KATAGORİLER VE ONUN ŞERHLERİ İLE İLGİLİ
PARÇALAR
Ayasofya 2483,86b

(Vàhibî): "Tefsirciler, kitaplarında, onun müteradif isimle mütebayin ismi zikretmemesinin sebepleri üzerinde
ayrıldılar. Bunun üzerine

PORFİRİYOS

biribirlerinden

dediki: "(Aristoteles)

sadece bu ikisinden bahsetti, çünkü onları Kategorilerde
nacaktır. Diğer ikisinden

bahsetmedi, çünkü onlara

kulla

(burada)

ihtiyacı y o k t u r " .
SURYANOS dediki: "O ikisini anlatmaktan vazgeçti. Çünkü,
o ikisinden söz açmak insanı, kavram yerine, ağızdan çıkan ses
leri ve ibareleri ele almaya götürür. İşte bunun için (Aristote
les) o ikisinden bahsetme işini Şiir ve Hitâbet Kitabı'na bıraktı".
SİMPLİKİYOS dedi ki: "O ikisinden bahsetmekten vaz
geçti. Çünkü,

karşıtlar biribirlerine göre bilinirler. Müteradif

isimler müttefik isimlerin karşıtıdırlar; mütebayin isimler de
mütevatı'

isimlerin

karşıtıdırlar".

*
Kitâb ul-Makûlât(2)
"Varlıklar arasında öyleleri vardır ki herhangibir konu hak(Bedevi Neşri) la, kında tastik edilirler, ama kendileri hiçbir konuda değildirler.
20-25
.
Şu sözde olduğu gibi: İnsan. Bu söz herhangibir insan hakkın
da söylenir, ama, kendisi hiçbir konuda değildir.
Yine, varlıklar arasında öyleleri vardır ki kendileri bir ko
nudadırlar ama hiçbir konu hakkında tasdik edilmezler. ("Bir
k o n u d a " sözümle bir şeyde o şeyin bir parçası gibi olmayarak
var olanı, halbuki içinde

bulunduğu

onun

imkânsız

ayakta

durmasının

o

şey

olduğunu

olmaksızın da
kastediyorum).

Meselâ "Herhangibir gramer" -Çünkü, o, bir konudadır, yani,
ruhtadır, hiçbir zaman herhangibir konu hakkında tasdik edil
mez-, "Herhangibir beyaz" -O da bir konudadır, yani, cisim
dedir (Çünkü, b ü t ü n renkler bir konudadır) ama, hiçbir zaman
herhangibir

konu

hakkında

tasdik

edilmez".
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(Vahibi): " 0 şeyin bir parçası gibi olmayarak" sözüyle o şeyin
tarifinden

ve o şeyin niceliğinden bir parça olmayı kastetmiş

tir. SİİMPLİKİYOS Aristoteles'in bu cümlesinin

mânasını şöyle

açıklamıştır: "Maksat, onun herhangibir konuda bulunmasıdır,
ama, o bulunduğu konunun tözünün ne olduğu hakkında hiçbir
şey bildirmeksizin ve hep onunla kaldığı için ondan ayrılması
mümkün olmaksızın o konuda bulunmasıdır" ".

Kitâb ul-Makulât (3)
lb, 10-25

" B i r şey bir şeye yüklemin konusuna yüklenişi gibi yüklendiği vakit, o yükleme yüklenen bir şeyin, o konuya da yüklen
mesi gerekir. Meselâ " İ n s a n " herhangibir insana yüklenmiştir;
diğer yandan da " H a y v a n " " I n s a n " a yüklenmiştir, imdi, " H a y v a n " ı n da herhangibir insana yüklenmesi gerekir. Çünkü, her
hangi bir insan hem insandır, hem de hayvandır.
Biribirlerinin altına girmiyen başka başka cinslerin ayrım
ları da nevice

başka

başka

olur.

Buna

göre

"Hayvan"ın

ayrımları şu sözler olacaktır: "Yürüyen", " U ç a n " , ' ' İ k i ayaklı",
"Yüzen". Halbuki "İlim" in

ayrımları bunlar değildir. Çünkü

bir ilim. diğer bir ilimden iki ayaklı olmak

bakımından

ayrıl

maz. Biribirlerinin altına giren cinslere gelince: Bunlardan herhangibirinin

ayrımlarının

diğerinin ayrımları olmasına bir en

gel yoktur. Çünkü, daha yüksek olan ayrımlar kendi altlarında
bulunan cinslere yüklenirler, öyleki, yüklem

olan cinsin b ü t ü n

ayrımları aynen konu olan cinsin ayrımları olur".
Ayasofya 2483,91b

(Vâhibî):
biribirlerindan

"Cinsleri bölen ayrımlar hakkında

mantıkçılar

ayrıldılar.

ALEKSANDROS dedi ki: " B u cinslerin o cinsleri bölen
ayrımlarda iştirâk etmeleri gerekir. Çünkü " İ k i ayaklı" ve "Çok
ayaklı" öyle iki ayrımdır ki onda hem "Yürüyen h a y v a n " hem
de " U ç a n h a y v a n " iştirak ederler. Onların her ikisi de bu iki
cinsi bölerler. "Ayaklı" ve "ayaksız" da böyledir,

"Yürüyen"

ve "Yüzen"i böler. "Soluyan" ve "Solumayan" da " Y ü r ü y e n "
ve "Yüzen"i böler. "Yürüyen", "Doğuran,-Doğurmayan", " e t
yiyen-Ot yiyen", "Suda yaşayan-Havada yaşayan", bunların
hepsi, "Beslenen cisim" altında bitki ve hayvan cinslerini iki
şer ikişer bölen

ayrımlardır".
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ALEKSANDROS bu konuda Aristoteles'in sözünü tefsir
etti, şöyleki: "biribirinin altına girmeyen başka başka cinsler"
sözüyle sadece ilk iki kısmı kastetti. "Onların ayrımları da baş
ka başka olur" sözüyle onları ayakta t u t a n ve bölen b ü t ü n ay.
rımları
Ayasofya 2483, 92a

kastetti".

SİMPLİKİYOS

bu

görüşü

uygun

bulur

H E R M İ N O S dedi ki: "Aristoteles bu sözüyle dört bölümün
hepsini kastediyor. Ayrımlarla da bölen ayrımları kastediyor.
Çünkü,
fakat,

tamamlayana
bölücü

tamamlayıcı

olmak

olmak bakımından

ayrım

bakımından

değil,

denir.

ALEKSANDROS'un bahsetmiş olduğu ayrımlar bu cins
lerin ayrımları değil, fakat, onların hepsinden daha yüksek olan
cinslerin ayrımlarıdır. O cins de "Canlı"dır. Eskilerden İAMBLİKOS, yenilerden E B Û NAŞR

EL FÂRÂBÎ bu fikre iştirak

ederler. E B Û NAŞR'ın kanaatine göre ALEKSANDROS'un
zikretmiş olduğu bu ayrımlar arazla ilgili ayrımlardır. Hiçbir
nevi

onlardan

hiçbiriyle

ayakta

durmaz.

ALEKSANDROS dedi ki: "Nevice başka
ismen benzemekle değil, fakat,

manâca

ve

başka"
tabiatca

sözüyle
başkayı

kastetmiştir: " H a y v a n " için "Ayaklı" veya "iki ayaklı" demek
gibi. El-Evani (Varlıklar ?) de böyledir. Zira bu, isimde benzeme
iledir".
H E R M I N O S dedi ki: " B u sözüyle onlara şamil olan cins
bakımından söz konusu ayrımları değil, fakat, onların nevileri
bakımından olan ayrımları kastetmiştir". Bu tefsir onun (Aris
toteles)

görüşüne

uygundur.

İAMBLİKOS dedi ki: " B u sözüyle bölen ayrımları kastet
miştir. Çünkü, o ayrımlar "Nevi ayrımları", ayakta t u t a n ayrım
lar ise "cins ayrımları" adını alır.
P O R F Î R İ Y O S dedi ki: "Onunla (cinslerin) nevilerini do
ğuran ve (cinsleri) bölen ayrımları kastetmiştir. Yoksa erkek ve
dişi gibi nevi doğuranları değil. Halbuki Aristoteles'in vermiş
olduğu misaller yüksek olmayan cinslere aittir. Onlar ayrı ayrı
kategorilerdendir

ve

(cinsleri)

bölen

ayrımlar

hakkındadır".
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Kitâb uI-Makûlât (4)
'

'

"Aralarında hiçbir bağ kurulmamış olan sözler töz, nicelik,
nitelik, nisbet, yer, zaman, durum, mülkiyet, etki, ve edilgiye
delâlet eder. Bir misâlle gösterecek olursak, " İ n s a n " ve " A t "
tözdür. Meselâ " İ k i kol boyu u z u n " , " Ü ç kol boyu u z u n " nice
liktir; meselâ "Beyaz" "Yazıcı" niteliktir; meselâ " İ k i k a t " ,
" Y a r ı " nisbettir; "Likaionda", " P a z a r d a " yerdir; " D ü n " , "Ge
çen yıl" zamandır; "Yatmış", " O t u r m u ş " durumdur; " P a b u ç
giymiş",
kidir;

"Silâhlanmış"

"Kesiliyor",

mülkiyettir; "Kesiyor",

"Yakılıyor"

"Yakıyor" et

edilgidir.

Bu zikredilenlerden hiçbiri tek başlarına söylendiklerinde,
kendiliklerinden bir şeyi ne tasdik ne de selbederler. Ancak bu
terimlerin kendi aralarında bağlanmalarıyle tesdik ve selb hasıl
olur. Hakikaten, öyle görünüyor ki, tasdik ve selb ya yanlış
olur ya doğru olur. Halbuki aralarında hiçbir bağlantı olmayan
ifadeler ne doğrudurlar, ne de yanlıştırlar.
"Kısa",
Ayasofya 2483, 93b

"Galip"

Meselâ,

"Beyaz",

gibi".

TEMİSTİYOS bu hususu incelemek için Aristoteles'in söz
lerini açıklamak gayesiyle bölümler yaptı ve dedi ki: "Cins için

94a

ortada görünen varlıkların ilki kendi kendine kaim olan tabiattır,
o da tözdür. Yine cins bakımından açıktır ki ortada bu tabiata zıt
olan ve varlığı onunla ayakta duran bir tabiat daha vardır. O
da arazdır.

Kitâb
3b, 10-23

uI-Makulât(5)

Bu tabiata

araz

denilmesinin sebebi....

"Öyle görünüyor ki her töz, işaret edilen bir şeye delâlet

eder. Birinci dereceden tözlerin işaret edilen bir varlığa delâlet
etmeleri söz götürmeyecek kadar doğrudur. Çünkü delâlet ettiği
şey sayıca bir olan bir ferttir. İkinci dereceden tözler için de,
mesela " İ n s a n " veya " H a y v a n " dediğimiz vakit, h a t t â onların
adlandırılma şekillerindeki benzerlik sebebiyle de, öyle zannedilebilir ki onlar işaret edilen bir şeye delâlet etmektedirler. Halbuki
bu doğru değildir. Onlar daha ziyade herhangibir şeye delâlet
ederler. Çünkü konu, birinci dereceden tözde olduğu gibi, bir

EL-'ÂMİRÎ VE

91

KATAGORİLER

değildir. " İ n s a n " bir çokluğa denir, " H a y v a n " da öyle. Bununla
beraber, ikinci dereceden tözlerin, meselâ beyazda olduğu gibi,
berhangibir şeye delâlet etmeleri mutlak mânâda değildir. -Çün
kü beyaz, bir şeyin ne olduğundan başka bir şeye delâlet etmezfakat cins ve nevi şeyin ne olduğunu töze nisbetle tayin eder.
Çünkü, onlar berhangibir ikinci dereceden töze delâlet ederler.
Esasen, cinsle yapılan belirleme nevi ile yapılandan daha fazla
şeye taalluk eder. Zira " H a y v a n " terimi" İ n s a n " teriminin kap
ladığından
Ayasofya 2483,102b

daha

fazla

sayıda

varlığı

kaplar".

" P O R F İ R İ O S dedi ki: "Demek istiyor ki beyaz ve siyah be
lirli bir şeye

verilen bir nitelik değildir. Ne insanın niteliğidir,

ne öküzün niteliğidir, ne de tözlerde bulunan niteliklerden herhangibiridir". Sonra dedi ki: "Bunlar tözlere has değildir. Çünkü,
cinsler ve neviler kendisine işaret edilebilen belirli bir şeye

de

ğil, fakat, hali herhangibir hal olan bir şeye delâlet ederler".
K U V E Y R Î dedi ki: " İ n s a n " ve

"Canlı'nın

herhangibir

şeyi sıfatlandırması gerekir. Çünkü o ikisindeki konu tek değil
dir. Birinci dereceden tözü ayıran şey konusunun sayıca tek
oluşudur; zamanca da t e k oluşudur. Çünkü, onun zâtı ve fiili
sadece " E y y (Nedir'in cevabı) "dir. Herhangibir

keyfiyettir.

" İ n s a n " ve "Canlı" misalinde olduğu gibi nevi ve cinsler hernekadar bir şeyi vasıflandırırlarsa da, tözler arasında ayrım ödevi
görmezler, bilakis, meselâ, sana "Sokrates ne gibi bir t ö z d ü r "
diye sorulduğu vakit, " İ n s a n d ı r " , y a h u t "Canlıdır" diye cevap
landırırsın. O halde, onlar zatları itibariyle sıfatlandırandırlar.".
EL—'ÂMİRİ dedi ki: "Bununla şunu söylemek istemektedir:
Sen " İ n s a n " ve " H a y v a n " sözlerinin herhangibir şeye delâlet
103a

ettiklerini söylemek istersen, bu, beyazın herhangibir şeye ger
çekten delâlet etmesinde olduğu gibi, gerçekten değildir. Çünkü,
bu ikisi nitelik

değildirler. " N e d i r " sözü ister töz isterse araz

bildirsin, nitelikle ilgilidir.

Bu söz, sırf niteliklerde gerçekten

kullanıldığı gibi, cins ve neviler gibi, zatları itibariyle küllî şey
lere mahsus olan kavramlarda da mecazî olarak kullandır. Çün
kü, cins ve nevi hernekadar zatları itibariyle çokluğa münhasır
olarak

kullanırlarsa

da,

bu

çokluğu

diğerlerinden

ayırmak

için, arızî olarak kullanılmaktadırlar. İşte bunun için herbir
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şahıs hakkında sorulan soruya ne olduğu söylenilerek cevap
verilir."

Bu

da

KUVEYRİ'nin

maksadına

uygundur.

E B Û BİŞR METTÂ dedi ki: "İkinci dereceden tözler mut
lak bir niteliğe delâlet etmezler. Ne " İ n s a n " , ne " H a y v a n " , ne
" K a r " ne " Ü s t ü b e ç " . Onlar ya bir niteliğe, ya da bir renge veya
renkli bir şeye, o şey töz olmamak şartiyle, delâlet ederler. Hal
buki ikinci dereceden töz olan cins ve nevi herhangibir şeye, o
herhangibir şeyi o şey olarak tesbit etmek üzere, delâlet ederler.
Bu herhangibir şey, töz olarak tesbit edilen

şeydir. Onun "O

ikisi herhangibir ikinci dereceden töze delâlet eder" sözünün
mânâsı nasıl olduğunu bilmediğim bir töze delâlet eder demek
tir. Bunun misâli şudur: Çünkü, o ikisi basit bir töze delâlet
etmezler, bilâkis, nitelikleri ve canlı ,konuşan, ölümlü gibi ayrım
ları olan bir töze delâlet ederler" Bu söz P O R F İ R İ O S ' u n sözüne
uygundur.
E B Û NAŞR EL-FÂRÂBİ dedi ki: "Ad takış şeklinde bir
benzeme vardır. Çünkü, işaret edilen şahıs, nevin veya cinsin
ismiyle isimlendirilir. Bu suretle zannedilir ki " İ n s a n "

veya

" H a y v a n " sözümüzle verilmek istenen mânâ ona işaret etmekle
ilgili bir mânâdır. "Bilâkis, herhangibir şeye delâlet eder" sözünün
mânâsı bir şeyin bir şeyden ayrı olduğu, bir şeyin bir şeyden
olduğudur. "Çünkü konu tek değildir" sözünden maksat ikinci
dereceden tözlerin nasıl olup da bir şeyi bir şeyden ayırdıkları
nın sebebini göstermek değildir; bilâkis, ikinci dereceden tözle
rin nasıl olup da hakikaten ona delâlet ettiklerinin sebebini gös
termektir.

Neviler

ve cinsler iki şekilde delâlet ederler. Birisi

bir şeyin ne olduğunu bildirmek, diğeri onu diğer şeylerden ayır
maktır. Netekim, tanım da böyle idi. Beyaza gelince; O bir
tek mânâya delâlet eder. O da onun ne olduğudur". Bu anlam
lar hep biribirlerine yakındırlar."
Kitâb el-Makûlât(5)
3b,19
Ayasofya 2483,104b

"Tözlerin bir başka özelliği de zıtları olmayışlarıdır"

" E B Û BİŞR METTÂ dedi ki: " B u n u söyledi, zira, onun ger
çek özelliği değildir. Çünkü o selbdir. Halbuki özellik bir şeydeki
herhangibir surettir"».

EL-'ÂMİRÎ

Kitâb el-Makûlât (5)
3b,

34-38
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"Öyle görünüyor ki töz, çokluk veya azlık kabul etmez.
Onun töz olmak bakımından herhangibir tözden daha fazla töz
olduğunu söylemiyorum. -Zira

bunu söylemiştik-,

fakat,diyo-

yorum ki: Töz için daha az töz veya daha çok töz denilemez.
Meselâ,
insan
Ayasofya 2483,105a

eğer şu töz bir insansa, daha çok insan veya daha az
değildir".

"EBÛ

BİŞR METTÂ dedi ki: "Bununla demek istiyor ki

cinsleri nevilerle

nevileri

de cinslerle kıyaslamak bakımından

tözün azlık veya çokluğu kabul etmesi mümteni değildir, ama,
basit tözde bu mümkün değildir". Bu, kitabın lâfzına uygundur.
P O R F İ R İ Y O S da böyle tefsir etmiştir.
EL—'ÂMİRİ dedi ki: " B u sözle demek istiyor ki töze-töz
mutlak mânâda alındıkta— daha az ve daha çok olmak lâhik olur,
ama, aynı bir tözde böyle şey olmaz".
K U V E Y R İ dedi ki: "Bununla demek istiyor ki bazı tözlerin
bazı tözlerden daha fazla olmalarına bir engel yoktur, fakat tö
zün mahiyetinde bir artma veya eksilme olması mümkün değil
dir".
E L - ' Â M İ R İ dedi ki: " B u özellikle basit tözün ayrımını gös
termektedir".
E B Û BİŞR METTÂ dedi ki: " B u özelliklerden hiçbiri -tekbaşlarına alındıkları vakit— tözün özelliğini yansıtan bir özellik
olmaz (Aristoteles) bir çok özellik getirdi ki bu suretle hepsi
birden
Kitâb el-Makûlât (5)

(tözün)

özelliğini

yansıtmış

olsun".

"Öyle görünüyorki özellikler içerisinde töze öncelikle gere
ken özellik, tözün sayıca bir tek kaldığı halde zıtları kabul et
mesidir".

Ayasofya, 2483,150a

" P O R F İ R İ O S dedi ki: " B u özellik sadece töze mahsustur.
Bu cihet açıktır. Çünkü, tözden başka hiçbir şeyin sayıca aynen
bir olarak kaldığı halde zıdları kabul etmesi mümkün değildir.
Bu doğrudur. Meselâ biz bir iyi bir de kötü hareket yapsak, bu
iyi hareket hiç de o kötü hareketin kendisi olmaz. Tıpkı sıhhatte
olan bir insanın aynen o insan olarak kaldığı halde hasta insan
olamaması

gibi".
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Ayasofya 2483,105b

ALEKSANDROS dedi ki: " B u özelliğin b ü t ü n tözler için
varit olması imkânsız değildir. Tezadın beşinci cisimde olması in
kâr edilmiyor. Çünkü Ay bazen ışık verir bazen de vermez. Fe
lek de böyle. Yeri gölgeye sokar. Güneşin doğması ve batması da
bir tezat nevidir. Ancak onlarda tözü değiştiren tezat olmaz".
E L - ' Â M İ R İ dedi ki: " B u özellik mutlak tözün b ü t ü n kısım
ları için aynıdır. Tözün kısımlarından herbiri zıtlar arasında ken
di tabiatına uygun olanı kabul eder. Eğer güzelse, güzel olanı,
-renk ve t a t gibi-, eğer aklî ise aklî olanı-öz, başkalık, bilkuvve
bilfiil gibi- . (Tözün) tinsel ve cisimsel olanı da böyledir, her
biri

kendisine

uygun

olanı

(kabul

eder)".

E L - F Â R Â B İ dedi ki: " B u özellik en çok tabiatı itibariyle
değişmeyi kabul eden birinci dereceden tözlerde bulunur. Ama
Aristoteles onu mutlak tözün tarifi saydı. Çünkü, böyle bir sı
fatı olan ancak bir töz cinsi olur. Bu ikisi, önceden söylemiş ol
duğumuz

gibi, filozofların tariflerinden biridir".

E B Û BİŞR METTÂ dedi ki: "O özelliğin özellikler içerisin
de töze gerçekten öncelikle gereken özellik olduğunu söyledi.
Çünkü, özellik ismi, aslında, yalnız bir şeye ait olmak gerekir.
Eğer bu özellik b ü t ü n tözlere ait değilse, yalnız bir tekine ait
olur".
E L - ' Â M İ R İ dedi ki: " B u n u söyledi, çünkü, (bu özellik)
zâtının delâlet ettiği şeyden alınmadır. -o da tözün zıdları ka
bule elverişli olmasıdır- yoksa lâfzının delâlet etmesinden veya
izafetinden alınma değildir.

Bazıları

hakkında maksat işaret

etmektir, bazıları hakkında da tevatu' ile söylenmiştir demesin
de olduğu gibi. Onun "aynen bir olan" sözünün mânâsı "Aynen
bir olan, iki zıddan birini kabul eder, sonra o gider, o da kendisi
aynı kalmak suretiyle diğerini kabul eder" demektir. Taki, me
selâ renk cinsinde siyah ve beyazın bulunması gibi, cinste nevi
ile ilgili tezadın bulunmasının o şeyin zıdları kabul etmesi mâ
nâsına geldiği

zannedilmesin. Onun iki zıddı beraberce

kabul

ettiği mânâsı çıkmasın diye "Zıdları" denmiş, fakat "Zıdları kabul
eder" denmemiştir. Bilakis o bununla, hangisi olursa olsun, birin
den birini kabul etmeye elverişli olduğunu söylemek istemekte
dir. Sözünün buradaki mânâsı mülahaza edildi, yani açıktır"».

EL-'ÂMİRÎ

Kitâb el-Makûlât (S)
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"Töze has cihet tözün bizzat değişerek zıdları kabul etmesi
olsun. İnsan bunu kabul etse, yani, sözün ve kanaatin zıdları
kabul edebileceğini tasdik etse, bu doğru olmaz. Çünkü, sözün
ve kanaatin zıdları kabul ettikleri söylenebiliyorsa, bu, onların
kendilerinin bizzat bir şeyi kabul etmelerinden değil, fakat, bu
şeyin o ikisinden başka bir şeyde vukua gelmesindendir. Ger
çekte, sözü doğru veya yanlış kılan cihet o sözün delâlet ettiği
şeyin var olması veya var olmamasıdır, yoksa hükmün zıdları
kabul etmek hususunda haiz olduğu bir kabiliyet değildir".

Ayasofya, 2483,107b

«ALEKSANDROS dedi ki : "Doğru ve yanlışı kabul eden ruh
tur. İnsanın sözde değil, fakat, hakikatteki varlığı ruh ile ayakta
durur. Doğru söz veya doğru zan mecazî olarak şöylenir.
Mesela "Baba hastadır", "Oğul sıhhattedir", "Çizgi eğridir",
"Çizgi doğrudur" gibi. Aslında eğri veya doğru olan, uzun cisim
dir. Bunun gibi "Hızlı hareket", "Yavaş h a r e k e t " "Gündüz
v a k t i " bunların hepsi hareketi, aydınlığı ve karanlığı kabul eden
cisimler içindir."
EL-'ÂMİRİ dedi ki: "Sözün kararlı olan bir tarafı yoktur.
Söz doğru oldu mu ve telaffuz edildi mi onun doğru olmaması
caiz değildir. Çünkü
de olan doğru olandan başkadır.".»

Kitâb el-Makûlât (6)
"Nicelik ya ayrık olur ya bitişik olur. Bundan başka nicelik
4b,20-25
ya
aralarında
biribirlerine nazaran bir durumu haiz olan parçalar
dan veya aralarında biribirlerine nazaran bir durumu haiz ol
mayan parçalardan müteşekkil olur. Ayrık niceliğe misâller:
Sayı, söz. Bitişik niceliğe misaller: Çizgi, yüzey, katı cisim;
bunlardan başka, bunlara bağlı olan zaman ve yer".
Ayasofya, 2483,111a

« " E B Û NAŞR EL-FÂRÂBÎ dediki: Yazıda parçaların yer
lerinde sabit kalmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü burada değişen şey
(parçaların) cisimdeki yerleridir. O cismin parçaları da biribirlerine
bağlıdır. Eğer biz burada cismin mekânını şart koşsaydık, o za
man illetlerin yazı sahibi ol maları gerekirdi. Çünkü, onun hiç
bir parçası iki zamanda bir tek mekânda sabit kalmaz".
EL-'ÂMİRÎ dedi ki: "Akan su, gök taşı(?), yanan ateş,
hareketleri sırasında göksel cisimler gibi hareketli olan cisimlerin
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cüzlerine işaret etmeye imkân yoktur. Çünkü, onların cisim ol
mak açısından değil, fakat mekânda olmak açısından durum
larında bir karar yoktur. Çizginin durumu yüzey vasıtasıyle
söz konusu olur. Onun için bu

yüzeyin başındadır,

veya varlığı onunla ayakta durur denir. Yüzeyin durumu da
tıpkı b u n u n gibi, cisim vasıtasıyle olur. Cüzlerinin izafeti de öyle.
Cisimin durumu da kendi mekânına izafetle olur. Mekân da
cisme izafetle olur. Çünkü mekânın veya mekânda olan şeyin
parçalarından herbiri ancak kendi sahibine izafeti açısından müm
kündür. Söz, sayı ve zamandan hiçbiri durumu sabit olan bir
şey değildir. Çünkü sayı birlerin tekerrüründen ibaret olan
makûl bir şeydir; söz de cüzlerinin sebatı olmayan bir şeydir ve
mekânda bulunmayan şeylerdendir. Söz bitişik bir nicelik de
değildir. Zaman her ne kadar bitişik bir nicelik ise de, cüzleri
sâbit değildir ve mekânda bulunmayan şeylerdendir".
Ayasofya 2483,113a

E B Û SÜLEYMAN dedi ki: "Cisim üç boyutlu töz olmak
bakımından on tanedir. Boyutları belirli olan tözdür. Nicelik
(sınıfında) olan cisme lahik olan belirli mikdarlar, bu cisme,
meselâ, iki kol boyu veya üç kol boyu olmak açısından lâhik
olur. Bu cismin suret olma açısından ona bölünüşü: Küb, Ateş
. Şekli,
, silindir v.s. İzafet açısından başkasını çeviren,
başkasıyle çevrilen. Durumu olma açısından dik, eğik. Sayıya
gelince: Sayı birlerden mürekkep olan bir topluluktur. Bir, sayı
nın mebdeidir, sayı değildir, Ancak " b i r " hakkında nedir diye
sorulan suale niceliktir diye cevap verilir. Tıpkı sayılmış hakkın
da onun mânâsı nedir sualine niteliktir cevabını vermek gibi.
Sayının en küçüğü ikidir. Üç tek sayıların ilkidir. Beş yuvarlak
sayıların ilkidir. Altı ise t a m sayıların ilkidir".

Kitâb el-Makûlât(6)
6a.12-17

"Bilhassa nicelikte zıdlık mekâna aitmiş sanılır. Yüksek
mekânı alçak mekânın zıddı olarak vazederler. Alçak mekân
merkez bölgeye bitişik olandır. Çünkü, âlemin merkeziyle çevre
arasında olan mesafe en uzun mesafedir. Mademki aynı cins
içinde bulunan ve biribirlerinden en uzak mesafe ile ayrılmış
olan terimler zıdlar olarak tarif edilmiştir, öyle görünüyor ki
işte bu iki zıddan diğer b ü t ü n zıdların tarifleri çıkarılmıştır.
Çünkü, onlar zıdları şöyle tarif ederler: aralarındaki uzaklık en
fazla olup bir tek cins içinde toplanmış olan şeylerdir".

EL'-ÂMİRÎ VE KATEGORİLER

Ayasofya, 2483,116b-
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H E R M Î N O S dedi ki: " Ü s t ve altın mânâsı mekân değildir,
İşte bunun için niceliktir diye cevap vermek doğru değildir.
Üst ve altın manâsı mekân değil, fakat, zıtlıktır".
E L - ' Â M İ R İ dedi ki: " B u mânâ meydandadır. Çünkü, bu
ikisi muzaf değildir.

Çünkü, herbirinin kendine mahsus müfret

bir varlığı vardır; ve onu ona sahip olanı bilmeden bilmek müm
kündür. Bu ikisinin zıd olması da icabetmez. Çünkü, iki zıd olan
şeyin tarifi, en sonunda, suret itibariyle bir cinsten ve uygun olan
aynı bir konuya ardarda gelendir. Tezadta uygun olarak alınan
uzaklık değildir, fakat,

değişmesi gereken uzaklıktır.

Çünkü, beyaz beyaz olan şeyin değişmesi olarak alınacak olursa
ona uzak olarak tasavvur edilen şey siyah olur. Aristoteles bu
selbi burada hissedince, onu ele aldı, halletti ve dedi ki: Bazı
kimseler zannederlerki tezat bir nicelik olan mekânda bulunur.
Halbuki iki zıt olan şeyin bir cinsten ve son derece uygun olduk
larını söyleyen tarifinde

aklanmışlardır.

EL-FÂRÂBl dedi ki: " B u tarif zıdların tarifinde asıldır.
Tefsircilerin (bir şeyler) ilâve etmelerine ihtiyaç yoktur. Alemin
konumu bakımından, alt ve üst biribirlerine zıddır. Aristoteles
b u n u tasrih etmiştir. Mekânlar arasındaki zıdlık hareketler ara
sındaki zıdlıktan ileri gelir. Ancak bu zıdlık mekânların tabia
tına yer (Eyn) olmak bakımından arız olur, yoksa mekân bakı
mından arız olmaz".
E L - ' Â M Î R Î dedi ki: "Buraya tezadı mekânla ilgili iki key
fiyet arasında mevcut olan tezat bakımından ilâve etti, mekân
lar bakımından ilâve etmedi".
ALEKSANDROS'un şöyle dediği rivayet olunur: "Eşitlik
kemiyetteki
Kitâb ul-Makûlât (7)
'

benzerliktir,

benzerlik

de keyfiyetteki eşitliktir"».

"Yatma, kalkma, oturma bunlar vazıdır. Vazı ise muzaftır.
Halbuki yatıyor,

veya

ayakta

duruyor,

veya

oturuyor

vazı

değildir. Bilakis, onlar ismi zikredilen vazıdan çıkarılmış şey
lerdendir".
Ayasofya, 2483,119b

P O R F İ R Î O S dedi ki: "Nasd durum, durum almış olan için ise,
durum almış olan da durum içindir. Durum izafet cinsinden bir
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şeydir.

Onun yatış, kalkış, oturuş

gibi

nevileri

de

muzafa

dahildir. Ama hakkında yatıyor, kalkıyor denen şahsın fiili muzaf değildir. Çünkü onlar vazı nevinden değildir. Bilâkis onlar
120a

öyle fiillerdir ki onlara durumdan alınmış isimler verilir. Başka
bir şeyden kendisine isim çıkarılan şey o şey olamaz. Bu sözden
açıkça anlaşılıyor ki Aristoteles'in yatış, ayakta duruş, ve otu
ruş ile ilgili sözlerinin mânası kendisi bakımından durum sahi
bi denen durumdan insanın bulduğu

Bu sözden anlaşılıyor

ki Aristoteles'in yatıyor, ayakta duruyor,

oturuyor

sözlerinin

mânası etki-edilgi kategorisine dahil olan yatış, kalkış, oturuş'a
dair sorulan sorunun cevab

dır. Bunların durum veya

izafet nevilerinden olmadığı açıktır.
E L - ' Â M İ R Î dedi ki: " B u r a d a durumun durum sahibi olan
ve onunla kaim olanda bulunması itibariyle muzaf olduğunu
kastetmek istemiyor. Ne oturma ne de kalkma muzaf değildir.
Eğer böyle olsaydı, kendilerinin izafetle ilgili lâkabları olmayıp
da kendileri hakkında muzafın zatı için konulmuş isim kullanılan
ve bu yüzden kendilerinde muzaf mânâsı gizli olan ve insana o
tabiatın bu muzaf mahiyetinden olduğu hissini veren

bütün

arazların muzaf olması gerekirdi. Halbuki mesele böyle değildir.
O, şey ile durumun nevileri arasındaki münasebetin muzaf gibi
olduğunu söylemek istemiştir. Şu sözümüzde olduğu gibi: Bu fi
lancanın oturuşudur ve onun

dır. Çünkü, oturma ve yü

rüme ve genel olarak durum nevilerinden herhangibir şey muzaftır. F a k a t dilde bu izafetle ilgili nisbeti bildirmek üzere konul
muş bir isim yoktur da onun için onu tanımakta cinsin ismi kulla
nılır

ve oturma

oturan için bir durumdur denir. Şu m â n a d a :

Bu heyette diğer konuyla (bu heyet) arasında gerçek bir nisbet
vardır,
Kitâb el-Makûlât (7)

bu heyetle konu

arasında diğer bir nisbet vardır".»

" B u n u n misâli dairenin kareleştirilmesidir".

7b,31

Ayasofya, 2483,127a

E B Û C A ' F E R EL-HAZİN dedi ki: " B u misâl Aristoteles'in
değildir. Ona bazı nüshaların notunda tesadüf edilmiş ve kitaba
ilâve

Kitâb el-Makûlât (7)
8a, 27-35

edilmiştir".
"Muzafın tarifi yeter derecede yapıldı ise, herhangibir tözün

muzaf olduğu söylenemez (Bunu söylemek) ya güçtür, ya im-
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kânsızdır. Eğer, (muzafın tarifi) yeter derecede yapılmadı ise,
muzaf denen şeyler, varlığı herhangibir şekilde muzaf olan şeyler
olur. Herhalde bunu ortadan kaldırmak için bir şeyler söylemek
ister. Önceki tarif her türlü muzafa uygundur. Ancak "Onların
varlığı muzaf olmaktır" sözü "Onların
kıyasla

söylenmiştir"

sözü

mânâsına

mahiyetleri diğerlerine
gelmez".

E L - ' Â M Î R Î dedi ki: "Filancanın e h " ve "Filancanın evi"
128a

sözümüz izafet değildir, tariftir, tarif edilmiş olanın harfi tarifi
yoktur".

Ayasofya, 2483,129a

E B Û BİŞR METTÂ dedi ki: " H e m yunanca hem de süryânî
dilinde lâzımlarıyle yapılan birinci tariften, "onların mahiyetleri
diğerlerine kıyasla söylenmiştir" ten Aristoteles şüphe etti. Çün
kü, bunun bozukluğu meydandadır. Arapça söz Aristoteles'in
maksadına aykırı değildir. Muzaf mânâsını ifade etmek için izafe
tin içine konuları sokmadan "O da muzaftır" dedi. Bu tarif
birkaç mânâya gelir: Birincisi muzafın kesretle kaim olduğudur.
İkincisi muzaf demek izafet demektir, yoksa izafetin konusu olan
şeyler demek değildir. Bu mânâ konu ismini

Çünkü,

"Filancanın y a n ı n d a " sözümüz "Filancanın evi" mânâsına gel
mez. Çünkü, bu, insandan ibaret olan töz için tasavvur edilen
izafetin kendisine delâlet eder. O konu olan şeye delâlet eder
bu şeyin bu şey olarak varlığı muzaf değildir, meselâ kulun kul
olarak

varlığı

gibi".

E L - F Â R Â B İ dedi ki: "Lâzımlarıyle yapılan birinci tarif,
tarifin t a m a m ı değil, bir parçasıdır. İşte b u n u n için diğerini
tasavvur ettiğimiz vakit, birincisi lâzım gelir, birinciyi tasavvur
ettiğimiz

vakit

diğeri ona tabi olmaz".

Kitâb
el-Makûlât(7)
" B u n d a n anlaşılıyor ki iki muzaftan birini gerçekten bilen
8a,36-37
bir
kimse
izafe edileni de gerçekten bilir".
Ayasofya, 2483,129b

(VÂHÎBÎ):

"Muzafın

lâzımlarıyle

yapılan

gerçek

tarifi

tahakkuk ettikten sonra, o şeyle onu bilen kişi arasında izafet
bakımından mütalea edilen başka bir özelliği ele aldı. Beyan
etti ki muzaf siyah ve beyazda olduğu gibi müfret ve gerçek
zât mânâsına gelmez.

Bilâkis, onun varlığı şeyler arasındaki
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münasebetle hasıl olur. Şöyle ki: İki muzaftan birini gerçekten
bilen bir kimse, yani ona has olan izafeti aynen muzafın ileyhe
doğru da bilen bir kimse, bu şeyin, aynen, bu münasebet çerçe
vesinde ona da muzaf olduğunu bilir. Şöyle ki: Eğer muzafın
lâzımlarıyle yapılan tarifi, "Herhangibir şekilde muzaf olarak bir
varlığı haiz olma" ise, bu şeyin aynen bu şeye özel bir izafetle
muzaf olduğu anlaşılır. Bundan zarurî surette anlaşılır ki o şey
de buna aynen o izafetin izafetiyle muzaftır. Eğer, b u n u n ona
olan izafeti biliniyorsa, bunun da ona olan izafeti bilinmez. Sonra
bunu istikra ile açıkladı. Dört sayısının iki sayısının iki katı
olduğunu bilen kimse, -onun gerçekten muzaf olduğunu da
bildiği taktirde-, ikinin de onun yarısı olduğunu zarurî olarak
bilir. İşte bunun için bu insana ait olan babalık bilinince, - O ,
bu insanın babasıdır-, hiç şüphesiz olarak o insana ait olan oğul
luk da bilinir- O da bunun oğludur-. Bunun gibi, eğer, b u n u n daha
güzel olduğu,
gerçekten,
bilinirse, -bu bilgi onun diğe
rinden daha güzel olduğunu bilmekle elde edilir-, o taktirde,
berikinin daha az güzel olduğu bilinir. Ama, eğer, onun güzellik
bakımından kendisinden aşağı olandan daha güzel olduğuna
inanılırsa, bu, muzafın gerçekten bilindiği bir hal teşkil etmez.
Bilâkis, bu, ancak bir vehim olur. Aslında ondan güzellikçe daha
aşağı olan bir başka şey mevcut değildir. İşte bu METTÂ'nın
tefsiridir".
Kitâb el- Makûlât(8)

"Keyfiyet adını şahıslarda

o

şahısların nasıl olduklarını

bi'diren şeylere veriyorum. Keyfiyet bir çok bakımlardan

söy

lenir".
Ayasofya, 2483,130b

" A L E K S A N D R O S dedi ki: " B u kısım bazı yazıcıların yap
mış

oldukları bir ilâvedir.

Onun sözü değildir".

P O R F İ R İ Y O S dedi ki: "Keyf sözünün delâlet etmiş oldu131a ğu mânânın keyfiyet sözünün delâlet etmiş olduğu mânâdan
daha genel olduğunu göstermek için, Keyf'e keyfiyeti ilâve etti.
Çünkü, bu hal hem keyfiyete, hem de keyfiyetin konusuna ârız
olur. Keyfiyetin konusu keyfiyetin zâtıdır. Bununla beraber,
burada ancak mücerret
kastetti".
E B Û BÎŞR METTÂ dedi ki: "Keyf ile keyfiyet sahibi olanı
kastetti. Keyfiyet ile de
Çünkü, bu bahislerde her iki-
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sini de ele aldı. Sonra
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keyfiyeti ele almakla işe başladı, ve onu

lâzımlarıyle tarif etti. Keyfiyet diye herbir şahsın nasıl olduğunu
gösteren şeye denir. Burada şahıslar sözüyle bilfiil olan şeyleri
kastetti".
FÂRÂBİ dedi ki: "Nasıldır? Şahıslar sözüyle tözü kastetti.
Çünkü, şahıslar sözünün bu anlama delâlet ettiği görülüyor.
Keyfin özelliğini bu kategorinin tarifi telakki etti. Yani bu ka
tegori öyle bir şekildir ki onunla keyfe sahip olan şeylerin suret
leri t a m a m l a n ı r " » .
S İ M P L İ K İ O S dedi ki: "Keyfiyet, tözü lâzımlarıyle tarif
132a

etmeye
açıktır".

sebep

olan

şeydir.

Çünkü keyf, keyfiyetten

daha

El-Vahibî (?)nin Kategoriler Şerhi'nde Zikredilen Ve Kate
goriler Üzerine Yunan ve İslâm Filozoflarının Yapmış
Oldukları Şerhlerden Alınan Parçalar Ve Bu Parçaların
Kategorilerde Ait Olduğu Yerler

Ayasofya, 2483, 86b

la, 20-25 Bedevi
Neşri
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