
EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 12 Sayı: 37 (Güz 2008) ------- 177 

İSLAM DÜNYASINDA KULLANILAN ÇlKARlM YÖNTEMLERİ 
VE MANTIKİ YÖNTEMLERLE İLİŞKİSİ 
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Özet 

Her toplumda olduğu gibi İslam dünyasında da düşünce biçiminin örf, adet, inanç ve 
kültürün etkisiyle oluştuğu bir gerçektir. Mantık öncesi dönemlerde de İslam dünyasının 
belli akıl yürütme ve çıkarım metotları mevcuttu. Mantık bilimi İslam dünyasına girdikten 
sonra bu akıl yürütme ve düşünme biçimleri etkilenerek bazı değişiklikler ve farklılıklar 
göstermiş oldu. Çalışmamızda İslam dünyasında kullanılan ve çıkarım metotları diye
bileceğimiz belli başlı akıl yürütmeleri inceledik. Amacımız bu yöntemleri mantık bilimi 
açısından değerlendirmek, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. 
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Inference Methods U sed in the Islamic World and Their Relation with the Logical 
W ay s 

Abstract 

It is fact that the form of thought occurs by the e !fe ct of costume, tradition, believe and 
culture in the Islamic World as !ike was in every society. Before the period ofusing of the 
logic there was a different method of the inference and deduction in the Islamic world. 
Afther including of logic into the Islamic World has changed theseforms of inference and 
deduction. I have studied in this article the forms of these inference and deduction. Oure 
aime is to evaluate these methods from aspect of the logical science and to indicafe the 
simjlarities and the diffractions. 
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Giriş 

İslam dünyasında, ilk devirlerde yapılan akıl yürütmeler hakkında başka bir çalışma
mızda ele aldık. Kullanılan akıl yürütmeleri sistematik olmayan çıkarım metotları diye 
isiııılendirmiştik. Bu çalışmamızda ise daha çok sistematik diyebileceğimiz metotları ele 
alıp inceleyeceğiz. İslam dünyasında bir çok ilmin ortaya çıkmasından ve belli sistem
lerin kullanılmasından sonra tabiatıyla metodoloji olarak da sistemleşme çabaları görül
meye başlanmıştır. Bu dönemlerde, sistematik bir şekilde kullanılan metotlara gelince, 
kaynaklardaki farklılıklarla birlikte, bir çoğu, çok daha sonraları isimlendirilmişlerdir. 
Biz bunların tasnifini yaparken, mantık sonrası kullanılmaya başlayıp, İslam dünyasına 
özel olanları da dönem itibarıyla aynı bölümde ele aldık. 

İslam usul ilinıleri içerisinde çıkarım metotları en çok kelam ilminde kullanılmıştır. 
Çünkü kelam ilminin metodu, meseleleri akıl ile ispat etmektir. Bununla birlikte kıyas 
metodu hemen tüm ilimlerde kullanılmıştır. 

ı. Kıyastremsil metodu 
Fıkıh usulünde kullanılan bu metot mantıktaki analojinin karşılığıdır. İslam dünyasın

da en çok tartışılan ve değer kazanan metotlardan biri olan kıyas sistematik hale getiril
meden önce de yani Hz. Peygamber zamanından beri, İslam toplumunda kullanıldığı da 
biliıunektedir. 

Her ne kadar fıkhl kıyas mantıktaki analojiyi karşılasa bile, bunun analojiden farklı 
yönlerinin de olduğu şüphesizdir. Kıyasın değeri açısından en önemli fark ise, analojinin 
doğruluk değeri her zamaİı bir olduğu halde, fıkhl kıyasın bu değeri, derece ve kısımları
na göre farklılık arz etmektedir. 

Bu metotu, başka bir makalede detaylıca ele alıp incelediğimiz için burada sadece 
mantık! kıyasla ilgili yönünü incelemekle yetineceğiz 1 • 

Fıkh1 kıyas, Kur' an, hadis (sünnet) veya icmada hükmü belli olmayan bir meseleye, 
aralarındaki illet birliği nedeniyle, bu kaynaklardan birinde yer alan meselenin hükmünü 
vermektir. 

Fıkıh usUlü ilmini sistematik hale getiren İmam Şafii, kıyası, "Kendisi hakkında ayet 
veya hadis bulunan bir meselenin hükmünü, aralarındaki benzerlik ya da illet birliği dola
yısıyla, hakkındanass bulunmayan başka bir meseleye uygulamaktıfl. 

Molla Fenıı:ri, kıyasın kelime anlarnlarını yaptıktan sonra fıkhl anlamda kıyası şöyle 
tanımlamaktadır: 

"Hakkında hüküm bulunmayan bir olayı, hükmün nedeninde birleştikleri için, hakkın
da hüküm bulunan bir olaya bükümde ilhak etmektir. "4 

. 1) bkz. Hüseyin Çaldak, "Kıyasın Mantıkta ve İslam Usul Bilimlerinde Kullanım Biçimi", C.Ü. Ilahiyat 
Fakültesi Dergisi, C. XI/1, 2007, s. 235-262. 

2) Abdurrahman b. Ahmed EI-İci, El-Meviikıf fi llmi'l-Keliim, Kahire, trhsz., s. 32; Zekiyüddin Şaban, 
islam Hukuk ilminin Esasları, Çev. İ. Kafi Dönmez, Ankara 1990, s. 110. 

3) Muhammed b. İdris Şafii, El-Ümm, Mısır, h.1329, s. 86. 

4) Şemseddin Muhammed b. Hazma Fenari, FusCılu'l-Bediiyifi UsCıli'ş-Şeriif, İstanbull289, s. 274. 
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Gaziili ise, bu konuda önemli bir noktaya işaret etmekte ve fıkhl kıyasın hangi haller
de doğru, hangi hallerde yanlış olacağının ölçülerini vermektedir. Ona göre "Kıyas, iki 
olay arasında bulunan, bir hükmün veya vasfın olumlanması veya olumlanmarnasını (tas
dik veya inkarı) içeren ortak bir özellik sebebiyle, bir hükmü her ikisine ·de vermek ya da 
vermemek amacıyla, bilineni bilinmeyene yüklemektir. Bu vasıf birliği, bükümde birliği 
gerektiriyôrsa, yapılan hamletme işlemi doğru bir kı yas bükümde birliği gerektirmiyorsa 
yapılan işlem, geçersiz bir kıyas olur. "5 

Fıkhi kıyasın ne işe yaradığı, yöntem tartışmalarının başlangıcından beri önemli bir 
sorun olarak tartışılagelıniştir. Yani, fıkhi kıyas, yeni bir yargı ortaya koymakta mıdır, 
yoksa sadece tümel bir yargıyı tikele uygularnaktan mı ibarı;ttir? Başka bir deyişle fıkhl 
kıyas, özlü bir yargının (icmali) aynntılandınlması (tafsili hüküm) mıdır? Bazı usfilcü
lere göre kıyas, dini nasstaki sebebe (illet) dayanılarak, icmali hükmün tafsili hükümlere 
dönüştürülmesidir. Bazılarına göre de, yalnızca nassta bulunmayan bir sebeb (illet) nede
niyle verilen hükümdür6. 

Yukarıda da geçtiği gibi fıkhl kıyas mantıktaki kıyasın değil, anoloji yönteminin kar
şılığıdır. Temelde biraz farklılıklar olsa da işleyişi itibarıyla aynı yapıdadırlar. Analoji, 
tümevanma dayanan varsayımsal (hypotetique) bir tümdengetim olduğu halde, fıkhl kı yas 
iki fikir yahut iki kanuna dayanan çok dakik ilıni bir türnevarım çeşidine dayanmaktadır. 
Bunların birincisi, illiyet kanunudur. "Her malulün bir illeti vardır". Aslında hüküm illet
ten dolayı sabit olmuştur. İkincisi, olayların meydana gelişindeki ıttırad kanunu. Benzer 
şartlar altındaki bir illet yine benzer bir malulü meydana getirir. Yani şartsız olarak illet 
(aslın illeti) fer'i olanda da mevcuttur. illet bulunmadığı takdirde malulün aynısını verir7

• 

2. Kıyasu'l-gaib ale'ş-şahid (Görünmeyeni görünene benzetme metodu)8 

"Görünenle görünmeyenleri eşit tutmak"9 anlarnma gelen bu metot, bilinen bir şeyden 
bilinmeyen bir şeyi çıkarına demektir. Kel,ami bir tabirle, görünenden (şiilıid) görünme
yeni (gaib) çıkarmaktır. Felsefi ilimlerde, bilinmeyene mat!Ub, görünen ve bilinene öncü! 
(mukaddirne); dini ilimlerde, bilinmeyene daU (fer') ve bilinene kök (asi) denir. Nakli 
ilirnerde, Kur'an ve Sünnetin verdiği bilgilerden akıl yürütme metodu olarakkıyas terimi, 
ilk önce dini meseleleri e bağlantılı fıkıh alanında kullanılmıştır. Fıkıh ta "analoji" anlamına 
gelen kıyas, felsefi ilimlerde, Yunanca syllogismos teriminin tercümesi olarak kullanılır10• 

Görünür/olgusal alanda herhangi bir ilietle illetlenip nitelenmesi sonrasında buradan 
hareketle bize görünmeyen alan için de aradaki illet birliğinden dolayı hüküm vermek 
olan bu metot, kelarncıların teolojik söylemlerinin vazgeçilmez bir yoludur. Bu metot-

5) GazaJi, el~Mustasftl, II, s. 446. 

6) Sadık Türk er, Aristoteles, Gazall ile Leibniz 'de Yargı Mantığı, İstanbul 2002, s. 238. 

7) Neşşar, Menahicu'l-bahs, s. 112. 

8) Bu metod bazı kaynaklarda "Reddu'l-gaip ale'ş-şahid" şeklinde de geçmektedir. Bkz. Özervarlı, M. 
Sait. "Mu'tezile Akılcılığı", Uluslararsı İslam Düşüncesi Konferansı 2, İstanbul 1997, s. 103. 

9) Ebu'l-Muin Meymfin b. Muhammed Nesefi, Tabsıratu'l-Edille, (Nşr. Hüseyin Atay), Ankara 1993, I, 
s. 368. 

10) H. Austryn Wolfson, Ketarn Felsefeleri Müslüman-Hıristiyan-Yahudi Kelamı, (Çev. Kasım Turhan), 
İstanbul2001, s. 6. 
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ta illet-malul ilişkisindeki benzerliğin farklı şeylere uygulanması mantığı hakimdir11
• 

Bakiilani'nin bu konudaki misali şöyledir: Cisim ve alim kendiTerindeki telif (bileşim) 
ve ilimden dolayı bu sıfatlarla nitelenmişlerse, bunu gaib'teki her cisim ve alim için de 
uygulamak gereklidir. Çünkü gaib'teki şeyin kendine ait olan niteliği bilinmese de, falan 
niteliği var kılan illet şahid'te varsa gaib'te de vardır, zira aralarında illet birliği bulun
maktadır12. Mesel;ı, Ehl-i Sünnette 'şey', cevher, araz, cisim olduğundan değil, mevcut 
olduğundan dolayı 'şey' dir. Bunun için mevcut olmayan 'şey' değildir. En temel niteliği 
var olmasıdır, sonra diğer niteliklerine bakılır, şayet delalet cisimlik, arazlık, cevherlik 
gibi vasıfları da gerekli kılarsa gaib için bunlarla da hükmedilir, yoksa hükmedilmez13. 

"İlahi kelfurun mahiyetini ortaya koyma çabalarında kullanılan temel asıllardan birisi, 
görünmeyeni görünene benzetme (kıyasu'l-ğaib ale'ş-şahid) diye ifade olunan ve fizik 
alemindeki gerçekliklerden yola çıkarak metafizik alem hakkında kanaat oluşturmayı 
hedefleyen prensiptir. Görünen (şiihid) ve görünmeyen (ğaib) varlıklar arasında geçerli 
olacak bir eşitlik hem Mu'tezile hem de Ehli sünnet kelamcıları tarafından kabul gör
mektedir. Özellikle Mu'tezile, ilkeyi mutlak olarak kabul etmekte ve herhangi bir sıfatın, 
dolayısıyla kelfurun şahid ve ğaibde farklılık arz etmeyeceğini ileri sürmektedir."14 

Mutezile kelaınında usulün işletilmesiyle ilgili zihinsel mekanizma (gaib ale'ş-şahid), 
fıkıh usulündeki zihinsel mekanizmayla aynı yapıdadır. Bu metodun özünde, 'fer'in, üze
rinde ihtilaf edilıiıeyen 'asl'a döndürülme işlemi vardır. Bu da kıyastan başka bir şey 
değildir. 'Fer' 'asl'a, yani "var olmayan ve bilinmeyen", "var olan ve bilinen"e kıyas 

edilir15. 
Kelamcıların büyük çoğunİuğu bu yöntemi kullanmaktay dı. Mutezile ile birlikte Han

beli ve Eşariler de bundan yararlanmaktaydılar. Buradaki önemli nokta, nassların harfi 
harfine alınmasına en fazla rağbet eden ve aklın çalışma alanını en çok kısıtlayan mez
heplerin de bir istidlal yolu olan bu kıyas biçimini açık bir biçimde kabul etmeleri ve onu 
akide sahasında bilgilenme araçlarından biri olarak görmeleridir16. 

Fıkıhçılar ve ıiahivciler, kullandıkları metotları 'kıyas' diye isimlendirirken, kelamcı
lar bu isimden kaçınmışlar ve bunun yerine 'gaib ala'ş-şahid' (görünenden görünmeyene 
gitmek) teriminikullanmışlardır. Çünkü kelamcılara göre, şahit, tabiat ve insan alemi; 
gaip ise uluhiyetalemi, yani Allah 'ın zatı ve sıfatları vb. olduğu için, birincisi için "asıl"; 
ikincisi için de "fer"' kavraınını kullanmak uygun değildir. Fıkıhçı ve nahivcilere göre ise 
asıl nastır. N as, ilk 'asi' olup bütün kaynakların aslıdır. Bu yüzden 'fer'den daha üstündür. 
Halbuki kelamcılarda, 'fer'in yerini alan 'gaip', aslın yerini tutan 'şahit'ten üstündür. Bu 
nedenle şahidin 'asi'; gaibin de 'fer' olarak isimlendirilmesi uygun değildir17• 

ll) Kamil Güneş,lslô.mi Düşüncenin Şekillenmesinde Akıl ve Nass, İstanbul 2003, s. 372. 
12) Ebu Bekir Muhammed Bakıllani, Kitabu Temhidi'l-Evail ve Telhisu'd-Delail, (Tah. Ahmed Haydar), 

Beyrut 1987, s. 32. 
13) Güneş,/s/ô.mi Düşüncenin Şekillenmesi, s. 372. 
14) Sinan Öge,llô.hi Kelô.mın Yapısı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Dok

tora Tezi), Erzurum 2005, s. 18. 
15) Muhamıned Abid Cabiri, Arap-lslô.m Aklının Oluşumu, (Çev. İbrahim Akbaba), İstanbul 2000, s. 

123. 
16) Cabiri, Arap-lslô.m Aklı, s. 124. 
17) el-Cabiri, Arap-lslô.m Aklı, s. 542. 
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Bu kıyasın işlemi esnasında dile ait kullanırnın önemi büyüktür. Çünkü 'ğaibin şa
hidle kıyası' adı altında bir çokları "konu dışında kalan şeylerde bile yalnızca şahide 
dayanarak ğaibi çıkarsarna" yöntemine başvurduklarından sapıtmışlardır. Bunun temel 
nedenlerinden birisi kelarncıların kullandıkları teiminolojiden hareket etmemeleridir. 
Çünkü terminoloji değişince buna bağlı olarak bitabm lafzi içeriğinin yorumu da değişir. 
Bu metocfu kendi formunda değil de, kıyas formunda kullananların_neticede benzeşme
den yola çıkarak tabiatın da kadim olduğuna hükmettiklerinden akide alanında bir çok · 
problematİğİn yaşandığı bir gerçektir. Halbuki kelarncıların bu delil kanalıyla varmak 
istedikleri amaç, alemin sonradan yaratılmış olduğunun sonucuna ulaşarak bir yaratıcının 
varlığını ispatlarnaktır18 • 

Kelarn tarihinde bu metoda dayalı bu epistemolojik ilke, Aristoteles mantığından fay
dalanan bilginler için hicri 5. yy'a kadar İslfunl bir istidlal yöntemi olarak kabul görmüş
tür. Bu yöntemi sadece Mu'tezile değil, Hanbeliler, Eş'ariler ve Matundller de Allah'ın 
varlığını kanıtlamada ve bazı epistemolojik meselelecin çözümünde kullanmışlardır19• 

Görüldüğü gibi bu metot fıklıi kıyasın aynısı olduğu halde kelarnda bu isimle kulla
nılmıştır. Bunun sebepleri yukarıda geçmişti. Fıkhi kıyasın da mantıktaki anoloji'nin kar
şılığı olmakla beraber bazı faklılıklarının olduğunu da "kıyas" maddesinde ele almıştık. 
Dolayısıyla Kıyasu'l-gaib ale'ş-şahid yönteminin de mantıktaki anolojiye benzediğini 
belirtmiş olalım. 

3. İn'ikas-ı edille (Delilin geçersiz olduğu yerde medlô.lün de geçersizliği metodu) 
Kelarn mantığının esasını teşkil eden bu metot, çıkanın esnasında getirilen delilin fa

sit olması veya delilin olmarnası nedeniyle, hakkında delil getirilenin de yok farz edilmesi 
yada geçersiz olması anlamına gelir. 

Kelarn ilminde, ilk defa BakiHani (ö. 403 h.) tarafından kullanıldığı söylenen bu me
tot20, inançların gerekliliğinin deliliere bağlı bulunduğunu savunma şeklinde ifade edi
lir. Alemin sonradan olduğu (hadis), bununla ispat edilmektedir. Bu delili kullananların, 
Aristoteles mantığını reddetmelerinde, kelarncılara ait özel delillerinin mantıktan dolayı 
reddedileceği etkisi vardır. 

Sözgelimi, alemin bütün parçalarıyla birlikte hadis (sonradan olma) olduğunu ispat
lamada kullanılan, alemin cevher ve araziardan oluştuğu anlayışı iptal edilirse, yani delil 
yok kabul edilirse, medlül de, yani alemin sonradan olması da iptal edilmiş olacaktır. Aynı 
şey peygan1berlik ile mucize arasındaki ilişki için de geçerlidir; yani peygamberlik için 
delil olarak getirilen mucize batıl olursa, peygamberlik de geçersiz olmuş olacaktır. 

Aynı zamanda bu yöntem, özellikle Kelam ilminde, ispat için kullanılan delillerinin 
üzerinde bina edildiği ak1i öncüllerin açık bir biçimde ortaya konulduğunu göstermekte
dir. Aynı şekilde bu delillerin, inanılması gerekli olan inanç esaslarına bağlandığı anla
mına da geliı-2 1 • 

I 8) Ramazan Altın taş, İslam Düşüncesinde Işlevsel Akıl, İstanbul 2003, s. 283. 

19) Altıntaş, s. 286. 

20) Şerafettİn Gölcük, "Bakıllani", DlA, İstanbul 1991, IV, 531. 

21) Güneş, Isliimi Düşüncenin Şekillenmesi s. 52-53. 
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Mantıkla birlikte İslam dünyasına giren tartışma şekilleri ve çıkanın metotlan dinin 
metotlannı da etkileyeceğinden korkulduğu için, bir çok İslam bilgini tarafından mantığa 
karşı tavır takınılmıştır. Özellikle kelamcılar bu sebepten dolayı, mantığın bütününü red
detıneye kadar ileri gitmişlerdir. 

Kelamda kullanılan bu metot iki merhaleden meydana gelir: Bir şeyi ispat etmeye 
çalışan birinin ortaya koyduğu delilleri, o konuda ona eşit başka bir delil bulunmayıncaya 
kadar araştınlır. Bu delillerin sağlam olanıyla zayıf olanı birbirinden aynştınlır. Bundan 
sonra o delillerin delil olma yönlerinin tespit ve tayin işlenıleri gerçekleştirilir. Başka 
delil olma yönleri kalmayacak şekilde titiz bir araştırma ile tayin işlemi de sona erdirilir. 
Böylece ikinci yönü de (medlul olma durumu) birincisi gibi ortaya çıkmış olur. Delille 
medlulün aynı olduğu ortaya çıkmış olur. Çünkü o konuda çürütülen deliller dışında baş
ka deliller olmayınca bu araştırma ve tespit faaliyeti sona ermiş olacaktırll. 

El-İd gibi bazı kelamcılar tarafından önermelennin zafiyetinden dolayı tenkit edilen23 

bu metodu Balallani ise şu şekilde ele almaktadır: 

Bir şey akılda iki yada daha çok kısınılara aynlır. Bu kısınılann hepsinin birlikte doğru 
yada yanlış olma ihtimalleri yoktur. Deliller bunlardan birinin doğruluğunu ortaya çıka
nnca akıl da (gizli bir kıyasla) bunun zıddının doğruluğuna hükmeder. Ya da delille diğer 
kısmın doğruluğunu ortaya koyarsa, akıl bu sefer diğer kalan kısmın doğru olduğuna hük
meder. Çünkü biz bir şeyin ya kadim ya da hadis olduğunu biliyoruz. Delil ne zaman o şe~ 
yin hadis olduğunu gösterirse onun kadim olmasının batıl olduğuna hükmederiz. Ama delil 
o şeyin kadim olduğunu gösterirse, biz onun hadis olmasının batıl olduğunu kabul ederiz. 

Şunu da delil olarak sayabiliriz: Bir şeyin sahih olmasından yola çıkarak onun benzeri 
ya da aynı anlama gelen şeylerin de sahih olduğunu kabul ederiz. Veya bir şeyin imkansız 
olduğunun kabulüyle ona benzeyen yada aynı anlama gelen şeylerin de imkansızlığına 
hükmederiz. Allah' ın cevher ve arazlan yaratması benzerlerini de yaratacağının ispatıdır. 
Allah'ın malılukatı yaratması ve öldürmesi, onlan tekrar yaratıp hayat vereceği anlamına 
geJ.ir24. 

Ali Sami en-Neşşar bu metodun son dönem kelamcılan tarafından tenkit edildiğini 
söyledikten sonra, genel olarak İslam dünyasında kullanılan yöntenılerle mantık arasın
daki ilişkiyi şöyle ortaya koyar: 

Bu metot Müslüman bilginiere göre araştırma yollanndan biridir. Bu, usull kıyas
la birlikte tamamen bir mantık e.kolü olmuş olur. Ancak bu konuda iki meseleyi nazara 
almamız gerekmektedir. Birincisi, bu yöntenıleri usulde kullanılan kıyasa indirgemek 
mümkündür, zira şekil itibanyla ona benzemektedirler. İkincisi ise, bu yöntenılerden bir 
çoğu şekil itibanyla Aristoteles mantığında var gibi görünmektedir. Bu demek değildir ki 
Müslümanlar bunlan, bu mantıktan devşirdiler. Bilakis Müslümanlar ilm1 araştırmalar ve 
çıkanın yöntenıleri vaz etmek ihtiyaçlanndan dolayı, kendi fıtratlanyla onlara ulaşmışlar
dır. Tabii ki bu yöntenıleri Arapça dilinden dolayı kendine has ibareler ve üsluplarla daha 

22) Neşşar, Menahicu '/-Bahs, s. 139; El-İci, Mevakıf, s. 34. 
23) El-İci, Mevlikıf, s. 37. 
24) Bakıllaııl, Temhid, aynı yer. 
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dakik ve daha sağlam bir surette ortaya koymuşlardır. Bu fikirlere şunu da ilave etmek 
gerekir ki, Müslümanlara ait bu yöntemlerin çoğu, usul ilimieriride kullamlan kı yasa (fık
hlltemsll) dayanmaktadır. Zaten bu kıyasın da, Aristoteles mantığındaki layasa hiçbir or
tak noktası olmadığı şekilde tamamen farklı olduğunu biliyoruz. Bu da, bizim önümüzde 
özünde Aı;istoteles mantığına muhalif bir mantığın olduğunu göstermektedir. Bu mantık, 
(İslam mantığı) mahiyet fikrine dayanmayan "tamm" konusundan -ki bu Aristoteleste 
konunun özüdür- ve yaklne (kesin bilgi) götüren tecrübeye dayalı istidlal ( çıkarım metot
ları) konusundan meydana gelmiştif25. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bir çok yöntemin bir çok farklı zaman ve şekilde 
ortaya çıkması mümkündür. Fakat İslam dünyasına mantık ilminin girmesinden sonra, 
bu konuda bir çok fikrin etkilendiği de bir gerçektir. Zaten bilimsel gelişme bu şekilde 
devam etmektedir. 

4. İlzamat metodu 
Bu metot hakkında çok farklı görüşler mevcuttur. Bazı eserlerde müstakil bir çıkarım 

metodu, bazılarında fıkhl kıyasın bir çeşidi, bazılarında ise illeti tespit yollarından biri 
olarak ele alınmaktadır. Bu farklı görüşlerin kimler tarafından iddia edildiğini kısaca bu
raya alacağız. 

Fahreddin Razi'nin (ö. 606 h), bu yöntemi, aslında fıkhi kıyas çeşitlerinden biri ola
rak kabul ettiğini belirten Neşşar şöyle devam eder: Bu, bazen 'kıyasu't-tard' şeklinde 
gerçekleşir. Hükm 'ün var olup asi 'ın hükmü fer'e teşmil edilmesi halinde et-tard fi 'I-ispat 
olur. Hüküm olmadığı halde teşmil edilirse et-tard fi'n-nefy olur. Diğer bir ifadeyle, bu, 
'melzum'un var olmasıyla 'lazım'ın var olacağı kabulüne dayanan bir layasi istidlaldir 
(kıyas! çıkanm). Bu metot, bazen de kıyasu'l-aks şeklinde görülür. Bu kıyas, "lazım"ın 
yok olması halinde, "melzum"un da yok olacağı kabulüne dayalı layası istidlaldir."26 

Abdurrahman el-İc1 (ö. 756 h) ise, el-Mevakıf adlı eserinde bu metodu: "0, bilinme
yenin bilinene layasında ortak illeti (sebep) belirlemek için takip edilen en meşhur yön
temlerden biridir." diyerek şöyle tanımlar: "0, ayırt edici illeti içermeyen fer'i, içerdiği 
ayırt edici illetten dolayı hasının kabul ettiği asi' a kı yas etmektir." İlzamat yöntemini 
müstakil bir metot olarak görmeyen El-İd, illeti tespit yollarından biri olarak görmekte
dir. Bununla kesin bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Hatta hasını ilzam etmek de müm
kün değildir çünkü hasım, asıl ve hükmün illetini kabul etmediğini açıklarnıştıı.-V. 

Bazı bilginiere göre kıyasın bir çeşidi olan ilzamat metodu, ayırt edici vasıflar sebe
biyle, asi ile fer' arasında kıyas yoluyla karşı tarafı ilzam etmektir. Bu, karşı tarafın kabul 
ettiği asi hakkındaki hükmü, fer' e de uygulayarak yapılan bir tür çıkarım metodudur. Yani 
fer'i, kabul edilen asl'a kıyas ederek sonuca ulaşmaktır. 

İlzamat ile kastedilen, "kıyasu't-tard" veya "kıyasu'l-aks"* ise, bunlar aslında zayıf 
olmayan kıyaslardır. Fakat buradaki zafiyet illet ve hükmün belirlenmesinin basma nispet 

25) Neşşar, Menahicu'l-Bahs, s. 140. 

26) Neşşar, Menahicu'l-Bahs, s. 138. 

27) el-lci, Mevakıf, s. 38. 
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edilmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü hasım ya hükmün bu illetten dolayı belirlenme
sini kabul etmez ya da bu hükümden dolayı ilietin belirlenınesini kabul etmez28

• 

İlzamat metodu mantıktaki cedel metoduna benzer bir kı yas türü, daha doğrusu, ma
hiyeti aynıdır denebilir. Çünkü cedel metodunun asıl hedefi hasını ilzam ve karşıdakini 
ikna etmektir. İlzamat metodunda da hasını ilzam etmek gayedir. Ancak işleyiş tarzları 
biraz farklıdır. 

Cedel metodu, daha önce de açıklandığı gibi, meşhurat ve müsellemattan olan öner
ınelere dayanılarak karşıyı ilzam etmek için yapılan bir tür kıyastır. İlzamat metodunda 
da fıkhi kıyasa benzer bir yolla, hasının kabul ettiği asıl ile fer'e de uygulamak şeklinde 
karşı tarafa kabul ettirme vardır. Her iki metotta da hasının ilzam ve iknası gayedir. Dola
yısıyla her ikisinde de alınan önermeler (meşhurat/asıl) hasının kabul ettiği cinsten olmak 
durumundadır. 

5. Sebr ve taksim metodu 
Kelime anlamı tecrübe ve deneme demek olan sebr ıstılahi olarak, bir hükmün aslına 

illet olabilecek vasıfları belli etmek, illet olamayacakları dışta tutmak ve illet olabileceği 
bırakmak demektir. Taksim ise hükmün ispat veya nefy edilmesiyle ilgili alternatifierin 
kısırnlara aynlarak araştınlmasıdıı.29• Yani illet olabilecek vasıfları asi'da sınıriayıp han
gisinin illet olacağının araştınlmasıdır. illet, nass ve icma ile sabit olmaz ise, müçtehit. 
illeti tespit etmek için, sebr ve taksimi kullanır. Bir mesele hakkında şer'i hükmü bildiren 
bir nass gelmiş; fakat nass ve icma bu hükümdeki illeti belirtmemişse, müçtehit, s.ebr ve 
taksim yöntemiyle bu hükümdeki illeti istinbat etmeye çalışır. Mesela illet ya şu vasıftır 
veya bu vasıftır, deniil0• Fıkıh usUlünde kullanım biçimine şöyle bir örnek verilebilir: 

Babanın küçük bakire kızını evlendirmesine dair açık bir nass vardır. Bu velayetin 
sabit olmasının illetine dair birnass ve icma da yoktur. Müçtehit illeti, kızın bakire olma
sıyla küçük olmasına tatbik eder. Ve bakirelik vasfını çıkarır. Zira Şan', bakireliği hiçbir 
surette nazar-ı itibara almarnıştır. Küçüklüğü alıkoyar, çünkü Şan' küçüklüğü, mal üze
rine velayetin iJieti saymıştır. Bu ve evlendirme velayeti aynı cinstendir. Bundan dolayı 
ilietin küçüklük olduğuna hükmeder. Küçük bakire kıza, küçük dul kız, küçüklük ortak 
vasfına göre kıyas edilir. 

Müçtehit, 'asl'ın bütün niteliklerini inceler. Onlardan illet olmayacakları bir tarafa 
bırakır. Kendi kanaatine göre hangisi, illet olacaksa onu alıkoyar. Bir yana bırakmak ve 
hesaba katmakta, illet şartlarının gerçekleşmesi rol oynar. İşte müçtehitlerin zekaları bu 
nitelikleri bulmada etkilidif31,Yani, bu çıkarım metodunda çıkarım yapan müçtehidin dü
şünce yapısı, zekası, birikimi ve takip ettiği usulü, çıkacak sonuç üzerinde etkilidir. 

*) Kıyas-ı aks: illet bulunmadığı için asliçin sabit olan hükmü fer'den nefyeıme. Kıyas-ı tard: Asim 
hükmünü illet bulunduğu için fer'de de ispat etmektir. (Bu kıyas türleri için bkz. Neşşar, Menahicu'I
Bahs, s. 119 vd.). 

28) Neşşar, Menahicu'l-Bahs, s. 138. 
29) Ebu Hamid Gazali, El-Mustasfô. min ilmi'l-Usill, (Thk. M. İbn Abduşşekiir) Beyrut 1413, s. 310. 
30) Cemaleddin Osman Ebi Bekir el-Malik İbn Hacib, Muhatasaru'l-Münteha, İstanbul 1307, s. 

281,389. 
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Sebr ve taksim metodu fıkıh usulünde kullanılırken aynı zamanda illeti tespit yolla
nndan biri olarak da geçer. Hangi şekilde kullanılırsa kullanılsın, tamamen Müslüman 
düşünürlerine ait bir çıkanın metodu olduğu kesindi.z32• 

Bu metot aynı zamanda kelamda da kullanılmaktadır. ispatı veya nefyi istenen bir 
konu, öncelikle iki ya da daha fazla bölüme aynlır. Bunlann tümüyle yanlış olması müm
kün ol~adığından, geçersiz olan kısımlan çıkanlıp, kalan kısımlann doğruluğu ispatlanır. 
Bu metotta ele alınan nesnenin araştıniması değil onunla ilgili ihtimaller üzerinde dur
maktıı-33. 

Abdurrahman El-İci ise, sebr ve taksim metodunun illeti taspit etme yollanndan biri 
olduğunu ele alarak şöyle tanımlar: "Sebr, sınırlandırmaksızın bölümlere ayırmaktır. 
Eğer, illet belirlenenden başkası olabilir denirse, bunun delili yoktur diye reddedilir."34 

Sebr ve taksim metodunu kullanan kelamcı öncelikle hükmün aslına uygun olabilecek 
bütün anlamlan birer birer inceleyerek ortaya koyar. Hüküm için illet olamayacak olanla
n bir kenara bırakır. illet olabilecek olanı tespit ettikten sonra onu belirleı-35 • 

Kelamcılardan Bakıliani arazlar konusunda ve manevi sıfatiann ispatında bu metodu 
kullanmıştır. Özellikle alemi yaratan zatın tabiat olmadığını reddetmede ispat metodu 
olarak sıkça başvurmuştuı-36• Cüveyn! ise bu metodun Kelam ilminde kullanmasının bir 
değer ifade etmediğini belirtir. Çünkü "sebr ve taksim" denen bu metot kesinlikle faydalı 
bir bir metot değildir; çünkü onunla kesin bilgiye ulaşmak mümkün değildir. 

Cüveyn! iddiasını şöyle temellendirmektedir: Sebr ve taksim metodunda kullanılan 
sebr yollannın çoğu geçersiz ve yanlıştır. Çünkü onu sadece ispat ve nefyetme için kul
lanmaya hasretmek yanlıştır. "Allah görülecek olsaydı biz şu anda O'nu görürdük. Hiil
buki görülmesine mani aşın yakınlık veya aşın uzaklık, ya da bunlar dışında herhangi bir 
engel vardır." sözü gibi. Bu metot kesinlikle hiçbir fayda vermez. Çünkü şöyle diyen bir 
itirazcı bu ispatı ortadan kaldırır. "Görülmesine mani bu engeller dışında başka bir sebep 
gösteren adamı ne ile susturabilirsiniz?" Bunun için bu metodu kullanan hiçbir zaman 
faydasını göremez. 

ispat ve nefy arasındaki devn taksimegelince o da doğru bir araştırınayla ancak rüknü 
tamamlanmış oluı-37• 

Cüveynl'nin bu metodu tenkit etmesinin bir sebebi de, metodun yapısı ve işleyişi iti
banyla ispata çalışılan bir şey hakkında iki yönün bulunmasıdır. Çünkü olabilecekler ve 
alamayacaklar diye taksim yapılır. İki taraftan biri doğru kabul edilir. Ve 'ben yaptığım 
ala I yürütme neticesinde bir çok ihtimal içerisinde şu fikre ulaştım' diye fikir beyan edilir. 

3 l) Abdulvahhab Hallaf.lsliinı Hukuk Felsefesi, (Çev. Hüseyin Atay), Ankara 1973, s. 222. 
32) Neşşar, Menahicu'l-Bahs, s. 212. 
33) Ebu'I-Meali Cüveyıll, El-Burhiinfi UsuliL-Fıkh, (fah: Abdulazim Mahmud Eddib), Mısır 1999, Il, s. 

537. 
34) El-İci, Mevakıj, s. 38. 
35) Ebu Bekir Muhammed Bakıllaııl, Kitabu Tenıhidi'l-Evail ve Telhisu'd-Delail, (fah. Ahmed Haydar), 

Beyrut ı 987, s. 3 ı. 
36) Bakıllaııl, Tenıhid, s. 43 vd. 
37) Cüveyıll, el-Burhan, I, s. 107. 
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İşte Cüveyni bu noktada şöyle der: Araştıran açısından, ihmal edilen yada yanlış kabul 
edilen taraf hakkında bir şüphe olursa, bu metodu kullananın o konuda kesin bilgi elde 
etmesi çok zordur38

• 

Son dönem kelamcılarının sebr ve taksim metodunu, matıktaki "Ayrık Şartlı Kzyas" 
ile aynı yapıda ele aldıklarını söyleyenler de yardır. Hatta Cüveyni'nin, Burhan ·adlı ese
rinin mantık'ın "şartlı kıyas"larına ilişkin fikirlerini ihtiva ettiği, bunu da sebr ve taksim 
şeklinde işlendiği iddia edilmektedir. H1Ubuki sebr ve taksim denen şey, mantıktaki "ayrık 
şartlı kıyas"tan ibarettir39• 

Sebr ve taksim 'in mantık unsurlarından olduğu açıktır. Hatta son dönem kelamcıların 
kendileri bunu 'Ayrık Şartlı kıyas' biçimine döndürmeye çalıştılar. Yani büyük öncülü 
ayrık şartlı hakikiye veya maniatu 'I-cem', küçük öncülü de iki karşıt halden birinin kaldı
niması olan -ki bu da diğerinin ispatını netice verir- istisnai (seçmeli) kı yasa indirgerneye 
çalışmışlardır. Ancak bu iki yöntem arasında en ufak bir bağlantı var mıdır? Vurgulayarak 
şunu belirtelim ki, ilk asırlarda yani Gazali dönemine kadar mütekaddimin usulcülerinin 
Yunan mantığına döndürme anlamında en küçük bir bağlantı yoktur. Fakat son dönem 
usulcülerinde bu çalışmaları görmekteyiz. Bu işlem, usul araştırmalan yöntemlerinde 
ıstılahiann Yunan mantığına döndürülmesi şeklindeydi. Bunu yapmaktaki gayeleri ise, 
özellikle İslam ilimlerinin Yunan ve Aristoteles mantığıyla mezci hareketine yöneltilen 
itirazlar hakkında bir karara varmaktı. Bunu da mü tekaddimin kelamcıları ve usulcüleri~ 
nin de yunan mantığına benzer veya ona döndürme çalışmalarına sığındıkları iddiasıyla 
yapmaktaydılar. Lakin biz İbn Teymiyye'den sonra Müslümanların Aristoteles mantığını 
kullanmadan, bu mantığın bir çok şekillerine bizzat kendilerinin, kendine has tabirler ve 
kendine has uslüplarla ulaştığını görmekteyiz. Müslümaniann sebr ve taksim yöntemini 
yunan mantığıyla tanıdığını farz etsek bile bunu, Aristo mantığından değil Revakilerin 
mantığından aldığını belirtmemiz gerekir. Ne var ki ben Müslümanların sebr ve taksim 
yöntemini yunan mantığından almadığına kesinlikle inanmaktayım. Çünkü son dönem 
mantıkçılarından birçoğunun sebr ve taksimi -illeti tespit yolarından biri değil bizzat bir 
yöntem olarak kabul edildiğinde- zayıf olduğunu ve kesin bilgiye götürmediğini kabul 
ettiklerini görmekteyiz. Bu da şartlı veya yüklemli olsun kıyasın yapısına ters düşmek
tediru>. 

6. İhtilaf edilen konnya hakkında ittifak edilen bir mesele ile delil getirme 
metodu 

Bu metot, bilginierin hakkında fikir birliğine vardıkları bir konuyu, hakkında fikir ay
nlığı bulunan bir konuyu çözüme kavuşturmada kullanmak için İslam dünyasında mantık 
öncesi dönemde başvurulan bir metottur. Cüveynl ve Bakıliani gibi kelamcılar tarafın
dan Mutezile, özellikle rü 'yetullah konusunda eleştirilme yolunda kullanılmıştır'11 • Bu tür 

38) Cüveynt, el-Burhan, II, s. 535. 
39) Mahmud Muhammed Ali, El-Alaktu beyne' i-Mantık ve' l-Fıkh inde Müfekkiri 'l-lsliim, Mısır trhsz. s. 

ll2; Neşşar, Menahicu'l-Bahs, s. 122. 
40) Neşşar, Menahicu'l-Bahs, ·s. 123. 
41) Bakıllant, Temhid, s. 301 vd. 
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çıkanma kaynaklarda şu örnek verilmektedir: Cevherlere anz olan oluşlann değişmesi 
hakkında, yine cevherlere anz olan renklere bakılarak hüküm vermekti.r"2• 

Bu çıkarım yolu sonuç itibanyla, "gaibin şahide kıyası"ndan başka bir şey değildir, 
diyen Cüveyni, bu metodu, dilli düşüncenin tasnifi konusunda ihtilaf edileni, hakkında 
fikir birliği olan meselelere katmak, diye tanımlııı:-43 • Ancak akıl ile algılanan (ma'kfilat) 
konusun di, fikir aynlığı bulunan bir konuda, fikir birliği bulunanı delil getirmeyi sonraki 
düşünürler kabul etmemişlerdir. Çünkü akıl yürütmede maksat kesin ilirndir, yoksa düşü
nülebilir olanlarda fikir aynlığı ve birliği söz konusu değildiJM. 

Kelamcılar arasında çekişme aracı olarak kullanılan bu metotta, üzerinde ittifak edi
len "asıl", ihtilaf edilen de "fer" olarak sayılmıştır. Eş'ari, Mu'tezile'yi dil/lafız eksenli 
olarak genelierne formülasyonu örneğinden yola çıkarak ihtilaf edilen şeyi ittifak edilen 
şeyle kıyaslayarak ilzam etme yoluna gitmiştiı:45 • 

Bu çıkanın metodu da netice itibanyla, gaibin şiliide kıyası şeklindeki metodun bir 
çeşididir. Çünkü, müçtehitlerin hakkında fikir birliği yaptığı bir şey ancak şiihid olan bir 
şeydir. Bununla, ortada olmayan bir konu üzerinde, yani hakkında fikir birliği olmayan 
bir konu üzerinde delil getirmektir. 

7. Tek öncüiden sonuç çıkarma• metodu 
Bu metot, kaynaklarda, 'öncülün zorunlu ve sonucun teorik olması bakımından ön

cülden sonucun çıkanlması' şeklinde tanımlanır. Bu çıkanın metodunda, bazen de öncül 
teorik, sonuç zorunlu olabilir. Buna genelde şu örnek verilir: Cevher, öncesi bulunan 
havadisten (sonradan olma şeyler) hali değildir. Bu teorik bir öncüldür. Buna ancak enine 
boyuna bir inceleme ile ulaşılır. Sonuç, öncesi bulunan havadisten (sonradan olan şeyler) 
hali olmayan şey de hadistir (sonradan olan). İşte bu sonuç zorunluduı-46. 

Görüldüğü gibi, burada öncül tek olduğu halde sonuca ulaşılmıştır. Aslında, örnekte 
görüldüğü gibi tek öncülden, sonuca ulaşmak mümkün değildir. Fakat buradaki kıyas 
işleminde öncüllerden biri, ya muhatabın zekasma güvenerek ya da muğalata için dile 
getirilmemiştir. Zihinde yapılan gizli bir çıkanın yoluyla diğer bir öncül oluştıırularak 
sonuca vanluuştır. En~Neşşar'ın da ifade ettiği gibi bu metot aslında gizli bir kıyastıı:47• 

Burada önemli olan, tek bir öncülün kullanılarak sonuca gidilmesidir. Bu çıkarım şek
li ise mantıktaki "matvi kıyas"a benzemektedir. Çünkü matvf kıyasta, öncüllerden biri, ya 
da sonuç eksik olduğu halde, zihinde tam olarak kabul edilmektedir. 

Gazall'den sonraki kelamcılar, bu metodunakli çıkanın yollanndan biri olduğunu ka
bul etmezler. Hatta ilk kuşak kelamcılanndan biri olan Cüveyni de bu metodun geçersiz 

42) Cüveynl, el-Burhfin, I, s. 105. 

43) Cüveynl, el-Burhan, II, 2, s. 514. 

44) Neşşar, Menahicu'l-Bahs, s. 139. 

45) Altıntaş, işlevsel Akıl, s. 288-89. 

*) Kaynaklarda bu madde "Öncüllerden sonuç çıkarma" şeklinde yer almaktadır. Ancak bununla kaste
dilen şeyin "tek öncüiden sonuç çıkarma" olduğu anlaşılmakıa,dır. (bkz. Cüveynl, el-Burhan, II.l, s. 
104). 

46) Cüveynl, el-Burhan, I, s. 105-106. 

47) Neşşar, Menahicu'l-Bahs, s. 136. 
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olduğunu ileri sürmektedjr48. Ona göre, tüm ilimler, zorunlu olup onlan teorik ve zorunlu 
diye ikiye ayırmak anlamsızdır. Aslında onun bu eleştirisi, ilimle ilgili genel görüşleriyle 
ilişkilidir; çünkü o, bütün ilimierin zorunlu olduğunu ve teorinin, zaruriyatın yollan ara
sındaki bir tereddütten başka bir şey olmadığını kabul edeı.-49• 

8. Benzerlikten sonnca nlaşma metodu 
Aynı özellikleri taşıyan iki şeyin, ortak vasıflanndan dolayı biri hakkında verilen hük

mün diğerine de verilmesidir. Mu'tezile ekolü olınak üzere hemen bütün Kelam ekolleri 
bu metodu kullanmıştır. Kelamcılann, öldükten sonra tekrar dirilineye ait ispat için kul
landıklan bu metot ikna temeline dayanmaktadır. Bu ispat-ı Vacib delilleri arasında sayı
lan Kur' an' a ait bir delil dir. Dayanağı ise, hiçbir örneği alınayan bir şeyi yaratan Allah 'ın 
ikinci defa daha kolay yaratacağı ilkesidir. Yani ilk yaratılış diğer yaratılışiara delil olarak 
getirilmiştif5°. 

Sistematik olarak bir isim verilmediği halde bu metot bir çok kelamcılar tarafından 
kullanılınıştır. Özellikle haşrin ispatı konusunda en çok örneklendirilen bir yolduı-5 1 • 

Kelam İlıninde bu şekilde kullanılan bu metot, fıkıh usulünde daha sistematik bir 
şekilde kullanılan "kıyas/temsil"in mukabilidir. Çünkü fıkh! kıyasta illet birliğinden do
layı birinin aldığı hükmü diğeri de alır. Bu aynı zamanda mantıktaki "analoji"ye karşılık 
gelmektedir. İki şey arasındaki benzerlikten dolayı, kendisine benzetilendeki hüküm ben
zeyene de verilmektedir. · 

Kelamda bu şekliyle kullanılan bu metot daha çok sistematik olınayan bir metot gö
rünümündedir. Fakat yaptığımiz tasnif itibanyla, sistematik olınayan metotlan bilimlerin 
teşekkülü dönemine göre yaptığımız için bunu, sistematik olanlara dahil ettik. Çünkü bu 
metot baştan beri kullanılmış ve hala kullanılmaktadır. 

9. N azar ve istidHH metodu 
Kelam literatüründe "beş duyu organı vasıtasıyla obje hakkında tefekkür ve araştırma 

neticesinde elde edilen akl1 bilgi"52
, "kendisiyle ilim ve zann-ı galip elde edilen düşünce 

tarzı"53 olarak tanımlanan nazar metodu ilk defa Şia ekolü tarafından kelamda kullanıl
mıştır54. Cürcaıll ise nazan, "bilinmeyenlerin elde edilınesi esnasında, bilinenleri belli bir 
tertip şeklinde kullanmaktır''55 şeklinde tanımlamaktadır. Bütün bu tanımlar, bu metodun 
zihn! bir kıyas şekli olduğunu göstermektedir. Çünkü zihin merhale merhale bilinen ve 
görünenden bilinmeyeni elde etme çabasındadır. Zaten Arnidi de nazann tanımında, bu
nun bir kıyas ve akılyürütme olduğunu belirtmektedif56• Kelamcılann bu metotlannda, 

48) Cüveyni, el-Burhan, ı, s. 106. 
49) Cüveynt, el-Burluln, ı. s. 112. 
50) Altıntaş, Işlevsel Akıl, s. 290. 
51) Bakıllant, Temhid, s. 32,351. 
52) Rağıb İsfehant, Müfredat Elfiizu'l-Kur'an, (Tah: SafvanAdnan Davudt), Beyrut 1996, s. 812. 
53) Ebu'l-Meali, Kitabu'l-lrşiid Cüveyni, (Tah: Esad Teınim), Beyrut 1996, s. 25. 
54) Ebu'I-Hasan Eş'ari, Makiiliitu '1-lsliimiyyin ve İhtilafu'l-Musallin, (Tah: M. MuhyiddinAbdulhaınid), 

Beyrut 1990. 
55) Seyyid Şerif Curcaru, Kitabu't-Tarifat, (Tah: Abdulmunim Hafeni), Kahire tsz., s. 270. 
56) Seyfuddin A.ınidi, El-lhkiimfi Usuli'l-Ahkiim, Beyrut tsz. s. 11-12. 
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aklın işlevselliği ancak bilinen şeylerden hareketle diğer tarafa yönelme şeklindedir. Yani 
bu metotta hem fikir yürütme, hem tertip hem de çıkanın aym anda vardır. 

Mantıktaki tümevanın metoduna benzeyen bu çıkanın yolu daha önce de belirttiği
miz gibi, sistematik olmayan idralee/yorumlamaya dayalı metodun aynısıdır. Fakat bu 
isimlendiıpıe, özellikle istidlal ismi, mantık metodunun İslam dünyasında tanınmasından 
sonra ortaya çıkmıştır. Çünkü kelama ait eseriere baktığımızda hemen çoğu kelamcı ta
rafından kullanıldığını görmekteyiz. Ancak bu metodun da bir isim altında kullanılınası 
daha sonralan olmuştur. Bir yönüyle de şahidm gaibe kıyası metoduna benzer. İdrake 
dayalı metottan farkı ise şudur: 

İdrake/yoruma dayalı metotta zilınin faaliyeti daha çok nasslar üzerinde işlemekle, 
onlan açıklama ve anlama tarzında yürürken, bu metotta zilıin genelde müşahedat ille
minden yola çıkarak açıklamaya ve anlamaya çalışır. 

Konunun daha iyi anlaşılması açısından Kadı Abdulcebar bu metodu kullanırken ta
kip ettiği yolu bir örnekle kısaca vermekte yarar vardır. 

Kadı Abdulcebbar'a göre Allah'ı bilme konusundaki bilgi zaruri bilgi olmadığından, 
nazar ve istidlal ile bilinmesi gerekmektedir. Allah'ın varlığı ve sıfatlannın bilgisi hak
kında şöyle bir yol izlemek gerekmektedir: İnsan nazar ve istidlal yardımıyla öncelikle 
etrafına bakar. Alem, cisirnler, varlıklar ve bunlar üzerindeki değişiklikler müşahade edilir 
ve bu değişikliklerinden dolayı bunlann sonradan var olduğu hükmüne vanr. Kendi fiilie
rimizin neticesinde olanlara bakıp, bu sonradan olanların da bir faillerinin olduğu anlaşılır 
ve böylece Allah'ın varlığı hakkında ilk bilgi oluşmuş olur. Bu gizli akıl yürütme netice
sindefailin bu sonradan olanlar gibi olmadığı ve Allah'ın fiilierinin de bizim fiiller gibi 
olmadığı ortaya çıkar. Çünkü bizler de sonradan olmayız (muhdes). Bütün bu gördüğümüz 
filleri yapan failinAllah olduğunu bildiğimize göre O aynı zamanda kadir'dir. Alemde 
gördüğümüz fillerin düzenlilik ve devarnına baktığımızda Allah'ın alim olduğunu biliriz. 
Çünkü tüm bunlar ancak ilim sayesinde mümkündür. O'nun ilim ve kudret sahibi olduğu
nu bildiğimize göre aynı zamanda O, hayy'dır (hayat sahibi). Çevremizdeki bu oluşum
lann içindeki düzen, tertip, kusursuzluk ve devamlılıktan O'nun gören, işiten canlı varlık 
olduğu bilinir, bu da Allah 'ın daima mevcut olduğu bilgisine götürür. Bütün muhdeslerin, 
başkasımn varlığı ve başkasına dayarnakla dev.am edebildiği bilgisi Allah'ın kadim oldu
ğunu gösterir. Çünkli O'nun varlığı ve canlılığı başka bir şeye dayanmamaktadır. Allah'ın 
kadim olduğu bilgisi bizi, O'nun cisim, cevher, eksiklik, noksanlık, mekanda yer tutma
sı, zamana tabi olması, cisimlere yakınlık-uzaklık, intikal gibi sıfatlarla nitelenemeyeceği 
bilgisine ulaştırır. Ziyadelik ve eksiklik sıfatlannın kedisinde olmaması O'nun hiçbir şeye 
muhtaç olmadığı fikrini verir. Madem Allah için, varlıklarla yakınlık-uzaklık, karşılık gibi 
şeyler yoktur, O malılük tarafından idrak edilemez bir zattır. Bu sıfatlarla aynı özellikte 
başka bir ilah olmuş olsa, Allah'ın ulı1hiyetine ortaklık anlamına geleceğinden O, tektir ve 
birdir. Böylece, nazar vasıtasıyla tevhit bilgisi elde edilmiş oluf?. 

Aynı şekilde Bakıliani de eserlerinde nazar ve istidlal metodunu özellikle Allah'ın 
varlığı konusunda delil olarak kullandığım kendisi de belirtmektedif58• 

57) Kadı Abdulcebbar, Şerhu'l-Usuli'l-Hamse, (Tah: Alıdulkerim Osman), Kahire 1988, s. 61 vd. 
58) Bakıllani, Temhfd, s.34. 
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Görüldüğü gibi hemen bütün kelamcılar tarafından kullanılan nazar ve istidlal meto
dunda bir şey üzerinde fikir yürütülürken aynı zamanda zihn! bir kıyasla çıkanm, hem de 
bilinenler çoğaldıkça onlan tertip arneliyesi birlikte olmaktadı.ı-59• 

10. Münazara metodu 
Bir tartışma sanatı ve metodu olarak, "itikad, ibadet ve yönetim gibi konularda fikir 

beyan etme, tartışma" şeklinde tanımladığı münazarayı, İmam Haremeyn gayesi itiba
nyla, münazaracı açısından "öncelikle Allah'ın nzasına yaklaştıracak, iyiliği yapıp kö- . 
tülükten sakındıracak işlerle ilgili emirleri yerine getirmek için, hakka çağınp batıldan 
uzaklaştıracak ve gücü yettiği nispette gerçeğin ortaya çıkması, batılın da yok olması 
için çabalamaktır"60 diye açıklar. Makbul olan m ün azaranın ise, "hakkın araştıniması ve 
ortaya çıkanlması, sapkınlıktan uzaklaştınp doğru yola erdirmesi"61 olduğunu belirtir. 
Bir çok İslam bilgini Münazara ile cedel arasında bir fark görmedikleri halde62 aralannda 
bazı farklar vardır: 

Öncelikle münazara, cedelden daha geniş ve geneldif63• Münazarada asıl amaç hakikat 
ve gerçekliğin ortaya çıkmasıdır, cedelde ise esas amaç hasının ne şekilde ve nasıl olursa 
olsun· ilzam ve sustunılmasıdır. Münazarada bir konuda isabet aranırken cedelde herhan
gi bir şekilde delil sunup kendi fikrini muhafaza edip karşı tarafın fikrini iptal etmektir. 
Böyle olunca da cedelde, münazaradaki gibi hak arayışı ve gerçekliğin İzlıanndan ziyade 
nefsin isteklerine göre hareket etmek vardıı:-64. 

Bu konuda Ahmed Cevdet Paşa ise şöyle der: Mübahese (tartışma) ya sırf hakikat 
ortaya çiksın diye yapılır ya da sadece hasını susturmak için yapılır. Birinci şekilde yani 
isabetli karar için yapılana "münazara", hasını susturmak için yapılana da "cedel" denif65• 

Cedelde mutlaka yenmek ve üstün gelmek için uyanıklık yapılır, şekil mantığına sıkı 
sıkıya bağlı kalınır, belirli öncüllerle ve hükümlerle sınırlı kalınır; üslup ise yerine göre 
sert veya alaycı olabilirken münazara, gerçeği aramak olduğuna göre, önce kesin delil ve 
öncüllere, sonra meşhurattan olan öncüllere dayanır. Üslup olarak da daha yumuşak ve 
olgun bir edayla ele aiınır66. Münazara ve cedel 'in yapısı ve işleyişi itibanyla aynı gayele
ri ve kurallan bakımından farklı olduğunu söyleyebiliriz. Asıl konumuz münazara olduğu 
için bu detaylara girmeyeceğiz. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Kur'an'ın bir mantık örgüsü içerisinde, kendine ait 
bir tartışma metodu da mevcuttur. Bu tartışma usulü, sahabe ve tabiin döneminde daha 
çok fıkhi konu ve meselelerinde kullanılmaktaydı. Akaid konusunda çok az olurdu, çünkü 
bu konularda delillerin hem lafızlan hem de ifade ettikleri manalan açıkça bilinmekteydi. 
Daha sonra, tei:cümel<~r ve yeni fetbedilen yerler nedeniyle, meydana gelen tartışmalann 

59) el-İci, Mevakıf, s. 23; geniş bilgi için bkz. Altıntaş, işlevsel Akıl, s. 292-316. 
60) Ebu'l-Mea.Ji Cüveynl, El-Kiijiyeji'l-Cedel, (Neşr: Halil Mansur), Beyrut 1999, s. 318 vd. 
61) Cüveyru, El-Kajiye, s. 20. 
62) Cüveynl, El-Kajiye, s. 18. 
63) Katip Çelebi, Keşfu'z-Züntın, I, Beyrut tsz. s. 579. 
64) Abdunnafi Efendi, Tercüme-i Nafia-i Adlib-ı Gelenbev!, İstanbul 1302, s. 5. 
65) Ahmed Cevdet Paşa, Adlib-ı Sedad, İstanbul 1303, s. 3. 
66) Eıniroğlu, Cedel, XII, s. 19. 
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etkisi Müslüman bilginleri de bu konuda araştırmalara ve tartışma usulünü ilerietmelerine 
sebep oldu67• Böylece _İslam dünyasına Aristo diyalektiği ile giren ve cedel ismini alan bu 
tartışma ilmi, Kur'an-ı Kerim'in tartışma metoduna tam anlamıyla uygun olmadığından, 
Müslpman bilginler tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında geliştirilerek "inünazara" adını 
almış oldu. Ancak cedel ilmi tamamen terk edilmemiş, gevşek anlamıyla da olsa, fıkıh ve 
başka iliırllerde cereyan eden ilm1 tartışmalarda kullanılmaya devam etmiştiJ:-68. 

Cedel metodu, tartışma ve delil getirme esnasında uyulması gereken adap ve usulün 
bilinmesi olup, bu kurallar vasıtasıyla bir görüşün ispatı veya nefyi sağlanmış olur. Bu 
metodun derlenmesi, bu konuda milstakil bir eser yazan Arnidi'ye nispet edilmektedi.J.-69• 

İslam dünyasında münazara da denilen cedel metodu insanların her zaman kullandık
ları bir yöntem olduğu için Aristoteles döneminde kullanıldığı halde, Zenon'a dayandığı 
kabul edilmektedir. Aynı zamanda İslam dünyasında da kullanılan bir metottur. Her dö
nemdeki işleyiş biçünleri farklı olmakla birlikte, malıiyeti hemen hemen aynıdır. Çünkü, 
diyalektik denen tartışma metodu İslam dünyasına girmesinden sonra daha geniş anlamda 
kullanılarak "münazara" adıyla işlendiği bilinmektedir. 

Münazara ile cedel arasında bir fark görmeyen Gazali'ye70 göre bu yöntemin faydala
nnı şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. Hakikat bilgisine burhan ile ulaşmaktan aciz olan ve meşhuratın tek gerçek olduğu
nu zanneden taklitçi kişileri ikna ve ilzam etmek. 

2. Avamdan daha fazla ilme sahip olduğu için vaazlarla ikna olmayan, burhana ulaş
maya da seviyesi yetmeyen fakat gerÇeği öğrenmek isteyen kişiye hakkı öğretmek. 

· 3. Bir çok ilimdeki yeni başlayan öğrencilerin burhanla ilgili ilke ve öneiilieri öğren
meleri mümkün değildir. Bu gibi kişilerin burhan kabilinde bilgileri öğrenme seviyesine 
gelene kadar, cedell delillerle gönülleri kazanılır. 

4. Bu metot sonunda, her iki taraf arasında savunulan çelişikler ortaya çıkmış olur. 
Çelişik noktaları açıklığa kavuşunca, bunun üzerinde düşünülUp konunun gerçek yönü 
ortaya konabilir71

• 

Münazaraya girişen kişinin maksadı sadece gerçekliğiıı ortaya çıkması için gayret et
mektir. Gerçeklik ister kendi elinde isterse hasının elinde ortaya çıksın fark etmez. Hatta 
eski makbul kişiler özellikle karşı tarafın haklı olmasııu isterlerdi, ta ki netisieri ondan bir 
pay çıkarmasın. Münazaradaki kişiler konu dışı gereksiz konulardan da kaçınmalı, çünkü 
bu faydasız bir tartışmaya dönüşür72• Münazara konusunu müstakil olarak işleyen Cüvey
ni ı:p.ünazaranın adabı ve münazara esnasında başvurulacak yolları geniş bir biçimde ele 
almıştır73 • 

67) Zahir b. Awad el-Elrnai, Kur'an'da Tartışma Metotları, (Ter: Ercan Elbinsoy), İstanbul1984, s. 40. 

68) Erniroğlu, Cedel, XII,· s. 23. 

69) İbn Haldun, Mukaddime, s. 402. 

70) Emiroğlu, Cedel, s. 19. 

71) Ebu Harnid Gazal!, Mekasıdu 'l-Felasife, (Neşr: Muhyiddin Sabri el- Kürd!), Kahire 1331, s.58-59. 

72) Cevdet Paşa, Adab-ı Sedad, s. 3. 

73) Cüveyni, el-Kafiye, s. 318 vd. 
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Açıkça görüldüğü gibi Müslümanlar tarafından kullanılan münazara ile Batı dünya
sında kullanılan cedel arasında gaye itibanyla çok hassas farklılıklar mevcuttur. Bu da 
İslam dininde ilme verilen değerin gayesi itibanyla çok farklı mülahazalara dayandığını 
ortaya koymaktadır. 

ll. Cerh ve Ta'dil metodu 
Daha çok Hadis ilimlerinde şöhret bulan bu yöntem, daha önce de belirttiğimiz gibi, 

sadece Müslüman bilginiere ait, kendine has bir yoldur. Neşşar'ın da söylediği gibi, araş
tırma esnasında sonuç elde etmede kritize etme konusunda muazzam bir yöntemdir74

• 

Cerh ve Ta' dil ilmi kendine mahsus bazı lafızlarla ve bu lafızlann mertebelerine göre 
rivayetlerin kusurlanndan ve güvenilirliğinden bahseder. Bu yöntem 'hadis ricali' ilminin 
büyük bir koludur. Mevzuat konulanndan bahseden hiç kimse bu yöntemi ele almadı, 
ancak bu büyük bir ilim dalıdır. Halbuki Peygamber (s.a.v) zamanında ve sahabe, tabiin 
dönemlerinde kişiler hakkında tenkitler yapılmıştır. Fakat bu tenkit kişileri tan etmek için 
değil dini muhafaza ve kişileri koruma amaçlı olarak yapılmıştır. Aynen şahitlik konusun
da tenkidin (cerh) caiz olduğu gibi. Çünkü dinin sağlam kılınması kişilerin ve mailann 
sağlam kılınmasından daha önemlidir75

• Cerh vetadil konusunun caiz olup olmadığı bu
nunla ilgili hemen tüm kitaplarda mevcuttur. Çünkü bu işte hem Allah'ın hem de insania
nn hakkı vardır76• Konumuz harici olmasında o meselelere girmeyeceğiz. 

Hadis ilimlerinde bu metodun da içinde yer aldığı iki temel metot vardır. Biri Hz. 
Peygamber'e, sabaheye ve tabiine nispet edilen söz, fiil, tasdik etme ve sıfatiardan ibaret 
olan yazılı naklin hassas ve dikkatli bir şekilde nakledildiği bir ilim olan 'rivayetu'l-ha
dis', diğeri ise, rivayet eden ile rivayet edilen haberin doğru olup o lamamak bakırnından 
durumlannı gösteren bir takım bilgilerden meydana gelen 'dirayetu'l-hadis' ilmidir77• 

Konumuz itibanyla ele alacağırnız metot, tahlill araştırmadan ibaret olan 'dirayetu'l
hadis' ile ilgilidir. Bu kısım içerisinde cerh ve ta'dil yöntemiyle beraber, ricalu'l-hadis, 
muhtelifu'l-hadis, ilelu'l-hadis, garibu'l-hadis gibi bir çok bölüm de vardır. Fakat biz 
burada sadece cerh ve ta' dil yöntemine değineceğiz. Çünkü, saydığımız bütün kısımlar
daki takip edilen yöntemin en mükemmel şekli titiz ve dikkatli bir şekilde cerh ve ta' dil 
yönteminde kullanılmıştır. 

Cerh kelimesi herhangi bir aletle yaralamak78 ; maddi veya manevi olarak yaralamak 
demektir. Hakimin, şahidin kizb yahut fıskından dolayı adaletini reddetmesidir79

• Daha 
geniş anlamıyla cerh, ş§hidin, kendisiyle fasık olduğuna hükmedilen ve şahsa ait bir hakkı 
(yaptınmı) gerektirmeyen şeydir. Örneğin; şahitlerin, "yakın bir zamanda" içki içtiklerine 

·dair şahitlik yapmaili 'halinde olduğu gibi hukuka ait ya da onlann, kasten adam öldür-
düklecine ya da ş§hidin fasık olduğuna ya da faiz yediğine ya da davacının, onu yalancı 

74) Neşşar, Menahicu'l-Bahs, s. 349. 
75) İbn Ebi Hatim Razi, Kitabu'l-Cerh ve't-Tadil, Beyrut 1371, I, (Mukaddime). 
76) Muhammed Abdulhay Leknev, er-Refve't-Teknıilfi Cerh ve't-Ta'dil. (Tah. A. Ebu Gudde), Beyrut 

1989, s. 52. 
77) Subhi Salih, Hadis llimlerfve Hadis /stılahları, (Çev. Yaşar Kandernir), Ankara 1986, s. 86 
78) İbn Manzı1r, Lisanu'l-Arab, II, Kahire 2003. 
79) Ahmed Asım, (Mütercim), Okyanusu'l-basitfi-tercemeti'l-kamusi'l-muhit, İstanbul 1305, I, 866; İbn 

Manzı1r, Lisanu'l-Arab, aynı madde. 
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şahit olarak tuttuğuna dair şahitlik yapması halinde olduğu gibi80 Hadis literatüründe ise 
hafızası kuvvetli ve dikkatli bir alimin, fısk ve yalancılık gibi kendisinde bulunan veya 
güvenilir ravilerin rivayetine muhalefet etmek gibi rivayetinde yer alan bir kusurundan 
dolayı hem kendisinin hem de rivayetinin reddedilmesidir. Ta' dil ise, sôzlükte ılımlılık, 
dürüstlük1 gönülde doğru olduğuna dair kanaat beliren şey, anlamına gelip, "düzeltmek, 
doğru hüküm vermek ve tezkiye temek" demektir. Hadis terimi olarak ta'dil; raviyi, riva
yetinin kabulünü gerektiren sıfatlarla nitelemektit1• 

Cerh ve ta'dil ise, bazı özel tabirler kullanarak ravilerin hallerinden, meziyet veyaku
surlarından bahsetmekle, rivayetlerinin kabulü veya reddi yönünden hüküm vermelctiJ82. 

İslaınl ilimierin büyük ölçüde nakle dayanması dolayısıyla bu metot, kıraat, fıkıh, 
tarih, dil ve edebiyat gibi ilim dallarında da kullanılmıştır. Fıkıhta uygulama alanında bu 
yöntem, "şahitlik" müessesesinde 'şahitlerin tezkiyesi' adıyla yer almıştır. Adil, hür ve 
dikkatli olması şart koşulan şahidin bu özellikleri bu yolla anlaşılır. 

Cerh ve Ta'dil metodu aynı zamanda büyük ölçüde tarih ilminde de kullanılmıştır. 
Mesela hadis ravisinde aranan adalet ve zabt şartı tarihçide de aranmıştır. Arap dili edebi
yatı bilginleri, dil kaynağının sıhhatini ve bu kaynaktan nakilde bulunanların ehliyetlerini 
tespit ederken cerh ve ta' dil metodunu geniş biçimde kullanmışlardır, bu amaçla dil ve 
edebiyat illimlerinin tenkide tabi tutulduğu tabakat kitapları telif edilmiştirB3• 

Cerh ve tadil yöntemi daha önce de geçtiği gibi, Hz. Peygamber dönerninden başla
mak üzere sahabe, tabiin ve ondan sonra gelenler arasında kritize etme şeklinde yapıl
maktaydı. Bunun müstakil bir ilim olma yönündeki faaliyet ise h. 220 tarihinden sonra 
başlamış özellikle aynı asnn son çeyreğinde bu ilmin zirve noktası olmuştur. Daha önce 
bu konularda yazılan eserleri de ilıtiva eden, cerh ve tadilin kurallarını içine alan, ken
dine has lafızların teşekkül ettiği eserler meydana getirilmiştir. Sistematik bir şekilde ve 
orijinal olarak telif edilen eserler V. yüzyıla yakın büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ondan 
sonraki eserler, öncekilerinin bir araya getirilmesi ve özetleri şeklinde olmuştur. Günü
müzde ise genel olarak cerh ve tadil ilmini içeren müstakil eserler olduğu gibi, bütün 
hadis kitaplarındaki ravileri bir arada toplayan eserler de mevcutturB". 

Cerh ve ta' dil konusunda bu işi yapanlar bir çok zorluklarla karşılaşırlar. Bu işi yapan 
eğer ehil kişi ve işinin tam anlamıyla mütehassısı değilse, sedece ya methetme ya da yer
me tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olur. Çünkü bu işlem, ancak çok derin bir araştırma 
ve tarafsızlıkla yapılan uzmanlık gerektiren bir iştir. Zira bu kişiler gençliklerini bu yolda 
harcamış, ömürlerini bu ilim için bitirrnişlerdir. Bunların dünya namına ist!!dikleri bir 
şey yoktur, bunlar ancak Peygambere ait sünnetin özünü kavramakla Allah'ın nzasına 
ulaşmak nokrasında yapacaklarının en nihayetini yapmışlarclırB5• 

80) Curcani, Tarifat, s. 78 ("cerh" maddesi). 

81) Emin Aşıkkutlu, "Cerh ve Ta'dir', DlA, İstanbu11993, VII, s. 394. 

82) Salih, Hadis l!imleri, s. 87. 

83) Aşıkkutlu, aynı madde. 

84) Örnek olarak bkz. Komisyon, el-Camiu.fi'l-Cerh ve~-Ta'dil, Beyrut 1996. 

85) Kasım Ali Sa'r, Menahicu 'l-İmam Abdurrahman en-Nesei ji'l-Cerh ve't-Ta 'dil, Dubai tsz., I, 8. 
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Cerh ve tadil işlemini önüne gelen herkes yapamaz. Bunu yapacaklann bir çok şar
tı vardır. Bu işlerle uğraşacak kişilerin, ilim ve takva sahibi, doğru sözlü, taraftarlıktan 
sakınan, samimi, bu yöntemin kendine has lafızlanna ve sebeplerine vakıf, sırf hak için 
yapmış olmalan şarttır. Aksi halde bunlann yaptıklan değerlendirmeler geçerli olmaz86• 

Cerh ve ta'dil nazariyata dayalı ilimler gibi içtihat çerçevesinden çıkmaz. Zira hadis
çilecin durumu, içtihatla bilinenler kabilinden nazariyada bilinir. Aralanndaki ihtilaflar 
ise, içtihactın gerektirdiği müçtehitlerdeki ihtilaflara benzerB?. 

Cerh ve tadilin; tenkit edenin durumu, rivayet edenin durumu, rivayet edenin kusurla
n, cerh ve tadilin tearuzu, cerh vetadil sebebinin açıklanması, cerh vetadilin lafızlan gibi 
konulan vardır. Araştırmarnızın alanı itibanyla bunlan ayn ayn ele almamız mümkün 
değildir. Fakat detaylıca incelendiği zaman bu yöntemin çok hassas bir araştırmaya ve 
muazzam bir incelemeye dayalı olduğu görülür. 

Bu yöntemin bire bir benzerlik gösterdiği bir metodun mantıkta olmadığını belirt
meliyiz. Bu yöntem, kurallanna uyulması yanında, bu yöntemi kullanan kişi açısından 
daha çok öne çıkmaktadır. Bununla birlikte cerh ve ta'dil metodu mükemmel bir istidlal 
şeklidir. 

Sonuç 
Şüphesiz ki İslam dünyasında kullanılan çıkanın metotlan bunlardan ibaret değildir. 

Daha önce de belirtildiği üzere, ta Peygamber zamanında var olan, kıyas, içtihat ve rey 
gibi metotlar kullanılmaktaydı. Fakat zamanla hem metot olarak farklılaşan, hem de fark
lı ilimierin doğmasıyla çoğalan metot sayısı da değişti. Her zaman da değişmeye devam 
edecektir. 

Burada sadece dedi toplu olarak belli isimler altında toplanmış ve İslam bilginlerinin 
çoğunluğu tarafından kabul gören çıkanın metotlan ele alındı. Bununla birlikte farklı 
metotlar kullanan ve farklı kategorilerde ele alan bilginler de yok değildir. 

Bu metotlann çoğunun Kelam ilminde kullanılmayacağını iddia ederek karşı çıkan 
kelamcılar da bunlan işlemişlerdir. Özellikle İmam Harameyn el-Cüveyni eserlerinde bu 
metotlan tek tek incelediği halde kabul edilemeyeceğini sebepleriyle birlikte ısrarla vur
gulamaktadır. 

Bu çalışmada ele aldığımız metotlann bir çoğunun isimlerinin değişik kaynaklarda 
farklılık gösterdiklerini belirtmekte fayda vardır. Hatta yukanda da söylediğimiz gibi, bir. 
çok metot bir çok bilgin tarafından kullanıldığı halde bu isimlerle anılmamaktaydı. İsim-

. lendirmelerin Çoğu dıi.ha sonradan olmuştur. Ancak bazı metotlarda Mantık ilminin İslam 
dünyasına girişiyle birlikte isim ve kullanılma şekillerinde bazı değişikliklerin meydana 
geldiğini de belirtelim. 

Farklı isimlerle farklı zamanlarda farklı şekillerde kullanılan bu çıkanın metotlannın 
İslam dünyasında Mantık öncesi de bir çok ilim dalında kullanıldıklan bir gerçektir. Bu 
ise İslam dünyasının bütün dönemlerinde, bilim dünyasındaki gelişmelerin dinamikliğini 
gösteren bir delildir. 

86) Leknevi, er-Ref, s. 67. 

87) Sa'r, Menalıicu'l-İmam, s. 25. 


