulunur. 

“Dört çift rakamdır” önermesi şöyle bir kıyası gerektirir: “Çünkü dört iki sayıya bölünür. 

(suğra) Her iki tam sayıya bölünen çifttir. (Kübra) Öyle ise dört çift rakamdır” (Sonuç) şeklinde 



kıyasla yapılır. Ancak kolay anlaşılabilir bir kıyas olduğu için suğrası kübranın ifadesine ihtiyaç 

duyulmaz. 

 

Burhanın Aksamı 

Burhan da “Burhan-ı Limmî” ve “Burhân-ı İnnî” olmak üzere iki nevidir. 

Burhan-ı Limmî (Tümdengelim): Ateşin dumana delaleti gibi müessirden esere, sebepten 

sonuca gitmektir. Burhan-ı Limmi “hadd-i evsat”ın zihnen (düşünce aleminde) ve haricen 

(madde aleminde) hadd-i ekberin hadd-i asgara nispet edilmesine sebep olan kıyas-ı burhanîdir.  

 

Misal: 

“Zeyd salgıları bozulandır. (Suğra) 

Her salgıları bozulan sıtmalıdır. (Kübra) 

Öyle ise Zeyd sıtma hastasıdır.” (Netice) 

 

Burada Zeyd’in salgılarının bozulması haricen ve zihnen sıtma olduğuna delil olmuştur. 

 

“Orada ateş vardır. (Suğra) 

Ateş olan yerden duman çıkar (Kübra) 

Öyle ise orada duman vardır.” (Netice) 

 

Burada da ateşin dumana delaleti vardır ve bu sebeple “Burhan-ı Limmi” olmuştur. 

“Limmî” denmesi “Li-me?” “Niçin?” kelimesinden alınmıştır. “Limmî” denilmiştir. Sebepten 

neticeye bir intikal vardır.  

Misal olarak önce Mimar Sinan’ın mimarlığa olan kabiliyetini anlıyoruz ve Selimiye bir 

eserin bu kabiliyetten çıkacağına inanıyor ve “Böyle bir kabiliyetten böyle bir eser çıkar” 

diyoruz. Bediüzzaman gibi bir alimi tanıyor ve bu alimden Risale-i Nur gibi bir eser çıkar 

diyoruz. Buna sebepten sonuca intikal denir.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Rahman ve Rahîm isimleri zikredilerek, Allah’ın “din 

gününün sahibi olduğu” nazara verilmiştir. “Mademki Allah, Rahman ve Rahim’dir, elbette din 

gününü getirecek ve bu rahmet ve inayetini ahirette de devam ettirecektir” mânâsı ders 

verilmekle, müessirden esere, sebeplerden neticeye bir istidlâl yapılmıştır. 

Bir sanatkâr ve mahir bir usta ustalık eseri olarak bir eser ortaya koymazsa onun usta ve 

sanatkâr olduğu nasıl bilinecektir? Yüce Allah da bin bir ismi, ilmi, iradesi ve kudreti ile vardır 

ve varlığını isbat etmek ve kendisini tanıtmak için kâinatı ve eşyayı ve insanı mükemmel şekilde 

yaratmıştır. Allah’ı tanıyarak, isim ve sıfatlarını bilerek eşyayı ve insanı yarattığına ve yaratıcı 

olduğuna intikal etmek “Burhan-i Limmi” ile Allah’ın varlığına delil getirmektir. 

 

Burhan-ı İnnî (Tümevarım): Dumanın ateşe delaleti gibi eserden müessire intikal 

etmektir. Kesin bilgiye ulaşmak için mukaddimeleri de kesin olan bilgidir ve bir çeşit kıyastır. 

Hadd-i evsat, hadd-i ekberin hadd-i asgara nispet edilmesine sadece zihnen sebep teşkil eden 

kıyas-ı burhanilerdir. 

Misal: 

Zeyd sıtmalıdır. 

Her sıtmalı salgıları bozulandır. 

Öyle ise Zeyd salgıları bozulandır.” 

 

Burada sadece zihnen sebeptir. O da hummalının salgısının bozulduğunu bilmektir.  

“Burada duman vardır. 

Her duman olan yerde ateş vardır. 

Öyle ise burada ateş vardır.” 



 

Müessir olan ateşin varlığına eseri olan duman vasıtasıyla delil getirilmiştir.  

“İnne” sübut ve tahkik anlamına geldiği için bu delile “Burhan-ı İnnî” denilmiştir.  

Bediüzzaman “Bürhan-ı İnnî şüphelerden daha salimdir” der. 

Kur’ân-ı Kerim “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” buyrulmakla, önce 

âlemlerin harika terbiyesi nazara verilmiş ve “bu terbiyeyi yapan zâtın her türlü hamde ve 

senaya lâyık olduğu” hükmü getirilmiştir. Burada eserden müessire istidlâl vardır. Kur’ân-ı 

Kerim Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellilerini saydıktan sonra bu eserleri delil getirerek 

Allah’ın varlığı ve birliğini “Burhan-ı İnnî” yoluyla ispat eder.  

Meselâ haşrin ispatında “Şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı, ne kadar makul ve lâzım 

ve kat’î ise, haşrin sabahı da Berzahın baharı da o kat’iyyettedir” buyrulmakla, bürhan-ı innî 

çok veciz bir şekilde aklın nazarına sunulmuştur. Geceden sonra sabahın, kıştan sonra baharın 

gelmesinden istidlâl edilerek dünyadan sonra ahiretin geleceği ispat edilmiştir. Burada da 

eserden müessire istidlâl vardır. Yani bu eserleri yapan zât, ahireti de getirebilir demektir. 

Sonuç olarak varlıkların eşyanın Allah’ın varlık ve birliğine delaleti “Burhan-ı İnnî” olup 

eserden müessir-i hakikiye delaletidir. Eser ile ustayı, sanat ile sanatkarı tanımaktır. Bu daha 

kesin ve daha salim bir metottur. Kur’ân-ı Kerim “Muhakkak ki yerlerin ve göklerin 

yaratılmasında, gece gündüzün arka arkaya gelmesinde, gökten yağmurun gönderilip yerden 

bitkilerin çıkarılmasında akıl sahipleri için Allah’ın varlık ve birliğine deliller vardır” (Bakara, 

2:164.) ve benzeri ayetlerde bu delili çok istimal etmiştir. Bu kâinatta zerrattan seyyarata kadar 

tebarüz eden umumi terbiye, terzık ve tahlık gibi fiilî isimlerin Rabbu’l-Âlemîne şehadeti ve 

delaleti birer “Burhan-ı İnnî”dir.  

Yüce Allah’ın halikıyet, razıkıyet, malikiyet ve hakimiyet gibi hakikatleri ifade eden 

“Rububiyet” dairesi; mahlukiyet, merzukiyet, mefûliyet, mahkûmiyet gibi hakikatleri ifade 

eden “Ubudiyet” dairesine bir “Bürhân-ı Limmîdir.” Ubudiyet dairesi ise Rububiyet dairesine 

bir “Bürhân-ı İnnî”dir. Evet “La ilâhe illallah” Rububiyet dairesini “Muhammedün Resulullah” 

cümlesi ise “ubudiyet dairesi”ni temsil etmektedir.  

Bediüzzaman “Kelime-i Şehadetin iki kelâmı birbirine şahiddir. Birincisi ikincisine bir 

bürhan-ı limmidir. İkincisi birincisine bir bürhan-ı innîdir” (Sözler, Lemaat, 953.) buyurur.  

 

2. CEDEL: Meşhurattan ve meşhur mukaddemelerden oluşan kıyaslardır. Cedel, 

mücadele, münakaşa anlamındadır. Mantıkta halk arasında meşhur olan mukaddemelerden 

yapılan kıyasa denir.  

a) Menfaate dayananlar: “Adalet güzeldir; zulüm çirkindir” gibi… 

b) Sağduyuya dayananlar: “Fakirlere iyilik yapmak erdemdir” gibi… 

c) Taassuba dayananlar: “Türkler şereflidir; İngilizler gaddardır” gibi… 

d) Örf ve Adate dayananlar: “Saygı ve hürmet iyidir” gibi… 

Evveliyat ile meşhurat arasındaki fark ise, evveliyat daima doğru mukaddimelerden 

oluşur; meşhurat ise, bazen doğru bazen yanlış mukaddimelerden meydana gelir. Hintliler için 

“İnek kesmek çirkindir” mukaddemesi gibi. 

Cedelin amacı muhatabı hasmı susturmak ve iknâ etmektir. Cedel burhanın inceliğini 

kavramayan avama kullanılır. 

 

3. HATABE: Makbulattan ve toplumda kabul edilen mukaddimelerden oluşan kıyastır. 

Makbulat, kendisine inanılan şahıslardan kabul edilen veya doğru olduğu herkesçe kabul edilen 

mukaddimelerden oluşan kıyaslardır. 

Hatabe, hutbe irad etmek, nutuk söylemek anlamına gelir. Doğruluğu zann-ı galiple kabul 

edilen kazıyyelerden oluşur. Peygamberler, evliyalar, alimler ve filozofların sözleri ile delil 

getirmek bu nevidendir.  

Mesela: 



“Dünya bir lâşedir. Her lâşeden sakınılmalıdır. Öyle ise dünyadan sakınmalıdır.” 

 

Meselâ: 

“Su duvar çöker. Çünkü altındaki toprak kaymaktadır. Toprak kayarsa çöker. Öyle ise 

duvar çöker.” 

 

Büyük bir ihtimale dayanan kazıyyeler de makbulattan olup hatabeye dahildir. Bu 

kazıyyenin kullanılmasının amacı insanlara iyi olanlara teşvik ve kötü olan hususlardan 

sakındırmak “Emr-i Maruf ve Nehy-i Ani’l-Münkeri” yapmaktır. 

Kur’ân-ı Kerimde “Burhan – Cedel – Hatabe” nevinden çok misaller vardır. Vaizler 

bunları kullanarak hitabelerde bulunur Vaaz ve Hutbe okurlar. Siyasiler nutuklarında 

kullanırlar. 

 

4. ŞİİR: Muhayyelattan oluşan kıyaslardır. Şiir, lügatte “bilmek” anlamına gelir. 

Mnatıkta ise nefsin hoşuna giden veya nefsin tiksindiği kazıyyelerden oluşan kıyaslardır. Bu da 

insanı rağbete ve nefrete götürür. Tergib, teşvik ve terhib için kullanılır.  

Meselâ: 

“Şarap içilir. Çünkü o akıcı bir yakuttur. Her akıcı yakut içilir. Öyle ise şarap da içilir.” 

Burada şarap yakuta benzetilerek teşvik edilimiştir. 

 

Meselâ:  

“Bal yenmez. Zira o acı bir kusmuktur. Hiçbir acı kusmuk yenmez. Öyle ise bal yenmez.” 

Burada da baldan tiksindirme amaç edilmiştir. Bu mukaddimeler gerçek olmayıp 

muhayyelattandırlar. Hayalî şeylerle teşvik veya nefret ettirilir. Savaşlarda ve af dilemede 

kullanılırlar. İnsanı iyiliğe ve kötülüğe sevk ederler. 

 

5. MUGALATA: Vehmiyattan oluşan kıyaslardır. Gerçeğe ve meşhur mukaddimelere 

benzeyen veya gerçek dışı olan vehim ürünü mukaddimelerden oluşurlar.  

Mugalata ya sureti itibarıyla veya maddesi itibarıyla bozuktur. Meselâ, duvarda asılı olan 

at resmi için “Şu attır. Her at kişner. Öyle ise bu at da kişner” demek mugalatadır. 

Meselâ: “İsim bir kelimedir. Kelime de isim, fiil ve harftir. Öyle ise isim ya kelime, ya 

harf veya fiildir.” “Her canlı insandır. At da canlıdır. Öyle ise at da insandır” gibi kazıyyeler 

mugalatadır.   

Mugalata, “galat” sözünden gelir. Kesin ve meşhur kazıyyelere benzeyen ama gerçekte 

yalan ve vehimden ibaret olan hükümlerdir. Mugalatanın yakînî kazıyyelere benzeyenlerine 

“Safsata” meşhur kazıyyelere benzeyenlere de “Müşagabe” denir. Bunlar ne yakîn ve ne de 

zann ifade ederler.  

Meselâ; 

“Alemin ötesinde sonsuz feza vardır.” 

“Allah’ı kim yaratmıştır?” 

“Allah kendisinden büyük bir şey yaratabilir mi?” gibi filozofların ilâhiyat konusunda 

ortaya attıkları iddialar bu neviden safsata ve müşagabe sözlerdir. Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri “Herhangi bir delilden kaynaklanmayan bir iddianın hiçbir değeri yoktur” demiştir. 

Mugalatayı bilmek ondan sakınmak içindir. “Şerri şer için değil, ondan sakınmak için 

öğrendim. Kim şerri bilmez ve tanımazsa ona düşer” demişleredir.  

 

İsagoji Mantığını yazan El-Ebherî’nin son sözü: 

“İlimde asl olan burhandır” sözüdür. 

 

  



MANTIK VE DİL 

 

Dil ile mantık arasında yakın bir ilişki vardır. Dil bilgisi dili doğru konuşmanın, mantık ise 

doğru düşünmenin yollarını ve kurallarını öğretir. Her dilin kendisine has bir dil bilgisi vardır. 

Dil bilgisi ait olduğu dilin özelliklerini ve kurallarını bildirir. Mantık ise tüm insanların doğru 

düşünebilmesinin kurallarını açıklar.  

Dilin; bildirme, belirtme, yaptırma, 

eyleme geçirme, tanımlama gibi görevleri 

vardır. Dil, bilgi, inanç ve tahmin iletmek 

amacını dil vasıtası ile başkalarına aktarır. 

“Türkiye’nin nüfusu 82 milyondur.” “Ankara 

Türkiye’nin başkentidir.” “Allah vardır ve 

birdir.” “Kur’an Allah kelamıdır.” Bu cümleler 

bilgi ve inancı anlatır. 

Dilin duygusal tepkileri veya tavırları 

ifade etme görevi de vardır. Bu dildeki bütün 

ünlemler tarafından ifade edilir. “Ahmet 

korkusundan titriyor ve konuşamıyordu” cümlesi korkuyu “Ali gülmekten yıkılıyordu” ifadesi 

de gülmeyi ifade eder. Sesin kısılması, benzin sararması ve sevinçten gözlerin parlaması gibi 

ifadeler dilin duygusal yönünü göstermektedir.  

Dilin yaptırma görevi de “emir kipi” şeklindedir. Bunu da “Dersine çalış!” veya soru kipi 

ile “Dersine çalıştın mı?” şeklinde ifade eder. Bu da dilin yaptırım yönüdür. Dil yine insan 

ilişkilerinde bu ilişkiyi başlatmak için kullanılır. “Merhaba” “Selamün Aleyküm!” 

“Nasılsınız?” “Teşekkür ederim” gibi ifadeler sosyal hayatta görüşmeyi, tanışmayı ve 

anlaşmayı netice verir.  

Dilin ayrıca eylem görevi vardır. Söz vermek, kabul etmek, onaylamak, yemin etmek gibi 

görevleridir. “Gidelim, şu işi halledelim.” “Yarın siz geleceğim.” “Bu davranışınız hoşuma 

gitmiyor” gibi eylemler dil ile gerçekleşir. 

  

Dilin Bilgi Aktarma Görevi 

Dilin en önemli görevi bilgi aktarmasıdır. Bu aktarma sırasında kişi muhatabın yaşını, 

seviyesini, kültür düzeyini, makamını, cinsiyetini, duygularını, güçlü ve zayıf yönlerinin 

dikkate almak durumundadır. Aksi taktirde aktardığı bilgi muhatabın işine yaramayacaktır. 

Bilgi aktarmada “çok anlamlılık” ve “belirsizlik” bilgi aktarımını engelleyen faktörlerin 

başında gelir.  

1. Çok Anlamlılığın Sakıncaları 

Çok anlamlılık sözlerin birden fazla anlam ifade etmesi ve dilin birden fazla görevde 

kullanılmasıdır. Bu söylenen sözlerden neyin kast edildiğini anlamamaya ve konuşanların 

anlaşamamasına sebep olur. Sözlerin anlaşılabilir ve kast ettiği manayı tam olarak ifade edebilir 

olması gerekir. Buna fesahat denir. Dildeki sözcüklerle ifade ettiği sembollerin ve nesnelerin 

tam bir şekilde anlaşılması gerekir. “Kardeşim saat yediye kadar eve gelmeyince babam onu 

aramaya gitti” cümlesi net anlaşılabilir bir cümledir.  

Söz diziminde de sözcükteki kelimelerin isim, zamir, sıfat ve fiillerin yerli yerinde 

kullanılması gerekir. Bazı sözcükler ve kelimeler farklı anlamlar ifade ediyor olabilir. Yerinde 

kullanılmazsa anlam kaymasına sebebiyet verir ve anlaşılmaz veya yanlış anlaşılabilir. “Bu tam 

bir skandaldır” cümlesinde “bu” kelimesi “zamir” olarak kullanılmıştır. “Bu adam tek başına 

bir ordudur” cümlesinde ise “bu” kelimesi “işaret sıfatı” olarak kullanılmıştır. 

Bazı kelimeler ve deyimler farklı kültürlerde ve milletlerde farklı anlamlar ifade edebilir. 

Hayatın birçok alanında bazı kişiler dilin esnekliğinden faydalanarak kendi çıkarları ve 

faydaları için kullanırlar. Buna pragmatik yaklaşım denir. Günlük dildeki çok anlamlılık ve 



farklı anlamlara çekilmesi ilmî olarak pek çok sakıncalara sebep olmaktadır. Bundan 

kaçınabilmek için dilin doğru kullanılması ve tanımların ifade etmek istediğimiz manayı tam 

olarak ifade edecek şekilde yapılması gerekir. Meselâ; “Demokrasi” ve “Siyaset” kelimelerine 

yüklenilen farklı anlamlar bu iki kavramı belirsiz hale getirmektedir. Siyaset denince “iki 

yüzlülük” ve “aldatma” anlaşılıyorsa bu durumda tarifin iyi yapılması gerekir. Yine 

“Cumhuriyet” kelimesi “Çin Halk Cumhuriyeti” “Türkiye Cumhuriyeti” “İran İslam 

Cumhuriyeti” için farklı anlamlar ifade etmektedir. Öyle ise mahiyetini çok iyi belirleyerek 

tarifini buna göre yapmak “hürriyet, adalet, meşveret, kanun hakimiyeti” şeklinde tanımlamak 

gerekmektedir. 

 

2. Belirsizlik 

Kelimelerin anlam belirsizliğinin sebepleri dildeki sözcüklerin işaret ettiği nesnelerin 

sınırları her zaman kesin ve net bir şekilde belirlenmeyebilir. Meselâ, mavi ile lacivertin 

sınırlarını tam olarak belirlemek mümkün olmamaktadır. Bir cümlenin doğru veya yanlış 

olabilmesi için onda geçen tüm sözcüklerin sınırlarının belli olması gerekir. Günlük dilde 

kullanılan sözcüklerin anlamları bazen belli olmayabilir. Meselâ “İstanbul büyük bir şehirdir” 

dediğiniz zaman ne kadar büyük olduğu belirsizdir. 

Bir de pragmatik olarak belirsiz olabilir. Kullanılan bazı kelimeler bazı kişilerce doğruluk 

değerinin farklı olmasıdır. Her dilin terimlerinde az çok belirsizlik olabilir. Mesela “temiz” ve 

“çok temiz” gibi… Ne kadar temiz olduğu belirsizdir. Belirsizliği gidermek için en kestirme 

yol, ifadeleri evrensel ölçü birimleri ile sınırlamaktır. Bunun için en iyi metot da matematik ve 

mantık terimlerini kullanmaktır. “Ankara ile İstanbul arası çok uzak” demek yerine “Ankara 

İstanbul arası 380 km” demek gibi. Yine “İstanbul büyük şehirdir” demek yerine “İstanbul’un 

nüfusu 18 milyondur” demek gibi… 

İnsanoğlunun bilgi ve düşünce seviyesi yükseldikçe, daha net ve anlaşılır terimler 

kullanmak zorunda olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.  

 

3. Bilgi Eksikliğinden Kaynaklanan Yanlışlar 

İnsanların anlaşamamalarının ve aralarındaki tartışmaların iki önemli sebebi vardır. 

Birincisi, bilgi eksikliğidir ve yanlış bilgiye sahip olmaktır. İkincisi de yanlış anlaşılma ve 

yanlış anlam vermektir. Meselâ; tartışan iki kişiden birisi “Amazon nehri Afrika’dadır” diğeri 

de “Amazon nehri Amerika’dadır” diyorlarsa bu tartışma bilgisizlikten kaynaklanıyor 

demektir. Bu durumda doğru güvenilir kaynaklara bakarak doğru bilgi sahibi olmak gerekir.  

İkincisi de kelimelere verilen yanlış anlamdır. “Ali hızlı koşar” cümlesinde “hızlı” 

kelimesi muhataplara göre değişebilir belirsiz bir kelimedir. Bu durumda “Ali dakikada 100 

metre koşar” denilerek rakamsal bir netlik ifade edilirse tartışma biter ve mesele vuzuha 

kavuşur. Bu sebeple matematik ve mantığı iyi kullanmak gerekir.  

Dildeki anlam belirsizliklerinin en önemli sebebi kullanılan sözcük ve cümlelerde neyin 

amaçlandığının kesin ve net bir şekilde bilinmemesidir. “Ali bugün çok test çözdü” cümlesi 

belirsiz bir cümledir ve ne kadar çözdüğü meçhuldür. Buradaki “çok” kelimesi belirsizdir. Ama 

“Ali bugün 150 test sorusu çözdü” dediğinizi zaman ne kadar test çözdüğü net bir şekilde ifade 

edilmiş olur. 

Sözcüklerin ya da cümlelerin sınırlarının belirsizliği ile anlama ters orantılıdır. Belirsizlik 

arttıkça anlama da azalır. Dilin anlaşılır ve net olması, genellikle konuyu, amacı ve yöntemi ile 

çok iyi bir tanımlama yapmaya bağlıdır. Bu sebeple tanım önemlidir. “Tanım, efradını cami ve 

ağyarını mâni olmalıdır.” 

Tanımda genellikle olayın konusu, amacı ve yöntemiyle ilgili açıklama yapılır. Ancak 

duyguların ve üstün cinslerin tanımı yapılamaz. Bu sebeple “Men lem yezuk lem ya’rif” yani, 

“Tatmayan bilmez” denilmiştir.  


