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ÖNSÖZ 
 

Van Ess bir makalesinde İslâm dünyasında Arapça ve Farsça olan iki milyon 

elyazması eserin bulunduğunu; 500.000’den fazlasının sadece İstanbul kütüphanelerinde 

olduğunu ve nihayet iki milyon elyazmasından sadece yüzde altı veya yedisinin basılmış ve 

bilinmekte olduğunu söylemektedir. Van Ess’in bu tespitleri genel olarak ve ülkemiz 

açısından, bilimsel çalışmalarımızda devasa bir imkân alanına sahip olduğumuzu işaret etmesi 

bakımından sevindiricidir. Diğer taraftan bu imkân alanının sadece çok çok küçük bir 

kısmının kütüphanelerin karanlık odalarından dışarı çıktığını, kıyası kabil olmayan büyük bir 

kısmının ise bir şeyler üretme iştiyakında olan bilim insanlarını beklediğini işaret etmesi 

bakımından da üzücüdür. Hemen ifade edelim ki, bu imkân alanının tamamının orijinal 

olduğu, ne aranırsa cevabının burada bulunacağı iddia edilmemektedir; burada söz konusu 

olan bu kültürü ortaya çıkaran bilim insanlarının itibarlarının, yine bilimsel nitelikteki 

çalışmalarla iadesidir. Bu itibar iadesi, onların çalışmalarını, buna bağlı olarak fikirlerini bilim 

insanlarının tartışma ortamına sokarak mümkün olacaktır. Bu da ancak onların eserlerini 

tahkik ve tercüme ile gerçekleşecektir. Doktora tez konumuzu oluşturan Şemsu’d-Dîn es-

Semerkandî’nin Kıstâsu’l-Efkâr fî Tahkîki’l-Esrâr adlı eseri de kütüphanelerimizde yazma 

olarak bulunmaktaydı. Sadece mantığa hasredilmiş olan bu eseri biz, tahkik, tercüme ve 

değerlendirme ile günümüz tartışma ortamına dâhil etmeye çalıştık. Fakat hemen ifade etmeli 

ki,  daha önce sayın hocam Prof. Dr. Abdulkuddüs Bingöl, Semerkandi’nin Kıstas’ını birincisi 

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi’nde 

“Şemsuddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandi (ö. 1302) ve Kıstasu’l-Efkâr’ı” ve ikincisi de 

Felsefe Dünyası’nda “Şemsuddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandi (ö. 1302)’nin 

Kıstas’ında Kıyas Teorisi” adı ile yayınladığı iki makalesiyle tefekkür dünyamıza tanıtmıştır. 

Esasen bu tezin hareket noktasını da hocamızın bu iki önemli çalışması oluşturmaktadır. Bu 

nedenle biz, çalışmamızın tahkikini hocamıza ithaf etmeyi manevi bir borç olarak telakki 

ediyoruz. 

 Çalışmamızın üçüncü aşaması olan değerlendirme, her ne kadar Semerkandî’nin 

Mantık Anlayışı yönünde evrilse de, teze dâhil olan tahkik ve terüme aşaması, tezimizin 
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kapsamının ve amacının bu evrilmeden daha genel olduğunun bir işareti sayılmalıdır. Tahkik 

ve tercümenin amacı, başta çalışma konumuz olan eser olmak üzere otorite olarak veya 

eleştiri noktası olarak atıfta bulunduğu çalışmaların tuttuğu yerleri araştırmacının önüne 

koyarak onlara yeni şeylere ulaşma imkânı sağlamaktır. Ayrıca metin, ait olduğu dönemin 

entelektüel düzeyi ve tartışma alanları konusunda da okuyucunun önünde duracaktır. Bizim 

şahsi sevincimiz, bu metni araştırmacıların hizmetine sunarak İslâm hikmetine küçük bir katkı 

yapmış olmaktır. 

Değerlendirme aşamasının giriş kısmında tahkik çalışmamız hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmiştir. Ancak yine de burada kısaca bazı noktalara değinmek istiyoruz: Tahkik 

çalışmamızı beş nüshaya daynarak yaptık. Bu beş nüshanın dışında ülkemiz kütüphanelerinde 

başka nüshalar bulunsa da, onları çeşitli sebeplerden dolayı elde edemedik. Bu beş nüshayla 

yetinmemizin sebebi ise, aralarında birbirlerini nakzedek büyük farklılıkların olmamasıdır. 

Hatta bu da tahkik esnasında metne müdahalemizi ortadan kaldırdı. Tahkikte aşağıdaki 

sayfadaki rumuzları kullandık. Kullandığımız beş nüshanın varak sonlarını metnin içinde 

verdik. Elden geldiğince metinde noktalama işaretlerini kullandık. Konuların değişmesine, 

itiraz noktalarına göre kolay anlaşılması için metni paragraflandırdık. Müellifimizin atıflarının 

kaynaklarını bulmaya çalıştık. Bunu tamamıyla olmasa bile büyük oranda gerçekleştirdik.  

Tercüme ile eş-güdümü sağlamak için paragraflara numara verdik. Her hangi bir konuya 

ulaşımı sağlamak için satır numarası da verdik. Bütün titizliğimize rağmen hataların ve 

eksikliklerin tarafımıza ait olduğunu hemen ifade edelim. 

Üç aşamalı çalışmamız oldukça yorucu, fakat hiç şüphesiz sonucu düşünüldüğünde 

yorgunluğu sevince tahvil edilebilecek bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Çalışmam 

esnasında farklı açılardan yardımlarını gördüğüm hocalarımı, arkadaşlarımı ve bazı kurumları 

burada özellikle zikretmek istiyorum. İlerleyen yaşına rağmen doktora döneminde bize ders 

verme lütfunda bulunan ve yaptığımız istişarede, arz ettiğimiz üç konudan en uygununun, 

tefekkür dünyamıza katkısının daha doğrudan olacağı gerekçesiyle Semerkandî’nin 

Kıstâs’ının çalışılmasının olacağını söyleyerek bize cesaret veren sayın hocam Prof. Dr. 

Necati ÖNER’e; böylesine onurlu bir görevi tarafıma tevdi eden, çalışmamın her aşamasında 

yardımlarını ve cesaretlendirmelerini yanımda bulduğum danışman hocam sayın Prof. Dr. 

İsmail KÖZ’e; bazı tashihlerde bulunan ve odasını benimle paylaşarak kesintisiz çalışma 
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ortamı sağlayan sayın hocam Prof. Dr. M. Tahir YAREN’e; tez izleme kurulumda bulunarak 

her türlü kolaylığı sağlayan hocalarım Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM ve Prof. Dr. Hasan 

KURT’a; tezimi okuma lutfunda bulunan ve tespit ve tashihlerinden müstefid olduğum hocam 

sayın Prof. Dr. Celal TÜRER’e; çalışmamın her aşamasında her türlü yardım talebime sabır 

ve özveri ile cevap veren arkadaşım Ar. Gör. Ahmet YILDIZ’a; Arapça metni kendisine 

okuduğum ve bu vesileyle tashihlerinden ziyadesiyle müstefid olduğum arkadaşım Ercan 

AYGÜN’e; gerek tahkik, gerekse de tercüme esnasında yardım taleplerimi hiçbir zaman geri 

çevirmeyen Dr. Zekeriya YILMAZ ve Süleyman BAYBARA hocalarıma; öğrenci evinin 

bütün sıkıntılarını ve güzelliklerini paylaştığım ve kendisiyle KitÀbu’n-NecÀt’ı okuduğum 

arkadaşım Yrd. Doç. Dr. İsmail HANOĞLU’na; çalışmam için gerekli yazma eserlerin 

ivedilikle temini konusunda yardımcı olan Fakültemiz kütüphanesi müdürü ve çalışanlarına, 

özellikle Mustafa ARSLAN’a, Süleymaniye kütüphanesi emekli müdürü Nevzat KAYA ve 

mevcut müdürü Emir EŞ beye ve Manisa İl Halk Kütüphanesi müdürü ve çalışanlarına; teknik 

desteklerinden dolayı Muhammed Ali AĞILKAYA ve Ali Erdem ÖZEL arkadaşlarıma; ve 

nihayet bütün tahsil hayatımın örneği, rehberi Yahya DOĞAN’a teşekkürü keyifli bir görev 

biliyorum. 

Necmettin Pehlivan 

31 Aralık 2010 

Beşevler/Ankara 
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.�� Ê*+7� ��6	.� "$+-D�¶� N @��	-�� "$+-"Nc+*� &. 

*3
.� "$+-D�"�c�� "$̂/� K� ��c�� Â,# Q# �$  . "�$�75D�>.*34�.� "$+-D� "c. &¶� N  ) +�
N

��$��
@.B̂�� K L;� ��c� �L � �K �L;� ��# TH*� 5¾L � �.q�� +̂c�� �"$̂*+7� �#��D ,�/ "$̂/�� 

s���
�� �n�%
��;� �$*� ,�M*F
�*  4K �$  ¡=�̂.  

 15 

                                                 
1    >�,�� :)] :2T �� �K �[  

2      �ÄB�:� �1   �a&���� Q���"+F7� l	$� ½�V�1!$�� �:a&k7� ��K ��-�� ��K l��b �1415] �. 122 �123.  
3    �C� "$ZY: # ) ]:2[   

4    〉〉〉〉M*F*$ 〈〈〈〈M*F
�Y :←←←←� )  ]:1[   



 

62 
 

  

��A34AA 289��1  

 K )"$Z��� ��H6  
]1[ JX�# 5$ �:                                                             

]2[  �����$�#  ["$*+7� "� M̂[
� (�	#��"9*� : �	+��� :	;	.�]:1/42/�[��  "�-��� :��"$�¿��K  �5 

+��# n2� �+-�� ��, �2 ’¡"�-B¡"$+FX ‘�n�X Q#� ®lK D  �$*� ��Z�K�  Ã4*�� y�� �+-�� �¥Ã4*

’¡"0���‘>�� 2$�Y Q# E�� �����+�� � (  ��D¥"�-B �*��-4�� n2�
-D = E��  . )  d�6	D �Y �"0������

��>	6	�� Q# "+*F�� @�Y:� A’l�‘�  ’�z6�‘� �+-D� ’¡"$B#&‘ @�Y ) d�6	D �Y� �M�=� Q# 

���+Z.�:� A’	�‘� ’E�‘� �+-D� ’¥"$B#& �§‘.®lÆ  ä�dR N ½ "$Z��� �+-D ’"$�W�‘.�� ®ldX  ) � C

�~*�� `,� �>+
��"~*�� y*D @-h ��,Ò Q�C�� �	,V �*�  �+-D ’¡"$G��‘ .�� �Y �$G�9���d
U�s�[3 10 

n=� �$  @6�	�� Q�®lK  �K ¡+*� b=	+� l	F� � ��¡"�
c# [�s+� ¥"�-B  �*� "�=��� Q# �$   � ¾:	;	#

 �Wç n#M�=�QF� ��#I� +A� "�-��� y*D :	;	# QF� ¸  �$,# ]T/14/<[� '
À  # � Q$̂,.� i���

r��¡0� �c� 5$�."~� )� <�,�� "$B#H�� l�> y�C� l	F� "$B#H�� �§ 3� �Æ   n��D   Z�K   �*� �§  

Q$̂,#.  C·�$%   �+-�B� ]:1/42/<[� "$Z��� � �WK "�T-Y:±�� l� �"#D "$�W� �"0����� �$  �s�[� �§ 

"$B#H���� �� "3YB "$�W�"$B#H�� ���� l��"$G��� � d� ¸ l ��C�EV��# +. �Y� �4*
U�d�~*��  ) 15 

¹+,
��+� �C7� &	¿ ��  �l	�	�� = M�Æ  �"$��4�� ) +� &	¿ = �Y� �"$��,�� )  :’ ��&

                                                 
1    }AAAA9�� 2AA34A��:� )  ] T[  
2    +��# �X�� n2� : ) ] T[  
3    "$B#H�� l�> y�C� l	F�: # ) ]:2[   



 

63 
 

��-�	B°1‘M�0����� ��  #lK  l	F��G�& ¥Ã4*�   &#M¹	�� �8 :’>	�‘� ’�V�‘§� �M¹	�� � n8#& �: 

’K��2‘�� E�� ��	+�� �Ux ) ¥"��h n#M¹	�� � :’ lW m�6‘�-F�� .  

]3[ +$  "$B#H�� 2+,
-D �Y�=   5�	�� $B#& l	F��,D :����Ḧ�H� �� l��+̈$FX �3����.  +$ �
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5B	� ) ŷc�K :	;	.� >�� K n2� �*� �*� � 5Z,�. ]:1/46/<[ Y�s+n*s� r,d�dS]:2/17/�[�	+�� ) y�� . 

                                                 
1       �ÄB�: �$� Q��� 
��4c�� < :�_��,��] . 79�81.  

2    "��� : ) ]�T: 1[   



 

68 
 

 ��Æ l�
Y�5� � ��  ��Ì�@6�	�� Q� �d-  ä+s$�"$Z��� � ’�%�# ¡"‘K �#-YK� �Á",��. nl� �	+�� .��	̂- 

K p1V #� 5�	;	+  l� t$�� �E*� �Z�Ky�C� . 

 ]6[ K �$  �i�Z���nl :	;	.� ��	�l� $̈31V $̈*� �K �  �+®l� �	-.� �	3̈1V l�  �K 

d�6	#$̈*� �̈�� �K 6 $̈GH� sRs�qY[��"$Z��� 1	.� L$  ) >�.� ®l t*
U�®l�� Â,# @*-�� �	U> ) l �0��  

l	F� ) �XK\K �U�� l�> ) l	F� � �XK\  >̈�6̈�& �U�� ) � Â̈,# ��	Y� &��
X� Q� �W
U +� 5 

Â̈,# = ¡Ä4�.��� l	F� C·�$X 5BÆ  .��	��  :l�	$7� 2� l-B�� O$� O$�.Æ   l� +� W
U @-h

 l�> Ã4*��Â,.�.nl� s@*� � @*-�� �<¿.®l��  �4D�� qCq� [�s��"$Z���  ),$ .  nl�1c��spn.  QF� ¸ 

K 5�[Z,� �2� dQF W  �>�� � n*� �K �*� ��EV� �	+�� >�� K  n2� y�C�� �̈6	# l� ��$̈*� � QF = 

 �*� 5�*�¾Q$̂,#]:1/47/�[¥�X�� �X�� �*� �K . K ¡��	-# d:	;	.� l� l��*� �,$�0�� $ "�l� lW+�# . 

 ��� EGHI� @*-�� �C��R*� ¼��5�*� <C� :	;	.� .  10 

]7[ �*Y lÆ :  C·�$X  ¼�3�’ O$� �l-B��l�	$7� `,�‘.2/� y��� .  

]8[ d�*Y :�C��!X �]K/109/�[nl� s̀ ,� K [>�� [l�	$7� �<	*-# ¡_���; l-B�� Q� .  

]9[ s�*Y lÆ  :d6 	�ä	s&$,D m = ¼�3� �	+�� �EVl�	$h l-B�� Q# .  

]10[ d�*Y :K ) � �%�.� ) TWF���̂�W  �	+�� >�� � S©�,
�� Q#  `,��� ��@*-*2. 

��§ �Wç <¿���.nlÆ  �~�� ) sTWF�� K ) = �	+�� O4B ) °>�� ." �%�.� �Ys�R �C�� ]�/17/�[ 15 

�W
U� l� l� m �0�� ����	+ K $*� ���# �	6 _># ) $GH6 � :�
#=�� lF#�� )� ®l QF� ¸ 

                                                 
1     [�qYs�sR〉〉〉〉3���Y�〈〈〈〈�"$Z��� :←←←←� )  ]:1[   

2    @*-�� : )]:1[   



 

69 
 

��	+��¡WRX Y4DÆ�� )� <	6	�� _># ) +�lF#�� 1� �	+�� l� l2 WRX.,��� >��� �Y� ` 

n2F���3 �:	+¶�� �HI���	��  :l���� `,� d�$��.K O$�� � �%�.� Q# y�� �9#.  

]11[      � ���	3�� !$�� )]:1/47/<[: �*Y ���:< ' 2� �� Â,B W  �A’2�‘sM$I� E*F��  

�� =�A’2�� 	� J$X Q# n2��‘ 2� ’�� 2�¥�X‘. m� ¼�4��� ����
�=�w nl� ����õ�H6 �X�� 2�  2F*� 

	� J$X Q#. � E*F�� M$I��®l �K$,$�/ CU��X�� 2F� �H6 	�  . ��®l �K$*�� CU� í̄ �� �T	+�4# 	�   =5 

!�À l�> '�P� ) 5� Q���
�=�Q��U�� . s� 	��s�r$s� z�[54 Km���� �X� ¸ �̂,s
� dMF7�#  �� i���� Q

���~R.nl� s�	�� � ¾MFX m
$*F�� �X = @z6	�5D	�� � ��Uð� s� �r3d�d¼ �l�	$X E*F�� �l-B�� 

�O�6 E*F�� l�	$7�� ¼�3� =��C�� ��O�6 E*F�� l-B�� :	+¶ 5D	�� EZ
��= :	+¶ MF7� �	��  

� ��Uxs� �r3d�d¼	� J$X Q# n2F�� �,�# �*� Ál�� ¾	Z� 2�  � l�� è2��Z�K Q# �@��# Â,.� y��C� 

�����l.   10 

]12[  Â,B =� ]T/16/<[ �A�$�X # Í�� �' 5
n= ¸ �̂,
� dMF7�    Q#  i���� �� ��~R��   

nl� s�	��  ¾MFX ]:1/48/�[� v�X5  m
�$�7�6	� =@ 5D	�� Ü�v�U� � ¼d�3� �# 2� �$�X 5
 �l-B 

$�X # 2�� l�	$X 	� l�	$X 5
�d!/��  U � 5
�$�X# 2� ¼d�3� =� �5�� '�d!/��  l-B '�U 

5��. =� # � �	R	# 	�A�� Ín= 's�P 29# ��Z��� `,�  :� 2�l�	$X l-B� 2� ¥�X�� �X�� 2�6 

K Q�C�� ) 2,4�� ' 5$*� ¼s�R«'�P� ) �§ �K MF7� �Y� °�$GH6 Q# 2��
-.� ) 	��  �CF� 5D15 

                                                 
1    lF#�� )� <	6	�� _># ) +�Y4DÆ�� ¡WRX ��	+�� QF� ¸ ®l� lF#�� )� :�
#��  _># ) $GH6 �6	# �K $*� ��� ��	+��:� 
 ) ] T[  
2    � lF#�� )� :�
#��  _># ) $GH6 �6	# �K $*� ��� ¡WRX ��	+�� QF� ¸ ®llF#�� )� <	6	�� _># ) +�Y4DÆ�� l� l� 

�	+��:� )  ] T[  
3    2F���: # ) ]:2[   

4    5�:� )  ] T[  
5    �X= :: )2[   

6    �X�� �X�� 2�:� )  ]:1[   



 

70 
 

��$c�� °���̂�� �$��� '�U  �Ê��4�� @�C#]K/109/<[�  	� ��E4
��lF#�� ' 	� Ò s>� sUq2 89�� 

P� �~�� ��6	.�� @��	-�� :	;	#� �"$̂6�d� = �rcs
s���P� ) °d>	6� 5$  '�= # J�9���   QF

��	Y 29# �MF7� ��� ' 5B	� :Q�� ��%
.� `,���� '�U� ����� ' �+-# L®l2,4�� ' 5$*� ¼s�R  

��( K	
� 56�U�B̂� "~*��� ��,�� ! W9# �*Y ���  :� 2�X; ¥l-BK yd� (Æ  2,4�� MGB �®4s� ¡ �� 5�# dM

¡"~��K nl 2� 6�U �6	D Û�� 5D$GH6 Q# >� ]:1/48/<[K y�C� 	� ��� � 	� 5B̂�� �K�>�̂Ô �+-.� CU 5 

t�Ø �Y 5d+F% <CF$   Q©$,
�� L# 5+FX # �9� ��� QZ��	�� "$̂*F�� � :� è2�2,4�� �MGB ¥l-Bnl� � 

�K L�
 '�P� ) L�
+.� >�̂¶®l�� tsR	d� TFX�� ��$,.� ®l �KUMF7  	� J$X Q# C MF7� l	F� 5$*� 

� ��$GHI� �*�q_�G  = C·�$%  �$GHI� ) �>	6	# 	� J$X Q# 	� � � )56��>. d!$�� �C�  @�� #

��$c�� 5$���  TH*� QF5�#1dT�� 	�� M$Ä� �>-   �F,B�-�� ["��["$*F�� � T��� "$GHI� "�6	.��  '
B

<�; �̂�� Q#�2. 5B� y��� C·�$X = _���Z�� ¼�3��EVl-B�� Q# ]�/17/<[¡_���; ¾:	��  +G�> �K 10 

= <C� L#�EVÆ� :	��� Q# q� l-Bs3s�s¼Z$�B 5� :	��� d̀ ,� 	�� Ál-B�� �K 5�# M*nl "$GHI� "�6	.� 

Z�K� �OF,�D = � sDr3d�d¼� :	��� `,�  l-B�3� =�¼� `,�  "$,$�/ "$ZY n2� ) �C�� ��:	B l-B�

��	Y 29# :=�EV¾O�Õ l�	$7� Q# .  

]13[ s�*Y lÆ  :d:	;	.�� >�� �� ) >	6	.� l-B�� 	� �� �	+�@¿ OF,]:1/49/�[K ®l 

sm� l	F��� :	;	# 2R.C·�$%  s� r3d�d¼3= �EV>�� �� ) >	6	# l-BÆ� :	��� Q# .  15 

]14[ d�*Y  :d� Mn*s-dB =d6OF,�� �	+� l	� s<	 sm�2R�� :	;	# �
,.� 2� du �#	�4# 

�*0#.nl� K ) s�$��� !0�.� TFXd�§ 6 ¾HG�� rB= n=s,qFsO��	Y :� l-BÆ� O$� l�	$7� `,� ��	Y �: 

                                                 
1    5�#: # ) ] K[  
2    ���� Q# L����� <�; : ) ] K[L����� ´: # ) ] K[  
3    ¼�3�: # ) ] K[  



 

71 
 

l�	$h O$� l-B�� `,�.� Z�K¼�R ]:2/17/<[ :	��� `,� � =� �l-B�EV L# :	�� l-B�� Q# 

'
B�� T��.  

]15[ s�*Y lÆ   :[�$GHI� >��.�"$ ;�� .ÏsR #� s�s¼�+-.� s>�̂Ô O$� :	��� 5$*� � 2� 

�$Y L# �+-.�-.�� "$̂*F�� �EGH6 �$��� L# �+ö);� �+-.� >�̂¶� ) .�$GHI� ) d'���$  ]K/110/�[ W  

s�r3¼d�:= �EV:	�� l-B�� Q# .  5 

 

]16[ d�*Y :� 2� =>��. �]1VK �$GHI� Q# ]T/17/�[� �̈	B d:	;	.� l� l �̈UK  ]1VK �K �

�  :�	BK �-̈�6 l� l # �C�  �s��Ð) >-4�� Q# � � QF� 56��U�� �+-.� '��>®l�� y�� d½WR 

d�rcs
s�q�  )K ) "*+,
-.� _�	3�� �	F,�� TFX]:1/49/<[-$Y��� K "®l��	;	# l�	�� l	F� =  4�� 

 "$GHI�� "$*F�� ) ¹	+� T	�4.��§\1  l��=2 W9# l	F� �XK\d�§ d�U��� $*� K E*� 31V � $10 

d�U���§ d�31V E. �N dL ��� �CZ�KK 2$Y # � `,� ¼d�3� 5B[l-B�s� =� ���& r3d¼d�� ¥��& `,�  l-B

 = ¼d�3���EV[� l-BÆ�  ��& Q# [F®Cz<[� L# 5Z$�B ®Cz<��	Y : = �EV��H� l-B�� Q#  �M*�K ���.  

 ]17[ y�� s� �� �����q  r�q*rMK 5B ) :	;	.� �*� 2�,�� MFÀ �Y  5$  �	+�� 5� s�z6d� '�P�

��� +� :d� # 2�'�P� ) �z63< 	�  ' 5$*� Y>R '�P� ) � 5BK �*� MFÀ �Y� � �z6d� �� �6� 5�

�$  ��	+��� :K 5$*� ¼s�R� �z6d� 	� # n2�J$h 	�  ' 5B �K 5$*� ¼�R �z6d� 	B< 5 MFÀ �Y� �15 

��
��>	6	��  ¯�C�� aKd� 	� # n2� z6< 	�  ' 5$*� Y>R Q�C�� ) �Q�C�� ) .  ) �z6d� �CF�

�4c��.  

                                                 
1    �\�§:� )  ]: �T1[   

2    = l�� «�§:� )  ]: ´T1[   

3     �z6d� # 2�〉〉〉〉�	+�� 5�〈〈〈〈'�P� ) :←←←←� )  ] K[  



 

72 
 

]18[ K�d�37� #� 5BÜ  �®l �KrVz�d
q�'�P� ) :	;	.�  �*� m �0�� ¼�R ��̂�� 	�  � n=�� 

®lÆ  �KrVd
z�q�� '�P� ) 5$*� +�Y�R �lF#� 	�  89���� J�9�� 	�  n=]:1/50/�[. "$Z���� ���
�=�̂��  �

 �$�’¡"$6�U‘ ��
�=�� 89�� ’¡"$�$�X‘ J�9���  ’¡"$���‘.�̂��� K ��pU Q# 89��J�9�� Q# 	��  

�¡"��� OF,��� ¡"�6	# �B� ��nl� s̀ $�B K M��� �pU "�6	.� Â,# �C� pU�� `$�B Q#.  

]19[ K�"��-�� #�-  � 5
�6	# �L � E� ¾M-Y n2� �"��
"�6	.� "��-�� 2�� 5BÆ  @*-�� ���� 5 

K W  �, � Q# pUlW��
D.�"��-�  ]�/18/�[   ¡_�D ¼�3D "$6�P���4
B:	;	.�  �	+�� l� l�� 

K 5-4B= �&��	�� 5� ¡# : =�EV ¡_�D� ¥�,d�� �WP� Q# ��4
B "$�$�7� "��-��� MF7� D¼d�3 ��4
B 

 _�	�C.� iG��c��:�
#��"$��C�� "��-�� y�C�� :	;	.� .  

]20[K L# ^̄ �C�� l��U�
.�  ` ��  T	*,�� ) "*+,
-.� �Z��� Q# ��9� nl� ¼d�3� =n= �CN 

]K/110/<[ ��
�=���	Y 29#  :*� :	B 2�ET� O�6 2�� � �:+
6�� ��T��,# L�
+.�� �L�
« `$���� 10 

,.���§ T��]:1/50/<[� K� ��	-°C� �9#.  

]21[�� Q# m���� n2,��  m#�Y� (��u
��i�  M-��� �C� ���V�� ) �$c�� TW�� �d�  �n�|
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]14[ Ñ �Ê#,�� lF#�� :�� d@*� 	�� K MF%*� [t�1.� @BI� Q� _���Z�# 5#&W�  	�� 

 @*�:�
#=�� ! �	.� @BI� Q .nl�K s�	�+I� QF+.� ��>��]�/20/�[�� L�
+Ò O$� #  	� lF#�� �C5 

�	�+I� ��� �2+,
-.�.1  

]15[ � �P� �lF#�� ER:�+F7� ��� 2+,
-.� 	�� ,$  m �0�� Q� ��*� 	�� 2.  

]16[ ½ �pU�� lF#�� :_���Z�� d@*� 	�� ]:1/56/�[��� ["�*0.� 	��� ["$4R Q� ["$
Y	

�̂��� ,$  m �0��K � Q# M�89��J�9�� Q# 	�� .  

]17[ � �Ð��
��� lF#�� :�� �lF#� 	�� �Ec� "�-��� �2��
-.�  .�4c�� ) �$c�� �Y�3 :10 

nÐ��
��� dQF+.� M*F
.� 5� M*F
� # ��� d5+FX aC�� 	� T��,# 5�F�  ) ���
�=��  l	F QF« >	6	��

K ) T�,�� �aKS��  ¥�Y� .  

 ]18[ !$�%
��� 5$ 4K . M�  s�qKr��K nl,� dD	�� L�
 �Y �=	+�� `� �K �G4
B� �7� ) � #̂

[��	4[� V K ¥��[>	6	� � y�� ��dH�� LB# :�
#=��	+-  2��
-.� )  ��	� Ð��
��� lF#��  y�� 

L$;���� � �zÆ�� �7� ) °d�$�	D L�
r��3 ��I��n�4d� ¸ aC�� � ��Y � y�� L�
 ]T/19/<[ T�� ��� 15 

�4
���. 

                                                 
1     �ÄB� :�$� Q�� ��4c�� <
� :���$�]  �. 162/169.  
2      �ÄB�Z�K :�$� Q�� ��4c�� <
� :  ��$���]. 162/167.  

3    �ÄB�:�$� Q��� �4c�� <
� :�_��,�� ] .117.  

4    5$ :� )  ] �[  



 

81 
 

]19[  (� 2$Y� ��u
�� lF#�� �C� nl�= �7� ) QF+.�   Q� >�k
�K m �0�� �X m$,D� �XK

\ l�> ��= �U   #̂ ¥_���; Q� 	*Ø����YEä3�� lF#�� �*� �= �  l	F��� "�-��� n= ����
�=� 

��,� = 5BÆ  ) aKSz��  ¥l#& �>	6	# 5BK ]:1/56/<[K 5$  # �T��, Q# �@��Y Â,.� �C�� �+
X=� aK 

D >>̂��C��¯�C�� lF#�� �+-.� Q. dTW���4c�� ) �$c�� 1Â,.� �C� d�n�|�  �Y J$XK 5�cd�� ®l 

2��
-.� �X 5$  u
,� # 2+
�� l	F�]K/113/<[l	F��  #��,# �Y	�� ) �C� Ã4��$c��    « dM�®4d��5 

� M�K ������u
�� ���� lF#�pU [�q·×W l	F� �EV�����Z�� Q# .  

]20[ p1*.� ) T#�� �Y�2 : ) >	6	�� lF#� �7� ) T�,�� ��dV 	����
�=�]:2/19/<[� 

�� �7� ) >	6	��� dT�,�� ��V .nl�  ) �F« l	F� +� s>	6	�� ���
�=� dT�,�� l	F� Z�Ky�C� .  

]21[ ��qÄB 5$ � :��,�� �dT ) ���
�=�K M*-B = QF� QF« �C� nlÆ  nÐ��
��� lF#Æ� �QF« 5B 

 lF#���B̂� ["�-��� �l	F� +M�#W� Q# M[*d� +� �X�� ¥��/ �.  10 

]22[ °� �lF#��¯$7� :t�1.� @BI� Q� ["$4R	�� _���Z�� d@*� 	�� .  

]23[ ��ÛY	�� lF#�� :"$
Y	�� _���Z�� @*� 	��3  Q�t�1.� @BI�.  

]24[ > : �lF#��âz�c
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]10[ 2Fc���]T/35/<[ �̂�� � Ê���� 5B	F� E,$�0�� 2#F�� �$��� 	���
B'.nl� qi����  5$  

q�¬+ l� XÜ� WR�~R�uF�� ) aC�� dMF7� l� >̈��� 5�$,� v�~R�� �*� �s� W  r%s
d']K/134/<[�  �

�Å ¥"�v�UK 5R3
U=� �Æ
B'1",���� @�0.� . s��r
�*d°	 89��. 5
k$
B # nl�K E*F�� 	�� ��V��  l� l15 

aC�� EGHI� Q� �*� "k$
B � l� l�� J�9��5B	F� �¿K 	*,�� ) L4BB̂�� T) E,$�0�� 2Fc�� ! �	� 5 

Km
#��.� ��Vs�� v�~3�� 	�� �*
d°	5
� �	. L����� l�> J�9�� �̂��  ) ��L����� l�> m
#��.� v�X� 

4�U 5B�5s� y�C�� +�$  [,s�56
BÆ� "�$� =�  L�0�� Q� � �9� �$~
� n=.  

                                                 
1     '
BÆ�: # ) ]:2[   



 

141 
 

]11[ 2;4��� Ê��4��1��� �$c��� O$G2"n*,�� °C¹ �FV�� m� Q# °$q�®�qK  ]:1/102/<[  ["*���

$
X=�'�  5$��~
�=���s�$Y = 5BK ) �FV�� ��
c�� 5�� "9�9�� �FV��  m
��� Q� =� mGH6 Q� 

vu� "$GH6� v�~R "��� Q� =� .��nlq"k$
��� K L�
D  MF�� ) m
#��.� OUt$F���. ��d� y�� 2�� 

���
�=��.  

  5 

]12[ ���% J89�� :� iG��V )�
$4$�� �#��.� "$+� @-h ",���� �FV�� '
B.  

]13[ &�'�� ��(&�'�� ��(&�'�� ��(&�'�� ��()��� )��� )��� )��� �����d$  rcs
s��� �
B'�� v�~3�� <¿� n=s� ¸ r�s�z� �~R�� ' i���� ��

� 5�# MF7� �̂,
� ¸�¡_�D u��� �	�� &k  5$� �~RÜ� v�UK���	�� 5�*�  : =�EV�kh l-B�� Q# . 

X 2��K M-6 �k>  �.�̂�� ) ¼>3��� ¿�� � )� <89��@*-�� .s� M*  s
s,¬$ Q\ �XK l	F� W  

k
�# �$���.nl�  Â,.� ��
B' �� �$��� T�H*
�\�X. 10 

]14[ "$*�� K &I n=�� vuF��®l� 5$*� dT	F�� d̀ ,��� l	F� �u��� �§  �*� 5� T	F�� `,�

K &6� �~R��®ll	F� = =� 23%$  ��	�� �W
U :l-B� 2� ]:1/103/x[l�	$X .l�	$7� `,��  

!/B]�/36/<[ K���  �.) !7�� �̂���  )� <¿�� �89��@*-�� . �Æ l3  "
-�� <��Z�� Q# dÍ
�.�

q"*R7� �c�L���� ���	3�� <�; Q# K �-4B ) 7� E�� Á",���"*R m
�6	.� <�; Q#  ) v�~R

vu� m
$*F��.  15 

]15[�̂�� m
$*� m
�6	# Q# ��.Í
�� :"$*� "�6	# .��	��  :< ' 2�.x < 2�� .x ' 2F  .   

                                                 
1    �ÄB� :  �Ê��4���$��� <
�] � .21�31.  
2    �ÄB� : �$� Q�� �<
� �4c��:] ��$���  .107 �122 ´ �$� Q�� �_k��� <
��82] �. 70�73 ´�$� Q�� � ) i���� <
�

�!0�.� l0*R ���� lX�/ :213� � .33<�36�.  
3     ��Æ  : ) ] �[  



 

142 
 

]16[ 89���"��� vuF��� m
$*� Q# .Í
�D :*� "��� $".��	��  :< ' 2�. =� �EVQ#  < 

x. W  �EVx ' Q# .  

 ]17[ # J�9���# Q"$GH6 v�~3��� m
�6	.Í
�D :¡"�6	# ¡"$GH6 .  

]18[¥"�6	# Q# L����� ¥"$GH6 ¥"��� � v�~R ¥"$*� vu� .Í
�D :¡"��� ¡"$GH6 .*9#� ���w �.  

 ]19[ Á"*#� ��$��� °C���-4B�� Á"�$̂� . T&�	� �FV�� L$  ) "k
�.� <��Z�� dTH*� �Y� 5 

�#�H� ��Ä�� �kG
B �	F�  E�]:2/32/<[ "k$
��� OF,� ��� $��� "*#� ��$Y �-$� ��F� �

��$�]K/135/�[.  

]20[ ®lÆ s�*Y  :�-$� v�~3�� �"�6	#) _�$4Ò ]:1/103/<[ ��
B' �
B'�  l	� L# �$��

� T��� "��� v�~3��"�6	# �	� L# 56
B. s�§ vuF�� "$*� �C��¥_�$4# d'
B�� 23� H6 L#  �
$G

sD = �Y�r%d3�2�
$*� L# .  10 

]21[ #̂K�̂�� ��Æ  i���� l� ����	�� u�Ü� ��-#  : =�EV��4� l-B�� Q# . 2�� 

��̂R �� .5BÆ  5#H*�  : =�EV��̂3� l-B�� Q# .  

]22[ � #K89�����	�F   :l�	$X O�I� `,�. =� �EV�	�Ò l�	$7� Q#  !G�7� E4*
� �*� 

��	Y <C� L# :�Ò O$� O�I� d̀ ,�!G�7� E4*
� �*� �	1.  

]23[ K�#̂J�9�� ���-# �i���� l� ��Æ   ��	�� �~RÜ� :!/B ¥l-B� è2�]T/36/�[. `,�� 15 

� !/����@D.Í
�� 5BÆ  :@D� l-B�� d̀ ,� .  

 ]24[ K�#̂L����� �  ) �̂# +F 89��.  

                                                 
1     ��	Y <C� L# :$� O�I� `,�!G�7� E4*
� �*� �	�Ò O: # ) ]:1[   



 

143 
 

]25[ �̂�� Q� <�	I��B̂K J�9��� ��� d5$��� QF� �X l� l��c�� �C� L#  �qK ®Yq*Ez:	Y	��  

� "�-��� �B��� #qK ��c�� �C� �" �,# y�� L#� rRs,d@" �,# Q# 1K v�~3�� "�6	# ["$*� �vuF�� . 

z� �"��qK B��� # r�q��. Q�� 89��OF,�� ) �̂# �Y 5BK L������ �� ) � 5$  TWF�� To ���	3�� !$.  

 ]26[ �K�$c�� >��2ùFV K 	�� ��	Y nl : =�EV< ' Q# .x < `,�� .5$  T�� ]:1/104/�[ 

� L# l/�c��56
B : O$� x `,�' t*P�.  5 

]27[ 5��	6� :nlK s� �� �Y yB�q2Fc��  �B̂,
� m,
� +$� v�~3�� m� \� vuF��B̂+3  l�$,
�

u���� �~R�� m$,
� .M[*d, nlK �� �� "R	3� "�-B 5� s�$��� "k$
�.®lÆ  � �	��� �C� O$Y  °C� �

��"k$
��k
�# ,��� WFV l	F� .� O$Y l��  OF� �"k$
��� °C��K WFV l� �̂ MFX �C� Í
�# �§ �

���	3��.  

]28[ K�#̂d�W+�.� � �+FX �R	31.�� �$GHI� MFX �+F% MFX �$*F�� .�C¹�  10 

��� "$GH6� "R	3�� m
R	3� Q� �$��� ��,s�r3q*d�K ®l�̂�� 2Fc�� vu� l	F�  �89���.  

]29[ (((()�)�)�)� &�'�� � &�'�� � &�'�� � &�'�� ��������������������������d$   56
B� ���
c
U�W���# #5$
 &�	I t$F�� ���
V� m� �	
.� 


.��m���]�/37/�[ <¿� ) �EV5�*�� .s$  r%d3�2 �W
U=� d@6	.� M�,*� vuF�� "$*�� �W
UW�. 

��	�� : =�EVQ# �� �kh l-B. K �kX M-I� `,����kX >+I� `,� �. � ) d¼>3����̂� �

 )� <¿��89��@*-�� .�� i���� �*,6 l]:1/104/<[��,# =� 6	# v�~3�� �3�¡"�¡"��� vuF��� . 15 

¡�Æ l4K Í
�.� K ",��"$*F�� "��-�� L# l
�6	.� ¾<�;) vuF��  "$*F�� "�6	.� L# l
��-��� vuF�� ).  

                                                 
1     " �,#: # ) ] K[  
2     �ÄB� :�$� Q�� �<
��4c�� :] ��$���  .108�111.  
3     (�: # ) ] K[  
4     ��Æ  : ) ] �[  



 

144 
 

]30[ �̂��Á"��� vuF��� m
$*� Q# �.Í
�D :¡"��� ¡"$*� .��	��  :< ' 2�. =�]K/135/<[ �EV 

< x Q#. W  �EVQ#  x ' .dt*P�� vuF�� OF,� 5B$�.K 	�� ®ld̀ $�B 2,Ë ["k$
��� ~R N¿�  v�

�
$*F� �$��� vu��vu� 
�� îX �̂�� Q# Ív�~3�� `$�B �.�   "k$
��� `$�B 2,Ë J�9�� 2Fc�� )

�
$*F� vu�vuF�� `$�B Í
�� îX N¿� v�~R �$��� v�~R� . c�� )� ) y*-� L����� 2F

 y*-# @*-*� Í
�.�89��Í
�.� )� <¿ß� 1. "k$
��� OF� L# J�9�� y*-# $
#�̂�# "4� �$�*� 55 

2#F��.  

]31[ 89��Q#  v�~3��� m
$*�"��� ."$*� "��� Í
�D . Ó vu� �*,6� v�~3�� OF,� 5B$� 


��� OF�t*P�� "k$.  

]32[	# Q# J�9�� ¥"���� v�~R "$GH6 "�6¥"$*� vu� .Í
�D :¡"��� ¡"$GH6  vuF�� OF,� 

 t*P��S��
 =��Ù¿ +� .  10 

]33[ "$GH6 "��� Q# L�����]:1/105/�[¥"�6	#� v�~R ¥"$*� vu� ]:2/33/�[.Í
�D :¡"��� ¡"$GH6 . 

=� $GH6 5B	F� vu� 5*,6� v�~3�� OF,� 5B$� QF =�� � vuF�� OF,�3 Q� �$��� _��

$GH6m
 t*P� 2� �S��
 =��K 	�� ®l> < O$� 	� aC�� `,��� �+-� ]T/36/<[� 2� l
$*� 23%$  

' >. =� �EV< > Q#  .$ � "$B9�� MZ= Í
�$� vuF�� � �EV}9�� <�Z�� Q# x > Q#  �C� Q# 

 "#��.� OF,B Ó 2Fc������. �	��  :> ' `,�. =� �EVx > Q# .x O$� ' `,�  .	�� d<	*0.� .  15 

 ]34[ S��
 =��K m�$Y Q# l	F� ���K  \�XK ¾<�; Q# QF� 5�$,� 2Fc�� y�� Q#�*6. 

89����� Q# �̂�. �C� )� S��
 =�K &�	I ��ÄB ®l.� ¼d�3� =  "#������K =� "��-�� :	;	# <CF� ®l 

¡"���# �"��-�� l	F�.K QF� ®l<�Z�� �C� m�   +� Ê+*�� l�u��Ð,D �� �V l� Ùk$�1.  
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��� T�̂°� L# 	�� 

 vu��$���.Í
�� :� l	F� �Y > ' l� ��� � 2F  ."$Z��� °C� �qY�R "k$
��� T�̂�# ¼s�R +*F  � 

\�  lk
�DÐD"k$
��� .��	Y 	��  :l	F� �Y� ° x 2� l� ��� � 2F  .<	*0.� 	�� . # s� �� �Y� 10 

5$ Q#  [,dB W  >-4��$��.  

  ]32[  � L����� y*-.�  : l	F� #���
V=�T�̂�# m�  v�~3�� ÐD�vuF�� .��	��  : +*�

2� l�< x A  > Í.� l	F� �Y� � l� ��� � ° 2F  .Í
�� : O$� l� +*� "
����  ° x 2� l� ��

> ÍAA .� � l� +*� O$*  ° x 2F  .�̂�# Í
�� 5B� v�~3�� L# "k$
��� T��	Y  : O$�"
����  l� ��

 2�° x< x 2F  .#H*�� 5��	Y  :O$�"
��� � ° x 2� l� �� 2� < °. K#5#�H� l$� � ¼�R 	� 5BÜ  15 

��	Y 	�� 5Z,�:2F  ° x 2� l� ��� l	F� �Y < ° � ¼�3$ :< ° 2�� °x 2F  ° x 2� l� +*� . 

 < ° 2�� ° x 2� l� +*�� < x 2F.Í
�� : x 2� l� +*� < x 2F  °.t*U �C� 2 :�
#= 

                                                 
1     < � 2� l� +*�� ° � 2�� < � 2F  > ' l� ��� l	F� ¼�3$  $*� ° � 2F�� $GH6 < � 2F� #H*
-# > ' l	F� C·�$X 5B�

° < `,�  > ' l� ��� l	F� ��  J�9�� Q# ° < `,�  ° � 2��:� ) ]: �� �K 1: �2[   

2    < ° 2F  ° x 2� l� ��� l	F� �Y ��	Y 	�� 5Z,� ¼�R 	� 5BÜ  5#�H� l$� #�  < ° 2�� °x 2F  ° x 2� l� +*� ¼�3$
t*U �C� < x 2F  ° x 2� l� +*� Í
�� < x 2�� < ° 2�� ° x 2� l� +*��:- )  ]: �� �K1: �2[   
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	�� 5,# `$�B ¼�R]�/46/<||:2/41/�[ vuF�� L# Í
�� ÐD"k$
��� .<	*0.� 	�� .�̂$̂� �Y�  y�� s>-  

s� �� +�.  

  ]33[  �J�9�� M-��� : Q# TD �H6 ) �"��c�� �B� #�.� a�Xm
#��]:1/131/�[ýTD �§  Q# 

v�U��.� y��� B̂+
�  �	3K®l	� K  l� q �/ �X.� a�X� rE "$/�V m
#�̂�� E�"#�̂�.�1 v�U�� 

l��c#K ) �$ �/ �X."$/�c�� y*D� Á"*3
# #� Á"*34�# �K .Q�����
�� �*�� � #� E�  ÐD v�~3�� 5 

K �#�̂�# �K �ÐD vuF�� K�#�̂�# �. K "$Bø 23%
 T-Y.�� 2� ) �",���� �FV�� ��,���  °C� Q# �X

T-Y��.  

   ]34[ �� 5$  �i�Z�K Q��#�� �X�XK\ �+
V�.� 
¾Í
�# t$��D �*� m��c� L#  <¿

 "$/�c�� "*3
.�Ð
��. Á"$*� C·�$X "k$
����� .� l� l
d��c"$/�c�� "*3
.� Q#  ]K/147/�[HI� ��$�D  

��Á"$GHk  n=. 10 

   ]35[ �̂�� <�Z�� ��9## � Q�̂�� 2Fc���HI� "*3
# Q# � : x l� +*F  �> ' l� +*�

 �� 	AA  <Í
�� �� ÍAA  � � l� +*�� :� ÍAA  < x l� +*F  �> ' l� +*�. 

     ]36[ �HI� "*34�# Q# 5�9#� :*�+G��  > ' l� +K < x #� � ° �. � ° l� +*�� 

� ÍAA .Í
��  : l� +*�> '¸ +*F  F� � ÍA  < x Q. 

     ]37[  �#���89��"k$
B '
B� ]:1/131/<[ ��K t$��
 � T�̂�# "0$-��� "*3
.� L# "$*F� �-F�15 

J�9�� Q# �HI� "$/�c�� "$*F�� "*3
.�� ����
�� �*� �̂��.�̂���  ����
�� �*� �89��� �K  "k$
B  '
B

 "0$-��� L# t$��
��Ð
��c�� "��-�� "*3
.� "$/�HI� .  

                                                 
1    "#�̂�.�� E�� : ) ]: �T1[ "#�̂�.�� E� ´ : ) ] �[  
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   ]38[ 9#���� � :� l	F� �Y l� +*�� ° l� ��  < ÑAA> ÍAA  .� l	F� �Y�  ��

l�5AA  � � � 1.��	Y E�� t$��
�� "k$
B CU��   : � � l� +*�< ÑA . Í
�$� "0$-��� L# 5+ZB � 

��	Y J�9�� Q# : l	F� �Y�< ÑAA  � ° l� ��.¼�3� C·�$%   :+*� l� +*�< ÑAA � � l�  

�� � l	F�  l� ��< ÑAA  � °.� l	F� �Y l� +*�� < ÑAA  � ° l� ��]T/46/<[> ÍA  . Í
�� :

> ÍA  < ÑA  � � l� +*� l� +*�. 5 

     ]39[  ��A9#�89�� :� l	F� �Y l� +*� l� ��> ÍAA  � 5AAA  < x. l	F� �Y� 

�� 	AA  � ° l� ��.  �$
B OF� CU� "0$-��� L# 5+ZB� t$��
�� "k�F�C:� l	F� �Y  �� � ° l� 

� 	AA .+*�� � l�  < ÑAA  �.Í
��  :� l	F� �Y< ÑAA  � ° l� ��2.5#H*��  :� l	F� �Y ��

� 5AAA  < x l�.¼d�3$   : l� +*�l� +*� < ÑAA  � �]:1/132/�[� l	F� ��   x l� �� <

� 5AA .� �Y l� +*�� � l	F l� ��> ÍA  � 5AAA  < x.Í
�� : +*� l� +*�  � � l�10 

A > ÍA  < ÑA.  

     ]40[ J�9�� �9#: O$� "
���� l	F� ��  > ' l� ��� � 5AAA  < x l� ��. +*��  l�

� 5AAA  � �.  �� l	F� �Y CU�� 	AA  < x l� ��.Í
�$� "0$-��� L# 5+ZB� :� l	F� �Y  l� ��

5AA  < x� . 	�� ÐD"��-�� "*3
.� ��� L# "#&W.� °C� M̂ZB Ó   "��-$� Q# Í
�89��:  O$�"
��� ��� 

� l	F� �Y l�> ÍAA  � 	AA  < x l� ��.W9�� dT-Y�� °C�� �̂$̂� �Y "� M-��� ) �>-  89��. 15 

W ���̂FB .  

                                                 
1    > ÍAA  �< ÑAA  �� ° l� ��� l	F� �Y l� +*� �� 5AA  � � l� ��� l	F� �Y�:>>>><<<< )  ]:1[   

2    Í
�� �< ÑAA  �� l� +*�� �� 	AA  � ° l� ��� l	F� �Y :< ÑAA  � ° l� ��� l	F� �Y:� )  ] T[  
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   ]41[ K M*���nlsMFX T-Y�� °C� dMFX |.� 7� Q# t� Ê*+E/�c���1 �n=K nl��c.� "q� ¬+"2 

� E*����Ê/�V �"k$
B� t$��
�� 3 ���Ê/�V �$Y Q# �q�� ¬+"4Ê*� ¾�$Y Q# .  d>��� '
B�� iG�c  

<��Z��]�/47/�[FV 2� ) q� Q# ��,D M-Y n2� Q# ¾2¬+"5.K ��� M*�6.  

 M-���89��  

 #*34�.� Q# @n��
� m
 5 

      ]1[ *� 	��T-YK "9:nl� �H6 #� i���� T̂D d�§ �K +��# _�X�� 2� Q# ýTD  _�X�� 2� Q# 

K +��#ýTD � Q# �X+���]:1/132/<[z�§ ýTD  Q# v�U��.  

     ]2[ �̂���:  lK H6 i���� l	F�#̈D ¡G vuF�� Q� v�~3�� H$̂+
� =� +��# _�X�� 2� Q# 

-��� �C� )L�0�� M�L;	�� 2� .$�$�X l
*34�.� �B� lÆ  m
� K 
k
B6	# m
*3
# m �0�� Q# m
�

T�H*
�=��0*� TH*
-.� i���� `$�B +��# �X�� 2� �U�� �Q# m
���� K m�  `$�B� m �0�� �X10 

,B#� �U��Û#� y�C� L+I� ,BÛ	̂*P� ¼�R C·�$X TH�� M��� ¯,.� B�-  Z�K  y�C� m
$�$�7� 

	*P� ",B#� L+I� ",B# ¼�3�7.  

     ]3[ s�*Y lÆ  :m�6� Q# Á2/� �C� :K#̂� �̂���nlÜ  �B$��� °C� ]:2/41/<[ ¥�#��Ò¥"$��6K � 

�� r�q4�U �� �r��X �X�$��� >��X. 89���:K  nlu���� �~R�� Q# �n*3X # ÍG
���  2� �\ �XK 

� `$�B��U�.  15 

                                                 
1    23
.�� : ) ]: ��2[   

2    Ó : ) ]:1[   

3    �$��� : ) ]: ��2[   

4    Ó : ) ]:1[   

5    Ó Q# : ) ]:1[   

6    M*�K ��� : ) ]:1: �2 T �[  
7     	*P� ",B#� L+I� ",B# ¼�3� y�C� m
$�$�7� ¼�R C·�$X TH�� M��� ¯,.� B�-  Z�K:� )  ] T[  
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     ]4[ d�*Y :# "$��6�� "#�̂�.� d>��.� >��X �r��h dt�Ø�� = �$��� �r�¬�sX �X. 2,  �Y� 

 29# �$c�� ) �Y J$X 234�� �C� ) y���4c��1� ¼s�R ��: +G�>]:1/133/�[� #̂®lK ql	F� � ° #̂� �  

K®l ql	F�> ' .#̂�� K ®lql	F� K > ' ql	F� = � x <.Í
��  :#̂�®lK ql	F� = � ° K = � ql	F�< x .5B� : 

� ° l� +*�> ' QF� ¸ . QF� ¸ +*�� < x l	F� = > '� +*F  < x l	F� = � ° l.5�# dTH*�� : 

#̂�®lK ql	F� = � ° K  �l	F� =< x .  5 

     ]5[ K�tcF�� @XR <62nl�� # "$6�P� ["#��.� s>��.� Ø  �$��� >��X �r�¬�sh t�

��n=]T/47/�[q� s�q0q2�l$��� t*P� �$��� .nl� s̀ $�B  5�	+%Ò� �$��� vu� 5�	;	Ò t�Î "k$
��� 

°��~R.  

      ]6[ ��ÄB 5$ �:� # t�1.� >��.� � °©�X l	F� = K �̂sX ��� l	F� # = �$��� >��X Q# °� �X

 ���~# 5r�¬�sX� a�X �U��� m
#�̂�.� v�U��3.  10 

      ]7[  ) �$Ac�� �����4c��4 Knlm
$�$�7�  k
�� =l.nl�  m �0�� � ���~D l� q�[Cs�r� 

l
#��.�.nl� 5 B̂� W9# v�~3��� ¼d�3� +�$ �/ Q� '�U J�� �M-Y QF� ¸ ��.��� l� ��Æ   ���~# u

�~RÜ���� J�� M-Y TH� .� ��C�#��l
. l�� ������� d>�� Í
BK �Ec5-4�� .  

      ]8[ K�<6 ]:1/133/<[ 
.� Q# T	YAQ��U�6� +�K M*-B = 5B�� ���~D l�q� [Cs�r��	I l
#��.�  &

K®lql	F�  l �0�� d̀ $�B i����� m��-
# \ �XK.��	��  :®lK +G�>ql	F� �� �EcK B-B�  B-B� = �15 

                                                 
1       �ÄB�: �$� Q�� ��4c��  <
�:� ] ��$�� .321.  

2    �ÄB� :  : �Eæ	P� Q���� 2Z K������ tc�� 	/�F�E :3354� � .111� �<.  
3     v�U=�:� )  ]:2[   

4    �ÄB� : �$� Q�� ��4c�� <
� :] ��$��� .319.  
5     lK : ) ] T[  
6    �ÄB� W9#: �a	#��� ��	B�� L�0#] � .89´ �� Z�K �ÄB:  Q���� Oòa��&��c�� �"$����� !G�7� T	*� ) "$¹�� _�kc�� 2G���� �

!$�� :�	�B
�� �l	��� @$æ �+�� ����2007�1428] � .315.  
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+G�>� #̂�®lK ql	F� �� �Ec�/B �K B-B� = .� ����D� \>�= �� d>�� TH*� �Ec5-4�� �d#�H� 2�  5

5-4��.�� �§ �C�� .   

     ]9[ d�*Y :K �*� ×�> �C�# M� � +	� �A$c�� TW�1.  ½�̂R 5BÆ  )�4c��1K nl� $�$�7 m
 =

k
��l"$�$�X .nl� ���~D l� m �0�� �F W  K Q®lql	F� ¡_ �# u���� �~R�� m� ¡"$�$�X � � lF� =

                                                 
1    �HI� "*3
# Q# ��̂�� 2Fc�� Q# ��̂�� <�Z�� ��9# Á"$GHk  n=�� �$�D "$GHI� : < x l� +*F  �> ' l� +*� +*�� �� 	A 

Í
�� �� ÍA  � � l� :�HI� "*34�# Q# 5�9#� �� ÍA  < x l� +*F  �> ' l� +*� : �� ° �K < x #� +G��  > ' l� +*�
Í
�� �� ÍA  � ° l� +*�� : "*3
.� L# "$*F� �-F� �K t$��D "k$
B '
B� }9�� �#��� �� ÍA  < x QF� ¸ +*F  �> ' l� +*�

-��� "0$-��� L# t$��
�� "k$
B  '
B� �K }9�� ����
�� �*� ��̂��� ��̂�� ����
�� �*� J�9�� Q# �HI� "$/�c�� "$*F�� "*3
.� T�̂�# "0$
���� �9# �HI� "$/�c�� "��-�� "*3
.� �
� : �� 5A  � � l� ��� l	F� �Y� �> ÍA  �< ÑA  �� ° l� ��� l	F� �Y l� +*�

 CU�� ��	Y E�� t$��
�� "k$
B :��	Y J�9�� Q# Í
�$� "0$-��� L# 5+ZB � �< ÑA  � � l� +*� : �< ÑA  � ° l� ��� l	F� �Y
¼�3� C·�$%  : �> ÍA  < ÑA  � ° l� ��� l	F� �Y l� +*�� �< ÑA  � ° l� ��� l	F� ��  �< ÑA � � l� +*� l� +*�

Í
�� :ÑA  � � l� +*� l� +*�> ÍA  <  .}9�� ��A9#� : l� ��� l	F� �Y� �> ÍA  � 5AA  < x l� ��� l	F� �Y l� +*�
Í
�� �< ÑA  �� l� +*�� �� 	A  � ° l� ��� l	F� �Y  �CF� "0$-��� L# 5+ZB� t$��
�� "k$
B OF� CU�$  �� 	A  � ° : �Y

5#H*�� �< ÑA  � ° l� ��� l	F� : 5A  < x l� ��� l	F� �Y¼d�3$  �� :l� +*� l� +*�  < x l� ��� l	F� ��  < ÑA  � �
Í
�� > ÍA  � 5A  < x l� ��� l	F� �Y l� +*�� �� 5A : +*� l� +*� > ÍA  < ÑA  � � l� . ��� "
��K O$� J�9�� �9#

l	F� �Y CU�$  �� 5A  � � l� +*�� �� 5AA  < x l� ��� l	F� ��  > ' l�  l� ��� �Y Í
�$� "0$-��� L# 5+ZB� �� 	A  < x
 l� ��� l	F� �Y l� ��� "
��K O$� }9�� Q# Í
�$�  "��-�� L# "#&W.� °C� M̂ZB Ó "��-�� "*3
.� �D 	�� � 5AA  < x l� ��� l	F�

���̂FB W  }9�� M-��� ) �>-  �̂$̂� �Y "�W9�� dT-Y�� °C�� �> ÍAA  � 	AA  < x . Q# t�|.� dMFX T-Y�� °C� sMFX nlK M*���
 d>��� '
B�� iG�c  Ê*� ¾�$Y Q# "¬+q�� Ê/�V �$Y Q# ��� t$��
�� "k$
B� Ê/�V ���� E*� "¬+q� "��c.� nlK n=� E/�c��� Ê*+7�

"¬+q� Q# ��,D M-Y n2� Q# ¾2FV 2� ) <��Z�� .M*�K ���.  
�}9�� M-���  :�
� # 2� Q# ýTD d�§ �K +��# _�X�� 2� Q# íTD õ�H6 #� i���� nl� ¾T-YK "9*� 	�� m
*34�.� Q# @n�

 Q� v�~3�� H$̂+
� =� +��# _�X�� 2� Q# #̈D ¡GH6 i���� l	F� lK  ��̂�� v�U=� Q# ýTD z�§ +���X� Q# ýTD �K +��# _�X��
2� �L�0�� M-��� �C� ) vuF�� +��# �X�� 2� T�H*
�� m �0�� Q# m
�6	# m
*3
# 
k
B� m
$�$�X l
*34�.� �B� lÆ  L;	�� 

 ¯,.� B�-  Z�K 	̂*P� Û,B#� y�C� L+I� Û,B#� �U�� `$�B� m �0�� �XK m� Q# m
���� �U�� ��0*� TH*
-.� i���� `$�B
y�C� m
$�$�7� ¼�R C·�$X TH�� M���	*P� ",B#� L+I� ",B# ¼�3� .  

s�*Y lÆ  :m�6� Q# Á2/� �C� : nlK  }9��� ��$��� >��X �r��X �X�� r�q4�U �� ¥"$��6K ¥�#��Ò �B$��� °C� nlÜ  ��̂�� #̂K
�U�� `$�B� \�XK 2� �u���� �~R�� Q# �n*3X # ÍG
���.  

d�*Y  :# "$��6�� "#�̂�.� d>��.� �Y J$X 234�� �C� ) y�� 29# �$c�� 2,  �Y� �r�¬�sX �X�� = �$��� >��X �r��h dt�Ø 
#̂� � �� ° ql	F� ®lK #̂� +G�> ¼s�R ��� �ÑA4c�� ) Í
�� �< x ql	F� = �K > ' ql	F� ®lK #̂�� �> ' ql	F� ®lK : = �K �� ° ql	F� = ®lK #̂�

° l� +*� 5B� �< x ql	F� ° ql	F� = ®lK #̂� 5�# dTH*�� �< x l	F� = � ° l� +*F  �< x l	F� = > ' QF� ¸ +*�� �> ' QF� ¸ �� 
< x ql	F�= �K �� . nl� t*P� �$��� �l$��� q2q0s�q� n=�� �$��� >��X �r�¬�sh t�Ø # "$6�P� ["#��.� s>��.� nl�� tcF�� @XR <6K�


��� s̀ $�B��ÄB 5$ � �°��~R 5�	+%Ò� �$��� vu� 5�	;	Ò t�Î "k$ : = �$��� >��X Q# °��̂sX �K  °©�X l	F� = # t�1.� >��.� ��
 ���~D l�  m �0�� nl� lk
��= m
$�$�7� nlK �Ñ4Ac�� ) �$Ac�� ���� v�U=� �U��� m
#�̂�.� a�X�  ���~# 5r�¬�sX �X�� l	F� #

q� J�� M-Y TH� �~RÜ�� ���~# u��� l� ��Æ  �$ �/ Q� '�U J�� �M-Y QF� ¸ ��� ¼d�3� +B̂� W9# v�~3��  nl� l
#��.� r�s�[C
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,̈# �~R��� i��Ü� u���� ,̈# u���� i��Ü� $ �# d�~R��.m
#��.� <C� @6	� y�� � ]�/47/<[ 

�R 5�C� Q#� u���� i���� <C� �~R�� ¼�R Q# TH*� C·�$X 5B��Yd�s+. u��� ¼�R Q# �C�� 

5�C��.�� ¸ l���~D � Í
�D W  Z�K� "$�$�X �n=�� >�� dTH*� �Ec5-4�� . ��Ä  %̂R�"�A$c�� TW�  

>- � M�;��
��.  

     ]10[ K#̂�  l� ��� +���X"$GH6�¡"*3
# Í
�D ¡"$GH6 ]:1/134/�[.��  �� ¡"��� �B�¡"$*�  �B� 5 

K¡"$GH6 ��¡"k$
B Í
�D =  m,# ��/ Q# �#�̂�# �W
UW�.K #̂"�6	.� ��/ Q# �5BÆ  ��	Y ¼d�3�  : +G�>

®lK #�ql	F� �� �EcK B-B� B = ��/. O$�� "
���®lK #� ql	F� �� �EcK �/B =  �,d# L# B-B� =zB[�[° 

m �0��.�� vuF�� ���̂d� ����	��  : O$��"
���K  #� ®lql	F� �� �Ec �/B = � l	F� ���  =�K©!7 

T�H*
��u�Ü� �~R�� . K�#̂"��-�� ��/ Q# �¼d�3� 5BÆ  : O$� "
���K #� ®l�� l	F� �Ec �K �/B 

�B-B#̂� +G�>� ®lK �� l	F� �Ec,
�� L# �/B = �K B-B� dB[�.�� ���̂d� ����	�� v�~3��  : O$��"
��� 10 

K #�®lql	F� �� �EcK B�	$X = d�3� �B-B� = �$��� ¼Td&W
�� L# �¡"��� Í
�D 2� �¡"$GH6  #� �#�̂�# 

�� "�6	.� ��/#̂"��-�� ��/ .	� ��  ¼d�3� ¸�y�� Q# =� ��0�� �C� Q# = . 5BÆ 2 dTH*��_��-#  

¡"�6	# �"��-�� @*��D� �u�Ü� �~R��¡"$�$�X .�t*U �C� . 

      ]11[ ��# �B� l",B# "$�$�7� "�6	.� LK L+I�  m
�6	# 
B� lÆ  �	̂*�P� ",B# �

m
$*�]:1/134/<[�¡"*3
# TH*� ¡"�6	# ¡"$*�  m �0�� Q# �#�̂�#L+I� ",B# ��/ .� �7� L# �B� l "$�$15 

                                                                                                                                                         
5-4�� �Ec�� d>�� Í
BK ��%D̂� l�� l
#��.� ��C�� .�	I l
#��.� r�s�[Cq� ���~D l� +�K M*-B = 5B�� Q��U�A
.� Q# T	Y  <6K� ®lK &

��	�� s+[��XK d̀ $�B i����� m��-
# l �0�� ql	F� : �K B-B� = �Ec�� ql	F� ®lK #̂� +G�>� B-B� = �K B-B� �Ec�� ql	F� ®lK +G�>
�� �§ �C�� 5-4�� 5d#�H� 2� �5-4�� �Ec�� d>�� TH*� = \>�� ����D� ��/B.  

d�*Y : 	+�  # M�K �*� ×�> �C��A$c�� TW�  :� )  ] K[  
1   �ÄB� :�$� Q�� ��4c�� <
� :] ��$���. 319.  
2   5BÆ :� )  ]: �� �K2 T �[= ´: ± ) ]:1[  



 

184 
 

� "$�$�7� ��/� L+I� ",B#	̂*P� ",B# �B� l����w �l$���� . 	F� =� "k$
��� T�̂�# l

�WU]T/47/<[� B��� # �n= @*�B��-. "$�$�7� �§ C·�$X u�Ü� �~R�� [_�. 

      ]12[ ��� l �B�¡"$GH6 +���X�K Í
B]:2/42/�[¡"*3
# ¡"�6	# ¡"$GH6  �#��# B��� #.�  ��

¡"$�$�X "$GHI� �B�q",B# "$*F��� L+I� �5BÆ  �� = ·$V Í
�� = �>��	Y ¼�3� #�H� =�  : #� l	F� �Y

K®l ql	F��� �Ec$#B K T-6�� ) +� �>  �.®lK #� +G�>� ql	F� �� �EcK �>  $#B �L+I� ",B# . 5 

T�H*�� !7��.��  ���̂d� ����vuF��	��  :+G�> #̂� K®l �ql	F�� �EcK �>  -̈®4sB ���>�� !7� l	F� . �� l

� ¡"��� "$�$�7� �§ l�\l
$*� �¡"*3
# TH*�  ¡"���]K/147/<[¡"$*� �#��# t*P� B��� # .s̀ $�B nl�  

"$�$�7� ��/ m� a�-� i����.T&= T&W�� a�-#� T&= a�-.� T&=� 1.CF  �� =� "��-�� 

dT�̂�# l	F�["k$
���  `$�B l	� &�	I B��� # �WU ]:1/135/�[ i����¬pUK L+I� ",B# ��/ Q# � 

K�¬M�# Q# 	̂*P� ",B. !7� l	F$  #¡"�6	¡"$*� C·�$X @*-�� ¼d�3� W  .�� ¡"$�$�X �"��-�� �B� l� = 10 

·$V Í
��. K #̂I� ",B# L#L+� m� "$�$�7� "��-�� ¼�R &�	k*  K`$�B� L+I� ",B# )�/ �X ��0�� 

¡_�D �U�� m�� K� a�-.� T&W��� �$ �/ �X �U�� �0*Kv�UH*$   T�W
U=�.� K#̂	̂*P� ",B# � 

 m� "$�$�7� "��-�� ¼�R lF#ß K	̂*P� ",B# )�/ �X m�� �U�� ��0�� `$�B� KT&W��� �$ �/ �X 

�Uð� a�-.�]�/48/�[.�� B̂qY +¬$r�sBa�-.� T&W��  q�r$qW �$�D� T&W�� �#��# "$GHI� "��-�� ¼�R Q̂Äd� 

I T�H*.�T,�� >�� K `,� Q� ]P� @*� &�	. �B� l�� �¡"$GH6 +���X�K � Í
B¡"��¡"$GH6 ¡"*3
#  15 

� ��� # �#�̂�#n=� GHI� �B� ��¡"$�$�X "$q",B# "��-��� K l� �>̈�� ·$V Í
�� = 	� �� �L+I�  �

#�H�.¼d�3� 5BÆ  :�  O$"
���®lK #� ql	F� �� �EcK ��kX = � KE+�",B# L+I�  ]:1/135/<[ l	F� �Y� �

                                                 
1  T&= a�-.� T&=�:� )  ] �[  



 

185 
 

#̂�K ®lql	F� �� �Ec = qKr�s+EK �K L# l�	$7� ) +�  ��3� = nl��3� = 5B	� TH*
-� �k7� . ���� 

��	�� v�~3�� ���̂d� : O$�"
���#̂� ®lK ql	F� �� �EcK = �K ��3� E+��©!7� l	F� >�,�� 	� .   

     ]13[ ��� ��l
*34�.� �B #Û,BL+I� �¡"*3
# Í
�D = ¡"*34�# =� .� ��	Y ¼d�3� � : +G�>

#̂�K ®lql	F� �� �EcB�	$X = �K B-B� .®lK #� +G�>� ql	F� �� �EcK B�	$X = ��  �. >�,�� !7��. 

��	�� vuF�� ���̂d� ���� :#̂� +G�>®lK ql	F� �� �EcK B�	$X = �/B ��T�H*�� !7� l�  .A$Y2: dTH*� 5 

¡"*3
#¡"�6	# ¡"$GH6  �0�� `$�B Q# ��� m� i����� J�9�� Q# m ����D �*� 5B� �Á2/� y��� �i�

�J�9�� '
B�$��� �C� "k$
B �C� l	F� = .  

      ]14[ �K#̂� 	̂*P� Û,B# 
B� ��� "k$
��� dTH*� W  Z�K¼�3� �>�� =� #�H� = ��	Y  : +G�>

#̂�K ®lql	F� ¡_>	6	# �",����  K�_�c,�� QFD ¸ �¡_>	6	# #̂� +G�>� �_�c,�� QFD ¸ l� ¡_>	6	# �"-+P� �K  

¡_>	6	#K L# nls>	6�  ",���� TH*
-D = ]:1/136/�[ =� "-+P� >	6� �$ �5 .A$Y�K 2 dTH*� 5B]T/48/�[ 10 

¡"*3
#¡"�6	# ¡"$GH6 J�9�� Q# .���� �� `$�B �i�i��.�$̂� �Y� ]K/148/�[J�9�� '
B� >-  .��  l

 �B���X�¡"��� +��¡"��� TH*D  6H ¡"$GL+I� Û,B# ) "��-�� ��/ �#��#  Û,B# ) "�6	.� ��/�

	̂*P�� ��Wç �#��# TH*� =� �"��-�� ��CF� n=K "��-�� ��/ l	� &�	I ��� # �¬M� ��/ Q# 

# ) "�6	.�L+I� Û,B�K� ¬pU	̂*P� Û,B# ) .  

      ]15[ �� l
*34�.� �B� l��X�+� L+I� ",B# v�U���	̂*P� ",B# �¡"*3
# �#H� � *¡"$ 15 

��#�� OF� �§ Q# L+I� ",B# Q# �# n== 
�*�Bm
$�$�X a�-
�~R�� C·�$X u���� �.��  �B� l

�¡"$GH6 +���X�lÆ   �B��",B# � L+I� TH*� #¡"�6	¡"$GH6 .�� �",B# �B� l	̂*P� �  ¼�3� ·$V Í
�� =

��	Y :#̂� +G�>K ®lql	F�  �� �EcFq*  A1 �K�AA� #� l	F� �Y� W$®lK �� l	F� �EcK W$�AA� 4$4U � 

                                                 
1     AF* :� )  ]:2[  ´$AF*  : ) ] T[  



 

186 
 

	̂*P� ",B#]:2/42/<[ +��,�� ) Rd>�,�� 	� !7�� z�.��	�� v�~3�� ���̂d� ����  :+G�>#̂� ®lK ql	F�  

���EcK ��B �]:1/136/<[©!7� l	F� W$�AA� T�H*�� 	�  .¡"*3
# Í
�D 2AA$Y�¡"$GH6 EZ$�B Q#  

��� �~R��u�. ��d� �Y�  $ +#�̂y�� >-  .��  �B� l��X�¡"��� +��·$V Í
�� ¸ .� nl Q# pU�� 

�� `$�B�Ec L# d<CF� �Y a�-.� [5#&= L#� 5Z$�B.  "��� 	̂*P� ",B# L# "�6	# L+I� ",B# ¼d�3$ 

 _ �# L#¡_�D u�Ü� �~R�� 5D��-# L#� ��̂° �Kv�U. TH*$  �W
U=�.�� `$�B Q# M��� �C�� �Ec 5 

�� `$�B L# ¼d�3� �Y�Ec [5#&=�  a�-.�. ¼d�3$  ]�/48/<[  L# "��� L+I� ",B#� "�6	# 	̂*P� ",B#

¡_�D _ �.��-.��  _��Kv�U.  

      ]16[ ��w �� 1K B��� «  5B� T-Y�� °C� '
B� ) ��
c� <¿�*�� m
#��.� a�X "$

����X+.¡"$ �# "��-�� l	�� � "�6	+*� ;��  ��m� �"�6	.� )�/ ."$̂.� 2K �C� nlq� "��-�� ¬+�B�  

¡"$ �#"�6	+*� �K L�
 ®lql	F� ~R�� m� �� � �u� #-��Á_3. ��n= ¼s�3� "�6	.� )�/ m� @*-��.nl�  10 

<	*-.��<	*-# a�-.� Q# .C·�$X� ]:1/137/�[ dTH*� "��-�� <C� �C�� "�6	.� <C�.�� ¸ ��QF�  

Á_��-# +��$��  #̂Æ®lK ql	F�  +��$� Á_��-#4K T	+� �.¼d�3� ����
�� �*�� �� -ÊGHI� 23
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�� = �K W/� �K l� �X �	����.� lÆ  �̂�� l���� dTH*� T�H�. 10 

��� l� l}9���� TH*�  dT%�#̂� C·�$X 5B� ®lK K 2-*-
� 2n*,.� Hk� � Q� �2$���� ["#Y.�̂��� Á2/� �� 

K��.� ��/ Q# 5B��}9�� m,
  ��� TH*�� T% .]K/163/<[ ������
M$*-D 2-*-
�� ��� TH*�  T% Z�K5� 

 Q# QF+
�= 5B��E��
.� �§ ���.  

  

 15 

  

                                                 
1   2$���� :	+Ô �� �$���� $� � Z�B� ¡";�,# l	FD "#��.� y*D �� "�-��� y���: # ) ]:2[   

2   ��� : ) ]: �K2[   
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-.� ÊG m� 5$T��.�.nl� y��� K� �̂d�= 2$���� ®lql	F� q� n=�� <	*0+*� #̈�H*# s+ 5 

W$�> l�.�� � ��5
�9� n��
-.�� #�H*# l�F$  l	2 ��9
� L# $G��9
��.� �T�̂.   ) J%��� L�� C·�$%

m#�#:K �	�� \�X3T�H*.� �89��� l$� T�H*�� . d� �Y�r-s
r,s+�22� ) ]:1/175/<[K ��#  2G=��� ��R

=� "-$Y�� Q#B��
Y=�� "$�9
�"$G =����
���4$9+
��� 0$-� 2""���#� .K @k$  ®ls� ®4d3q2sD� "-$Y�� ®C��s� 

[D#�̂�#s�s� îX 2,4�� ®Äd�s��� dHdT�z<	*0.� ¬$�� sQs� # z�d>K �*� 5BK L�.� Q# a["#�̂�# ��� Ó sk <�®l KsQF# 

 M�*���n= K®l s>��d� [+,Dd+$d5 M3P� $*~D�055.K 2G-�� �*� C·�$%  ®ls@*0�  l$� [D#�̂�#,4�� �2s��Ä$�  10 

>-4��.®lK @¿� l� l� L�.�� =  s�#-� ) �EV�� s� l� l�Ä©Q6�W�� �  Q# �9F�� �2*P� dL�� +�̂d� �

�EV¾�-� .  

  

  

  15 

                                                 
1    2G=���: # ) ] T[  
2    5
�9��l	F$   (...): ) ] T[  
3    �	�� (...): ) ] T[  
4    =����
���:� )  ]:2[   

5    �Ä$*~D�5 : ) ] �[  
6    QÄ�:� )  ]:2 K � [  



 

239 
 

��ADA�$�  

]29[ #A+ =� @¿5$  �$
X1 ��� t*P� �$Y KCU]T/62/�[ `$����.¾L;	# 2� �C��  d'
À 

K ���`$���� CU� +�̂d� �`$���� T�# `$���� �§ dL;	� . �	�Y +� ’$�d>	6	�� O�ã�H6 � �Ec Q# 

� ��$�.�	� � H6 l��ã�¹ �K lF� �C�� M��$D�[_>	6	.� �$�.� L$+I -�6 lF  � Á�	3  ¹� 

Á_>	6	#‘.d>	6	�� lF   Z�K ¹	3�4� @¿� ¹ -�6 �K v�U#_>	6	�  $TH*]:1/176/�[ �$�.� d@n�s�D 5 

 Q#�K¾�	#"$��
# �§ .� °C�  B̂TH� +5B�  K"$*F�� "�6	.� "$*F�� "��-�� `$�B CU. ��9� LY� y�� 29#� 

TW� )T#�� �� 5�� .d� �Y� r-s
r,s+�2 ) E4B l$�2Ð
�� #��# 2� 	�� "#&W.� �̂Z� # "T�H*�� )�� � 

�
-# �"#��.� y*D �3$ "#&W.� L�. ��̈.$Y +� 2 ’� 	�  B�	$X �l-B�� l� 	� #̂Ál�	$XK �M-6 ���",B#  

	̂*P�Á_���; ‘.y��� 2/� ��� n= Q# dTH*� �4
BB�	$X 5B	� +-6 5B	� �.�� y��� .  

]30[  �$�3 :M*-B =K nlB�	$X l� 	� l-B�� 4�5BK ¼d�3� #̂� Ál�	$X   dM-6 �K]K/165/�[ ",B# 10 

	̂*P�. ¼d�3� (�� K l� 	� l�4
BB�	$X 5B	F� #H*
-# +-6 5B	� �.y�C� O$�� .sB	� nl�  B�	$X d5

 TH*
-�+-6 5B	�.  4
B TH*
-� +-6 5B	� ��4
BB�	$X 5B	� �.# 2$�> Q# Í
�
-� �Y�   l	F� =

5� k
�# 2$����.  

]31[ ���� :,� O$� # L;�["*¥"*� Ù¿ +� .2$�> 2� To �,�  	� �� �"#��# �*� l Q# 

[�#��#z2$����  �*� �K ]:1/176/<[ K<	*0.� 2RK @¿ ®l s�Ä�� # 5�# TH*� 2� 5BK �s�>̂d°K TH*� ¸ �� � �15 

d�<̂5 5�# TH*� =� M̂
� 2$�> E��.�.d� �Y� s+,
-�2 2$���� )6K "#��#  �#��# �� E�� "$#�H� l	FD Û��

                                                 
1    5� : ) ]:1[   

2    4B )l$� E : ) ]:2 K �[    

3    �	��  : ) ]:1[   

4     B�	$X l� 	�〉〉〉〉lF�〈〈〈〈:←←←←� )  ]:1[   

5    <̂d�:� )  ]:2[   

6    2$���� ):� )  ]:2[   



 

240 
 

i�  M3P� ��� �dD	��.�� � ��$�s�I�� �$�Ä�� ) &	¿ y�d
�§ �nÄ�� �"�*§ �Q̂� � l�> M3P� dT�H�

[�$*�,��]�/61/<[	���� �� �v� �$  B̂dD	�� l	F� +O4B ) � �#��°�§� M3P� ��� = .  

]32[ K�#̂L/�.� �  s$d@k=� � ��$  ��$
XqÄd� +�̂d� �y�C� l	F� =� ����� :	Y� Q̂. +� 

tY	
� ���Ec !*,
# �*� �EV �Ux �5$*� �U�������� Q̂qÄd$  .zO�I� tY	
� z234�� �*� W9# � tY	D� 

O�I� �*� :	���.K QÄ$  nlsO�I� �tY	
# :	��� �*� ������ M�	$  .��� +� dO�I� ��	Y	#  �XK �*� 5 

K5��	B�¾:	B 2�� ��	Y	# 5$*� .�  +�̂d����> L���=� l	F� =� .�� m4�Z
.� 29# _	����� _	�� 29#� 

K �	���X�U�� T�� L# `$���� .QÄ$  K �+-�� �U�� �*� +��# 2� tY	D  y�� �9#’ ��>,.�"$1‘. 

]:1/177/�[ 

]33[ �̂��z2-*-
�� :	Y� QÄ� +y�C� l	F� =� .��	37� l� 	� 2$Y +� )  n2�� K# ��

�>	6�� lF� Xn2�� ) WR zB	F�[5�	3X �	3%*� l	F$  ;�� � ) TWF�� >	,�� [�	3X[5� dTH*�� 10 

�2-*-
��. = 5D�C� WRX l	F� ��	37�� h�	32�Ux .[>	6	�� d>	6� �C�� �zT�H*�� dT�H�� ��_�X��  

[_�X	���zT���� dT[�Y� �����X� [���7� ��9#K� y�� .K +�� nl�� s�X�	5#H*� 33B 5B	�  m���� t

� "�W9�� J*� m���� t3��� "�W9�� J*9�5B	�4,���� Lr�d� ". �� �C� �*�2-*-
�� Q̂qÄd$  �"������§ �. 

�2-*-
�� L�� +�̂d���	*,.� ��/ Q# l	F� +� =� l	F� =� .  

]34[#̂K�  �d:+
6[Z$���� m� ��   Q̂qÄd��	F� =� +��+
6m
$Z��� ) +� y�C� l5 _�%
.� 15 

m
�I�6.��	��  :< ' 2�]:2/52/�[.< ' 2� O$� . ��Æ  �
�6 �-4
�\�dT�� �s�w `Y�
�� .  

                                                 
1    "$,+�� : ) ]:2[   

2    �	37 : ) ]� [  
3    TH*� : ) ]:1[   

4    5B	�: # ) ]:1[   

5    m
$Z���:� )  ]:1[   

6     5
�64$� �K +� �K : ) ]:1[   



 

241 
 

]35[ `$����  �*� `$���� 2� QÄ� �Y�y�C� l	F� =�  .��	��  :[>	6	.� `,��T��,# . 

nlÆ °�,#  :`,�1I� ) >	6	# 5BK 5$*� ¼s�R #  "*+ 	�2�T��,# ]:1/177/<[M�*�� "*+I� )  �n=s�$�� lK  

K�� \�XT���. 

 ]36[ Q̂Äd� �Y��� @*� �Ec5-4B Q� T&= @*� �K 5-4B Q� .]K/165/<[#̂� y��� ®lK ql	F�  

K Q̂w +� =� l	F� � l	F�=� .K#̂�̂�� ����	�F   :d̀ ,�[>	6	.� O$�  Ò>	6	.°�,# �̂# �Y� .K #̂ 5 

89���+F  �� y�� l	F� �Ec'�P� ) �¼�3$  .nl� �l	F� = # '�P� ) $*� ¼d�3� =  5�EV ) 

'�P�3 	��K 5-4B l� �#&= �5��3$  ��*� ¼++� 5��  !0�.� ) �̂#.  

 ]37[ K�#̂n*,
� #� �~*�� N !� �9��  �=�
B���4 �2���� �$ =�� &¶� dT�H��  �+;��� ���
V

��§�t*� +� .K 2G-*�� ®ls@*0� 2���� "%R .K� #̂dT�H� =�� &¶� \�§� ���
V�  N <	*0$  5 

�� l	� _��� 	�� 2R���EcK r� �;�,d� ¸ #5 �EV. =� ) �2R�� l	�	�$   l�> "�$�7� �+,
�10 

&¶��# 5B�  ¸ 5;�,� �EVQ# G�	  �60*
� &¶� $TWF�� t 5
��C��K�  L����� ��R�l&	�� "��� 

 &	¿ = "$ ������� �&Ô Ã4*�� �+,
�n= TH*� �M�4�� �W
U=� ��D� ½W0R]:1/178/�[ 6�D�$�6�.� � 

=� ) �C��+,
�.  

]38[K� #̂=� ) T�4
���*0# Ã4*�� �6d� ��Æ  �5*� @6� ]�/62/�[ *� [� "�$�7� �s+ �̂# . #̂K

���6� �� "$�U "���YK �"$��# 5 �3�  Q�"�$�7� �&¶�  �*� 5*� @6� 7 .K#̂P� �"$�8� M*d� +F  15 

                                                 
1    `,�: # ) ]:2[   

2    	� : ) ] �[  
3    5$*� ¼d�3� =�EV'�P� ) :� )  ]:2[   

4   ��#=� : ) ]:2 K �[  
5   �	*0�$ : ) ]:1� �K �T �[  
6   5�B�	6 : ) ]:2[   

7   �# . +: ) ]:2[   

8   �"$�P� #̂K:� )  ]:2[   



 

242 
 

9# 2�,�� @-h 2����6y©�s� �1����� �2�,�� ��� ÊK Q� "�$�7�  �*� 5G�H6K d� �[*sM � @�-",Y�	�� ]	3U 

&¶� Mn*FD 5BK .K�#̂ "$��.��+F  M*d� K TWF�� ¼$-� &¶� Mn*FD 5B. ��� +� ’d��K�K E#�� ���‘. 

�� l	� C·�$% �Ec= WRK   )���4
B@�-� °Å ) 2R�� l	*+,
-�� l	0�~� �Y M�� � &¶� :�
#

=��\�§� ���
V�*0# . W9# ��� +�  = &	¿�Â,.� ) Ã4*�� �C� ��+,
��[;d� +�� 5� L�   5�+,
�

2/� "�$�7� !��0� 5$ &¶� !��0� �C�� ���  �5#�� 2R�.K 2G-**  ®l ��	q���  @¿ = 2R� :�
#5 

&¶��Y� &k   5�	�¾@�-3. 

"AoAU  

]39[ �Vl#H�� �C� ) m$̂��I� m� ��
]:1/178/<[�� L�# "
�9�� �	# S�  ����D �*� K¾�#� ��� 

y�� l� ,�
« �#�� �O4B ) #K �#�� LB.� ��� �45B	+-��  ’����
�� L�#‘.2$Y 	� +�   : x l� +n*�

> ÍA  <.� 5A  > ' l� +*�� .Í
�� :A  < x l� +*� � 5 .l	�	�$ :n*-B = B̂�� M+ ¬Í
�� Kl5  	�10 

"Y>R vuF�� �$��*� �"k$
��� T�H*# ����D ��� 5B� .6 ���� K &®l��� TH*
-� . �	,�# �C�� 

 ����D  �*� `$���� OF��4
B T&W�� � ����D  �*� 2R�� <C� &�	I�4
B�T&W�� . �	,�# �C�� 

�:�
#]K/166/�[ ��� T�H*
��Ec 5Z$��� mZ$��*��.K�  	�� MZ�� °	� ��  <�	Õ 5�� �	�6K ����
�� CU

"�	�+.� "#��.� ¼�R L#]T/63/�[.�#�� O4B ) "Y>R vuF�� ��� +� � . MZ�� �$�� T�H*# ¼s�R 	� 

"k$
����¼�3� �$�D .t$,; �C�� OF,�� ) �C�� � 5�$,� 5B� �>�_ #̂2$�> �§ Q# L�# .  15 

                                                 
1    ��k4��22.  
3   @�-� : ) ]:1[   

4   �#�� O4B ) �K LB.� ��� #�:<<<< >>>> : ) ]:2 K �[  
5   lK: # ) ] T[  



 

243 
 

  ]40[ G�* K 2®lq�	�� : n*�� +Z�# ��̂�.� l� 	� 5BK �+�$�� �
 !�%<	*0.�. K#̂*Y ¸ M
1 5BK 

y�C�ÈB̂��  y�C� l	F� +Kl�"#��.� �$�� 	� ����
�� �C�  �*� �"Y>3�� ]:1/179/�[K 	�� �̂TWF�� �� 

 ��F�Knl 	� d5s�$æ6 ¥5�UxK 	�� ®lq�	�� :d>��.� ["#&W.�  �±�Z
Y[",$�/ zT�H*.� ¾T&W� �.� i�� C·�$X�  �L�

� q"6X = �� ����D ��EVîX  >�� L�.�T�H*.� �	3D E4F� 2� � Â,# �3$   �CF� �$���’ `
�# < x

�A> Í‘� ’� 5A� > '‘  A’`
�# < ÑA� 5A� ‘. nl�Z
�.� EZ
�# E`
�# . �Ux <�	6 �̂# �Y� 5 

!0�.� ) y�C��OF,�� ) �C�� .  

]41[ �	�B :�Al� +z2R�� dT�H*# T&W� $Z
�# �K @6� ®lql	F� $Z
�# 5#&= `$�B  

�� 5Z$���n=� A l� +$Z
�# 	�#&W� 52��̂�.�� 5 WU d�� �Ux !��0� 5��	6 QF� �*0.� l� �� Q# d<	

s���� �$���zT�� z�~R��  �K �4
B{�z̀ $�B zT&W�� ®lK 	�� q��� :K Q# 	*Ø = ®lql	F� d����
��  *
-#H #

ç�W LY�	�� �K =.®lÆ  QF� ¸ � B��� # M
� 
�� E4
�$  n=��� 	�� ������� �K <	*0.:uF�� ��� 	�  v10 

T&W�� `$�B ����D �*� "#&W.�� �~R�� ����D  �*��"k$
���� TH*D s̀ $�B� ]:1/179/<[T�H*.� � QF� 

2/� T&WD� TH*$  �4
B:	+¶� �]�/62/<[ � "#&W.�� vuF���"
� LY�	�� )� TH*$  �4
B�� �� �~R `$�B

<	*0.� 	�� T&W��.  

 ]42[ qK�r�s�s> M�Z,� ’s#r�sL����
�� ‘!̂V  �*� ",Y�	# ) ��>�
��  . l� ��>�
�� �,� MF�	Y �Y�

�C� l���CF  .�� QF� ¸ l�m�c�� �XK �	�9� �����D �CF  .\�XK ��̂Y ���� �K &6 ®lql	F� dLY�	��  15 

WUq d5��� S�  ��  �Ec5Z$�B L# �K &k  ®lsTH*
-� ���� . 	*  <kd�3K Q# 	*Ø = 5B�� ®lql	F�  5 WU 

                                                 
1     M
*Y ¸:� )  ]:2[ T T ´ : ) ] K[  
2    "#&W�� EZ
�# E� : ) ]:2[   

3    @$6K : ) ]:1[   



 

244 
 

,Y��K �̂��� �QF� ¸ �2/� ��l� 	� 5B�  y�C��dLY�	�� l� +q� 5 Wç ����
�� 	� � 	�� }9�� Q$̂,
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ÖNSÖZÖNSÖZÖNSÖZÖNSÖZ    

Lisans eğitimim sırasında J. Van Ess’in bir makalesinde “İslÀm dünyasına ait iki 

milyon Arapça ve Farsça elyazması eser mevcut olduğunu ve bu sayının 500.000’den 

fazlasının sadece İstanbul kütüphanelerinde olduğunu”nu okuduğumda gerçekten 

heyecanlanmıştım. Heyecanım, devasa kültürün büyük bir kısmın bizim kütüphanelerimizde 

olmasındandı. Zamanla kültürümüze ait hangi klasik eserle karşılaşsam, tahkik ve tercüme 

edeninin batılı bir araştırıcı veyahut en azından ülkemiz akademyasının dışında başka 

araştırmacıların olduğunu görmeye başladım. Tahkik veya başka bir dile tercüme edilen 

eserlerin, kütüphanenin karanlık odalarından önümüze gelmesini önemsemekle beraber, 

esasında inceden inceye bir sıkıntı da hissediyordum. Bu, sanırım olaya dÀhil olamamaktan 

kaynaklanıyordu. Sayın hocam Prof. Dr. İsmail KÖZ,  “Şemsu’d-Dín Semerúandí’nin 

Mantık İlmindeki Yeri” adı altında doktora dersi okutmaktaydı. Bu dersi, doktora çalışması 

esnasında karşılaştığı ve her bakımdan bütün bilimsel sıfatlara haiz ÚısùÀsu’l-EfkÀr ve 

şerhinin itibarının iadesi olarak koymuştu. Kendileri bu iki eseri oldukça 

önemsemekteydiler. Doktora ders dönemi esnasında, daha önce heyecanını ve sıkıntısını 
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hissettiğim duruma müdahil olacak bir durum gelişti ve saygıdeğer hocam, doktora tez 

konusu olarak bana ÚısùÀsu’l-EfkÀr’ı vermeyi düşündüğünü söyledi. Bu beni iyiden iyiye 

heyecanlandırdı, ancak aynı zamanda telaşlandırdı da. Çünkü hocam konuyu Semerúandí’nin 

mantık anlayışı olarak vermeyi düşünmediğini, bilakis onu kütüphanelerin karanlık 

odalarından bütünüyle dışarı çıkarmayı düşündüğünü, bundan dolayı da tezi eserin tahkiki, 

tercümesi ve değerlendirmesi şeklinde vereceğini söyledi. Van Ess’in makalesiyle 

hissettiğim sorumluluk tarafıma devdi edilmişti. İşte bu tercüme, hem hocamın eser 

konusundaki heyecanının hem de eserin iade-i itibarının bir ürünü olarak ortaya çıktı.  

“İade-i itibar” ifademiz, sorumluluğun kÀmilen yerine getirildiği şeklinde 

anlaşılmamalıdır. Klasik bir eserin tercümesi, kolay olmadı. İçimde müellifin söylemediği 

şeyi söyletme, söylediği şeyi de söyletmeme endişesi hep var oldu. Bu sorumluluğu kÀmilen 

yerine getiremediğimi, ancak elimden geleni yapmaya çalıştığımı söylemek isterim. Bu 

kaygımı hocamla paylaştığımda, bunun bir başlangıç teşkil etmesi için tercümeyi dÀhil 

ettiğini, yapılacak düzeltmelerle ÚısùÀsu’l-EfkÀr’ın dilimize bir katkı olacağını söyleyerek 

beni cesaretlendirdi. Verdikleri bu zor, bir o kadarda heyecan verici sorumluluktan, 

duydukları güvenden ve nihayet çalışma azmimi kamçılayan teşviklerinden dolayı 

kendilerine teşekkür ediyorum. 

 ÚısùÀsu’l-EfkÀr’ın çetin üslubu bizim takatimizin üstündeydi, ancak müellifimizin 

yazdığı şerhi bu konuda en büyük yardımcım oldu. Şeróu’l-ÚısùÀs, dÀima heyecanımın 

ayakta kalmasını sağladı. Tercüme esnasında karşılaştığım bütün müşküllerimi gidermese de, 

birçoğuna yardımcı oldu.  

 Tercümede olabildiğince müellifin ne söylediği ile hareket ettik. Olabildiğince metne 

bağlı kaldık. Ancak kaynak dil ile hedef dil arasındaki farklılıklar, bazı tasarrufları zorunlu 

kıldı. Sıkıntılı yerleri şerhlerden aldığımız kelime, cümle ve hatta paragraflarla sarahate 

kavuşturmaya, daha anlaşılır kılmaya çalıştık. Şerh ziyadelerimizi, köşeli parantezle ayırdık. 

Parantez kaldırıldığında anlamın bozulmamasına özen gösterdik. Şerhten yer yer paragraf 

boyutundaki ziyadeler konusunda bizi cesaretlendiren şey, şerhin müellifimiz tarafından 

yazılmış olmasıdır: Bir metni, ancak yazarı daha iyi açıklayabilir. Teknik terimler konusunda 

dilimizin imkÀnlarını kullanmaya çalıştık, ancak karşılıkları konusunda karıştırmanın olacağı 

teknik terimleri oldukları gibi yazdık. Her bilimsel çalışma gibi tercümede zamanla 

olgunlaşmaktadır. Tercüme esnasındaki yorgunluğumuzu, araştırıcıların ondan kolay bir 

şekilde faydalanabileceği konuma getirerek sevince tahvil etmek istiyoruz. 
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Üç aşamalı çalışmamız oldukça yorucu, fakat hiç şüphesiz sonucu düşünüldüğünde 

yorgunluğu sevince tahvil edilebilecek bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Çalışmam 

esnasında farklı açılardan yardımlarını gördüğüm hocalarımı, arkadaşlarımı ve bazı 

kurumları burada özellikle zikretmek istiyorum. İlerleyen yaşına rağmen doktora döneminde 

bize ders verme lütfunda bulunan ve yaptığımız istişarede, arz ettiğimiz üç konudan en 

uygununun, tefekkür dünyamıza katkısının daha doğrudan olacağı gerekçesiyle 

Semerkandî’nin Kıstâs’ının çalışılmasının olacağını söyleyerek bize cesaret veren sayın 

hocam Prof. Dr. Necati ÖNER’e; böylesine onurlu bir görevi tarafıma tevdi eden, 

çalışmamın her aşamasında yardımlarını ve cesaretlendirmelerini yanımda bulduğum 

danışman hocam sayın Prof. Dr. İsmail KÖZ’e; bazı tashihlerde bulunan ve odasını benimle 

paylaşarak kesintisiz çalışma ortamı sağlayan sayın hocam Prof. Dr. M. Tahir YAREN’e; tez 

izleme kurulumda bulunarak her türlü kolaylığı sağlayan hocalarım Prof. Dr. İbrahim 

SARIÇAM ve Prof. Dr. Hasan KURT’a; tezimi okuma lutfunda bulunarak tespit ve 

tashihlerinden müstefid olduğum hocam sayın Prof. Dr. Celal TÜRER’e; çalışmamın her 

aşamasında her türlü yardım talebime sabır ve özveri ile cevap veren arkadaşım Ar. Gör. 

Ahmet YILDIZ’a; Arapça metni kendisine okuduğum ve bu vesileyle tashihlerinden 

ziyadesiyle müstefid olduğum arkadaşım Ercan AYGÜN’e; gerek tahkik, gerekse de tercüme 

esnasında yardım taleplerimi hiçbir zaman geri çevirmeyen Dr. Zekeriya YILMAZ ve 

Süleyman BAYBARA hocalarıma; öğrenci evinin bütün sıkıntılarını ve güzelliklerini 

paylaştığım ve kendisiyle KitÀbu’n-NecÀt’ı okuduğum arkadaşım Yrd. Doç. Dr. İsmail 

HANOĞLU’na; çalışmam için gerekli yazma eserlerin ivedilikle temini konusunda yardımcı 

olan Fakültemiz kütüphanesi müdürü ve çalışanlarına, özellikle Mustafa ARSLAN’a, 

Süleymaniye kütüphanesi emekli müdürü Nevzat KAYA ve mevcut müdürü Emir EŞ beye 

ve Manisa İl Halk kütüphanesi müdürü ve çalışanlarına; çalışmamıza verdikleri teknik 

desteklerinden dolayı Muhammed Ali AĞILKAYA ve Ali Erdem ÖZEL arkadaşlarıma; ve 

nihayet bütün tahsil hayatımın örneği, rehberi Yahya DOĞAN’a teşekkürü keyifli bir görev 

biliyorum. 

Necmettin Pehlivan 

31 Aralık 2010 

Beşevler/Ankara 
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Bismillahi’rBismillahi’rBismillahi’rBismillahi’r----Raómani’rRaómani’rRaómani’rRaómani’r----RaóímRaóímRaóímRaóím    

 

[1] Hamd; akılların zatını idrak etmede şaşkınlığa düştüğü, derin düşüncenin ulÿhiyetinin 

kemalini itiraf ettiği ve sonradan olma varlıkların da ezeliyetinin zorunluluğuna şahitlik ettiği 5 

Allah’a; selam da kutsi nefis sahiplerine, kendilerinden razı olunan benliklere, özellikle 

varlıkların en hayırlısına, güzel ayetlerin sahibi Muóammed (s.a.s)’e ve O’nun temiz ailesi 

ve arkadaşlarınadır. 

 

[2] Sonra, bu kitap mantık kanunlarını kapsamlı bir şekilde bir araya getirmektedir ki, biz 10 

onda, muteúaddimÿn’dan olan bilginlerin ve müteaòòirÿnun faziletlilerinin makalelerinden, 

tartışmalı konulara işaret ederek ve kabul ve itirafa daha uygun yerleri belirleyerek değerli 

eklemeleri ve garip itirazları kapsayan eksiksiz bir özeti, yeterli bir usulü ortaya koyduk. 

İnsaf yolunda yürüyenden ve esef verici durumlardan uzak durandan, onun inceliklerine 

iyice bakması, hakikatlerini düşünmesi, taassupla bir tarafa yönelmemesi ve taklitle de hak 15 

tarafında aşırılık göstermemesi beklenilmektedir. Eğer böyle yapmazsa, Allah onunla benim 

aramdadır ve O, bilici olarak yeter. Biz onu Úısùasu’l- EfkÀr fí Taóúíúi’l- EsrÀr olarak 

isimlendirdik.  O da bir mukaddime ve iki makaleden oluşmaktadır. Birinci [Makale]si: 

Taãavvur’dur. İkinci [Makale]si: TasdíúÀt’tır.  

 20 

<GİRİŞ (MUÚADDİME)GİRİŞ (MUÚADDİME)GİRİŞ (MUÚADDİME)GİRİŞ (MUÚADDİME)>    

 

[3] Mukaddimeye gelince o, iki faãıldan oluşur.[3] Mukaddimeye gelince o, iki faãıldan oluşur.[3] Mukaddimeye gelince o, iki faãıldan oluşur.[3] Mukaddimeye gelince o, iki faãıldan oluşur.    

 

Birinci FBirinci FBirinci FBirinci Fasıl asıl asıl asıl     25 

Mantığın Mahiyeti ve Ona Olan İhtiyaçMantığın Mahiyeti ve Ona Olan İhtiyaçMantığın Mahiyeti ve Ona Olan İhtiyaçMantığın Mahiyeti ve Ona Olan İhtiyaç    

 

[4] [Müteaòòirÿn’dan bir grup bilgin] dediler ki: èİlim ya taãavvur’dur: Tabi eğer hüküm 

olmaksızın idrakse; ya da taãdíú’tir: Tabi eğer onunla[hükümle] beraber [idrak] ise. Ve bu 
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bütün [idrak ile hüküm] taãdíú’tir. [Onlar “hüküm”le, kayıtlanmış tasavvurların ortaya 

çıkmasının gerekliliği olmasın diye “olumlama” ve olumsuzlama”yı kastederler. Örneğin: 

Taãavvur’u tarif ederken kullanılan “konuşan/düşünen canlı” gibi. Ve onun taãdíú’in tarifine 

girmesi gibi. Bu tarife göre taãavvur, hüküm olmaksızın idraktir ve gerekli olanları 

kapsamamaktadır. Taãdíú ise “idrak” ve “hüküm”ün toplamıdır ve gerekli olmayanlara mani 5 

olamamaktadır. Ancak biz, “taãavvur’un tarifi, gerekli olanları içine almamaktadır.” dedik, 

çünkü ondan, önermedeki her iki tarafın tasavvuru çıkarılmıştır, çünkü hüküm olmaksızın 

idrak değildir, belki onunla beraberdir. Ancak biz, “taãdíú’in tarifi, gerekli olmayanlara engel 

olmamaktadır.” dedik, çünkü o zaman üzerine hüküm verilenle beraber hükmün 

tasavvurunun taãdíú olması gerekir. Keza kendisiyle hüküm verilenle beraber hükmün 10 

tasavvurunun da taãdíú olması gerekir. Sen dersen ki: “Toplam”la kastedilen önermenin 

taraflarının tasavvuru ile hükmün toplamıdır. Ben de derim ki: O zaman sen bu tarifin ve 

taksimin bozuk olduğunu itiraf etmiş olursun. Tarife gelince, tarifte lafızdan anlaşılmayan 

şeyin kastedilmesi geçersizidir. Onunla itiraf, tarifin bozukluğuyla itirafın aynıdır. Taksím’e 

gelince, bu “toplam”, tekrardan gerekli olan şey değildir, belki ancak idrakin sadece hükümle 15 

beraber olması gerekir. Taksím, tekrardan gerekli olur ve aksi durumda hasretmek gerekir.] 

Onlar önermenin iki tarafını tasavvur etmenin tasavvur olmadığını gerekli görürler. Bundan 

dolayı onlarda bundan kaçındılar zaten. 

 

[5] Onlar dediler ki: èİlim ya taãavvur’dur: Tabi eğer “hükmün èitibarı” olmaksızın idrakse; 20 

ya da taãdíú’tir: Tabi eğer “onun [hükmün] èitibarı” ile beraber [idrak] ise. [Çünkü taãavvur 

o zaman ister hükümle beraber olsun, ister olmasın hükmün èitibarı olmaksızın idraktir. Ve o 

zaman da önermenin taraflarını tasavvur etmek taãavvur olur, çünkü o, eğer hükümle beraber 

olursa, bu durumda o, o olması bakımından hükmün èitibarı olmaksızındır. Taãdíú’in ve 

taksím’in tarifinin bozukluğunun başka bir şeyle beraber kaldığı açıktır, çünkü şüphe, 25 

taãdíú’in hükümle beraber olmaksızın değil de hükmün èitibarıyla beraber idrak olmasıyla 

hissedilmektedir. Ve bu da onların görüşlerinin hilafınadır. Şayet taãdíú, bunun dışındaki 

bölmeden sonra alınırsa, başka bir yönden taksímin bozukluğu gerekli olur.] Bu görüşün 

ibaresini en iyi ifade olarak görmek mümkündür ve şöyle söylenebilir: èİlim ya taãavvur’dur: 

Tabi eğer hüküm ona dÀhil olmazsa, ya da taãdíú’tir: Tabi eğer ona [hüküm] dÀhil olursa. Bu 30 

[görüşte] bazı müteaòòirÿnun nazarından meşhurdur. 
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[6] Kudema’ya ve müteaòòirÿn’un muóaúúiklerine gelince, onlar taãdíú’in sadece hüküm 

olduğu ve her iki tarafı tasavvur etmenin onun şartı olduğu, her iki kısmı olmadığı 

görüşündedirler.  Birinci görüşe göre ise, aksidir ve onlara onun ‘eğer bu üç tasavvurat 

hakkında bütünlük arzeden bir yapıya[ictimai hey’et] itibar edilirse, taãdíú, kendisinde bilgi 

olmayan şeye dÀhil olan ilim olmaz, çünkü bütünlük arzeden yapı, èilim değil, belki 5 

ma´lÿmdur ve aksi durumda taãdíú, tek bir èilim değil de, ilimler olur, şeklinde cevap 

verilebilir. Ve orada (bu konu hakkında) birçok söz vardır. [Benim sözüm tek bir ilim olduğu 

hakkındadır. Sen dersen ki: İçtimai surete tikel olarak değil de arazi olarak itibar edilmesi 

niçin caiz olmasın? O zaman ne kendisinde ilim olayan şeye dÀhil olması ve ne de tasdikin 

ilimler olması gerekir. Derim ki: Şayet cüz olmazsa, tasdikin mahiyeti sadece üç tasavvurdan 10 

ibaret olur ve bundan dolayı da tek bir mahiyet olmaz ve böylece de tasdik, ister suretle 

beraber olsun ister beraber olmasın tek bir şey olmaz.] Şayet biz, bunu görmezden gelirsek, 

bu durumda [taãdíú’in sadece hükümden ibaret kılındığı] bu görüş, taãdíú’in hükümleri 

konusunda daha evla ve daha uygundur. Çünkü o[ilk dönem ve sonraki dönem bilgi]nlar, 

taãdíú’in açıklığı, kazanılmışlığı, doğruluğu, yanlışlığı, kesinliği ve kesin olmayışına ancak 15 

sadece hükme kıyasla itibar edileceği konusunda ittifak etmişlerdir. [Çünkü onlar ap-

açık/bedíhí taãdíú’i, tarafların tasavvurunun, her ikisine nisbetle aklın kesinliğinde yeterli 

olması olarak tanımlamışlardır. Eğer her ikisi de kesb ile olursa, kesbí olan, aklın 

kesinliğinde taraflarının tasavvurunun yeterli olmaması olur. Eğer her ikisi de ap-açık ile 

olursa, onlar “doğru olan/ãÀdıú”ı, taraflarının her ikisi ister mutabık olsun ister olmasın 20 

nefsu’l-emr’de hükmü mutabık olan olarak tanımlarlar ve “kesin olmayan/gayru yaúín”i ise 

bunun hilafına tanımlarlar.] Bundan dolayı da taãdíú, buna uygun olmayan bir bütünden 

ibaret kılınmıştır, çünkü bir şeyin ap-açık[bedíhí], kesin[yaúín] ve doğru olması, onun 

cüzlerinin bazılarının varlığının kesbi, kesin olmayan ve doğru olmayan olmasıyla 

gerçekleştirilemezdir. Bu problemlidir. Eğer ıstılaha irca edilirse ve ıstılahları da 25 

kapsamıyorsa, bu durumda zorunlu olmaksızın birincinin terki kötüdür, hatta muhassalín 

indinde hata kuvvetindedir. Bundan dolayı biz, muhaúúiúÿn’un görüşünü tercih ediyoruz. 

 

[7] Deriz ki: Burada bilmen gereken, èilimle kastedilen, cehlin kısmı olan mutabık kesin 

itikad ile açıklanmış ilim değildir, belki mutabık olan veya olmayandan daha genel olan 30 

şeydir ve o da “şeyin suretinin akılda ortaya çıkmasından ibarettir.” [Bu tarif, bu yerde 

uygun değildir, çünkü bir şeyin suretinin o şeye mutabık olması gerekir, aksi durumda onun 
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sureti mutabık olmayanı kapsamaz. Onun “akılda” sözü vÀcib olanın ilmini dışarı çıkarır, 

çünkü onlar, “akıl” lafzını “vÀcib” olana ıtlak ederler, ancak onlar, onun varlığının eşyanın 

sureti için zarf olması konusunda ihtilaf etmişlerdir, hatta bu konuda “akılda bir şeyin 

suretinin ortaya çıkmasından ibarettir” denilmesinin geçerliliği hakkında da ihtilaf 

etmişlerdir. Biz deriz ki: Bir şeyin sureti, mutabık olmayı ve onun dışındakini bilmek içindir. 5 

Yine biz “akılda”yı orada “vÀcib”in ilmini derç etmek için söyleriz. Burada “èilim”le 

kastedilenin mutabık olandan veya mutabık olmayandan daha genel olduğu bilindiği zaman,] 

o zaman da şöyle diyenin cevabı ortaya çıkar: İlim tasavvur ve taãdíú olarak bölündüğü ve 

her ikisi de ilim ve cehl olarak bölündüğü zaman, bu durumda èilmin, èilim ve cehl olarak 

bölünmesi gerekir ve o da ya tasavvur’dur: Bu durumda şey, ne olumlu nisbetin vukuu ile ve 10 

ne de vuku bulmaması iledir; ya da taãdíú’tir: Bu durumda onlardan biri iledir. Taãdíú, bu 

nisbet ister vaki olsun, ister vaki olmasın akılda ortaya çıkar. Bu mana ise, hükmün 

hakikatinin aynıdır. Bundan dolayı da taãdíú, hükümdür. Birincisi olumlama, ikincisi 

olumsuzlamadır. O ikisini Muallim [Aristo] “èikaè” ve “intizaè” olarak isimlendirmiştir. Bu 

mana, akli hükümdür. DelÀlet eden lafız da lafzí hüküm üzerinedir. Bundan bilinen şudur: 15 

Olumsuzlama, ancak olumlamanın akledilmesinden sonra akledilir, çünkü meydana gelişin 

yokluğu, ancak meydana gelişin tasavvurundan sonra tasavvur edilebilir.[İmÀm “iúaè”nın 

olumlu hüküm olmadığını iddia etmiştir ve şöyle demiştir: “Taãdíú hakkında gerekli olan, 

kendisi üzerine hüküm verilenin, kendisiyle hüküm verilenin, ikisi arasındaki hükmün ve bu 

hükmün “iúaè”sının tasavvurudur”. Sen biliyorsun ki, “iúaè” olumlu hükmün aynısıdır. 20 

Bundan dolayı da olumsuzluk, ancak olumluluğun akledilmesinden sonra akledilir, çünkü 

“vukunun yokluğu”, ancak vukunun tasavvurundan sonra tasavvur edilebilir. Çünkü bir şeye 

izafe edilen, ancak o şeyin akledilmesinden sonra akledilir.] Bundan dolayıdır ki, Şeyh [İbn 

SínÀ] ŞifÀ’da şöyle demiştir: “Olumsuzlama, ancak olumlamanın akledilmesinden sonra 

akledilir ve ifade edilir.” 25 

 

[8] Her ikisinden [taãavvur ve tasdíú’ten] oluşan bütün, ne ortaya çıkması için bir fikri 

ameliyeye sahip olmayan zorunludur, aksine olsa bilmediğimiz şey kalmazdı (; oysa eşyadan 

bazılarını bilmiyoruz); ne de [ortaya çıkışında] ona [fikri ameliyeye] ihtiyaç duyan 

nazari’dir, bu durumda devr ve teselsülün luzÿmu ile biliriz bir şeyi. Öyleyse bu durumda 30 

her ikisinden[tasavvÿr ve taãdíú’ten olanların] bazıları zorunludur, diğer bazıları da 

nazaridir. 
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[9] Veya biz şöyle diyelim: [Taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] bütün ne zorunludur: çünkü 

ondan bazıları, araştırmaya ve fikri bir ameliyeye ihtiyaç duymaktadır, ne de kesbídir: çünkü 

bazıları araştırma ve fikri bir ameliye olmaksızın ortaya çıkarlar. 

 5 

[10] Sen dersen ki: Birinci üzerinde iki şüphe var: 

 

[11] Bir:Bir:Bir:Bir: [Taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] bütünün kesbí olması takdirine göre sizin “şayet 

[taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] bütün kesbí olursa,  ya devr, ya da teselsül gerekir” sözünüz 

de kesbí olur. Bu kısmın geçersizliği üzerine sizce istidlal nasıl mümkündür? 10 

 

[12] İki:İki:İki:İki: Eğer onlar “zorunlu” ile “ap-açık[bedíhí]” olanı kastediyorlarsa, biz, şayet [taãavvur 

ve taãdíú’ten oluşan] bütün “ap-açık[bedíhí]” olmazsa, algılanabilen, tecrübe edilebilen, 

sezgisel olarak bilinebilen veya zorunlu olanların dışında bir şeyde son bulacağı ihtimalinden 

dolayı devr ve teselsülün gerekli olacağını kabul etmiyoruz. 15 

 

[13] Sen dersen ki: Biz şöyle diyoruz: [Taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] bütün kesbí değildir 

ve o zaman tamam olur. 

 

[14] Ben derim ki: Tamam olur, ancak onların iddia ettiği bir sonuç çıkmaz. Eğer onlar 20 

onunla[zorunlu ile] nasıl olursa olsun zorunluyu kastediyorlarsa, biz, şayet [taãavvur ve 

taãdíú’ten oluşan] bütün zorunlu olursa, duyumlamaya, tecrübeye, sezgiye ve bunların 

dışında bir şeye dayanma ihtimalinden dolayı bilmediğimiz bir şey kalmaz görüşünü kabul 

etmiyoruz. 

 25 

[15] Birincinin cevabı:Birincinin cevabı:Birincinin cevabı:Birincinin cevabı: Bu önerme nefsü’l-emrde bilinmektedir, bundan dolayı da bu 

[bütünün varlığının kesbi olması veya olmaması] takdir[i] üzer[in]e bilinmesi veya 

bilinmemesi hali değildir. Eğer bilinmezse, onun istilzamı dolayısıyla bu takdirin yokluğu, 

vakıanın hilafını gerektirir; aksi durumda zikrettiklerimiz tamam olur ve aynı şekilde takdirin 

yokluğu gerekli olur. Çünkü her takdir, takdirin yokluğunu gerektirir, o da aranılan şeydir. 30 
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[16] İkincinin cevabı:İkincinin cevabı:İkincinin cevabı:İkincinin cevabı: Biz diyoruz ki: Nasıl olursa olsun [taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] 

bütün kesbe ihtiyaç duyulmadığından dolayı şayet zorunlu olursa,  bu durumda şüphe de 

ortadan kaldırılmış olur. Veya biz deriz ki: [Taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] bütün kesbí 

değildir, fakat daha önce zikredildiği üzere, devr ve teselsülden dolayı kesb/çalışarak elde 

etme imkÀnsız olur. İkinci durum geçersizidir[; çünkü biz, bazısını çalışarak elde ediyoruz]. 5 

Bu sondan aklın soyutlamasıyla, duyum ile, tecrübe ile, tevatür ile, sezgi ile, yaygın[şöhret] 

ile, istılah ile, zan ile veya yanlış ile ortaya çıkan şeye gidiş gereklidir. Böylece de [taãavvur 

ve taãdíú’ten oluşan] bazılarının kazanılmış, bazılarının da kazanılmamış olduğu 

bilinmektedir. 

 10 

[17] Sen dersen ki: [Taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] bütünün yanlışta son bulması niçin 

ihtimal dÀhilinde olmasın? Çünkü o zaman ikinci durum geçersiz olmaz. 

 

[18] Derim ki: Suretlerin bazısında ihtimal dÀhilinde olursa, böyledir. [Taãavvur ve 

taãdíú’ten oluşan] bütün hakkında olmasına gelince, matematik ve kesinlerde olduğu gibi 15 

ihtimal dÀhilinde değildir. 

 

[19] Birisi şöyle diyebilir: Eğer tasavvur ile kastedilen, herhangi bir yönden şeyin tasavvuru 

ise, bu durumda biz, [taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] bütünün zorunlu olmadığını kabul 

etmiyoruz. Eğer tasavvur ile kastedilen, hakikati bakımından bir şeyin tasavvuru ise, biz bu 20 

durumda eğer [taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] bütün kesbí olursa, devr ve teselsülün de 

gerekli olacağını kabul etmiyoruz. Şayet her ikisinin [, yani taãavvur ve taãdíú’in] künhünün 

tasavvuru, şeyin künhünün bilgisinin herhangi bir yönden başka bir şeyin bilgisiyle ortaya 

çıkma ihtimalinden dolayı, diğerinin künhünün tasavvuruna dayanırsa ancak gerekli olur: Bu 

da tıpkı bileşik mahiyetlerin bilgisinin, onun basitlerinin herhangi bir yönden bilinen olması 25 

bilgisiyle beraber olması gibidir. Çünkü o, arazlar ve göreliler ile tasvir edilmiştir[; çünkü 

basitlerin tanımı mümkün değildir. O zaman da ne devr, ne de teselsül gerekli olur]. Bu yön 

de, aynı şekilde herhangi bir yönle bilinirdir. Sonra her ikisinden [taãavvur ve taãdíú’ten ] 

nazarí olan bazılarının, “düşünme ameliyesi[el-fikr]” ile zorunlu olan bazılarından elde 

etmek mümkündür ve o [düşünme ameliyesi] da bilinmeyene ulaştırmak için ortaya çıkan 30 

işlerin düzenidir. Böylece bu düzen belirli bir yol ve zorunlu olarak bilinmeyen özel 

şartlardan ibarettir. Ancak düşüncenin gerektirdiklerinde bir çelişki ortaya çıkarsa, bu 
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durumda onların doğru ve yanlışıyla beraber bu yolları, şartları ve kapsamı örfen ifade 

edecek bir kanuna ihtiyaç duyulur ki o da “manùıú”tır. O da [Şeyh tarafından el-İşÀrÀt’ta] 

şöyle tasvir edilmiştir: “Kurallarına riayet edildiğinde, insanı düşünme ameliyesinde hatadan 

koruyan alet-i kanuniyedir.”[Álet, esere ulaşmak için fail ve etkilediği şey arasında vasıtadır. 

Bazıları “etkilediği şey”i bu tanımdan yakın illeti çıkarmak için “yakın” ile kayıt altına 5 

aldılar, çünkü o, esere ulaşmak için uzak ve mèalÿl arasında vasıtadır. Orada dikkat edilmesi 

gereken bir nokta var: Çünkü biz, mèalÿlun uzak olanın tesiriyle olduğunu kabul etmiyoruz, 

belki yakın olanın tesiriyledir. Yakın, uzak olanın tesirindendir. Evet, bu kayıt, güzeldir, 

ancak bu amaç için değildir, hatta işte böyledir. “ÚÀnÿn” Süryanicedir. Denilmiştir ki, 

düzenleyendir. Burada kastedilen, kendisinden düşüncenin tamamının hükümlerinin bilindiği 10 

küllí iştir. “Ona riayet edildiğinde insanı koruyan” dedi “sadece koruyan” demedi, çünkü 

mantıkçı, mantığa riayet etmediği zaman hata yapabilir. Burada “Àlet-i úÀnÿniye” cins, 

ondan sonrakiler ise “ayırım/faãıl” gibidir.] 

 

[20] Denilirse ki: Şayet çalışarak elde etme mantığa dayanırsa, mantığın eğitimi imkÀnsız 15 

olduğundan imkÀnsız olur, çünkü o bütün cüzleriyle zorunlu değildir. Ve aksi durumda bir 

bütün olarak ilk ilkelerin varlığı dolayısıyla düşünme ameliyesinde yanlış imkÀnsızdır[; 

çünkü zorunlulardan olan ilk ilkeler hatadan salimdirler]. İlmin varlığının usullerinin 

tamamıyla ondan [, yani zorunlu olanlardan] nazarí olanlara intikali, o zaman, zorunludur: 

Bu durumda öyleyse ya cüzlerinin tamamıyla, ya da bazısıyla nazarídir. Böylece de onların 20 

zikrettikleri kanunlara ihtiyaç duyulur ve ya devr, ya da teselsül gerekli olur. Eğer onun 

eğitiminin cevazını kabul edersek, ancak o faydasız bir şeydir, çünkü mantıkçı olmayan 

düşüncelerinde isabetli iken, mantıkçı hata yapabilir. 

 

[21] Sonra şöyle denildi: Ondan bazısı ap-açık[bedihí] ve bazısı kesbi olan, ap-açık[bedihí] 25 

bir yolla bu bedhíden elde edilmiştir ile birinci cevaplanmaz, çünkü şayet böyle olursa, ya 

düşüncelerde yanlışın imkÀnsızlığı, ya da ihtiyaçlar gerekli olur. Çünkü bedihí olan bazıları, 

bedihí yolla beraberdir. Eğer istilzamın bedihí olması kesbí olan bazıları dolayısıyla ise, 

akıllılar mantık hakkında iştirak ederler. Böylece de düşüncelerde yanlış, imkÀnsız olur [. 

İstilzamın kesbiliği başka bir kanuna ihtiyaç duyarsa, devr ve teselsül gerekli olur]. Aksi 30 

durumda nasıl olursa olsun başka bir kanuna ve bedihí olan mantıktan kesbí olanların elde 

edildiği yolların desteğine ihtiyaç duyulur: Onlarda hulf ve döndürmedir ve her ikisi de 
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kesbídir. Hulf’e gelince, o, önermenin, olumsuzlamanın, olumlamanın, modalitenin ve 

bunların dışındakilerin bilgisine dayanır ve bunların hepsi de kesbídir. Döndürmeye gelince, 

aynıdır, çünkü  [mantıkta] açıklanmaktadır. 

 

[22] Birincinin cevabı:Birincinin cevabı:Birincinin cevabı:Birincinin cevabı: [Taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] bütünün varlığının bedihí olmasından 5 

kesbí olan bazıları dolayısıyla istilzamın bedihí olması gerekmez. (Ve) [taãavvur ve 

taãdíú’ten oluşan] bütünün varlığı da mantık ile bilinir, çünkü o, önermelerin taraflarının 

tasavvuruna, önermeler arasındaki telifin yönüne ve kesbí olan bazılarına dayanır. Çünkü 

önerme, eğer bedihí olursa, bu durumda ancak tarafların tasavvurundan sonra olması dışında 

ne onunla bilinmesi gerekir ve ne de problem çözülmüş olur. Çünkü tarafların tasavvuru, 10 

önemsiz bir işaret ve herhangi bir vaz’a ilişkin tenbih ve yanlıştan salim olan bir ıstılahla 

elde edilebilir, çünkü nazari ilimler iki kısımdır: Yanlışın muhtemel olduğu ve yanlışın 

muhtemel olmadığı kısım. Fakat yine herhangi bir çaba olmaksızın bir bilgi duyulduğu 

zaman, konuların ve terimlerin bilgisi gibi, işitilmemiş şey üzerine olan vukuf çok zordur. 

Beş tümeli’in bilgisi bunun örneğidir. Çünkü biz “cins” ile bu manayı, “ayırım/faãıl” ile şu 15 

manayı kastediyoruz denildiği zaman, akıl herhangi bir külfete katlanmaksızın kabul eder. 

Tümeller kitabının çoğu bu kabildendir. Ve önermelerini çelişkinin, döndürmelerin tarifi, ve 

kıyasların telif edilmesinin yönü de bu kabildendir.  [Taãavvur ve taãdíú’ten oluşan] bütünde 

yol, “hulf” iledir ve o da “bedihí”dir. Kaim olmada (dayanmada), ancak taraflar 

dolayısıyladır, yoksa nisbet ve döndürme ile değildir. Eğer kesbí olursa, bu durumda o 20 

hulf’ten ve onun dışında kesin olmayan bir yoldan elde edilir. Zaten onlar da onun üzerine 

dayanmaktadırlar. 

 

[23] İkincinin cevabı:İkincinin cevabı:İkincinin cevabı:İkincinin cevabı: İsabet (doğruluk) bazen düşüncenin vukuunun, istilzami bedíhí düzen 

üzerinde olmasıyla olur: Birinci[şekil] ve istisnai[kıyas] gibi; bazen de mutlak, Allah 25 

indinden desteklenme ile mutlak olur. [Bazı vakitlerde] birinciden [ ve mutlak olarak] 

ikinciden müstağni olma, [mantık] dışındaki şeyden müstağni olmayı gerektirmez. 

 

[24] Üçüncünün cevabı:Üçüncünün cevabı:Üçüncünün cevabı:Üçüncünün cevabı: Yanlışlık bazen mantığın alanına giren suret bakımından değil de, 

içerik bakımından olur.   30 
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İkinci Fasıl İkinci Fasıl İkinci Fasıl İkinci Fasıl     

Mantığın KonusuMantığın KonusuMantığın KonusuMantığın Konusu    

 

[1] Her ilmin konusu, kendisinde “õÀtí èaraêlar”ın incelendiği şeydir ve o da zatın sınırlarını 

ortaya çıkaran şeydir. Bu, ya vasıtasız olur: insan için şaşkınlık gibi, ya da eşit bir vasıta ile 5 

olur: onunla[şaşkınlık] dolayısıyla gülmek gibi, ya da onun bir cüzüyle olur: [İnsanın] cisim 

olması bakımından bir vasıta ile hareketi gibi, çünkü bu kısmın “sınırlarının[èuruê]” kaynağı 

“õÀt”tır. Ya hariç bir durum vasıtasıyla araz olan şey, varlığı itibariyle insan olan canlı için 

gülmek gibi özel olur, ya da cisim olan beyaz için hareket gibi daha genel olur. Bu durumda 

(onlar) õÀtí èaraê olmazlar, çünkü bu “sınırların[èuruê]” inşasında õÀt için bir giriş yeri 10 

yoktur, keza sıcaklık dolayısıyla cisimde hararetin ortaya çıkması gibi ayrı bir iş vasıtasıyla 

arız olanda aynı şekildedir. İlk iki kısım “àaríb èaraê” olarak isimlendirildi. Üçüncünün de 

ondan olduğu açıktır. Bunlar altı kısımdır. Üçü “õÀtí èaraê”dır, üçü de “õÀtí olmayan 

èaraê”dır. Sınırlama açıktır.  

 15 

[2] Mütekaddimín’in ve müteahhirín’in muhakkikleri[mantığın konusu hakkında ihtilaf 

ettiler ve ] şöyle dediler: Mantığın bizzat kendisi tümeli, tikeli, õÀtíyi, èaraêíyi, konuyu, 

yüklemi, yani ikinci akledilirleri öyle olmaları bakımdan olmayarak incelerse, bu “ilk 

felsefe”ye [, yani ilm-i ilahi’ye] düşer. Onların mantıkta incelenmeleri, ilkeler olmaları 

bakımındandır, yoksa problemler omları bakımından değil, ancak böyle olmaları bakımından 20 

bilinirlerden bilinmeyenlere bunlar vasıtasıyla ulaşmak nasıl mümkün olur ve hangi 

yöndendir? Örneğin bir usta gibi: Direkleri ve kiremitler araştırdığı zaman, onlar basit, 

bileşik veya tabii olarak sıcak ve soğuk,  gelişen veya gelişmeyen olmaları bakımından 

incelemez, belki bir evin onlardan birbirine nasıl birleştirilmesi bakımından ve evi bir araya 

getiren şeylere dayanak olmaları bakımından inceler. Örneğin: Sert/katı, doğru bir 25 

yumuşaklık, büyük ve küçük bir eğrilik. Keza mantıkta onları, ulaşılması gereken yere 

ulaşmayı hissettirmeleri bakımından inceler. Böylece ikinci akledilirler mantığın konusudur. 

İkinci akledilirlerin manası şudur: Biz, o olmaları bakımından mahiyetleri ve hakikatleri 

tasavvur ettiğimiz zaman, birinci akledilirler olur. Biz bunların üzerine kayıtlayıcı veya 

haber bildirici bir hükümle, örneğin “bu tümeldir, şu õÀtídir, bu èaraêidir ve bunların 30 

dışındaki hükümlerle hükümde bulunursak, onlarınn yapısı aynı şekilde “ikinci 



 

 10 

akledilenler”dir. Şayet ikinci akledilenler üzerine kayıtlayıcı ve haber bildiren bir hükümle 

hüküm verilirse, onların yapısı “üçüncü bir derece” hakkında olur ve mantıkta bu derece 

hakkında inceleme yapar, çünkü mantık onların varlığının cins, ayırım, tür, özellik, 

ilinek[èaraz-ı Àmm ], tanım, tasvir, önerme, önermenin döndürmesi, önermenin çelişiği, 

kıyas, temsil vb. olmasını inceler ve o da ikinci akledilirler de mantık tarafından incelenen 5 

“tümeldir/haysiyet”tir ve [mantık] onlarla ulaşılması gereken yerdeki işe ulaşır ve o da ikinci 

akledilirlere ait olan õÀtí arazlardır, çünkü “cinslik” ve ayırımlık[el-faãlıyyetu]], ancak 

õÀtíye, õÀtí olması bakımından arız olur. Özellik[òÀããa] ve ilinek[èaraê-ı Àmm] aRÀzí olana, 

ancak aRÀzí olması bakımından arız olur. Önerme, konunun, yüklemin ve hükmün bütününe 

konu, yüklem ve hüküm olması bakımından arız olur. Kıyas ta önermelerin bütününe 10 

(önermeler olması bakımından) arız olur. Bunlar, muhakkiklerin görüşleridir. 

 

[3] Müteaóóirÿndan bir grup [Keşf’in sahibi gibi] bilgin[ler] onlara muhalefet etmişlerdir ve 

şöyle demişlerdir: “Mantıkçı, tümeli, tikeli, zatiyi, arazı, konuyu, yüklemi problemler olması 

bakımından inceler ve mantığın konusunu, bu halleri mantığın kapsamına sokmak için ikinci 15 

akledilirlerden daha genel olarak alır. 

 

[4] Doğrusu şöyle dememizdir: Mantığın konusu, öyle olmaları bakımından değil de, aynı 

şekilde yakın bir birleşmeyle tasavvuri aranılan şeye ulaştırması bakımından “malumatı 

tasavvuriye” ve “malumatı taãdíúiye”dir, bu itibarla “açıklayıcı söz[kavlen şarihen]” olarak 20 

isimlendirilir veya uzak bir birleşmeyle ki onun yapısı tümeldir, tikeldir, zatidir, arazdır, 

cinsdir, ayırım[faãıl]dır, özelliktir, ilinek[araz-ı Àmm]dır veya  yakın olarak taãdíúi aranılan 

şeye ulatırması bakımından [“malumatı tasavvuriye” ve “malumatı taãdíúiye”dir] ve bu 

itibarla “delil[hücceten]” olarak isimlendirilir veya uzak [olarak taãdíúi aranılan şeye 

ulaştırması bakımından[“malumatı tasavvuriye” ve “malumatı taãdíúiye” ]dır. Onun yapısı, 25 

önerme, döndürme, diğerinin çelişiği ve bunun benzerleri gibidir. Veya en uzak [ aranılan 

şeye ulaştırması bakımından [“malumatı tasavvuriye” ve “malumatı taãdíúiye” ]dır. Onun 

yapısı da konular, yüklemler ve benzerleri gibidir. Bu, onun zikrettikleridir. 

 

[5] Belki de onlar, daha önce bizin karar verdiğimiz gibi, onların yapısının “ilkeler” olması 30 

bakımından olmasında dikkatsiz davrandılar. Bununla beraber onları başka bir bozukluk 

bırakmaz ve o da mantığın onda araştırdığı her şey ya malumatı taãavvuriyeden, ya da 



 

 11 

malumatı taãdíúiyeden bilinendir. Şayet mantığın konusu malumatı taãavvuriye ve malumatı 

taãdíúiye olarak alınırsa, mantık konun arazını değil de bizzat kendisini araştırmış olur. Bu, 

bu yerin tahkikidir. 

 

[6] Açıklayıcı söz[el-kavlu’ş-şarihu], taãavvurun taãdíú’i tabii olarak öncelemesi gerektiği 5 

gibi, konuluş [vaêè] bakımından “delíl”i öncelemeyi hak eder, çünkü her taãdíú, hüküm 

olmaksızın tasavvurların üçü[, yani konu, yüklem ve aralarındaki nisbet] ile 

öncelenmektedir. Bir kimse bunlardan birini bilmezse, onun herhangi bir yönden tasavvuru 

kÀfi gelir. (Bu) bizim, belirli bir cisim üzerinde, biz onun hakikatini değilde belki bir yönden 

onun tasavvurunu bilmekle beraber, “belirli bir mekÀnı işgal edendir, başka bir mekÀnı işgal 10 

eden değildir” diye hüküm vermemiz gibidir. [ Tabii bakımdan öncelik, önceleyenin bir 

sonralanana muhtaç olması demektir, yoksa onda etkileyen olması demek değildir. Bu tıpkı 

parçanın bütünü, şartın şartlandırılanı, tasavvurun taãdíú’i öncelemesi gibidir. Çünkü o, 

müteaòòirÿn bilginlerin iddia ettiği gibi ya onun için bir cüz olur, ya da muóaúúiú bilginlerin 

iddia ettiği gibi bir şart olur. Ve hüküm hakkında yönlerden bir yönle, yani onun 15 

hakikatleriyle veyahutta üzerinde doğrulanan şeylerle bu üç tasavvurun ortaya çıkması 

yeterlidir. Tıpkı “insan” hakkında “canlıdır” hükmünde bulunmamız gibi. Bundan dolayı da 

bizin her ikisini hakikatleri bakımından tasavvur etmemiz ihtimal dÀhilinde olur ve herhangi 

bir yönden de her ikisini tasavvur etmemiz ihtimal dÀhilinde olur. Birincisine gelince, 

“konuşan canlı olarak insan”dan “iradesiyle hareketli duyulmayan canlı”yı, “nisbet”i ve 20 

“olumlu nisbetin vukuunu” tasavvur edebiliriz, daha önce öğrendiğin gibi. İkincisine gelince, 

“insan”dan “iki ayağıyla dik yürüyen”i, “sesli yiyen canlı”yı ve “ilgili nisbet”i tasavvur 

edebiliriz. Bundan dolayı da uzaktan gördüğümüz belirli bir cisim hakkında da “onun canlı” 

olduğunu bilmeden, -çünkü o, bileşik veya basit bir bitki veya cansız da olabilir. Ve gerçekte 

de önermelerin birçoğu bu kabildendir, çünkü eşyanın hakikatleri, çoğunlukla bilinir 25 

değildir-, onun hakkında “o, tuttuğu yer dolayısıyla işgal eden” ve “başka tuttuğu yer 

dolayısıyla işgal eden değildir” diye hükümde bulunabiliriz.] 

 

[7] Denilirse ki: Şayet şeyin herhangi bir yönden tasavvuruna hüküm gerekli olursa, mutlak 

olarak her bilinmeyenin, kendisi üzerine hükmü imkÀnsız kıldığı doğrudur. İkinci[olarak 30 

gelen “mutlak olan her meçhÿl, kendisi üzerinde hükmü imkÀnsız kılar” hükmü] geçersizdir, 

çünkü ondaki üzerine hüküm verilen şey, eğer mutlak olarak bilinmeyen olursa, bu durumda 
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mutlak olarak bilinmeyen üzerine hüküm mümkün olur, böyle bir durumda da çelişki ortaya 

çıkar. Eğer bir yönden bilinir olursa ve her bir yönden bilinir de onun üzerinde hükmü 

mümkün kılarsa, onun üzerine hükmün imkÀnsızlığı ile konu, onun üzerinde hükmü geçerli 

kılar. 

 5 

[8] Onlar [Keşf’in sahibi ve ona tabi olanlar ] şöyle cevapladılar: İkinci gelen[önerme] eğer 

harici olarak alınırsa, biz mukaddemin istilzamını, nasıl olursa olsun, onun konusu hariçte 

olmadığından dolayı men ederiz, çünkü hariçte olan her mevcud, mevcut ve şey olarak 

bilinirdir. Eğer hakiki olarak alınırsa, bu durumda istilzam doğrudur, ancak çelişki ortadan 

kalkar, çünkü biz, şayet bulunursa ve mutlak olarak bilinmez olursa, üzerine hüküm 10 

imkÀnsız olur ve orada çelişki de olmaz diyerek bilinen hali üzerine hükümde bulunuruz ve 

orada çelişki de olmaz. [Sen dersen ki: Bu istidlÀl, tÀlí’nin yokluğunun mulazemetyin 

yokluğu üzerine olmasıyladır. Bu, her iki tarafın yokluğunun mulazemetin subutuyla beraber 

olma ihtimalinden dolayı geçerli değildir. Ben derim ki: Biz, bununla istidlÀl yapmıyoruz, 

hatta mulazemeti imkÀnsız kılıyoruz ve bunu kendisine dayanılan şeyin yolu üzerinde 15 

zikrediyoruz. Size düşen, nasıl olursa olsun onun istilzamının açıklamasıdır. Onun 

gerekliliği, bir başka yönden mulazemetin men’ini mümkün kılar ve o da şöyle denilmesidir: 

Eğer tÀlí harici olarak alınırsa, biz, nasıl olursa olsun mukaddem’in istilzamını kabul 

etmiyoruz. Onun “yapısı itibariyle bir yönden bilinen şartın yokluğu ile” sözüdür. Biz deriz 

ki: Biz, “şartın yokluğunu” kabul etmiyoruz, çünkü o zaman herhangi bir yönden bilinir 20 

olunur. Şayet onun varlığı mevcÿt ve şey olursa ve hakiki olarakta alınırsa, bu durumda nasıl 

olursa olsun mukaddem’in istilzamı kabul edilir, ancak biz, tÀlí’nin ikinci şık üzerinde 

yokluğunu kabul etmiyoruz ki o da ‘kendisi üzerine hüküm verilen şeyin varlığı, herhangi bir 

yönden bilinendir’dir, çünkü bizim onun üzerinde verdiğimiz hüküm, şayet o, bulunursa,  

onun varlığının durumunun herhangi bir yönden bilinir olmasıdır ve mutlak olarak meçhÿl 25 

olan, kendisi üzerinde hükmü imkÀnsız kılar ve o zaman da çeilşin şartlarından olan 

“zamandaki birlik”in iki vakitteki ihtilafından dolayı çelişki olmaz. Sen dersen ki: O zaman 

söz, bu hale intikal eder ve bizde şöyle deriz: Bu durumda kendisi üzerine hüküm verilen, ya 

mutlak olarak meçhÿl olur, ya da başka bir şeye bilinen olur. Ben derim ki: Bu durumda 

meçhÿl olursa, çelişki gerekli olmaz, ancak şayet bu hal hakkında ‘böyle değildir”, hatta bu 30 

hal hakkında onun bu halde kendisi üzerine hükmü imkÀnsız kıldığı ile hüküm verisek 

gerekli olur. Bu durumda da çelişki ortaya çıkmaz.] 
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[9] Ben derim ki: Bu çözüm bazı yönlerden zayıftır: 

[10] Bir:Bir:Bir:Bir: Şayet tali[ikinci hüküm] olumsuz alınırsa, bu çözüm geçersiz olur. Tıpkı “mutlak 

olarak hiç bir bilinmezin üzerine hüküm vermek geçerli değildir, çünkü o zaman [olumsuz, 

ister harici olsun ister olmasın] konudan müstağni olur, bundan dolayı da [tÀlí’de] harici 5 

olarak doğrulanmış olur.[Ve onun bilinmesinden ‘mvcÿt’ ve ‘şey’ olması gerekmez.] 

 

[11] İki:İki:İki:İki: Hariçteki şeyin varlığı, onu bilmeyi ve harici önermede herhangi bir şart olmaksızın 

tarafların varlığını bilmeyi gerektirmez, belki her ikisinin varlığını(bilmeyi gerektirir). Bu 

durumda da yapısı harici olanın, yapısı mutlak olarak bilinmez olanla beraber olması ihtimal 10 

dÀhilinde olur.[Sen dersen ki: Bu takdire göre eğer tÀlí, harici olarak alınırsa, bu durumda 

biz, onun varlığının harici ve onun konusunun varlığının mevcÿt olduğunu biliriz. Ben derim 

ki: Biz, sadece ‘o, onların zikrettiklerinde doğru olursa, ister harici olarak, ister onun dışında 

doğru olsun bu sözün gerektiğini’ iddia ediyoruz. Size düşende şöyle demektir: O, ya harici 

olarak, ya da hakiki olarak doğru olur.] 15 

 

[12] Üç:Üç:Üç:Üç: Şayet onun varlığının bir yönden bilinir olması caiz olursa, bu durumda harici 

olması niçin muhtemel olmasın? Eğer muhtemel olmazsa, bu çözüm nasıl mümkün olur? 

Belki onun çözümü talinin[ikinci hükmün] vasıflı bir önerme olmasıdır. Çünkü [mutlak 

olarak meçhÿl olan] konunun zatı, hükmün imkÀnsızlığını değil, belki vasıf olarak ihtiyaç 20 

duyulanı gerektirir. Onun manası şudur: Mutlak olarak her bilinmez, mutlak olarak bilinmez 

olduğu müddetçe üzerine hüküm imkÀnsız olur, bu durumda onun çelişiği [óíníye olur]: 

“Mutlak olarak bazı bilinmezler, mutlak olarak bilinmez oldukları müddetçe üzerine hüküm 

imkÀnsız değildir”dir ve tali ister olumlu, ister olumsuz alınsın konu bir yönden bilinir ise, o 

zaman çelişki de gerekli olmaz.  25 

 

[13] Sen dersen ki: Biz böyle diyoruz. Şayet onların ifade ettikleri doğru olursa, mutlak 

olarak her bilinmez daimidir ve tali de yanlıştır. Çünkü o zaman konunun bir yönden bilinir 

olması mümkün değildir, aksine mutlak olarak bilinmez olanın daimi olmaması gerekir ve o 

da takdir edilenin hilafınadır, bundan dolayı mutlak olarak bilinmez olur ve çelişki gerekli 30 

olur. 
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[14] Derim ki: Konunun varlığı, konu ister devamla, ister zorunlulukla kayıtlansın veya 

kayıtlanmasın, mutlak olarak bilinmez olması, zorunlu bir iş olması itibariyle bilinir, bununla 

beraber bu kaydın örnekleri, şeyin çelişiği ile mevsuf kılınmasıyla cari olur. 
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BİRİNCİ BİRİNCİ BİRİNCİ BİRİNCİ BÖLÜM (MAÚÁBÖLÜM (MAÚÁBÖLÜM (MAÚÁBÖLÜM (MAÚÁLELELELE))))        

TASAVVURLARIN ELDE EDİLMESİTASAVVURLARIN ELDE EDİLMESİTASAVVURLARIN ELDE EDİLMESİTASAVVURLARIN ELDE EDİLMESİ    

 

Birinci FasılBirinci FasılBirinci FasılBirinci Fasıl    

 Lafızların DelÀleti Lafızların DelÀleti Lafızların DelÀleti Lafızların DelÀleti    5 

[1] İncelenecek konuları: 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir: Delil, kendisinin bilinmesinden delÀlet ettiği şeyin[medlÿlünün] bilindiği şeydir. 

DelÀlet, yapısı itibariyle bilinmesinden delÀlet ettiği şeyin[medlulunun] bilindiği şeydir. [ 

DelÀlet hakkında, Keşf’in sahibi ve ona tabi olanlar şöyle dediler: DelÀlet, vaz ile bilinmeye 

nisbetle lafzın ıtlakı esnasında mananın kavranmasıdır. Orada dikkat edilmesi gereken bir 10 

nokta var: Kavrama işi, kavrayanla ile kaimdir. Delíl ile delÀlet, biri diğeri olamaz. Bundan 

dolayı da onlardan birinin diğeriyle tarifi caiz değildir.]  Delíl ya lafzídir, ya da onun dışında 

bir şeydir. [Lafzí olmayan] ikincisi ya vazèi değildir ve bu durumda “akli delíl” olarak 

isimlendirilir: Kıyaslar gibi; ya da vazèi’dir ve bu durumda “hissi” olarak isimlendirilir: 

Vesikalar, işaretler ve nesnelerden oluşan dikili anıtlar gibi. [Lafzí olan] birincisi ya 15 

vazèi’dir, ya da vazèi değildir. Vazèi olmayan, eğer tabii bir insiyakla ise: yankının acıya 

delÀleti gibi, bu durumda “tabii[delíl]” olarak isimlendirilir, [tabii bir insiyakla] değilse 

“sezgisel[hadsi delíl]” olarak isimlendirilir ve bazıları onu, [duvar arkasından söylenen] 

lafzın, lafzı söyleyene delÀlet etmesi gibi “aklí[delíl]” olarak ta isimlendirirler. 

 20 

 [3] Eğer vazèi olursa ve delÀleti de [ “insan”ın “konuşan/düşünen canlı”ya delÀleti gibi] vaz 

edildiği şeye tam olursa “mutabakat”, [“insan”ın “canlı” veya “konuşan/düşünen”e delÀleti 

gibi] (vaz edildiği şeyin) cüzüne ise “tazammun”, ve [“insan”ın “ilme kabiliyetli olan” 

olmasına delÀleti gibi] (delÀlet ettiği şeyin) dışında (bir şey) üzerine olursa “iltizam”dır, 

ancak böyle olması bakımından bütün[küll] ve cüz, melzÿm ve lazım arasındaki ortak 25 

lafızdan kaçınılmıştır. Vazèi delílde, vaz ile bilinmesi şart koşulmuştur. İltizamí [delÀlet] 

zihni bir luzumu şart koşar[, yani lÀzım, muhal olur: Tabii ne zaman lafzın isimlendirileni 

zihinde ortaya çıkarsa, bu lÀzımda orada ortaya çıkar, olduğunda, aksi durumda delÀlet 

ortaya çıkmaz. Çünkü lafız, bu lÀzım için konu değildir ve zihin aynı şekilde lafzın 

isimlendirileninden ona intikal etmez. Bundan dolayı da ne kavrama ortaya çıkar, ne de 30 
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delÀlet tahakkuk eder. Harici luzÿm, yani lÀzımın varlığı muhal olur: tabii isimlendirilen 

hariçte ortaya çıktığı zaman, herhangi bir şart olmaksızın orada lazım ortaya çıktığında. 

Çünkü şayet şart olursa, iltizamí delÀlet o olmaksızın tahakkuk eder. Oysa böyle değildir. 

“Yokluk” lafzı, iltizam ile “meleke”ye delÀlet eder: ÁmÀ lafzının görene, cehl lafzının 

bilmeye, yokluk ve meleke lafzının isimlendirileni arasındaki harici luzÿmun yokluğu ile 5 

beraber delÀlet etmesi gibi. Sen dersen ki: Biz, burada delÀletin varlığının iltizamí olduğunu 

kabul etmiyoruz, çünkü “meleke” mefhumu, “yokluk” mefhumundan bir cüzdür, çünkü ÀmÀ 

mutlak yokluk değildir, belki yapısı itibariyle görmenin dışında görmenin yokluğudur. 

Bundan dolayı da onun görmeye delÀleti, iltizamí değil, tazammÿnídir. Ben derim ki: ÁmÀ, 

görmeye has bir yokluktur. Ve bir kimse onun yapısı dolayısıyla görmedendir, yoksa 10 

yoklukla beraber görmeyle ve yapısı itibariyle görmeyle beraber değildir. Çünkü görmenin 

yokluğunu, yoksa yokluk ve görmenin değil. Bundan dolayı da onun terkibi, yokluktandır ve 

onun has kılınması görmeyedir.] eğer böyle olmazsa, uygunluğun olmaması dolayısıyla 

harici olan olmaksızın bir şey ifade etmez: Yokluk[adem] lafzının melekeye delÀleti gibi. Ve 

bileşik lafızın delÀlti, mutabakata dÀhildir. Mana için lafzın vazèından olan mana, lafzın 15 

aynısı olması dolayısıyla aynı olarak vaz edilir veya lafzın cüzlerine ve aynı şekilde 

bileşiklerin biçim delÀletine mutabık olmasından dolayı cüzleri olması dolayısıyla onun 

cüzleri vaz edilir, eğer böyle olmazsa milletlerde farklılıklar ortaya çıkar, çünkü herhangi bir 

dilde izafe edilen öncelenebilir ve bir başkasında sonralanabilir. 

 20 

 [4] Tazammun ve iltizamın her ikisi mutabakatı gerektirirler ve mutabakat, isimlendirilenin 

basit olmasından dolayı ne tazammunu gerektirir ve ne de [isimlendirilenin] açık bir lazıma 

sahip olmamasından dolayı ve onun yapısı onun dışında özel bir mana ile açık olmayan 

olmadığından iltizamı gerektirir. Bunda muteber olan budur.[İmÀm şöyle demiştir: İltizamı 

gerektirir, çünkü her lafzın manasının tasavvuru, onun dışında olmamasının tasavvurunu 25 

gerektirir. Bundan dolayı da lafız, bu manaya delÀlet eder. Biz deriz ki: Biz; her lafzın 

manasının tasavvurunun mu mananın tasavvurunu gerektirdiğini kabul etmiyoruz, çünkü 

lafzın manasını tasavvur edebiliriz ve onun dışında bir şeyde asla bizde bir şey uyandırmaz, 

belki lafzın manasını bu mana ile tasavvur ettiğimiz zaman, biz, onun onun lazımı olduğunu 

biliriz, ancak bu, iltizamí delÀlette muteber değildir, belki nuteber olan isimlendirilenin bir 30 

halde olmasıdır: Ne zaman biz onu tasavvur edersek, onun tasavvurunun soyutluğundan 
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lÀzımın tasavvuru gerekli olur, taki delÀlet tahakkuk etsin. Bu luzÿm, “özel açıklama”, 

birincisi ise “genel açıklama” olarak isimlendirilir.] 

 

[5] [İmÀm RÀzí’nin Mulaòòas’ında] denilmiştir ki: İltizamí delÀlet, ilimlerde terk edilmiştir, 

bu onun vazèi değildir denmesinden dolayı değil de, belki akli olmasından dolayıdır.[ Çünkü 5 

bir grup bilgin, onun varlığına, onun “aklí” olmasından dolayı terk edilmiş olduğu ile delil 

getirdiler. Ve akli olanda kastedilen anlamanın yokluğundan dolayı kullanılmaz, çünkü 

ilimlerde kullanılan lafızlardan, ancak “ahd” ve “ıstılah” ile konuldukları şey anlaşılır, daha 

başkası değil. GÀzÀlí şöyle cevaplamıştır:] Çünkü “vazèi”[delÀlet] ile kastedilen, vaz 

vasıtasıyla olanın ya [mutabakat olan] başlangıçta, ya da [tazammun ve iltizam olan] bir 10 

vasıtayla olmasıdır [çünkü tazammun ve iltizam, mutabakat vasıtasıyladırlar], aksi bir 

durumda tazammunda, lazımların sonsuz olmasından dolayı değilde, onların itibarlarının tek 

bir lafızla sonsuz sayıda kendisine delil getirileni[medlÿlu] zorunlu kılmasından dolayı terk 

edilir. [Çünkü vazèi, “mutabakat” ile özelleştirildiğinde, tazammunun da aynı şekilde, vazèi 

olmamasından dolayı terk edilmesi gerekir. HÀlbuki böyle değildir. Orada dikkat edilmesi 15 

gereken bir nokta var: Tazammun ve iltizam, akli olmaları bakımından eşit olurlarsa, iltizamí 

medlÿl, tazammun olmaksızın lafzın isimlendirileni dışında olur. Bundan dolayı da onun 

lafızdan anlaşılması uzaklaşır. Sonra —Allah ona rahmet etsin- GÀzÀlí şöyle dedi: Belki onun 

varlığın terk edilmesinin sebebi lÀzımların varlığının sınırsız olmasından dolayıdır, çünkü 

tavan duvarı, duvar temel, temel yeri gerektirir. iltizamí delÀletin itibarı, tek bit lafız için 20 

sonsuz medlÿlleri gerektirmesidir. İmÀm RÀzí ise onu şöyle cevapladı: İltizamí delÀlette] 

muteber olanın açık[lazımlar] ve onun da sonlu olduğu ile cevap vermiştir. Bununla beraber 

lazımın varlığının açık olduğuna itibar edilmezse, herhangi bir şey ifade etmez. Eğer itibar 

edilirse, delillendirilen[medlÿl] zaptedilmiş olmaz, çünkü bazen sadece tek bir şahsa nisbetle 

açık olur.  25 

 

[6] [Keşf’in sahibi şöyle itiraz etmiştir:] Bütüne nisbetle açık olan şeye itibar etmekte 

caizdir: İki göreliden birinin lafzının diğerine delÀleti gibi. 

 

[7] [MeùÀliè’de Urmeví tarafından] denilmiştir ki: Eğer onun varlığının terk edilmiş 30 

olmasından onun yokluğunu kastediyorlarsa, bu batıldır, çünkü biz onun varlığını açıkladık. 

Eğer onunla onun kullanımının yokluğu üzerine bir ıstılahı kastederlerse, onu geçersizliğine 
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ilişkin bir istidlal gerekmez. Birisi şöyle diyebilir: Istılahla niçin caiz olmasın? Onların 

istidlalin yeri hakkında söyledikleri şey, ıstılahın sebebi hakkında bir uyarıdır.[Çünkü ıstılah 

için bir sebep gerekir, aksi durumda abes olur. Doğrusu şöyledir: Istılah ve ıstılah sebebiyle 

medlÿlün varlığı, lafzın isimlendirileninin dışındadır. Bundan dolayı da konuşanın maksadı, 

onun, ahdin, ıstılahın ve onun medlÿlünün zabtedilmesinin yokluğunun hilafına olmasıdır. 5 

Çünkü açık lazımlar, sanatlar ve adetler bakımından farklılılar gösterirler. Gramerci, “fail” 

olarak isimlendirilenin tasavvurundan “merfu” olanı, hakím ise, fiili önceleyeni anlar.] 

 

[8] Sen dersen ki: Eksik tanım ve tasvirin mahiyet üzerine olan delÀleti iltizam ile değildir, 

bundan dolayı iltizami delÀlet terk edilmemiştir[, çünkü önceki ve sonraki bilginler “eksik 10 

tanım”la “insan, konuşan varlıktır” denilmesi gibi, ve “tasvir”le “insan gülücü varlıktır” 

denilmesi gibi, eşyanın tarifinin sıhhatı hakkında ittifak etmişlerdir. Çünkü mahiyet, her 

ikisinin medlulunun dışındadır] ve bundan dolayı da iltizamí delÀlet terk edilmemiştir. 

 

[9] Derim ki: Biz, onların mahiyet üzerine delÀletinin iltizam yoluyla olduğunu kabul 15 

ediyoruz, ancak tanımlayan ve tasvir eden, eksik tanım ve tasvir ile oluşan bu tarifle 

mahiyeti kastetmez[aksi durumda bozuk olur], belki onun[,yani eksik tanım ve tasvirin] 

medlulunu kasteder, çünkü bu tarifin örneklerinde, ancak mahiyeti kendisi dışındaki 

şeylerden ayıran şey kastedilir ve bu da [bu tariflere ait olan] onların mutabık medlulleridir[; 

bundan dolayı iltizam kullanılmaz. Ancak şöyle dediler onlar: İlimlerde kullanılmaz, ancak 20 

şiirlerde kullanılabilir]. 

 

EkEkEkEk    

[1.1] Lafız ya somut bir şey için konu olur, ya da soyut bir şey içi konu olur. Birincisi ilimdir 

ve çoğunlukla yeni bir vaz etmeyledir. İkincisi, onun kapsayıcılığı ya fertler üzerinde 25 

gerçekleşir, ya da gerçekleşmez. Birincisi, türemişlerin çoğunluğu, isimlerin işaretleri, 

zamirler ve bunların dışındakiler gibidir. Örneğin: Hareketli, bir harekete sahip olan bir şey 

için konur. Böylece harekete sahip olarak ortaya çıkan her şeyin onun[hareketli] üzerine 

kapsayıcılığı gerçekleşir. Bu da mevcut bir şeye işaretlerle vazedilmesidir ve gaip için “o” 

zamiri, mütekellim için “ben” zamiri, muhatap için “sen” zamiridir. Böylece her şeyin onlar 30 

üzerine ıtlakı gerçekleşir. Onların[bu lafızların] belirliler üzerine delÀletinin benzerliği, 
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yapısı hakikat yoluyla bu lafızların manası yönündendir ve yapısı mecaz yoluyla belirli 

manalar yönündendir. “Sen”in muhatap olan Zeyd’e delaleti, onun hakiki olarak muhatap 

olması yönündendir ve mecazla belirli bir muhatap olması yönündendir. Kalanlar da aynı 

şekildedir. İkincisi genel[Àmm] ve mutlak lafzı ve bunların dışındakiler gibidir. 

 5 

[10] İki:İki:İki:İki: Mahiyete mutabakat yolu ile delÀletten, [tahkiki ve takdiri olarak] bir cüzüyle onun 

manasının cüzüne delÀlet kastedilirse, o bileşik[mürekkeb: Örneğin: Zeyd, kÀtiptir. Zeyd, 

yazdı. Taş atan.], değilse müfrettir ve ancak mutabakat ile kayıtlanmıştır.[Ancak “takdiri 

olarak” sözümüz, bileşik olana “kalk” gibilerini dÀhil etmek içindir.] Çünkü tek bir lafız, 

tazammuna nisbetle, beraberce müfret ve bileşik[mürekkeb] olabilir ve bu durumda her ikisi 10 

de kavranılmış olmaz. Bu: “Yürüyen canlı” sözümüzde olduğu gibidir. Çünkü bu bütün, 

tazammun yolu ile “canlı”ya delÀlet eder ve onun cüzleri mananın cüzlerine delÀlet etmez ve 

bundan dolayı müfret olur. Aynı şekilde cüzlerinin delÀletiyle beraber tazammun yolu ile 

“yürüyen cisim”e delÀlet eder ve böylece bileşik[mürekkeb] olur. Ancak bu kayıtla “Ay, 

konuştu. Aslan, attı.” sözlerimiz dışarı çıkar. İster nazım olsun, ister nesir olsun kelamdan 15 

fasih olanların çoğu bu kabildendir. 

 

[11] Üç:Üç:Üç:Üç: Müfret ya isim, ya kelime, ya da edattır. Şeyh [İbn SínÀ] ŞifÀ’da şöyle dedi: İsim, 

zamandan soyutlanmış mana için vaz edilen müfret lafızdır. Kelime, delÀlet ettiği şey [mana 

i]le beraber zamana delÀlet eden müfret lafızdır ve daima kendisi dışında söylendiği şeye 20 

delil olur, yani kendisi dışındaki şeyin oluşturucusu olur. [ Onun “delalet ettiği şeyle 

beraber” sözü, bu müfret lafzın başka bir şeye delÀlet etmesiyle beraber zamana delÀlet 

etmesini kasteder. Yine onun “kendisi dışındaki söylendiği şeye daima delíl olur” sözü de, 

kendisi dışındaki için kurucu unsur olmasını kasteder. Bundan dolayı da o, başkasıyla kaim 

olan bir oluşa delÀlet eder.] Şeyh edatı ismin tanımına dÀhil etti ve [ŞifÀ’da]dedi ki: Edatlar 25 

isimlere tabidir. Bu tıpkı fiiller için varlık bildiren[vucudi] kelimeler gibidir. [Bu durumda da 

müfret isim ve kelime olarak sınırlandırılmış olur. Sonra onlardan her biri tam veya nakıs 

olabilir.]  

 

[12] Ve kelimenin tanımı, “öncegelen, sabahlık, mazi, dün, isim-fiilerin ve mastarların 30 

birçoğuyla” çeliştirildi. Bu tıpkı “sabah vakti” ve “gece vakti”nden türeyen “sabah yürüyen” 

ve gece yürüyen” isimleri gibidir.  



 

 20 

[13] Şeyh şöyle cevaplamıştır: [Kelimenin tanımında] “zamana delÀlet eden” [sözümüz] de 

muteber olan ne [lafzın]mana[sı]nın bizzat kendisine olması ve ne de ondan bir cüze 

olmasıdır. Orada zaman “dün” gibi onun mefhumunun bizzat kendisidir ve “önce” gibi onun 

cüzüdür. 

 5 

[14] Keşf’in sahibi, kelimenin bizzat kendisinden zamanın çıkarılmasını kabul etmedi ve 

sonra şöyle dedi: Bu çelişkiyi, Şeyh’in kelimenin tanımında zikrettiği kayıtlamanın özetiyle 

cevaplamak mümkündür. Akabinde şöyle dedi: “Yürüdü” lafzı yürüme işinin varlığına 

delÀlet eder ve onun nisbeti de bu nisbetin konusuna ve zamanınadır. Şüphesiz zaman bu 

oluştan ve onun nisbetinin konuya olmasının dışında bir şeydir. Eğer “yürüdü”nün 10 

medlulüne dÀhil olursa, bu, zamanın çıkarılmasıyla kastedilendir, “önce-gelen”de olduğu 

gibi değildir, çünkü o oluşa delÀlet eder: ki o “öncelik”tir ve onun nisbetinin konuya 

olmasına delÀlet eder ve bu oluşun ve bu nisbetin dışında olan bu nisbetin zamanına delÀlet 

etmez. “Sabahlık” ve onun benzerleri konuya olan nisbete delÀlet etmezler, çünkü bu 

nisbetle kastedilen onun nisbetinin konu üzerinde doğrulanması, “yürüdü”nünde Zeyd’de 15 

doğru olmasıdır. Bu da onun[Şeyh’in kelimenin] kendisi dışında söylendiği şeye daima delil 

olur” sözünün muradıdır. Ve ne de “sabahlık” böyledir, çünkü o, sabah vakti içilen şey için 

veya bu vakitte içenin içtiği için isim yapılmıştır. Bunlar onun[ Keşf’in sahibinin] 

zikrettikleridir. 

 20 

[15] Burada üzerinde dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır: Çünkü o zaman kelimenin 

tanımı “ona delÀlet eden şeyle beraber zamana ve oluşa delÀlet eden müferet lafız” olur. 

Onun başka şeye nisbeti, “yürüdü”nün Zeyd’e nisbetidir. Bu da şeyin daha kapalı olan şeyle 

veya bizzat yine kendisiyle tarifi olur. Aynı şekilde şayet bu bir şey ifade ederse, öncelikle 

onun zikrettiklerine gerek yoktur.  Şayet biz bunu kabul edersek, “heyhÀt” ve fiilerin 25 

isimlerinden olan benzerlerini ondan nasıl çıkarırız? Çünkü onlarda, aynı şekilde[bu nisbete 

delÀlet eden]dir. Bununla beraber Şeyh’in muradı, zamanın manadan çıkarılmasıdır. Zaman, 

içeriği bakımından kelimenin lafzına delÀlet eden mananın dışındadır. Çünkü kelime lafzı, 

ancak içeriği bakımından bir oluşa delÀlet eder. Zamana ve nisbete delÀlete gelince, içeriği 

bakımından değil de, belki içerikle beraber ya bütünüyle, ya harekelerin ve sükünların 30 

bazısıyla, ya bir fazlalıkla, ya bir noksanlıkla sigası bakımındandır. Bundan dolayı zaman, 

kelimenin maddesinin manasının dışındadır ve o zaman bütün çelişkiler düşer, çünkü bütün 
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hakkında madde zamana delÀlet eder. Bu, Şeyh’in zikrettiklerinin tahkikidir, ancak bu, şayet 

dillerden bir şeyde zamana içeriği bakımından delÀlet eden müferet lafız bulunmazsa tamam 

olur. Aksi durumda tarif, kapsamlı olur[; çünkü o zaman bu kelime, kelimenin tarifinin 

haricinde olur. Bu, aynı şekilde Şeyh’in ŞifÀ’da zikrettikleridir. Ve bundan anlaşılan da 

Şeyh’in muradının bizim zikrettiklerimiz oluşudur.] 5 

 

[16] [Müteahhirun’dan ] bazıları onun[kelimenin] zamana olan delÀletini onun sigasıyla ve 

vezniyle, çelişkileri ortadan kaldırmak için kayıtladılar, çünkü o, ancak içerik bakımından 

delÀlet eder.  

 10 

[17] [Müteaòòirÿn’dan] birisi şöyle diyebilir: Bu, Arap dili bakımından doğrudur. Bütün 

(dillere)e gelince, (doğru) değildir. Çünkü bazı dillerde geçmiş ve gelecek arasında ortak 

siga ve vezin vardır. Örneğin Farsça’da “Àmed” yani “geldi”, “Àyed” yani “geliyor” 

denilmesi gibi. siga, ikisi arasında ortaktır ve mantık ta tümel işleri inceler. 

 15 

[18] Keşf’in sahibi, bunun düzeltilmesinin, hiç şüphesiz, Arapça kelimelerin, sigaları yoluyla 

zamana delÀlet ettiklerini söyleyerek mümkün olduğunu söyledi. 

 

[19] O zaman biz de şöyle diyoruz: Kelime, tam bir manaya delÀletiyle beraber sigası ve 

vezni ile zamana delalet eden müfret lafızdır ve bu lafzın muradifi olan şeydir. 20 

 

 [20] Ve bu düzeltmede de dikkat edilmesi gereken bir nokta var:  Çünkü o, fertlerle 

mahiyetin tarifidir. Şayet biz onu, mahiyetle değil de fertlerle tarif yaparsak, şeyin tarifinin 

daha kapalı olanla olması gerekir, çünkü o, o zaman Arapça olmayan kelimenin tarifi olur, 

çünkü o, zamana sigasıyla delÀlet eden başka bir dilin kelime lafzı için muradif müfret lafız 25 

olur. Şüphesiz, Arapça olmayan lafzın varlığının başka bir dilde sigası ile zamana delÀlet 

eden kelime lafzı için muradif olmasının bilinmesi, bu dildeki kelimenin varlığının 

bilinmesinden daha kapalıdır. 

 

[21] Kelime, bir oluşa delÀlet ederek ya “hakiki” olur ve nisbeti ve zamanı da bir konuyadır: 30 

“Yürüdü” gibi, ya da diğer ikisine[, yani oluşun faile ve bu nisbetin zamanına] delÀlet ederek 

“vucÿdí” olur: “-idi/oldu”gibi.[Yoksa “vucÿdí, oluşun mefhumuna delÀlet etmez. Bunu Arap 
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dili bilginleri, yapısı itibariyle oluşa delÀlet etmediğinden dolayı “nakıs fiil” olarak 

isimlendirdiler ve ancak “vucÿdí” olarak isimlendirilebilir. Çünkü onun manası, bir konu için 

şeyin varlığıdır. Bizzat kendisi bir şeyin varlığının manası olduğu zaman, “tam” olur. Sen 

dersen ki: Vucÿdíler, aynı şekilde oluşa delÀlet ederler, bundan dolayı da “hakiki” olurlar. 

Derim ki: Böyle bir delÀlet bütün kelimlerde ortaktır, çünkü onların tamamı, bir konu için 5 

şeyin varlığına delÀlet ederler, ancak hakiki olanlar, vucÿdíler olmaksızın bu şeye delÀlet 

ederler.] 

 

[22] Şeyh ŞifÀ’da şöyle dedi: Araplar indinde her fiil, mantıkçılar indinde kelime değildir. 

Gaip olmayan muzari lafzı, onların indinde fiildir ve mantıkçılar indinde yapısı doğruluk ve 10 

yanlışlığa muhtemel olduğundan dolayı ve “hemze”nin, “ta”nın ve “nun”un delaletinin 

manaya zaid olmasından dolayı kelime değildir. Gaip olmayan mazide de aynıdır.[ Sen 

dersen ki: Şayet ondan her bir cüz, tek tek olan nezdindeki manaya delÀlet ederse 

bileşik/mürekkeb olur. Oysa böyle değildir. zaid olanlara gelince bu, açıktır. Geriye 

kalanlara gelince, kendisinyle başlamanın mümkün olmadığı sakindir. Ben derim ki: 15 

Bileşiğin tarifinde zikredilen şey, mananın cüzüne delÀlet eden onun her bir cüzün ferdi ve 

içtimai nezdinde olandan daha genel olmasıdır. Ferdí olmasına itibar edilmez. Gaip olmayan 

muzarinin kelime olmadığı bilindiği zaman, gaip olmayan mazinin de zikredilen iki yönden 

kelime olmadığı bilinir: Doğruluk ve yanlışlık ihtimali ve cüzün delÀletidir. Sonrada gaip 

muzari, bizzat kendi varlığı üzerinde ortaya çıkar.]  Ve şöyle dedi: “Yürüdü[yemşí]”deki  20 

“y”nin aynı şekilde herhangi bir konuya delÀlet ettiği zannedilirse, fertleri dolayısıyla 

belirleme[taèyín], delÀletin delÀlet olması şartı değildir. Çünkü genel olan, aynı şekilde kendi 

zatında belirlenmiş manadır ve bu durumda “yürüdü”nün manası, “yürüyen herhangi bir 

şey”dir ve bundan dolayı da “bileşik[mürekkep]” olur. Şayet onun manası böyle olursa, onun 

Zeyd’e yüklenmesi geçerli olmayacağı ile cevaplıyorum, fakat onun manası, yürümenin 25 

ortaya çıktığı şey, işiten değil de söyleyen nezdinde kendi zatında malum belirlenmiş bir 

şeydir ve onun üzerine delÀlet eden lafız yoktur ve bundan dolayı da onunla doğruluk ve 

yanlışlık ihtimali açıklanmaz. 

 

[23] Ben derim ki: Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Daha önce “hareketli” de 30 

geçtiği gibi, şeyin varlığının bir şey için konu olmasından, onun belirli(bir şe)ye 

yüklenmesinin imkÀnsızlığının inkÀr edilmesi gerekmez. Aynı şekilde eğer dinleyene 
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nisbetle değil de, mutlak olarak doğruluğun ve yanlışlığın ihtimaline itibar edilirse, onun 

(doğruluk ve yanlışlık) ihtimalinde şüphe yoktur. Eğer ona (, yani dinleyene) nisbetle itibar 

edilirse, “biri geldi” sözmüzdeki gibi, konusu bakımında onun bilgisin olmaması ile 

doğruluk ve yanlışlığın muhtemel olmaması gerekir. Bu, ittifakla batıldır. [Keşf’in sahibi, 

gaip olmayan ile olan arasında bir farkın olmadığını söyleyerek itiraz etti. Tek başına gaip 5 

olmayan, “söz/kelÀm” değildir, belki “emşí” deki “ene/ben”, “temşí”deki “ente/sen” gibi 

failin zamiri olan isimle beraber olan şeydir. Tek başına duyulan “söz/kelÀm” değildir, belki 

bu işitilen ve zamir olan isimden oluşan sözün/kelÀmın cüzüdür. “Yemşí/yürüyor” hakkında 

da aynı şekildedir, çünkü zamir olanla beraber “söz/kelÀm”dır ve tek başına “müfret”tir. 

Eğer denilirse ki: Zait, gaip olmayan hakkındadır ve fail için isim veya zamir olmazsa, ancak 10 

bu zamir için alamet olursa, bütün hakkında bir delÀlete sahip olur ve sözümüzde terkip 

gerekli olur. Aynı şekilde “y”, yapısı itibariyle gaip zamir için alamet olduğundan dolayı 

delÀlete sahiptir. Bu, onun zikrettikleridir. O rada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: 

Çünkü biz, gaip ile beraber zamirin “söz/kelÀm” olduğunu kabul etmiyoruz. Ancak şayet 

onun mefhumu, Şeyh’in zikrettiği gibi, dinleyen nezdinde belirli olursa (söz) olur. HÀlbuki 15 

böyle değildir.] 

 

[24] Ve yine [ŞifÀ’da] dedi ki: Aynı şekilde geçmiş ve özel sigasıyla beraber mastardan 

oluşan türemiş isim, yapısı bileşik[mürekkep] olması gereken manaların bazısı üzerinde olan 

her birine delÀlet eder.  20 

 

[25] O şöyle cevaplanmıştır: Cüzler olarak kendisinden cümlenin bir araya getirildiği 

bileşik[mürekkep] mana ya lafızlardır, ya harfler, ya da duyulan hecelerdir. Mastar da aynı 

şekilde siga ile beraberdir. 

 25 

[26] Ve [ŞifÀ’da] dedi ki: Aynı şekilde èirap edilmiş isim, zaid manaya èirabi harekenin 

delÀletindan dolayı bileşiktir. Ve bunda da [, yani kelimeler hakkında yaptığımız açıklamalar 

hakkında] bazı müteaòòirÿn aşırılığa kaçmışlar ve: Arap dilinde kelime yoktur, demişlerdir. 

 

[27] [İlim ehli] dediler ki: İsmin özelliklerinden olan, fiil ve harf olmaksızın kendisinden 30 

haber verilen olmasıdır. 
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[28] [İmÀm’ın Mulaòòas’ında] denilmiştir ki: Şayet fiilin kendisinden haber verilmeyen 

olduğu doğru olursa, onun yanlışlığı gerekli olur, çünkü orada kendisinden haber verilen 

eğer isim olursa, yanlış olur, eğer fiil olursa, çelişki olur. 

 

[29] [Fiil ve harf sözüyle] kastedilenin, lafzının soyut oluşuyla beraber anlamlı olarak 5 

kendisinden haber verilenin olmadığı şeklinde cevaplıyorum. Ve bu, manası bakımından 

kendisinden haber verilen olmayan “dövdü” sözümüzle çeliştirilir. Çünkü fiilin manasından 

oluşan bildirimin, ister bu söz doğru olsun, ister doğru olmasın, lafzın soyutuyla ifade 

edilmiş olması gerekir. 

 10 

[30] Şöyle cevaplıyorum: Kendisinden haber verilen, ona dönen bir zamirin varlığından 

dolayı “dövdü” lafzıdır; sonra da kendisinden haber verilen olmayan “dövmek”in manası ile 

çeliştirilir. 

 

[31] Onun kendi dışında bir şeyle birleştiğini ve onun da mananın lafzı olduğuyla, sonra da 15 

mazi fiil olan “dövdü” ve harfi cer[edat] olan “-in içinde/hakkında” sözümüzle çeliştirildiği 

şeklinde cevaplıyorum. 

 

[32] Kendisinden haber verilenin, sadece mananın değil de, lafzın ve mananın toplamı 

olduğu şeklinde cevaplıyorum. 20 

 

[33] Dört:Dört:Dört:Dört: Müfredin manası, eğer tek bir fertle birleşirse[, yani birçok şey arasında bir 

ortaklığı akletmek müm değilse], bilinir ve şahıs zamirine indirgenmez, çünkü daha önce 

geçtiği gibi türü bakımından tektir. [Bazı matıkçılar “ben/ene” ve sen/ente” gibi zamirler 

nakzedildiğini söylemişlerdir, çünkü onların manası somut tek bir şeydir ve o da bilinmez. 25 

Bu, ortaya çıkmaz. Çünkü zamirin manası, şahıslaşma bakımından değil de türü bakımından 

tektir. Şahıslaşma bakımındantek bir şey, sadece tek bir şey olarak tasavvur edilir. Burada 

türü bakımından tek olan ise, mefhumu bakımından eşit fertlerin tasavvur edildiği şeydir. 

Daha önce zamirlerin türlük bakımından olduklarını açıklamıştık. Muhatap için “sen/ente” 

zamiri gibi ki bu muhatap ister böyle olsun, ister şöyle olsun fark etmez. Bilinir ise böyle 30 

değildir.]  Eğer [müfretin manası] tek bir fertle birleşmezse[, türü ve onun dışındaki bir şey 

bakımından birleşirse, onun manası ister hariçte olsun, ister olmasın veya bazısı olmaksızın 
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bazı mevcÿt olsun] fertleri manası bakımından eşit tevehhüm edilirse, 

“uylaşımsal[mutavÀtı]”dır. Eğer böyle değilse, “müşekkek”dir. Eğer onun manası, birinci 

vaz ile çoğalırsa ve orada bir mana için konulan bir kullanımın kapsamına girerse, sonra da 

aralarında bir münasebet olmaksızın ikinci(vaz’a) nakledilirse, diğerine nisbetle “müşterek” 

ve her birine nisbetle “mücmel”  olarak isimlendirilir. Eğer ikisinden biri için vaz edilirse, 5 

sonra bir ilişkiden dolayı ikinciye nakledilebilir. Eğer ikincideki kullanımı daha baskın 

çıkarsa, iki nakledenin hilafına “şer’i” veya “ıstılahi” veya “örfi menkul lafız” olarak 

isimlendirilir.  Eğer böyle olmazsa, birinciye nisbetle “hakiki” olarak isimlendirilir. Eğer 

münasebet, bazı işlerdeki iştirak dolayısıyla ise, ikinci[mana]ye nisbetle “mecaz” ve 

“müstear” olarak isimlendirilir. Sonra eğer müfret, gerçekte[manada], başka bir lafızla 10 

uyuşursa, “müteradifler” olarak isimlendirilir. Eğer böyle [uyuşum içinde] olmazlarsa, 

“ayrıklar[mütebayinler]” olarak isimlendirilir.[Ayrıklık, iki zat arasında olabilir: İnsan ve at 

gibi. Zat ve cüz arasında olabilir: İnsan ve konuşan/düşünen gibi. Zat ve sıfatı arasında 

olabilir: İnsan ve kÀtip gibi. Cüz ve sıfat arasında olabilir: Konuşan ve kÀtip gibi. İki sıfta 

arasında olabilir: Álim ve kÀtip gibi. Sıfat ve bun sıfatın sıfatı arasında olabilir: Mütekellim 15 

ve fasíh. Zat ve zatın ve sıfatın toplamı arasında olabilir: Kılıç ve üstün gibi.] 

 

[34] Beş:Beş:Beş:Beş: Bileşik[Mürekkep]lere gelince,  

Ya “söz”dür: bu durumda dinleyen, üzerinde sukutun sıhhatinin manasını ifade eder. 

Doğruluk ve yanlışlıkta muhtemel olursa, “önerme”, “haber”, kesinlik bildiren söz” olarak 20 

isimlendirilir ve bunlarda taãdíúlerin elde edilmesinde bir şey ifade ederler. Ancak eğer bir 

şeyin talep edilmesine delÀlet ederse “birincil delÀlet”, eğer anlamaya ilişkin talebe delÀlet 

ederse “soru”, elden çıkarmayla beraber bir fiilin talebine delÀlet ederse “emir” ve “nehiy”, 

yumuşak başlılık/boğun eğme ile olursa “sual” ve “dua”, eşit bir şekilde olursa “iltimas” 

olarak isimlendirilir. Eğer böyle olmazsa, “tenbíh” olarak isimlendirilir ve temenni, rica, 25 

yemin ve nida altında yer alır. 

 

[35] Ya da “söz” değildir: Bu durumda [taãdíúlerin elde edilmesi anlamında] bir şey ifade 

etmez. Ve o da eğer iki isimden veya bir isimle bir fiilden oluşursa, kayıtlayıcı bir hüküm 

olur. Birincisi, ikinci ile kayıtlandı ve ondan taãavvurların elde edilmesinde yardın alındı.  30 

Veya bir isim ve bir edattan veya bir fiil ve bir edattan oluştuğu için böyle [kayıtlayıcı bir 

hüküm] değildir. 
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[36] Denilmiştir ki: Söz, ancak iki isim veya bir isimle bir fiilden oluşturulur. Bu 

nida(sesleniş cümlesi) ile çelişir.  

 

[37] Nidanın, fiilin takdirinde olduğunu söyleyerek cevap veriyorum.   5 

 

[38] Ona, şayet böyle olsaydı, doğruluk ve yanlışlık ihtimal dÀhilinde olurdu ve hitap üçüncü 

ile beraber olurdu şeklinde itiraz edildi.  

 

[39] Fiilin takdirinde olan şeyin, ancak “satın aldım” ve benzerlerinde olduğu gibi, inşai 10 

değil de ihbari olduğunda böyle olacağı ile cevap veriyorum. 

 

İkinci Fasıl İkinci Fasıl İkinci Fasıl İkinci Fasıl     

Tümel[Küllí] ve TikelTümel[Küllí] ve TikelTümel[Küllí] ve TikelTümel[Küllí] ve Tikel [Cüz’i] [Cüz’i] [Cüz’i] [Cüz’i]    

 15 

[1] İncelenen konuları: 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir: Şeyin mefhumu, tasavvurunun bizzat kendisini ortaklıktan men ederse 

“tikel[cüz’i]”dir, aksine [tasavvurunun bizzat kendisini ortaklıktan men etmorsa] 

“tümel[küllí]”dir. [ Tümel/küllí altı kısımıdır:] Onun fertlerinin varlığı hariçte(zihin dışında) 

var sayılmasını men eder[ Barí’nin ortağının olmaması ve iki çelişiğin bir arada olmaması] 20 

veya men etmez,  ve bulunmaz[sa bunun örneği “anka kuşu”dur] veya benzerinin imkÀnıyla 

bulunur[sa bunun örneği “Güneş” ve “Ay”dır.]  ve imkÀnsızlığıyla beraber sadece bir tane 

bulunur[sa bunun örneği “Barí TeaèlÀ”dır.]   veya sınırlı çoklukla[bulunursa, bunun örneği 

“felek” “yıldızlar” gibidir] veya sınırsız çoklukla bulunur[sa bunun örneği “konuşan/düşünen 

nefis”dir]. 25 

 

[3] İki:İki:İki:İki: Tümelin[küllinin] tikel[cüz’i]lerine yüklenmesinde muteber olan, “tam 

uyum[mutavÀtÀt]” yüklemesidir ve o da bir şeyin bir şeye o o olması bakımından 

yüklenmesidir. Örneğin: İnsan, canlıdır. Onun manası şudur: İnsan olan şey, bu şey ister 

[“Canlı cisimdir” gibi] üçüncü bir iş, ister [“İnsan, canlıdır” gibi] ikisinden biri olsun aynıyla 30 

“canlı”dır. Bundan da tek bir şeyin, aynıyla onlardan her birinin [konu ve yüklemin] o 
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olması bakımından yüklenmeyen türeme yüklemesiyle değil de, daha ziyade ondan türeyen 

veya ondan ve ilmin insana nispeti gibi nispetten oluşan[mürekkep] olarak o olması 

bakımından yüklenmesi gerekir. Çünkü: “İnsan, ilimdir” denilmesi doğru olmaz, belki 

“[insan] Àlimdir” veya “ilim sahibidir” denilmesi doğru olur. Bundan dolayı da insan için 

ilmin tikelleri, denilmez de, “tam uyum[muvÀtÀt]” ile ona yüklenen olur. 5 

 

[4] Muèteber’in sahibi [ Ebu’l-BerakÀt el-BağdÀdí] ona şöyle itiraz etti: “Sahiplik[õÿ]” lafzı 

nisbet içindir ve o da yüklemin dışındadır, bundan dolayı da gerçekte yüklem, “ilim”dir[, 

böylece “ilim”, “tam uyum[muvÀtÀt]” ile yüklem olur]. 

 10 

[5] Cevap: Hariç, yüklemi konuya bağlayan şeydir ve bu yüklemin cüzüdür, bundan dolayı 

onun dışındadır. 

 

[5.1] [İmÀm RÀzí Mulaòòaã’ta şöyle demiştir: Sıfatın mevsufuna yüklenmesi, “tam 

uyum[muvÀtaat]” yüklemesi iledir. Örneğin: “Cisim, hareketlidir.” Ve onun döndürmesi 15 

türeme yüklemesi iledir. Örneğin: “Hareketli, cisimdir.”  Bu ıstılhta, daha önce geçenin 

hilafına faydalı bir ziyade yoktur.] 

 

[6] Üç:Üç:Üç:Üç: Tikel[cüz´i], genel altındaki her özele söylenebilir ve o da “izafi tikel[cüz’i]” olarak 

isimlendirilir. Birincisi “hakiki tikel” dir. Birincinin dışındaki[izafi tikel], yapısının 20 

tümel[küllí] olması imkÀnından dolayı, birincinin[hakikinin] dışındadır ve her [hakiki] tikel, 

mahiyeti tümel olan altında yer aldığından dolayı, o [izafi tikel], ondan [hakiki tikelden] 

daha geneldir ve [izafi cüz, hakiki cüz için,] o olmaksızın akledilme imkÀnından dolayı 

“cins” değildir. Onunla[tikel/ciz’i] ile tümel arasında “bir yönden umumluk” vardır. Ve her 

iki mefhum arasında ya “eşitlik”, ya “mutlak olarak genellik/umumluk”, ya “bir yönden 25 

genellik/umumluk”, ya da “tümel bir ayrılık” vardır. Çünkü eğer onlardan her biri, diğerinin 

doğrulandığı şeyde doğrulanırsa, “eşitlik”; aksine onlardan biri diğeri üzerinde doğrulanırsa 

“mutlak olarak genellik/umumluk”; dahası bazısı bazısını doğrulardan “bir yönden 

genellik/umumluk”; ve tümel olarak bir birlerini doğrulamıyorlarsa, “ayrılık” vardır. İki 

eşitin çelişiği, iki eşittir. Ve mutlak olarak genelin çelişiği, mutlak olarak özelin çelişiğinden 30 

daha özeldir (ve tersi). 
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[7] Sen dersen ki: Şayet onlardan her biri, diğerinin doğrulandığı her şey üzerinde 

doğrulanırsa, iki eşitin çelişikleri eşit olur. Ancak, özel olanın çelişiği şayet genel olanın 

çelişiği üzerine doğrulanan her şeye doğrulanırsa (daha) genel olur. Eşit olanın, daha genel 

olanın, imkÀn-ı Àmm ve şey’iyyetlik gibi, tahkiki ve takdiri olarak şeylerden daha genel olma 

ihtimalinden dolayı bu lazım değildir. Şayet onun ortadan kalktığını farzedersek, onun 5 

çelişiğinin onun üzerine doğrulandığı şey kalır. 

 

[8] Derim ki: Eşit veya genel[eèamm] olan yokluk ve varlık bildirebilir. Eğer yokluk 

bildirirse, onun çelişiği varlık bildirmesidir ve bu durumda [her iki çelişik] bir biri üzerinde 

doğrulanır. Eğer varlık bildirirse, onun çelişiği olumsuz olur ve olumsuz da 10 

yoklar[maèdumÀt] üzerinde doğrulanabilir. İnşa-Allah, bunun tahkikini “çelişiğin 

döndürmesi”nde öğreneceksin. Bir yönden genelin çelişiği arasında “tikel ayrılık” vardır, 

çünkü onlardan her birinin çelişiği, diğerinin aynoyla doğrulanmaktadır. Eğer onun çelişiği 

ile beraber doğru olursa, aynı şekilde “tikel ayrılık” olur, eğer olmazsa “tümel ayrılık” olur. 

Tikel olan lazımdır ve her ikisi arasında genellik yoktur. Çünkü özelin çelişiği, bazen tümel 15 

ayrılıkla beraber olarak bir yönden genel olanın aynından daha geneldir: her ikisin çelişiği ve 

iki ayrının çelişikleri arasından “tikel bir ayrılık” vardır. Açıkladığımız gibi, bir yönden 

genel olanın çelişikleri arasında ve iki eşitten biri ve diğerinin aynı arasında, genelin çelişiği 

ve mutlak olarak özelin aynı arasında “tümel bir ayrılık” vardır. Genelin aynı, bir yönden 

genel ve özel olan özelin çelişiği ve bir yönden genel arasında beraber olduğunun[sahibinin] 20 

çelişiğini tikel olarak ayıran vardır, çünkü o, onunla beraber değildir ve aksi durumda onun 

beraber olduğu[sahibi] ile beraber doğruluğu imkÀnsız olur, bundan dolayı mutlak olarak 

ondan daha geneldir. Bu iki takdirde de tikel olan bir ayrılık vardır. Tümelle olan ayrılık, 

diğerinin çelişiğinden daha özeldir veya onunla eşittir. 

 25 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

[3.1] Bilmen gereken bu iki mefhumla ve nisbetle kastedilen, bi’l-fiil veya bi’l-kuvve daimi 

olandan veya daimi olmayandan daha genel olduklarıdır, aksi durumda dörtle 

sınırlanamayacaklarıdır, çünkü her iki taraf daimi olabilir. Örneğin: Canlı’nın doğruluğunun 

insan üzerinde olması gibi. bazen de [daimi] olmaz. Örneğin: Uyuyan’ın doğruluğunun bi’l-30 

fiil insan üzerinde olması gibi. Katib’in doğruluğunun bi’l-kuvve onun[insan] üzerinde 
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olması gibi. Ve bunların her ikisinin, bi’l-fiil ve bi’l-kuvve gülücü olan üzerinde olması. 

Aynı şekilde iki tarafın çelişikleri arasında çelişiğe riayet etmek gerekir. Böyle bir dikkatin 

yokluğu, birçok konuda zararlı olabilir. 

 

[9] Dört:Dört:Dört:Dört: Örneğin “canlı” mefhumunun yapısı, tümel değildir, aksi durumda nisbet, nisbet 5 

edilenin kendisi olur ve [o da bu] ikisinden oluşmaz. Birincisi “tabii tümel”, ikincisi “mantıkí 

tümel”, üçüncüsü “aklí tümel”dir. 

 

[10] Dediler ki: Tabii tümelin varlığı [örneğin “canlı” gibi] açıktır, çünkü örneğin herhangi 

bir canlı olarak “mevcut olan bu canlı”da, mevcuttur [ve herhangi bir “canlı”da tikel 10 

“canlı”nın cüzüdür. Çünkü tikel canlı, başka şeyle beraber canlıdır ve mevcÿdun cüzü, 

mevcÿttur] ve o[nun cüzü olan canlı]da ya o olması bakımından canlının bizzat kendisidir, 

ya da herhangi bir kayıtla beraberdir. [Eğer canlının bizzat kendisi o olması bakımından 

olursa, bu durumda tasavvurunun bizzat kendisini ortaklıktan men etmeyerek hariçte 

bulunur. Çünkü o olması bakımından canlı, tasavvurunu ortaklıktan men etmez. Eğer bir 15 

kayıtla beraber olursa,] söz şuna döner: Canlı, herhangi bir şart olmaksızın mevcuttur ve 

onun tasavvuru ortaklıktan da men etmez ve hariçte (, yani zihin dışında/ayanda) 

tasavvurunun kendisi ortaklığa engel olmaksızın bulunur. Böylece tümel, hariçte, bulunmuş 

olur. 

 20 

[11] Ben derim ki: Bu, hariçteki mevcut canlının tümel olmasıyla açıklığa kavuşturulabilir. 

Bu da geçersiz olanın zorunluluğudur. [Örneğin “canlı” gibi hariçte bulunan bir şeyin, 

fertlerden bir fertte bulunması gerekir.] Örneğin Zeyd hakkındaki mevcut, eğer Bekir 

hakkındaki mevcudun aynı ise, bu durumda iki mekÀnda tek bir anda tek bir cisim bulunmuş 

olur, aksi durumda nasıl genel olsun? Çünkü genel, [birçok şey arasındaki müşterek olan] tek 25 

bir şeydir. Belki de onların harici vucÿt olarak tanımladıkları şey, genelliği nefyeden 

kayıtların tamamından ibarettir. 

 

[12] Şeyh, tümel, hariçte mevcuttur sözümüzün anlamını (bazı) konularda tekrarlamıştır. 

Akılda tek bir mana üzerinde kendisine tümelliğin arız olduğu tabiat, orada hariçte mevcut 30 

olan birçok şey arasında ortaktır. Bu vasıfla beraber hariçteki varlığına gelince, (o) 

imkÀnsızdır. Bundan dolayı, iddianın onların zannettiklerinin dışında olduğu ve orada bu 



 

 30 

burhanlara ihtiyaç olmadı, bilakis bu manayla tümelin varlığının kesin[yaúín] olduğu 

bilinmiştir ve bundan da mantıkí tümelin varlığının hariçte imkÀnsız olduğu anlaşılmıştır. 

 

[13] Aklí [tümelin] varlığına gelince, zihni ve tümel varlığın tahkikine dayanmaktadır. [Kim 

akli varlığı inkÀr ederse, akli tümelin tahakkunu inkÀr eder.] 5 

 

[14] [Tümelin] çokluktan[fertlerinden] önce olmasına gelince, verimli ilkelerdeki akledilen 

suretlerdir[: Bu tıpkı yatağın suretinin, harice çıkmadan önced maragozun bizzat kendisinde 

mevcÿt bir suret olarak bulunması gibidir.] [Tümelin] onlarla[fertleriyle] beraber olmasına 

gelince, o, tikellerin içinde olan şeydir. [Tümelin] onlardan[fertlerinden] sonra olmasına 10 

gelince, fertleri ortadan kaldırıldığında tikellerden ayrılan şeydir. 

 

Üçüncü Fasıl Üçüncü Fasıl Üçüncü Fasıl Üçüncü Fasıl     

Mahiyet ve CüzleriMahiyet ve CüzleriMahiyet ve CüzleriMahiyet ve Cüzleri    

 15 

[1] İncelenen Konuları: 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir: Şeyin mahiyeti, o şey olması bakımından o şeyle beraber olan şeydir. Onun 

muradifleri de “ôÀt, óaúíkat, cevher”dir. ÔÀt, mevcudÀt ile; mahiyet bileşiklerle[mürekkebÀt] 

ile ilişkilendirilmiştir. Her óaúíúat ya basittir: Bu durumda o, hakikatleri farklı şeylerden 

değildir; ya da bileşiktir: Bu durumda o, böyle[hakikatleri farklı şeylerden ibaret]dir. Bileşik 20 

olanın cüzleri, bazen onun[basit olanın] üzerine yüklem olabilir: Canlı ve 

konuşan/düşünen’in insana yüklenmesi gibi; bazen de ona[basite] yüklem olmaz: Tavan ve 

duvar’ın ev üzerine söylenmesi gibi. Bu durumun açıklaması bazı bilgilerin kitabında yoktur. 

Bu durumun tahkiki şöyledir: Mahiyet, birçok şeyin toplamı olan bir şeyden ibaret olduğu 

zaman, -ki bir grup indinde meşhur hakiki terkiptir-, bu cüzlerin, onun üzerine “tam-25 

uyum[muvÀtÀt]” ile yüklenmesi imkÀnsızdır, çünkü farklı şeylerden bir araya gelen bu şeyin, 

bu cüzün onun aynısı olduğunu söylemek te imkÀnsızdır, belki [ona söylenmesi] türeme ve 

bileşik olma bakımından geçerli olabilir. Böyle [yukarıda geçtiği gibi bileşik] olmadığı 

zamana gelince, cüzleri onun üzerinde doğrulanan bu şeylerle sıfatlanan şeyden ibaret olur. 

Bu oluşumda[terkíb] ancak akılda olur, çünkü hariçte “o, şudur, budur, şöyledir” şeklinde 30 

onun üzerine doğrulanan tek bir şey olarak bulunur. Belki akıl bu mahiyeti bu bütünden 
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oluşturur. Onun niteliğine gelince, şeyin oluşumu, bu mana ile sıfatlanır: Şey, manalara ve 

işlere sahip olarak ortaya çıktığı zaman, ondan o olması bakımından onun üzerinde 

doğrulanan mefhumlar ortaya çıkar ve o, onun ortaya çıkmasıyla “mahiyet” ve “hakikat” 

olur. Bu mefhumlar, başka mefhumları izler ve onların sıfatı olurlar. Bu, örneğin insan gibi. 

Çünkü o[insan], konu, boyut, gelişme, duyum, iradesiyle hareket etme, 5 

konuşmak/düşünmekten müstağni gibi manalardan ortaya çıkan bir maddeye sahiptir. 

Bundan dolayı onunla “cismani, gelişen, duyumlayan, iradesiyle hareket eden, 

konuşan/düşünen bir cevher olur ve onu diğer manalar takip eder: Taaccüp etmek, sanatları 

öğrenmeye kabiliyetli olmak ve bunların dışındakiler gibi. (Öyleyse) Tabi olunanlar 

õÀtlardır, tabi olanlar èaraêlardır. Bileşik ve cüz lafzı, iştirakle hakikí ve aklí bileşiklere ve 10 

onların cüzlerine söylenir. Aklí olan, hakikí olandan daha geneldir, çünkü her bileşik, 

Hükema indinde [on kategoriden]bir kategori altındadır, bundan dolayı cins ve 

ayırım[faãl]ın, “tam uyumla[muvÀtÀt]” ile ona yüklem olması gerekir. Sonra mahiyet hariçte 

bulunduğu zaman, onun [on kategoriden olan ] diğer mana ve işlerle karışması ve onunla bu 

mahiyetin fertlerin tek tek ortaya çıkması gerekir. Bu, bu yerin tahkikidir. Ancak yinede bu 15 

nefsaní mahiyetler hakkında müphemlik vardır: Örneğin “insan” gibi. Çünkü şayet onunla 

“konuşan/düşünen” olan canlı kastedilirse, bu durumda canlı, “konuşan/düşünen” yapılır, 

ancak onların indinde “konuşan/düşünen”, soyut bir cevherdir. Bu, òulftur. 

 

[3] Eğer onunla “canlı” ve “konuşan/düşünen” kastedilirse bu durumda cüzlerin onun 20 

hakkında “tam-uyum (muvÀùaat) ile yüklenmesi imkÀnsız olur. Belki de bu şüphe Mütellih 

(Furfiryÿs)’i nefsin bedenle ittihadına yönlendirdi, ancak canlının onunla taalluku sebebiyle 

“konuşan/düşünen” olur denilmesi dışında. Bu, doğruya yakındır, ancak bu, onların 

sözlerinden duyulmuş bir şey değildir. 

 25 

[4] İki:İki:İki:İki: Şeyin cüz’ü ya onu önceler, ya da onu sonralar. Birincisi mahiyetin cüzleri gibidir[: 

Örneğin “insan” için “canlı” ve “konuşan/düşünen”; “ev” için “tavan” ve “duvar” gibi]. 

İkincisi miktarın cüzleri gibidir[: Örneğim hattın, yüzeyin cismin üçün dördün yarısı gibi]. 

Bizde “[parçalanamayan] cüz’ün imkÀnsız olduğunu söyledik.[Çünkü cisim, heyula ve 

suretten oluşur. Bundan dolayı da o, ne cismi ortaya çıkarır, ne de bazılarına sahip olanları 30 

ortaya çıkarır. Cisim, parçalanayan cüzden oluşr sözümüze gelince, miktarların bazıları, aynı 

şekilde miktarları önceler.] 
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[5] Üç:Üç:Üç:Üç: ÔÀtí ve èaRÀzí arasındaki fark hakkında: Biz burada “ôÀtí” ile, mahiyetin cüzünü, 

“èaRÀzí” ile de onun[mahiyetin] dışında olanı kastediyoruz. Her ikisinin arasını ayırmak için 

şöyle denilebilir: ÔÀtí, mahiyetin mahiyet olarak kalmasıyla beraber ortadan kaldırılımasının 

vehmedilmesi doğru olmayan şeydir, bundan dolayı [mahiyetin mahiyet olarak kalması 5 

sözmüzle] lazımlar çıkarılmıştır, çünkü onların ortadan kaldırılması, ancak mahiyetin 

mahiyet olarak kalmasıyla değil de, mahiyetin mevcut olmasıyla imkÀnsızdır. Şeyh buna 

İşÀrÀt’ta işaret etmiştir: Mahiyetin tasavvuru, ancak onların tasavvurundan sonra 

mümkündür. ÕÀtí, mahiyeti, zihní ve ayní varlığı bakımından ve keza her ikisinin yokluğu 

bakımından önceler, ancak tek bir cüze nisbetle, lazım olan aRÀzínin hilafına olur, çünkü 10 

ancak mahiyetin tahakkukundan sonra tahakkuk eder ve ancak mahiyetin yok olmasından 

sonra yok olur öncelikli olarak: örneğin üç sayısı için tek olma gibi. 

 

[6] Yine denilmiştir ki: ÔÀtí, mahiyetin, zatı gereği onunla birleşmesi konusunda farklı bir 

illete ihtiyaç duymadığı şeydir: örneğin siyah için renk gibi, çünkü zatı itibariyle siyah, 15 

renktir, onu renk yapan başka bir şeyle değil. Bu [tarif] “göreli özellik[òÀããa ile]dir, çünkü 

dört sayısı için çift olma gibi, arazların bazısı da aynıdır, çünkü o, kendisini böyle yapan 

başka bir şeyle değil de, zatı itibariyle çifttir. 

 

[7] Şeyh ŞifÀ’da şöyle dedi: Şey, bazen akılda mülahaza edilebilir ve onun cüzleri tafsilatlı 20 

olarak mülahaza edilmez. Eğer mahiyete dÀhil olursa[örneğin biz, Zeyd’i birçok vakit 

kendisi dışındaki şeylerden ayrımlaşmış olarak tasavvur edebiliriz ve onun üzerinde, 

bazılarını tasavvur etmeyerek veya bütününü tafsili olmaksızın tasavvur ederek onun 

cüzlerini ayrıntılı tasavvur etmeksizin hükümler de bulunabiliriz.], bundan dolayı ilim iki 

kısım olur: İcamli (özet) ve tafsili (kapsamlı). 25 

 

[8] İmÀm [Mulaòòaã’ında] icmaliyi inkÀr etmiştir ve şöyle demiştir: Onun cüzlerinden her 

biri eğer bilinirse, bu durumda zihinde diğerinden ayırılır, mamafih[eğer bilinir olmazsa 

onların söylediği] mahiyetin tasavvurundan önce cüzlerin tasavvurunun gerekliliği geçersiz 

olur, ancak bu, zorunludur. Bu, zayıftır.  30 
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[9] [Keşf’in sahibi tarafından] çünkü ayırmanın bilinmesinin, ayırmanın ayırmasını gerektirir 

denilmesi değildir, çünkü şeyin zihinde kendi dışındaki şeylerden ayrılması, onun 

ayrılmasının bilinmesi gerektirmez, çünkü ilim, şeyin suretinin zihinde hÀsıl olmasıdır, yaksa 

bizzat[şeyin]kendisinin hÀsıl olması değildir, bununla beraber kapsamlı[tafãílí] ilimdeki 

zorunluluk doğrudur. Özet [icmalí’y]e gelince, böyle değildir. Orada incelenmesi gereken 5 

yer var. 

 

[9.1] [İmÀm, onun cüzlerinden her biri tasavvur edildiği zaman dediği şey, onun diğerinden 

ayrıldığının bilinmesini gerektirir, hatta o, onun zihinde diğerlerinden ayrılması gerektiğini 

söyledi. Ve o zamanda buna dönüş yok. Şayet sen, ayrılma zihinde ortaya çıkarsa, onun 10 

bilinmesi gerekir, çünkü ilim, zihinde bir şeyin ortaya çıkmasıdır, dersen. Ben derim ki: Biz 

ilmin, zihinde bir şeyin ortaya çıkması olduğunu kabul etmiyoruz, belki zihinde bir şeyin 

suretinin ortaya çıkmasını kabul ediyoruz. Bundan dolayı da onun bilinmesinin yokluğu ile 

beraber zihinde bir şeyin ortaya çıkması ihtimal dÀhilinde olur. Bu tıpkı bir şeyi bildiğimiz 

zaman, bu durumda zihinde onun bilgisinin, onun bilmeyi tasavvur etmemekle beraber 15 

ortaya çıkması gibidir, aksi durumda akıl ikinci kez ona yönelir, bununla beraber İmÀm’ın 

cevabı şöyle denilmesidir: Eğer onunla mahiyetin tasavvurundan önce cüzlerin tasavvurunu 

kastediyorlarsa, mutlak olarak zorunlu olan zorunludur. Bundan dolayı da biz, onun birçok 

zatisini bilmemekle beraber şeyleri tasavvur ederiz ve onları diğerlerinden ayırırız. Ve 

böylece de şeylerin hakikatinin bilgisi zordur. Eğer bununla şeyin künhünün bilinmesindeki 20 

zorunluluğu kastederlerse, bu doğrudur, orada herhangi bir tartışma yoktur, ancak bizim 

sözümüz “özet/icmalí ilim” hakkındadır. Veya şöyle denilebilir: Mahiyetin tasavvurundan 

önce cüzlerinin tasavvurunun gerekliliği ile “ayrıntılı/tafãílí” olan hakkında herhangi bir 

tasavvur kastedilirse, biz onun zorunlu olduğunu kabul etmiyoruz. Eğer bundan daha genel 

olanını kastederlerse, onun zorunlu olduğunu kabul ederiz, ancak biz, cüzlerin şayet tasavvur 25 

edilirse, zihinde (diğerlerinden) ayrılacağını kabul etmiyoruz.] 

 

[10] Dört:Dört:Dört:Dört: ÍsÀgÿcí kitabının dışından onlar, õÀtí’yi, yükleme, yükleme işine, sebebin 

olumlusuna ve mevcuda şamil etmişlerdir. “Yüklem”e gelince, mevcut için belirlilik gibi 

onun şeyden ayrılmasını imkÀnsız kılan her şeydir veya üçgen için açıların eşitliği gibi 30 

[yüklem, şeyin]mahiyetinden[ayrılması imkamsız olan şeydir] veya dört için çift gibi onun 

mahiyetten kaldırılması imkÀnsızdır, yani mahiyetle beraber tasavvur edildiğinde, onun 
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ondan olumsuzlamak imkÀnsızıdır veya insan için canlılık gibi onun[yüklemin] ıspatı 

mahiyet içindir, yani mahiyetin tasavvuru, ancak onun tasavvurundan sonra mümkün olur. 

Bu, ondan önce geçen[üç tariftekin]den en özel olanıdır[; çünkü yüklem, mahiyetin 

tasavvurunu, ancak kendisiyle mevsuf olmasıyla mümkün kıldığı zaman, onun ondan 

olumsuzlanması, zorunlu olarak, doğru olmaz. Onun ondan olumsuzlanmasının doğru 5 

olmadığı zamana gelince, onun tasavvurunu, onun zail olmasıyla beraber tasavvur etmek 

muhtemel olur: Çiftin dörde yüklenmesi:  çift ortadan kalktığında dördünde ortadan kalkması 

gibi]. 

 

[11] ÕÀtí yükleme işine gelince, konu tahakkuk ettiği zaman, şeyin konuluğu da tahakkuk 10 

eder veya yüklem ondan geneldir veya bizzat veya tabii bir gereklilikle veya daimi olarak 

veya aracısız olarak onun için ortaya çıkar veya daha genel veya daha özel iş için değil de, 

onun için oluşturucu olur veya ek olur. Bu sonuncusu için BurhÀn kitabında “õÀtí èaraz” 

denilmiştir. 

 15 

[12] Olumlamaya gelince, eser daima veya çoğunlukla sebep üzerine terettüp ettiği zaman, 

èaRÀzí, bu şeylerin mukabiliyle olan şeydir. 

 

[13] Mevcuda gelince, zatı itibariyle kaim olan, zatı itibariyle mevcuttur. Bir başka şeyle 

kaim olan, èaraê ile mevcuttur. 20 

    

Dördüncü Fasıl Dördüncü Fasıl Dördüncü Fasıl Dördüncü Fasıl     

Tümellerin Taksimi ve Onlarla İlgili ŞeylerTümellerin Taksimi ve Onlarla İlgili ŞeylerTümellerin Taksimi ve Onlarla İlgili ŞeylerTümellerin Taksimi ve Onlarla İlgili Şeyler    

    

[1] Tümel; ya şeyin mahiyetinin tamamıdır, ya onun [mahiyetinin] bir cüzüdür, ya da 25 

onun[mahiyetinin] dışındadır. [Burada “şey” ile kastedilen tümelin tikelidir, yani tümelin 

kendisine “tam uyum/muvÀtÀt” yüklendiği şeydir.] Birincisi ya tekbir şeyin, ya şeylerin, ya 

da her ikisinin birden mahiyetinin tamamıdır. Birincisi: Sırf özelliği bakımından o nedir? 

sorusunun cevabında söylenendir: Tanımın, tanımlanana nisbeti gibi. İkincisi: Sırf ortaklığı 

bakımından[ o nedir? sorusunun cevabında döylenen]dir: Cinsin türlerine nisbeti gibi. 30 
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Üçüncüsü: Beraberce ortaklıkları ve özellikleri bakımından[o nedir? sorusunun cevabında 

söylenen]dır: Türün fertlerine nisbeti gibi. Bu üçü “mahiyet üzerine delÀlet” olarak 

isimlendirilmiştir[; çünkü birincisi, özellikli olan mahiyete; ikincisi farklı olanlar arasındaki 

ortaklığa; üçüncüsü ittifak halinde olan ortaklıklara delÀlet eder]. İkincisine gelince, o, 

mahiyetin bir cüzü olabilir, bu durumda o, ya cinstir, ya da ayırım[faãl]dır. Çünkü mahiyet 5 

ve hakikatte ona muhalif olan herhangi bir tür arasında ortaklık olmazsa, “ayırım[faãıl]” olur. 

Çünkü onun[ayrımın], õatı, cinsinde veya varlığında ortak olduğu onun dışındaki şeylerden 

ayırması uygundur. Eğer ortaklık olursa ve akabinde eğer ortaklığın tamamı ikisi arasında 

olursa, ortaklık bakımında o nedir? sorusunun cevabında söylenmesi selahiyetinden dolayı 

“cins” olur. Aksi durumda ortaklığın tamamından bazısına olur. Ve ortaklığın tamamına eşit 10 

olursa, “ayrım[faãıl]” olur. Aksi durumda mahiyet ve farzedilen ortaklığın tamamında ortak 

olmayan herhangi bir tür arasında ortak olur ve onlarda ortaklığın tamamı caiz olmaz, çünkü 

takdir edilen onun hilafınadır, belki bazısına da olabilir. 

 

[2] Söz şuna döner: Ya sonsuza kadar bir gidiş olur, ya da onun için eşit olan şeyde son bulur 15 

ve böylece cinsin ayrımı[faãlı] olur ve onun da mahiyeti (diğer) bütün (şeyler)den ayırması 

doğru olur ve böylece “ayırım[faãıl]” olur. Bu zayıftır, çünkü o, ortaklığın tamamı olursadır. 

Şayet aynı şekilde bu tür için õÀtí olursa, cins olur ve bu türe yüklenmeyen cüzlerinin 

ihtimalinden dolayı da onun üzerine yüklem olur. Ve aynı şekilde sonluluğun yokluğu, lazım 

değildir, çünkü onun yapısının genel olması ve ortaklığın tamamında onun bulunması 20 

yetmektedir. Bununla beraber buradaki yol, yüklem olam cüz, eğer mahiyete ve o nedir? 

sorusunun cevabında ona muhalif bir herhangi bir türe söylenen olursa, onun cins olduğunu, 

değilse ayırım[faãıl] olduğunu söylemektir, çünkü onun bazılarının basitleri dolayısıyla 

varlıkların tamamı için cüz olmaz. Bu durumda o zaman mahiyet, cüzü olmadığı şeyden 

ayrılır ve o da aranılan şeydir.[Sen dersen ki: Bu delílin aynısıyla mahiyetin cüzü, 25 

ayırım/faãla münhasır kılınır. Ve onun tanımı da tıpkı “mahiyetin cüzü” demek gibidir, 

yoksa mahiyet olan tamamının cüzü, onun bazılarının basitleri dolayısıyla olması değildir. 

Ve o zaman da mahiyet, kendisinden bir cüz olmayan şeyden ayrılır. Ben derim ki: Biz kabul 

etmyoruz, çünkü o zaman “ayırım/faãl” olur ve ancak ortaklığın tamamı mahiyet ve onun 

dışındakiler arasında olmadığında “ayırım/faãl” olur. Olduğu zaman, “ayırım/faãl” olmaz. 30 

Mahiyet herhangi bir yönden ayrılıtla, cins de aynı şekilde herhangi bir yönden mahiyetten 

ayrılır ve onun için “ayırım/faãl” olduğu söylenmez, belki o zaman cins olur.] 
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[3] KudemÀ’dan nakledilen şudur:  Mahiyet, yüklem olan cüzlerden oluştuğu zaman, cins ve 

ayırım[faãıl]’dan oluşur. Çünkü onun cüzlerinden biri onun tabiatında ortak, başka bir 

tabiatta muhaliftir ve onun cüzü ondan farklıdır. Bundan dolayı onun dışındakilerle beraber 

õÀtí’de ortak olur ve õÀtí’de o, cins olan ortaklıkla, ayırım[faãl] olan ayrı tutmayla farklı 5 

olurlar. 

 

[4] Ben derim ki: Bu diğerin, iştiraki sağlayan şeye “fazladan bir ayırım[faãl]” olduğu şart 

koşulursa, başka bir tür olur ve bundan dolayı bu ortaklık cins olmaz. Eğer şart koşulşmazsa,  

cins olur. Bu, her cüzün tabiatı bakımından mahiyetin cins ve ayırım[faãıl] olmasını 10 

gerektirir. [Çünkü her cüz, kendi tabiatı bakımından ortak, diğerinin tabiatı bakımından 

farklıdır. Bu tıpkı “insan”ın “konuşma/düşünme” eylemi hakkında “konuşan/düşünen” ile 

ortak olması, “canlılık”ta da farklı olması gibidir.] 

 

[5] Cins ya yakındır: Bu durumda cevap mahiyetten ve orada tek olarak ortak olduğu her 15 

şeydendir. [İnsana nisbetle canlı gibi. Çünkü o, insanın cevabı ve canlılık bakımından ortak 

olduğu şeylerin cevabıdır. Öyleyse insan hakkında sorulduğu zaman ve canlının türünden 

hangi tür olduğu sorıldığu zaman her ikisinin cevabında da “canlı” demek doğru olur.] Ya da 

uzaktır: Birden fazla[ortağı] olursa[, ne mahiyetten ve ne de bu cinste ortak olduğu şeylerden 

olursa, sadece bu cins hakkında olmazsa, dahası onun ve onun dışındakiler hakkında olursa. 20 

İnsana nisbetle “büyüyen cisim” gibi. Çünkü o, insan hakkında sorulan sorunun cevabı 

değildir ve bu “büyüyen cisim”de ortak olanlar hakkında sorulan sorunun cevabı değildir. 

Çünkü ağaç ve inek, “büyük cisim” olmak bakımından insan ile ortaktırlar. İnsan ve ağaç 

hakkında nedir? diye sorulduğu zaman, “büyüyen cisim” demek geçerli olur. Ancak insan ve 

inek hakkında sorulduğu zaman, “büyüyen cisim” demek geçerli olmaz, çünkü o, insan ve 25 

inek arasındaki ortaklığın tamamı değildir. Ortaklık bakımından cevap, ancak ortaklığın 

tamamıyla geçerli olur, belki “canlı” demek gerekebilir (yukarıdaki soruya).]. Her ne zaman 

cevap sayısı artarsa, [cinsin türden] uzaklık bakımından derecesi de artar. Ve her ne zaman 

cins, uzaklaşırsa, cevap ta daha az zatilerle olur.[Cins, tek bir türe nisbetle yakın olabilir: 

Büyüyen cisim gibi, çünkü o, ağaç için yakın cins, insan için uzak cinstir.] 30 
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[6] Ayırım da, aynı şekilde ya yakındır: Bu durumda mahiyet, cins ve varlık bakımından 

ortak olduğu her şeyden ayrılır[: Canlı için “duyulmayan” gibi, çünkü o, onun “büyüyen 

cisim” olmak bakımından ortak olduğu şeylerden; cisim ve cevheri de cevher ve arazdan 

olan varlık olmak bakımından ortak olduğu şeylerden ayırır]. Ya da uzaktır: Bu durumda o 

[mahiyet, cinsinde veya varlığında ortak olduğu] bazılarından ayrılır.[İnsana nisbetle 5 

“duyulmayan” gibi, çünkü o, onu canlılar olmaksızın cemÀttan, nebÀttan ayırır. Her mahiyet 

için uzak ayrım, onun cinsi için yakın ayırımdır.] 

 

[7] Şeyh, mütekaddimín bilginlerden şunu nakletti: Onlar şöyle dediler: Mahiyet üzerine 

delÀlet[in tarifi],  en genel õÀtí’dir. Çünkü [onlar] mahiyet üzerine delÀlet[in] ya tür, ya cins 10 

olduğunu iddia ettiler. Onlardan her biri de, en genel õÀtí’dir. Tür’e gelince, o, fertlere 

kıyasladır. Cins’e gelince, o zaten açıktır. Bu, bozuktur. Çünkü õÀtí, mahiyetin cüzüne ıtlak 

edildiği gibidir. Bundan dolayı mantıkçılar, ıstılah bakımından bundan daha genel olan 

manaya ıtlak etmişlerdir. 

 15 

[8] Şeyh, onu ŞifÀ’da şöyle ifade etti: Her tümel, kendi cüzlerinden bir şey için yok 

farzedildiği zaman, onun sebebinden dolayı bu tikelin õÀtı kalmaz. Bu [onun sebebi] kaydı, 

lazımları çıkarır, çünkü lazımların ortadan kalkması, mahiyetin ortadan kalkmasının sebebi 

değildir, bilakis daha önce geçtiği gibi aksidir. 

 20 

[9] Bunun üzerine, mahiyet, onun[tümelin] õatıdır. Bütün açıklamalara göre, mahiyet üzerine 

delÀletin açıklamasının daha genel bir õÀtí ile olması doğru değildir.  

 

[10] Birinci manaya gelince, mahihet üzerine delÀletin varlığı, õÀtí’den bir yönden daha 

geneldir. Çünkü “konuşan/düşünen” ve “duyulmayan”, onların indinde daha geneldir ve 25 

onlardan hiç biri mahiyet üzerine delÀlet etmez[; çünkü mahiyet üzerine delÀlet ya cins ile, 

ya da tür iledir].  

 

[11] İkinci manaya gelince, daha genel õÀtí’nin varlığı, mutlak olarak mahiyet üzerine 

delÀletten daha geneldir ve onların mahiyet üzerine iltizamla delÀleti kÀfi değildir. Çünkü “o 30 

nedir? sorusunun cevabında söylenedir” den kastedilen, mutÀbakat ile mahiyete delÀlettir. Ve 
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onun her cüzü, eğer mutÀbakat zikredilirse, o nedir? yoluyla söylenen olur ve eğer tazammun 

olarak zikredilirse, “o nedir? sorusunun cevabına dahil olur. 

 

 [12] Üçüncü manaya gelince, o da [tümelin tikel] mahiyettenhariç olmasıdır ve bu durumda 

ya “özellik[òÀããa]” olur: Tabi tek bir tabiata özgü olursa; [tek bir tabiata özgü] değilse, 5 

“ilinek[èaraz-ı Àmm]”dır ve aynı şekilde o da ya ayrılmayan[lÀzım]’dır: Tabi arız olduğu 

şeyden ayrılması imkÀnsız olursa, ya da ayrılabilen[gayru lÀzım]’dir: Tabi [ayrılması] 

imkÀnsız değilse. 

 

[13] Ayrılmayan[lazım] ya varlık içindir: Habeşli için siyah gibi, ya da mahiyet içindir[: 10 

Dört için çift olmak gibi]. [Varlığın ve mahiyetin lazımlarından her biri], o olması 

bakımından mahiyetin bir sıfatı ve bu sıfatında bir başkasını gerektirmesi gibi, ya bir 

aracı(orta terimle), ya da aracısız(orta terimsiz)dir. Aracı(orta terim), “o olduğunda, onun 

şöyle olduğu söylenir”  sözümüze birleştirilen şeydir ve her ikisi de mevcuttur [: İnsanın 

şaşkınlıkla, şaşkınlığında gülenle bağlantısı gibi]. Aksi durumda, eğer bütün aracısız(orta 15 

terimsiz) ise, şeyin kendisi dışında bir şeye yüklenmesi bilinmemektedir veya eğer aracı(orta 

terim) ile ise, ilimler için ilkelerden olan aracıların(orta terimlerin) hakkında luzum ve 

teselsül olduğu bilinir. Bundan dolayı hariç olan lazım, aracıdan(orta terimden) hariçtir veya 

aracı(orta terim) mahiyetten hariçtir. Böyle söz dönüp dolaşır diğer hariç hakkındaya gelir. 

Her yakın lazım, yani aracısız(orta terimsiz), melzÿmun subutunu açıklar, bir manada o 20 

ikisin tasavvuru, onun[subutun] ona[melzÿma] nisbetiyle kesinlik bildiren hüküm hakkında 

yeterli olur, aksi durumda aracıya(orta terime) ihtiyaç duyar. Yakın olmayan [lazım], 

aracı(orta terim) olmaksızın açık değildir.  

 

[14] İmÀm ona şöyle delil getirdi: Şayet her yakın lazım, açık değilse, bilinmeyenin 25 

tanımlanması imkÀnsız olur. Çünkü konusuna ait subutu bakımından bilinmeyen şey, 

onun[konusunun] dışındadır ve bu durumda ancak konusundan hariç bir aracı(orta terim) ile 

veya yükleminden hariç bir aracı(orta terim) ile bilinir. Böylece yapısı itibariyle aracıya(orta 

terime) ihtiyaç duyar ve teselsül olur. 

 30 

[15] Onun cevabı: Tümel olumlunun nefyedilmesinden tümel olumsuz değil de, belki tikel 

gerekli olur. Bundan dolayı açık lÀzımda son bulur. [Başka bir aracıya(orta terime) ihtiyaç 
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duymaz ve bundan dolayı da teselsül kesilir. Aynı şekikde biz, “konusuna ait subutu 

bakımından bilinmeyen şey, onun konusunun dışındadır”ı kabul etmiyoruz. Ancak konu, 

hakikati bakımından tasavvur edildiğinde böyle olur. Bir yönden tasavvur edildiği zaman 

böyle olmaz.] 

 5 

[16] [Eski filozoflar tarafından] denilmiştir ki: Melzÿmun tasavvuru, onun yakın lÀzımının 

tasavvurunu gerektirir, çünkü o[yakının lÀzımı, melzÿmun] mahiyet[i] için ma’lulu olur ve 

illetin tasavvuru da ma’lulun tasavvurunu gerektirir. [Onlar, bu öncüle itikad edilemiyeceğini 

açıkladılar. Ve aynı şekilde şayet bu geçerli olursa, her melzÿmun tasavvuru, ister uzak olsun 

ister yakın olsun onun lÀzımlarının tamamının tasavvurunu gerektirir, çünkü onun 10 

tasavvurundan onun yakın lÀzımının tasavvuru ve onmun yakın lÀzımın tasavvurundan bu 

lÀzımın tasavvuru gerekli olur. Bunlara dayanarak taki bütün lÀzımlar tasavvur edilir. İkinci 

gelen geçersizliğin zorunluluğudur.] 

 

[17] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var:  Çünkü o zaman onun yakın lazımın 15 

tasavvurundan, bu lazımın lazımının tasavvuru gerekli olur. Bunun üzerine de, o zaman bir 

şeyle bir şeyin subutu bilinmez değildir, çünkü eğer ona yakın olursa, böyledir, aksi durumda 

yakına yakın olur ve böylece aynı şekilde bilinir. 

 

[18] İmÀm, luzÿmun nefyi konusunda, şeyin kendisi dışında bir başka şeyle luzumu, 20 

aralarındaki nisbetin varlığından dolayı her ikisinin dışındadır. Eğer gerekli olursa, aynı 

şekilde teselsül olur, aksi durumda melzÿmun lazımdan ayrılması mümkün olur.[İmÀm şöyle 

demiştir: Bir şeyin bir için lÀzım olması asla caiz değildir, çünkü lÀzım olsa, nasıl olursa 

olsun onun luzÿmu her ikisine mugayir olur. Çünkü bir şeyin bir şeye luzÿmu, her ikisi 

arasındaki nisbettir. Nisbette, her iki nisbet edilene de yapısı itibariyle her ikisinden sonra 25 

olduğundan dolayı mugayirdir. Her ikisinin tasavvuru, luzÿmdan kaçmakla beraber 

mümkündür. Her ikisine de mugayir olduğu zaman, bu durumda ya onlardan bir şey için 

lÀzım olur ya da asla lÀzım olmaz. Onlardan biri için lÀzım olmazsa, her ikisinden de 

ayrılması caiz olur. Ve o zaman da lÀzımın melzÿmundan ayrılması caiz olmuş olur. Bu 

durumda da lÀzım lÀzım olmaz. Eğer onlardan biri için lÀzım olursa, nasıl olursa olsun onun 30 

luzÿmu, açıkladığımız üzere her ikisine de mugayirdir. Aynı şekilde luzÿmda lÀzım olursa, 

böyledir. Bunun üzerine teselsül olur. Eğer herhangi bir lÀzım olmayan luzÿmda son bulursa, 
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zikrettiğimiz gibi, lÀzımın melzÿmdan ayrılması ihtimali gerekli olur. Bu durumda dalÀzım 

lÀzım olmaz. Bu da òulftur. İmÀm bu teşkíkin zorunlular hakkında olduğunu, bundan dolayı 

da cevapın tahakkuk etmediği ve bununla birçok konunun tutulabilceğini söyleyerek 

cevapladı. Bu cevap, muóaããilín nezdinde razı olunan bir cevap değildir, belki men etme 

veya hükmün delilden farklı olmasıyla/naúê ile veya bunların dışında bir şey ile hasmın 5 

delílinin bozukluğunun açıklaması bakımındandır.] 

 

[19] [Bir grup tarafından] bu, teselsülün imkÀnsızlığını men edilerek cevaplanmıştır. Çünkü 

[onlar şöyle demiştir:] o, itibari işlerdedir, çünkü bir, varlığı itibariyle ikinin yarsı, üçün üçte 

biri olmayı gerektirir ve böyle [sonsuza kadar] gider. 10 

 

[20] Birisi şöyle diyebilir: Luzÿm, hariçte olabilir de, olmayabilir de. Eğer olursa, başlangıç 

tarafından hakiki işlerde teselsül gerekli olur, çünkü o zaman her luzum, ondan önceki başka 

bir luzÿma ihtiyaç duyar. Eğer hariçte bulunmazsa, o da zaten iddia edilendir. 

 15 

[21] Fakat onun[İmÀm’ın] cevabı şöyledir: [Biz luzÿmun lÀzım olduğunu kabul ediyoruz, 

ancak biz, luzÿmun luzÿmunun kendisinin dışında olmasını kabul etmiyoruz: taki teselsül 

gerekli olsun, hatta luzÿmun luzÿmu luzÿmun aynıdır.] Luzumun bizzat kendisi,[başka bir 

luzÿm ile olmaksızın lÀzımdır ve] varlığın varlığının bizzat kendisi olması gibidir.  

 20 

[22] [İmÀm şöyle dedi: ] Bil ki, başka bir şey dolayısıyla bir şeyin basit veya bileşik olan 

luzumu, bazen ikisinden [yüklem ve konudan] birinin zatı dolayısıyla bir aracı(orta terim) 

veya onun dışında(aracısız) olabilir, bazen de konusu dolayısıyla tÀlínin yükleminin 

luzÿmunun, mukaddemin subutunun vasıtasıyla olması gibi ayıran bir şeyle olabilir[; ve yine 

akıl için varlığın luzÿmu gibi. Birincisi BÀrí TeÀlÀ vasıtasıyladır]. 25 

 

[23] Söylenen şey şudur: Ayrık olanın bütüne nisbeti, men edilen tek bir şeydir. Şayet bu 

kabul edilirse, “alabilme” sebebiyle farklılık niçin caiz olmasın? 

 

[24] [Hukemdan bir grup tarafından] söylenen şey şudur: Basit, lÀzımı gerektirmez, aksi 30 

durumda men edilmiş iki eser için kaynak olur. Çünkü biz, onun melzÿmunun failini ve 

onun(melzÿmunun) kabulunun takdiriyle tÀlínin imkÀnsızlığını ve yüklemenin bu luzÿmunu 
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kabul etmiyoruz. Birleşmenin luzumuna gelince, bu da sonra gelecek.[Ancak biz kitapta onu 

zikrettik. Çünkü ilim ehlinden birçoğu, yükleme işinin luzÿmu ve ittisali luzÿmu arasını 

zyıramadılar: taki ortaya hükmün delílden farklı olduğu bir durumu ortaya çıkardılar. 

Örnekler, İmÀm’ın Mulaòòaã’ta Şeyh’e itiraz ederek söylediği gibi, ittisalin luzÿmu 

itibariyledir. Ve İşÀrÀt’ta (Şeyh) lÀzım olan yüklemi, “mahiyetle beraber olan, ondan bir cüz 5 

olmayan” şeklinde tarif etmiştir. Bu, ittifakla nakzedilmiştir. Örneğin: Her ne zaman insan 

konuşan/düşünen ise, eşek anırandır. LÀzımın misali hakkında bi’t-tabii èaraê ve cevher; 

göreli olan iki mutelazımın luzÿmlarıyla beraber misali hakkında yükleme işinin luzÿmu 

değilde ittisalin luzÿmu zikredilmiştir.]  Ayrılan[gayru lazım] lÀzım ya bi’l-kuvve ayrılandır: 

Habeşli için siyahlık gibi, veya oturma, aşk, utanma, gençlik gibi ister hızlı kaybolsun, ister 10 

ağır kaybolsun bi’l-fiil ayrılandır. 

 

[25] Böylece tümellerin beş tane olduğu ortaya çıkmış oldu: Cins, tür, ayırım[faãıl], 

özellik[òÀããa], ilinek[èaraz-ı Àmm]. 

 15 

 

Beşinci FasılBeşinci FasılBeşinci FasılBeşinci Fasıl    

 Cins Cins Cins Cins    

 

[1] İncelenen konuları: 20 

 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir: Tarifi: [Hükema onu] şöyle tasvir etmiştir: “O nedir?in cevabında türleri dolayısıyla 

farklı olan birçok şeye söylenendir. “Söylenen”, uzak cins gibidir, “birçok şeye söylenen” ise 

beşi içinde cinstir. “Türleri dolayısıyla farklı” sözümüz “tür”ü hariç tutar [çünkü onun 

cüzleri hakikatleri bakımından ittifak halindedir]  ve “o nedir?in cevabında” [sözümüzle] 25 

geriye kalan üçü çıkar[: Ayırım, özellik, ilinek; çünkü bunlar mahiyete mutabakat ile delÀlet 

etmezler. “O nedir?in cevabında söylenenin şartı, mutabakat ile delÀlet etmesir.].  

 

[3] Bu tarif üzerinde şüpheler var: 

 30 
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 [4] (1) Şayet “birçok şey üzerine söylenen” [mutlak] cins için cins olursa, yapısı itibariyle 

beşi için cins olan, mutlak cinsten daha özeldir ve yapısı itibariyle onlar[beşi] için cins olan 

ondan [mutlak cinsten] daha genel olur. 

 

[5] Onun cevabı: [Mutlak cinsten olan] daha genel, tabii[cins’tir, yani “birçok şeye 5 

söylenenin mefhumu]; daha özel olan mantıkí [cins’tir, yani beşi için cins olarak birçok şeye 

söylenen]dir. [Bir şeyin zatı bakımından kendisi dışındakinden daha genel olması caizdir ve 

èarazları bakımından kendisi dışındaki şeyden daha özel olması da caizdir. Yüksek 

cinslerden biri olan “görel/muêÀf” gibi. Çünkü o, zatı bakımından tümel hakkında ve tikel 

izafetler hakkında doğrulandığı için tümelden daha geneldir ve ıtlak kaydıyla tümel onun 10 

üzerinde doğrulandığı için ondan daha özeldir.] 

 

[6] (2)  Şayet [birçok şey üzerine söylenen, mutlak cins için] cins olursa, yapısı itibariyle 

onun için cüz olduğundan mutlak cinsi önceler. Böylece mutlak cinsin kendi kendisini 

öncelemesi gerekir.[Çünkü “birçok şey üzerine söylenen” ya mutlak cinstir, ya mukayyet 15 

cinstir. Her iki takdirde de mutlak cinsin kendisini öncelemesi gerekli olur. Mutlak olmasına 

gelince bu açıktır. Çünkü mutlak cins, tek bir şeydir. Eğer mukayyet olursa, mutlak cins, 

mukayyet cinsi önceler. Ve mukayyet cinste mutlak cinsi önceler. Bundan dolayı da aynı 

şekilde mutlak cinsin bizzat kendisini öncelemesi gerekir.] 

  20 

[7] Onun cevabı: Mantıkí ile [kayıtlanan] mutlak cinsi önceleyen, tabií[cins]dir. Onun yapısı, 

kendisiyle mutlak cins arasında mantıkí cinstir ve bundan dolayı da sonraya kalır. [ Aslında 

biz, “birçok şey üzerine söylenen”, mantıkí ile kayıtlanan mutlak cinsi öncelerse, mantıkí 

mutlak cinsin bizzzat kendi kendisini öncelemesinin gerektiğini kabul etmiyoruz. Bu şayet 

“birçok şey üzerine söylenen” mutlak cins olursa ancak gerekli olur. Hàlbuki böyle değildir, 25 

dahası o “tabii cins”tir. Onun cins için cins olan yapısı, cinse nisbetle ona arız olan özel 

mantıkí cinstir. Bundan dolayı da her ikisinden sonraya kalır. Böylece de mutlak cinsin 

mutlak cinsi öncelemesi gerekmez.] 

 

[8] (3) Şayet [birçok şey üzerine söylenen, mantıkí mutlak cins için] cins olursa, ona mantıkí 30 

cins arız olur. Bundan dolayı da arız olan şeyden dolayı cins olur. Böylece èaraz, arız olan 

olmaz. 
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[9] Onun cevabı: [Birçok şey üzerine söylenen] èarazın cinsi, onun[mantıkí mutlak cinsin] 

èarazıdır, yoksa bizzat o değildir. 

 

[10] (4)  Tür, cinsle bilinir, bundan dolayı cinsin tarifi onunla döngüseldir. 5 

 

[11] Şeyh onu ŞifÀ’da şöyle cevaplamıştır: Türle kastedilenin “hakikat”dir, çünkü tür, 

hakikati bakımından her şeye ve onun suretine söylenir.[Oysa cinsin tarifi şöyledir, 

hakikatleri bakımından farklı olan bir şeye söylenendir.] 

 10 

[11.1] [Dikkat edilmesi gereken nokta, tariflerde müşterek lafzın kullanılmasının uygun 

olmadığıdır.] 

 

[12] (5) [Cins hariçte mevcut olmaktan ve olmamaktan hali değildir.] Eğer cins[hariçte] 

mevcutsa, fertleşenler dolayısıyla birçok şeye söylenen olmaz ve hariçte mevcut olan 15 

tikelleri için kurucu olmaz. [Bu durumda onun için “o nedir?in cevanında” diye söylenmesi 

geçerli olmaz. bu takdirde de cins batıl olur.] 

 

[13] Onun cevabı: Cins hariçte mevcuttur. Daha önce geçtiği üzere, hariçteki bütünün[küll] 

varlığının anlamı, niteliği ve doğruluğu birçok şey üzerinde olmasıdır.  20 

 

[14] Şeyh ŞifÀ’da şöyle dedi: Bu tarif, [mantıkí cins için]tanımdır. Çünkü biz, bu tarifin 

manasını ortaya çıkardık ve cins lafzını da onun için isim yaptık. [Bundan dolayı da cinsin 

mahiyeti bu manadır. Bu söz, haktır. Çünkü mantıkí beş tümel, itibari mahiyetlerdir. Ve 

itibari hakikatlerin mahiyetleri, ancak geçerli bir irade ve onun ıstılahı ile olur. Bu tıpkı 25 

beyaz cismi “c” olarak isimlendirdiğimizde, “c”nin beyaz cisim olması gibidir. Hukema bu 

tanımların örneklerini, tarifler konusunda geleceği gibi, isim bakımından tanımlar olarak 

isimlendirdi. Müteaòòirÿndan bir grup bilgin, bu tarifin tanımına itiraz etmişlerdir. Sen bu 

durumun hakikatini öğrenmiştin.] 

 30 

[15] Onlardan onun[cinsin] tanımından men edenler, belki de Şeyh’in sözünü 

anlamayanlardır. 
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[16] İki:İki:İki:İki: Cinsin Türü Kurması: [Beş tümelden her biri “tabií, mantıkí ve aklídir. Biz şimdi 

hangi cins oluşturucudur, hangi tür oluşturucu değildir onu araştıracağız.] Mantıkí cins, ne 

tabií türü oluşturur, çünkü onunla tabií cins arasında bir nisbet vardır[, çünkü “o nedir?in 

cevabında hakikatleri bakımından farklı birçok şeye şöylenen”, tabií tür olan “birçok şeye” 5 

kıyasla tabií cinse arız olur. Nisbet, kendisne nisbet edilenlere dayanır.] bundan dolayı da 

ondan sonra gelir. Ne de mantıkí türü oluşturur.[Çünkü matıkí tür ya izafidir, ya da hakikidir. 

Ve cinste onlardan bir için kurucu bir unsur olmaz.] İzafí olana gelince, onlar görelidirler[, 

yani mantıkí cinse izafe edilirler, çünkü onlardan birinin akledilmesi, diğerinin 

akledilmesiyle beraberdir.] ve o, cüz’e de, bütüne de irca edilmez. Çünkü dÀhil olan, 10 

tabií’dir. İzafe edilen, vasıftır.[İzafi türe gelince, “onun üzerine söylen tümel” ve onun 

dışında mantıkí izafi türün manası olan o nedir?in cevabındaki cinsi mefhumunu akletmek, o 

nedir?in cevabında birçok şeye söylenen mantıkí cinsi ekletmekle beraberdir. mantıkí cinse 

gelince, o nedir?in cevabında farklı birçok şeye söylenenin akletmek, cins üzerine söylenen 

farklılıkları akletmekle beraberdir. Her ikisi de göreli olduğu zaman, onlardan biri diğerini 15 

önceleyemez. Bundan dolayı da onlardan biri, diğeri için cüz olmaz. Ancak bizim sözümüz 

“onlardan her birini akletmenin diğerini akletmeyle beraber” olduğudur. Yoksa biz, 

“onlardan her birini akletmenin diğerini akletmeye dayandığını” söylemedik, meşhur olduğu 

üzere. Çünkü bu, zikrettiğimizin hilafına o ikisinin akledilmesinin imkÀnsızlığını gerektiren 

bir devrdir. Ve o da haktır. Sen dersen ki: Bu bütün ve parça ile nakzedilmiştir. Her ikisi de 20 

görelidir. Çünkü parça, bütüne nisbetle; bütünde, parçaya nisbetledir: onlardan biri diğerinin 

parçası olmakla beraber tabi. Ben derim ki: Şey başka bir şey için cüz olduğu zaman, her 

birinde iki mefhum vardır: Her biri tabiídir ve her birinin yapısı bütün ve parçadır. Bütünün 

tabiatına dÀhil olan, ancak parçanın tabiatıdır ve her ikisi de göreli değildir. Her ikisinin 

bütün ve parça olan yapısı göreli değildir. Onlardan hiçbir şey diğerine dÀhil değildir. 25 

Böylece de mantıkí cinsin, izafi olan mantıkí türü oluşturmadığı bilinmiş oldu. Mantıkí] 

hakiki [tür] olana gelince, [aynı şekilde o da mantıkí cinsi oluşturmaz, çünkü] 

onun[hakikinin] tasavvuru, onsuz[izafisiz] olur. İki şeyden oluşması bakımından da aklí, 

onların dışında değildir. Tabií cins, yapısı basit olma ihtimalinden dolayı hakiki olmaksızın, 

izafi tabií türü oluşturur ve mantıkí türü oluşturmaz. Arız olunanın kurucu unsusuru, şayet 30 

arız olan için kurucu unsur olursa, gerçekte arız olan arız olan değildir, belki onun bazısıdır 

ve aklí tür de, yapısı itibariyle cüz olduğu için kendi cüzünü oluşturur. Aklí cins, türlerden 



 

 45 

bir şeyi oluşturmaz[, çünkü şayet türlerden bir şeyi oluşturusa, bu türün] mantıkí cinsinin 

kurucusu olur.[Çünkü cüzün cüzü, cüzdür. Hàlbuki mantıkícinsin türlerden bir şeyin 

kurucusu olmadığını açıkladığımızda olduğu üzere böyle değildir. Bu kıyasla üç faslın, yani 

türe kıyasla tabií, aklí ve mantıkínin durumları bilinir.] 

 5 

[17] Üç:Üç:Üç:Üç: [Cinslerin mertebesi dört tanedir:] Ya üstünde, ya da altında cins bulunan cins, “orta 

cins”tir.[Bunun örneği “cisim” ve “büyüyen cisim”dir. Çünkü her ikisinde üzerinde “cevher” 

vardır. Her ikisininde altında “canlı” vardır.] Veya ne latında, ne üstünde cins yoksa 

“müfret”tir.[Bunun örneği “akıl”dır. Eğer akıllar için cins olursa, cevher onun için cins 

olmaz.] Veya sadece altında cins varsa, “cinslerin cinsi”dir. Veya sadece üstünde cins varsa, 10 

“en alt cins”tir. 

 

[18] Allah ona rahmette bulunsun İmÀm [Mulaòòaå’ta] dedi ki: [Mutlak] cins, bu dördü için 

cins değildir, çünkü onun üçü zaten yoktur, bundan dolayı da tür de olmaz. Şey de tek bir 

türe nisbetle cins olmaz.[İmÀm, türün tek bir ferde hasredilmesinin caiz olduğu ile itiraz 15 

etmiştir: Güneş ve onun dışındakiler gibi. Bu durumda cinsin, tek bir türe hasredilmesi niçin 

caiz olmasın?] 

 

[19] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Tarifin cevazından dolayı, tanım değil, 

tasvirdir. Çünkü onun tarifinin varlık bildiren[vucudiye] ile yapılması doğru olur. Tıpkı 20 

yüksek cins için “cinslerin en geneli”, en alt[cins ] için “en özel[cins]”, müfret için “basit 

yakın” denilmesi gibidir. 

 

[19.1] [Ben derim ki: Tür, eğer hariçte bir fert ile hasredilirse, bu durumda tür olması için 

onun zihinde fertlerinin olması gerekir. Keza, cinste hasredilirse, bunun imkÀnsız kılan farklı 25 

birçok şeye söylenen olması için zihinde türlere sahip olması gerekir, çünkü ne hariçte, ne de 

zihinde bu dördünün dışında cins için türler yoktur. Veya şöyle diyelim: Şayet cins, bir türe 

hasredilirse, “ayırım/faãl”a eşit olur. Bundan dolayı da onlardan biri, cinsiyetlik bakımından 

daha evla olur, hatta onlardan biri yapısı itibariyle eşit zati olduğundan dolayı “ayırım” olur 

ve bu da türe irca edilmez. Bu tayinde aRÀzídir. Bunlar İmÀm’ın zikrettikleridir. Orda 30 

araştırılması gereken bir nokta var: Çünkü biz, üçünün mahiyetinin yokluk olduğunu kabul 

etmiyoruz. Ve bu ancak eğer onların tarifleri onların tanımları olursa olur. “Tasvirler/rusÿm” 
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olduğu zaman, olmaz, çünkü varlığı yokluk ile resmetmek caizdir. Bu tıpkı cevheri, 

“herhangi bir konuda olmayan mevcÿt” olarak tanımlamak gibidir. Ve aynı şekilde onun 

tarifinin de “varlık” ile olması geçerlidir. Bu durumda onun mahiyeti, “yüksek cins, cinslerin 

en genelidir”; “alt cins, cinslerin en özelidir”; “müfret cins, basit yakındır” denilmesi gibi 

niçin böyle olmasın? Biz deriz ki: Onun altında cins olmaması için. Bizim “basit” sözümüz, 5 

üstünde cins olmaması içindir. Sen dersen ki: Basit, bir cüze sahip olmayandır, bundan 

dolayı da yokluk bildirir. Ben derim ki: Bu “basit”in tasviridir. Çünkü basit, varlık bildiren 

mahiyetlerdir. Bundan dolayı da bu, onun için bir vasıftır.] 

 

[20] Şayet biz, o[mutlak cins], onlar [bu dördü] için cins olur dersek, [bu dördü] onun türleri 10 

olur. Çünkü onlardan her biri farklı tabiatlara arız olur. Arız olunanların farklılığı, arazları 

türleştirirse, onlardan her biri son türler olur, aksi durumda her biri son tür olur. Her birinin 

üstünde “cins”, onun üstünde “birçok şeye söylenen”, onun da üstünde “söylenen”, onun da 

üstünde “cinslerin cinsine izafe” vardır. Bu dördü ya son türlerdir, ya da orta türlerdir. Bu 

konu, dört cinste geldiği gibidir ve o da tür, ayırım ve bu ikisinin dışında olan mantıkí 15 

tümellerin diğerleri hakkında gelendir. 

 

[21] İmÀm onun “yüksek cins” ile özelleştirdi. Bundan dolayı da mantıkí beş tümelin, göreli 

kategorsinden olduğu bilinmiş oldu. 

 20 

[22] Sen dersen ki: Mantıkí cins, şayet izafet kategorisinden olursa, ondan daha özel olur, 

ancak izafet üzerine ve onun dışındaki[cins]lere doğrulanması bakımından daha 

geneldir.[Bundan dolayı da şeyin varlığının başka bir şeyden daha genel ve ondan daha özel 

olması gerekir.] 

 25 

[23] Ben derim ki: İzafet edilen, bir şart olmaksızın cinsten daha geneldir ve ıtlak kaydı ile 

ondan[cinsten] daha özeldir. [Bu durumda da göreli ne mutlak olarak alınır, ne de cins onun 

üzerinde doğrulanır.] Burada herhangi bir tartışma yok. 

 

[24] DörDörDörDört:t:t:t: Kategoriler[mekÿlÀt] ve onların incelenmesi: Eğer mantık dışında olursa, ancak ne 30 

var ki onun bilgisi, eşyanın tanımlanmasını mümkün kılan bir ziyadelik ifade eder. Çünkü 
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aranılan şey[maùlÿb]in cinslerden hangisin altında olduğu bilindiği zaman,  bu durumda onun 

zatının bilgisinin çok kolay olması hakkında şüphe kalmıyor ve o da on tanedir: 

 

[25] Onların birincisi, cevherdir: Konuda olmayan[yüklem olmayan] mevcuttur. Geriye 

kalanın tamamı arazdır. èAraz; ya bölünmeyi veya nisbeti veya ne öyle ve ne de böyle 5 

olmayı gerektiren olarak bölünür. 

 

[26] Birincisi, “nicelik”tir: O da zatı dolayısıyla bölünmeyi kabul eden şeydir. 

 

[27] Üçüncüsü, “nitelik”tir: O da ne mahiyeti başka bir şeye kıyasladır ve ne de zatı 10 

dolayısıyla bölünmeyi gerektiren bir arazdır. 

 

[28] İkincisi, altı kısımdır: 

 

[29] Görelik[muzaf]: O da “babalık” gibi, tekrar edilen nisbettir. 15 

 

[30] Nerede: O da belli bir mekÀnda ortaya çıkıştır. 

 

[31] Ne zaman: Köle ve hür olmak gibi, belli bir zamanda ortaya çıkıştır. 

 20 

[32] Durum: O da ayakta olmak ve oturmak gibi, onun cüzlerinin bazısının bazısına ve hariç 

bir duruma nisbeti sebebiyle cisimde ortaya çıkan bir biçim[hey’et]dir. 

 

[33] Sahiplik: O da sarıklı ve gömlekli olmak gibi, şeyin kendisiyle beraber intikal ettiği 

yakınına nisbetidir. 25 

[34] Etki: O da kesmek gibi, tesir icra etmektir. 

 

[35] Edilgi: O da kesilmek gibi, bir etkilenmedir. 

 

[36] İstikra dışında orada[bu yedisi hakkında] sınırlama yapmak için bir delil yoktur. 30 

 

[37] [Hükemanın] bazıları onu dört tane yapmışlardır: Cevher, nicelik, nitelik ve nisbet. 
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[38] Bu[nisbetin, nisbet etme ilişkisi için cins yapılması hakkında söylenen] söz, gerçeğe 

daha yakındır. Çünkü biz, şayet derin bir bakışla yedi nisbet ilişkisine bakarsak, biz şunu 

öğreniriz: Biz, şayet ondan nisbet mefhumunu kaldırırsak, onun hakikati kalacak ve o da 

gerçekte nisbetin kendi mahiyetine dÀhil olmasından dolayı farklı olacaktır ve o zaman da 5 

bizim için dörtle sınırlandırmak mümkün olur. Çünkü “mevcut” konuda 

bulunmaksızın[yüklem olmaksızın] bulunur ve o da “cevher”dir; ancak onun mahiyeti 

başkalarına kıyasla ise, “nisbet”tir. Ve eğer böyle olmazda, zatı dolayısıyla bölünmeyi kabul 

ederse, “nicelik”tir, yok kabuk etmezse, “nitelik”tir. 

 10 

[38.1] [Sen dersen ki: Nisbet, şayet nisbet işi için cins olursa, her nisbet bileşik olur. Ve bu 

da muhaldir. Çünkü her bileşik ve akabinde onun cüzlerinden her biri, diğerine nisbet edilir. 

Bu nisbet, eğer bileşik olursa, cüzleri arasında başka bir nisbet ortaya çıkar. Eğer basit bir 

nisbette son bulmazsa, bileşik, sonsuz cüzlerden bileşmiş olur. Ve o da muhaldir. Eğer son 

bulursa, bu durumda mutlak nisbetin altına dÀhil olur ve basiylerinin cinsi altına dÀhil olmaz. 15 

Böylece de nisbet, altındaki şeylere cins olmaz. 

 

[38.2] Ben derim ki: Biz, bileşiğin varlığının sonsuz cüzlerden oluştuğunu kabul etmiyoruz. 

Ve bu, şayet bileşiğe dÀhil olan cüzler arasındaki nisbet olursa, gerekli olur. Hàlbuki böyle 

değildir, dahası sonsuz sebebiyle tahahkkuk etmesi gerekir. Ve bu da caizdir, çünkü bir, 20 

ikinin yarısıdır, üçün üçte biri, dördün dörtte biridir ve sonsuza kadar böyle gider.] 

 

[39] Sen dersen ki: Ceveher’in cevherler için cins olması caiz değildir, aksine “cevheri 

ayırımlara[faãıl]” sahip olabilir, çünkü cevherin cüzünün araz olması caiz değildir, aksi 

durumda cevher kendisinden bir cüze ihtiyaçı olan konuya ihtiyaç duyar ve o zaman da 25 

cevher bu ayırımlar için, aynı şekilde cins olur ve akabinde başka ayırımlara ve teselsüle 

sahip olur. Söz, diğer arazlarda da aynıdır. Bundan dolayı kategorilerin[meúÿlÀt] tümünü 

nefyetmek gerekir. 

 

[40] Derim ki: [Biz, cevherin ayırımlar/faãl için cins olmadığını yüklen olan cüzleri 30 

anlatırken geçtiği gibi kabul etmiyoruz. Cins, ayırımların mahiyetinin dışındadır. Çünkü 

“duyumlayan” örneğin “duyum”a sahip olan şeydir ve onun yapısı da onun dışında cevherdir 
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veya cinstir. Şayet biz, cevherin cevheri ayırımlar için cins olduğunu kabul edersek, bu 

durumda biz, ayırımların luzÿmunun kendisi için olduğunu kabul etmeyiz, dahası ayırımlar, 

ancak türler için vardır yoksa ayırımlar için var değildir.] Ayırım olan cevher, cins olan 

cevherin aynıdır. Aralarındaki farklılık arazlar bakımındandır, çünkü örneğin duyumlayan 

cevher, cisim olan cevherin aynıdır, ancak o, duyumun ortaya çıkması itibariyle duyumlayan 5 

olur. Bunun tahkiki, yüklem olan cüzlerde geçmişti. Allah en iyi bilendir. 

    

Altıncı Fasıl Altıncı Fasıl Altıncı Fasıl Altıncı Fasıl     

TürTürTürTür    

 10 

[1] İncelenen Konuları: 

[2] Bir: Tarifi:Bir: Tarifi:Bir: Tarifi:Bir: Tarifi: Tür ismi, iştirakle iki manaya ıtlak olunmuştur: Birincisi “óaúíúí” olarak, 

ikincisi “göreli[iêÀfí]” olarak isimlendirilmiştir. 

 

[3] Óaúíúí, o nedir?in cevabında sadece sayıları dolayısıyla farklı olan bir çok şeye 15 

söylenen[yüklenen] olarak tasvir edilmiştir.[Örneğin “insan”, sadece sayı bakımından farklı 

olan fertlerine söylenir. Birçok şeye söylenen, yine cins konumundadır. “Sadece sayıları 

bakımından birçok şey”] birinci kaydı ile cins dışarıda bırakılmıştır. [“O nedir?in cevabında” 

sözümüz olan] diğer kayıt ile geriye kalan üçü dışarıda bırakılmıştır[: Ayırım/faãıl, 

özellik/òÀããa, ilinek/èaraz-ı Àmm, çünkü onlar “o nedir?in cevabında söylenmezler]. 20 

 

[4] Şeyh “göreli[íêÀfí]” olanı, birincil sözle o, cinsi o nedir?in cevabında ona[kendisine] ve 

onun[kendisinin] dışında kalana söylenen tümel olarak tasvir etmiştir[: İnsan gibi]. Diğer 

[birincil] kaydıyla, arazla kayıtlı mukayyet bir tür olan sınıf hariç bırakılmıştır[: Zenci, Rum 

gibi]. 25 

 

[5] “Tümeller”in sahibi Müteellih [Furfÿryÿs] onu “cinsin altında sıralananlar” olarak tasvir 

etti. 

 

[6] Şeyh KitÀbu’ş-ŞifÀ’da onun [Müteellih Furfÿryÿs’un tarifinin]  eksik olduğunu şöyle 30 

gösterdi: Eğer “cins altında sıralanan”lardan kastedilen, ondan[cinsten] daha özel olması ise, 
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bu durumda ona[bu tarife] fert, tür, özellik’de girer[; çünkü onlardan her biri cins’ten daha 

özeldir]. Eğer onunla kastedilen “tümel olan [daha özel]” ise, akabinde lafzın gerektirdiğinin 

dışında bir şey kastedilirse, diğer üçü[ayırım, özellik ve ilinek] kalır. Eğer onunla kastedile 

daha özel olan ve aralarındaki aracı olmayanlar ise, geriye tür ve ayırım kalır. Eğer onunla 

kastedilen cins ve ayırımdan oluşan özellik[òÀããa]ise, o zaman [tarif] tür’e has kılınmış olur, 5 

ancak  “sıralanandır” lafzı ne vaz ve ne de nakil ile bu manaya delÀlet eder. Bunlar onun [ 

Şeyh’in ŞifÀ’da] zikrettikleridir. 

 

[7] Bu soruları, tarifin şartlarını gözden geçirerek şöyle ortadan kaldırabiliriz: “Cins altında 

sıralanadır”ın anlamı, ona yakın olan cinsten sonra bulunan şeydir ve o zaman da tür 10 

olmaksızın bütün ortaya çıkarılır. Ayırım’a gelince, onların ifade ettikleri gibi, yapısı gereği, 

ya illetiyle beraberdir, ya da illetiyle öncedir. Özellik[òÀããa] ve fert’e gelince, türün yapısı 

gereği, ikisi ve cins arasında aracıdır. Óaúíúí ve göreli[iêÀfí tür], diğeri olmaksızın ikisinden 

her biri tasavvur edilme ihtimalinden dolayı farklıdırlar. Birincisi [óaúíúí tür] altındakine 

kıyasladır. İkincisi [iêÀfí tür], üstündekine kıyasladır. Cins ve ayırımdan oluşan ikincisinin 15 

oluşunun gerekliliği, birinci olmaksızındır. Onun tahakkuku da, basitlerde, ikinci 

olmaksızındır. Ancak orta cinslerde aksinedir. 

 

[8] İki: Sıralanışı/Düzeni:İki: Sıralanışı/Düzeni:İki: Sıralanışı/Düzeni:İki: Sıralanışı/Düzeni: Göreli[iêÀfí]’ye gelince, onun düzeni, cins’te olduğu gibi dört 

tanedir. En alt[tür], türlerin türüdür. Onun türlüğü, üstündekilere kıyasladır. Cinsin cinsliği, 20 

altındakilere kıyasladır. Mutlak türün varlığı hakkındaki söz, cins hakkındaki söz gibi, ona 

tabi olanla beraber bu dördü için cins olmasıdır. Óaúíúí türe kıyasla óaúíúí tür, müfrettir, 

çünkü óaúíúí, óaúíúí’nin altında olmaz.  İzafe edilene kıyasla [óaúíúí tür] ya basitlerde 

olduğu gibi “müfret”tir, üstündekine kıyasla, onların dışındakilerde olduğu gibi, “tür”dür. 

 25 

[9] Yüksek cins ve müfret, [íêÀfí] türlerin düzeninin tamamından ayrıdır[; çünkü dördünden 

her bir türün, üstündekinin cins olması gerekir. Yüksek cins ve müfrette, üstlerinde cinsin 

olmasını imkÀnsız kılarlar]. 

 

[10] Alt tür ve müfret, cinsin düzeninin tamamından farklıdır[; çünkü dördünün her bir cinsi, 30 

altında türün olmasını gerektirir. Alt tür ve müfret, altında türün olmasını imkÀnsız kılar]. 
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[11] Cins’ten[ orta ve alt cinslere] kalan her biri ve [alt ve orta/aracı] türden kalan her biri 

arasında bir yönden genellik (tam- girişimlilik) [şerhte: umun ve husus nin vech: eksik 

girişimlilik diyor] vardır. 

 

[12] Alt tür óaúíúí olur, çünkü altında tür yoktur.  Bazen de üzerine bir cins söylendiğinden 5 

dolayı iêÀfí olur. Bazende bu iki [óaúíúí ve iêÀfí] itibarla, “türlerin türü” olur. Çünkü türlerin 

tür’ü, ne altında, ne de üstünde tür olandır. 

 

[13] Üç:Üç:Üç:Üç: Beş (tümel)den biri olan [tür], óaúíúí’dir [, izafe edilen değildir], bu durumda 

tümelin varlığı beş (tümelin) dışında olur.[Şayet beş(tümel)den biri izafe edilen olursa, 10 

tümeller, tümelin varlığı beş (tümel)in dışında olacağı için altı tane olur: Örneğin: Nokta gibi 

basitler. Çünkü o, ne iêÀfi tür, ne cins, ne ayırım, ne özellik ve ne de ilinektir. Óaúíúí türün 

beş (tümel) den biri yapılmasına gelince, tümel beşle sınırlanır ve muzaf(izafe edilen) beş 

(tümel)in bütününden olur, çünkü o, ya cins olur, ya da óaúíúí tür olur].  

 15 

[14] İmÀm bunu şöyle delillendirdi: Beş (tümel)den biri óaúíúi’dir. Çünkü beş (tümel)den 

birinin, yüklem olması gerekir, çünkü yapısı itibariyle [beş tümel], tabií olarak yüklem olan 

tümelin türleridir[; bundan dolayı da tabií olarak yüklem olması gerekir, ancak] izafe edilen 

[tür], konu olur[, beş tümelden biri olmaz]. 

 20 

[15] Onun cevabı: Yapısı itibariyle konu olmakla beraber, yapısı itibariyle tümel olmasından 

dolayı da yüklem de olur. Allah en iyi bilendir. 

    

YYYYedinci Fasıl edinci Fasıl edinci Fasıl edinci Fasıl     

AyırımAyırımAyırımAyırım    25 

 

[1] İki inceleme konusu var: 

[2] Bir: Tarifi:Bir: Tarifi:Bir: Tarifi:Bir: Tarifi: [Şeyh’in ŞifÀ’sında] denilmiştir ki: Ayırım[el-faãl], eskilerin dilinde, lazım 

veya mufarık olsun, kendisiyle bir şeyi, bir şeyden tümel veya tikel olarak ayıran her 

manadır. Sonra, kendisiyle şeyi, zatı bakımından ayıran söze nakledildi. Mantıkçılar ise, her 30 

birini kullanmaktadırlar. Ancak zamanımızda kullanılan ise, ikincisidir. 
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[3] Şeyh, onu İşÀrÀt’ta şöyle tasvir etmiştir: Cevheri bakımından o hangi şeydir?in cevabında 

şeye yüklenen tümeldir. [ “O hangi şeydir” olan] birinci kayıt ile özellik[òÀããa] hariç diğer 

üçünü dışarıda bırakmıştır[: Tür, cins, ilinek]. [“Cevheri bakımından” olan] ikinci ile de 

o[özellik]nu çıkarmıştır[; çünkü o, şeyden hakikati ve cevheri bakımından ayrılmaz]. Ve 5 

ŞifÀ’da[ şöyle tanımlamıştır]: Onun (türün) cinsinden onun(türün) zatı hakkında o hangi 

şeydir?in cevabında türe söylenen tümeldir[: Örneğin “konuşan/düşünen” gibi. Çünkü onu 

insan için “o hangi canlıdır?” diye sorduğumuzda onun üzerine söylemek doğru olur]. 

Birincisi, ikincisinden daha geneldir[; çünkü birincisi, bütün mahiyetin ayırımlarını 

kapsamaktadır: Bu mahiyet ister cins olsun, ister olmasın fark etmez]. 10 

 

[4] Müteaòòirÿn [İşÀrÀù’taki] birinci tarifi nakletmişlerdir, çünkü [ŞifÀ’daki] ikinci [tarif], 

mahiyetin kendisine eşit şeylerden oluşacağı ihtimalinden dolayı, cins ve ayırım hakkındaki 

sınırlandırmayı geçersiz kılmaktadır. Bundan dolayı onlardan bir şey, [onun eşit mahiyeti 

için] ne cins olur, ne de ayırım. Bu zandan dolayı da onu eleştirmişlerdir. 15 

 

[5] İmÀm [ayırımın tarifinde ] şöyle dedi: O, ayrılmış cüzün kemalidir[, yani ayrılmış 

zatilerin toplamıdır, çünkü o zaman zikredilen mahiyet, kendisi için ayırım olur, çünkü 

ayrılmış cüz, onun cüzlerinin toplamıdır. Bunun ihtimalinden dolayı onu eleştirmişlerdir]. 

[Hükema tarafından] söylenen şudur: Yüksek cins, oluşturucu ayırıma sahip değildir[; aksi 20 

durumda cinse sahip olur, oysa yükseğin yükseği yoktur, çünkü o zaman yüksek cinsin, iki 

eşit şeyden veya eşit şeylerden oluşması ihtimal dÀhilinde olur. Bbunlar müteaòòirÿn’un 

zikrettikleridir.] 

 

[6] Orada araştırılması gereken bir nokta var: Bu bileşik mahiyet, ya cevher olur: O zaman 25 

da cevher onun için cins olur; ya da araz olur: O zaman da, onların [hükemanın] görüşlerine 

göre dokuz[kategoriden/meúÿlÀt]dan biri  veya [sonrakilerin] tercih edilen görüş[ün]e göre, 

üçünden biri, onun için cins olur[;  o zaman iki eşit şeyden veya eşit şeylerden oluşmaz]. 

Bunu üzerine bu, cins ve ayırım hakkındaki sınırlandırmayı geçersiz kılmaz, çünkü biz, 

“ayırım”ı ŞifÀ’daki gibi açıkladık.[Sen dersen ki: Bu mahiyetin yüksek cinslerden bir cinsin 30 

bizzat kendisi olması niçin caiz olmasın? Ve o zaman da ne ondan tek bir şeyin altında derç 

edilir ne de onun cinsten oluşması gerekir. Ben derim ki: Bu da aynı şekilde imkÀnsızdır, 
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çünkü cevher olması bakımından cevher, iki eşit işten veya eşit işlerden oluşursa, onlardan 

her biri ya cevher, ya da araz olur. Tanımlandığı gibi hasretmenin zorunluluğundan dolayı 

ondan bir şeyin araz olması caiz değildir. Aksi durumda cevher, “tam-uyum/muvÀtÀt” ile 

cevher üzerinde doğrulandığı için araz olur, çünkü söz, yüklem olan cüzler hakkındadır. Ve 

o zamanda onlardan her biri, cevher olur. Takdir edilen de cevherin ondan oluşmasıdır. 5 

Bundan dolayı da bir şeyin kendisinden ve kendisi dışında bir şeyden oluşması gerekir ve 

şeyin varlığı, kendi cüzünün cüzü olur, çünkü onlardan her biri, o zaman diğerinin cüzü olur. 

Bu da òulftur. Keza her kategri hakkında da böyle söyleriz. Bu mahiyetin imkÀnsızlığı sabit 

olduğu zaman, ŞifÀ’nın tarifinin “ayırım”ların tamamını kapsadığı bilinir ve ondan da cins ve 

ayırım hakkındaki cüzün hasredilmesinin geçersizliği gerekli olmaz. Ve İmÀm’ın “ayırım”ın 10 

tarifinde zikrettiği şey geçerli olur. Ve hukemanın söylediği şey şudur: Yüksek cins, kendisi 

için oluşturucu ayırıma sahip değildir. Şayet mahiyet tahakkuk ederse, ondan olan her bir 

cüz, kendisi dışındaki her bir şeyden onu ayırmak için ve kendisi dışındaki tek bir şeyden 

onun ayırmak için gerekli olur. Bundan dolayı da sayı bakımından tek bir üzerinde müstakil 

iki illetin ortaya çıkması gerekir. Ve o da muhaldir. Ve bu da iki kayda veya diğerinden 15 

ayrılan her biri olan onun dışındaki birçoğa sahip olan her hakikate irca edilebilir. Çünkü biz, 

şöyle deriz: Onlardan her biri, onu bizzat kendisi olmaksızın onun dışındakilerden ayırır. 

Bundan dolayı da ayırma, tek bir şey olmaz. Şayet o, tabiatına dÀhil olarak bizzat 

kendisinden ayrılırsa ve tabiatına dÀhil olmazsa, bu durumda ayırma, aynı şekilde sayı 

bakımından tek bir şey olur. Çünkü bu, cüzlerinin sayısınca çoğalır. Şayet ayırmanın tek bir 20 

şey olduğunun, ancak nisbet olduğunu kabul edersek, nisbet işi itibari şlerden olur ve ortaya 

çıkmada, ancakhakiki işlerde imkÀnsız olur]. Şayet biz bunu[ŞifÀ’nın tarifinin, cüzün 

sınırlamasını geçersiz kıldığını] kabul edersek, bu durumda [İşÀrÀt’taki] birinci tarifin 

bozukluğu, bundan[, yani sınırlandırmanın geçersizliğinden] daha kötü olur. Çünkü “hangi” 

talebiyle, ancak “şey’iyyet[hangilik]’in manası hakkında veya ondan [hangilik’den] daha 25 

özel olanın manası hakkında ortaklardan mutlak olan ayırma talep edilir: Cevher, cisim, ve 

bunların dışındakiler[: Örneğin: “O hangi cevherdir?”, “o hangi cisimdir?”, “o hangi 

canlıdır?” denilebilir]. 

 

[7] Şeyh, bu ibareyi İşÀrÀt’ta yasalaştırdı: “O hangi şeydir?”, ancak o 30 

olmaksızın[şey’iyyet(hangilik)] “şey’iyyet[hangilik]” manası hakkında ortaklarından mutlak 

ayırmayı talep eder/ister. O zaman da  [ayırımın tarifini] “cinsi bakımından o hangi 
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şeydir”sözümüzle kayıtlamadığımızda, onun manası “şeylerden hangi şeydir?” olur ve onun 

içine ayırım, cins, ve mahiyet girer. Çünkü şayet insan hakkında “o, şeylerden hangi şeydir” 

diye sorulduğunda, onun cevabında “konuşan/düşünen” veya “canlı” veya “konuşan/düşünen 

canlı” denmesi arasında bir fark yoktur. 

 5 

[8] [Müteaòòirÿn’dan] bazıları onu[ayırımı], mahiyeti, cinsinde ve varlığında ortaklarından 

ayıran ôÀtí olarak açıklamışlardır. Birinci açıklama üzerine olan bozukluk için yaptığımız 

açıklamanın aynı, bu açıklama içinde geçerlidir. 

 

[9] İki:İki:İki:İki: Türe kıyasla ayırım, onun [tür] için oluşturucu unsurdur. Yüksek olanın oluşturucu 10 

unsuru,-tümel olarak döndürülmeksizin-, alt olan için de oluşturucu unsurdur. Cins’e kıyasla 

ayırım, onun [cins] için, bölücü unsurdur. Alt olanın bölücü unsuru,-tümel olarak 

döndürülmeksizin-, yüksek için de bölücü unsurdur. Türün özelliği[òÀããa] olan şeye kıyasla 

ayırım, onun varlığı için “illet”tir. Çünkü onlardan biri, diğeri için illet olmazsa, onların her 

biri, diğerinden müstağni olur. Bu durumda da bileşik ortaya çıkmaz. Cins, ayırım için illet 15 

değildir, aksine onun istilzamıdır. Böylece [ayırımın varlığının illet olduğunu ifade eden] 

döndürme belirmiş oldu. Aynısı Şeyh’ten nakledilmiştir. 

 

[10] Şöyle cevaplanmıştır: Eğer illet ile “tam illet” kastedilirse, biz, “şayet onlardan bir şey, 

diğeri için illet olmazsa, müstağni olunması gerekir”i kabul etmiyoruz. Eğer onunla 20 

kastedilen, daha genel olan ise, biz, “şayet cins illet olursa, istilzam gerekir”i de kabul 

etmiyoruz. Ve biz, özellik’in[òÀããa’nın] onun müstelzim olmasını da kabul etmiyoruz. Orada 

söz çok ve burada başka bir bozukluk var ve o da Aristo, Şeyh ve onlara tabi olanların 

görüşleridir: 

 25 

[11] Beden, nefsin, “faal akıl”dan oluşa çıkması için şarttır. Onlar onunla ya cismi, veya 

gelişen cismi veya canlıyı kastetmişlerdir. Her takdirde de şayet cins, ayırıma dayanırsa, devr 

gerekli olur. Çünkü o zaman cisim, “gelişen”e,  gelişen’de “iradesiyle hareketli 

duyumlayan”a dayanır. Bundan dolayı da “konuşan/düşünen”in canlıya dayanması gerekir. 

Şayet o, canlıya dayanırsa, devr gerekli olur. 30 
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[12] Sen dersen ki: Belki de Şeyh’in muradı “ayırım”ın, suret ve heyula’da olduğu gibi, 

cins’in oluşa çıkışının değil de, bekasının illeti olduğu idi. Çünkü diğeriyle beraber her 

birisinin bekasının telazumu, onlardan birinin bekasının diğerine ihtiyacı olmasını gerektirir. 

Ancak ayrılabilen[mufarıú]le beraber ayırım, diğerlerinden müstağnidir. Böylece cins’in 

bekasının ona[ayırıma] ihtiyacı olduğu belirlenmiş oldu[; o zaman ayırımın oluşa çıkışının 5 

cinse dayanmasında, onun oluşa çıkışının cinse dayanması ihtimaliyle, devr gerekli olmaz. 

Cinsin bekası, ayırıma dayanır, çünkü bekanın illetidir.] 

 

[13] Ben derim ki: Onun[ayırımın] ayrılan ile beraber olmasından, diğerlerinden müstağni 

olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü oluşa çıkmada, cinse ihtiyaç duyar. Bundan dolayı bekası 10 

hakkında da böyle olması niçin caiz olmasın? [Çünkü “ayrılan(mufarıú)” fail illet’tir.] 

Doğrusu budur: “Ayrılan”la beraber cins, onun[ayırım’ın] tam sebebidir. Tam sebep de, beka 

konusunda yeterlidir. Bunlar şimdilik bu konu hakkında aklıma gelenlerdir. 

 

[14] Allah ona rahmet etsin İmÀm şöyle dedi: Ayırım, bazen sıfat olabilir ve o [sıfat] da 15 

mevsÿf için illeti imkÀnsız kılar[: Beyaz canlı için “beyaz” gibi. Bundan dolayı da “ayırım”, 

“özellik” için şllet olmaz]. Bu, hakiki mahiyetler hakkında da yasaklanmıştır. Onlar “illiyet” 

hakkında da ayrıldılar. Tek bir ayırım, tek bir türe nisbetle, ma’lulun oluşu için illet olma 

imkÀnsızlığından dolayı ne cins olur ve mal’lulun illetten farklı olması imkÀnsızlığından 

dolayı ne de tek bir cinse birleşir. O zaman da tek bir ma’lul için iki illetin ortaya konulması 20 

imkÀnsızlığından dolayı, sadece tek bir tür için kurucu unsur olması ve sadece biri için yakın 

olması gerekir. 

 

[15] İmÀm şöyle dedi: Ayırım, ayrılmış cüzün kemalidir. Bundan dolayı da[birinci yakın] tek 

bir şey olmaz. Bu teferruat hakkında dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Çünkü o, ancak 25 

tam illetle doğru olur. Ayırım, onun illiyetinin takdiri üzere “tam illet” olmaz. Çünkü cinsin 

cüzleri ve o ikisinin dışındakiler, ona[tam illete]dÀhildir. Farklılık ve ard-arda gelme, [fail 

illette değilde] ancak tam illette imkÀnsızıdır. 
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EkEkEkEk    

[7.1] [Şeyh’in ŞifÀ’sında] denilmiştir ki: “Konuşan/düşünen”, mutlak olarak insan için 

“ayırım” değildir, belki meleğe nisbetle onun cins’i, canlıya nisbetle onun “ayırım”ıdır. 

Onlar “ölümlü olan”ı da onun “ayırım”ına eklediler[ ve şöyle dediler: İnsan; ölümlü, 

konuşan/düşünen canlıdır.]  5 

 

[7.2] Şeyh dedi ki: Ona ihtiyaç yoktur. Çünkü “konuşan/düşünen”, konuşmak/düşünmek” 

eylemine sahip olan cevherdir. Cevher sözünün de insan ve melek üzerine olması, lÀfzí 

iştirakledir. Ortaklık, “konuşmak/düşünmek” eylemindedir, yoksa “ayırım”da değil. 

 10 

 

Sekizinci Fasıl Sekizinci Fasıl Sekizinci Fasıl Sekizinci Fasıl     

ÒÀããaÒÀããaÒÀããaÒÀããa    

[1] İki inceleme konusu vardır: 

[2] Bir: Tarifi:Bir: Tarifi:Bir: Tarifi:Bir: Tarifi: Şeyh [ŞifÀ’da] şöyle dedi: O, mantıkçılar nezdinde iki anlamda konulmuştur: 15 

(1) Bir şeyi, sadece kendi dışındaki bazı şeylere izafetle özelleştirmektir ve bu da “göreli 

özellik[òÀããatun iêafiyetun]” olarak isimlendirilir. (2) Bir şeyi, kendisi dışındaki şeylere 

kıyasla özelleştirmektir ve bu da “mutlak özellik[òÀããatun muùlaúatun]” olarak isimlendirilir.  

 

[3] Şeyh onu [“mutlak özellik/òÀããatun muùlaúatun”]  İşÀrÀt’ta şöyle tasvir etmiştir: Zati 20 

olmayan bir sözle sadece tek bir tabiat altındaki şeye söylenen tümeldir. [ “Sadece” olan] 

birinci kayıtla “ilinek”i dışırıda bırakmıştır. [“Zati olmayan bir sözle” olan] ikinci kayıtla da 

geriye kalan[tür, cins ve ayırım olmak üzere] üçünü dışarıda bırakır.  

 

[4] Şeyh, onu ŞifÀ’da şöyle tanımlamıştır:  Zati olmayan bir sözle o hangi şeydir?in 25 

cevabında tek bir türün fertleri üzerine söylenendir.[Onun “o nedir?in cevabında” sözü tür’ü, 

cins’i ve ilinek’i hariç tutmaktadır. Ve onun “zati olmayan sözle” sözü, ayırım/faãl’ı dışarıda 

bırakır, çünkü onun (ayırımdaki) sözü “õÀtí”dir, (õÀtí olmayan söz değildir).] Bu, 

birincisinden daha özeldir. [ “O hangi şeydir?” sözüyle, türü, cinsi ve ilinek’i dışarıda 

bırakmıştır. “Zati olmayan sözle” kaydıyla da “ayırım”ı dışarıda bırakmıştır]. Bu tariften, 30 
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yapısı itibariyle tür olmadığından dolayı “yüksek cinsin özellik”ini dışarıda bırakmıştır. 

Birinci[tarif], ikincisinden daha geneldir ve daha “evla”dır. 

 

[5] İki:İki:İki:İki:  Özellik üç kısımdır: (1) lazım olarak kapsamlı, (2) ayrılan olarak kapsamlı, (3) 

kapsamlı olmayan. 5 

 

[6] Bazıları “özellik” ismini birinci ile tahsis etmişlerdir ve geriye kalan ikisini beşli taksimi 

bozmamak için “ilinek” olarak isimlendirmişlerdir. 

  

[7] Şeyh [ŞifÀ’da bu iki kısmın “ilinek” olarak] isimlendirilmesiyle bir saçmalık ortaya çıkar 10 

diyerek kabul etmemiştir. Çünkü o ikisi, ancak özel olandan daha çok kapsamlı oldukları için 

uygundurlar, yoksa daha az oldukları için değil. Çünkü “genel” olan, ancak “özellik” olan 

özel olana nisbetle ona ıtlak edilir. Aynı şekilde bu[lazım olarak kapsamlı] özelleştirme[si], 

lafzın mefhumundan, zorunlu olmaksızın, ona ihtiyacı olanı çıkarmaktadır. Çünkü şeyin 

“özellik”inden olan mefhum, yapısı itibariyle ister onun bütün fertlerinde bulunsun, ister 15 

daimi veya daimi olmayarak bulunsun onun dışındaki olmaksızın ortaya çıkar. 

Beş(tümel)den biri olan özellik, üçe bölünmüş olarak zikredilen tasvirdeki tarif edilmiş 

özellik’tir. Yapısı itibariyle “açık-kapsamlı-lazım özellikler”in en şereflisi, 

“tasvir[resm]ler”de faydalı olanıdır. Bazen özellik, her birinin özellik’in sahip olduğu 

şeylerden daha genel olan arazlardan oluşabilir ve bu da “yüksek cins”ler için tarif edici olan 20 

“tasvir”ler gibi “bileşik özellik” olarak isimlendirilir. Bazen de böyle olmaz ve 

“basit[özellik]” olarak isimlendirilir.[Örneğin “insan” için “gülen” gibi.] Allah en iyisini 

bilir. 

Dokuzuncu Fasıl Dokuzuncu Fasıl Dokuzuncu Fasıl Dokuzuncu Fasıl     

İlinekİlinekİlinekİlinek    25 

[1] Şeyh, İşÀrÀt’ta şöyle demiştir: Zati olmayan bir sözle, tek bir tabiat altındaki şeye ve onun 

dışındaki şeye söylendir. [“Onun dışındaki şeye” olan] birinci kayıtla “özellik”, [“zati 

olmayan”  olan] ikinci kayıtla da [tür, cins ve ayırım olan]diğer üçü dışarıda bırakılmıştır. Bu 

èaraz, bazılarının iddia ettiği gibi, cevher için ortak olan èaraz değildir. Çünkü [ilinek/èaraz-ı 

Àmm] cevher olabilir[: “Canlı” gibi. Çünkü “konuşan/düşünen” ve “kişneyen” gibi kapsamlı 30 

ayırımlar için ilinek’tir]. Ve cevher üzerine “tam uyum[muvÀtÀt]”la yüklem olabilir[: 
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“Yürüyen” gibi. Çünkü o, canlılar için yüklemdir].   Ve bu [cevherin ortağı olan ´araz], 

bu[èaraz-ı Àmm] olmaksızın konusu için cins olabilir. [Orada araştırılması gereken bir nokta 

var: Çünkü “canlı” “konuşan/düşünen” için ilinek’tir. Onun insan olan konusu için “cins”tir. 

Sen dersen ki: Biz “ilinek”in, onun için ilinek ıkan şeyin cins olmasını kastetmiyoruz. Ben 

derim ki: Cevhere ortak olan arazda aynı şekildedir. Evla olan birinci fark ile yetinmektir.] 5 

 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

[9.1] Örneğin insanın ayırım’ı “konuşmak/düşünmek” eylemi değil, “konuşan/düşünen”dir. 

“Özellik”i “gülmek” değil, “gülen”dir. Diğerleri de aynı şekildedir. Çünkü muteber olan, 

daha önce geçtiği gibi, tam-uyum[muvÀùÀt] ile yüklenmesidir, yoksa iştikak ile değil. 10 

 

SonsözSonsözSonsözSonsöz    

[9.2] Bu [beş] tümel[ler]in ikisi, üçü, dördü veya beşi ararsında bir ortaklık ortaya çıkabilir. 

Bu durumda “ikili, üçlü, dörtlü ve beşli” olarak isimlendirilebilir.  

 15 

[9.3] Bu (durum zaten bu işi) tahsil edene gizli değildir. Bazen tümellerin bazısı, bazısına 

nispet edilir: Cins, ayırım, özellik, ilinek ancak tür’e nispetle böyledirler. Cins, ayırım için 

ilinek’tir. Ayırım, onun için özellik’tir. Kapsamlı özelliklerin hepsi ve ayırım, diğerine 

nispetle özellik’tir. İlinek, ayırım için ilinek’tir. Ayırım onun özellik’idir. Bu şekilde onların 

bazısı tek bir şeyde veya tamamı itibari olarak tek bir şeyde bir araya toplanabilir: 20 

Duyumlayan, idrak eden için tür’dür. İşiten ve gören için cins’tir. Canlı için ayırımdır. 

Gelişen[nÀmí] için özellik’tir. “Konuşan/düşünün” için ilinek’tir. Sonra onlardan[bu(beş) 

tümel’den] her biri, hakiki türün fertlerinde bulunan özelliklerine kıyasladırlar[; çünkü o 

zaman o nedir?in cevabında hakikatleri bakımından ittifak etmiş birçok şeye söylenen tümel 

olurlar: Canlı’nın tür’de mevcut özelliğine nispeti gibi].  Bundan dolayı da [ (bu 25 

beş)tümel(ler)], hakiki fertlerine kıyasla cins, tür, ayırım, özellik ve ilinek olurlar. Mu’teber 

olan, budur.[ Şayet özelliklerine kıyasla ifade edilirlerse,] her yüksek ve onun dışındakinden 

olan her tümel, “óaúíúí tür” olur. 
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Onuncu Fasıl Onuncu Fasıl Onuncu Fasıl Onuncu Fasıl     

AmaçlaAmaçlaAmaçlaAmaçlar Tanımlar, Tasvirler ve Onların Eklerir Tanımlar, Tasvirler ve Onların Eklerir Tanımlar, Tasvirler ve Onların Eklerir Tanımlar, Tasvirler ve Onların Ekleri    

    

[1] İncelenecek konuları: 

[2] Bir: Tarifi:Bir: Tarifi:Bir: Tarifi:Bir: Tarifi: Müteaòòirÿn’dan bir grup şöyle dedi: Bir şeyin tarifi, şeyin tasavvurunun ve 5 

onun temyiz edilmesinin sebebi olan şeydir. 

 

[3] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Çünkü melzÿmların, elbette levazımları 

dolayısıyla tarif edilmesi gerekir: Duvar için tavan, ateş için duman gibi. Onların tasavvuru, 

onların lazımlarının tasavvurunun sebepleridir. [Onun “temyiz edilmesi” sözü “tasvirler”e 10 

girmek içindir. Bu tarif, dÀhil edilmemesi gerekenleri içermektedir, çünkü ona lazımlar için 

açık melzÿmlar girmiştir. Onların tasavvuru, onların lazımlarının tasavvurunun sebebidir. 

Duvar için tavan, ateş için duman gibi. Çünkü tavanın tasavvuru, duvarın tasavvurunun 

sebebi, dumanın tasavvuru, ateşin tasavvurunun sebebidir.] 

 15 

[4] Sonra onlar, aynı şekilde bir şeyin soyut bir ayırım ve özellikle tanımını caiz gördüler. Bu 

doğru değildir, çünkü müfret olanın tanımlanması geçerli değildir. Eğer mahiyete mutabakat 

ile delÀlet ederse, diğeri için onun muradif ismi olur[: İnsanın tarifinde “beşer”i söylemek 

gibi. Ve muradif lafız, hakiki tarif için geçerli değildir.]. Eğer ona[mahiyete] tazammun ve 

iltizam ile delÀlet ederse, onun(müfredin) ona[mahiyete] delÀleti, onun ismine olan 20 

delÀletinden daha kapalıdır.[Çünkü tazammuní ve iltizamí delÀlet mecazídir. İsmin delÀleti 

hakikidir. Mecaz da hakikatten daha kapalıdır. Kapalı olan şey de tarif için geçerli değildir. 

Çünkü tanımlayan daha açık olmalıdır.] Bununla beraber onun yapısının daha kapalı olması, 

zihnin, onun[tanımlanan] manasına intikali, onun [tanımlayanın] mahiyete intikalinden daha 

öncedir. Şayet mahiyetten, başka bir vasıf zikredilmemiş olsaydı, anlamanın bozukluğu 25 

gerekli olurdu. O zaman da terkip gerekli olurdu. 

 

[4.1] [Sen dersen ki: Müfret tanımlayanın mahiyete mutabakat veya tazammun yolu ile 

delÀlet etmesinin caiz olmadığını kabul ediyoruz. Ancak “eksik tanım/el-óaddu’n-nÀúıã” ve 

“tasvir/er-resm”de olduğu gibi ona iltizam ile delÀleti niçin caiz olmasın? Çünkü tartışma 30 

oradadır. Bir şeyin ne daha kapalı bir şeyle tarifi gerekir ne de zihnin maksat olmayan bir 
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şeye intikali gerekir. Çünkü bu tariflerin örnekleri hakkındaki kasut, mahiyete olması değil 

de, belki kitabın başındaki gibi, “ayıran şeye”dir ve o zaman da bir şeyin ne daha kapalı bir 

şey ile tarifi gerekli olur, ne de zihnin maksat olmayan bir şeye intikali gerekli olur….Tarifle 

beraber bileşik hakkındaki murad edilen “bileşik lafız”da söylendiği gibi onun caiz 

olduğudur. Eğer mahiyete mutabakat ile delÀlet ederse ,-“konuşan/düşünen canlı”nın 5 

“insan”a delÀleti gib-, onun isminin muradifi olur. Eğer tazammun ve iltizam ile delÀlet 

ederse, daha kapalı olur ve zihinde onun dışında bir şeye intikal eder. 

 

[4.2] Ben derim ki: Evet, “eksik tarif”lerdeki kasıt, ancak ayırana nisbetle olur, yoksa 

mahiyete nisbetle değil. Ancak bilmen gereken onun onun kendi zatından ayırmasıdır.  Ve 10 

bu da ancak bizzat mahiyetin vasfını bilmek için onun başka bir şeye birleştirme ile orata 

çıkar. Eksik olana gelince, tanımların, tanımlananların isminin muradifi olduğunu kabul 

etmiyoruz. Çünkü “tanım/el-óadd” mahiyete tafsilatlı olarak delÀlet ederken onun ismi özet 

olarak delÀlet eder. Bundan dolayı da “tanım”ın manası ne aynıyla isminin manası olur, ne 

de onun muradifi olur. Çünkü muradif olmanın şartı, iki lafızdan birinin mefhumunun 15 

diğerinin mefhumuyla aynı olmasıdır. “Tasvir/er-resm”e gelince, eğer mahiyete iltizam ile 

delÀlet ederse, anlamada herhangi bir karışıklık gerekli olmaz, çünkü müfret olanın hilafına 

yapısı mürekkep olduğu için sıfat olarak bilinir. Bundan dolayı da far açıktır.] 

 

[5] Sen bunu öğrendikten sonra, biz deriz ki: Tanımlayan, şeyi kendisi dışındaki şeylerden 20 

ayıran şeye delÀlet eden sözdür. [Onun bu tanımda “söz” ifadesi müfret olanı hariçte 

bırakmak içindir. Onun “şeyi kendisi dışındaki şeylerden ayıran şey” sözü “tam tanım/el-

óaddu’t-tÀm” ve onun dışındakileri kapsar. Birincisine gelince, ayrıntılı olan tanımlananı 

ayırır. İkincisine gelince, o da açıktır. Bu tarif, hukemanın sözlerinde bulunanlara uygundur.] 

O da ya “tanım”dır, ya da “tasvir”dir. 25 

 

[6] Tanım ya tam’dır: Bu durumda o, şeyin mahiyetine delÀlet eden sözdür ve o, ancak yakın 

cins ve ayırımla tamamlanır[: İnsan için “düşünen/konuşan canlı” gibi]. 

 

[7] Ya da eksik’tir: Bu durumda o, yakın cins olmaksızın yakın ayırım ve onun dışındakileri 30 

kapsayan sözdür[: İnsanın tanımında “konuşan/düşünen cisim” denilmesi gibi. Burada 

“yakın cins olmaksızın” sözüyle “tam tanım” dışarıda bırakılmış olur]. 
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[8] Tasvir’e gelince, o, şeyi, bizzat olmaksızın kendi dışındakilerden ayırana delÀlet eden 

sözdür ve o da: 

 

[9] Ya tam’dır: Bu durumda o, yakın cins ve özellik’ten oluşur.[“İnsan”ın tarifinde “gülen 5 

canlı” denilmesi gibi.] 

 

[10] Ya da eksik’tir: Bu durumda o, yakın cins ve yakın ayırım olmaksızın özellik ve onun 

dışındaki (ilinek olan) şeylerden oluşur.[“İnsan”ın tasvirinde “gülen cisimdir” denilmesi gibi. 

Onun “yakın olmaksızın” sözü, “tam tasvir”i hariç tutar. Onun “yakın ayırım olmaksızın” 10 

sözü “eksik tanım”ı dışarıda bırakır. Çünkü onun, yakın ayırım ve özellik’ten oluşması 

caizdir.] 

 

[11] Tasvirler’den birisi de şeyin “benzetme” ve “kıyaslama” ile tarif edilmesidir. Birinciye 

gelince, insan için o, Zeyd, èAmr ve Bekir gibidir denilmesidir. İkincisine gelince, nefis, 15 

gemide kaptanın yeri neyse, bedende aynı yeri dolduran şeydir, denilmesi gibidir. 

 

[12] Benzetme, haúíúí taèrif değildir, bilakis o, tarif gibidir ve onda birçok hata ortaya 

çıkabilir. 

 20 

[13] Tanımlayanın, tanımlanandan önce bilinmesi gerekince, onun[tanımlanandan] başka ve 

onunla tanımlanandan da başka ve ondan daha açık olması gerekir. Doğruluk bakımından da 

ona eşit olması gerekir. Çünkü daha genel olan, daha özel olanın tarifini kontrol eder ve ona 

tanımlananın dışında şeylerde girer ve bundan dolayı da [onun dışındaki şeylerin ona 

girmesine] engel olmaz ve [tanımlayanla tanımlanan bir birine] eşit olmaz. Özel olan [genel 25 

olandan]daha kapalıdır. [Genel olan yapısı itibariyle daha çok olduğundan daha fazla bilinir.] 

Tanımlayan[ yapısı itibariyle daha genel olduğu için], o olmaksızın[daha özel] bulunur ve 

bundan dolayı da kapsayıcı olmaz ve döndürülmez.[“Canlı”nın tarifinde “insan”ı zikretmek 

gibi. Çünkü “insan”, “canlı”dan daha kapalıdır. Şayet insan olmaksızın canlı bulunursa, ne 

tanımlananın fertlerinin tamamını kapsayıcı olur, ne de döndürülür, yani tanımlayan 30 

bulunduğunda tanımlanan bulunmaz. Tanımlayanın şartı gerekli olanları kapsaması ve 



 

 62 

döndürülebilir olmasıdır. Aksi durumda bir fayda vermez.]. Bu şartlar, bütün tanımlar için 

geçerlidir. 

 

[14] Tarif; ya isim bakımındandır, ya da hakikat bakımındadır. 

 5 

[15] Birincisi, manalardan bir şey oluşturmak ve onun için bir isim koymak gibidir. Sonrada 

onların toplamı için, onunla kastedilen bu lafızdır, denilir. Onun hatası, fazlalılığı kabul 

etmesi ve ondan eksiltilebilmesidir: Cins için “birçok şeye söylenen tümeldir” denilmesi gibi 

ki, bundan dolayı da onun için kastettiğin “hakikatleri bakımından farklı birçok şeye 

söylenen” mi? denilir. 10 

 

[16] Biz deriz ki: Evet, bu sözle, bu mefhumun üzerine “birincil olarak delÀlet eden[delÀleten 

evveliyeten]” kastedilmemesi halinde, ancak onun için o, “alemetler” yapılır; tıpkı o, ben 

onunla şunun ve bunun arız olduğu şeyi kastediyorum, demesi gibidir. Bu durumda o zaman 

bu, “tanım[óadd]” değil de, isim bakımından “tasvir[resm]” olur. 15 

 

[17] İkincisi, hariçteki mevcut bir şeyin tarifidir[: Mevcut şeylerden insan, siyah ve bunların 

dışındakilerin tanımı gibi]. Hariçteki tarif edilenin varlığı tahakkuk ettiğinde, [isim 

bakımından olan]birincisi, aynıyla [hakikat bakımından olan]ikincisi olur. 

 20 

[18] İki:  Tarif hakkındaki problemler:İki:  Tarif hakkındaki problemler:İki:  Tarif hakkındaki problemler:İki:  Tarif hakkındaki problemler:    

[19] (1)  Tanım[óadd] mefhumu, eğer tanımlananın[maódÿd] aynı olursa, şeyin tarifi, bizzat 

kendisiyle olmuş olur. Eğer onun dışında olursa, bu durumda tanımlananın mefhumunun ve 

hakikatinin bu mefhum olduğunu söylemek nasıl geçerli olacaktır? 

 25 

[20] Onun cevabı: Tanım mefhumu, hakikati itibariyle değil de, ayrıntıları itibariyle 

tanımlanandan farklıdır, çünkü tanım mefhumunun hakikati, tanımlananın hakikatinin 

kendisidir, ancak birincisi ayrıntılı iken, ikincisi özettir. Bundan dolayı da tanımlananın 

mefhumunun, bu mefhum olduğunun söylenmesi doğru olabilir. 

 30 

[21] (2) Bileşik[mürekkeb], basitlerin toplamından ibaret olursa, onun [bileşik olanın] 

mahiyetinin bilgisi, onun[basit olanın] mahiyetinin bilgisine dayanmış olur. Ancak onun 
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mahiyetinin bilgisi, yapısı itibariyle “tasvir[resm]” edilmiş olduğu için bilinir değildir, 

bununla beraber ondaki bilinirlik, ancak harici sıfatlarla olur. Bundan dolayı da bileşikten 

olan bir bilinirin, aynı şekilde harici bir izafet olmaması gerekir ve o zaman bileşik, 

tanımlanan olmaz, bilakis “tasvir edilen[resm]” olur. 

 5 

[22] Onun cevabı: “Tanım[óadd]”dan kastedilen, ister tasvir[resm] ile, isterse onun dışında 

bir şeyle bilinen olsun, tanımlananın cüzlerinin ayrıntılandırılmasından başka bir şey 

değildir. 

 

[23] (3)  Eğer şey, bütün yönlerden bilinirse, onu talep etmek imkÀnsız olur. Eğer bilinmez 10 

olursa, aynı şekilde ona yönelmenin imkÀnsızlığından dolayı yine imkÀnsız olur. Bir yönden 

bilinen, söylediğimiz gibi, onun iki yönünün talebini imkÀnsız kılar. Bunun üzerine, çelişik 

döndürme ile iki öncül beraberce doğrulanmaz; onlardan her biri, düz döndürme ile, 

diğerinin çelişiği olur. 

 15 

[23.1] [İmÀm Şerefu’d-Dín uyulması zikredilene bu, ancak iki yüklemli beraber doğrulanırsa 

tamam olur, diyerek itiraz etti ki o iki önerme şunlardır: Her bilinen, kendisini talep etmeyi 

imkÀnsız kılar. Ve her bilinmeyen de kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılar. Çünkü onlardan 

her biri, kendi delilinin cüzüdür, ancak onlardan her birinin beraberce doğru olması 

imkÀnsızdır. Çünkü onlardan birinin doğruluğu, döndürme ile diğerinin yanlışlığını 20 

gerektirir. Onlardan çelişiğin döndürmesi, diğerinin çelişiğine düz döndürme ile döndürülür. 

Bundan dolayı da şayet “her bilinen kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılar” sözümüz doğru 

olursa, çelişiğin döndürmesiyle “kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılan her şey, o halde 

bilinmeyendir” sözümüze döndürülmez. Bunu biz, düz döndürme ile “bazı bilinmeyenler 

kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılar” sözümüze döndürebiliriz. Ki o da “her bilinmeyen 25 

kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılar” olan ikinci önermenin çelişiğidir. Veya çelişiğin 

döndürmesi, “kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılmayan her şey, kendisini talep etmeyi 

imkÀnsız kılar” sonucunu elde etmek için ikinci yüklemli önermeye bitiştirilir. Ve o da 

muhaldir. Keza şayet “her bilinmeyen kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılar” sözümüz doğru 

olursa, “kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılmayan her şey, bilinendir” sözümüze döndürülür 30 

ve bu da “bazı bilinenler kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılmaz” sözümüze döndürülür. Ki 

bu önerme de “her bilinen kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılar” sözümüz olan birinci 
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yüklemli önermenin çelişiğidir. Veya çelişiğin döndürmesi, zikredilen muhali sonuç olarak 

elde etmek için birinci yüklemliye bitiştirilir.] 

 

[24] Onlar şöyle cevapladılar: Kastedilen şu: Bilinen her tasavvur, kendisini talebi imkÀnsız 

kılar. Bilinmeyen her tasavvurda kendisini talebi imkÀnsız kılar. Ve o zaman da ondan bir 5 

şeyin çelişiğinin döndürmesinin döndürmesi, konusu bakımından diğeri için çelişik olduğu 

için, diğerinin konusundan daha geneldir. Çünkü birincisinin döndürmesi şu sözümüzdür: 

Bilinen tasavvur olmayan bazı şeyleri talep etmek imkÀnsızıdır. İkinci önerme şu 

sözümüzdür: Bilinen olmayan her tasavvur, kendisini talep etmeyi imkÀnsız kılar. Birincinin 

konusu, ikincinin konusundan daha geneldir, çünkü ikinci olmaksızın onun varlığının 10 

tasavvurunun yokluğu caiz olur ve diğer bir yollada onu olumlamak mümkün olur ve o da 

birincinin konusunun, bütün yönlerden bilinen olduğunun söylenmesidir. Bundan dolayı 

onun çelişiği bunu ortadan kaldırır ve o da bütün yönlerden bilinmez olmayı gerektirmez, 

belki ondan daha geneldir. İkincinin konusu da böyledir. Birinci, ikinciden daha geneldir. 

 15 

[25] Birisi şöyle diyebilir: O zaman [döndürmenin konusunun], bütün yönlerden veya bazısı 

olmaksızın bazı yönlerden bilinmez olması hali değildir.  

 

[26] Eğer birincisi gibi [bütün yönlerden bilinmez] ise, mutlak olarak bazı bilinmezler, 

kendisinin talebinin imkÀnsız olmadığını doğrularlar; bu durumda da ikinci geçersiz olur. 20 

Eğer ikincisi [gibi bazı yönlerden bilinmez] ise, herhangi bir yönden bazı bilinmezler, kendi 

taleplerinin imkÀnsız olmadığını doğrularlar; bu durumda da ikinci geçersiz olur ve o da 

sizin “bir yönden her bilinmez, kendini talep etmeyi imkÀnsız kılar” sözünüzdür. 

 

[27] Birincinin cevabı: İtibarının bazısının bilinmesiyle bir yönden bilinir olan, melek ve 25 

cin’in mahiyetinin talebinde olduğu gibi, yönünü o yöne çevirmesi mümkündür.  

 

[28] (4)  Şeyin tarifinin ne bizzat kendisiyle, ne de kendi cüzleriyle olması mümkün değildir, 

çünkü o, ne o’dur, ne de onun bazısıdır. Çünkü bileşiğin tanımlayanı, her bir cüz için 

tanımlayandır. Onun tarifindeki şey ise, şeyin tarifinin bizzat kendisiyle olmasıdır, yoksa 30 

hariç bir şeyle olması değil. Çünkü hariç, ancak şeyi, onun[şeyin] özellikleri bilindiği zaman 
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tanımlar ve özellikleri dolayısıyla bilmede, onunla bilmeye dayanır ve o da devr’dir. Onun 

dışındaki şeyleri bilmeye dayanması da “ayrıntılı”dır ve o da imkÀnsızıdır[muhal]. 

 

[29] Onun cevabı: Bütün cüzleriyle tarifin, bizzat kendisiyle tarif olduğunu kabul etmiyoruz, 

belki bizzat kendisiyle tarif, delÀleti aynıyla tanımlanan üzerine olan şeyle şeyin tarifidir: 5 

Tanımlayanın tarife delÀleti gibi: İnsanın tarifinde “beşer”dir; hareketin tarifinde “nakil”dir 

denilmesi gibi. Ayrıntılı olanın yoluna gelince, bu, bizzat kendisiyle şeyin tarif edilmesi 

değildir ve aynı şekilde bütün tanımlayanı ya tariften müstağni olduğu için, ya da onun 

dışında bir şeyle tarif edildiği için cüzün tanımlanmasını gerektirmez. Hariç olanla tarif, 

özelliklerin bilinmesiyle olana dayanmaz, çünkü “özellik[òÀããa]”in bilinmesi, özelliklerin 10 

bilinmesinin yokluğu ile beraber mahiyetin bilinmesini gerektirir. Şayet bunu kabul edecek 

olursak, bu durumda özelliklerin bilinmesi, orada, yönlerden bir yönle mahiyetin 

tasavvurunda yeterli gelir: Belirli bir cismin özelliğinin, belirli bir mekÀnı işgal ettiğini 

bilmek, ancak ne onun hakikatini, ne de onun dışındaki şeyin hakikatini ayrıntılı olarak 

bilmek  gibi. 15 

 

[30] Üç:Üç:Üç:Üç: Onun tarifi ile kastedilen şey, ya basit olması, ya da bileşik olmasıdır. Bileşik olan 

ya hakiki bileşik, ya da èitibarí bileşiktir. Hakiki olan ya sınaèi’dir: Yatak ve macun gibi; ya 

da sınaèi değildir: İnsan ve sayı gibi. èİtibari olan[bileşik] ya bir başkasına kıyasla 

mahiyettir: Baba ve komşu gibi; ya da değildir: Cisim ve beyazlık gibi.[Sen dersen ki: Daha 20 

önce insanın èitibari olarak olştuğu ve onunda hakiki yağıldığı söylenmişti. Ben derim ki: 

Yüklem olan cüzler bakımından insan için terkip, Hukema tarafından bilinen hakikidir.] 

Basit olana gelince, (o) tanımlanmaz, belki nisbetle, zatı için olan lÀzım arazlarla tasvir 

edilebilir. Bazen de onun hakkında, onun ismi için, ondan daha açık olan müradif bir isimle 

haber verilir. 25 

 

[31] Bileşiklere gelince, onlar “tanım[óadd]”a sahiptir ve o da ancak yüklem olan zatilerin 

tamamının zikredilmesiyle tamam olur. 

 

[32] Şeyh İşÀrÀt’ta şöyle dedi: Tam tanım[óadd]ın cins ve fasıldan oluşması gerekir. Bu 30 

konuda bilginlerin görüşleri rahatsız edicidir. Ve bunu, onların bazıları, sayı ve evde olduğu 

gibi, yüklem olmayan cüzlerle azalttılar. 
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[33] Bazıları[ndan İmÀm Naãru’d-Dín et-Tÿsí] da onun [Şeyh’in] maksadının tanımların 

bazısı olduğu[, tamamı olmadığı] görüşündedirler. Doğrusu Şeyh, on kategorinin altında 

olması gereken ve sıralanması gereken her hakiki bileşiğin, cinsi altındaki türün kapsamında 

olduğu görüşündedir. Böylece cins ve ayırımın varlığının, her hakiki bileşikte olduğu hükmü 5 

verilmiştir. 

 

[34] Seçilen görüşe gelince, sen bileşiklerin sınırlamasının dört[kategoriyle] olduğunu 

öğrenmiştin[: Cevher, nicelik, nitelik ve nisbet]. Bu durumda o zaman her bileşik, ister onda 

yüklem olamayan cüzler bulunsun, ister bulunmasın “cins ve ayırım”dır: “sayı” gibi, çünkü 10 

o, yapısı yüklem olmayan cüzlerden oluşanla beraberdir ve o da aynı şekilde yüklem olan 

cüzlerden oluşur, çünkü sayı, nicelik altındadır. Bundan dolayı onun tarifi için “birlerden 

oluşan nicelik”tir denilebilir. Nicelik, cinstir. Birlerden oluşma, ayırımdır. Keza ev, cevher 

ve cisim altındadır. Bundan dolayı onun tarifi için “tavan ve duvardan oluşan cisimdir” 

denilebilir. 15 

 

[35] Bundan dolayı da her bileşiğin, “cins ve ayırım”dan oluşması gerektiği bilinir. 

 

[36] èİtibari mahiyetlere gelince, onda buna gerek yoktur. 

 20 

[37] Şeyh, Hikmetü’l-Meşriúıyye’de buna işaret etmiştir: Tanım[óadd], bazen cins ve 

ayırımdan oluşur, bazen de, èitibari mahiyetlerde olduğu gibi, oluşmaz: Cismi, beyazla 

beraber tanımlamamızdaki gibi. Çünkü sen cismin ve beyazın tarifine ve beyazın ortaya 

çıkmasının cisim dolayısıyla olmasına ihtiyaç duyarsın. 

 25 

[38] İki göreliden her birinin tarifinde onun tarifinin kastedildiği şeyle özelleştirilen yöne 

dayanarak aralarında göreliliğin kendisiyle ortaya çıkartıldığı manayı irad etmek gerekir. 

Şöyle denilmesi gibi: Baba, nutfesinden başka bir insanın doğduğu insandır. “Nutfesinden 

doğduğu” sözümüz, aralarında göreliliğin ortaya çıktığı manadır. Bazıları şöyle dedi: Baba, 

oğla sahip olandır. Bundan dolayı, [Şeyh onu] şeyin tarifi, bilgi ve cehalet bakımından 30 

ona[şeyin kendisine] eşit olan şeydir ile beğenmemiştir.[Çünkü akletme bakımındanm 

tahakkukları ancak beraberce olur.] 
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[39] äınaèi  [bileşik]olanlara gelince, onun amaçlarının açıklığı ve onun kendisine has 

suretleri ve onun terkibindeki benzerliğinin fazlalığı, onun amaçlarını ifade eder ve onun 

amaçlarının ifade edilmesi, failine ilişkin mülahazadan soyutlamaz. Bundan dolayı da onun 

tarifi, dört illetle oluşur. Kalkan için örneğin “darbeyi def etmek için yapılmış yuvarlak geniş 5 

cisimdir” denilmesi gibi. 

 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

[39.1] Bazen bileşiklerin basitleri arasında ortaya çıkan diğer manevi terkipler, tariflerde 

[tam idraki ortaya çıkarmak için] ona ihtiyaç duyarlar: Yatak gibi, çünkü o, herhangi bir 10 

odunun cüzlerinin terkibiyle tamam olmaz, taki konuluşu hakkında onunla beraber bir terkip 

bulunmasın. Ve oluşlardaki ustukussÀt gibi: Çünkü o, onunla beraber değişim ve uyum 

yoksa ustukussÀtın cüzlerinin terkibiyle tamam olmaz. Bundan dolayı da düzen ve değişim, 

mefhum bakımından bileşiğin cüzlerinden biridir. Eğer bir cüz yoksa, bizzat kendisiyle olur. 

 15 

[40] Somut fertlere gelince, onların “ne olduğu” sorulduğu zaman, onunla ancak örfen ve dil 

açısından, ferdi bakımından değil de, türü bakımından onun mahiyeti talep edilir. Kimin akıl 

sahibi olduğu ve onların dışındakilerin hangileri olduğu sorulduğu zamana gelince, ancak 

onunla türünde onun dışındakilerden ayıran şey talep edilir. Şayet onun türlüğünün 

mahiyetiyle cevap verilirse, hata olur. Tek bir insan ferdinden “o kimdir?” diye sorulduğu 20 

zaman, “o, konuşan/düşünen canlıdır” demek doğru olmaz, belki “o, falandır, falanın 

oğludur” veya “bunu yapan ve bilendir” şeklinde özellikleriyle söylenebilir. “O kimdir?”in 

örnekleri, soruyu soran nezdinde daha iyi bilinir. Keza, herhangi bir taştan “o hangi taştır?” 

diye sorulduğu zaman, şöyle denilebilir: “O falan fayda veya şu sebepten faydalı veya 

zararlıdır.” 25 

 

[41] èİtibari bileşiklere gelince; 

 

[42] Bazıları yokluk bildirir: èÁmÀlık, becerisizlik ve sukÿt: Bunlarda bir meleke dolayısıyla 

özel bir yokluktur. Çünkü o, mutlak olarak yokluk değil de, kuvvetin yokluğundan dolayıdır. 30 
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Bundan dolayı da o zaman, onların tarifleri, ancak melekelerine izafetle beraber olan bir 

terkiple tamam olur. 

 

[43] Ondan bazıları varlık bildirir: Gören olmak, yapabilen olmak ve konuşanilen olmak: 

Onların tanımında şey, ondan türemiş oluşla beraber alınır: Gören için, görmeye sahip olan 5 

şey denilebilir ve bunun benzeri. 

 

[44] Dört:Dört:Dört:Dört:  Tarifteki bozukluklar ya mana yönünden, ya lafız yönünden, ya da her iki yönden 

olur. 

[45] [Mana bakımından olan] birincisi “ya özel” olur: Daha önce zikredildiği gibi, tarifin 10 

bölümlerinden kısım kısım olan özel şartlardan bir şartı terk etmektir[: Örneğin: Tam 

tanım[óadd-i tÀm]ı yaparken yakın cins veya yakın ayırımdan birini almamak böyledir]; ya 

da genel[Àmm] olur: Ona özel olmayan bir şeyle tanımlamak: Şeyi, doğruluk bakımında eşit 

olmayanla tanımlamak gibi. Bu da ya yapısı bakımında kapsamlı olmasıyla, ya da yapısı 

bakımından engel olan olmasıyla ortaya çıkar[. Eğer tanımlayan daha özel olursa, kapsayıcı 15 

olmaz. Daha genel olursa, engel olan(sınırlandıran) olmaz]. 

 

[46] Ya da bilgi ve cehalet bakımından eşit olarak tanımlanır: “Baba oğla sahip olandır” 

denilmesi gibi. 

 20 

[47] Ya da daha kapalı olanla tanımlanır: “Ateş, nefse benzeyen bir ustukussÀttır” denilmesi 

gibi. 

 

[48] Ya da bizzat kendisiyle tanımlanır; şeyi, ismi dolayısıyla muradif olan bir isimle 

tanımlamak gibi: İnsan içim “o, beşerdir”, hareket için “o, nakildir” denilmesi gibi. 25 

 

[49] Ya da tanımlananla ya bir mertebe de tanımlanır: “Güneş, gündüz yıldızıdır” denilmesi, 

sonra da “gündüz, güneşin doğuşu sebebiyle, havanın aydınlandığı zamandır” denilmesi gibi; 

ya da birden fazla mertebede tanımlanır: İki, bir çifttir. Bir çift, iki olan iki müfrede 

bölünebilendir. Bu kısımlardan he biri, onun önceliğinden yok olur ve ondan temyiz cinse 30 

takdim edilir. Çünkü cins, zatı ifade etmek için, onun önceliğini gerekli kılar, sonra ayıranla 

ayrılır.  
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[50] Lafız yönünden olana gelince, mecazi ve dinleyene nisbetle açık olmayan tuhaf 

lafızların kullanılması veya ihtiyaç duyulmayan tekrarlar veya faydasız uzatmalarla ortaya 

çıkar. [Mecazi olanın örneği onların “óudÿå, şeyin yokluktan varlığa çıkmasıdır” sözleridir. 

Çünkü “çıkma”nın “yokluk”a ıtlakı mecazidir. Müşterek lafızla tarifin örneği onların cins’in 5 

tarifinde “o, türü bakımından birçok şeye söylenendir” sözlerdir. Çünkü tür, Hukema 

nezdinde, mantıkta şeyin hakikati ve zikredilen mana arasında ortaktır. Tanımda garip 

lafızların kullanılmasının örneği de onların “usùuúus” hakkındaki sözleridir. Tarifte, “gören, 

görmeye sahip olması bakımından görmeye sahip olandır” örneğinde olduğu gibi ister lafız 

yönünden olsun, “sayı bir lerin toplamıdır, çünkü birlerden toplam aynıyla çokluktur” 10 

örneğinde olduğu gibi isterse de mana yönünden olsun ihtiyaç olmayan tekrarlar vaki 

olabilir. Yinede tekrara ya vakıa bakımından ihtiyaç duymak caizidir: Acz, yapısı itibariyle 

kudret olan şeyden kudretin kalkmasıdır, çünkü acaz, sadece kudretin yokluğu değildir; ya 

da soru bakımından tekrara ihtiyaç duyulur:  Canlı cisimden sorulduğu zaman, cevap veren 

onun cevabında her ikisinin tanımlarına ihtiyaç duyar ve bundan dolayı da tekrar ortaya 15 

çıkar. Bu, soruya nazaran kötü değildir. Şayet soru olmazsa, kötüdür. Lafzí bozukluk, 

herhangi bir fayda sağlamaksızın tarifi uzatır. Örneğin “insan, -canlı’nın mahiyetini bilene 

nisbetle- konuşan/düşünen, duyumlayan cismani cevherdir” denilmesi gibi. Canlı’nın 

mahiyetini bilmeyene nisbetle olana geldiğimizde, caiz olabilir.] 

 20 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

[10.1] [Manevi] bozukluk, bir şeyin tarifinin, illet ve mèalÿlden kendisiyle kaim olmayan 

varlığının lazımlarıyla olmasıdır. Onların dünyanın ataya girmesinin ay tutulması olarak 

almaları gibi. Bundan dolayı onlar şöyle dedi: “[Ay ve Güneşin] aralarına Dünya’nın 

girmesiyle, Ay’ın yüzeyinin Güneşin ışıklarından hali olmasıdır.” 25 

 

[10.2] Orada bir bozukluk var[ve onun bozukluğu da açıktır]: “Ay’ın tutulması”nın anlamı, 

ancak [Ay’ın yüzeyinin] ışıklardan hali olmadığı bir vakitteki gibi [ Ay’ın açıklığından] bir 

vakitte ışıktan hali olmasıdır. Onun Güneş’in ışınlarıyla aydınlık olmasına ve Dünya’nın 

araya girmesiyle kesilmesine gelince, “Ay’ın tutulmasının anlamı”nın dışında bir şeydir ve 30 

bununla beraber [Dünya’nın araya girmesi] ondan daha kapalıdır ve o da gece için “Güneş’in 
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batması sebebiyle ufkun havasının karanlık olduğu zamandır” denilmemesi gibidir. Çünkü 

“gece” ismi, karanlığın Güneş’in batışının itibarı ile beraber olan terkibinin karşısındadır. 

Çünkü hava, bulutların yığılmasının yoğunluğunun şiddeti sebebiyle kararırsa ve tam 

tutulma ile kararırsa, gece olarak isimlendirilmez, ancak mecazen gece olarak 

isimlendirilebilir. Onların öfkeyi tanımları da böyledir: “O, kalbin kanının galeyan etmesiyle 5 

intikama yönelen infiali bir şevktir.” Çünkü kalbin kanının galeyanı, öfke için sebeptir. 

“Öfke” ismi, intikam için infiali teşvikin karşısında oluşuyla konudur. Eğer onu kalple 

beraber tanımlamak caiz olursa, telazum sebebiyle zihnin yanılgısından dolayı şey, kendi 

sebebiyle tanımlanır. Örneğin şöyle denilmesi gibi: Acı, ittisalin kopmasıdır ve o da acının 

sebebidir ve ona yüklem olmaz. 10 

 

[10.3] Tarifin şartı, yüklem olmasıdır. “İki şey arasında seçim yapama[şekk]” için 

“düşüncelerin eşit olması” denilmesi gibi. Bazen gÀi sebeple tanımlanabilir: “NikÀh 

kabuldür.” gibi. Maddi sebeple tanımlanabilir: “İnsan, et ve kemiktir.” ve “Kürsü, tahta 

parçasıdır.” gibi. äÿrí sebeple tanımlanabilir: “Ruh, içgüdüsel hararettir.” ve “Yumuşaklık, 15 

sabra ve öfkeye güç yetirmektir.” gibi. Bu, şeyin tarifinde onun maèlÿlleri alınarak 

döndürülür. 

 

SonsözSonsözSonsözSonsöz    

[10.4] AnaksÀúurÀùís ve mütekaddimÿn’dan bir grup bilgin, tanımın[óadd] burhanla elde 20 

edileceği görüşündedirler. Orada onlar zayıf olan yönleri zikrettiler. Biz, inşa-Allah, yerinde 

onu zikredeceğiz. 

 

[10.5] Tanımı elde etmede yolların en kuvvetlisi, “birleştirme[terkíb]” yoludur ve o da eğer 

tanımlanan “tür”se veya “türlerin fertleri” ise, [tanımlanan] cins ise, bu tanımlanan şeyin 25 

fertlerinin sayısını almaktır. Bunlar [fertler], yapısı itibariyle, hangi kategoriden olursa olsun 

bu tanımlananlar olması itibariyle tanımlanır ve bu kategoriden olan onun oluşturucu 

yüklemlerinin tamamı alınır. Ve [nerede, durum, nicelik, nitelik, illetlerden ve ma’lüllerden 

olan] varlıktaki onun gerekleri olan şeylerin çoğu terk edilir ve cinsi ve ayırımı elde etmek 

için ortak ve özel olan ayrıntılandırılır. [Tanımlananın tür olduğu misaline gelince, biz 30 

“insan”ı tanımlamak istediğimizde, Rÿm bir şahsı, Türk bir şahsı, Hindli bir şahsı alırız ve 
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hangi kategoriden olursa olsun onu yapısı itibariyle “insan” olarak tanımlarız. Onun 

dışındaki itibarlara iltifat etme. Tek bir şeyin iki itibarda olması veya iki kategoriden fazla 

olması veya çok olması caizidir. Örneğim Zeyd. İnsan olması itibariyle cevher 

kategorisindendir. Baba olması itibariylede izafet kategorisindedir. Biz onun cevher 

kategorisinden “insan” olarak tarif ettiğimizde, bundan sonra biz, onu “konuşan/düşünen, 5 

iradesiyle hareket eden, duyumlayan, büyüyen cisim” olarak ortaya çıkarana kadar cevher 

kategorisinden olan onun kurucu yüklemlerini talep ederiz. Ve “konuşan/düşünen 

olmayan”da ortaktır. Bundan dolayı da bizde cins ve ayırım ortaya çıkar. Biz onun tanımını 

tarif ederiz. Tanımlananın cins olmasına gelince, biz, “canlı”yı tanımlamak istediğimizde, 

yürüyeni, ıçanı ve sürüneni alırız ve cevher kategorisinden “canlı” olması itibariyle tarif 10 

ederiz. Ve cevher kategorisinden olan diğer zati yüklemlerini alırız. Böylece “iradesiyle 

hareketli, duyumlayan, büyüyen cisim” ortaya çıkar. Ve cins ve ayırım ortaya çıkar.] Bu yol, 

zati olanların bilgisine dayanır. Tanımın zorluğu, ancak onların zorluğu dolayısıyladır. 

 

[10.3] Şeyh, zatileri araştırıp ortaya çıkarmanın zorluğundan dolayı tanımın zorluğunu itiraf 15 

etti. Ebu’l-BerekÀt, ona bunun çok kolay olduğu gerekçesiyle itiraz etti, çünkü tanımlar, 

isimlerin mefhumunun tanımlarıdır. İsimler de akledilen işlerin isimleridir.[İnsan ismi, 

kendisi dışındakilerden ayrı akledilen mananın konusudur ve aynı şekilde kendisi dışındaki 

isimlerden.] Ve onlardan akledilen her akledilebilir iş, ortak cüzün kemali ve ayırılmış cüzün 

kemalidir. Bundan dolayıda yakın cins ve yakın ayırımın bilinmesiyle ortaya çıkar. 20 

 

[10.6] Doğrusu, Ebu’l-BerekÀt’ın iddia ettiğinin aksinedir, çünkü bu, ancak isim bakımından 

olan tanımda geçerlidir. Hakikati bakımından olana gelince, bu konudaki herhangi bir gaye, 

tanımlardan manalar ve eklerle sıfatlanmış mefhumu akledilebilir kılmaktır. Ancak zati olan 

ortaklığın tamamını ve ayırmanın tamamını bilmek için zatiyi aRÀzíden nasıl ayırırız? 25 

Tanımlama sanatındaki gayretimizin amacı olarak insaf, ancak bu şeyi düşünmek, ona yakın 

olanı, sabit olarak açık olanı, daha layık olanı, tahkík etmek ve ona has olan şeyleri ve onun 

dışında kapsanılan şeyi ayırmak ve onun tanımını ortaya koymaktır. Sen biliyorsun ki, bu (ne 

gıda verir ne de açlığı giderir.) (88. áÀşiye, 7). Allah en iyisini bilir. 

 30 
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İKİNCİ BÖLÜM (MAÚÁLE) İKİNCİ BÖLÜM (MAÚÁLE) İKİNCİ BÖLÜM (MAÚÁLE) İKİNCİ BÖLÜM (MAÚÁLE)     

TASDİKLERİN ELDE EDİLMESİTASDİKLERİN ELDE EDİLMESİTASDİKLERİN ELDE EDİLMESİTASDİKLERİN ELDE EDİLMESİ    

    

[1] Babları:Babları:Babları:Babları:    5 

Birinci [BÀb]: Önermenin Kısımları, Cüzleri ve HükümleriBirinci [BÀb]: Önermenin Kısımları, Cüzleri ve HükümleriBirinci [BÀb]: Önermenin Kısımları, Cüzleri ve HükümleriBirinci [BÀb]: Önermenin Kısımları, Cüzleri ve Hükümleri    

 

[[[[2222] [Birinci BÀb’ın] Faãılla] [Birinci BÀb’ın] Faãılla] [Birinci BÀb’ın] Faãılla] [Birinci BÀb’ın] Faãılları:rı:rı:rı:    

    

Birinci FasılBirinci FasılBirinci FasılBirinci Fasıl    10 

 Önermenin Kısımları Önermenin Kısımları Önermenin Kısımları Önermenin Kısımları    

 

[1] [Önerme, hüküm olmaksızın tahakkuk etmez. “Mahkÿmun aleyh” ve “mahkÿmun bih” 

olmaksızında hüküm mümkün değildir. Bundan dolayı da] “önerme” de “üzerine 

hükmedilen[mahkÿmun aleyh]” ve “kendisiyle hüküm verilen[mahkÿmun bih]” 15 

bulunmalıdır. Eğer iki önerme olurda, aralarındaki hüküm bildiren nisbetten olan ilişkiye 

delÀlet edenin ortadan kaldırılırsa, bu durumunda önerme “şartlı” olarak isimlendirilir. Ve 

“üzerine hüküm verilen”i “mukaddem[ön bileşen]” ve “kendisiyle hüküm verilen”i ise 

“tÀlí[art-bileşen]” olarak isimlendirilir. Eğer böyle olmazsa, “yüklemli” olarak isimlendirilir 

ve onlarda[, yani üzerine hüküm verilen ve kendisiyle hüküm verilen] ister iki müfret olsun, 20 

isterse onun hükmünde olsun “konu” ve “yüklem” olarak isimlendirilir. Örneğin: 

“Muhakkak ki ben, Zeyd’i Amr’ı döverken gördüm.” 

 

[2] Şartlı ya “bitişik”tir: Tabi onda onlardan birinin diğeriyle beraberliği veya olumsuzluğu 

ile hüküm verilirse; ya da “ayrık”tır: Tabi onda [mukaddem ve tÀlí] arasında “birbirinden 25 

ayrılma[èinÀd]”la hüküm verilirse. Bu da ya doğruluk ve yanlışlık bakımından veya her ikisi 

bakımından veya bundan olumsuzlanması bakımından olur. Ve o zaman da tÀlí’si olumsuz 

olan olumlu bitişik şartlı hariç tutulmaktadır ve onun[yani bitişik şartlı] ittifakiye’nin 
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olumsuzları, ayrık şartlının inadiyelerinden ve ittifakiyelerinden hariç tutulurlar. Örneğin: 

“Şey insan olduğu zaman, taş değildir. Elbette şey insan değilse, bu durumda taştır.” Çünkü 

bunun örnekleri, iki taraf arasında “bir birinden ayrılma[inadiye]” ile hükmetmez, belki tek 

bir yönden nefyeder. Şayet bu, zihinde gerekli olursa, ancak “iltizam” ile gerekli olur.  

 5 

[3] Hükümle kastedilen ise, “mutabakat” ile delÀlet eden şeydir. 

 

[4] İmÀm [Şerhu Uyuni’l-Hikme’de] şunu ileri sürdü: [Bitişik şartlı ve ayrık şartlının 

tarifleri, tanımına girmemesi gerekenlere mani değildirler, çünkü] “Güneşin doğuşu” 

sözümüz, gündüzün varlığını gerektirmektedir[: Biz, birincisi hakkında, iki önerme arasında 10 

“birbirini gerektirme[luzÿm]” ile, ikincisi hakkında, birincisi bitişik şartlı, ikincisi de ayrık 

şartlı olmamakla beraber “birbirinden ayrılma[èinÀd]” hükümde bulunuruz]  veya “gecenin 

varlığını (gündüzden) ayırır[inad]” veya böyle bir önerme, şöyle bir önermeyi gerektirir veya 

yapısı itibariyle şartlı olmamakla beraber o, iki önerme arasında “birbirini 

gerektirme[luzÿm]” ve “birbirinden ayrılma[èinÀd]” ile hükmünden “ayırır”.  15 

 

[5] Bu, böyle değildir, çünkü sen, bunun örneğini müfredin hükmünde öğrendin. 

 

[6] Şartlı “yüklemli”ye çözümlendiğinde, yüklemli “basit kensinlikl bildiren söz” olarak 

isimlendirilir ve onun en basiti de “olumlu”dur, çünkü olumsuz, herhangi bir olumla ile değil 20 

de, ancak kendi olumlusuna izafe edilerek akledilir ve ifade edilir. 

 

[7] Olumluların yüklemli, bitişik şartlı ve ayrık şartlı ile isimlendirilmesi “hakikat yolu 

ile[dir; böylece birinci hakkında “yüklemleme”, ikinci hakkında “bitiştirme[ittiãÀl]” üçüncü 

hakkında “ayrılma[infiãÀl]” tahakkuk eder]; olumsuzların onlarla isimlendirilmesi 25 

benzerlikleri bakımından mecaz yoluyladır. “Bitişik” olanın “şartlı” olarak isimlendirmesi, 

şart manası ve edatından dolayıdır. “Ayrık” ın “onunla[şartlı]” ile isimlendirilmesi, terkibi 

bakımından her ikisine benzemesinden dolayı mecaz iledir, çünkü ondan “vaz etme ve 

ortadan kaldırma” şartıyla  “vaz etme ve ortadan kaldırma” gerekli olur. Yüklemli, şartlıyı 

tabii olarak öncelediğinden, onun üzerine olan önceleme vaz etme (sözün gerektirdiği sıra) 30 

dolayısıyla olmuştur. Şimdi biz, öncelikle onun [yüklemli] hakkında konuşalım. 
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İkinci Fasıl İkinci Fasıl İkinci Fasıl İkinci Fasıl     

ÖnÖnÖnÖnermenin Cüzleriermenin Cüzleriermenin Cüzleriermenin Cüzleri    

 

[1] İncelenek bahisleri: 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir:  Yüklemli’nin mahiyeti, ancak üç şeyle tamam olur: Konu, yüklem ve olumlu 5 

nisbetin ortaya çıkması ve ortadan kaldırılması[; çünkü bu olmaksızın “yüklemli”nin 

mahiyetini akletmek mümkün değildir] ve onlardan her biri de [olumlu nisbetin ortaya 

çıkması ve ortadan kaldırılması] “hüküm bildiren nisbet” olarak isimlendirildi ve onun 

[hüküm bildiren nisbet] gerçekliği de “bağ[rabıta]” olarak isimlendirilen bir lafızla delÀlet 

etmesidir ve o da edatlar kabilindendir. Çünkü her ikisi de herhangi bir nisbete delÀlet 10 

etmektedirler ve o da[nisbette], zatı itibariyle müstakil değildir. “Bağ”, bazen “varlık bildiren 

kelime kabilinden olur: “-dır, -dir, -dur, -dür[oldu/kÀne]” ve “-dır, -dir, -dur, -

dür[bulundu/yÿcedu]” ve “zaman bildiren” olarak isimlendirilir; bazen de zamir isim 

kabilinden olur: “[Eril için] o[hüve], [dişil için] o[hiye]”dir ve “zaman bildirmeyen” olarak 

isimlendirilir. Eğer onlar açıkça zikredilirse, önerme “üçlü” olarak isimlendirilir. Bazı 15 

dillerde olduğu gibi, dilin yapısı gereği, zihnin onun manasının şuurunda olmasına 

dayanılarak eğer hazfedilirse, “ikili” olarak isimlendirilir. İkili önermeler kendilerindeki bu 

zorunluluktan dolayı kısaltılmışlardır, aksi durumda onların yüklemleri, camid ismin aksine 

kendilerinde herhangi bir konuya nisbete delÀleti bulunmasından dolayı “kelime” ve 

“türemiş isimler” olurlar, ancak bu nisbetin konusu, belirli olmadığında, belirli bir şeyle, 20 

kendisine işaret edilen bir bağla bir şeye bağlanır.  Arabın dilinde, zaman bildirmeyen de, 

zaman bildiren olmaksızın böyle olur, çünkü o da aynı şekilde belirli olmayana delÀlet eder. 

O zaman da önerme üç kısma ayrılır: (1) tam üçlü: Tabi eğer kendisinde zaman bildirmeyen 

bağ zikredilirse. (2) eksik üçlü: tabi eğer zaman bildiren zikredilirse kendinde. (3) ikili: Tabi 

eğer onlardan biri[zaman bildiren ve bildirmeyen] zikredilmezse. Diller, onun kullanımı 25 

konusunda farklılık göstermektedirler. Arapça’da olduğu gibi bazen hazfedilmesi caiz 

olabilir, bazen de Fasrça’da olduğu gibi hazfedilmesi caiz olmayabilir, çünkü Farslılar: 

“Zeyd nevisende” demezler ve onların bağları ya “bÿd” ve “başed” gibi zamansal zaid bir 

lafız olur, ya da “est” gibi zamansal olmayan bir lafız olur ve o da onların “Fulanun cenini” 

sözleri gibi yüklemin sonunda kesra hareke iledir. 30 
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[3] Zaman bildiren, Allah TeèÀlÀ’nın ((((Allah, azíz’dir, hakím’dirAllah, azíz’dir, hakím’dirAllah, azíz’dir, hakím’dirAllah, azíz’dir, hakím’dir....)))) (48. Fetih, 19) sözünde 

olduğu gibi ne zaman bildirerek kullanılır, ne de “her çift, dört olur” sözümüzde olduğu gibi 

bir zaman dilimine has olarak kullanılır.  

 5 

[4] İmÀm [RÀzí] şöyle iddia etti: Yüklemi kelime veya türemiş isim olan önerme, lafız 

baklımından “ikili”, nisbetime tazammunu olarak delÀlet etmesi bakımından tabií olarak 

“üçlü”dür[; çünkü yüklemkonu ve yüklem arasındaki nisbete tazammuni olarak delÀlet eder. 

Şayet bağ zikredilse, faydasız bir tekrar gerekli olur ve o da uygun değildir]. Onu, takrarı 

gerektiği için zikrettik. 10 

 

[5] Onun cevabı: Biz, bunun, konunun belirlenmesinde bir anlam ifade etmediğini açıkladık. 

Bundan dolayı da “bağ”a ihtiyaç duyarlar, çünkü zamirden olan yüklemi tazammun eden 

şey, failin zamiridir ve onun diğer yeri de yüklemdir ve o da dilbilimcilerin ittifakıyla 

“isim”dir ve onun konuya olan nisbete delÀleti, bağın hilafınadır[; çünkü o, failin zamiri ve 15 

onun aracı konumu değildir]. Onlar onun ismi ve aracı konumu hakkında farklı görüş 

bildirdiler. Kur’an’da bağ ile açıklama, yüklemin varlığının nisbet tarafından tazammun 

edilmesiyle beraber bulunur. Örneğin Allah TeÀlÀ şöyle diyor: ((((Gözetleyici sen oldunGözetleyici sen oldunGözetleyici sen oldunGözetleyici sen oldun.... )))) (5. 

Maide, 117). [Bu ayet, “sen” zamirinin bağ olduğuna delildir, çünkü şayet bağ olmazsa, 

müpteda olur ve “raúíb”de onun haberi olur. Bu durumda “raúíb”in kaldırılması gerekir ve 20 

cümle “kÀne”nin haberi olur. Sen dersen ki: Bağın, sıfat ve haber arasında fasıl olması 

gerekir ve burada sıfat ihtimal dÀhilinde değildir, çünkü zamir, herhangi bir şeyle 

vasıflanmamaktadır. Bundan dolayı da “sen/ente”, “kunte” olan zamir için tekidir. Ben derim 

ki: Bu, sufatın ihtimal dÀhilinde olmamasıyla beraber onların “Zeyd o kimseki kÀtiptir” 

sözlerinin cevazından dolayı nakzedilmiştir]. Aslında bu konu mantıkçının araştırma alanı 25 

dışındadır, çünkü onun üzerine düşmez, taki belirli bir konuya delÀlet eden şeyin 

zikredilmesi gereksin. Eğer Arapça’da türemişler olursa, zorunlu olması dışında, “bağ”ın 

zikredilmesi gerekmez. 

 

[6] İki:İki:İki:İki: [Önermenin Cüzü Olan Nisbet Hakkında:] İki taraftan[önermenin cüzlerinden] 30 

birinin diğerine “konuluk”ta nisbeti, onun ona “yüklemlik”te nisbeti değildir. Ancak aslın ve 

döndürmenin yönünün tek olması dışında. Keza iki taraftan birinin diğerine “konuluk”ta 
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nisbeti, onun ona onunla nisbeti değildir, çünkü “gereklilik[vucÿb]” bakımından farklılık 

gösterebilirler. Keza iki taraftan birinin sahibine “konuluk”ta nisbeti, onun sahibinin ona 

“yüklemlik”te nisbeti değildir. Aynı şekilde onlarda “gereklilik[vucÿb]” bakımında farklılık 

gösterebilirler, çünkü “genel zorunluluk”ta olduğu gibi ve aksiyle “ayrılabilen özellik”te 

olduğu gibi “yüklemlik” olmaksızın “konuluk” gerekebilir.[Burada kastedilen şudur: “C”, 5 

“b”dir sözmüz doğru olduğu zaman, “c”bib “b”ye konulukta nisbeti, “b”nin “c”ye 

yüklemlikte nisbetidir ve “c”de “b”, “c”dir olan döndürmesini doğrular. Ve “b”nin-

döndürmesinde- “c”ye konulukta nisbeti, “c”nin “b”ye yüklemlikte nisbetdidir. Bundan 

dolayı da “c”nin-asıl önermede-“b”ye konulukta nisbeti, döndürmede ise yüklemlikte nisbeti 

olur. Ve “b”nin-asıl önermde- “c”ye yüklemlikte, döndürmede ise konulukta nisbeti olur. 10 

Bundan dolayı da biz şöyle deriz: Onlardan her birinin beraber olduğuna konulukta nisbeti, 

aynı şekilde onlardan her birinin beraber olduğuna yüklemlikte nisbeti değildir. Çünkü şayet 

öyle olursa, asıl önermede ve döndürülmüş önermede konuya yüklemin nisbeti tek bir şey 

olması gerekir ve her ikisinde de yüklemin konuya nisbetinin tek bir şey olması gerekir. Ve 

asıl ve döndürülmüş önermenin ciheti/modalitesininde tek bir şey olması gerekir. Düz 15 

döndürmede geleceği gibi bu, böyle değildir. Keza iki taraftan birinin diğerine konulukta 

nisbeti, aynı şekilde diğerinin ona konulukta nisbeti değildir. Çünkü iki taraftan birinin 

konuluğu, genel vÀcipteki gibi diğerinin konuluğu olmaksızın gerekebilir. “Canlı” için 

“insanın konuluk”u gereklidir. “İnsan” için “canlının konuluk”u gerekli değildir. Böyle 

olduğu zaman, her ikisi de farklı olur. Keza iki taraftan birinin beraber olduğuna konulukta 20 

nisbeti, beraber olduğunun ona yüklemlikte nisbeti değildir. Çünkü her ikisi de gereklilik 

bakımından farklıdır. Çünkü genel vÀcipte olduğu gibi, konunun konuluğu, yüklemin 

yüklemliği olmaksızın gerekli olabilir. “Canlı” için “insanın konuluk”u gereklidir. “İnsan” 

için “canlının yüklemlik”i yapısı itibariyle başka bir şeye yüklem olma ihtimalinden dolayı 

gerekli değildir. Ve yüklemin yüklemliği de, “ayrık özellik/òÀããatun mufaraúatun”da olduğu 25 

gibi, konunun konuluğu olmaksızın gerekli olabilir. Çünkü “kÀtib”in “insan”a bi’l-fiil 

yüklemliği, gereklidir. “KÀtib” için insanın bi’l-fiil konuluğu, gerekli değildir. Onun 

zikrettiği bunlar gibidir. Orada araştırılması gereken bir nokta var: Konuluk ve yüklemlik, 

birbiriyle görelidirler. Ne zaman onlardan biri gerekli olsa, diğeri gerekli olur. Çünkü iki 

göreliden birinin, diğeri olmaksızın tahakkuk etmesi imkÀnsızdır. Evet, yüklemlik, genel 30 

vÀcibin tabiatı için gerekli değildir, ancak bundan başka bir şey için gerekli olması 

ihtiamlinden dolayı gerekli olmaması gerekmez. İş, böyledir, çünkü o, “özellik/òÀããa” için 
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gereklidir ve o zaman da mugayir olanın açıklaması geçerli olmaz. “Ayrık özellik/òÀããatun 

mufaraúatun”da da aynı şekildedir, dahası yol şöyle denmesidir: Konuluğun, konu ile kaim 

olmasında bir şüphe yoktur. Yüklemliğin de yüklem ile kaim olmasında bir şüphe yoktur. 

Şayet biz bir araya getirirsek, tek bir kalde tek bir şeyin varlığının iki yerde olması gerekir 

ki, o da muhaldir.] 5 

 

[7] İmÀm, o ikisinin farklılığına, aslın modalitesi[ciheti] bakımından döndürülmüş olandan 

farklı olmasıyla ile delil getirmiştir.[Çünkü şayet onlardan birinin konuluğu, diğerinin 

yüklemliğine mugayir değilse, asıl önermenin ciheti/modalitesi döndürülmüş önermenin 

cihetine/modalitesine mugayir değildir, ancak ona muhaliftir.] 10 

 

[8] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: [Çünkü biz, ‘şayet birleştirirsek, aslın 

modalitesinin[cihet] döndürülmüşün modalitesiyle farklı olmaz’ı kabul etmiyoruz.] Çünkü 

bu, ancak döndürülmüş olandaki yüklemin nisbeti aynı şekilde “yüklemlik” bakımından 

olursa gerekli olur, oysa böyle değildir, belki “konuluk bakımındadır[; çünkü “yüklemlik”, 15 

“konuluk”la değiştirilir].  

 

[9] Onların[müteaòòirÿn’un] önermelerin cüzleri[nden olan nisbet] hakkında “o, 

[konunun]’konuluk’[un]da mı veya [yüklemin]‘yüklemlik’[in] de mi?” soruları rahatsız 

edicidir. 20 

 

[10] İmÀm [RÀzí] Mulaòòaã’ta şu görüştedir: [Konunun] “konuluk”u, [yüklemin] 

“yüklemlik”i, [önermenin mahiyetinin] dışında bir lazımdır. Şerhu’l-İşÀrÀt’ta şöyle dedi: 

[Önermenin bir cüzü olarak nisbete delÀlet eden lafız anlamında] “bağ”, yüklemin konuya 

nisbetiyle ifade edilir. Bundan dolayı onun[, yani yüklemin konuya nisbetinin] keyfiyeti, 25 

önermenin modalitesi[ciheti]dir[; çünkü modalite[cihet], önermenin bir cüzü olan nisbetin 

keyfiyetidir] ve aralarında çelişki olur. 

 

[11] Zamanımız bilginlerinden [MeùÀlèi’nin sahibi ( Sıracu’d-Dín el-Urmeví) gibi] bazıları, 

birincisi üzerinde durmuşlardır. Belki de ikisine [, yani konunun konuluk’u ve cihetine] 30 

bianaen, [konunun] “konuluk”u zorunlu olursa, önerme zorunlu olur. Eğer “genel olan 

zorunluluk”taki gibi, [yüklemin] “yüklemlik”i zorunlu olmazsa ve akabinde [konunun 
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“konuluk”u] zorunlu olmadığı zaman, önerme zorunlu olmaz. Eğer “ayrık özellik”teki gibi, 

[yüklemin] “yüklemlik”i zorunlu olmazsa, bu, bu konuda onların sözlerinin takriririnin 

gayesidir[; çünkü insanın kÀtip için bi’l-fiil “konuluk”u zorunlu değildir, yani: “İnsan, bi’l-

fiil kÀtiptir” önermesi, her ne kadar insan için kÀtibin “yüklemlik”i zorunlu olsa da,  zorunlu 

değildir]. 5 

 

[12] Doğrusu şudur: Önermen cüzü olan nisbet, “konuluk” ve “yüklemlik” değildir, çünkü o, 

Şeyh [İbn SínÀ]’in eş-ŞifÀ’da önermenin cüzlerini açıkladığı yerde açıkladığı gibi “olumlu 

nisbetin ortaya çıkması veya kaldırılması”dır ve o da şudur: “Nisbet, “konuluk” ve 

“yüklemlik”in cüzleri bu nisbetten sonraya bırakıldığı için “konuluk” ve “yüklemlik” 10 

değildir, çünkü “konuluk” ve “yüklemlik”, ancak ortaya çıkmanın ve ortadan kalmanın aynı 

olan hükmün tahakkukundan sonradır. Bundan da her ikisinin [konuluk’ ve yüklemlik’in] 

tahakkukunun, önermenin tahakkukunundan sonra olduğu veya onun tahakkuku ile beraber 

olduğu bilinmiş oldu. Bundan dolayı da o ikisinin yapısı gereği onun için bir cüz olması 

imkÀnsızdır. 15 

 

[13] Üç:Üç:Üç:Üç: Konu ve Yüklemin Tahkiki: “Yüklemleme[el-óaml]”de “C, B’dir” dediğimiz 

zaman, onun manası ‘C’nin hakikatinin, ‘B’nin hakikati olmadığıdır”, bilakis onun manası 

“C” olduğu söylenen şeyin, zatı bakımından bu şey, ister üçüncü bir mana, isterse de 

onlardan biri olsun, aynıyla “B” olduğu söylenen şey olduğudur[: Birincisinin örneği 20 

şöyledir: “Gülen, canlıdır”. “Gülen” ve “canlı” olduğu söylenen şey, insandır ve onun 

mahiyeti “gülmek olgusuna sahip olan şey” olarak “gülen” mahiyetinden ve “iradesiyle 

hareket eden, duyumlayan cisim olarak canlının mahiyetinden” farklıdır. İkincinin örneği 

şöyledir: “İnsan, canlıdır”.  İnsan ve canlı olduğu söylenen şeyin mahiyeti, aynı şekilde 

“insanın mahiyeti”dir.]. “C, B değildir” dediğimiz zaman, onun manası “C” olduğu söylenen 25 

şeyin[hakikatinin], “B”nin [hakikati] olmadığıdır”. Bu, olumlu ve olumsuz olarak 

yüklemlemenin anlamıdır. “C” olduğu söylenen şey, “konunun zatı”  ve “hakikatte konu” 

olarak isimlendirilen şeydir. Yüklem, yüklemin mefhumudur[; çünkü “gülen, canlıdır” 

dediğimiz zaman, onun manası “gülen olduğu söylenen şeyin, iradesiyle hareketli, 

duyumlayan cisim olduğudur] ve herhangi bir mefhum da kendisiyle, konunun “vasfı” ve 30 

“ünvanı” olarak isimlendirilen “konunun zatı” ifade edilir. [“İnsan, canlıdır” örneğimizde ki 

gibi] her ikisi de ittihat eder ve [“Gülen, canlıdır” örneğimizde olduğu gibi] her ikisi de 
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birbirinden farklıdır. [Konunun] zatının devamıyla [konunun] vasfı devam eder ve devam 

etmez[: Birincisi: “Gülen, bi’l-kuvve canlıdır” sözümüz gibidir. İkincisi: “Gülen, bi’l-fiil 

canlıdır” sözümüz gibidir]. Sen yüklemlemeyi öğrendiğin zaman, “yüklem, eğer konunun 

aynı ise, yüklemlemede fayda vermez ve eğer onun dışında bir şeyse ‘konu, yüklemdir’ 

demek nasıl geçerli olsun? Çünkü o zaman farklı olmaları caiz olur ve onlardan biri, farklı 5 

mefhumların tek bir zat üzerinde doğrulanmaları ihtimalinden dolayı, diğerinin 

doğrulanmadığı şey üzerinde doğrulanır’ denilmesi artık düşer/sakıt olur. 

 

[14] Sen dersen ki: O zaman şüphe arttı, çünkü o, aynıyla her birinin bu zat üzerindeki 

doğruluğuna yönlendirilir. 10 

 

[15] Derim ki: O zaman şüpheyi ortadan kaldıracak aslı düzeltmek gerekir. Bu konunun 

tahkikine fayda verir. 

 

[16] Deriz ki:  Şey, biz-zat “ayrık sıfata” sahip olarak ortaya çıktığı zaman, “tam 15 

uyum[muvÀùÀt]” ile bu sıfata sahip herhangi bir şey hakkında doğrulanabilir; bu şeyin 

mefhumu bu manaya mugayir olsa da. Failin, mef’ulun ve fiilin ismi gibi, müfret bir lafızla 

bu manadan açıkça ifade edilmiştir ve bu müfrette “tam uyum[muvÀùÀt]” ile yüklenir:  Cisim 

dolayısıyla ortaya çıkan hareket gibi. Çünkü harekete sahip olan şey üzerinde doğrulanır, 

sonrada ondan “hareket eden” ifade edilir veya “hareket etti” ve “ona yüklendi” sözümüz 20 

gibi. 

 

[17] Sen dersen ki: [Fiil arazdır] “o olması bakımından hareket etti” sözümüzün [cevhere] 

yüklenmesi nasıl mümkün olur? 

 25 

[18] Derim ki: “Hareket etti”nin anlamı,  geçmişte harekete sahip olarak ortaya çıkan şeydir 

ve bu mana, o olması bakımından yüklemdir. Bundan dolayı da ondan, farklı olanlardan 

birinin diğerine “o olması bakımından” yüklendiği öğrenilir. 

 

[18] [Bu şey dolayısıyla ortaya çıkan] bu sıfata gelince, o, ancak türeme ve terkíp yoluyla 30 

yüklenir[: “Cisim, hareketlidir veya hareket sahibidir” sözümüz gibi. O olması bakımından 

yüklemenin, ancak iki zatın birleşmesiyle mümkün olduğu bilindiği zaman,] her 



 

 80 

yüklemlemenin bu iki kısımdan olması gerekir[, yani sıfata sahip olarak ortaya çıka şey ve 

bu sıfat]. Keza şey, sıfata sahip olmadığı zaman, bu sıfata sahip olmayan şey üzerinde 

doğrulanır. Örneğin yüklem, “kÀtip”in yokluğu ise, bu hatadır. Çünkü şeyin yokluğunun, o 

olması bakımından şeye yüklenmesi nasıl geçerli olsun? 

    5 

Üçüncü Fasıl Üçüncü Fasıl Üçüncü Fasıl Üçüncü Fasıl     

Niceliği Tekil, Belirsiz ve Belirli Olan ÖnermelerNiceliği Tekil, Belirsiz ve Belirli Olan ÖnermelerNiceliği Tekil, Belirsiz ve Belirli Olan ÖnermelerNiceliği Tekil, Belirsiz ve Belirli Olan Önermeler    

 

[1] İncelenecek bahisleri: 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir:  Önermenin ona [niceliği tekil, belirsiz ve belirli olana] bölünmesi: Her mefhumun, 10 

tümelin kaplamında olması mümkündür[: örneğin “insan” gibi, çünkü] o ne [bizzat 

kendinde] tümeldir, aksi durumda kendi tikellerine yüklenmesi imkÀnsız olur, ve ne de tikel 

olmaklığı bakımındandır, aksi durumda onun birçok şeye yüklenmesi imkÀnsız olur, bununla 

beraber o, kendi zatında bir mana ve tümel olan bir mana ve tikel olan bir mana ve genel 

olan bir mana, yani mana olarak birçok şey üzerinde doğrulanandır ve kendi zatında bunların 15 

tamamı için geçerlidir. Eğer tikel olarak alınırsa ve konu yapılırsa, ister olumlu olsun, ister 

olumsuz olsun önerme “niceliği tekil [maòãÿãe ve şaòãiye]” olarak isimlendirilir. Eğer genel 

olarak alınırsa, “tabii” olarak isimlendirilir. Örneğin: İnsan, türdür. Canlı, cinstir. Eğer o 

olması bakımından alınırsa ve konunun fertlerinin niceliğine delÀlet eden nicelik bidiren bir 

ifade ile birleştirilmezse, “niceliği belirsiz[mühmel]” olarak isimlendirilir, aksi durumda 20 

“niceliği belirli” olarak isimlendirilir: o da ya tümel olumlu olur ve onun niceliği “her/bütün” 

olur, ya “tikel olumlu” olur ve onun niceliği “bazı” ve “birisi” olur, ya tümel olumsuz olur ve 

onun niceliği “hiçbir şey” ve “hiçbiri”  ve “hepsi değil” olur. Örneğin: Her C, B değildir. 

“her” lafzı, olumlama için değildir, belki genellik bikdiren bir nicelik ifadesidir. Eğer ondan 

sonra “muhassal[: Her insan, canlıdır.]” ve “ma’dule[Her insan, taş olmayandır]” olarak 25 

olumlama gelirse, önerme tümel olumlu olur. [Ondan sonra ] olumsuzlama gelirse[: Her 

insan, taş değildir.], tümel olumsuz olur. Bu açıktır. Bağ, olumsuzlama gelmesinden sonraya 

bırakılırsa, öne geçtiği zamanda “önerme olumsuz mudur, olumlu mudur?” 
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[3] Orada araştırılması gereken bir nokta var: Şeyh, ŞifÀ’da onun olumsuz olduğunu 

söyleyerek açıklığa kavuşturdu. Orada şöyle dedi: “Hiçbir C, B değildir”, mutlak olan 

olumsuzluk ifade etmez, belki “B”nin varlığı, “C”nin vasfının devamıyla olumsuzlanır. Eğer 

biz “siga”yı kastedersek şu sözümüzdeki gibi bir şey ifade eder: “Hiçbir C”, ancak “B” den 

olumsuzlanır veya biz şöyle deriz: Her C, B değildir. Bundan dolayı o, olumsuz yapıldı ve 5 

bir grup onu, bağdan sonra gelen şeyin yüklem olmasına dayanarak “olumlu” yapmışlardır. 

 

[4] Doğrusu şudur: O, yüklemin olumsuzunun olumlusudur ve o da onları gerektirmesi 

anlamında olumsuz kuvvetindedir. Bundan dolayı, “değil”, ancak onun isminin haberinin 

ifadesi olarak konulur. Bundan dolayı o, bu ifade de takdim ve tehire zarar vermez. Bunun 10 

için Şeyh, bu[Her C, B değildir] önermesini olumsuzlardan kabul etmiştir. Bu, bağdan sonra 

“değil” olduğu zamandır. “Olmayan[lÀ]” ve “değil[gayru]” olduğu zaman olumlu olur ve o 

da tartışmasız olumlu olur. Çünkü her ikisi, “değil”in konulması gibi [olumsuz] 

konulmuşlardır. Ve ondan [tümel olumsuzluk ifade eden niceliklerden] “den hiçbiri değil”e 

yaklaşır ve onun tikel olumsuzda kullanılması caiz olur. 15 

 

[5] [Nicelikleri belirli önermeler] ya da tikel olumsuz olur ve onu nicelik ifadesi de “hepsi 

değil”, “bazısı değil”, “değil bazısı”dır. Birincisi, mutabakatla tümel hükmün 

olumsuzluğunu, iltizamla da tikel hükmün olumsuzluğunu ifade eder. Diğer ikisi de bunların 

aksinedir. Onlardan birincisi [olan “bazısı değil”], bazı “mutlak” yapıldığında [, yani “bazısı 20 

olması bakımından bazısı olarak” itibar edilen şey], bazen tümel olumsuz için olabilir, çünkü 

olumsuzlamadan sonra “mutlak”, genellik ifade eder. Bundan dolayı da “hiçbiri” sözümüz 

olur ve olumlama için kullanılmaz[; çünkü olumlamaya ilişkin hiçbir yönü yoktur: Bazı 

insanlar, taş değildir. Hiçbir insan, taş değildir]. İkincisi ise [birincinin] aksinedir[; yani 

“değil bazısı”, olumsuz tümel için değil, olumlu için kullanılır. Birincisine gelince, orada  25 

“mutlakla” nefyin daha evlası olur ve bundan dolayı genellik ifade eder. İkincisine gelince, 

olumsuzlama, yüklemin cüzü yapıldığında, önerme yüklemin olumsuzunun olumlusu olur. 

Örneğin: Bazı C, B değildir]. Her dilde, kendine ait nicelik bildiren bir ifade vardır. Nicelik 

bildiren ifadeler için doğrusu, konu üzerine döndürülmeleridir, çünkü yapısı itibariyle 

hüküm, konunun fertlerinin veya bazısının üzerinde ikiye ayrılır. Bu [nicelik ifade eden 30 

ibare] nadiren yükleme arız olur. Eğer ona[yükleme] bitiştirilirse, bu durumda zorunluluk 

tarafından ikiye ayrılır ve önerme “münóarife” olarak isimlendirilir ve onu kısımları da dört 
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tanedir. Çünkü nicelik ifadesi taşıyan yüklem, ya ferdí olur, ya da tümel olur. Ve nasıl olursa 

olsun onun konusu da aynı şekildedir. 

 

[6] Ondaki [“münharife”nin doğruluğu hakkındaki] kural şudur: Konu ister ferdí olsun, ister 

tümel olsun[, ister niceliği belirsiz olsun], nicelik ifadesi taşıyan yüklem ferdí veya tümel 5 

olumlu veya tikel olumsuz olursa, önerme bütün maddelerde[, yani vucÿb, imtinaè ve 

imkÀn’da] doğru olur. Her iki taraf, onlardan biri diğeri olmaksızın olan veya onlardan biri 

tek, diğeri çift olan manaya olumsuzun girmesi konusunda farklılık gösterirlerse, biz 

“[olumsuzun girdiği]mana olarak” sözümüzle, onların mana değil de [olumsuz] lafız 

[bakımından her iki tarafın] farklılığından kaçınmaya çalıştık, çünkü o zaman o, yanlış olur. 10 

Örneğin: İnsan değil değil, her canlıdır. Çünkü her ikisinin farklılığı, mana olmaksızın lafız 

bakımındandır. Çünkü olumsuzun olumsuzu, olumludur. [Bundan dolayı da onun manası 

“insan, her canlıdır” olur.] Şayet ittifak ederlerse, bütün maddelerde [vucÿb, imtinaè ve 

imkÀn’da] yanlış olurlar. Çünkü tekil, fertlere sahip olmazsa, onun bazısına veya bir şeyin 

tamamına yüklenmesi mümkün değildir. Keza, yüklemin fertleri, tümel olumlu olduğu 15 

zaman, onun belirli bir şeye veya tek tek şeylere yüklemesi de mümkün değildir. Eğer konu, 

nicelik bidiren bir ifade olursa veya tabii olursa, “niceliği belirsiz[mühmele]” olur. Keza, 

tikel olumsuz, konu üzerinde doğrulandığı zaman, onun olumsuzu yanlış olur. 

 

[7] Sen dersen ki: O zaman “insan, canlı olmayanların bazılarıdır” doğru olur. Bu ise 20 

geçersizidir. 

 

[8] Derim ki: Bu, doğrudur. Çünkü canlının fertlerinin bazıları, zorunlu olarak insandan 

olumsuzlanmıştır. 

 25 

[9] Sen dersen ki: Şayet yüklemin tayini caiz olursa, “hiçbir insan, canlı değildir” doğru olur. 

 

[10] Derim ki: “MünharifÀt” hakkındaki söz, [mefhumunun bizzat kendisi hakkında değil 

de,] yüklemin fertleri hakkındadır ve bundan dolayı da olumsuz için bazısına arız olması 

gerekir ve olumlama ise ondan[münharifeden] farklıdır. MünharifÀt’ın dışındaki söz, 30 

yüklemin bizzat kendisi hakkındadır, yoksa onun fertleri hakkında değildir. Keza, yüklem 

tümel olumsuz veya tikel olumlu [veya tikel olumsuz olursa veya tümel olumlu olursa ve tek 
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bir şahıs ifade eden nicelik] olursa “imtinaè” maddesinde; “imkÀn” maddesinde eğer yüklem 

hÀsıl olmazsa ve vucÿb ve imkÀn maddesinde ittifaklarından dolayı yüklem hÀsıl olmazsa, 

her iki tarafın farklı olmasıyla “münharife” doğru olur. “Bazısı, her/bütün, cüz ve toplam” ile 

kastedilen şu sözümüzdeki gibidir: “El, bedenin bazısıdır.” Bunun örnekleri münharifÀttan 

değildir. 5 

 

[11] İki:İki:İki:İki: Nicelikleri belirli[mahãurÀt] olan önermelerin tahkikiNicelikleri belirli[mahãurÀt] olan önermelerin tahkikiNicelikleri belirli[mahãurÀt] olan önermelerin tahkikiNicelikleri belirli[mahãurÀt] olan önermelerin tahkiki: Biz: “Her C, B’dir.” 

dediğimiz zaman, “her” ile ne tümel olan “C”yi kastediyoruz, ne de “her” olması bakımından 

[fertlerin toplamı olan] “her”i, belki [“C”nin fertlerinden tek tek] “her birini” kastediyoruz. 

İtibarlar arasındaki fark açıktır. Çünkü “her biri”, o olması bakımından “her” için cüzdür. 10 

“Tümel C”, tabií olarak alınırsa, “her biri” için cüz olur. Eğer aklí olarak alınırsa, bu 

durumda diğer ikisi olmaksızın hariçte gerçekleşemeyen “zihní bir mefhum” olur. Şayet 

onunla ilk ikisinden birini kastedersek, hüküm, orta terimden küçük terime geçmez. Çünkü 

iki tümelden biri ile olan hükmün subutu, [bu hükmün sadece ona has olma ihtimalinden 

dolayı] onun subutu diğerini gerektirmez, çünkü “tümel insan canlı’da” ve “tümel canlı’da 15 

cins’te” doğrulanır ve tümel insan cins’te doğrulanmaz. Keza, bir bütün/toplam dolayısıyla 

hükmün subutu, onun subutunun diğer toplam dolayısıyla olmasını gerektirmez, çünkü “her 

uzuv, bedendir”, o olması bakımından “her”in manası üzerinde doğrulanır. Aynı şekilde “her 

beden, bedenlerden oluşan bu manadandır. 

 20 

 [12] Biz “C” ile, “C”nin hakikati olan şeyi kastedmiyoruz, aksi durumda hüküm, orta 

terimden küçük terime geçmez. Çünkü iki hakikiye dolayısıyla hükmün subutu, diğeri 

dolayısıyla onun subutunu gerektirmez, çünkü “hakikati olan her şey, insandır, bundan 

dolayı da o, canlıdır” ve “hakikati olan her şey, canlıdır” doğrudur. Bundan dolayı 

“konuşan/düşünen” onun dışındadır. Hakikati olan her şeyin insan olması doğru değildir. 25 

Bundan dolayı “konuşan/düşünen” onun dışındadır. [Biz] ne de “C” ile mevsuf olan şeyi 

kastediyoruz, aksi durumda önermelerin bazısı çıkar. Örneğin: Her insan, canlıdır. Belki tek 

tek her biri, bi’l-fiil zihinde ve zihin dışında hükmün vaktinde veya onun dışında “C” üzerine 

doğrulanan şeydir. Şayet gelecekte onun tikellerinden olursa, aynı şekilde Şeyh, birinci 

kayıtla FÀrÀbí’nin görüşünü çıkarmayı zikretti, çünkü o, “imkÀn”la “C” olan şeyle yetindi ve 30 

harici olamayan olumsuzların ve olumluların konusu olan ikincisine girdi, çünkü onda onun 

varlığının hariçte olması şart koşulması ve yapısı itibariyle hükümde “C” olması mümkün 
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olmayana girdi. Örneğin: Bazı hareketliler, sakindir. “C” olarak isimlendirilen dördüncüsü 

çıkarıldı. Eğer o, bi’l-fiil “C” üzerinde doğrulanırsa, ancak örf ve dil bakımından uygunluk 

gösterdiği için o çıkarılır. Çünkü biz: “Her insan, bi’l-fiil gülücüdür veya uyuyandır” 

dediğimiz zaman, ondan ancak örf ve dil açısından, aynı şekilde hariçte ve zihinde bulunan 

onun cüzlerinden her fert anlaşılır. Çünkü şayet isimlendirilen soyut olarak alınırsa, onun 5 

hükmü, tayin/belirleme ile beraber kendisine muhalefet eder, bundan dolayı da tümel 

önermelerin birçoğu yanlış olur. Örneğin: Her insan, bi’l-fiil uyuyandır. Hariçteki imkÀnsız 

olan soyut, belirli şeylerin hükümleri ile vasıflanmayı imkÀnsız kılar. Eğer o olması 

bakımından alınırsa, onun üzerine olan hüküm, tikellerin üzerine olan hüküm olur, çünkü o 

olması bakımından tikellerde mevcuttur. Bundan dolayı da o zaman ona dercedilmesinde bir 10 

fayda yoktur. Bu, Şeyh’in görüşünün tahkikidir. Ancak ondan daha büyük bir bozukluk 

lazım gelir ve o da tümel olumsuz ve tikel olumlunun döndürmesinin ve birinci[şekil]den 

[dördüncü] modun sonuç vermesinin olmadığıdır. Bunun için o zaman: “Zorunlu olarak 

hiçbir insan, zorunlu ve daimi olarak tür değildir” doğru olur yanlışı ile beraber: “Hiçbir tür 

insan değildir.” Onun çelişiği doğru olur ve o da: “Bazı türler, insandır”dır. Ondan bilinen, 15 

tikel olumlunun, aynı şekilde döndürülmediğidir, çünkü: “Bazı türler, insandır” doğru olur 

ve: “Bazı insanlar, türdür” doğru olmaz. Ve her tabii önermede de aynıdır. Örneğin: Hiçbir 

canlı, cins değildir. 

 

[13] Sen dersen ki: Konu, fertlerde mevcut olan insandır ve döndürmenin yüklemi, aslın 20 

konusunun aynı olmasını gerektirir. Bu durumda o zaman: “Hiçbir tür, fertlerde mevcut olan 

insan değildir.” doğru olur. 

 

[14] Ben derim ki: Döndürmenin yükleminin varlığının gerekliliğinin, aslın konusunun aynı 

olmasını kabul etmiyoruz, bilakis muteber olan onun mefhumunun mutlak olmasıdır. Çünkü 25 

mantık hükümleri hakkındaki kayıtlama, caiz değildir, aksi durumda: “Bazı canlılar, insan 

değildir” sözümüz, şu sözümüze döndürülür: “Bazı insanlar, canlı değildir.” Ve aynı şekilde: 

“Bazı türler, insandır” ve “Hiçbir insan, tür değildir” [dördüncü modan bir]sonuç 

vermemekle beraber doğru olur.[Çünkü “bazı türler, insan ve hiçbir insan, tür değildir”, 

“bazı türler, tür değildir” sonucunun olmamasıyla beraber doğrudur. Keza, diğer tabii 30 

önermelerde de bu modun sonuç vermesinin yokluğunun isimlendirilenin çıkarılmasından 

gelen şeyin olduğusöylenmez, belki orta terimin tekrarının yokluğundan olduğu söylenir. 
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Çünkü küçük öncülün yüklemi olan insan, tikel olmayan insandır. Ve büyük öncülün konusu 

olan insan, tikel insandır ve orta terimin tekrar etmesi de şarrtır. Biz bu durumda şöyle 

diyoruz: Burada sonucun yokluğu, orta terimin tekrarının yokluğundandır, ancak orta terimin 

tekrarının yokluğu, isimlendirilenin çıkarılmasından dolayıdır. Çünkü onun dÀhil edilmesinin 

takdirine göre, orta terim tekrar eder ve o zaman da sonucun yokluğu, büyük öncülün 5 

yanlışlığı dolayısıyladır ve çelişki ortaya çıkmaz. Çünkü sonucun iddiası, ancak her iki 

öncülünde doğruluğunun takdiriyle olmaktadır.] 

 

[15] Sen dersen ki: Tikellerle kastedilen “izafi” olandır ve onun tür üzerinde doğrulandığı 

şey, isimlendirilenin soyutluğu değildir, belki tümel bir kayıtla isimlendirilendir ve bir 10 

kayıtla isimlendirilen de, isimlendirilenin soyutluğundaki izafi tikeldir. Bundan dolayı da 

tikellere derç edilir. Böylece de: “Hiçbir insan, tür değildir” doğru olmaz.[ Onun çelişiği 

doğru olur o zaman ve o da: “Bazı insanlar, türdür”dür.] 

 

[16] Ben derim ki: Hayır. Bilakis tikellerden kastedilen, eğer konu, son tür [veya ayırım ve 15 

diğer iki özellik gibi ona eşit bir şey ise] ise şahıslardır. Eğer [konu] cins[veya cinsin ayırımı 

ve ilinek gibi ona eşit bir şey] ise, şahıslar veya türlerdir.[Şayet tikellerle şahıslar veya 

şahıslar ve türler kastedilirse söylenmez. Bundan dolayı da her konuda şahısların tahkiki 

gerekli olur, ancak bu tür ve onun dışındaki tümeller imkÀnsızdır. Çünkü onun için şahıslar 

yoktur. Bundan dolayı da “bazı türler, insandır” doğru olur. Keza cinsin canlı olduğu doğru 20 

değildir. Bu onların zikrettiklerinin dışındadır ve bundan dolayı da çelişki ortaya çıkmaz. 

Şimdi biz şöyle diyoruz: Kendi tasavvurunu ortaklıktan men etmeyen her mefhum, ya 

hariçte, ya da vehimde şahıslar olabilir. Çünkü tümelin tikelleri, eğer hariçte mevcut olursa, 

zorunlu olarak şahıslar olur. Çünkü o zaman nicelikten, nitelikten, nerededen, durumdan, 

hüviyetten ve buluktan olan muşahhas şeylerle desteklenir. Eğer hariçte mevcut olmazsa, 25 

onun şahısları vehimde olur, çünkü nefsin, onu muşahhas şeylerden zikredilenlerle 

desteklendiğini tevehhüm eder. Bu, açıktır. Şayet şahıslara sahip olmazsa, onun tikelleri 

sonsuzlara muracaat ederek sonsuza kadar düzenlenebilir. Bu bilindiği zaman, aynı şekilde 

tür içinde şahıslar olur. Tabii türe gelince, durum açıktır. O nedir?in cevabında ittifak halinde 

olanlara söylenen mantıki türe gelince, durum yine aynı şekildedir. Çünkü insan ile 30 

özelleştirilen mantıki tür, örneğin tasavvurunun bizzat kendisini ortaklıktan men eder, çünkü 

o, tümel insana arız olur ve tümel insanda, kendisinde çoğalmanın olmadığı tek bir şeydir. 
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Böyle olduğu zaman, akli türde aynı şekilde şahıslar sahibi olur. Mantıki tür olan cüzünden 

biri tikel olduğu zaman, insanda olduğu gibi aynı şekilde tikel olur. İnsanda olduğu gibi 

özelleştirilmiş akli tür, kendisinde çoğalmanın ve iştirakin mümkün olmadığı tek bir şeydir. 

Ve tümel, ancak insanın tabiatıdır, türlük vasfıyla beraber tabiatı değildir. Tümellikte, tabiat, 

vaçoğalmanın mümkün olmadığı tek bir şey olan vasıfla beraber bilindiğinde olur. Diğer 5 

tümellerin hükmüde aynıdır. Bundan dolayı da Şeyh, “tabii önerme, şahsiyedir” demiştir.] 

Bu, isimlendirilenin dÀhil edilmesi ve hariç tutulması hakkındanki bozukluktan aklıma 

gelenlerdir. Bunun ıslahı şöyle mümkündür: Döndürmenin ve kıyasların hükümlerinde, 

orada konunun unvanının, yükleminin mefhumuna tümellik ve tikellik bakımından muhalif 

olmayarak ve o ikisinin dışında onlardan birinin tümel, diğerinin tümel dışında veya şahsi ve 10 

diğerinin de şahsi dışında olmayarak nicelikleri belirli önermeleri şart koşmak. Bununla, aynı 

şekilde söylenilen şey kabul edilmez: “Bazı insanlar, Zeyd’dir” doğru olur. “Bazı Zeyd, 

insandır” doğru değildir. “Hiçbir Zeyd, insan değildir” çelişiğinin yanlışlığı, yanlışlığı ile 

beraber doğru olur: “Hiçbir insan, Zeyd değildir.” Allah, en iyisini bilir. 

 15 

[17] Sen bunu öğrendiğin zaman, bil ki, akıl, hariçte kendisi için yüklem bulunan konu 

üzerinde hükümde bulunabilir. Şöyle denilmesi gibi: Hariçte bulunan her şey, “C” üzerinde 

doğru olur ve o da hariçteki “B”dir[: Örneğin: Her insan, canlıdır. Yani hariçte insan olarak 

buluna her şey, hariçte canlıdır. Bu yönde onun itibarı,  konu ve yüklemden her birinin, ya 

hükmün hali veya ondan öncesiyle veya ondan sonrasıyla hariçteki mevcut üzerinde 20 

doğrulanmayı gerektirir]. [Akıl] bazen de konu bulunduğu zaman, onun için bulunan yüklem 

de bulunur olarak onun[konun] üzerinde hükümde bulunur. Bundan dolayı denir ki: Şayet 

her şey C olarak bulunursa ve C olarak da doğrulanırsa bu durumda öyle bulunursa B olarak 

da doğrulanabilir [: Örneğin: Her anka kuşu, canlıdır. Yani anka kuşu olarak bulunan ve 

doğrulanan her şey, canlı olan şey üzerinde doğrulanması bakımındandır. Bu itibarda 25 

konunun ve yüklemin hariçteki mevcut şey üzerindeki doğruluğunun imkÀnı, her ikisi de 

ister hariçteki mevcut şey üzerinde doğru olsun, ister olmasın, şart koşulurlar]. [Akıl] bazen 

vucud-u zihni itibariyle de hüküm verebilir, yani C hakkında doğrulanarak zihinde bulunan 

her şey, zihinde B’dir de. [: Örneğin: Her boşluk, buuddur. Yani zihinde boşluk olarak 

tasavvur edilen şey, zihinde buudur. Bu itibarda, harici mevcut üzerine ne doğruluk şart 30 

koşulur, ne de her ikisinin doğruluğunun imkÀnı]. [Şeyh’in işaret ettiği bu üç itibar] aynı 

şekilde ŞifÀ’da bulunur. 
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[18] Niceliklerin berlirli olmasına[el-óaãr]a gelince, her iki tarafın doğruluğunun, hariçteki 

konu üzerinde olması şart koşulursa, bu durumda birinci[itibar] olur, yoksa aksidir. Eğer her 

ikisinin doğruluk imkÀnının hariçteki konunun üzerinde olması şart koşulursa, bu durumda 

ikincisi [itibar] olur, yok değilse üçüncü[itibar] olur. Birinci itibarla önerme “haricí”, ikinci 5 

itibarla “hakiki”, üçüncü ile “zihní” olarak isimlendirilir.[Camiè’nin sahibi şöyle itiraz etti: 

“Şeriku’l-Bari imkÀnsızdır” sözümüz, ancak onların yoklar ve imkÀnsızlar üzerindeki 

hüküm, ancak bu itibarla doğru olur şeklinde zikrettiklerinden zihni itibarla doğru olur. “Her 

imkÀnsız, yokluktur” sözümüzde aynıdır, ancak zihinde Bari’nin şeriki olan her şeyin 

zihinde imkÀnsız olduğunun söylenmesi geçerli değildir. Çünkü zihinde ortaya çıkan, orada 10 

imkÀnsız değildir. Bizim “yok imkÀnsız” sözümüzde aynıdır. Böyle olduğu zaman, bu 

durumda zihni itibarın manasının “zihinde ‘C’ olan her şeyin, zihinde veya zihin dışında ‘B’ 

olduğunun söylenmesi gerekir. Ve o zamanda bu önerme doğru olur, çünkü “zihinde 

Bari’nin şeriki olan her şey, zihinde veya zihin dışında imkÀnsız olur” doğru olur. Bizim 

“her imkÀnsız yokluktur” sözümüzde aynıdır. Bunlar onun zikrettikleridir. Buna gerek 15 

yoktur, çünkü “şeriku’l-Bari imkÀnsızdır” sözümüzdeki yüklem, “zihinde imkÀnsızdır” 

sözümüzdür. Bundan dolayı da o zaman onun manası “ zihinde-şeriku’l-Bari olarak- 

doğrulana her şey, hariçte imkÀnsız olarak zihinde doğrulanan şeydir.” olur. “Her imkÀnsız 

hariçte yokluktor” sözümüzdeki yüklemde aynı şekildedir. Ve aynı şekilde bu gerekli olursa, 

o, zihni itibarın manasının şöyle olmasını gerektirir: Zihinde veya zihin dışında ‘C’ olan her 20 

şey, zihinde veya zihin dışında ‘B’ olan şeydir: taki “her imkÀnsız yokluktur” sözümüz 

doğru olsun. Çünkü zihinde ortaya çıkan şey, orada imkÀnsız olmaz. Evet, “zihindeki her 

imkÀnsız, zihindeki yokluktur” sözümüze döner. Çünkü “zihinde imkÀnsız olarak doğru olan 

zihindeki bulunan her şeyin, zihinde yokluk veya zihinde veya zihin dışında yokluk 

olduğunun” söylenilmesi geçerli değildir. Onun cevabı şudur: Bunun örneği konusu, eğer 25 

surette èudÿl’ün olumlusu ise, üç itibar ile yokluk bildirdiğinden olumsuz olur. Bizim “bizim 

zihindeki her imkÀnsız, orada yokluktur” sözümüz, bir anlamda “zihinde hiçbir imkÀnsız 

mevcut değildir” veya “zihindeki her imkÀnsız orada mevcut değildir.”dir. Bilinen şudur: 

Olumsuz, üç itibarda da konunun varlığını gerektirmemektedir. Sen bunu öğrendiğin zaman, 

biz derin ki: Harici itibar, hakikiden; hakiki de zihniden daha özeldir. Birincisine gelince, her 30 

iki taraf harici mevcut üzerinde doğru olduğu zaman, hariçte bulunması bakımından konu, 

yükleme sahip olarak bulunur. Hakiki doğru olduğu zaman, haricinin doğruluğu gerekli 
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olmaz. Çünkü hakiki, harici olanın hilafında bilindiği gibi, iki tarafın yokluğunun harici 

mevcut üzerinde olmasıyla beraber doğru olur. Bundan dolayı da hakikinin doğruluğu harici 

olmaksızındır. İkincisine gelince, hakikinin varlığı, zihni olandan daha özeldir. Ne zaman 

konu yükleme sahip olması bakımından bulunduğunda bulunursa, zihinde bulunduğu zaman, 

yapısı itibariyle yüklemin onun(konunun) üzerinde doğru olmasındandır. Zihni doğru olduğu 5 

zaman, hakikinin doğru olması gerekmez. Çünkü zihni, hakikinin hilafına geçtiği gibi, her 

iki tarafın harici mevcut üzerinde doğru olmasının imkÀnsızlığı ile beraber doğru olur. 

Bundan dolayı da zihninin doğruluğu hakiki olmaksızındır. Bu önerme olumlu olduğu 

zamanki durumlardır.] Birincisi, ikincisinden, ikincisi de üçüncüsünden daha özeldir: (Bu) 

olumlu olduğu zaman ve döndürmesi de olumsuz olduğu zamandır. Çünkü genelin çelişiği, 10 

özelin çelişiğinden daha özeldir. Bu, olumlunun manasıdır. [Olumsuz olduğu zamana 

gelince, iş, bunların aksinedir, yani zihni hakikiden; hakiki hariciden daha özeldir. Çünkü 

olumsuz, olumlunun çelişiğidir.]  

 

[19] Olumsuza gelince, her kısmın olumsuzu, olumsuzun mukabili olan olumlunun ortadan 15 

kaldırılmasıdır. Çünkü o[olumsuzun ısbatı], onun[olumlunun] ortadan kaldırılmasından daha 

özeldir ve bundan dolayı da iki mütekabil değildir.   Harici olan olumsuz, bazen konunun 

yokluğu ile beraber olur: tabi eğer yüklem bizzat o olursaveya onun lazımı olursa. (Birinci 

durumun örneği:) [Hiçbir boşluk, boşluk değildir. (İkinci durumun:)]  örneği: “Hiçbir boşluk 

buud değildir”.[Buud lazımdır, çünkü boşluk, maddeden soyut buudlardır.] [Harici olumsuz,] 20 

bazen de hükmün yokluğu iledir[: Hiçbir insan taş değildir. Bazen her ikisinin, yani konun 

ve hükmün yokluğu ile de doğru olabilir: Hiçbir boşluk taş değildir.]. Hakiki olumsuz, 

zikredilen şartların yokluğu ve konunun imkÀnsızlığı ile doğrulanır. Zihni olan olumsuz da 

aynı şekildedir.  

 25 

[20] Müteaòòirÿn, sadece bu itibarla doğru olan ilimlerde kullanılan önermelerden çoğuyla 

beraber zihni[itibarı], terk ettiler. Örneğin: Her tür, tümeldir. Her cins, geneldir. İki çelişiğin 

bir arada olması imkÀnsızdır. İmkÀnsız yok [maèdÿm] tur. Yok[maèdÿm], 

duyumlanmayandır. Ve bunların benzerleri. 

 30 

[21] Belki de eskilerin araştırıcıları, sadece bu kısma itibar ettiler. Şeyh’in İşÀrÀt’taki sözü, 

bu manayı kuvvetlendirmektedir. Orada şöyle dedi: Yüklemli olan olumlu: “İnsan, canlıdır” 
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sözümüzdeki gibidir. Onun manası şudur: Zihinde insan olarak farzedilen şey, zihin 

dışında[èayÀn] mevcuttur veya değildir. Bundan dolayı onu canlı olarak farzetmek gerekir ve 

onun üzerine “canlı” olduğu ile hüküm vermek gerekir. Yüklemli olumsuzda da aynıdır. 

Onun hali, bu haldir. Dolayısıyla bilinen şu: Şeyh, geriye kalanlar olmaksızın sadece bu 

kısma itibar etti. 5 

 

SonsözSonsözSonsözSonsöz    

[3.1] Niceliği belirsiz olan önerme[mühmele], sahip olduğu nitelik bakımından muvafık tikel 

kuvvetindedir. Çünkü o ya tümel olarak, ya da tikel olarak doğrulanır. Çünkü niceliği 

belirsiz olandaki mefhum olan hüküm o olması bakımındandır ve o olması bakımından 10 

mefhÿm da tikellerde mevcuttur. Bundan dolayı o zaman ya tümel, ya da tikel olarak 

doğrulanır. Her iki takdir üzere de tikel, doğru olur. 

 

[3.2] Sen dersen ki: Bu, niceliği belirsizin tümel kuvvetinde olmasını gerektirir. Çünkü 

hükmün konusu, o olması bakımından mefhÿm ve o o olması bakımından mefhÿm da 15 

tikellerin tamamında mevcut olduğu zaman, bu durumda hüküm, aynı şekilde tikellerin 

tamamında sabit olur. 

 

[3.3] Derim ki: Niceliği belirsizdeki hüküm, ancak devÀm ve luzÿm yoluyla değil de, 

bütündeki mefhÿm üzerindedir, taki o her sureti gerektirsin. Örneğin: İnsan, bi’l-fiil kÀtiptir. 20 

Şayet suretlerden bir suret gerekli olursa, bundan dolayı niceliği belirsiz olanın üzerine zait 

olur. 

 

[3.4] [Müteaòòirn tarafından] denilmiştir ki: Tikel, aynı şekilde onu[nitelik bakımından 

kendisine uygun niceliği belirsiz önermeyi] gerektirir. Şeyh’in sözünde buluna şey budur ve 25 

o: “Bazı canlılar, onda müşterek değildir” sözümüzü geçersiz kılmıştır. Çünkü: “Canlı, orada 

müşterek değildir” denilmesi geçerli değildir, çünkü belirli bir itibarladır ve o da tikeldir. 

Allah en iyisini bilir. 
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Dördüncü Fasıl Dördüncü Fasıl Dördüncü Fasıl Dördüncü Fasıl     

èUdÿl veèUdÿl veèUdÿl veèUdÿl ve Taóãíl Taóãíl Taóãíl Taóãíl    

[1] Önermenin olumluğu ve olumsuzluğu, ancak bir şey ile bir şeyin ısbatı veya bir şeyden 

bir şeyin olumsuzlanması ile ifade edilir. Konu ve yüklem, ne varlık bildiren [vucÿdí] ve ne 

de yokluk bildiren [ademí] olur. [Ne zaman şeyin subutuna bir başka şeyle hükümde 5 

bulunursak, önerme olumlu olur: “Zeyd, kÀtiptir veya değildir.” ve “Zeyd kÀtip olmayandır.” 

sözlerimizde olduğu gibi her iki tarafı da “varlıkbildiren/vucÿdí” olabilir. Ne zaman bir şeyi 

bir şeyden olumsuzlarsak, önerme olumsuz olur: “Zeyd, kÀtip değildir veya kÀtip 

olmayandır” ve “Zeyd olmayan kÀtip olmayandır” sözlerimizde olduğu gibi her iki tarafı 

“varlık bildiren/vucÿdí” olabilir.] Önermenin yüklemi eğer varlık bildiren olursa, önerme 10 

“muóaããala” ve “basíù” olarak isimlendirilir. Eğer yokluk bildirirse, “maèdÿle” ve 

“müteàayyire” olarak isimlendirilir. Onlardan her biri ya olumlu, ya da olumsuz olur. 

Böylece de dört önerme olur. Olumlama, konu için yüklemin subutuyla hüküm vermekten 

ibaretse ve o da onun [yüklem] için onun [konunun]varlığı ise, yokluk [maèdÿm] üzerine 

hüküm imkÀnsız olur: onun yapısının durumu, onun için mevcut herhangi bir şey olarak 15 

yokluk[maèdÿm]dur. Çünkü mevsÿf için olan sıfatın subutu, mevsÿfun subutu için fer’idir. 

Yüklem ister varlık bildiren, isterse de yokluk bildiren olsun olumlama için her konu, ya 

zihin dışında, ya da zihinde yüklemin subutunun durmunun mevcut olması gerektirir, aksi 

durumda olumlu, yüklemin olumsuzu olduğu zaman, daha önce geçtiği gibi, olumsuz 

kuvvetinde olur. Olumsuza gelince,  mevcut üzerinde, yok üzerinde doğrulanır: eğer 20 

olumsuzun olumsuzu değilse, onun durumu yokluk[ma´dÿm]dur. Çünkü o, olumlama 

kuvvetindedir. 

 

[2] İmÀm [RÀzí] Mulaòòaã’ta şöyle dedi: Burada bir şüphe var ve o da onlar eğer, bununla[, 

yani olumlu, olumsuz olmaksızın konunun varlığını gerektirir ile] olumsuzun, hariçte ve 25 

zihinde yokluk[maèdÿm]tan kaynaklandığını kastederlerse, bu geçersizidir. Çünkü zihinde 

olmayan şey, ister olumlamayla olsun, ister olumsuzlamayla olsun, üzerine hüküm alması 

imkÀnsızdır. Eğer onlar, onunla, olumsuzun, zihinde mevcut olduğu zaman, hariçte 

yokluk[maèdÿm]tan kaynaklandığını kastederlerse, böylece onun[olumsuzlamanın] ve 

olumlamanın arasında bir fark olmaz. Çünkü olumlama, zihinde mevcut olduğu zaman, aynı 30 

şekilde hariçte yokluk[maèdÿm]tan kaynaklanır. 
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[3] Onun cevabı: Olumlama, ancak olumsuzlama olmaksızın onun varlığının hali olarak iki 

varlıktan biri ile mevcut üzerinde geçerli/doğru olur. Çünkü varlık halinde ve yokluk halinde 

geçerli/doğru olur. Harici varlığa nisbetle bu, açıktır. Zihni varlığa nisbetle olana gelince, 

zihni varlığın yokluğu indinde olumsuzlama, aynı şekilde olumlama olmaksızın doğru olur. 5 

Örneğin: Mutlak olarak yokluk[maèdÿm], tasavvur edilemez ve şöyle denilemez: Daha önce 

onun iktizasında ve konunun varlığında geçtiği gibi udÿl’le tasavvur edilemez. Bundan 

dolayı fark, açıktır. 

 

[4] [İmÀm RÀzí Mulaòòaã’ta] yine şöyle dedi: Yokluk bildiren[maèdÿle] olumlu, konunun 10 

varlığını gerektirmez. Çünkü varlık bildiren yüklemin yokluğu, eğer yokluk bildiren konu 

üzerinde doğru olursa, böyledir, aksi durumda o, onun üzerinde doğrulanır ve imkÀnsızlık 

gerekli olur. Onun kabulünün takdiri, aranılan şeydir[maùlÿb]. 

 

[5] Onun cevabı: Onun yüklemin yokluğu üzerinde ve yüklem olmayan üzerinde 15 

doğrulanmama ihtimalinden dolayı hasretmek men edilmiştir, belki yüklemin olumsuzu 

doğru olur. Veya şöyle deriz: Doğrulayan, o zaman yokluk bildiren [maèdÿm] olumsuzdur. 

Ve o da muóaããala olan olumludan daha geneldir ve böyle [genel olan] onu [özel olanın] 

gerektirmez. 

 20 

[6] Şeróu’l- İşÀrÀt’ta şöyle dedi: Yokluğun bir şeye yüklenmesi mümkün değildir. Çünkü bir 

şeyle bir şeyin subutu, kendi zatında onun subutunu kaldırır, dahası orada meleke 

olumsuzlanır [yoksa yokluğun olumlaması değil] ve bundan dolayı da önerme olumsuz olur. 

 

[7] Onun cevabı: Biz, yokluk bildiren yüklemin manasının, onun bir melekeden 25 

olumsuzlanması olduğunu açıklamıştık. Bu mananın başka bir şeye yüklenmesi mümkündür.  

 

[8] Sen bunu öğrendiğin zaman, biz şöyle deriz: İki önerme èudÿl ve taóãílde uyum gösterir[, 

yani her ikisi de yokluk bildirir veya her ikisi de muóaããala(varlık bildiren) olur], nitelik 

bakımından farklılık gösterir[, yani onlardan biri olumlu iken, diğeri olumsuz olur], çelişiğin 30 

şartlarını bir araya getirdiğimizde çelişirler. Eğer her ikisi de döndürülürse, eğer konularında 

birleşirler ve yüklemlerinde çelişirlerse, olumlu doğru ve olumsuz yanlış olarak bir birinden 
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uzaklaştırırız[teèanede]. Her ikisinde de[biri olumlu, diğeri de olumsuz olarak] farklılık 

gösterirlerse, [konuda birlik ve yüklemin nefyedilmesi olarak] şart, onun hali, [ister yokluk 

bildirsin, ister varlık bildirsin] olumlunun, olumsuzdan daha özel olmasıdır. Bundan dolayı, 

daha önce geçtiği gibi, olumlunun, olumsuz olmaksızın konunun varlığına dayanması 

gibidir, önermelerin kısımları arasında karışması gibi değildir, aksi durumda yokluk bildiren 5 

olumlu ve varlık bildiren[muóaããala] arasında olur. İkisi arasındaki fark şudur: Önerme, eğer 

üçlü olursa ve bağ olumsuzluk harfini öncelerse, [önerme] bağın kendisinden sonra gelen 

şeyi konuya bağlamasından dolayı [yokluk bildiren]olumlu olur. Eğer [bağ, olumsuzluk 

harfinden] sonra gelirse, [önerme,] olumsuzluk harfinin ondan sonra gelen bağı 

olumsuzlamasından dolayı [varlık bildiren(muóaããala)] olumsuz olur. Eğer [önerme] ikili 10 

olursa, ancak olumlama ile ve bazısının da olumsuzlama ile olumsuzlama lafızlarının 

bazısının tahsisi üzerine olan “niyet” ve “ıstılah” ile fark olur. èUdÿl’de “olmayan[lÀ]” v 

“değil/dışında[gayru]” lafızlarının, olumsuzlamada ise “değil[leyse] lafzının tahsis edilmesi 

gibi[; çünkü “değil[leyse]” olumsuzlamaya daha yakındır].  

 15 

[9] Öncekilerden bir grup,  ondan [, yani varlık bildiren olumsuzdan] yokluk bildiren 

olumluyu, yükleminin yapısı itibariyle hükmün vaktine sahip olması dışında yokluk bildiren 

bir iş olduğu için ayırmışlardır. Ve denilmiştir ki: Orada veya ondan önce veya ondan sonra. 

Ve yine denilmiştir ki: Yapısı itibariyle veya onun türü itibariyle veya onun yakın ve uzak 

cinsi itibariyle. 20 

 

[10] Şeyh[İbn SínÀ, bu şartların] tamamını, şu sözümüzle geçersiz saymıştır: Cevher, araz 

değildir veya araz olmayandır. Araz değil her şey veya araz olmayan her şey, konudan 

müstağnidir. Şu sonuç çıkar: Cevher, konudan müstağnidir. Ve onun küçük öncülü: “Araz, 

yapısı itibariyle cevher değildir yapısı itibariyle onun cinsi olmayandır”la beraber olumlu 25 

olursa sonuç çıkar. 

 

[11] Biri şöyle diyebilir: [Küçük öncülün olumlu olduğunu kabul ediyoruz, ancak] yokluk 

bildiren değil de, niçin yüklemin olumsuzunun olumlusu olması caiz olmasın? Bundan 

dolayı sonuç çıkar. 30 
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[12] [Bir grup tarafından] denilmiştir ki:  Olumsuz olan küçük öncül, ancak olumsuz nisbet 

tekrar etmediği zaman sonuç vermez[birinci şekilde]. Örneğin: Hiçbir C, B değildir. Ve her 

B, A’dır. Şu sözümüzdeki gibi tekrar ettiği zamana gelince: Hiçbir C, B değildir. Ve B 

olmayan her şey, bu durumda A’dır. Böylece[orta terim, küçü terim altında derç edildiğinden 

dolayı] zorunlu olarak sonuç çıkar. Bu, bizim zikrettiklerimize yakındır. 5 

 

[13] Bir grup, buna, bunun konunun varlığının, sonuç elde etmek için olumluda şart 

koşulmamasını gerektirdiğinden itiraz etmişlerdir. Örneğin: Boşluk, mevcut değildir. Ve 

mevcut olmayan her şey, duyumlanmaz. [Şu sonuç çıkar: Boşluk, duyumlanmaz]. Bundan 

dolayı küçük öncülün, boşluğun yokluğu ile beraber olumlu olması gerekir. 10 

 

[14] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Çünkü konu, hariçte konunun varlığını şart 

koşmamaktadır, belki zihni olanlarda geçtiği gibi, zihinde [varlığı] cazi olur. 

 

SonsözSonsözSonsözSonsöz    15 

[4.1] Faydası az olmakla beraber “yokluk bildirene[èudule]” konu yönünden itibar edilebilir. 

Yokluk bildiren konu ve olumsuzluk arası, olumsuzluk bildiren harfin olumsuzda nicelik 

ifade eden söze öncelemekle ayrılır. Bağ bahsinde geçtiği gibi, olumluda ise bunun aksidir. 

Yokluk bildiren konuya “yok/mÀ” veya “onun manasında bir yok/mÀ” birleşirse, onu 

“yokluk bildiren” yapar ve tabii önerme de konu yükleme takdim edilerek konulur ve nicelik 20 

bildiren ifade konuya, bağ yükleme ve olumsuzluk harfi de ikincide yükleme, üçüncü de 

bağa, dördüncü de modaliteye[cihete] yakın olur. Eğer önerme bu düzenden farklılık 

gösterirse, bazı grupların, onların tümünü ikame etmede söylediği gibi genişleme yolu 

üzerinde olur ve nicelik bildiren ifadesi itibariyle önerme, modalitesi[ciheti] itibariyle de, o 

ikisinin[nicelik bildiren ifadenin ve cihetin] ondan[ önermeden], şahsiye ve tabiye de olduğu 25 

gibi luzÿm ve cihet için, o[nicelik bildiren ifade] olmaksızın çıkmasıyla beraber dörtlü 

kılındığı gibi “beşli” olmaz. 

 

 



 

 94 

Beşinci Fasıl Beşinci Fasıl Beşinci Fasıl Beşinci Fasıl     

Cihet [Modalite]Cihet [Modalite]Cihet [Modalite]Cihet [Modalite]    

 

[1] İncelenecek konuları: 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir:  Modalite[cihet] sahibi önerme: Bil ki, nefsü’l-emr’de vuku bulma veya vuku 5 

bulmama açısından konu ve yüklem arasındaki nispet “maddi nispet” olarak isimlendirilir. 

Aklın, hükümde ondan[, yani vuku bulma ve bulmamadan] elde ettiği itikat “hükmí nispet” 

olarak isimlendirilir. [Bu nispetlerin] her ikisi, [varlık/vucÿd ve birisinin vuku bulması ve 

diğerinin vuku bulmaması açısından da tür bakımından] farklılık gösterir ve her ikisi, 

birleşebilir. [Maddi nispet olan] birincisi için, nefsü’l-emr’de “zorunluluk, devam, 10 

zorunsuzluk, devamsızlık”tan olan keyfiyet gerekli olur ve [bu keyfiyette] “madde” ve 

“unsur” olarak isimlendirilir. [Hükmí nispet olan]  ikincisi için, akılda [dördünden biri] 

gerekli olur ve ister telaffuz edilen olsun, ister akledilen olsun “cihet[modalite]” ve “tür” 

olarak isimlendirilir. Bundan dolayı da önermenin modalitesi [ciheti] maddesine (içeriğine) 

muhalefet edebilir. [Örneğin “her insan, zorunlu olarak kÀtiptir.” önermesinin maddesi 15 

“mümkün”, modalitesi ise “zorunlu”dur. Bazen maddesi ve modalitesi birbirine uygun 

olabilir. Örneğin “zorunlu olarak her insan canlıdır.” Önermesinin maddesi de modalitesi de 

zorunludur.] Böylece modalite [cihet] sahibi önerme, “modalite [cihet/müvecciheten]”, 

“bileşik[münevvièaten]” ve “dörtlü[rubaèiyyeten]” ve mukabili de “mutlak” olarak 

isimlendirilir.[Özetle mantık kitaplarında cihet şöyle zikredilir: İçeriğe[maddeye] veya aklın 20 

onunla verdiği hükme delÀlet eden lafızdır. Sonra şöyle dediler: Modalite, maddeyle mutabık 

olmaz. Bu, çelişkidir. Çünkü maddeye veya aklın kendisiyle hüküm verdiği delÀlet eden 

lafız, zorunlu olarak ona mutabık olabilir ve aynı şekilde mutabuk olmayan modalitenin de 

modalite olmaması gerekir. Çünkü o zaman ne maddeye delÀlet eder, ne de aklın kendisiyle 

hüküm vermesine. Bunun örneği “insan, imkÀn ile canlıdır” sözümüzdür. Çünkü madde, 25 

zorunludur ve “imkÀn” lafzı da ona delÀlet etmemektedir.] 

 

[3] [Zorunluluk, devÀm, zorunsuzluk/lÀ-êarurret ve devÀmsızlık/lÀ-devÀm olan dört 

modaliteye ve onların kısımlarına işaret etmek istiyorum. Müteaòòirÿndan bir grup bilgin 

şöyle dedi: Zorunluluk, “yüklemin konudan ayrılmasının imkÀnsızlığıdır.” Bu, olumsuz 30 

olmaksızın olumlu zorunlunun tarifidir. Her iki zorunlu içinde kapsayıcı olan tarif 



 

 95 

şudur:]Zorunluluk, yüklemin konuya olan nisbetinin ortadan kalkmasının 

imkÀnsızlığıdır.[Bizim burada “yüklemin konuya olan nisbeti” sözümüz, olumluyu ve 

olumsuzu kapsamak içindir. Zorunluluk] beş tanedir: 

 

[4] (a) Ezeli zorunluluk[eê-êaruretü’l- ezeliyye]: Konunun zatının ezeli olmasıdır. Örneğin: 5 

Allahu teala, zorunlu olarak hayat sahibidir. Allahu TeÀlÀ, mümkün değildir.[Bazıları şöyle 

dedi: Ezeli zorunluluk, yüklemin konunun zatından ayrılmasının imkÀnsızlığıdır. Bu da aynı 

şekilde olumlu olan zorunluluğa mahsus kılınmıştır. Şayet “o, ezli olarak yüklemin konuya 

olan nisbetinin ortadan kalmasının imkÀnsızlığı”dır denilirse, ezeli ve õÀtí zorunluluk 

arasında bir fark kalmaz. Çünkü bu tarif, aynı şekilde “õÀtí zorunluluk” hakkında da 10 

doğrudur. Olumsuz olana gelince, olumsuzluk, varlık ve yokluk için geçerli olur. Bundan 

dolayı da olumsuzluk ezeli olarak geçerli olur. Olumluya gelince, yüklem, õÀtı bakımından 

konu için zorunlu olursa,-insan için canlı gibi-, ona nisbeti ezeli olarak sabit olur. Ve onun 

ondan olumsuzlanması yokluğu esnasındandır ve o zaman da olumlu hakkında hariçte 

konunun varlığı şart koşulur. Eğer hariçte mevcut olmazsa olumsuz olur, yoksa nisbet 15 

ortadan kalkmaz; çünkü nisbet ezeli olarak sabittir.] 

 

[5] (b)  Zati zorunluluk[eê-êaruretü’õ-õÀtiyye]: Konunun zatı mevcut olduğu müddetçe sabit 

olan zorunluluktur. O da ya “mutlaktır”, ya da “zorunluluk”un veya “ezeli devÀm”ın nefyiyle 

“kayıtlı[muúayyet]”dır. Mutlak olan, ezeli zorunluluktan ve [ezeli zorunluluk’un ve ezeli 20 

devÀm’ın nefyiyle] kayıtlı olandan daha geneldir[; çünkü kayıtlı olan, mutlak olandan daha 

özeldir. Ezeli zorunluluk’un nefyiyle kayıtlı olan] birincisi, [ezeli devÀm’ın nefyiyle kayıtlı 

olan] ikincisinden daha geneldir[; çünkü zorunluluk, devÀm’dan daha özeldir. Zorunsuzluk 

ise, özelin çelişiği genelin çelişiğinden daha genel olur kaidesi gereğince “devÀmsızlık”tan 

daha geneldir]. Her ikisi de[, yani kayıtlı olanlar] ezeli[zorunluluk]den ayrıdırlar. 25 

 

[6] (c)  Meşrute[el-meşrÿùatu]: Vasıf dolayısıyla olan zorunluluk’tur. Üç kısımdır: Çünkü 

vasıf ya kendisiyle konunun ifade edildiği şeydir, ya da değildir. Örneğin: Her zihin, sıcak 

olduğu müddetçe akıcıdır[seyyaldir. Hiçbir zihin sıcak olduğu müddetçe donuk değildir. 

Kendisiyle konunun ifade edildiği vasıf olan] birincisi ya bir vasfın, zorunluluk’un subutu 30 

sabit olduğu müddetçe bir giriş kabul edilir, ya da edilmez, bununla beraber vasıf ister bir 

giriş olsun, ister olmasın vasıf devam ettiği müddetçe zorunluluk’un subutu kabul edilir ve 
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ona [bu kısma]da üç kısım dÀhil olur: (a) vasfın devamıyla [zorunluluk’un devamına] giriş 

olan şey[: Her kÀtip, kÀtip olduğu müddetçe parmakları hareketlidir], (b) ne var ki onun 

subutuyla bi’l-fiil ona[zorunluluk’a] giriş olur. Örneğin: Her kÀtip, kÀtip olduğu müddetçe 

zorunlu olarak ümmi değildir. (c) Onunun[zorunluk] için asla bir giriş yoktur. Örneğin: Bazı 

beyazlar, beyaz olduğu müddetçe canlıdır. Birincisi, diğer ikisinden ayrıdır. İkinci, mutlak 5 

olarak üçüncüsünden daha özeldir. Mutlak zorunluluk, birincisinden ve üçüncüsünden 

mutlak olarak, ikincisinden bir yönden daha özeldir. Meşrute; bazen ezeli zorunluluk’un 

nefyiyle veya zati zorunluluk’un nefyiyle veya ezeli ve zati devÀmı’ın nefyiyle 

kayıtlanabilir. Birincisi[, yani ezeli zorunluluğun nefyiyle olan mukayyet, geriye] 

kalanlardan daha geneldir. İkincisi ve üçüncüsü de dördüncüden daha geneldir ve aralarında 10 

bir yönden genellik ilişkisi vardır.[İkincisinden daha genel olana, yani õÀtí zorunluluğun 

nefyiyle mukayyet olana gelince, ezeli zorunluluğun õÀtí zorunluluktan daha özel olması 

gibidir. bundan dolayı da õÀti zorunsuzluk, ezeli zorunsuzluktan daha özeldir. Çünkü genelin 

çelişiği, özelin çelişiğinden daha özeldir. Ezeli devamın nefyiyle kayıtlaı olandan daha genel 

olana gelince, ezeli zorunluluk ezeli devamdan daha özeldir. Bundan dolayı da ezeli 15 

devamsızlık, daha önce geçtiği gibi ezeli zorunsuzluktan daha özeldir. Zati devamın nefyi ile 

kayıtlı olandan daha genel olana gelince, ezeli zorunluluk, õÀti devamdan daha özeldir. 

Bundan dolayı da onun çelişiği, onun çelişiğinden ve õÀti zorunluluğun nefyi ile olan 

mukayyetten daha geneldir. Zati devamın nefyi ile mukayyte olandan her biri, ezeli devamın 

nefyi ile ile mukayyet olandan daha geneldir. çünküõÀti zorunluluk ve ezeli devamdan her 20 

biri, õÀti devamdan daha özeldir. Onlardan her birinin çelişiği de, onun çelişiğinden daha 

geneldir ve her ikisi arasında, yani õÀti zorunluluğun nefyi ile mukayyet olan ve ezeli 

devamın nefyi ile mukayyet olan arasında bir yönden genellik ilişkisi vardır. Çünkü birincisi, 

ikinsi olmaksızın doğru olur. Örneğin: Her felek, ezeli zorunlulukla olmaksızın felek olduğu 

müddetçe hareketlidir. (Burada) “ezeli devam” ile denilmesi geçerli olmazdı. Çünkü 25 

“hareket” Hukema nezdinde “zorunlu olmayan”a sahip “daime”dir. Ve ikincisi de birincisi 

olmaksızın doğru olur. Örneğin: Her insan, ezeli devamla olmaksızın insan olduğu müddetçe 

canlıdır. “õÀti zorunluluk” denilmesi doğru omazdı. Ve beraberce doğru olabilirler. Örneğin: 

Her kÀtip, ne zati zorunlulukla ve ne de ezeli devamla olmaksızın kÀtip olduğu müddetçe 

parmakları hareketlidir.] Bazen de onun şartı [konunun] vasfı olmaksızın meşrute olarak 30 

bulunmasıdır. Örneğin: Gündüz, güneş doğmuş olduğu müddetçe mevcuttur. Unsurlar, 

semavat mevcut olduğu müddetçe mevcuttur. 
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[7]  (d) Belirli olan veya olmayan bir vakit dolayısıyla zorunluluk: O da ya [konunun] zatının 

vakitlerinden bir vakit, ya da [konunun] vasfının vakitlerinden bir vakittir. Örneğin: Her 

gıda, miktarı bakımından, devamlı olmaksızın, ihtiyaçtan müstağni olunan vakitte fazlalıktır. 

Örneğin: Her büyüyen, devamlı olmaksızın herhangi bir vakitte gıdaya taliptir. Bu da dört 5 

kısımdır. Vaktiye, ancak kendisine iletecek zorunlu bir lazıma sahip olursa gerçekleşir: 

Tutulmaya götüren Ay’ın hareketi gibi. Nefes alıp vermeye götüren yerine getirilmiş mizaci 

hareket gibi. Ve o da ya mutlak olur, ya da ezelinin, zatinin ve vasfinin nefyiyle veya ezeli, 

zati ve vasfi olan devamın nefyiyle kayıtlı olur. Bu,  yirmi sekiz kısımdır. 

 10 

[8] (e) Yüklemin şartı dolayısıyla zorunluluk: [“Her insan, gülen olduğu müddetçe zorunlu 

olarak gülendir. Hiçbir insan, gülen olmadığı müddetçe zorunlu olarak gülen değildir.” 

şeklindeki önermelerde olduğu gibi] bu zorunluluk, ancak yüklemin konuya olan nisbetinin 

tahakkukundan sonra ortaya çıkar ve onun dışındaki zorunlular, yüklemin konuya olan 

nisbetinden önce gerçekleşir. Onda [bu zorunlulukta,] her yüklemin nisbetinin, 15 

onun[nisbetin] varlığının şartıyla olmasından dolayı zorunluluk olarak bir fayda 

yoktur.[Bundan dolayı da ondan ilimlerde çok az bahsedilir. Meşrute’yi, zorunluluk ya zat 

bakımındandır, ya da başka bir şey bakımındandır denilmesinde olduğu gibi, konunun vasfı 

dışında bir başka şey yapıldığında, zorunluların kısımlarını sınırlamak mümkündür. ÕÀt 

bakımından olmasına itibar edilirse, bu durumda ya õÀt ezeli olur veya olmaz. Birincisi ezeli 20 

zorunluluk, ikincisi õÀti zorunluluktur. Başka bir şey bakımından olmasına itibar edilirse, bu 

durumda ya vakit olan bu şey, belirli veya belirsiz veya vakitsiz olur. Bu durumda da eğer 

herhangi bir vakit olursa, belirli bir vakit olur. Eğer vakitsiz olursa, bu durumda ya yüklemin 

konuya, ya da başka bir şeye nisbeti olur. Eğer birincisi olursa, yüklemin şartı dolayısıyla 

zorunluluk olur. Başka bir şey olursa, bu durumda ya konunun vasfıyla ve onun dışında olur. 25 

Eğer konunun vasfıyla olursa, kısımlarıyla “meşrÿùe” olur. Biz onu sınırladık.  Eğer vasıf 

dışında olursa, diğer “meşrÿùe” olur. Şeyh İşÀrÀt’ta “mutlak zorunluluğun, ezeli zorunluluk 

olduğunu zikretti. Ve İşÀrÀt’ın haricinde ise şöyle dedi: Mutlak zorunluluk, õÀti 

zorunluluktur. Ancak her ikisinin yapısı, kaydın dışındaki vakitten, vasıftan ve yüklemin 

nisbetindan olan kayıttan mücerret olduğundan dolayı her ikisi arasındadır. Her ikisinin de 30 

ıtlakı (farklı) yönlerdendir ve bu isimlendirme, fazladan kayıtları da kapsadığı için bu iki 

zorunluluğun dışındaki zorunlular için uygun değildir. 
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[9] DevÀm’a gelince, o, üç kısımdır: 

 

[10] (1)  Ezeli [devÀm, kendisinde konunun zatının ezeli olduğu şeydir ve o da]:  Ya mutlak 

olur, ya da ezeli zorunluluk’un nefyiyle kayıtlı olur.[Mutlak olanın örneği şudur: Felekler, 5 

ezeli devam ile hareketlidir. Mukayyet olanın örneği şudur: Felekler, ezeli zorunlulukla 

olmaksızın ezeli devamla hareketlidir.] 

 

[11] (2)  Zati [devÀm, yüklemin konu için sabit olduğu veya yüklemin konudan konunun zatı 

devam ettiği müddetçe olumsuzlandığı şeydir ve o da]: ya mutlak olur, ya da ezeli veya vasfí 10 

zorunluluk’un veyaezeli devÀm’ın nefyiyle kayıtlı olur.[Mutlak olanın örneği şu 

sözümüzdür: Her zenci, daima siyahtır. Ve hiçbir zenci daima siyah değildir.] 

 

[12] (3) Vasfí [devÀm, yüklemin konu için sabit olduğu veya bir vasıf ile vasıflandığı 

müddetçe konudan nefyedildiği şeydir ve o da]: Ya mutlak olur, ya da ezeli, zati, vasfí 15 

zorunluluk’un nefyiyle veya ezeli ve zati devÀm’ın nefyiyle kayıtlı olur.[Mutlak olanın 

örneği şu sözümüzdür: Her şarap, şarap olduğu müddetçe sarhoş edicidir.] 

 

[13] Zorunsuzluk’a gelince, o, “imkÀn”dır ve yedi tanedir: 

 20 

[14] (1)  Genel imkÀn[el-imkÀnu’l-èÀmmiyyu]: Hüküm için, [zati] zorunluluk’un muhalif 

taraftan olumsuzlanmasıdır veya onu gerektirmesidir ve o da muvafık taraftan imkÀnsızlığın 

olumsuzlanmasıdır. Çünkü çoğunluk “mümkün” ile “imkÀnsız olmayan şeyi” kastediyorlar. 

Bu “imkÀn”, çoğunluk indinde kullanılır.[Biz “her insan, imkÀn-ı Àmm ile canlıdır” 

dediğimiz zaman, onun manası birinci açıklamaya göre, canlının insandan olumsuzlanması 25 

zorunlu değildir. İkinci açıklamaya göre ise, insan için canlının subutu imkÀnsız değildir. Biz 

“hiçbir insan, imkÀn-ı Àmm ile taş değildir” dediğimiz zaman, onun manası birinci 

açıklamaya göre, insan için taşın subutu zorunlu değildir. İkinci açıklamaya göre, taşın 

insandan olumsuzlanması imkÀnsız değildir. Bu imkÀn-ı Àmm,  insanların çoğunlu indinde 

kullanılır ve bundan dolayı da “imkÀn-ı Àmm” olarak isimlendirilir.] 30 
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[15] (2) Özel imkÀn[el-imkÀnu’l-òaããiyu]: Onun[zati olan zorunluluk’un], her iki taraftanda 

olumsuzlanmasıdır [veya imkÀnsızlığın her iki taraftan da olumsuzlanmasıdır]. Bu, Hukema 

indinde kullanılır.[Örneğin: Her insan, imkÀn-ı òÀã ile kÀtiptir. Ve hiçbir insan, imkÀn-ı òÀã 

ile kÀtip değildir. Ve olumlu, olumsuz ile beraber mutelazımdır. Çünkü onlardan her biri, 

olumlu ve olumsuz olan iki imkÀn-ı Àmmdan oluşur. Her ikisi arasındaki fark, mana 5 

olmaksızın lafız olması bakımındandır. Bu imkÀn, Hukema indinde kullanılır ve bundan 

dolayı “imkÀn-ı òÀã” olarak isimlendirilir.] 

 

[16] (3)  Daha özel imkÀn[el-imkÀnu’l-eòaããu]: Mutlak, vasfí ve vaktiye olan zorunluluk’u, 

beraberce her iki taraftan olumsuzlamaktır. [Genel imkÀn /imkÀn-ı Àmm olan] birincisi, [özel 10 

olan imkÀn’dan/imkÀn-ı òaãã’tan] daha geneldir. Bu ikincisi de, [daha özel 

imkÀn’dan/imkÀn-ı eòaãã’tan] daha geneldir. [Çünkü zorunluluğun her iki taraftan 

olumsuzlanması sabit olduğu zaman, aksi mümkün olmaksızın tek bir taraftan 

olumsuzlanması da sabit olur. imkÀn-ı òÀã, imkÀn-ı eòÀãtan daha geneldir. Çünkü üç 

zorunluluğun her iki taraftan olumsuzlanması sabit olduğunda,  aksi mümkün olmaksızın õÀtí 15 

zorunluluğun her iki taraftan olumsuzlanması da sabit olur.] 

 

[17] (4) Gelecek bildiren imkÀn[el-imkÀnu’l-istiúbaliyyu]: Şeyin, geleceğe nisbetle 

imkÀnıdır. Şeyh, ŞifÀ’da şöyle dedi: Gelecek bildiren imkÀn, hükmü, onu konuşan nezdinde 

konuşurken maèdÿm olan, ancak gelecekte, farzedilen herhangi bir vakitte varlığı ve yokluğu 20 

mümkün olandır.[Yani olumluda yüklemhüküm nezdinde konu için sabit olmaz, ancak 

gelecek zamanda onun için subutu mümkün olur. Olumsuzda yüklem hüküm nezdinde 

konudan olumsuzlanmaz, ancakgelecekte ondan olumsuzlanması mümkündür. Ne zaman 

hükmü konuşan indinde olumlu ve olumsuzdan olan gelecek bildiren mümkün, maèdÿm 

olduğu zaman ve gelecekte mümkün olduğu zaman, bu durumda gelecek bildiren mümkün, 25 

ancak tek bir tarafa nisbetle olur, çünkü bu vasıf, iki çelişiğin ortadan kalkmasının 

imkÀnsızlığından dolayı tek bir tarafla olur.]  

 

[18] Ondaki[gelecek bildiren imkÀn’daki] tahkiki şudur: Onlar [hükema], halde( şimdiki 

zaman konumunda) ya şartın geçip gitmesinden, ya da engel olanın varlığı dolayısıyla, bazı 30 

yüklemlerin, [konu için] subutunun ve ortadan kalkmasının imkÀnsız olduğunu 

gördüklerinden ve imkÀnsızlıkta gelecekte olduğundan, onlar bunu “gelecek bildiren imkÀn” 
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olarak isimlendirdiler. Örneğin: Süt çocuğu, çünkü onun şuanda doğması imkÀnsızıdır. 

Gözlerini hiç açamamış köpek yavrusunun gözleri gibi, çünkü bu, hiç açmamış olmasının 

nezdinde imkÀnsızdır. 

 

[19] [İlim ehli tarafından] denilmiştir ki: Onlar [hükema], bu imkÀna itibar etmişlerdir. 5 

Çünkü “hal”deki mümkün, iki taraftan birini soyutlayamamaktadır ve diğeri olmaksızın 

onlardan birinin belirlenmesi, herhangi bir zorunluluk’tan hali değildir. Sırf imkÀndan geriye 

kalan, geleceğe nisbetle olur, çünkü onda hangi zamanda mevcut olduğunun ve 

yok[maèdÿm] olduğu farzedilmesi bilinmemektedir. Bu mana, ihtimale daha yakındır, yani 

zihin, zihni imkÀn olarak isimlendirilende tereddüt etmektedir. Şeyh’in ŞifÀ’daki sözü bu 10 

sözü te’kid etmektedir ve orada şöyle demektedir: Muhtemel olan, kendisinde geleceğin 

halinin ifade edildiği şeye benzetilmektedir ve bir vakitte de yok[maèdÿm]olur. Bu Şeyh’in 

sözüdür. Onların zikrettiklerinden anlaşılan şey, ‘onlar, zorunluluklardan bir şey 

olmamasıyla “daha özel imkÀn”a itibar ettiler. 

 15 

[20] İmÀm [RÀzí] Mulaòòaã’ta [itiraz ederek] şöyle dedi: Şayet yokluk[èadem], gelecekteki 

varlığın imkÀnı için “hal”de yokluk şart koşulursa, “hal”de yokluk ve varlık şart koşulur. 

Çünkü varlık, gelecekte mümkün olacağı gibi, aynı şekilde yoklukta [gelecekte mümkün] 

olabilir. 

 20 

[21] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Çünkü gelecekteki yokluk, mümkündür, 

ancak biz, onun gelecek bildiren bir imkÀlna mümkün olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü bu 

mümkün, ancak, onların sözlerinden öğrenilene göre, tek bir tarafa nisbetle olur[, yoksa 

Şeyh’in sözlerinden öğrenildiği gibi her iki tarafa nisbetle değil]. 

 25 

[22] (5)  İmkÀn-ı óíniyyu: Vasfi olan zorunluluk’un muhalif taraftan olumsuzlamaktır[: Her 

kÀtip, imkÀn-ı óíní ile parmaklarını hareket ettirir. Onun manası şudur: KÀtibin vasfı 

dolayısıyla parmakların hareketinin kÀtipten olumsuzlanması, zorunlu değildir. Hiçbir 

kÀtibin parmakları, imkÀn-ı óíní ile sakin değildir. Onun manası şudur: KÀtibin vasfı 

bakımından kÀtib için parmaklarının sakinliğinin subutu, zorunlu değildir.]  30 
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[23] (6) Vaktí imkÀn[el-imkÀnu’l-vaútiyyu]: Vakti zorunluluk’un muhalif taraftan 

olumsuzlanmasıdır[: Her Ay, vaktí imkÀn ile ışık verir. Onun manası şudur: Belirli vakit 

bakımından Ay’dan ışığın olumsuzlanması, zorunlu değildir. Hiçbir Ay, vaktí imkÀ ile ışık 

vermez. Onun manası da şudur: Belirli vakit bakımından Ay için ışığın subutu, zorunlu 

değildir.] 5 

 

[24] (7) İmkÀn-ı intişÀrí[el- imkÀnu’l-intişariyyu]: Vakitlerin tamamı bakımından 

zorunluluk’un, muhalif taraftan olumsuzlanmasıdır. 

 

[25] “İmkÀn” lafzı, “kuvvet” olarak isimlendirilen başka bir manaya da ıtlak olunmuştur. O 10 

da “fail[kuvvet]” ve “istiğdadi[kuvvet]” olarak bölünmüştür. Birincisine gelince, o, sadece 

iki mütekabilde birinin ortaya çıkışını ifade eden failin yapabilirliğindeki şeydir: Tıpkı 

yürümekte olan bir şeye, onun yürüme üzerine gücünün ve yapabilirliğinin olduğunun 

söylenmesi gibi. İkincisine gelince, o, iki mütekabili de kabul eder ve ondan[kuvveden] fiili 

çıkmak için birincisine [fail] ihtiyaç duyar ve onun şartı, bi’l-kuvve ortaya çıkan şeyin 15 

yokluğudur: Tıpkı “yürümek”i yapabilene söylenen gibidir ve “yürümemek” bi’l-kuvve onun 

yürümeyişidir. Bu kuvvet, fiilin ortağıdır. Bu kuvvetle, zikredilen manada imkÀn arasındaki 

fark şudur: (1) Bu kuvvet, ondan[özel olan imkÀn’dan] daha özeldir[; çünkü bu kuvvet ne 

zaman sabit olursa, iki taraftan da zorunlu olarak bir şey olmaz, aksi durumda onun iki 

mütekabile nisbeti eşit olur ve konu için bi’l-fiil yüklemin subutunun sureti bu kuvvet 20 

olmaksızın özel olan imkÀn ile sabit olur]. (2) Ondan[kuvvetten] her birisi, aynı şekilde 

imkÀnın hilafına diğerinin tarafı olmaz, çünkü onun diğer tarafı aynı şekilde mümkündür. (3) 

Ondan[kuvvetten] her birisi, imkÀn olmaksızın ortadan kalkar. Bazıları imkÀnı, “eğer o vacib 

üzerinde doğrulanırsa, vacib yokluğun mümkünü olur, değil se imkÀnsızlığı olur’ diyerek 

nefyetmişlerdir. 25 

 

[26] Onun cevabı: Çünkü “genel imkÀn”ın doğruluğundan, eğer onunla genel imkÀn 

kastedilirse, yokluğun imkÀnı gerekmez. Eğer onunla “özel imkÀn” kastedilirse, onun 

doğruluğunun yokluğundan imkÀnsız gerekli olmaz.  

 30 
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[27] Diğeri, “özel olan imkÀn”ı, ‘şey, eğer mevcut olursa, onun yokluğu imkÀnsız olur; eğer 

yok olursa, varlığı imkÀnsız olur; ve onun varlığının illeti, eğer tahakkuk ederse, onun 

yokluğu imkÀnsız olur, aksi durumda onun varlığı imkÀnsız olur’ ile nefyetmişlerdir. 

 

[28] Onun cevabı: Varlık ve yokluk şartıyla zorunluluk, yüklem şartıyla zorunluluktur ve o 5 

da [yüklem şartıyla zorunluk] ve bir başka şeyle zorunluluk, zatı bakımından imkÀnı 

nefyetmezler. 

 

[29] “DevÀmsızlık”a gelince, kayıtlı olanlarda geçtiği gibi, hükmün devÀmsızlığıdır.[Örneğin 

“her insan, devamlı olmaksızın gülücüdür. Ve her Ay, devasmlı olmaksızın belirli bir vakitte 10 

zorunlu olarak tutulur.” önermeleri gibi.] 

    

[30] İki:İki:İki:İki: Mutlak olan önerme: Biz, onunla kayıtlamaların tamamından soyutlanmış önermden 

anlaşılanı kastediyoruz ve onda yükleminin konuya olan nisbeti bi’l-fiil’dir. Çünkü: “Her C, 

B’dir” sözümüzden bir örf değil, ancak “B”nin “C” ile bi’l-fiil subutu anlaşılır: ister daimi 15 

olsun ister daimi olmasın, ister mümkün olsun ister mümkünün dışında bir şey olsun 

fartketmez. Ancak ziyade kayıtla zorunluluk, devÀm veya bunların dışındaki gibi ya fiil 

üzerine olan ziyadelik, ya da fiili olanlardan daha genel olan imkÀnlar gibi ondan noksan 

olan anlaşılır. 

 20 

[31] Sen dersen ki: Mutlak, modalite[cihet] sahibi olan önermenin mukabilidir. Nasıl ondan 

daha genel olsun? 

 

[32] Derim ki: Tekabül, zat bakımından değil de, modalite[cihet]nin itibarının yokluğu 

bakımındandır ve bi’l-fiil olan şey, bazen mücerret olabilir ve o da genel mutlak[el-25 

muùlaúatü’l-Àmmetü]tır, bazen de ya devÀm’ın nefyiyle kayıtlı olur ve bu durumda “daimi 

olmaksızın vucÿdí” olarak isimlendirilir, ya da zorunluluk’un nefyiyle kayıtlı olur ve bu 

durumda “zorunlu olmayarak vucÿdí” olarak isimlendirilir. Modalite[cihet] ve ıtlak’ın 

bilgilerinden bu kadarıyla modaliteyi[ciheti] oluşturmak nasıl istersen mümkündür. 

 30 



 

 103 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

[2.1] Burada onun bilgilerini gerektirecek bahisler var: 

[2.2] (1)  Zati zorunluluk: Ona, bazen kaynağı o olması bakımından zat olmasıyla itibar 

edilir. Örneğin: “Allah TeèÀlÀ, zorunlu olarak mevcuttur ve zorunlu olarak mümkün 

değildir”. “İnsan, zorunlu olarak canlıdır ve zorunlu olarak cemÀd değildir”. Bazen ona, 5 

onun kaynağı ister zat olsun, ister ona[zata] eklenen başka şeyler olsun zatının devamıyla 

daimi olmasından dolayı itibar edilir. Örneğin: “Zorunlu olarak ker kÀtip, bi’l-fiil ümmí 

değildir”. “Zorunlu olarak hiçbir kÀtip, ümmi değildir”. Bu kÀtibin zatı dolayısıyla değildir, 

belki yazıcılığın eklenmesiyledir.[Keza “her doğuştan kör, zorunlu olarak gören değildir.” ve 

“hiçbir doğuştan kör, zorunlu olarak gören değildir.” ve bunların dışındakiler gibi. Bundan 10 

dolayı da zorunluluğun iki kısım olmasına itibar edilmiştir: Kaynağı konunun zatı olan ve 

kaynağı konunun zatından daha genel olan.] İmkÀn zorunlunun olumsuzu olduğu zaman, 

zorunluluk iki kısma ayrılır. İmkÀn da aynı şekilde iki kısma ayrılır. Mukabilde onlardan her 

biri, zorunluluk’un kısımları olur. Zorunluluk’tan birinci kısım, ikinciden daha özeldir. 

Bundan dolayı ikinci kısmın mukabili olan imkÀn, birinci kısmın mukabili olan imkÀndan 15 

daha özeldir. [Özel olanın çelişiğinin daha genel olduğu öğrendiğin için] genel olan bazen 

özel olanın çelişiği ile beraber doğru olabilir. Birinci kısmın mukabili olan imkÀn, bazen 

zorunluluk’tan olan ikinci kısımla beraber doğru olabilir. Şayet biz, zati zorunluluk hakkında 

birinci kısma itibar edersek, vukuunun farzedilmesi imkasız olmayı gerektirmeyen mümkün 

üzerine imkÀn ile istidlalimiz geçersiz olur. KÀtip olan insanın varlığı, mümkün bir şey olan 20 

zatına nazaran ümmidir. Bununla beraber vaki olursa, imkÀnsız gerekli olur. [Zati zorunluluk 

hakkında] ikinci kısma itibar etmemize gelince, bu istidlal geçerli olur, çünkü ne zatı 

bakımından, ne de onun dışında asla zorunlu olmadığı zaman, vukuun imkÀnsız olması 

gerekmez. Bu “imkÀn”, “vukuí imkÀn” olarak isimlendirilir. Birincisi zatı bakımındandır. 

Evla olan, zorunluluk’tan olan ikinci ksımın seçilmesidir. Keza meşrute’nin hükmü, 25 

zorunluluk’ta vasfın devamının girişi olarak itibar edildiği zaman, onun mukabili olan 

mümkün, mümkünün vukuunun ihtimal dÀhilinde olmasını gerektirmez. Çünkü o zaman 

kÀtibin ümmi olduğu “imkÀn-ı híní” ile doğru olur şu sözümüz yanlış olarak: Hiçbir kÀtip, bu 

itibarın vukuun imkÀnsızlığıyla beraber olmasıyla ümmí değildir. 

 30 

[2.3] (2)  [Mantıkçılar] “ıtlak” hakkında şöyle dediler: Ezeli zorunluluk, ezeli olan zat 

dolayısıyladır. Zati[zorunluluk], zat mevcut olduğu müddetçe sabit olur. 
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[2.4] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Bu olumlu[zorunluluk] hakkında 

geçerlidir. Olumsuz hakkındakine gelince, ezeli [zorunluluk]de zatın ezeliliği şart koşulursa, 

konu maèdÿm olduğu zaman, her ikisin de [, yani ezeli zorunluluk ve imkÀn’ın] beraberce 

yanlış olma ihtimalinden dolayı, mümkün onun için mukabildir. Örneğin: Hiçbir şerikü’l-5 

BÀrí ezeli bir zorunluluk’la mevcut değildir. Bazı şerikü’l-BÀrí, imkÀn[-ı Àmm] ile 

mevcuttur.[Birinci (önerme)nin yanlışlığına gelince, konunun ortadan kalkmasıyladır. 

İkincinin yanlışlığına gelince, o da açıktır.] Ve keza zati olumsuz hakkında zat devam ettiği 

müddetçe olumsuzun zorunluluğuna itibar edilirse, bu durumda bu, olumsuzda konunun 

varlığının itibarını gerektirir ve bu onların görüşlerini nefyeder[; çünkü onlar olumsuzun, 10 

konunun varlığında şart koşulmayacağı görüşündedirler. Ve aynı şekilde konu maèdÿm 

olduğu zaman, zati zorunluluk ile mümkün arasında çelişki kalmaz.] ve aynı şekilde 

maèdÿmda onun mümkün mukabili değildir ve daime’nin hükmüde aynıdır.[Çünkü onlar 

onun tanımı hakkında şöyle dediler: O, yüklemin konu için sabit olduğu veya zatı devam 

ettiği müddetçe ondan (konudan) olumsuzlandığı şeydir. Konunun maèdÿm olmasından 15 

dolayı her ikisinin beraberce ortadana kalkma ihtimalinden dolayı “olumsuz daime”de 

konunun varlığının şartı, “olumsuz daiame” ve “olumlu mutlaka-i Àmme” arasından çelişiğin 

olmaması gerekir. Örneğin: Hiçbir şeriku’l-BÀrí daima mevcut değildir. Bazı şeriku’l-BÀrí 

bi’l-fiil mevcuttur.] 

 20 

[2.5] (3)  Olumsuz meşrute, eğer konu bir vasıfla vasıflandığı müddetçe olumsuzun 

zorunlusu olarak şart koşulursa, olumsuzluk, bir sıfatla konunun ittisafına şart koşulur ve 

onun ittisafı da ancak onun varlığında mümkün olur. Bundan dolayı da olumsuzda konunun 

varlığının şartı, olumsuzun durumudur. Eğer şart koşulmazsa, olumsuz meşrute olmaz. Aynı 

şekilde “örfiye”nin hükmü de böyledir. Olumlu da zatın veya vasfın vakitlerinden bir vaktin 25 

varlığı geçerlidir. Olumsuz hakkındakine gelince, konunun varlığının şartı gerekli olur ve 

bizim zikrettiklerimiz gerekli olur. Bu benzerlik, ancak harici ve hakiki itibar üzerine 

döndürülebilir. Allah en iyisini bilir. 

 

[33] Üç:Üç:Üç:Üç: Onlar [mantık bilginleri]  döndürme, çelişik ve kıyas hakkında önermelerden itibar 30 

ettikleri şeyler on üç önermedir: Altısı basittir: Orada olumlu ya da olumsuz tek bir nisbet 

vardır. 
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[34] (a) Mutlak zorunluluk: Kendisinde zat mevcut olduğu müddetçe, yüklemin konuya olan 

nisbetinin zorunluluğu ile hükmedilir.[Örneğin: Her insan, zorunlu olarak canlıdır. Hiçbir 

insan, zorunlu olarak taş değildir.] 

 5 

[35] (b) Meşruùe-i Àmme: Kendisinde [konu için] konunun[zatı bir vasıfla devam ettiği 

müddetçe] yüklemin nisbetinin[subutunun veya yüklemin konudan olumsuzlanmasının 

subutunun] zorunluluğu ile hükmedilir.[Örnek: Zorunlu olarak her kÀtip, kÀtip olduğu 

müddetçe parmaklarını hareket ettirir. Hiçbiri kÀtibin parmakları, kÀtip olduğu müddetçe 

sakin değildir.] 10 

 

[36] (c)  DÀime: Kendisinde zat devam ettiği müddetçe, bi’l-fiil yüklemin konuya olan 

nisbetinin veya ondan olumsuzlanmasının subutuyla hükmedilir.[Örneğin: Her zenci, dÀima 

siyahtır. Hiçbir zenci dÀima beyaz değildir.] 

 15 

[37] (d) Örfiye-i Àmme: Kendisinde konunun vasfı devam ettiği müddetçe nisbetin subutuyla 

veya olumsuzlanmasıyla hükmedilir.[Örneğin: Her şarap, şarap olduğu müddetçe sarhoş 

edicidir. Hiçbir şarap, şarap olduğu müddetçe sağlıklı değildir.] 

 

[38] (e)  Muùlaúa-i Àmme: Kendisinde “fiili nisbet” ile hükmedilir.[Örneğin: Her insan, ıtlak-20 

ı Àmm ile gülücüdür. Hiçbir insan, ıtlak-ı Àmm ile gülücü değildir.] 

 

[39] (f) Mümküne-i Àmme: Kendisinde hüküm için mutlak zorunluluk’un muhalif taraftan 

olumsuzlanmasıyla hükmedilir. [Olumlunun örneği şudur: Her insan, imkÀn-ı Àmm ile 

canlıdır. Onun manası şudur: Canlının insandan olumsuzlanması, insanın zatı bakımından 25 

zorunlu değildir. Olumsuzun örneği şudur: Hiçbir insan, imkÀn-ı Àmm ile taş değildir. onmun 

manası şudur: İnsan için taşın subutu, insanın zatı bakımından zorunlu değildir.] 

 

[40] Ondan[on üç önermeden] yedisi[de bileşik]dir ve onda beraberce iki nisbet vardır: 

 30 

[41] (a) Meşruùe-i òÀããa: Kendisinde zatı bakımından devamlı olmaksızın vasıf devam ettiği 

müddetçe yüklemin konuya olan nisbetinin zorunluluğu ile hükmedilir.[Bu, “devamsızlık/lÀ-
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devÀm” ile kayıtlanmış “meşruùe-i Àmme”dir. Onun olumlusu, olumlu meşruùe-i Àmme ve 

olumsuz mutlaúa- Àmme’de oluşur. Örneğin: Zorunlu olarak her kÀtip, devamlı olmaksızın 

kÀtip olduğu müddetçe parmaklarını hareket ettirir. “DevÀmsızlık/lÀ-devÀm”ın manası: 

Hiçbir kÀtip, zat bakımından ıtlÀú-Àmm ile parmaklarını hareket ettirmez. Onun olumsuzu, 

olumsuz meşruùe-i Àmme ve olumlu muùlaúa-i Àmme’de oluşur. Örneğin: Zorunlu olarak 5 

hiçbir kÀtibin parmakları, devam olmaksızın kÀtip olduğu müddetçe sakin değildir. 

“DevÀsızlık”ın manası şudur: Her kÀtibin parmakları, zat bakımından ıùlÀú-ı Àmm ile 

sahindir.] 

 

[42] (b) Örfiye-i òÀããa: Kendisinde zat bakımından devamlı olmaksızın vasıf devam ettiği 10 

müddetçe yüklemin konuya olan nisbetinin devamıyla hükmedilir.[Onun olumlusu, olumlu 

örfiye-i Àmme ve olumsuz mutlaka-i Àmme’den oluşur. Örneğin: Her şarap, devamlı 

olmaksızın şarap olduğu müddetçe sarhoş edendir. Onun olumsuzu, olumsuz örfiye-i Àmme 

ve olumlu mutlaka-i Àmme’den oluşur. Örneğin: Hiçbir şarap, devamlı olamaksızın şarap 

olduğu müddetçe sağlıklı değildir.] 15 

 

[43] (c)  Vaútiye: Kendisinde zat bakımından devamlı olmaksızın belirli bir vakitte yüklemin 

konuya olan nisbetinin zorunluluğu ile hükmedilir.[Onun olumlusu, olumlu mutlaka ve 

olumsuz mutlaka-i Àmme’den oluşur. Örneğin: Zorunlu olarak her Ay, devamlı olmaksızın 

vakti heylulede Dünya’nın kendisi ve Güneş arasına g,rmesiyle tutulur. Onun olumsuzu, 20 

olumsuz vaktiye-i mutlaka ve olumlu mutlaka-i Àmme’den oluşur. Örneğin: Zorunlu olarak 

hiçbir Ay, devamlı olmaksızın Dünya’nın onun ve Güneş’in arasına girdiği vakti terbiè’de 

tutulmaz.] 

 

[44] (d) Münteşire: Kendisinde devamlı olmaksızın belirsiz bir vakitte nisbetin zorunluluğu 25 

ile hükmedilir.[Onunn olumlusu, olumlu münteşire-i mutlaka ve olumsuz mutlaka- 

Àmme’den oluşur. Örneğin:  Zorunlu olarak her insan, devamlı olmaksızın herhangi bir 

vakitte nefes alandır. Onun olumsuzu, olumsuz münteşire-i mutlaka ve olumlu mutlaka-i 

Àmme’den oluşur. Örneğin: Zorunlu olarak hiçbir insan, devamlı olmaksızın herhangi bir 

vakitte nefes alan değildir.] 30 
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[45] (e) Vucudiye-i lÀ-daime: Kendisinde devamlı olmaksızın “fiili nisbet”le 

hükmedilir.[Onun olumlusu, olumlu mutlaka-i Àmme ve olumsuz mutlaka-i Àmme’den 

oluşur. Örneğin: Her insan, devamlı olmaksızın bi’l-fiil gülücü olandır. Onun olumsuzu, 

olumsuz mutlaka-i Àmme ve olumlu mutlaka- i Àmme’den oluşur. Örneğin: Hiçbir insan, 

devamlı olmaksızın bi’l-fiil gülücü olan değildir.] 5 

 

[46] (f)  Vucudiye-i lÀ-zaruriye: kendisinde zorunlu olmaksızın fiili nisbetle 

hükmedilir.[Onun olumlusu, olumlu mutlaka-i Àmme ve olumsuz mümküne-i Àmme’den 

oluşur. Örneğin: her insan, zorunlu olmaksızın bi’l-fiil gülücü olandır. Onun olumsuzu, 

olumsuz mutlaka-i Àmme ve olumlu mümküne-i Àmme’den oluşur. Örneğin: Hiçbir insan, 10 

zorunlu olmaksızın bi’l-fiil gülücü olan değildir.] 

 

[47] (g) Mümküne-i òÀããa: Kendisinde zarure-i mutlaka[zatiye]’nın iki taraftanda 

olumsuzlnmasıyla hükmedilir. [Onun olumlusu, olumlu mümküne-i Àmme ve olumsuz 

mümküne-i Àmme’den oluşur. Örneğin: Her insan, imkÀn-ı òÀã ile kÀtiptir. Onun olumsuzu, 15 

olumsuz mümküne-i Àmme ve olumlu mümküne-i Àmme’den oluşur. Örneğin: Hiçbir insan, 

imkÀn-ı òÀã ile kÀtip değildir.] 

 

[48] “Devamsızlık” ile kastedilen “genel mutlak[mutlaka-i Àmme]”tır. “zorunsuzluk” ile 

kastedilen “mümküne-i Àmme”dir. 20 

 

[48.1] [ Sen dersen ki: “DevÀmsızlık/lÀ-devÀm” modalitedir. “Itlak-ı Àmm” modalite 

değildir. Çünkü “ıtlak-ı Àmm”, modalitenin mukabilidir. Keza “lÀ-dÀime” modal önermdedir; 

“mutlaka-i Àmme” modaliteli önermenin mukabilidir. Bu durumda onlardan biriyle diğerinin 

kastedildiği nasıl geçerli olsun? 25 

 

[48.2] Ben derim ki: “Devamsızlık/lÀ-devÀm”, “devÀm”ın nefyidir. “DevÀm”ın nefyi, “ıtlak-ı 

Àmm”a ve “lÀ-dÀime olan mutlaka-i Àmme”ye eşit olunca, “mutlaka”, onların “ıtlak-ı Àmm”ı 

“devamsızlık/lÀ-devÀm” yerine ve “mutlaka-i Àmme”yi “lÀ-dÀime” yerine kullanmalarıyla 

döndürmenin ve kıyasların hükümlerine dÀhil olan mefhumun muhassal önermesi olur.] 30 
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[49] Kavrayışlı kimseye, bunların manalarını anladıkatan sonra genellik, özellik ve ayrılık 

bakımından bazısının bazısına nisbet edilmesi kapalı gelmez.[Yinede kısaca zikredelim: 

Zarure-i zatiye, basitlerin en özelidir. Çünkü zorunlu nisbet, vasfi, daime ve fiili nisbeti 

gerektirir, ancak meşrutede zorunluluğun tahkiki hakkkındavasfın devamına bir giriş şart 

koşulması dışında. Çünkü o, meşrutenin kısımların geçtiği gibi bir yönden onların en özelidir 5 

ve yedi bileşikten de ayrıdır. Çünkü eğer “zorunsuzluk/lÀ-zaruret” ile kayıtlanırsa, açıktır. 

Eğer “devamsızlık/lÀ-devÀm” ile kayıtlandığında da böyledir. Çünkü “devamsızlık”, 

“zorunsuzluk”u gerektirir. meşrute-i Àmme, bir yönden daime’den daha geneldir: bu, onun 

doğruluğunun, yüklemin nisbetinin zat bakımından devamlı olmaksızın vasıf bakımından 

zorunlu olmasıyla daime olmaksızın olmasındandır ve daime’nin doğruluğu, meşrutei Àmme 10 

olmasızındır: Bu da yüklemin nibetinin vasıf bakımından zorunlu olmaksızın daime 

olmasıyladır. Ve onların doğruluğu, yüklemin nisbetinin zat bakımından devamlı olarak 

vasıf bakımından zorunlu olmasıyladır. Ve (meşrute) örfiye-i Àmme’den, mutlaka’dan, 

mutlaka-i Àmme’den ve mümküne-i Àmme’den daha özeldir. Bu açıktır. Ve meşrute-i 

òÀããa’dan daha geneldir. Çünkü mıtlak, mukayyet olandan ve örfiye-i òÀããa’dan daha 15 

geneldir, ancak bir yönden, onun doğruluğu örfiye-i òÀããa olmaksızındır: bu, yüklemin 

nisbetinin vasıf ve zat bakımından zorunlu olmasıyladır. Örfiye-i òÀããa’nın doğrulu da o 

olmaksızındır: bu, yüklemin nisbetinin ne zorunsuzluk’la, ne zat bakımından devamsızlık’la 

değil de vasıf bakımından daime olmasıyladır. Onların doğruluğu berabercedir: bu, yüklemin 

nisbetinin zat bakımından daima olarak değil de vasıf bakımından zorunlu olmasıyladır. İki 20 

vaktiye, iki vucÿdiye ve mümküne-i òÀããa’da da, bu beşi olmaksızın onun doğruluğunun 

ihtimal dÀhilinden olmasıyla aynıdır: bu, yüklemin nisbetinin, vasıf ve zat bakımından 

zorunlu olmasıyladır. Onun doğruluğu meşrute olmaksızındır: bu, yüklemin nisbetinin, ne 

daime ve ne de vasıf bakımından zorunlu olmasıyladır, belirli bir vakitte zorunlu 

olmasıyladır. Onların doğruluğu, yüklemin nisbetinin, zat bakımından daime olarak değil de, 25 

vasıfların vakitlerinin tamamında zorunlu olmasıyladır. Daime, örfiye-i Àmme, mutlaka-i 

Àmme ve mümküne-i Àmme’den daha özeldir. Bu, açıktır. “Devamsızlık” ile kayıtlanan 

bileşiklerden ayrıdır. Geriye zat bakımından devam ve zat bakımından devamsızlık 

arasındaki “ayrı” için vucÿdiye-i lÀ- zaruriye ve mümküne-i òÀããa kalır. Ve vucÿdiye-i lÀ-

zaruriye ve mümküne-i òÀããa’dan bir yönden daha geneldir, onun doğruluğu, onsuz 30 

olduğundan dolayı: bu, yüklemin nisbetinin zat bakımından zorunlu olmasıyladır. Her 

ikisinin doğruluğu o olmaksızındır: bu, yüklemin, zat bakımından zorunlu olarak değil de, 
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daime olmamasıyladır. Bütünün doğruluğu, nisbetin; zat bakımından zorunlu olarak değil de 

zat bakımından daime olmasıyladır. Örfiye-i Àmme, mutlaka-i Àmme’de ve mümküne-i 

Àmme’den daha özeldir. Bu açıktır. Ve mutlak olan iki òÀããa’dan da daha geneldir. Bu da 

açıktır. Ve bir yönden geriye kalan beşinden de geneldir: bu, meşrute-i Àmme’nin bir yönden 

ondan daha genel olduğunu zikretmemizde olduğu gibidir. Mutlaka-i Àmme mümküne-i 5 

Àmme’den daha özeldir. Bu açıktır. Ve iki mümkünenin dışından olan fiililerin tamamından 

daha geneldir. O ikisi ve mümküne-i òÀããa arasında bir yönden genelllik vardır. Çünkü 

mutlaka, zorunluluk maddesinde o olmaksızın doğru olur ve mümküne-i òÀããÀ, o olmaksızın 

doğru olur: bu, yüklemin konuya olan nisbetinin bi’l-kuvve olmasıyladır. Ve her ikisi 

beraberce doğru olabilir: bu, yüklemin nisbetinin zorunlu olmayarak bi’l-fiil olmasıyladır. 10 

Mümküne-i Àmme, önermelerin en genel olanıdır. Bu, açıktır. Meşrute-i òÀããa iki vaktiye 

dışında mutlak olarak bileşiklerin geriye kalanından daha özeldir. Çünkü o, onlardan bir 

yönden daha özeldir. Birincisine gelince, açıktır. İkincisine gelince, onun doğruluğu iki 

vaktiye olmaksızındır: bu, yüklemin nisbetinin zorunluluğunun vasıf dolayısıyla olmasıdır, 

yoksa vakit dolayısıyla ona bir giriş olması dolayısıyla değildir. Onların doğruluğu, o 15 

olmaksızındır. Bu, açıktır. Bütünün doğruluğu,  vaktiye olan yüklemin vasıf yapılmasıyladır. 

Örneğin: Zorunlu olarak her tutulan, tutulduğu müddetçe karanlıktır. Örfiye-i òÀããa, daha 

önce onunla beraber olan meşrute-i òÀããa’da zikrettiğimiz gibi, bir yönden iki vaktiyeden 

daha özeldir. Örfiye-i òÀããa, iki vucudiyden ve mümküne-i òÀããa’dan mutlak olarak daha 

özeldir. Bu, açıktır. Vaktiye, münteşire’den daha özeldir. Ve her ikisi de iki vucudiye’den ve 20 

mümküne-i òÀããa’dan daha özeldir. Vucÿdiye-i lÀ-dÀime, vucÿdiye-i lÀ-zaruriye’den daha 

özeldir. Ve her ikisi de mümküne-i òÀããa’dan daha özeldir. Bunların hepsi açıktır.] 

döndürmelerde, çelişiklerde ve kıyasın sonuçlarında, inşa-Allah daha sonra yerlerinde tarif 

edilecek olan on üç önermenin dışında önermeler olarak önceki hallerine/asıllarına 

getirilebilirler. 25 

 

[50] Dört:Dört:Dört:Dört:  Modalite[cihet], yüklemleme için olduğu gibi, yani daha önce geçtiği gibi 

yüklemin konuya nisbetinin keyfiyetidir, bazen de modalite[cihet], genelliğin ve özelliğin 

keyfiyeti olarak nicelik bildiren ifadeye de ait olabilir. “Bütün insanların kÀtip olması 

mümkündür” dediğimiz zaman, onun manası şudur: İnsanlardan tek tek tamamının insan 30 

olması mümkündür. Yüklemleme bakımından onunla modalite[cihet] arasındaki fark, konu 

için yüklemin subutunu veya yüklemin konudan olumsuzlanmasının konunun fertlerinin 
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geneli ve özeli için farklı olmasıdır. Onlardan birinin keyfiyeti, diğerinin keyfiyetine 

mugayirdir. Şeyh ŞifÀ’da şöyle ayırdı: İkincisinde hiç şüphe yok ki, insanların çoğunluğu 

vardır. “Her biri” kÀtip olma ihtimaliyle bilinir. Birincisinde şek vardır. Çünkü insanlardan 

muhal olduğunu söyleyenler, insanlardan birinin bulunmaması ittifak etmişlerdir, aksi 

durumda kÀtip olur. İki tikele gelince, hem açık olma, hem de kapalı olma bakımından 5 

eşittirler, ancak o, tümelde olduğu gibi, mefhum bakımından aralarında bir farklılık olanla 

beraber bilinirler. Olumsuzun hükmü de aynıdır. İnsanlardan [Keşf’in sahibi gibi] 

onun[Şeyh’in] “genellikle” muradının “bütün[küll] olması bakımından bütün olduğunu” 

iddia edenler vardır. Onun şu sözmüzü doğrulayarak örneklendirmişlerdir: Bu yerdeki her 

kimse, yüklemleme bakımından, bu somunla doydu; ancak nicelik bildirme bakımından 10 

doğrulanmadı. Çünkü insanların tamamı, bu somunla doymadı. Bu hatadır, aksi durumda 

tikelin hükmü, aynı şekilde olur. Bundan dolayı da iki tikel, bu kabil, Şeyh’in açıkladığı gibi 

bununla beraber eşit olmazlar. Tabii olarak nicelik bildiren modalitenin konusu, nicelik 

bildiren ifade ile birleşir. Tabii olan yüklemenin modalitesinin konusu bağ ile birleşir. Şayet 

bunda bir değişiklik olursa, genişleme bakımından olur. 15 

 

[51] Beş: Beş: Beş: Beş: Zorunluluk ve imkÀn, [modalitelerde/cihetlerde] tanımlandığı gibi, bir işin bizzat 

kendisi bakımından olduğu gibi, bazen de zihin bakımından olur ve “zihni zorunluluk” ve 

“zihni imkÀn” olarak isimlendirilir ve o[zihni imkÀn] da, zihnin “ihtimal” olarak 

isimlendirilen tereddüdüdür. Zihni zorunluluk, harici olandan daha özeldir. Çünkü yüklemin 20 

konuya nisbetiyle zihnin kesin olarak hükmettiği her şey, tarafların tasavvurunun soyut 

olmasıyladır ve nefsü’l-emr’de de aynıdır, aksi durumda “ap-açık[bedihiyÀt]” olan 

önermelerden güven kalkar ve nazarí olanlarda olduğu gibi döndürülmezde. Ve o zaman 

zihni imkÀn, harici olandan daha geneldir. 

 25 

Altıncı Fasıl Altıncı Fasıl Altıncı Fasıl Altıncı Fasıl     

Önermenin Önermenin Önermenin Önermenin Hüküm Olarak Hüküm Olarak Hüküm Olarak Hüküm Olarak Tekliği ve ÇokluğuTekliği ve ÇokluğuTekliği ve ÇokluğuTekliği ve Çokluğu    

 

[1] Önermenin konusunun ve yükleminin anlamı “insan ve at, canlıdır.” veya “insan, cisim 

ve konuşan/düşünendir ve onlardan biri yüklem olan cüzlerden oluşur.” sözlerimizde olduğu 30 



 

 111 

gibi, önerme birden fazla olur. Birden fazla olma, asıl önermenin niceliğini, niteliğini ve 

modalitesini[cihetini] muhafaza eder, ancak birden fazla olma, konuların cüzleri 

bakımındandır, çünkü o, parçanın varlığının bütünün varlığından daha genel olma 

ihtimalinden dolayı tümeli muhafaza etmez. “Yüklem olan cüzler” ile biz, “o, yedi ve üçtür” 

ve “yedi ve üç, on’dur” gibi sözlerimizden kaçınıyoruz. Çünkü o, orada birden fazla 5 

olmamaktadır. Bu, olumlu da geçerlidir. Olumsuza gelince, lazım değildir ve bu da açıktır. 

[Çünkü toplamın herhangi bir şeyden olumsuzlanması, onun kendi cüzlerinden 

olumsuzlanmasını gerektirmez. Çünkü “hiçbir insan, at değildir” doğru olur ve atın 

cüzlerinin cisim ve canlıdan olumsuzlanması doğru olmaz. Ve cisim ve canlının da insandan 

olumsuzlanması doğru olmaz, belki olumsuzlukta çoğalma, konunun cüzleri bakımındandır, 10 

ancak daha önze geçtiği gibi aslın niceliği muhafaza olunmaz. Çünkü “hiçbir insan, at 

değildir” doğru olduğu zaman, “cisim ve bazı canlılar, at değildir” doğru olur. Buradaki 

burhÀn, üçüncü şekildendir. ]  

 

[2] Denilirse ki: Şeyin bir başka şeye yüklem olan varlığından, onu yapısının tamamının tek 15 

tek yüklem olması gerekmez ve döndürmesi de değildir. Çünkü o, duvar üzerindeki 

nakşedilmiş canlı üzerinde de “nakşedilmiş canlı” olması bakımından doğrulanır, yoksa onun 

üzerinde “canlı” olması bakımından doğrulanmaz. Aynı şekilde “becerikli bir doktor 

olmadığı” zamanda, “Zeyd, doktordur” doğru olur. “Mahir bir terzi olduğu” zaman, “Zeyd, 

becerikli”i doğrular, ancak “Zeyd, becerikli bir doktordur”u doğrulamaz. Çünkü o, bir şey 20 

üzerinde “canlı” ve “beyaz” doğru olduğu zamandır. Şayet bütünün üzerinde doğrulanırsa, 

bütünle beraber onlardan her biri üzerinde de doğrulanır. Bundan dolayı o, canlı olan canlı 

ve beyaz olan beyaz üzerinde doğrulanır. Bu, başka bir bütün olur ve o da onlardan her 

biriyle beraber doğru olur. Bunun üzerine sonsuza kadar bütün müferetlere başka bir bütün 

oluncaya kadar birleşir ve böyle devam eder. Bu bir yanılmadır. 25 

 

[3] Deriz ki: Her iki örnekte de fertler olmaksızın bütünün doğruluğu, ancak fertlerinin 

manasına muhalefetledir. Bir araya toplama durumunun manası, fertlerinin durumudur. 

Sözün varlığı, kendisinden doğrulama çıkmayan saçmalıktır. Evet, bir şeyin tek bir şeye 

yüklenmesi geçerli değildir; tek bir şeyden ve onun dışındakilerden bileşik bir bütünün 30 

yüklenmesi geçerli olur ve bütünün olumsuzlanması geçerli değildir ve yüklem olmayan 

cüzlerdeki gibi, cüzün olumsuzlanması geçerlidir. Çünkü ‘ev, tavan” ile doğrulanmaz, ‘tavan 
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ve duvar’ ile doğrulanır. Bütünün olumsuzlanması doğru değildir, cüzün olumsuzlanması 

doğrudur. Bazen bir şeyin tek tek şeylere yüklenmesi geçerlidir. Diğer şeylerle beraber 

geçerli değildir. Cüz olmaksızın bütünün olumsuzlanması geçerlidir. Çünkü o, “insan, 

canlıdır” sözümüzü doğrular ve “(insan,) kişneyen canlıdır” sözümüzü doğrulamaz. Bu 

bütün, cüz olmaksızın olumsuzlanır. İki şeye gelince, onlardan her biri tek şeye yüklenir, 5 

bütüne yüklenmez veya tersi. Bu, geçersizliğin zorunluluğudur. 

Yedinci Fasıl Yedinci Fasıl Yedinci Fasıl Yedinci Fasıl     

ÇelişÇelişÇelişÇelişkikikiki    

 

[1] İncelenecek konuları: 10 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir:  Tarifi ve şartları: Çelişki, iki önermenin olumluluk ve olumsuzluk bakımından farklı 

olmasıdır (ve bu farklılık) zatı itibariyle onlardan birinin doğru, diğerinin yanlış olmasını 

gerektirmektedir. [“Farklı olması”, uzak cins gibidir. Çünkü o, iki önerme, iki müfret, bir 

önerme ve bir müfret arasında ortaya çıkabilir. “onun “iki önerme” sözü iki önerme arasında 

olmayan farklılığı çıkarmak içindir. Onun “olumluluk ve olumsuzluk bakımından” sözü, iki 15 

önermenin farklılığını ortaya çıkarmak içindir, yoksa iki önermenin dışındaki farklılığı 

ortaya çıkarmak için değil. Örneğin “èudÿl” ve “taóãíl”, “yüklemli” ve “şartlı” arasındaki 

farklılık gibi.]“Zatı itibariyle” sözümüzle, bunu gerektiren, ancak “zatı itibariyle değil de, 

belki eşitin olumsuzu vasıtasıyla” sözünden kaçınmak içindir. Örneğin: Bu, insandır. Bu, 

konuşan/düşünen değildir. Bu farklılık, ancak olumsuz, aynıyla olumluda kendisiyle hüküm 20 

verilen olumlu nisbet üzerinde olduğu zaman tahakkuk eder. [Bir şeyin çelişiği, kendisinin 

ortadan kalkmasıdır, yoksa bir başka şeyin ortadan kalkması değildir. Bu, mantıkçılar 

nezdindedi meşhur görüştür. Bu tarif, etrafını cami değildir. Çünkü onlar, Keşf’in sahibinin 

onların açıklamasından haber vererek “çelişiğin döndürmesi faslı”nda açıkladığı gibi 

“çelişkiyle” “iki müfret şey” arasını açıklamışlardır. Müfretlerdeki çelişki, Şeyh’in ŞifÀ’da 25 

İmÀm’ın MebÀóisu’l-Meşrıúıyye’de azikrettiği gibi, ancak vucÿdi olanın mukabiline yokluk 

bildiren mefhumu almakla olur. Buna göre “b”nin çelişiği, “b olmayan”dır, bir anlamda 

olumsuzdur veya bir anlamda “èudÿl”, bu lafızdır. Ve aynı şekilde bir şeyin subutu, kendi 

zatındadır veya kendisi dışında kendisinin yokluğunun çelişiği iledir. Nefsu’l-emr’de aynı: 

ister subut ve olumluluk ve olumsuzluk olan yokluk ile hükmedilsin veya hükmedilmesin. 30 
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Bazıları bu, müferetler arasındaki çelişiğin değik, önermeler arasındaki çelişiğin tarifi 

olduğunu söyleyrek bahane ileri sürmüşlerdir. Çünkü her birisi, önermeleri ve onların 

hükümlerini nefyetmektedir. Bu, zayıftır. Çünkü tarif, ancak mahiyetle olur ve bu, mantıkla 

beraber özellikle kapsamlı alet olan mantıkta onların yerlerinin değişmemesi bakımındandır, 

dahası önermelerin hükümleri, bütün kısımlarıyla araştırmaya ihtiayç duyar. Evet, mutlak 5 

olarak mahiyet bilinirse, sonrada ilim ehlinin sık sık tekrar etmesinde olduğu gibi, yerlerine 

has kılınırsa, mantığın konusu, ikinci akledilirlerin tarifinde yaptıkları gibi cins olur. Bu 

bilindiği zaman, çelişiğin tarifi hakkındaki yolda şöyle denilebilir: İki mefhumun subut ve 

ortadan kalkma bakımından farklı olmasıdır: bu da zatı itibariyle onlardan birinin tahakkuk 

etmesini, diğerinin ortadan kalkmasını gerekitirir. Bizim “iki mefhum” sözümüz, iki 10 

önermeyi, iki müfredi, subutu ve ortadan kalkmayı kapsamaktadır. İki önermenin subut ve 

ortadan kalkma bakımından farklı olmasına gelince, olumluluki subut bakımından 

hükümdür. Olumsuzluk, ortadan kalkma bakımından hüküğmdür. İki müfredin onlarla farklı 

olmasına gelince, onlardan biri yokluk bildiren zorunluluktur ve bundan dolayı da ortadan 

kalkmayı kapsar ve diğeri de subutu kapsar. Aksi durumda tekabül ilişkisinde olurlar. Çünkü 15 

ortadan kalkmanın mukabili, ancaksubuttur. Bundan dolayı da “c”, ancak “c olmayan”nun 

vasfıdır, orada subutun anlamı tahakkuk ettiği zaman. Daha önce onun “c”ye ıtlak edildiği 

öğrenilmişti ve onunla kastedilen “c” olan şeydi: bu şeyde mahiyetiyle ister “c”ye mugayir 

olsun, ister olmasındı. Şayet bununla başak bir yer kastedilmezse, ancak onu yapan nezdinde 

başka bir şey için çelişik olması kastedilirse, taki çelişiği olan “c olmayan” olana kadar subur 20 

tahakkuk eder. Bundan dolayı da “c”, burada “c” olan şeyin “c” manasıdır. “C olmayan”ın 

manası bunu mukabilidir, yani olmayan şey, “c” olandır veya “c değil olan”dır. Bundan 

dolayı da “c” subutu tazammun eder ve “c olmayan” yokluğu tazammun eder. müferet 

olması bakımından müfredin tahkikinden onun için bir çelişki olmadığı öğrenildi. Subutun 

ve ortadan kalmanın farklılığına gelince, bu açıktır. Bu bahisler, senin bizzat çelişiği subut 25 

ve ortadan kalkma arasında şeklinde tanımlamandır. Çünkü her ikisi iki ayrı şey olmaları 

bakımından diğer mukabil ilişkilerinin hilafına varlık bildiren ve yokluk bildiren olurlar. 

Çünkü onlar, özelliler subut ve ortadan kalkma üzerinde ayrılırlar…..Çelişiğin şartlarına 

gelince, bilmen gereken şey, bu farklılıkların ancak aynıyla olumluda kendisiyle hüküm 

verilen olumlu nisber üzerinde olumsuzluk ortaya çıktığı zaman tahakkuk eder.]  Bu da sekiz 30 

(şeyde) birlik ile ortaya çıkar[: (1-2) İki önermenin, farklılıkları dolayısıyla doğru ve yanlış 

olma ihtimalinden dolayı konu ve yüklemdeki birlik. Örneğin: Zeyd, kÀtiptir. Zeyd, 
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marangoz değildir. Zeyd, kÀtiptir. Bekir, kÀtip değildir. Zeyd, kÀtiptir. Bekir, marangoz 

değildir. (3) Zamanda birlik, çünkü “Zeyd, kÀtiptir.” doğrudur, “Zeyd, iki vakit bakımından 

kÀtip değildir. (4) MekÀnda birlik. Çünkü “Zeyd, oturandır.” doğrudur. Zeyd, iki mekÀn 

bakımından oturan değildir. (5) Şartda birlik. (6) Bütün ve parçada birlik. Çünkü “Zenci, 

beyazdır.” doğrudur, yani zencinin cildinin tamamı siyah değildir, yani bazısı siyahtır, çünkü 5 

tırnakları siyah değildir. (7) İzafette birlik. Çünkü “Zeyd, babadır.” doğrudur, yani èAmr’ın 

babasıdır. Zeyd, baba değildir” doğrudur, yani Bekir’in babasıdır. (8) Kuvve ve fiilde birlik. 

Çünkü “Zeyd, bi’l-kuvve kÀtiptir.” doğrudur, “Zeyd, ümmí olduğu zaman bi’l-fiil kÀtip 

değildir.”]  

 10 

[3] FÀrÀbí, bunlardan üçüyle yetinmiştir: Zorunlu ilim için, konuda, yüklemde ve zamanda 

birlik zikredilen farklılıkları tahakkuk ettirir. Şart’ta, parçada ve bütün’de birliğe gelince, 

konuda birliğin altındadırlar. İzafet’te, kuvve’de ve fiil’de birlik ise yüklem’de birliğin 

altındadır. MekÀn’da birlik, bu üçünün farklılığı onun(zamanın) farklılığından dolayı 

olduğundan zamanda birliğin altındadır. [FÀrÀbí] zamanda ve mekÀnda birliğin, 15 

müteaòòirÿn’dan[İmÀm ve ona tabi olan] bir grubun itibar ettiği gibi, yüklem’de birliğin 

altında derç edilmesine itibar etmemiştir, çünkü zaman ve mekÀnın önermeyle ilişkisi, ancak 

zarflar ile olur, çünkü eğer konu, zamaní ve mekaní olursa, yüklemin konuya nisbeti için 

zaman ve mekÀnın vuku bulması gerekir. Zarflık, ancak yüklemden sonraki nisbetin ortaya 

çıkışıyla tahakkuk eder. Bundan dolayı da ondan her birisi, yüklemin dışındadır. Şayet her 20 

ikisin de yükleme dÀhil olduğuna itibar edilirse, zaman için başka, mekÀn için başka gerekli 

olur. Bu, kalanların hilafına muhaldir. Çünkü onlar, yüklemin arazlarındandır. Yüklemden 

hariç oldukları zaman, her iki birliğin yüklem’de birlik latında derç edilmez. Ancak [FÀrÀbí 

tarafından] mekÀn’da birlik olmaksızın zaman’da birliğe itibar edilebilir. Çünkü mekÀn’da 

birlik, aksi geçerli olmaksızın zaman’da birliğin altında derç edilir. Bu, müteaòòirÿn’un 25 

birçoğunun tahkikinde şaşkınlığa düştüğü şeydendir.  

 

[4] Sonra [FÀrÀbí] şöyle dedi: Bu bütün[sekiz şartı], farklılığın içinde farklılık olmasından 

dolayı “hükmí nisbet birliği”ne indirmek mükündür. Ve biz, onunla, aynıyla olumluda 

kendisiyle hüküm verilen nisbet üzerinde varid olan olumsuzu kastediyoruz. Aynı şekilde 30 

[zorunluluk, daime, meşrute, örfiye-i Àmme ve òÀããa olan] dört devamın yanlışlığından 

dolayı modalitenin farklılığında itibar edilir ve “devÀm” dışında, “devÀmsızlık” maddesinde 
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olumlu ve olumsuz olarak doğru olur. Nicelikleri belirli önermede, niceliklerin farklılığı, 

aynı şekilde iki tikeli doğrular, iki tümeli yanlışlar. Bundan dolayı orada üzerine hüküm 

verilen,[önerme ister şartlı, ister yüklemli olsun kendisiyle hüküm verilenden] daha geneldir. 

 

[5] Sen dersen ki: İki tikel arasındaki çelişkinin yokluğu, ancak konuda birliğin olmaması 5 

dolayısıyladır. Şayet birlik olursa, çelişki olur. 

 

[6] Derim ki: Konunun belirlenmesi, tikel üzerine fazladan bir kayıttır. Söz de onun mutlak 

olanı hakkındadır. 

 10 

[7] İki:İki:İki:İki:  Önerme ya yüklemlidir, ya şartlıdır. Yüklemli de ya basittir, ya bileşiktir.  

 

[8] Basit olana gelince, onun çelişiği de basittir.  

 

[9] Mutlak zorunluluk’un çelişiği, mümküne-i Àmme’dir ve tersi. Çünkü imkÀn, muhalif 15 

zorunluluk’un olumsuzlanmasıdır. 

 

[10]  DÀime’nin çelişiği, mutlaka-i Àmme’dir ve tersi. Çünkü subut, daima onun bi’l-fiil 

olumsuzla çeliştirir ve tersi. 

 20 

 [11]  Meşrute-i Àmm’nin çelişiği, híníye-i mümküne’dir: Onda subutla veya konunun 

vasfının vakitlerinin bazısında imkÀn ile olumsuzlukla hükmedilir.  

 

[12] Örfiye-i Àmme’nin çelişiği, híníye-i mutlaka’dır: Onda subutla veya konunun vasfının 

vakitlerinin bazısında bi’l-fiil olumsuzlukla hükmedilir. 25 

 

[13] Bileşik olana gelince, o, ya “tümel”dir, ya da “tikel”dir. [Bileşik] tümelin çelişiği, onun 

iki cüzünün çelişiği arasındaki karşıt mefhumdur[, yani onun aynı değil de, iki çelişikten 

biridir], çünkü her iki çelişikten ve onlardan oluşan bütünün, bileşiğin, kendi cüzlerinden 

biriyle yanlış olduğu yerde bileşikle beraber yanlış olması ihtimal dÀhilindedir. Bundan 30 

dolayı da ne iki çelişikten bir şey, ne de onların bütünü, onun[bileşik] için çelişik olmaz[; 

çünkü bileşik, ikinci cüz olmaksızın birinci cüzün yanlışlığı ile yanlış olursa, bileşik, ikinci 
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cüzün çelişiği ile beraber olur ve çelişiğin bütünü de yanlış olur. Bileşik’in yanlışına gelince 

bu, onun cüzüdür. İkinci cüzün çelişiğinin yanlışına gelince, ikinci cüzün doğruluğudur. İki 

çelişiğin bütünün yanlışına gelince, onlardan birinin doğruluğunun yokluğu dolayısıyladır. 

Örneğin: Her insan, devamlı olmaksızın taştır. Bileşik, ikinci cüzle beraberdir ve iki çelişiğin 

bütünü de yanlıştır. Bileşik, birinci cüz olmaksızın ikinci cüzün yanlışlığı ile yanlış olursa, 5 

bileşik, birinci cüzün çelişiği ile beraberdir ve iki çelişiğin bütünü de yanlıştır. Bileşiğe 

gelince, iki cüzden birinin yanlışlığı dolayısıyladır. Birinci cüzün çelişiğine gelince, birinci 

cüzün doğruluğu dolayısıyladır. İki çelişiğin bütününe gelince, onlardan birinin yanlışlığı 

dolayısıyladır. Örneğin: Her insan, devamlı olmaksızın canlıdır. Bileşik, birinci cüzle 

beraberdir ve iki çelişiğin bütünü de yanlıştır. Böyle olduğu zaman ne aynıyla iki çelişikten 10 

bir şey, ne de onların bütünü, iki çelişikten birinin hilafından dolayı bileşik için çelişik 

olmaz. Çünkü onu ne bileşikle beraber bir araya getirmek, ne ortadan kaldırmak 

mümkündür. Çünkü bileşik doğru olduğunda, onun cüzleri doğru olduğundan dolayı 

cüzlerinin çelişiğinden her biri yanlış olur. Bundan dolayı da iki çelişikten biri olan 

uzaklaştırılmış mefhum yanlış olur. Bileşik ne zaman yanlış olursa, onlardan biri doğru olur. 15 

Çünkü bileşiğin yanlışlığı ya onun cüzlerinin bütününün yanlışlığı iledir, ya da onlardan 

birinin yanlışlığı iledir. Bu takdir üzere, onun cüzlerinden biri yanlış olur. Onun cüzlerinden 

biri yanlış olursa, bu cüzün çelişiği doğru olur. Bundan dolayı da iki çelişikten biri doğru 

olur ve uzaklaştırılmış mefhum ortaya çıkar. Böylece bileşiğin çelişiğinden, aynıyla 

olmaksızın iki çelişikten birinin ve onun bilgisinin yolunun bileşiği basite ayırmak için 20 

bilinir ve iki basitin iki çelişiği alınır ve aralarında uzaklaştırma olur].  

 

[14] Meşrute[-i òÀããa]’nin çelişiği, [nitelik bakımından asla] muhalif híníye-i mümküne’dir 

veya [nitelik bakımından asla]uygun daime’dir[; çünkü meşrute-i òÀããa, meşrute-i Àmme ve 

mutlaka-i Àmme’den oluşmuştur].  25 

 

[15] Örfiye-i òÀããÀ’nın çelişiği, [asla] muhalif híníye-i mutlaka veya [asla] uygun daime’dir[; 

çünkü örfiye-i òÀããÀ, örfiye-i Àmme ve daime olan mutlaka-i Àmme’den oluşur].  

 

[16] Vaktiye-i mümküne’nin çelişiği, (asla) muhalif vaktiye’dir veya (asla) uygun 30 

daime’dir[; çünkü vaktiye, vaktiye-i mutlaka ve mutlaka-i Àmme’den oluşur].  
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[17] Münteşire’nin çelişiği, (asla) muhalif mümküne-i daime veya (asla) uygun daime’dir[; 

çünkü münteşire, münteşire-i mutlaka ve mutlaka-i Àmme’den oluşur]. 

 

 [18] [Vucudiye-i] lÀ-daime’nin çelişiği, (asla) muhalif daime veya (asla) uygun daime’dir[; 

çünkü vucudiye-i lÀ-daime, iki mutlaka-i Àmme’den oluşur. Bundan dolayı birinci 5 

mutlaka’nın çelişiği (asla) muhalif daime, ikinci mutlaka’nın çelişiği (asla) uygun 

daime’dir].  

[19] Vucudiye-i lÀ-zaruriye’nin çelişiği, (asla) muhalif daime veya (asla) uygun zaruriye’dir. 

[Çünkü vucudiye-i lÀ-zaruriye, mutlaka-i Àmme ve mümküne-i Àmme’den oluşur. Mutlaka-i 

amme’nin çelişiği de daime’dir. Mümküne-i Àmme’nin çelişiği de zaruriye’dir]. 10 

 

 [20] Mümküne-i òÀããÀ’nın çelişiği, (asla nitelik bakımından) muhalif zaruriye veya (asla 

nitelik bakımından) uygun zaruriyedir[; çünkü mümküne-i òÀããÀ, iki mümküne-i Àmme’den 

oluşur: birincinin çelişiği muhalif zaruriyedir. İkincinin çelişiği uygun zaruriyedir]. 

 15 

[21] Tikel olan bileşiklere gelince, her ikisinin aslın yanlışı ile beraber yanlış olma 

ihtimalinden dolayı onun cüzlerinin çelişiği arasında uzaklaştırma yeterli değildir. Yüklem, 

daimi olarak konunun fertlerinin bazısı için sabit olduğu zaman ve kalanlar-insanın canlıya 

nisbeti gibi- daimi olarak yok olduğu zaman, “bazı canlılar, devamlı olmaksızın insandır” iki 

tikelin çelişiğinden her biriyle beraber yanlış olur, hatta konunun fertlerinin tek tek her biri 20 

hakkında iki tikelin çelişiği arasında uzaklaştırma olur. Çünkü o zaman iki tikelin çelişiğine 

üç mefhum gerekli olur. Örneğin: Bazı canlılar, daima insandır veya bazıları daima insan 

değildir. Onlardan biri, kesin olarak tikelin çelişiğinin eşitidir. 

 

[22] Sen dersen ki: Şayet tikel yanlış olursa, tikellerden birinin yanlış olması gerekir ve o 25 

zaman da bu cüzün çelişiği doğru olur. Bundan dolayı iki tümel arasında uzaklaştırma 

yeterlidir. 

 

[23] Derim ki: [Biz, onun cüzlerinden her birinin yanlışlığından,  iki tümelden birinin 

doğruluğunun gerektiğini kabul etmiyoruz.]  Bu ancak, şayet onun cüzlerinin hepsi, 30 

tümelden biriyle çelişirse gerekli olur. Böyle de değildir, ikinci cüzüdür ve o da konusu 

kayıtlı olan lÀ-devam, ikinci tümelin çelişiğinden daha özeldir ve özelin yanlışlığından 
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genelin yanlış olması gerekmez. Şayet ikincinin yanlışlığı dolayısyla tikel yanlış olursa, 

ikinci tümelin doğruluğu gerekli olmaz. [Bundan anlaşılan tümel arasında uzaklaştırmanın 

yeterli olmadıdır.] 

 

[24] Keşf’in sahibi (Òunecí) şöyle dedi: Eğer sen, iki tümel arasında uzaklaştırılmış tikelin 5 

çelişiğine eşit olan bir önerme kastedersen, iki şeyden birinin konusu yüklemle kayıtlanır. 

“Bazı C’ler, devamlı olmaksızın bi’l-fiil B’dir” sözümüzün çelişiği, “hiçbir C, daima B 

değildir” veya “her C, daima B’dir” sözümüze eşittir. Çünkü her ne zaman asıl doğru olursa, 

onlardan her biri doğru olur. Bu açıktır. Her ne zaman yanlış olursa, onlardan biri doğru olur. 

Çünkü “hiçbir C, asla B değildir” ise, birinci doğrudur ve “eğer C, B ise, “B olan her C’nin, 10 

daima B olması” gerekir, aksi durumda onun çelişiği doğru olur ve asıl doğru olur. Bu, 

hulftur. Bunlar onun zikrettikleridir. 

 

[25] O, ancak vucudiye-i lÀ-daime’de doğru olur. [Bileşiklerden] onun dışındakilere gelince, 

aslın yanlışlığının, örneğim “örfiye-i òÀããÀ”da olduğu gibi, onlardan her biriyle beraber olma 15 

ihtimalinden dolayı geçerli olmaz. Örneğin: Bazı cisimler, devamlı olmaksızın cisim 

oldukları müddetçe hareketlidir. Hiçbir cisim, cisim olduğu müddetçe hareketli değildir. Her 

hareketli cisim, daima hereketlidir.[Aslın yanlışlığına gelince, örneğin “felek” gibi cisim 

olduğu müddetçe hareketli olan cisim, daima hareketli olur ve o zaman da “devamsızlık/lÀ-

devÀm” yanlış olur. Birinci tümelin yanlışlığına gelince, açıktır. İkincinin yanlışlığına 20 

gelince, bazı cisimler, tek bir vakitte hareketlidir. Bundan dolayı da “her cisim, hareketli 

olduğu müddetçe hareketlidir” doğru olmaz, dahası ondaki usul/yöntem/yol, ikinci tümelin 

konusunu, daima yükleme nisbet edilen ve onun ciheti olan birinci cüze ait keyfiyetle 

kayıtlamak gerekir. Ve birinci tümel yerini terk eder ve ikisi arasında 

karşıtlık/zıtlık/çelişiklik ortaya çıkar. O zamanda iki tikelin çelişiği arasında 25 

karşıtlık/zıtlık/çelişiklik ortaya çıkar. Bundan dolayı da “devÀmsızlık/lÀ-devÀm” olan ikinci 

cüzün konusu, bu kayıtla kayıtlanır. İkinci tümel, şayet kendi konusu bu kayıtla kayıtlanırsa 

onun çelişiği olur.  Çünkü biz “bazı C, devamlı olmaksızın C olduğu müddetçe B’dir” 

dediğimiz zaman, “devamsızlık” şu sözümüzdeki gibi olur: “C olduğu müddetçe B olan bazı 

C’ler, bi’l-fiil B değildir”. Bundan dolayı da onun çelişiği “C olduğu müddetçe B olan her C, 30 

daima B’dir.” olur.  Biz “Bazı C’ler, devamlı olmaksızın C olduğu müddetçe B değildir” 

dediğimiz zaman, “devamsızlık/lÀ-devÀm” şu sözümüzdeki gibi olur: “C olduğu müddetçe B 
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olmayan bazı C’ler, bi’l-fiil B’dir. Bundan dolayı da onun çelişiği “C olduğu müddetçe B 

olmayan hiçbir C, daima B değildir.” Bu yol, öncekilerin sözlerinin sıhhatini bilmek için 

güzeldir. İster tümel olsdun, ister tikel olsun bileşiğin çelişişği, kendi tikelleri arasındaki 

müredded mefhumdur. Bu yol, tek tek her biri arasındaki terdídden daha güzeldir. Çünkü 

eğer geçerli olursa, bu durumda biz, aslın doğruluğunu tahakkuk etmesi için üç veya dört 5 

önermenin geçersizliğine “òulfí burhan” getirme ihtiyacı duyarız. Ve bu, onundan bir türdür 

ve aynı şekilde, zikrettiklerimizin hilafına tümel olan bileşiğin kaidesine muhaliftir.] 

 

[26] Sen bunları öğrendiğin zaman, biz şöyle deriz: Bileşik ister tümel olsun, ister tikel olsun 

bileşiğin çelişiğine eşit olan tek bir önerme ortaya çıkarmamız bizim için mümkündür. 10 

Çünkü her bileşik ister tümel olsun, ister tikel olumlu veya olumsuz olsun, modalitesi, 

konuyu yüklemin çelişiği ile kayıtlayan bileşikten olan birinci cüzün modalitesi olan tek bir 

önermeye irca edilebilir. Yüklem; bileşik, olumlu olduğu zaman yüklemdir. Konu, yüklemle 

kayıtlanabilir. Yüklem de, olumsuz olduğu zaman yüklemin çelişiği ile kayıtlanabilir. 

Örneğin: “Her C, devamlı olmaksızın B’dir” sözümüz, “Bi’l-fiil B olmayan her C, bi’l-fiil 15 

B’dir.” sözüzmüze irca edilir. “Hiçbir C, devamlı olmaksızın bi’l-fiil B değildir” sözümüz, 

“bi’l-fiil B olan her C, bi’l-fiil B olmayandır.” sözümüze irca edilir. Bileşik, basit olan tek bir 

olumluya irca edildiği zaman, bu olumlunun çelişiği, bileşiğin çelişiğine eşittir. Bileşiğin 

çelişiği-bileşik ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun- modalite[cihet] ve nicelik 

bakımından, daima birinci cüze zıt olan olumsuz olur ve “her C, devamlı olmaksızın B’dir” 20 

sözümüzün çelişiği “bi’l-fiil B olmayan bazı C’ler, daima B değildir.” sözümüze eşittir. 

“Hiçbir C, devamlı olmaksızın bi’l-fiil B değildir.” sözümüzün çelişiği: “Bi’l-fiil B olan bazı 

C’ler, daima B olmayan değildir.”dir ve “bazı C’ler, devamlı olmaksızın C olduğu müddetçe 

B’dir” sözümüzün çelişiği “B olmayan hiçbir C, C olduğu müddetçe B değildir.” sözümüze 

eşittir. Çünkü asıl, “B olmayan bazı C’ler, C olduğu müddetçe B’dir.”e irca edilir. Her ikisi 25 

arasında çelişki vardır. Keza “bazı C’ler, devamlı olmadığı müddetçe B değildir” sözümüzün 

çelişiği “hiçbir C, C olduğu müddetçe B olmayan değildir” sözümüze eşittir. Çünkü asıl, 

“bazı C’ler, C olduğu müddetçe B olmayarak B’dir”e irca edilir. Ve aralarında çelişki vardır. 

 

[27] Kural şudur: Bileşik-ister tümel olumlu olsun, ister tikel olumlu olsun- konusu, 30 

yüklemin çelişiği ile kayıtlanarak olan aslın konusu, yüklemi de modalite[cihet] ve nicelik 

bakımından aslın birinci cüzüyle çelişik olan aslın yükleminin aynı olan bir önermeden 
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oluşur. [Bileşik] eğer tümel veya tikel olumsuz olursa, konusu, yüklemle kayıtlı olan aslın 

konusu, yüklemi de modalite[cihet] ve nicelik bakımından birinci cüze zıt aslın yükleminin 

çelişiği olan önermeden oluşur. Bu, yüklemlilerin hükmüdür. 

 

[28] Şartlılara gelince, onların çelişikleri, şartlar bakımından yüklemlilerin çelişikleri gibidir, 5 

ancak onda “luzÿm’da, èinÀd’da ve ittifak’ta birlik şart koşulur. 

 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

[7.1] Bil ki, bir şeyin çelişiği, bu şey ister önerme olsun, ister müfret olsun herhangi bir kayıt 

ve başka bir itibar olmaksızın sadece onun ortadan kaldırılmasıdır. Onların önermelerin 10 

çelişikleri hakkında zikrettikleri onların çelişikleri değildir, belki çelişiğin eşiti bir şeydir. 

Bundan dolayı onlar burhanlarda, aradıkları şeyler hakkında önermelerin çelişiği ile delil 

getirmey ihtiyaç duymadılar ve her bir önerme için çelişiğine eşit önerme ortaya koydular; 

bunu da mücerred ref/ortadan kaldırma hakkında hükmü ortaya çıkarmanın zor olmasından 

dolayı öndürmeler, kıyaslar ve bunların dışındaki şeylerde hükümlerin ortaya çıkmasının 15 

geçerli olmasını sağlamak için yaptılar. 

 

[7.2] Burada incelenmesi gereken bir nokta var: O da şu: Harici olan olumsuzda konunun 

varlığı şart koşulursa, tümel olumlunun tikel olumsuzla beraber, tümel olumsuzunda tikel 

olumlu ile beraber ortadan kalkması caiz olur. Şayet konu maèdÿm olursa ve şart 20 

koşulmazsa, olumsuzun konusunun, maèdÿmdan olan olumsuzun maèdÿmun hali olma 

ihtimalinden dolayı olumlunun konusunda daha genel olması gerekir. Bundan dolayı da 

tümel olumlu, tikel olumsuz ile beraber, tümel olumsuz da tikel olumlu ile beraber doğru 

olur. Böylece çelişki ortadan kalkar. Eğer imkÀn konunun fertleri hakkında şart koşulursa, 

“hakikiye”de de aynı şekildedir. Çünkü bu, aynı şekilde olumsuzda da şart koşulursa, her 25 

ikisinin ortadan kalkması caiz olur. Bundan dolayı konu imkÀnsız olur. Örneğin: Her şerik-i 

BÀrí Àlimdir. Bazı şerik-i BÀrí Àlim değildir. Eğer şart koşulmazsa, olumsuzun konusu, 

olumlunun konusundan daha geneldir. Aynısı “harici”de de gerekli olur. 
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[7.3] Sen dersen ki: Ne “olumsuz harici”de konunun varlığı şart koşulur, ne de “hakiki”de 

onun imkÀnı şart koşulur, ancak konuda birliğe itibar edilir. O zaman da onların zikrettikleri 

düşer. 

 

[7.4] Derim ki: Bu, önermenin mefhumuna fazladan bir kayıttır. Kayıtlı olanın çelişiği, 5 

mutlakın çelişiği değildir. Mantığın araştırmaları da onun mutlak olanları üzerinde caridir. 

Şayet kayıtlı olan caiz olursa, döndürmeler ve onun dışındakiler hakkındaki hükümlerden 

birçoğu geçersiz olur. Onlar tikeller arasında da çelişkiyi caiz gördüler. Oysa böyle değildir. 

Mantık hükümlerinde ıtlaka(genel olana) riayetin gerekli olduğu bilinmektedir. O da şüpheye 

yönlendirir. 10 

 

Sekizinci Fasıl Sekizinci Fasıl Sekizinci Fasıl Sekizinci Fasıl     

Düz Döndürme ve Düz Döndürme ve Düz Döndürme ve Düz Döndürme ve Onunla İlgili ŞeylerOnunla İlgili ŞeylerOnunla İlgili ŞeylerOnunla İlgili Şeyler    

 

[1] İki bahsi var:  15 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir: Tarifi: [Dilde birinciyi, mutlak olarak ikinci ile değiştirmektir. Mantık’ta] zikredilen 

önermenin taraflarından her birini, niteliği ve doğruluk hali baki kalarak diğeriyle 

değiştirmektir. Onun içine şartlıların döndürmesini de dÀhil etmek için “önermenin tarafları” 

dedik, bazılarının zikrettiği gibi “konu ve yüklem” demedik. “Zikredilen” sözümüzü, “aslın 

tarafları, konunun zatı ve yüklemin vasfıdır” denilmesini def etmek için ekledik. 20 

Döndürmenin tarafları, bunun[konunun zatı ve yüklemin vasfının] hilafınadır. Bundan dolayı 

da döndürme, aslın taraflarını değiştirme değildir ve döndürme ismi, mecazi olarak 

değiştirmeden sonra ortaya çıkan önermeye ıtlak olunur. 

 

[3] İki:İki:İki:İki: Önermelerin döndürmesi: [Bilmen gereken “döndürme” ile kastedilen “aslı” 25 

gerektiren önermenin özelidir. Kıyasta sonucun hükmü de aynı şekildedir ve o zaman burhÀn 

ancak iki şeyin açıklanmasıyla döndürme üzerinde tamamlanır: Birincisi, döndürmenin 

varlığının lÀzım olması; ikincisi, ondan daha özel olanın varlığının lÀzım olmamasıdır. Ve 

sonucun hükmü aynıdır. Birincisi burhÀndan faydalanır. İkincisi çelişkiden. Sen bunları 
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öğrendiğin zaman, biz şöyle deriz:] Olumlu yüklemlilere gelince, niceliği ne olursa olsun, 

yüklemin varlığının daha genel olma ihtimalinden dolayı “tikel” olarak döndürülür.  

 

[4] İki daime ve iki Àmme’ye gelince, onlardan her biri “híníye-i mutlaka” olarak 

döndürülür. Ona birkaç yönden işaret edilebilir: 5 

 

[5] (a) [İftiraz:] “Örfiye”de “C olduğu müddetçe B olan C’nin zatını D farzedilir”, bu 

durumda da  “D, C olduğu müddetçe B’dir”, ancak o[D] bi’l-fiil C’dir[yapısı itibariyle 

“C”nin fertlerinden olduğundan dolayı]. Bundan dolayı da B ve C, orada zorunlu olarak bir 

araya getirilir. Böylece: “Bazı B’ler, B olduğu müddetçe C’dir. [MeùÀliè’nin sahibi gibi] 10 

bazıları bu burhan hakkında üçüncü şekilden yardım almışlardır. Bu ise, daha açık olanı daha 

kapalı olanla ispat etmektir. 

 

[6] (b)  [Hulf:] Döndürmenin çelişiğini, birinci[şekil]den bir sonuç elde etmek için asıl 

(döndürmesi yapılan temel önerme) ile birleştirmek şeyi bizzat kendisinden 15 

olumsuzlamaktır.[Örneğin: “Bazı C’ler, C olduğu müddetçe B’dir” doğru olduğu zaman, 

“bazı B’ler, B olduğu müddetçe C’dir.”inde doğru olması gerekir. Aksi durumda “hiçbir B, 

B olduğu müddetçe C değildir” olan çelişiği doğru olur. Bundan dolayı da biz onu asla 

bitiştiriz. Hüküm de “bazı C’ler, C olduğu müddetçe B’dir” ve “hiçbir B, B olduğu müddetçe 

C değildir.” olur. Birinci şekilden şu sonuç çıkar: Bazı C’ler, C olduğu müddetçe C değildir. 20 

Ve o da muhaldir.] 

 

[7] (c)  [Döndürme yolu:] Döndürmenin çelişiğini, [eğer asıl tikelse, nicelik bakımından] 

aslın çelişiğine veya [eğer asıl tümelse,] zıddına irca ederek döndürmektir. Örneğin 

“örfiye”deki gibi aslın konusunun, onun yükleminin vasfından ayrılma ihtimalinden dolayı 25 

daha özel olan gerekli olmaz. Tıpkı şu sözümüzdeki gibi: Her gülen, zorunlu olarak insandır.  

 

[8] İki òÀããÀ, devamlı olmaksızın “óíníye” olarak döndürülür. Híníye’ye gelince, onun 

luzumu daha önce geçtiği gibi “Àmme”dir.  

 30 
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[9] “Devamsızlık[lÀ-devÀm]”a gelince, “B olduğu müddetçe C olan B’den bu bazıları, bi’l-

ıtlak C değildir”, aksi durumda daima C olur. Akabinde daima B olur. Bu, hulftur. Böylece 

o, devamlı olmaksızın B olduğu müddetçe C’dir.  

 

[10] İki vaktiye[, yani vaktiye ve münteşire], iki vucudiye[, yani vucudiye-i lÀ-daime ve lÀ-5 

zaruriye] ve mutlaka[-i Àmme], ancak zikredilen yönlerle mutlaka-i Àmme olarak döndürülür 

ve “híníye-i mutlaka’da olduğu gibi, iki vasfın ayrılacağı ihtimalinden dolayı daha özel olan 

gerekli olmaz. Tıpkı şu sözümüzdeki gibi: “Her tutulan, devamlı olmaksızın bir vakitte ışık 

verir.  

 10 

[11] İki mümkün’e[, yani mümküne-i òÀããa ve Àmme’ye] gelince, konunun bi’l-fiil yüklem 

üzerinde doğrulanmasının mümkün olmaması ihtimalinden dolayı döndürülmez. Döndürme 

şu sözümüzdeki gibidir: Her ümmí, bi’l-imkÀn kÀtiptir. Yanlışı: Bazı kÀtipler, bi’l-imkÀn 

ümmídir. 

 15 

[12] Onlar, ikisinin[iki mümkünün mümküne-i Àmme olarak]döndürülmesine üç yönden 

delil getirdiler: 

 

[13]  [İftirazi olan] birincinin cevabı: Bu, konunun yüklem üzerinde doğrulandığı şeyle 

mümkün olmayarak, yüklemin mümkün olduğu şeyle, konunun bi’l-fiil doğrulanmasını 20 

gerektirir. Döndürme, budur.[Örneklerle şöyle diyebiliriz: “Bazı C’ler, imkÀn-ı Àmm ile 

B’dir” doğru olduğu zaman, imkÀn ile B olan C, D farzedilir. Böylece de D, imkÀn ile B 

olur, bi’l-fiil C olur. Bu durumda da “bazı B’ler C’dir.” olur. O zaman “imkÀn ile bazı B’ler, 

bi’l-fiil C’dir.” olan lazım, döndürme değildir, belki döndürme “bi’l-fiil bazı B’ler, imkÀn ile 

C’dir.” olur. Ve bu da iftirazdan lazım olmayandır.] 25 

 

[14] [Òulf olan] ikincisinin cevabı: [“Hiçbir C, zorunlu olarak B değildir.” sözümüz olan 

döndürmenin çelişiği büyük öncül, mümküne olan asıl küçük öncül yapılır ve asıl tümel 

olduğu zaman “hiçbir C, zorunlu olarak C değildir.” sonucu; asıl tikel olduğu zaman “bazı 

C’ler, C değildir.” sonucu elde edilir.] Birinci[şekil]de [sonuç veren] mümküne olan küçük 30 

öncülün sonuç vermesi men edimiştir. 
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[15] [Döndürme yolu olan] üçüncünün cevabı: [Döndürmenin çelişiğini “hiçbir C, zorunlu 

olarak B değildir.” sözümüze döndürürüz ve o da aslı nefyeder.] Zorunlu olan olumsuzun, 

[olumsuz] zorunlu olarak döndürülmesi men edilmiştir. 

 

[16] Tümel olumsuzlara gelince, [zorunlu ve daime olan] iki daime, daime-i mutlaka olarak 5 

döndürülür. [Meşrute-i Àmme ve örfiye-i Àmme olan] iki Àmme, diğer iki yönle “örfiye-i 

Àmme” olarak döndürülür.  

 

[17] Zorunluluk ve meşrute, [mütekaddimÿn’dan] bazılarının iddia ettikleri gibi, aynen 

kendileri gibi döndürülmezler: Şu sözlerimizin doğrulu ile: “Hiçbir kÀtip, zati zorunluluk’la 10 

ümmí değildir. Ve vasfí olanda aynı şekilde yüklemi, bizzat kendileri olarak döndürmenin 

yanlışlığı ile beraber “ümmí’nin zatı” yapar.  

 

[18] [Meşrute-i òÀããÀ ve örfiye-i òÀããa olan] iki òÀããÀ, bazılarında “devamsızlık[lÀ-devÀm]” 

kaydıyla beraber, “örfiye-i Àmme” olarak döndürülür. Örfiye-i Àmme’ye gelince, daha önce 15 

geçtiği gibidir.  

 

[19] Bazılarındaki “devamsızlık[lÀ-devÀm]”a gelince, şayet sabit olmazsa, daima asla ait 

olandaki bütün hakkındaki “devam” sabit olur. Bu, hulftur ve şu sözümüzün doğruluğu ile 

bütün hakkındaki devamla beraber döndürülmezler: “Hiçbir yürüyen, devamlı olmaksızın 20 

yürüdüğü müddetçe sakin değildir.” şu yanlış sözümüzle beraber: Hiçbir sakin, devamlı 

olmaksızın sakin olduğu müddetçe yürüyen değildir. Çünkü sakinlerin bazıları, daima 

yürüyen değildir: Dağ gibi. Eğer “devamsızlık[lÀ-devÀm]” ile Şeyh[İbn SínÀ’dan] 

nakledildiği gibi tek tek her biri hakkında değil de, bütün hakkındaki “devamsızlık” 

kastedilirse, her ikisi de aynen kendileri gibi döndürülür ve “devamsızlık” ile 25 

mütekaddimÿn’un muradı, orada onların kendileri gibi döndürülmediklerini söylemelerine 

benzer. Onlar, zikredilen yönlerden, olumsuz zorunlunun ve meşrutenin aynen kendisi gibi 

döndürüldüğüne delil getirmişlerdir. Onun cevabını sen öğrendin. Diğer iki yönle ikisini 

İmÀm[RÀzí] Mulaòòaã’ta zikretti. 

 30 

[20] Bir:  Şayet “hiçbir B, zorunlu olarak B değildir.” doğru olmazsa, “bazı B, bi’l-imkÀn 

C’dir.” doğru olur. Mümkün, kendi vukuunun farzedilmesinden muhal olduğunu 
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gerektirmez. Ve burada gerektirir, çünkü şayet “bazı B, bi’l-fiil C’dir.” doğru olursa, “bazı 

C, bi’l-fiil B’dir.” doğru olur.” Ve “hiçbir C, zorunlu olarak B değildir.” olur. Bu da òulftur. 

Veya onu asla, muhali sonuç olarak çıkarmak için ekleriz. Meşrute’nin hükmü de aynıdır. 

 

[21] Onun cevabı: C’nin bi’l-fiil B’de doğruluğu farzedilirse, bu durumda C’nin fertlerinde, 5 

olumsuzun halinin dışında bir şey ziyade olur. B’nin zait fertte doğruluğu, onun, öncelikle 

olumsuzun hükmü altında olan fertlerden olumsuzlanmasını nefyetmez ve bundan dolayı da 

çelişki olmaz. Asıl ile beraber, şayet küçük terim orta terimin altında derç edilirse, muhal 

sonuç olarak çıkar. Sen şimdi bunun açıklamasını öğrendin. Müteaòòirÿn ise, bu yanlışın 

çözümünde, ifade edilmesi bu kitaba layık olmayan ifadelerin tanımından kısır yönler 10 

zikrettiler. Onlardan bazıları bu açıklamanın doğru olduğunu iddia etti. Ve onun cevabı[nda 

söylenen şey] mugalÀtadır. 

 

[22] İki: Uyuşmazlık, ancak iki yönden tahakkuk eder ve onu İmÀm[RÀzí] uygun görmüştür. 

Bu, birincisinden daha zayıftır. Çünkü asıl hakkındaki uyuşmazlık, konunun zatı ve 15 

yüklemin vasfı arasındadır. Döndürmede aranılan şey, yüklemin zatı ve konunun vasfı 

arasındaki uyuşmazlıktır. Onlardan biri diğerinin neresindedir? Meşrute’nin hükmüde 

aynıdır. Evet, şayet vasıf için olumsuza bir giriş olsaydı bu durumda bu burhan ile aynen 

kendileri gibi döndürülürlerdi. 

 20 

[23] [Olumsuzlardan] geriye kalan[iki vaktiye, iki vucudiye, iki mümküne ve mutlaka-i 

Àmme olan bu] yedisine gelince, onların en özeli olan vaktiyenin döndürmesinin 

yokluğundan dolayı döndürülmezler, çünkü “hiçbir Ay, belirli vakitte tutulmaz” doğrudur. 

(Bu) onun döndürmesinin yanlışlığının bi’l-imkÀn olmasıyla beraberdir. Çünkü “her tutulan, 

zorunlu olarak Ay’dır.” ve özelin döndürmesinin yokluğu, genelin döndürmesinin yokluğunu 25 

gerekitirir. Çünkü genelin döndürmesi, özelin döndürmesini gerektirir. Onlar[müteaòòirÿn 

bilginlerinden bir grup] şöyle dedi: Onun imkÀnsız olan konusuna girmesi bakımından 

önerme hakiki olarak alınırsa, yedisi tikel daime olarak döndürülür, çünkü o zaman “hiçbir 

C, bi’l-fiil B değildir.” doğru olduğu zaman, “daima hiçbir B, daima C değildir.” doğru olur, 

aksi durumda “daima bazı B’ler, bi’l-ıtlak C olur.” Böylece de “bazı C’ler, daima B’dir” ve 30 

“hiçbir C, bi’l-fiil B değildir.” olur. Bu da òulftur. Bu doğru olduğu zaman, büyük öncül, 

nefsü’l-emr’de doğru olan küçük öncül yapılır ve o da şu sözümüzüdür: Daima her B, bi’l-
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fiil B olur. Üçüncü şekilden bir sonuç çıkar: Bazı B’ler, daima C değildir. O da aranılan 

şeydir.  Asıl mümkün olduğu zaman, orta terimin konusunu devam yerine zorunlulukla 

kayıtlarız ve kalanı hali üzerine bırakırız. Bu itibarla çelişki ortaya çıkmaz. Çünkü biz, bu 

itibarla döndürmenin yanlışlığını men ettik. Daimi olan tutulma veya Ay ile olmayan 

tutulma, eğer imkÀnsız olursa, bu durumda o, bu itibarla Ay değildir. Bu, iki yönden zayıftır: 5 

 

[24] (a)  Birincisine gelince, döndürme, sadece asıldan gerekli olan şey değildir, belki onunla 

beraber başka bir şeydir ve o da yabancı öncüldür. Bundan dolayı da döndürme olmaz. 

 

[25] (b) İkincisine gelince, o, çoğunluk indinde kullanılan hariciye ve hakikiyede 10 

tamamlanmaz. Çünkü onların: “Daima her B, bi’l-fiil B’dir.” sözü, onun doğrusunun “C” 

olduğunu gerektirmez. Herhangi bir yönden bu burhanın açıklamasının, hariciyede ve 

hakikiyede tamamlanması ve yabancı [bir önermeye] ihtiyaç duymaması mümkündür. 

Böylece, asıl doğru olduğunda, daha önce geçtiği gibi, “daima hiçbir B, daima C değildir” 

sözümüz doğru olur. Ve bu doğru olduğu zaman, “bi’l-fiil bazı B’ler, daima C değildir” 15 

sözümüz doğru olur ve o da döndürmedir. Çünkü daima B olan şey, zihin bakımından bi’l-

fiil B’dir. Eğer konunun vasfının doğruluğu, zihni ve harici bakımından olmasından daha 

genel olursa, sen konunun tahkikini öğrendin. Bundan dolayı da “bi’l-fiil bazı B’ler, daima C 

değildir.” doğru olur. 

 20 

Tikel olumsuzlara gelince, konunun varlığının iki hassa dışında daha genel olması 

ihtimalinden dolayı onlardan bir şey döndürülmez. Çünkü [iki hassa’nın] her ikisi aynen 

kendileri gibi döndürülür. Devamsızlık dolayısıyla tek bir zat üzerine olan doğruluktan ve 

orada ikisi arasındaki ayrılıktan, yüklemin olumsuzu gerekir. Ve bundan da döndürmenin 

doğruluğu gerekli olur. 25 

 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

[26] Olumsuz, konunun olumsuzu ve maèdÿmu olduğu zaman, yüklem, ancak zihni olarak 

alındığında döndürülür ve aksi durumda olumsuzun olumsuzu, olumluyu gerektiren 

maèdÿmdan gerekli olur. Ve bu da muhaldir. Çünkü “zorunlu olarak insan olmayan hiçbir 30 

şey, şerikü’l-BÀrí değildir.” ve “mevcut olamayan hiçbir şey, mevcut olmadığı müddetçe 
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boşluk değildir.” yanlışı ile beraber doğru olur: “Hiçbir şerikü’l-BÀrí insan değildir.” Aksi 

durumda “her şerikü’l-BÀrí insandır.” doğru olur. 

 

[27] Denilirse ki: Şayet döndürme gerekli olmaz ise, şeyin kendisinden olumsuzlanması 

gerekir. O da muhaldir. [Bundan dolayı da “C olmayan hiçbir şey daima B değildir.” doğru 5 

olduğu zaman, “hiçbir B, daima C olmayan değildir.”in doğru olması gerekir. Aksi durumda 

“bazı B’ler C olmayandır.” doğru olur. Böylece o, “bazı B’ler daima B olmayandır.” 

Sonucunu elde etmek için asla bitiştirilirler. Ve o da muhaldir.] 

 

[28] Ben derim ki: Şayet bu şey mevcut olursa, muhal olur. [Şeyin mevcut] olmadığı zamana 10 

gelince, onun bizzat kendinden olumsuzlanması caizidir. Bundan dolayı da “hiçbir şerikü’l- 

BÀrí şerikü’l-bari değildir.” doğru olur. Bu çelişkiden de, tümel olumlu ve tikel olumlu, 

yüklemin iki olumsuzu olduğu zaman, aynı şekilde ancak zihin bakımından döndürüldüğü 

bilinir.[Çünkü zikredilen çelişkide “her şeriku’l-BÀrí insan değildir.” doğru olur ve “insan 

olmayan bazıları, harici, hakiki, hatta zihni olarak şeriku’l-BÀrí’dir.” doğru olmaz. Keza “her 15 

boşluk, mevcut değildir.” doğru olur ve “mevcut olmayan bazıları harici, hakiki, hatta zihni 

olarak boşluktur.” Doğru olmaz. Bunların tamamı olumlu ve olumsuz olan yüklemlilerin 

hükümleridir.]  

 

[29] Şartlılara gelince, ister tümel olsun, ister tikel olsun olumlu bitişik şartlı, hulf ile tikel 20 

olarak döndürülür. Ve döndürmenin çelişiği de döndürülür daha önce geçtiği gibi. [ Şartlılara 

gelince, ister tümel olsun, ister tikel olsun olumlu bitişik şartlı, òulf ve çelişiğin döndürmesi 

ile tikel olumlu olarak döndürülür. Çünkü “bazen A, B olduğunda C’de D’dir.” doğru olduğu 

zaman, “bazen C D olduğu zaman A’da B’dir.” doğru olur. Aksi durumda “hiçbir zaman C 

D olmadığı zaman A’da B’dir.” doğru olur. Biz onu “bazen A B olmadığı zaman A’da 25 

B’dir.”i sonuç olarak elde etmek için asla bitiştiririz. Ve o da muhaldir. Veya bu çelişiği 

“hiçbir zaman A B olmadığında C’de D’dir.”  sözümüze döndürülür ve “bazen A B 

olduğunda C’de D’dir.” olur. Bu, òulftur.] Tümel olumsuz, òulf ve [döndürme ile] aynı 

şekilde aynı kendi gibi döndürülür. Tikel olumsuza gelince, mukaddemin varlığının 

yüklemlilerde olduğu gibi daha genel olma ihtimalinden dolayı döndürülmez.  30 
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[30] Ayrık şartlılara gelince, tabii olarak onlar için döndürme tasavvur edilmez, belki vazèi 

olarak. 

 

[31] Döndürmeler ve kıyasların sonuçları üzerine olan burhanın tamamından, iddia edilen 

şey üzerine fazladan olanın yokluğunun açıklaması olduğunu bilmen gerekir. Orada çelişiğin 5 

suretlerinden bir suretin irad edilmesi yeterlidir. Biz, geçtiği yerlerde onu gördük. 

Bilginlerden biri, burada çelişiğin dışında başka bir yol zikretmedi. Bazen orada başka bir 

yol mümkün olabilir ve o da asıl veya kıyasla beraber nefyi istenilen şeyin çelişiği, ikisinin 

oluşturduğu bütünün imkansızlığı gerektirmemesiyle doğru olduğu zaman, onun 

lazım/gereken olmadığı bilinir; çünkü lazımın/gerekenin çelişiği melzumla beraber doğru 10 

olmayı imkansız kılar. Bu da güzel bir yoldur. 

 

[32] İmÀm [RÀzí Mulaòòaã’ta] olumsuz daime’nin “daime” olarak döndürülmesi hakkında 

bir şüphe ortaya attı. [Olumsuz daime, hakikiye olarak alınırsa, döndürülür.] Çünkü yazmak, 

insan için mümkündür. Onun[yazma işleminin] ondan[insandan] olumsuzlanması daima 15 

mümkündür. Şayet bu mümkün, olumsuz daime’nin “daime” olarak döndürülmesiyle 

beraber olursa, “hiçbir kÀtip, insan değildir” doğru olur. Bu da muhaldir. Bu, mümkünün 

farzedilmesinde gerekir ve o da döndürmeden gerekir. 

 

[33] Onun, onun her ikisinin bir araya gelmesinde gerekli olduğu [Keşf sahibi ve ona tabi 20 

olan müteaòòirÿn tarafından] cevaplanmıştır. Çünkü iki mümkün, muhal olarak bir arada 

olmayı gerektirebilir. Zeyd için yazmak ve onun yokluğu gibi.  

 

[34] Bu cevapta dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Çünkü o zaman o ikisinin 

oluşturduğu bütünün muhali gerektirmesi hali değildir veya halidir denilebilir. Eğer 25 

öyle[gerektirir] ise, bu durumda o zaman bu takdir üzere aslın doğruluğu, döndürmenin 

doğruluğunu imkÀnsız kılar ve o da aranılan şeydir. Eğer gerektirmezse, müstelzim 

döndürmedir, söylediğimiz gibi, belki onun cevaı yazma işi, şayet daima insandan 

olumsuzlanırsa, kÀtip, bi’l-fiil daima maèdÿm olur. Bundan dolayı da insanın daima ondan 

olumsuzlanması doğru olur. 30 
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[35] Tabii ve şahsi önermelerdeki tikel olumsuzların ve olumluların döndürmesi hakkında, 

ortaya çıkan şüphelere gelince örneğin bir kimse “hiçbir insan tür değildir.” ve “hiçbir Zeyd, 

insan değildir” sözlerimizin döndürmeinin olmadığını ve yine bir kimse “bazı türler 

insandır.” ve “ bazı insanlar Zeyd’dir.” Sözlerimin döndürmesinin olmasını kabul ederse biz, 

bu konudaki sözü nicelik sahibi önermelerin incelendiği fasla/kısma erteliyoruz.  Kim buna 5 

cevap isterse, onu oradan talep etsin. Ve aynı şekilde şartlıların döndürmesi hakkında da 

ortaya çıkabilirr. Bundan dolayı da her bütün, parçasını gerektirir. 

 

[36] Cüzün bütünü istilzamına gelince, tahkik dışıdır. Örneğin on, üçü gerektirir ve herhangi 

bir zaman ve takdir bulunarak üç, on’u gerektirmez. Keza her ayrık özellik[òÀããa], aksi 10 

geçerli olmaksızın “tür”ü gerektirir. Çünkü insan, vakitlerden ve takdirlerden bir şeyde 

“kÀtip”i gerektirmez. Ve bu, şartlı kıyasların sonuçları hakkında bir kıymet düşüklüğünü 

gerektirir. Bu yer, şartlılar kısmına ertelediğimiz bir fazlalığı gerektirmektedir. 

SonSonSonSonssssözözözöz    

[37] Döndürmede, önermenin taraflarından biri varlık bildiren[muhóaããal/vucudí] bir işe 15 

nisbet edildiği zaman, hata/bozukluk ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı da varlık bildirenin 

varlığının sadece konu veya yüklem olduğu zannedilmektedir. Örneğin: Her melik, tahtın 

üzerindedir. Ve her kazık duvar içindedir. Her yaşlı gençtir. Bundan dolayı döndürmede 

“bazı tahtların melik üzerinde”, “bazı duvarların kazık içine”, “bazı gençlerin ihtiyar” olduğu 

zannedilir. Bu önermelerde yüklemin nisbeti bilindiği zaman, şüphe ortadan kalkar. Çünkü 20 

“taht üzerinde olan bazı şeylerin melik olduğu, duvar içindeki bazı şeylerin kazık olduğu ve 

genç olmuş olanlardan bazılarının ihtiyar olduğu” doğru olur ve ancak varlık varlık bildiren 

bir işle kayıt altına alınırlar, çünkü şayet varlık bildirmeyen bir işe nisbet edilirse, “bazı 

insanlar at olmayandır”, veya “insan olmayan bazıları, at üzerindedir” doğru olur. Çünkü 

bazı at olmayanlar, insanda ve bazı atlar da insan olmayan üzerinde  doğrulanabilir.  25 

 

[38] Keşşí, eski bilginlerden [döndürmenin olmadığı durumda ] bu türden bir yanlışlık 

nakletti ki o da şudur:  "Hiçbir cisim, bütün yönlerde sonsuza kadar yayılmaz.” 

döndürmesinin yanlışlığı ile beraber doğru olur: “Bütün yönlerde hiçbir yayılma, zorunlu 

cisim olarak sonsuz değildir.” Çünkü  “sonsuza doğru yönlerdeki her yayılma, cisimdir”. Ve 30 

o [Keşşí] onun çözümünü şöyle zikretti: Cisimden olumsuzlanan, ancak sonsuzdur. Çünkü 
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yönlerdeki yayılmanın cisimden olumsuzlanması mümkün değildir ve o zaman da “sonsuza 

sahip olan hiçbir şey, cisim değildir.” doğru olur. Bu, zayıftır. Çünkü bütün, onun üzerinde 

doğru olmadığında, bu durumda zorunlu olarak ondan olumsuzlanır. Problemde olduğu gibi 

kalır. 

 5 

[39] Belki onun cevabı şöyledir: O [asıl olan önerme], eğer harici ve hakiki olarak alınırsa, 

döndürmenin yanlışlığını men ederiz, çünkü o zaman döndürmenin çelişiği yanlış olur. Eğer 

o, zihni olarak alınırsa, aslın doğruluğunu men ederiz, çünkü o zaman onun çelişiği zihin 

bakımından doğru olur. Allah en iyisini bilir. 

    10 

Dokuzuncu Fasıl Dokuzuncu Fasıl Dokuzuncu Fasıl Dokuzuncu Fasıl     

TersTersTersTers Döndürme Döndürme Döndürme Döndürme    

 

[1] İki konuda incelenecektir: 

 15 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir:  TarifiTarifiTarifiTarifi: Her iki tarafın çelişiğini, diğer tarafın yerine koyarak almaktır. 

 

[3] Şeyh[İbn SínÀ] şöyle dedi: O, yüklemin çelişiğini konu, konunun çelişiğini yüklem 

yapmaktır. Bu, şartlıları kapsamamaktadır, aksine konu “üzerine hüküm verilen” ile 

değiştirildiği zaman, yüklemde “kendisiyle hüküm verilen” ile değiştirilir[denildiğinde 20 

şartlıları kapsar]. 

 

[4] İmÀm [RÀzí] ve müteaòòirÿn’dan bir grup bilgin[Keşf’in sahibi ve onlara tabi olanlar] 

Şeyh[İbn SínÀ]’in sözünde bir çelişki olduğunu iddia ettiler. Çünkü bazı suretlerde konunun 

aynı yüklem, yüklemin çelişiğini de konu yaptı. Ve orada şöyle demiştir: “Hiçbir insan, taş 25 

değildir.” sözümüz, “taş olmayan bazı şeyler, insandır.”ı gerektirir. Böylece de konunun aynı 

yüklem yapılmıştır. Aynı şekilde tümel olumlunun döndürmesinde şöyle dedi: “Her C, 

B’dir.” sözümüz doğru olduğu zaman, o, “B olmayan her şey, C olmayandır.”ı gerektirir. 

Eğer yüklem bu önermede “maèdÿle” olarak alınırsa, önerme “iki taraflı olumlu maèdÿle” 

olur ve o zaman da onun çelişiği “iki taraflı olumsuz maèdÿle” olur. Bu durumda da 30 
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döndürmenin yanlışlığından “B olmayan bazı şeyler, C’dir.” sözümüzün doğruğu gerekli 

olmaz. Çünkü o, ne döndürme için çelişiktir, ne de daha önce öğrendiğin gibi yapısının daha 

özel olmasından dolayı onun çelişiğinin lazımıdır, ancak o, kendi luzumu ile açıklanır. Eğer 

döndürme olumsuz olarak alınırsa, konun çelişiği yüklem olmaz, belki aynı olur. Sonra şöyle 

dediler: Belki, ters döndürmenin konun veya çelişiğinin yüklemin çelişiği üzerine 5 

yüklenmesi olarak söylenmesi doğrudur. 

 

[5] Bazıları şöyle dedi: Şeyh [İbn SínÀ], aslın niteliğine muhalif olarak yüklemin çelişiğini 

konu, konunun aynını yüklem olarak almıştır. Ve onunla beraber Ebu’l-BerekÀt da böyle 

dedi. 10 

 

 [6] Doğrusu iş, her iki grubunda iddia ettiğinin kasinedir. İkincisine gelince, Şeyh’in sözü 

buna delÀlet etmez, belki onun hilafına delÀlet eder. Birincisine gelince, ne Şeyh’in sözünde 

bir çelişki vardır, ne de çelişik olmayanı olmada onun zikrettiklerinden bir şey gerekli olur, 

ne de çelişiğin veya lazımın yerine çelişiğin lazımı gerekir, çünkü Şeyh’in sözünün herhangi 15 

bir yönden açıklamasının bütün şüpheleri düşürmesi mümkündür. Sarih akıl, doğrusunun bu 

olduğuna şahitlik eder. Ve o da bizim şöyle dememizdir: Şeyh indinde döndürme, “yüklemin 

çelişiğini konu, konu çelişiğini, nitelik ve doğruluk bakımından asla uygun olarak yüklem 

yapmaktan” ibarettir. Ancak burada onların kaçınılması gereken bir durum hakkında 

şaşkınlıklarını ortaya koydukları bir incelik var ve o da Şeyh’in “tarafların çelişiğini 20 

olumsuzluk manasında alması, èudÿl manasında almamasıdır”. Çünkü sadece şeyin çelişiği, 

nefyi ve ve nefyi olmaksızın sadece olumsuzu, onun herhangi bir şey üzerindeki doğruluğu 

ile beraberdir. Çünkü bu, çelişikten daha özeldir. Bundan bilinen de şudur: Müteaòòirÿn’un 

aldığı şey, “ters döndürme” değil, belki başka bir gereken/lazımdır. Bunun üzerine bütün 

şüpheler zail oldu.[Onların iki ikinci şüphe hakkındaki sözlerine gelince, ters döndürmede 25 

yüklem maèdÿle olarak alınırsa, ters döndürmenin yanlışlığından “B olmayan bazı şeyler, 

C’dir.”in doğruluğu gerekli olmaz. Çünkü biz o “maèdÿle olarak alınır dedik, belki olumsuz 

olarak ta alınır. Ve o zaman da ters döndürmenin yanlışlığından “B olmayan bazı şeyler, 

C’dir.”in doğru olması gerekir. Onun takriri şöyle denilmesidir:] Çünkü o zaman “her C, 

B’dir.” sözümüz doğru olduğu zaman, her iki tarafın olumsuzunun olumlusu olarak “B 30 

olmayan her şey, C olmayandır.” sözüzümüze döndürülür. Aksi durumda “B olmayan her 

şey, C olmayan değildir.” [olan çelişiği]doğru olur ve o da “B olmayan bazı şeyler, C’dir.”i 
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gerektirir. Aksi durumda “B olmayan hiçbir şey, C değildir.” doğru olur ve o da “B olmayan 

her şey, C olmayandır.”ı gerektirir. Öğrendiğin gibi, olumsuz, yüklem olan olumusuzun 

olumlusuna eşittir. 

 

[7] Veya şöyle deriz: “B olmayan her şey, C olmayan değildir.” doğru olduğu zaman, “B 5 

olmayan şeyin varlığı” tahakkuk eder, aksi durumda olumsuz, maèdÿm hakkında 

doğrulandığı için “B olmayan hiçbir şey, C değildir.” doğru olur ve o da “B olmayan her şey, 

C olmayandır.”ı gerektirir ve “B olmayan bazı şeyler C’dir.” doğru olduğu zaman. Veya 

şöyle diyelim: Şayet döndürme yanlış olursa, ona eşit olan şeyde yanlış olur ki o da, daha 

önce öğrendiğin gibi, bileşik olan olumsuzun onun konusunun aynı ve onun yükleminin 10 

çelişiğidir. Ve o da ikinci görüş[müteaòòirÿn’un görüşü] tarafından döndürme yapılmıştır. 

Bundan dolayı da onun çelişiği gerekli olmuştur ve o da aynıyla zikredilen olumludur. Tuhaf 

olan şu ki, onlar[müteaòòirÿn] asıl için bu olumsuzun luzumunu itiraf ettiler ve onlar, [Şeyh 

tarafından ters döndürme olarak alınan] bu olumlunun, konunun varlığından müstağni olarak 

olumsuz kuvvetinde olduğunu kabul ettiler. Bununla beraber [Keşf’in ve MeùÀliè’nin sahibi] 15 

bu olumlunun asıl için olan luzumunu kabul etmediler. 

 

[8] Onların “konunun aynı, olumsuzda yüklem yapılır.” sözüne gelince, böyle değildir, 

çünkü “hiçbir insan, taş değildir.” doğru olduğu zaman, her iki tarafı da olumsuz olan “her 

taş olmayan insan olmayan değildir.”e döndürülür, ancak o, “bazı taş olmayanlar, insandır.” 20 

manasında olduğu için Şeyh, onu, lafız bakımından kolay ifade edildiği için döndürmenin 

yerine koydu. Bundan dolayı da aslÀ Şeyh’in sözünde bir çelişme olmadığı öğrenilmiş oldu. 

Sen bu olumlunun, bu olumsuza eşit olduğunu öğrendiğin zaman, bu durumda asıl için olan 

onun[olumlunun] luzumunun onun için[asıl] onun[olumlunun] luzumunu gerektirir. Kim bu 

olumsuzu döndürürse, onunla münakaşa olmaz. 25 

 

[9] İki:İki:İki:İki: [Keşf’in sahibi gibi] bazıları bu babı[ters döndürmeyi], asıl ve döndürmede èudÿl’u, 

tahsil’i, olumsuzu ve her iki taraf için itibarları karıştırarak uzattılar. 

 

[10] Ancak Şeyh, bu konuda müsamahalı davrandı ve [İşÀrÀt gibi] bazı kitaplarından, 30 

mantıkça ona az ihtiyaç duyulmasından dolayı onu çıkardı.  
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[11] Ancak biz, haricilerden olanların harici olarak, hakiki olanların hakiki olarak, zihni 

olanların zihni olarak döndürülmesine itibar ediyoruz. èUdÿl manasında değil de, olumsuz 

manasında ister varlık bildiren olsun, ister yokluk bildiren olsun veya olumsuz olsun her iki 

taraftan birinin çelişiğini almak şart koşulmuştur. Şayet taraf olumsuz olursa, varlık 

bildiren[muóaããal] olarak alınır. Çünkü olumsuzun olumsuzu, olumludur. 5 

 

[12] Sen bunu öğrendiğin zaman, biz, şöyle deriz: Her iki taraf varlık bildiren[muóaããal], 

yokluk bildiren[maèdÿle], olumsuz veya karışık olmaktan hali değildir. Bu, dokuz kısımdır: 

Onun altısı her iki tarafın varlık bildiren veya yokluk bildiren veya onlardan biri varlık 

bildirirken, diğeri yokluk bildirir veya yüklem olumsuz veya konu, yüklemin olumlusuna 10 

döndürülen ya varlık bildiren, ya da yokluk bildiren olur. Üçü ise, her iki tarafın olumsuz 

veya konunun olumsuz yüklemin, harici ve hakiki olduğu zaman döndürülemeyen varlık 

bildiren veya yokluk bildiren olmasıdır. 

 

[13] Birincisine gelince, “her C, B’dir.” doğru olduğu zaman, o, “B olmayan her şey, C 15 

olmandır.”ı gerektirir. Aksi durumda “B olmayan her şey, C olmayan değildir.” doğru olur 

ve o da “B olmayan bazı şeyler, C’dir.”i gerektirir daha önce geçtiği gibi. Yüklemi 

muóaããala olan olumlu, konunun ve yüklenin varlığını gerekitirir. Asıl ile beraber şeyin 

kendi çelişiğine yüklendiği sonucu çıkar ve aynı şekilde “C üzerinde doğru olan bazı 

mevcutlar, B değildir.” sözümüze döndürülür ve “her C, B’dir” olur. Bu da òulftur.[Ancak 20 

biz, konunun varlığını bu önermenin varlığının aslı nefyettiğini bilmek için açıklamıştık. 

Çünkü yüklem olan olumsuz önermenin konunun yanlışlığı ile doğru olması ihtimal 

dÀhilindedir. Ve o zaman da aslı nefyetmez. Çelişki faslında öğrendiğin şey, konu tikel 

olumsuzda maèdÿm olduğu zaman, tümel olumluyu nefyetmez.] 

 25 

[14] İkincisine gelince, “buud olmayan her şey”, döndürmenin yanlışlığı ile beraber, “harici 

ve hakiki olarak boşluk değildir.” doğru olur. Keza, “imkÀn-ı òÀãã ile mümkün olmayan her 

şey, imkÀn-ı Àmm ile mümkündür.”de doğru olur. Biz, konuyu var olanlarla özelleştirirsek, 

aynı şekilde “boşluk olmayan her şey, cüz değildir.”de doğrudur, aksi durumda bu asıl, 

yoklara[maèdÿmÀt] girdiğinden ve yokluk bildirme[èudÿl]nin ve varlık bildirme[taóãíl]nin, 30 

her ikisinde de döndürmenin yanlışlığı ile beraber yoklar[maèdÿmÀt] üzerinde imkÀnsız 

olduğundan doğru olmaz. 
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[15] Denilirse ki: Birincide onların zikrettiği burhÀn, bu üçünün döndürmesi üzerinde 

aynıyla kaimdir, bundan dolayı da o, eğer geçerli olursa, burada döndürme gerekli olur, aksi 

durumda bir şey ifade etmez. Sonra aynı şekilde “C olmayan her şey, B’dir.” doğru olduğu 

zaman, “B olmayan her şey, C’dir.”i gerektirir, aksi durumda “B olmayan bazı şeyler, C 5 

olmayandır.” doğru olur, onların zikrettiği gibi. Ve asıl ile beraber zikredilen muhal sonuç 

olarak çıkar ve aynı şekilde “C olmayan bazı şeyler, B olmayandır.” sözümüze döndürülür 

ve “ C olmayan her şey, B’dir.” olur. Bu da òulftur. 

 

[16] Derim ki: Kıyasın sonucunu kabul etmiyoruz, çünkü sizin “B olmayan bazı şeyler, C 10 

değildir.” sözünüz yüklemin olumsuzudur ve o da konu ve yüklemin varlığını gerektirmez. 

Bundan dolayı da ne küçük terimin mevcut olan orta terim altında derç edimesi gerekir, ne 

de burhanımızdan gerekli olduğu gibi “C olmayan üzerinde doğru olan bazı mevcutlar, B 

değildir.” sözümüzün doğruluğunu gerektirir. Bundan dolayı da olumsuzun konusunun tümel 

olumlunun konusu olmaması caiz olur ve böylece de her ikisi beraberce doğru olur. Olumlu 15 

olduğu zaman, bu, dokuzunun hükmüdür. Olumsuz olduğu zaman, daha sonra geleceği gibi, 

fiiliye olan bileşiklerde tamamı döndürülür. Konunun varlığının bu üçünde olumsuz 

olmasından dolayı, bu üçü, diğer altısı olmaksızın fiiliye olan basitlerde döndürülür. Çünkü 

“C olmayan hiçbir şey, bi’l-fiil B olmayan değildir.” doğru olduğu zaman, daha önce geçtiği 

gibi, “B olarak C olmayan şey üzerinde doğrulanır. Böylece de “bazı B’ler, bi’l-fiil C 20 

değildir.” doğru olur ve o da “Bazı B’ler, C değildir.”i gerektirir ki o da aranılan şeydir. 

Kalan iki kısımda aynıdır. 

 

[17] Bunu önceledikten sonra, deriz ki: Tümel olumlular, üçünden herhangi bir itibarla 

beraberdirler.  25 

 

[18] Burhandan zikrettiklerimizin aynıyla iki daime, daime olarak, iki Àmme örfiye-i Àmme 

olarak döndürülür. Zorunluluk kendi gibi döndürülmez.“Zorunlu olarak her kÀtip, ümmí 

değildir.” sözümüzün doğruluğu “bazı ümmíler, zorunlu olarak kÀtip değildir.” sözümüzün 

yanlışlığı ile beraberdir. Onun nefyettiği şeyin doğruluğu “her ümmí, bi’l-imkÀn kÀtiptir.” 30 

sözümüzdür. Aynı şekilde bu çelişkiyle meşrute’nin kendi gibi döndürülmediği öğrenilir. 

Evet, şayet meşrute, bir vasıf için giriş olması bakımından alınırsa, aynen kendisi gibi 
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döndürülür. Çünkü vasıf, yüklemi gerektirdiği zaman, yüklemin yokluğu vasfın yokluğunu 

gerekitirir.  

 

[19] İki òÀããa, bazılarında “devamsızlık” kaydı ile beraber “örfiye-i Àmme” olarak 

döndürülür. “Ámme”nin luzumuna gelince, geçtiği gibidir. “Devamsızlık”ın luzumunda 5 

gelince, o, “B olmayan bazı şeyler, bi’l-fiil C’dir.” sözümüzdür. Çünkü şayet doğru olmazsa, 

“B olmayan hiçbir şey, daima C değildir.” doğru olur ve düz döndürmeyle, asılda 

“devamsızlık”ın nefyine döndürülür, yoksa düz döndürmede geçtiği gibi, kendisi gibi 

döndürülmez. 

 10 

[20] [Vaktiye ve münteşire olarak] iki vaktiye, [vucudiye-i lÀ-daime ve lÀ-zaruriye olarak] 

iki vucudiye, [mümküne-i Àmme ve òÀããÀ olarak] iki mümküne ve mutlaka-i Àmme olan 

yedisine gelince, onların en özeli olan vaktiyenin döndürülmesinin yokluğundan dolayı 

döndürülmezler, çünkü “her Ay, devamlı olmaksızın bir vakitte tutulmaz”, “her tutulan, 

zorunlu olarak Ay’dır.” sözümüzün doğruluğuyla “bazı tutulanlar, bi’l-imkÀn Ay değildir.”in 15 

yanlış olması ile beraber doğru olur. Daha özelin döndürmesinin bulunmamasından, daha 

genelin döndürmesinin bulunması gerektiği öğrenilir. Bu, döndürmenin konusu, mutlak 

olarak aslın yükleminin çelişiği olduğu zamandır. Ancak bir kayıtla kayıtlı olduğu zaman, 

aslın konusu nefyedilir. 

 20 

[21] Denilmiştir ki: Bu yedisinin döndürmesi, daime olan tikel olumluyadır, çünkü “her C, 

bi’l-fiil B’dir.” doğru olduğu zaman, o, “daima B olmayan her şey, daima C değildir.”i 

gerektirir. Aksi durumda “daima B olmayan bazı şeyler, bi’l-fiil C’dir.” doğru olur. Asıl ile 

beraber “bi’l-fiil B”nin “daima B olmayan şey” üzerine yüklenmesi sonucu çıkar veya aslın 

çelişiğine döndürülür. “Daima B olmayan her şey, daima C olmayandır.” doğru olduğu 25 

zaman, ve “daima B olmayan her şey, böylece bi’l-fiil B olmayandır.” doğru olduğu zaman, 

bu durumda “bi’l-fiil B olmayan bazı şeyler, daima C olmayandır.” doğru olur ki o da 

aranılan şeydir. “Mümkün”de, orta terimin konusunun “zorunlulkuk” ile kayıtlanması 

devamı değiştirir. Ve çelişki, senin düz döndürmede öğrendiğin üzere de ortaya çıkmaz ve 

bu olumsuz tümeli gerektirmez. Bu, açıktır. 30 
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[22] Tikel olumlulara gelince, iki òÀããÀ’nın dışında yüklemin çelişiği dolayısıyla, konunun 

doğruluğu gerektirmesi ihtimalinden dolayı döndürülmezler. Yüklem, konunun fertlerinin 

bazısını gerektirdiğinde, dört devam[zarure, daime, meşrute ve örfiye] doğru olur. Ayrıldığı 

zaman, döndürmenin imkÀnsızlığı ile beraber kalan yedisi doğru olur. Birincisine gelince, 

onların örnekleri şöyledir: “Bazı mevcutlar, yokluğun mümkünüdür.”  sözümüz yanlışlığı ile 5 

beraberdir: “Yokluğun mümkünü olmayan bazı şeyler, mevcut değildir”. İkincisine gelince, 

onun örnekleri “bazı insanlar, kÀtip değildir.” sözümüz yanlışı ile beraber “bazı kÀtipler, 

insan değildir”dir. 

 

[23] Şeyh, onun döndürülmesine, mevcut olanlardan veya C ve B’den hariç olan 10 

maèdÿmlardan bir şeyin bulunması gerektiğiyle delil getirmiştir. Bundan dolayı da “B 

olmayan bazı şeyler, C olmayandır.” doğru olur ve bu da lazım değildir, çünkü “bazı 

mevcutlar, yokluğun mümkünüdür” doğru olur ki o, ister mevcut olsun, ister yok olsun onun 

dışında bir şey bulunmamakla beraber. Onun kabulunun takdirinden yapısının, 

luzumu/gereği asıl ile açıklanmamış döndürme olması gerekmez. 15 

 

[24] İki òÀããÀ, aynen kendileri gibi döndürülür. Çünkü “bazı C, devamlı olmaksızın C 

olduğu müddetçe B’dir.” doğru olduğu zaman, bi’l-fiil “C” ve “B” olan, C olmayan şeyin ve 

B olmayan şeyin bulunması gerekir. Aksi durumda “daima B olur” ve “devamlı olmaksızın 

olur” ve “B olmayan olduğu müddetçe C olmayan olur.” aksi durumda “B olmayan olduğu 20 

müddetçe C olur.”, bu durumda “C olduğu müdetçe B olmaz”. Bu da òulftur. Bundan dolayı 

da “B olmayan bazı şeyler, devamlı olmaksızın B olmayan oldukları müddetçe C 

olmayandır.” doğru olur ve o da aranılan şeydir. 

 

[25] Tümel olan olumsuzlara gelince, basitler ve mümküne-i òÀããa, konunun varlığının 25 

yokluk, yüklemin çelişiği için nefyeden olma ihtimalinden dolayı döndürülmezler.[Böyle 

olduğu zaman, konunun çelişiği yüklemin çelişiği için sabit olur. Bundan dolayı da yüklemi 

konudan olumsuzlamak mümkün olmaz. böylece de çelişiğin döndürmesi doğru olmaz.] 

 

[26] “Fiiliye” olanlara gelince, şu sözümüzdeki gibidir: Hiçbir boşluk buud değildir. (Bu) şu 30 

sözümüzün yanlışlığı ile beraberdir: Buud olmayan bazı şeyler, boşluk olmayan değildir”. 

Çünkü o, “buud olamayan bazı şeyler boşluktur.”u gerektirir ve o da yanlıştır. 
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[27] Şeyh ona “hiçbir C, bi’l-ıtlak B değildir.” doğru olduğu zaman, o, “B olmayan bazı 

şeyler, bi’l-fiil C’dir.”i gerektirir ile delil getirmiştir ve o da şu sözümüzün manasıdır: “B 

olmayan bazı şeyler, bi’l-fiil C olmayan değildir, aksi durumda “B olmayan hiçbir şey, C 

değildir.” doğru olur ve “hiçbir C, daima B olmayan değildir.” e döndürülür ve o da “her C, 5 

daima B’dir.”i gerektirir ve “hiçbir C, bi’l-ıtlak B değildir.” olur. Bu da òulftur. 

 

[28] Keşf’in sahibi [itiraz ederek] şöyle dedi: Biz “hiçbir C, hariçte B olmayan değildir.” 

sözümüzün “her C, hariçte B’dir.”i gerektirdiğini kabul etmiyoruz. Ve bu da ancak, şayet 

hariçte olumsuzun olumsuzu, yüklem olan olumsuz haricinin olumlusunun olumsuzu 10 

olmazsa gerekli olur. Çünkü onun manası şudur: “C”den bir şey, “B”nin ondan 

olumsuzlanmasıyla beraber hariçte mevcut değildir ve ondan da, “C” için asla vucud olmama 

ihtimalinden dolayı hariçte “B”ye sahip olan “C”nin vucudu gerekli olmaz. 

 

[29] Ben derim ki: Onun manasının böyle olduğunu kabul etmiyoruz, bilakis onun manası 15 

şudur: “C”den bir şey, hariçte “B”den olumsuzlanmaz, çünkü şayet döndürmenin konusu, 

daha önce öğrendiğin gibi, olumsuz olarak alınırsa, bu durumda o zaman olumlu, olumsuzu 

gerektirir. 

 

[30] Belki onun[Şeyh’in] cevabı şöyledir: Biz, düz döndürmede yüklemi madum, konusu 20 

olumsuz olan olumsuz, döndürülmez ve bundan dolayı da “B olmayan hiçbir şey, C 

değildir.” sözümüz “hiçbir C, daima B olmayan değildir.” sözümüze, çelişikte geçtiği gibi, 

“C”nin varlığının maèdÿm olma ihtimalinden dolayı döndürülmez. Bu, döndürme, hariç veya 

hakiki bakımdan olduğu zamandır. Zihin bakımından olduğu zamana gelince, çelişki irca 

edilmez. 25 

 

[31] Belki de Şeyh, bundan önce öğrendiğin gibi, ancak bu kısma itibar etmektedir ve aynı 

şekilde tikel olumsuzun, yüklem olan olumsuz tikel olumsuza döndürülmesine, onun “bazı 

C, bi’l-fiil B olmayandır.” doğru olduğu zaman, “B olmayan her şey, bi’l-fiil C olmayan 

değildir.”i gerektirir, aksi durumda “B olmayan her şey, daima C olmayandır.” doğru olur ve 30 

“Her C, daima B’dir.” sözümüze döndürülür” olduğundan burhan getirmektedir. Bu da 

hulftur. 
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[32] Onun cevabı: Biz her iki tarafla olumsuz olan olumsuzun, çelişiğin döndürmesiyle 

döndürülemeyeceğini açıklamıştık.  

 

[33] İki mümküne gelince, konunun, yüklemin çelişiğinden olumsuzlanan zorunlu olma 5 

ihtimalinden dolayı üç itibardan bir şeyle döndürülmez. Örneğin: Hiçbir zenci, imkÀn-ı òÀãã 

ile siyah değildir. (Bu da ) yanlışı ile beraberdir: Siyah olmayan bazı şeyler, imkÀnı Àmm ile 

zenci olmayan değildir”. Çünkü “siyah olmayan her şey, zorunlu olarak zenci değildir”. 

Onlar, o ikisinin döndürülmesi üzerine, burhanda geçtiği gibi, ve o ikisinin dışında 

olumsuzlardan, halini daha önce öğrendiğin, zorunlu olumsuzun aynen kendi gibi 10 

döndürülmesine daynarak delil getirilmiştir.  

 

[34] Bileşiklerden geriye kalana gelince, ister tümel olsun, ister tikel olsun bu üçünden hangi 

itibarla olursa olsun iki òÀããÀ dışında, zikredilen burhanla tikel mutlaka-i Àmme olarak 

döndürülür ve men de def edilir, çünkü konu olarak olumsuz olan olumsuz, o zaman onun 15 

yükleminin varlığına döndürülür. Bu, o, “devamsızlık” ile kayıtlandığınından dolayı asıldaki 

konunun varlığı içindir. 

 

[35] Veya şöyle deriz: “Bazı C, devamlı olmaksızın B değildir.” doğru olduğu zaman, “C” 

üzerine doğrulanan şey bulunur ve “B” ve “C” olmayan mevcut olur. Bundan dolayı da “B 20 

olmayan bazı şeyler, C’dir.” doğru olur. Tümelin hükmü de böyledir. 

 

[36] İki òÀããa’ya gelince, hangi nicelikte olursa olsunlar, devamsız olan híníye-i mutlaka 

olarak döndürülürler ve o da şu sözümüzüdür: “B olmayan bazı şeyler, devamlı olmaksızın B 

olmayan olduğu müddetçe C’dir”. 25 

 

[37] Híníye’ye gelince, menden salim olarak zikredilen burhÀn, o zaman “C”nin varlığı 

içindir ve onun için de “C” ve “B” üzerinde doğrulanan şey,“devamsızlık” ile ve “bi’l-fiil C 

olmayan” ile bulunur. Aksi durumda “daima B olmayan olur” ve aynı şekilde “B”nin 

olumsuzuyla “bi’l-fiil B olmayan olur” ve “B olmadığı müddetçe C olur”, çünkü “C olduğu 30 

müddetçe B olmayan oldu”. 
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[38] “Devamsızlık”a gelince, yapısı gereği “bi’l-fiil C olmayandır”. Ve bunun hepsi de 

açıktır. 

 

[39] Zihni olumsuzlara gelince, onlardan “fiiliyeler” ister tümel olsun, ister tikel olsun 

Şeyh’in men etmeden salim zikredilen burhanıyla zikrettiği “mutlaka” olarak döndürülür, 5 

çünkü “bazı C’ler, B değildir.” doğru olduğu zaman, hangi modaliteden[cihetten] olursa 

olsun “B olmayan bazı şeyler, bi’l-fiil C olmayan değildir.” doğru olur ki bunun manası da 

“B olmayan bazı şeyler, bi’l-fiil C’dir.” olur, aksi durumda “B olmayan hiçbir şey, daima C 

değildir.” doğru olur ve aslın nefyedilmişine döndürülür veya  aslın lazımı için büyük öncül 

yapılır ve o da bir şeyi bizzat kendi kendisinden olumsuzlamayı sonuç olarak çıkarmak için 10 

“bazı C’ler, B olmayandır.” dır, ancak asıl, bu itibarla konunun varlığı içini bunu gerektirir. 

O zaman da bu itibarla “her C, kendisinin dışındaki itibarlar olmaksızın C’dir.” sözümzü 

doğru olur, çünkü hariçte C olmadığı zaman ve hakikati bakımından mümkün olmadığı 

zaman da, “hiçbir C, hariçte C değildir.” sözümüz doğru olur. [Zihin bakımından 

alındığında] iki òÀããÀ’nın hükmü, burada onların hükmü gibidir[, yani devasız olan híníye-i 15 

mutlaka olarak döndürülür]. 

 

[40] Şartlılara gelince, luzumiyeden olan tümel olumlu bitişik şartlı, aynen kendi gibi 

döndürülür, çünkü lazımın yokluğu, melzÿmun da yokluğunu gerektirir. [Luzumiyeden olan] 

tikel [olumlu bitişik şartlı], mukaddemin varlığının, talinin çelişiğinden daha genel olma 20 

ihtimalinden dolayı döndürülmez. 

 

[41] [Luzumiyeden olan] olumsuz, ister tümel olsun, ister tikel olsun, tikel olumsuz olarak 

döndürülür, aksi durumda tümel olumlu doğru olur ve çelişiğin döndürmesiyle aslın 

nefyedilmişine döndürülür. 25 

 

[42] Ayrık şartlılara gelince, her iki taraf arasında ayırmanın yokluğu dolayısıyla, tarafların 

çelişiği arasında olan uyuşmazlık için çelişiğin döndürmesi denilmez, belki inşa-Allah daha 

sonra geleceği gibi, başka lazımlar sayılabilir. 

 30 
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Onuncu Fasıl Onuncu Fasıl Onuncu Fasıl Onuncu Fasıl     

Şartlı Şartlı Şartlı Şartlı Önerme Önerme Önerme Önerme ve ve ve ve TaraflarıTaraflarıTaraflarıTarafları    

 

[1] İncelenecek konuları: 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir:  Şartlı; ya bitişik şartlı olur: Ve onda herhangi bir önermenin subutunun başka bir 5 

önermenin subutuna dayanılarak hüküm verilir veya bu subut olumsuzlanır. Birincisi olumlu, 

ikincisi olumsuzdur. 

 

[3] Ya da ayrık şartlı olur: Ve onda bir önermenin diğerinden ya varlık bildirmesi 

bakımından, ya da yokluk bildirmesi bakımından ayrılmasıyla hüküm verilir ve bu durumda 10 

“hakiki” olarak isimlendirilir veya sadece varlık bildirmesi bakımından ayırmayla hüküm 

verilir ve bu durumda “manièatü’l-cemè” olarak isimlendirilir veya sadece yokluk bildirmesi 

bakımından ayırmayla hüküm verilir ve bu durumda “manièatü’l-òulÿ” olarak isimlendirilir 

veya bu ayırmanın olumsuzuyla hüküm verilir. Birincisi olumlu, ikincisi olumsuzdur. 

 15 

[4] Mutlak olarak şartlının birinci cüzü “mukaddem”, ikinci cüzü “tÀlí” olarak isimlendirilir. 

Luzÿmiye olan olumlu bitişik şartlının[mukaddem’i] melzÿm, [tÀlí’si] lÀzım[olarak 

isimlendirilir]. Mukaddem ve tali; ya [önermenin] her iki tarafıyla ortak olurlar: Önermenin 

düz döndürmesinin gerekliliği gibi; ya da [önermenin] iki tarafından biriyle ortak olurlar: Bir 

şeyin yükleminin subutunun, başka bir şeyin yükleminin subutunu gerektirmesi gibi; ya da 20 

orada[, yani önermenin her iki tarafından da] ayrı olabilir: Önermenin çelişiğinin 

döndürmesinin gerektirmesi gibi. 

 

[5] Bitişik ve ayrık şartlıdan her biri, ya iki yüklemliden, ya iki bitişik şartlıdan, ya iki ayrık 

şartlıdan, ya bir yüklemli ile bir bitişik şartlıdan, ya da bir yüklemli ile bir ayrık şartlıdan 25 

oluşur. 

 

[6] Bitişik şartlıda mukaddem, tÀlí’den tabii olarak ayrılır, çünkü onun tÀlí’ye nisbeti 

“beraber olma[istiãóab]” iledir ve tÀlí’nin ona nisbeti “tabi olma[muãaóabe]” iledir ayrık 

şartlı olmaksızın, çünkü onlardan her birinin diğerine nisbeti ortadan kaldırma iledir ve 30 
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[aralarındaki ] ayrılma da, ancak vazèi’dir(, yani sözün gereği olaraktır, yoksa tabii olarak 

değildir). Bitişik şartlıdaki kısımlar dokuz, ayrık şarlıdaki kısımlar altı tane olur. 

 

[7] İki:İki:İki:İki:  Eğer şartlının iki tarafı arasındaki alÀka, tÀlí için mukaddemi gerekli kılıyorsa veya 

nasıl olursa olsun uzaklaştırıyorsa, bitişik şartlı “luzÿmiye”, ayrık şartlı da “èinadiye” olarak 5 

isimlendirilir, bunların aksine ise [bitişik şartlı da, ayrık şartlı da] “ittifakiye” olarak 

isimlendirilir. Bu alÀkada ancak, şayet mukaddem, tÀlí için illet veya onun mukabili veya 

onun için maèlÿl veya onun illeti için maèlÿl olursa, gerçekleşir. Çünkü ayrılmanın 

imkÀnsızlığı, ancak onlardan biri diğerine ihtiyaç duyduğunda veya diğeri ona ihtiyaç 

duyduğunda bulunur. Burada “illet” ile kastedilen, “bir şey üzerine dayanan”dır. Bundan 10 

dolayı da ikincide bütünün cüzü, şartlandırılanın şartı gerektirmesi, üçüncüde iki görelinin 

bir birini gerektirmesi derç edilmiştir, çünkü onlardan her biri, aralarındaki izafet için gerekli 

olan mana için bilinirler. 

 

[8] Doğru luzÿmiye olan olumlu bitişik şartlı, [mukaddem ve tÀlí olarak] iki doğrudan[: Eğer 15 

insan canlı ise, bu durumda o, cisimdir.]; veya iki yanlıştan[: Eğer insan taş ise, bu durumda 

o, cemÀddır]; veya mukaddem’i yanlış tÀlí’si doğrudan[: Eğer insan taş ise, bu durumda o, 

cisimdir.] ve onun aksi muhal olarak[, yani mukaddem’i doğru, tÀlí’si yanlıştan aksi 

imkÀnsız olarak] oluşur, çünkü doğru, yanlışı gerektirmez[, aksine yanlışın doğrusunu ve 

doğrunun yanlışını gerektirir. Çünkü melzÿmun doğruluğu, lÀzımın doğruluğunu gerektirir 20 

ve lÀzımın yanlışlığı da, melzÿmun yanlışlığını gerektirir]. Yanlış, dört bakımdan ortaya 

çıkar.  

 

[9] Doğru olan “ittifakiye”, genel[Àmm] olursa ve o da, kendisinde tÀlí’nin doğrusu yeterli 

olan olursa, ancak iki doğrudan ve mukaddemi nefyetmemesi ve kalanları yanlışlamaması 25 

şartıyla doğru tÀlí’den oluşur. Eğer özel[òÀãã] olursa ve o da beraberce her iki tarafı doğru 

olan olursa, ancak iki doğru ve kalan yanlışlıktan oluşur. 

 

[10] èİnadiye olan doğru hakikiye, ancak doğru ve yanlıştan oluşur, [çünkü onun tarafları ne 

beraberce bir araya getirilir, ne de beraberce ortadan kaldırılabilir, bundan dolayı onlardan 30 

birinin doğru, diğerinin yanlış olması gerekir]; manièatü’l-cem’de ondan[, yani bir doğru ve 

bir aynlıştan ve iki yanlıştan oluşur, çünkü onun tarafları beraberce bir araya toplanmaz ve 
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bu, onlardan biri, diğeri olmaksızın veya her ikisinin yanlışlığı ile doğru olduğunda tahakkuk 

eder. Yanlış olmasının örneği şöyledir: Ya insan ağaçtır, ya da taştır.]; manièatü’l-cem’de 

ondan[, yani bir doğru ve yanlıştan] ve iki doğrudan oluşur, [çünkü onların tarafları 

beraberce yanlışlanamaz ve bu da, onlardan biri diğeri olmaksızın veya her ikisi doğru olarak 

tahakkuk eder. Her ikisinin doğru olmasının örneği şöyledir: Ya insan cisimdir, ya da 5 

konuşandır/düşünendir.] oluşur. Onların[, yani üç ayrık şartlının] yanlışı, dört yönde ortaya 

çıkar. 

 

[11] İster hakikiye, ister manièatü’l-cem olsun, isterse de manièatü’l-òulÿ olsun doğru olan 

ittifaki[ayrık şartlı], ancak èinadiyesinin oluştuğu şeylerden oluşur[; yani, hakikiye, bir doğru 10 

ve bir yanlıştan; manièatü’l-cem, bir doğru ve bir aynlıştan; manièatü’l-òulÿ, bir doğru, bir 

yanlış ve iki doğrudan oluşur. İttifaki olan ayrık şartlıların] yanlışı, kendisinde kesin olarak 

[ayrık şartlı]inadiyelerin yanlışlandığı kısımlardan oluşur[; çünkü inadiye olan hakikiye, iki 

doğruyu, iki yanlışı, bir doğru ve bir yanlışı yanlışlar, ancak onun yanlışlığı, onun yanlışının 

bir doğru ve bir yanlıştan olması hilafına kat’i olarak ilk ikisindendir, çünkü aralarında alÀka 15 

olmadığı zaman, o, yanlış olmaktadır. Aralarında alÀka olduğu zaman gelince, yanlış olmaz. 

Ve ittifakiye olan hakikiye, ancak üçüncü olmaksızın ilk ikisiyle yanlış olur]. Bu, olumlu 

olanların terkibinin hükmüdür. Olumsuzların terkibine gelince, bu da döndürülür, yani 

olumlusunun yanlış olduğu her kısmın olumsuzu doğru olur ve doğru olan şey de yanlış olur. 

Şartlının olumlusunun ve olumsuzunun itibarı, luzÿm’dan, èinÀd’dan, ittifaktan olan hükmün 20 

isbatıyla beraberdir. Ve onların olumsuzu, her iki tarafın olumlusuyla ve olumsuzuyla 

değildir. 

 

[12] Üç:Üç:Üç:Üç:  [Doğru olan (ayrık şartlı)] hakiki olumlu, bir önerme ve onun çelişiğinden veya 

çelişiğine eşit olandan oluşur, çünkü o zaman beraberce bir arada bulunmaları ve beraberce 25 

ortadan kalkmaları imkÀnsız olur ve sadece iki cüzden oluşurlar, çünkü hakiki ayrımın, nasıl 

olursa olsun iki cüz arasında olduğuna itibar edilir. Şayet üç cüzden oluştuğuna itibar 

edilirse, onun iki cüzü arasındaki ayrılmanın yokluğu gerekli olur. Çünkü birincisi, 

ikincisinin çelişiğini gerektirir. Şayet ikincinin çelişiği üçüncünün aynını gerektirmezse, 

ikinci ve üçüncü arasında ayrım olmaz.. Eğer (ikinci aralarında) olursa, birincisi, üçüncüsünü 30 

gerektirir ve bundan dolayı da aralarında hakiki bir ayrılık olmaz. Evet, bir yüklemli ve bir 

ayrık şartşıdan oluşur, böylece de onun üç cüzden terkip edildiği zannedilir. Örneğin: Cisim 
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ya merkeze hareketlidir, ya ondandır(, yani merkezden çevereye hareketlidir),  ya da onun 

üzerindedir(, yani merkezle bir alakası olmadan hareket eder).[Mukaddem, yüklemlidir; tÀlí 

de òulÿ olmaksızın ayrık şartlı manièatü’l-cem’dir ve o da mukaddemin çelişiğine eşittir. 

Çünkü cisim ya merkeze hareketlidir, ya da merkeze hareketli değildir. Merkeze hareketli 

olmayan cisim ya merkezden hareketlidir, ya üzerinden]. 5 

 

[13] Manièatü’l-cemè, bir araya getirilmeleri imkÀnsız olduğu için bir önerme ve o 

önermenin çelişiğinden olan daha özel ile oluşur. Beraberce ortadan kalkmaları caizdir. 

Onun birçok cüzden oluşması da caizidir. Şayet biz, “menèu’l-cem[bir araya gelmenin 

imkÀnsızlığını]”i, zorunlu olarak her iki mana[, yani ayrık mahiyetler] arasında bir araya 10 

gelmenin imkÀnsızlığından dolayı her iki cüz arasında şart koşarsak, her belirlinin varlığı, 

diğerinin çelişiğinden daha özeldir. Örneğin: Şey ya insan olur, ya at olur, ya da kartal olur. 

 

[14] Manièatü’l-òulÿ, beraberce kaldırılmaları imkÀnsız olduğu, beraberce bir arada olmaları 

ve ikiden fazla cüzden oluşmaları da mümkün olduğu için bir önerme ve onun çelişiğinden 15 

daha genel olan bir önermeden oluşur; tabi eğer iki tikel arasında beraberce bir arada 

bulunmanın imkanzsızlığı şart koşulursa. Çünkü belirli olanların çelişikleri farzedilen her iki 

şey arasında bir arada olmamayı mümkün kılmaz, aksi durumda belirli olanların bir arada 

bulunmaları gerekir. Sen ise bunun imkânsızlığını daha önce öğrenmiştin.  

 20 

[15] İmÀm [RÀzí] Mulaòòaã’ta şöyle ifade etti:  Manièatü’l-òulÿ’nun ikiden fazla cüzden 

oluşması mümkün değildir. Çünkü o[manièatu’l- òulÿ]nun ortaya çıkması, çelişiği daha 

genel olan lazımın mukabilinin zikredilmesiyle olur. Böylece o zaman şayet üç cüzden 

oluşursa onun her ikisi, diğerinin çelişiği için gereken/lÀzım olur. Bundan dolayı da asla ona 

ayırma harfini dÀhil etmek mümkün olmaz, çünkü onun iki tarafının bir arada bulunması 25 

geçerli olur. Oysa böyle bir durumda ne “menèul’-òulÿ” tahakkuk eder, ne de “menèul-cem”. 

Bu, zayıftır. Çünkü biz, daha önceki örnekte geçtiği gibi, şeyin iki gerekeninin/lÀzımlarının 

beraberce, suretlerin tamamında ortadan kalkacağı ihtimalini kabul etmiyoruz. 

 

[16] Dört:Dört:Dört:Dört:  Şartlıların niceliklerinin belirli olması, tekil olması ve belirsiz olması: Şartlılarda 30 

bu haller altında itibar edilen, ancak “farzetme” ve zamanlar”dır. Luzÿm ve èinadın 

tümelliği, zamaların ve farzetmelerin tamamını kapsayan genellikle, onların (“luzÿm ve 
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inad”ın) tekilliği, ne mukaddemin genelliği ve özelliği ile, ne de kastedilenin genelliği ile 

olmaksızın bu(zamanlar ve farzetmelerin) özelleştirilmesiyledir. Çünkü mukaddem bazen, 

ezeli sabit bir iş olabilir. 

 

[17] Luzÿmiye olan olumlu bitişik şartlı, o zaman şayet tÀlí, “her zaman” ve “her durumda” 5 

mukaddem dolayısıyla gerekli olursa, tümel olur. Ve o da mukaddem’in farzedilmesini 

gerektiren[: her ne zaman bir şey insan ise, bu durumda canlıdır.] veya [ister nefsü’l-emr’de 

mümkün olsun, ister mümkün olmasın] onunla mukaddem’le beraber farzedilmesi mümkün 

olabilir veya eğer [mukaddem] yüklemli ise, mukaddemim konusu üzerine söylenen yüklemi 

bakımından onunla[mukaddem’le] beraber olur veya eğer [mukaddem] yüklemli değilse[, 10 

yani şartlı ise], onun[mukaddemin] hallerinin öncüllerinin yakınlığı sebebiyle mukaddemin 

konusu üzerine söylenen yüklemi bakımından onunla[mukaddem’le] beraber olur. 

“Öncüller” ile kastettiğim, onunla[mukaddem’le] beraber doğrulanan ve imkÀnsız olmayan 

şeylerdir. Eğer nefsü’l-emr’de imkÀnsız olursa, [ o zaman mukaddemle beraber bu öncülün 

yakınlığının sebebi olur ki] bu, inadiye olan [olumlu] ayrık şartlının hükmüdür. Aynı şekilde 15 

Şeyh’de onu zikretmiş ve şöyle demiştir: Şayet bu[işin varlığının, nefsü’l-emr’de ister 

imkÀnsız olsun, ister mümkün olsun, mukaddem’le beraber bir araya gelmenin mümkün 

olduğuna] itibar edilmezse, [şartlı olan] tümel doğru olmaz. Çünkü burada, bitişik şartlıda 

olduğu gibi, tÀlí’yi gerektirmeyen mukaddem için konular vardır. Mukaddem, tÀlí’nin 

yokluğu ile beraber veya èinadın yokluğu ile beraber farzedilirse, her ikisi arasındaki èinad 20 

olumsuzlanır. 

 

[18] Ona [Şeyh’e itiraz edilerek] denilmiştir ki: Mukaddem’le beraber tÀlí’nin yokluğunun 

veya luzÿmiye’de tÀlí’nin luzÿm’unun yokluğunun alınmasından, şeyin istilzamının çelişik 

için olma ihtimalinden dolayı, tümel olumlu’nun yanlışlığı gerekli olmaz. Bir şeyin melzÿmu 25 

ile beraber herhangi bir şeyin melzÿmundan oluşan bütün, òulfí kıyasta olduğu gibi, “luzÿm” 

ve “melzÿm”un yokluğunu gerektirir. Aynı şekilde, èinadiyelerde de kaim olması caizdir[, 

yani yapısının, bir birini iten tarafların yokluğundan dolayı melzÿm olması caizdir]. 

 

[19] Cevap: Şayet iddia sahibi, [mukaddem’ler beraber varlığı mümkün olan] bu konulara 30 

itibar etmezse, şartlının tümel olmasıyla ve onların zikrettikleri şeylerden kesinlik bildiren 

bir hüküm ortaya çıkmaz. Eğer caiz olursa, ancak bu durumda o, zorunlu olmaz.  
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[20] Bazıları [ MeùÀliè’nin sahibi el-ÍêÀó adlı eserinde] şöyle dedi: [Luzÿmiye olan] tümel 

olumlu, mukaddemin tabiatı bizzat kendi yapısı gereği tÀlí’yi gerektirdiği zaman ancak 

doğru olur. Bu böyle olduğu zaman, akabinde de mukaddem hangi hallerle beraber 

farzedilirse edilsin bu konular, onunla beraber olan bütünün ister mümkünlüğü olsun, ister 5 

olmasın o(mukaddem) tÀlí’yi gerektirir. Aksine farzedilen bu tabiat olduğunda bu konunun 

gayesi mukaddem’in tÀlí’nin luzÿmu ile beraber başka bir şeyi gerektirmesidir. Örneğin 

insan, canlı’nın yokluğunun luzÿmu ile beraber farzedildiği zaman ve akabinde de o, 

canlı’nın yokluğunu gerektirdiği zaman, aynı şekilde o, canlı’yı da gerektirir. Ve aksi 

durumunda farzedilen insandır[; çünkü insan, konuşan/düşünen canlıdır. Keza mukaddem ve 10 

èinadí, zatları ve tabiatları bakımından tÀlí’nin èinÀd’ını gerektirir]. İnadiyeler’in hükmü de 

aynıdır. Şeyh’te onu ihtiyaç duyulan yerde zikretmedi. 

 

[21] Cevap: İşte o zaman, daha önce geçtiği gibi, “luzÿm” ile beraber kesinlik bildiren bir 

hüküm gerekli olmaz[; çünkü mukaddem, eğer zatı gereği “luzÿm”u veya “èinÀd”ı 15 

gerektirirse, bu durumda bu gerektirmenin yokluğu ile beraber farzedildiği zaman, luzÿm ve 

èinÀd olarak kalmaması muhtemeldir ve o zamanda kesinlik bildiren bir hüküm ortaya 

çıkmaz]. Şayet bu[farzedişin örneği] kabul edilirse, “mülazemet” zarar görmez, ancak 

bundan [ister mümkün olsun, ister imkÀnsız olsun] gerekli olmayan herhangi bir luzÿm 

gerekli olur ve o zaman da nasıl konulmuş olurlarsa olsunlar iki iş arasında tikel mülazemet 20 

gerekli olur. Çünkü tümel olumluya, ister mümkün, ister imkÀnsız olarak konulmuş olsun 

itibar edildiği zaman, daha sonra öğreneceğin gibi, bu konuların bazıları üzerinde tikel 

olumlu doğru olur. Çünkü tikel, tümelin doğru olduğu bazı şeyler üzerinde doğru olur. Bu 

konuların tamamı da, konulardır. Şayet onunla beraber mukaddem’e itibar edilirse, 

mukaddem için asla onun lÀzımı olmayan bir şey gerekir. Çünkü yapısı itibariyle taş olduğu 25 

ortaya konulan şey hakkında insanın, yapısı cansız[cemÀd] olanı gerekitirir. Bundan dolayı 

da: “Bazen şey insan olduğu zaman, cansızdır” doğru olur ve o zaman da tümel olumsuzların 

yanlışlığı gerekli olur ve hükümler geçersiz olur. Şeyh’inde bu tümel olumlu olan[şartlının] 

hükmüne riayet ederek onu zikrettiği bilinmektedir. 

 30 
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[22] Tikel olumlu’ya gelince, luzÿm ve èinÀd, onlardan[zamanlardan ve hallerden] bazısı 

üzerinde olduğu zaman, doğru olur. Örneğin: “Bazen şey canlı olduğu zaman, insadır. Bazen 

ya şey büyüyendir, ya da cansızıdır. Bazen ya şey hareketli olur, ya da sakin olur.” 

 

[23] Tekil nicelik ifade eden[maòãÿse], eğer belirli bir durum veya belirli bir zaman üzerinde 5 

olursa, oluşur. Örneğin: “Eğer sen bugün bana gelirsen ve katılırsan, sana ikram ederim. Ya 

Zeyd bu saatte kÀtiptir, ya da kÀtip değildir.” 

 

[24] İttifakiye olan tümel [olumlu], eğer genel olursa, tÀlí’nin doğruluğu ile doğru olur, eğer 

yüklemlilerde hakikati bakımından özel olursa, her iki tarafın doğruluğu ile doğru olur ve 10 

konularının tümelliğine, vuku bulmuş takdirlere itibar edilir. Hariç olması bakımından onun 

yüklemlilerine itibar edilmez[; aksi durumda hariçte mukaddem ve tÀlí’nin taflarından 

birinin ortadan kalma ihtimalinden dolayı şartlının zamanlarda ve konularda doğru olmama 

ihtimali olur]. Tümel olumsuz, luzÿm’u veya èinÀd’ı ve ittifak’ı zikredilen konularından olan 

her konudan kaldırır ve tikel’de onların bazısından (kaldırır). 15 

 

[25] Olumlu luzÿmiye’nin tekabulu, luzÿmun olumsuzudur, yoksa bazılarının iddia ettiği 

gibi, beraber her ikisinin yanlış olma ihtimalinden dolayı, tÀlí’nin çelişiğinin mukaddemle 

beraber subutu değildir. Olumlu èinÀd, her iki tatafın[, yani olumlu èinÀd ile her iki taraftan 

biri ve diğerinin çelişiği arasındaki èinÀd’ın subutunun] beraberce ortadan kalkma 20 

ihtimalinden dolayı, her iki taraftan biri ve diğerinin çelişiği arasındaki èinÀd, kendisinin 

çelişiği değildir, belki onun çelişiği, èinÀd’ın olumsuzlanmasıdır. 

 

[26] Bitişik şartlı da tümel olumlu’nun nicelik bildiren ifadesi “her ne zaman[küllemÀ], 

sürekli [daima], her ne kadar…se/sa[mehmÀ],ne zaman[metÀ]”dır. Ayrık şartlıda 25 

“sürekli[daima]”dır. Her ikisinde de tümel olumsuzun nicelik bildiren ifadesi “hiçbir[leyse 

elbette de]”dir. Her ikisinde de tikel olumlunun niceleyici ifadesi “bazen[úad yekÿnu]”dur. 

Her ikisinde de tike olumsuzun nicelik bildiren ifadesi “bazen… değildir[úad lÀ-

yekÿnu]”dur. Olumsuzluk kelimesi, tümel olumlunun nicelik bildiren ifadesine katılabilir. 

Örneğin: “He ne zaman… değil[leyse küllemÀ]” bitişik şartlıda, “sürekli… değil[leyse 30 

daima]” ayrık şartlıda kullanılır hasetsen. “bazen…değil[úad lÀ-yekÿnu]” her ikisinde 

kullanılır. “Eğer[inne], -dığı zaman[iôÀ], şayet[lev]” gibi geriye kalan kelimeler bitişik 
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şartlıda; “ya…[immÀ]” ise yalnızca ayrık şartlıda niceliği belirsiz önerme için kullanılır, aksi 

durumda bir durumla veya belirli bir zamanla birleştiğinde, önerme “niceliği tekil olan 

önerme” olur. 

 

[27] [Şeyh, ŞifÀ’da şunu zikretti:] Şartlılardaki modalite ve ıtlak(önermede modalitenin 5 

olmadığı hal), yüklemlilerdeki gibi ifade edilir. Bazen bitişik şartlı “êarure-i muùlaka” 

olabilir. Örneğin: “Her ne zaman şey insan ise, bu durumda canlıdır”. Bazen “vaútiye” ve 

“münteşire” olabilir. Örneğin: “Güneş doğduğunda, günün yarısı biter”. Eğer şey insan ise, 

bu durumda nefes alıp-verendir”. Bazen de “vucudí” olur. Örneğin: “Eğer şey insan ise, bu 

durumda bi’l-fiil gülücü olur”. Bazen “mümküne” olur. Örneğin: “Eğer şey insan ise, bu 10 

durumda imkÀn ile kÀtiptir”. Gerçekte bu modaliteler[cihet], tÀlílerin 

modaliteleri[cihetleri]dir. Şayet [bu modaliteler/cihetler], şartlının cüzü olan nisbete 

çevrilirse, doğru olmayabilir. Çünkü bu modaliteler[cihetler] olmaksızın bu tÀlí’ler, bu 

mukaddemleri gerektirmeyebilir. Biz “eğer şey insan ise, bu durumda bi’l-fiil gülücüdür” 

dediğimiz zaman, bu “bi’l-fiil” üzerine bitişmenin modalitesi[ciheti] doğru olmaz, çünkü 15 

“gülücü olan”, her durum ve her zamanda bi’l-fiil insanı gerektirmez, belki onun “bi’l-fiil 

gülücü” olmasını gerektirir. Çünkü onunla kastedilen, bir bütün olarak onun için gülücü 

olarak ortaya çıkan şeydir. Ayrık şartlıların hükmü de böyledir. Ve bu, sana, yüklemlilerden 

olan şartlıların terkibini tarif etti ve tÀlí’nin çelişiğinin istisnası nezdinde istisnaí kıyaslarda 

tÀlí’nin modalitesi[ciheti]ne riayeti gerektirir, çünkü çünkü bunların unutlmasından dolayı 20 

yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır. Biz “eğer bu insan ise, bu durumda bi’l-fiil nefes alıp-

verendir” dediğimiz zaman, sonrada “ancak o, bi’l-fiil nefes alıp-veren değildir” 

dediğimizde, bir sonuç çıkmaz. Ancak “şayet ‘ancak o, daima nefes alıp-veren değildir’ 

dersek, bir sonuç çıkar”[; çünkü ‘bi’l-fiil nefes alıp-veren’in çelişiği, ‘daima nefes alıp-veren 

değildir’ olur]. 25 

 

[28] Beş:Beş:Beş:Beş:  Şartlıların döndürülmesi hakkında söz vermiş iken, biz, luzÿmiye olan olumlu, 

şayet tÀlí, mukaddem için mümkün her halle beraber her zamanda mukaddemi gerekli 

kılarsa, ancak tümel olur açıklamasını yapmıştık. Bu da, şayet o olması bakımından 

mukaddemin tabiatı tÀlí’yi gerektirirse, ancak o zaman tahakkuk eder. Bundan dolayı da her 30 

ne zaman mukaddem, zikredilen hallerden hangi hal ile beraber olursa olsun, tÀlí’yi 

gerektirir. Bu da açıktır. 
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[29] [Luzÿmiye olan] tikel olumluya gelince, kendisinde, bilgisi gerekli olan hükümlerin 

birçoğunun kendisine dayandığı derin konuları vardır.  

 

[30] Biz deriz ki: [Luzÿmiye olan] tikel[olumlu] ya tümelin kapsamındadır, ya da ondan 5 

ayrıdır. Birincisi açıktır[; çünkü her ne zaman tümel doğru olursa, zorunlu olarak tikel’de 

doğru olur. Tümel’den ayrı olan] ikincisine gelince, zorunlu olarak mukaddemin tabiatı 

orada, o olması bakımından tÀlí’yi gerektiren olmamasının bilinmesidir, aksi durumda 

ayrılmış olduğundan, tersine gereklilik, ancak [mukaddem’in] tabiatına zaid bir işin şartıyla 

olur. O zaman da gerçekte [zatı bakımından] tÀlí’yi gerektirme, bir bütün olur. Bundan 10 

dolayı da bütüne nisbetle mülazemet, tümel; birinci cüze[, yan, tikelin mukaddem’ine] 

nisbetle tikel olur[: Bu tıpkı kendisi olması bakımından “canlı”nın tabiatının “insan”ı 

gerektirmemesi gibidir, aksi durumda onun için, tümel bir gereklilikle gerektiren olur, fakat 

o, gizli bir şekilde yapısı insan için bir “özellik/òÀããa olduğu için onu gerekitirir. Zatı 

dolayısıyla gerektiren özellik olan canlıdır. Bundan dolayı da özellik olan canlı’ya nisbetle 15 

mülazemet “tümel”,  kendisi olması bakımından “canlı”ya nisbet edilen mülazemet, 

“tikel”dir, çünkü o, bazı hallerle beraberdir ve onun varlığı, insan için gerektiren olan 

“özellik”tir. Bütünün istilzamına da, faydası az olduğundan dolayı, ancak ihtiyaç halinde ve 

zorunlu olduğu zaman itibar edilir, çünkü döndürülenlerin hükümleri, kıyasların sonuçları ve 

bunların dışındakilere, ancak mutlak olarak tabii olanlara kıyasla itibar edilir. Bundan dolayı 20 

da insan, tümel olarak “canlı”yı gerektirir, canlı’da insan’ı tikel olarak gerektirir]. 

[Tümelden] mücerred bir cüzün mukaddeminin, tümelin mukaddem’inde olduğu gibi tÀlí’yi 

gerektirmediği bilinir, aksi durumda onunla beraber başka bir işin birleşmesi şartıylaolan 

diğer bir işin birleşmesi şartıyla tÀlí’yi gerektirebilir.  

 25 

[31] Biz deriz ki: Mukaddem dolayısıyla bu işin ortaya çıkması, bu durumda zorunlu 

olmaktan veya olmamaktan hali değildir. Eğer [böyle zorunlu] olmazsa, tikel mülazemet 

tahakkuk etmez. Çünkü mülazemetin özelliklerinden birisi, tÀlí’nin yokluğu esnasında 

mukaddem’in yokluğunun gerekliliğidir ve bu da, tÀlí’nin yokluğunda bu fazladan olanında 

yokluğunun ihtimalinden dolayı lazım değildir. (Bu tıpkı) mukaddem’i, tÀlí’nin melzÿm’u 30 

ile, taşı insan ile beraber almak gibidir. Çünkü taşın istilzamı “canlı”yı gerektirmez. 

Mukaddem tÀlí ile beraber alınır. (Bu da tıpkı) Zeyd’i, èAmr’ın olan durumla beraber almak 
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gibidir. Çünkü onların bir arada olmaları, onların telazümlerini gerektirmez. Veya tÀlí’yi 

gerektirenle beraber olan şeyle beraber alınır. (Bu tıpkı) “üç”ü, “yedi”yle beraber bir bütün 

olan durum üzerine almak gibidir. Çünkü bu, üç ve yedi arasında bir mülazemeti 

gerektirmez. Ve aynı şekilde bu işin varlığının mukaddem için zorunlu olduğuna itibar 

edilmezse, nasıl olursa olsun iki şey arasında tikel mülazemet gerekli olur. Örneğin Zeyd, 5 

varlığı Bekir ile beraber bir arada olma takdiri üzere olması, o zaman Bekir için gerektiren 

olması gerekir. Ve tümel olan olumsuzların yanlışlığı, onların kitaplarında doğru olarak 

açıkladıkları ile beraberdir. 

 

[32] Sen dersen ki: Bu iş eğer mümkün olursa, bu durumda onun ortaya çıkış zamanı, 10 

yokluğunun imkÀnsızlığına varlığı mevcut olanla beraber sahip olan zorunlu olur. 

 

[33] Derim ki: Bu zorunluluk, ortaya çıkışın takdiri üzerinedir ve o da nefsü’l-emr 

bakımından bütün zamanlarda ortaya çıkmayışı nefyetmez. Onun varlığının zorunlu 

olmasının şart koşulmasına gelince, bu bozukluklar ortadan kalkar ve tikel mülazemet 15 

tahakkuk eder. TÀlí’nin çelişiğinin istilzamı, mukaddemin çelişiği dolayısıyladır. Çünkü tÀlí, 

o zaman ortadan kalktığı zaman, ya mukaddemin ortadan kalması, ya da bu işin ortadan 

kalkması gerekir. Her iki takdirde de mukaddem’in ortadan kalkması gerekli olur. 

 

[34] Sen dersen ki: Bu işin subutunun zorunluluğu, eğer mukaddem’in zatı dolayısıyla 20 

olursa, o, daima bu işi gerektirir ve onun luzÿmunda tÀlí dolayısıyla mukaddem’in luzÿmu 

gerekli olur. Bu durumda da, eğer başka bir iş dolayısıyla olursa, [tümelden] ayrı olan, ayrı 

olmayana çevrilir. Bu işin subutu, eğer mukaddem dolayısıyla olursa, söz ona dönüp dolaşır, 

aksi durumda onun mukaddemden ayrılması mümkün olur ve zikredilen bozukluk gerekli 

olur. 25 

 

[35] Derim ki: Bazen bu işin gerekliliği[èarÿê], bu tabiatın fertlerinden bir fert için zorunlu 

olabilir ve o zaman da bir değiştirme[inúılab] olmaz. Çünkü mülazemet, o zaman bu tabiata 

nisbetle olursa “tikel”, bu fert’e nisbetle olursa “tümel” olur. Muteber olan birincisidir. 

Örneğin: “Bazen şey canlı olduğu zaman, bu durumda insan olur”. “Bazen şey nefes alıp-30 

veren olduğu zaman, bu durumda at olur”. Zorunluluk, mutlak olarak bu tabiata zamanlardan 

bir zamanda arız olur/ilişir. Bu, sadece bu zaman bakımından olmaz, aksine mümkünün 
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taraflarından birinin üstünlüğü gerekli olur, yoksa mahiyetin tamamında zamanların eşiti 

tercih edilen bakımından değildir, belki bu, onun ekini bu işin sınırında son bulacak şekilde 

önceleyenden sonra sebeplerin düzenlenmesiyle olur. Örneğin: “Bazen şey canlı olduğu 

zaman, bu durumda büyümeye vakıf olur”. “Bazen şey insan olduğu zaman, bu durumda 

genç olur”. “Bazen Ay mevcut olduğu zaman, bu durumda tutulur” vb. Sen, 5 

açıkladıklarımızadan, bizatihi tümelin mukaddemi’nin, tümelden ayrı tikelin hilafına tÀlí’yi 

gerektirdiğini öğrenmiştin, çünkü orada mukaddem, başka bir işin şartı olmaksızın tÀlí’yi 

gerektirmez. Bundan dolayı da bu mülazemetin subutu, aynı şekilde bu işin subutu için şart 

koşulmuştur. Buna binaen bu iş, devamlı olarak nefsü’l-emr’den kalktığı zaman, aynı şekilde 

bu mülazemette nefsü’l-emr’den kalkar. Bu da zaten açıktır.  10 

 

[36] Mukaddem, şayet, gelecekte tÀlí’yi gerektiren olmazsa, bundan, gelecekte olarak sabit 

olmayan bir durum üzerine onun [tÀlí’yi] gerektiren olma ihtimalinden dolayı, bütünde 

onu[tÀlí’yi] gerektiren olmaması gerekli olur, diyenin zannı geçersiz oldu. Biz, 

açıklamalarımızdan, mukaddem’in tÀlí ile beraber bir araya getirilmesi için olan gerekli işin 15 

şayet zorunlu olmazsa, istiånaí kıyasın sonucunda kesinlik bildiren bir hüküm ortaya 

çıkmayacağını öğrendik: Tabi bu şartlı orada tikel olduğu ve birbirini gerektirme /mülazemet 

de tahakkuk etmediği zamandır. Onun kabulunun takdiri ile[, yani mülazemetin tahakkuku 

ile], iki şey arasındaki tikel mülazemetin subutu gerekli olur. Eğer [bu iş] zorunlu olursa, 

bozukluklar ortadan kaldırılır, ancak inşa-Allah şimdi açıklayacağımız gibi, [müteaòòirÿn’un 20 

ortaya koyduğu]kuralların birçoğunda yanlışlık ortaya çıkar. 

 

[37] Bozukluk, her iki takdirde de[, yani zorunlu olmamasında ve zorunlu olmasında] lÀzım 

olursa, o ikisinden doğru olan şeye riayet etmek daha evladır. Şayet bozukluk, doğruya riayet 

ettikten sonrada ortaya çıkarsa, bu, doğruya riayet olmadığındandır, dahası şeyin varlığının 25 

nefsü’l-emr’de bozuk olmasındandır. Bu sabit olduğu zaman, döndürülemeyen olumlu bitişik 

şartlının döndürmesi hakkında zikrettiğimiz şeyler tahakkuk eder. Çünkü zatı itibariyle bir 

şeyin başka bir şeyi istilzamı, bu şeyin onu[o başka bir şeyi], ne zatı bakımından, ne de 

konulardan bir konu olması bakımından gerektirmesi, istilzam için gerekli olan zorunlu vasfa 

sahip olanı ortaya çıkaramayacağı ihtimalinden dolayı gerekli değildir. (Bu tıpkı) on 30 

sayısının, tümel bir istilzam ile üç sayısını gerektirmesi gibi ve üç sayısının onu[, yani on 

sayısını] ne zatı bakımından, ne de zamanlardan ve hallerden bir şey hakkında kendisine arız 
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olan zorunlu vasıf bakımından asla gerektirmemesi gibidir[. Bu açıktır. Keza her ayrık 

özellik, kendi “tür”ünü gerektirir. Tür ile beraber insan için “gülücü olması” zamanlardan bir 

şey hakkında onu gerektirmez. Çünkü insan, ne zatı bakımından, ne de zamanlardan bir şey 

hakkında ona arız olan zorunlu vasıf bakımından asla “gülücü olan”ı gerektirmez. Bu da 

açıktır]. Aynı şekilde şayet döndürme gerekli olursa, iki şey arasında mülazemet gerekli olur, 5 

çünkü o ikisinin bütünü, onlardan birini gerektirir. Şayet döndürme gerekli olursa, bu tek 

şeyin istilzamı bütünü gerektirir ve bütünü gerektiren de onun cüzlerinin her birini gerektirir. 

Bundan dolayı da bu tek bir şeyin istilzamı diğerini ve daha önce geçtiği gibi tümel 

olumsuzların yanlışlığını gerektirir ve onun tümel mukaddemlerinin yanlışlığı dolayısıyla 

şartlı kıyasların sonuç vermeyişi, o zaman bu yolladır. 10 

 

[38] Sen dersen ki: Onların zikrettiği şeyle, tümel olumsuzun yanlışlığının gerektiğini kabul 

ediyoruz, ancak onlar, niçin tümel olumlunun yanlışlığının gerektiğini söylüyorlar? Çünkü 

bu konunun en uzağı, mukaddem ve tÀlí’nin çelişiği arasında tikel bir mülazemetin tahakkuk 

etmesidir ve bu, tümel olumlunun çelişiği değildir. Bundan dolayı da onun doğruluğundan, 15 

mukaddem’in muhal bir iş olma ihtimalinden dolayı tümel olumlunun yanlışı gerekmez. 

Böylece de iki çelişik gerekli olmuş olur. 

 

[39] Derim ki: Bunun[, yani iki çelişik için bir şeyin istilzamınının]cevazını kabul ediyoruz, 

ancak o, zorunlu değildir. Bundan dolayı da tümel olumlunun yanlış olması ihtimal 20 

dÀhilindedir ve o zaman da sonuçla kesinlik bildiren bir hüküm ortaya çıkmaz. Şayet bu 

kabul edilirse, mukaddem olan imkÀnsız önermelere irca edilmez, ancak onun mukaddem 

olan mümküne irca edildiği de gizli değildir. Bozukluk hakkında bu kadar yeter. Böylece de 

[tümel] olumlu, kendisi için döndürmeyi gerekli kılmadığı ortaya çıkmış oldu. Tümel 

olumlunun döndürmesi doğru olmadığı zaman, döndürmenin çelişiği, yani tümel olumsuz 25 

doğru olur. Bundan da tümel olumsuzun döndürmesinin olmadığı anlaşılır. Sen, iki tümelin 

halini döndürmede öğrendiğin zaman, sana iki tikelin hali gizli kalmaz. Böylece de bütünün 

döndürmesinin olmadığı gerekli olur ve zikrettiklerimizle ayrık şartlıların tümeli ve tikeli 

ifade edilebilir. Sen bu kuralları öğrendiğin zaman,  sana sonuç vermeyen şartlı kıyasların 

bazı modları açık olur. 30 

 

[40] Şimdi burada onu açıklayacağız: 
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[41] Birinci şekle gelince, iki olumludan oluşan iki mod[birinci ve ikinci mod] dışında, daha 

sonra geleceği gibi, bir grup bilgin ikisinden bir sonuç elde etmeyi uygun görmemekle 

beraber, bir sonuç çıkmaz[. Diğer iki moda, üçüncü ve dördüncü moda gelince, onların 

büyük öncülleri olumsuz olduğundan sonuç vermezler]. Çünkü orta terim, bir şeyi gerektiren 5 

olmadığı zaman, küçük terimin, onun(orta terimi) gerektiren olmaması gerekli olur. Çünkü 

“her ne zaman on mevcut ise, bu durumda üç mevcuttur.” doğru olur. “Elbette üç mevcut 

olmadığı zaman, yedi mevcut değildir.” doğru olur “on, yediyi gerektirir” olmasıyla 

beraber[; çünkü daha önce açıkladığımız gibi, üç, ne zatı bakımından ne de başka bir zorunlu 

vasıf bakımından yedi’yi gerektirmez. Bu mod sonuç vermediği zaman, ondan daha özel 10 

olduğundan dolayı tikel olumlu ve tümel olumsuzdan oluşan modda sonuç vermez]. 

 

[42] İkinci şekle gelince, küçük öncülleri olumsuz olan iki mod dışında sonuç vermez[. 

Küçük öncülleri olumlu olana gelince, onlar sonuç vermez]. Çünkü şey, başka bir şeyi 

gerektirdiği zaman, tÀlí’sini gerektirmeyen olmasından dolayı gerektiren olmaması 15 

gerekmez. Çünkü “her ne zaman on mevcut ise, yedi de mevcuttur.” doğru olur. “Elbette üç 

mevcut değilse, yedi mevcut değildir.” doğru olur “on’un üç’ü gerektirmesi ile beraber”.  

 

[43] Üçüncü şekle gelince, ancak büyük öncülü olumsuz olmayan ile sonuç verir. Bir şeyin, 

iki şeyi gerektirmesi, onlardan birinin diğerini gerektirmesi gerekmez. Çünkü “her ne zaman 20 

on mevcut ise, üç mevcuttur.” ve “her ne zaman on mevcut ise, yedi mevcuttur.” doğru olur 

(tabi) “üç’ün yedi’yi gerektirmesinin yokluğu ile beraber”. 

 

[44] Dördüncü şekle gelince, çelişikten zikredilen şeylerle onun modlarından bir şey sonuç 

olarak çıkmaz. Bu konular ve incelemeler, sarih aklın onayladığı şeylerdir. Kim onları inkÀr 25 

eder ve karşı çıkarsa, bizatihi onu nefsi bir yanlışa düşürür ve ona dilediği şey vardır: “Allah, 

doğru yola ulaşmak isteyeni hidayete erdirir”. 

 

[45] Altı:Altı:Altı:Altı:  Şartlıların (konu ve yüklem olarak) çoğalması: Bitişik şartlının tÀlí’sinin birden 

çok olması, eğer olumlu olursa, birden fazla olmayı gerektirir. Çünkü bir bütünün melzÿmu, 30 

olumsuz olmaksızın bir cüzün melzÿmudur. Çünkü bir bütünün olumsuzlanmasından, bir 

cüzün olumsuzlanması gerekmez. 
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[46] Olumluda mukaddemin birden fazla olmasına gelince, onlar şöyle dedi: Elebette o, 

birden fazla olmayı gerektirir, ancak üçüncü şekilde[ asıl ister tümel olsun, ister tikel olsun 

ortaya çıkan] tikel olur. Orta terim, [aslın] mukaddem[i] olur. Sen bunun bozukluğunu 

öğrenmiştin. 5 

 

[47] Olumsuz[da mukaddem’in birden fazla olmasın]a gelince, tikel olarak gerekli olur. 

Manièatü’l-òulÿ’nun cüzlerinin birden fazla olması, her cüzün çelişiğinin diğerinin aynını, 

tümelin tikeli gerektirmesinden dolayı onun birden fazla olmasını gerektirir. Manièatü’l-

òulÿ’da ise, o, gerekli olmaz. Çünkü iki cüzden biri, eğer diğerinin çelişiğini gerektirirse, 10 

ancak diğerinin çelişiği, bütün cüzlerin çelişiğini gerektimezse, bu, her ikisi de olumlu 

olduğu zaman olur.  

 

[48] Her ikisinin de olumsuz olduğu zamana gelince, birden fazla olma, manièatü’l-òulÿ 

olmaksızın manièatü’l-cem’de lazım olur. Hakikiye’nin hükmü, [birden fazla olmada] her 15 

ikisinin[, yani manièatü’l-cem ve manièatü’l-òulÿ’nun] hükmünden oluşan olumlu ve 

olumsuzdur. 

 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

[49] [Bitiştirme ve ayırma harfi, şartlının konusunu öncelediğinde, önerme şartlı suretinde 20 

olur.] Bitiştirme ve ayırma harfi, mukaddem’in konusundan sonra bırakıldığında, şartlı 

yüklemli’ye benzer[; bunun için onlar “benzer” ifadesini kullandılar “yüklemli olur” 

ifadesini kullanmadılar, çünkü şartlının anlamı kalır. Örneğin: “Güneş, eğer doğmuş ise, 

gündüz mevcuttur”.  Güneş, müpteda’dır. Şartlı onun haber’idir], ancak bitişik şartlı, ayrık 

şartlı olmaksızın manasıyla kalır[; çünkü “eğer Güneş doğmuş ise, gündüz mevcuttur.” 25 

sözümüzün manası, bitişik olmaksızın “eğer doğmuş ise, gündüz mevcuttur.” sözümüzün 

için kalır]. Manièatü’l-cem, konu bakımından ortak iki tümelden oluştuğu zaman ve 

akabinde ayırma harfide sonraya bırakıldığı zaman, “hakikiye”ye dönüşür. Örneğin: “Daima 

ya her canlı insandır, ya da her canlı insan değildir”. İki yüklemden biri ile hüküm, o zaman 

konunun fertlerinden tek tek her birini ortaya çıkarır.[Çünkü o, o zaman iki tümel arasında 30 

bir araya gelmenin imkÀnsızlığından dolayı “òulÿ” olmaksızın “manièatü’l-cem” olur ve “her 
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canlı ya insandır, ya da insan değildir.” sözümüz olduğu zaman, “hakikiye” olur. Çünkü 

onun manası, “canlının fertlerinden tek tek her birinin ya canlı, ya da insan olmayan” 

olmasıdır. Bir kapalılık yok, çünkü o, ne beraberce bir araya getirilebilir, ne de beraberce 

ortadan kaldırılabilir. Örneğin: Ya her sayı çifttir, ya da her sayı tektir. Çünkü o, o zaman 

“òulÿ” olmaksızın manièatü’l-cem olur. “Her sayı çifttir, ya da tektir.” dediğimiz zaman, 5 

“hakikiye” olur.] 

 

SonSonSonSonssssözözözöz    

[50] Onlar [müteaòòirÿn’dan bir grup bilgin], döndürmede, [kıyasların] sonuçları ve bunların 

dışındakilerdeki mülazemetin ısbatı hakkında ortaya bir şüphe attılar. Orada şöyle denildi: 10 

Şayet döndürme, aslın doğruluğunun takdiri üzere ve sonuçta, kıyasın doğruluğunun takdiri 

üzere doğru olmazsa, onun çelişiği doğru olur ve muhal olan gerekli olur. Onlar dediler ki: 

Eğer onlar “mülazemet”le nasıl olursa olsun mukaddem’in doğruluğu ile beraber tÀlí’nin 

doğruluğunu kastediyorlarsa, “luzÿmiye” olmaz. Eğer onlar onunla tÀlí için mukaddem’in 

istilzamını kastediyorlarsa, mülazemet’in yanlışlığından, “ittifakiyeler”de olduğu gibi, 15 

nefsü’l-emr’de o ikisinin doğruluğu ile beraber iki şey arasında mülazemet olmayacağı 

ihtimalinden dolayı, mukaddem’in aynıyla beraber tÀlí’nin çelişiğinin doğruluğu gerekli 

olmaz[. Örneğin: Her ne zaman insan konuşan ise, eşek anırandır. Ve her ne zaman taş 

cansız ise, kartal canlıdır]. 

 20 

[51] Cevap: Bilinmektedir ki, mukaddem’in zatı, tÀlí’nin çelişiği ile beraber kendisinin bir 

araya gelmesini imkÀnsız kıldığı zaman, mukaddem, tÀlí’yi gerektirir. Bu sözümüzden 

kastımız şudur: Eğer aralarında mülazemet yoksa tÀlí’nin yokluğu mukaddem ile beraber 

doğru olur. Şayet mülazemet nefyedilirse, tÀlí’nin yokluğunun mukaddem ile beraber 

imkÀnsız olmasındandır ve imkÀnsız olur, çünkü bu durumda imkânsız gerekli olur. Biz onu 25 

onunla beraber farzettiğimizde, aralarında birbirini gerektirme/mülazemet olur. 
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On Birinci FasılOn Birinci FasılOn Birinci FasılOn Birinci Fasıl        

Şartlıların Birbirini Gerektirmesi ve Birbirinden UzŞartlıların Birbirini Gerektirmesi ve Birbirinden UzŞartlıların Birbirini Gerektirmesi ve Birbirinden UzŞartlıların Birbirini Gerektirmesi ve Birbirinden Uzaklaşmasıaklaşmasıaklaşmasıaklaşması    

 

[1] İncelenecek konuları: 5 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir: Bitişik şartlıların birbirini gerektirmesinde ya onların birbirini gerektirmesi onların 

[düz] döndürmeleriyle olur-ki sen onda [düz döndürme’de] olan şeyi öğrenmiştin- ya da 

[onların birbirini gerektirmesi] bunların dışında[, yani çelişiğin döndürmesiyle] olur. 

[Örneğin: Tümel olumlu tümel olumlu olarak, tümel ve tikel olumsuzun her biri de tikel 

olumsuz olarak döndürülür. Tikel olumlu ise döndürülmez]. Şeyh şöyle dedi: İki bitişik şartlı 10 

nicelik ve mukaddem bakımından bir, nitelik bakımından farklı, tÀlí bakımından da çelişik 

olurlarsa, birbirlerini gerektirirler[telazum] ve döndürülürler ve o da-daha önce öğrendiğin 

gibi- tek bir mukaddem ile iki çelişiğin birbirini gerektirmesinin ihtimalinden dolayı lÀzım 

değildir[. Örneğin: “Her ne zaman A, B ise C’de D olur.” doğru olduğu zaman, “Hiçbir 

zaman A, B olmadığında, bu durumda C’de D değildir.” doğru olur. “Hiçbir zaman A, B 15 

olmadığı zaman, C  D değildir.” doğru olduğu zaman “her ne zaman A, B olursa C’de D 

olur.” doğru olur]. Bundan dolayı da olumsuz, olumluyu gerekli kılmaz[, yani şayet olumsuz, 

olumlunun takdiri üzerinde doğru olmazsa, çelişiği doğru olur]. İki çelişikten birinin tek bir 

mukaddem’i gerektirmeme ihtimalinden dolayı, olumlu, olumsuzu gerektirmez[, yani şayet 

olumlu, olumsuzun takdiri üzerinde doğru olmazsa, onun çelişiği doğru olur].  20 

 

[3] Sen bunları öğrendiğin zaman, biz şöyle diyelim: Her luzÿmiye olan tümel olumlu bitişik 

şartlı, kendi mukaddemi[nin aynı]ndan ve kendi tÀlí’sinin lÀzımından ve eğer her iki tÀlí 

birbirini gerektiriyorsa döndürmesiyle; kendi mukaddem’inin melzÿmundan ve kendi 

tÀlí’sinin lÀzımından ve eğer mukaddem ve talinin birbirini gerektirmesi döndürülebilir ise 25 

döndürmesiyle; kendi mukaddem’inin melzÿmunda ve kendi tÀlí’sinin aynından ve eğer 

mukaddem’in gerektirmesi döndürülebilirse döndürmesiyle olan kendi benzerini[, yani 

luzÿmiye olan tümel olumlu bir bitişik şartlıyı] gerektirir. Bunların tamamı, “melzÿmun 

melzÿmu, melzÿm’dur.” üzerine kuruludur. [Luzÿmiye olan tümel olumlu bir bitişik şartlı,] 

kendi tÀlí’sinin çelişiğinin melzÿmundan ve kendi mukaddem’inin çelişiğinden ve kendi 30 
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tÀlí’sinin çelişiğinden ve kendi mukaddem’inin çelişiğinin lÀzımınmdan kendi benzerini [, 

yani luzÿmiye olan tümel olumlu bir bitişik şartlıyı] gerektirir. Bu, tÀlí’nin çelişiğinin, 

mukaddem’in çelişiğini gerektirmesi dolayısıyladır. Bundan da, bu birbirini gerektirmenin 

çelişiğinin döndürmesiyle tikel olumsuzların hükmü öğrenilir. 

 5 

[4] Luzÿmiye olan tikel olumlu’ya gelince, kendi mukaddem’inden ve kendi tÀlí’sinin 

lazımından ve eğer her iki tÀlí’de birbirini gerektiren ise, döndürmesiyle benzerini [, yani 

luzÿmiye olan tikel olumlu’yu] gerektirir. Tümel olumsuz, çelişiğin döndürmesinin 

hükmüyle bunu döndürür. 

 10 

[5] İki:İki:İki:İki:  [Hakikiye’nin hakikiye ile, manièatü’l-cem’in manièatü’l-cem ile, manièatü’l-

òulÿ’unun manièatü’l-òulÿ ile beraber olması anlamında]cins olarak bir/aynı olan ayrık 

şartlıların birbirini gerektirmesi: Her olumlu hakikiye, kendisinin her iki tarafının 

çelişiğinden [cins, nicelik ve nitelik olarak] benzerini, kendisinin her iki tarafının çelişiği ile 

iki eşitinden kendi benzerini, her iki taraftan birinin çelişiğinin eşitinden ve diğerinin 15 

çelişiğinden ve aksinden kendi benzerini gerektirir[; çünkü biz, kendisinin her iki tarafının 

çelişiğinin ne beraberce bir araya getirildiğini, ne de beraberce ortadan kaldırıldığı 

açıklmaıştık. Aynı şekilde iki eşitte, ne beraberce bir araya getirilirler, ne de beraberce 

ortadan kaldırılırlar]. Çünkü iki şey arasındaki bir araya getirmenin[cem] ve getirmemenin 

[òulÿ] imkÀnsızlığı, iki şeyin çelişiği ve iki çelişiğin eşiti arasında her ikisinin imkÀnsızlığını 20 

gerektirir. [Olumlu hakikiye,] kendisinin tarflarının birinin çelişiğinden ve diğer tarafın 

aynından veya diğer tarafın aynının eşitinden, olumsuz hakikiye’yi gerektirir; (bu da) iki 

çelişikten her ikisinin tek bir şey olarak birbirini itmemesi ihtimalinden dolayı iki çelişik şey 

için bir şeyin birbirisini itmesinin[inÀd], aksi olmaksızın, “hakiki birbirini itme[inÀd]” olma 

imkÀnsızlığından dolayıdır. 25 

 

[6] Her olumlu manièatü’l-cem, kendisinin tarafının melzÿmlarından ve kendisinin 

taraflarından birinin melzÿmundan ve diğerinin aynından ve (bunların) aksiyle, eğer luzÿm 

döndürülürse,  kendi benzerini gerektirir. Çünkü iki lazım arasında “cem”in imkÀnsızlığı, iki 

melzÿm arasında bir araya getirmenin imkÀnsızlığını gerektirir. Bir şey ve kendi dışındakinin 30 

lÀzımı arasındanki bir araya getirmenin imkÀnsızlığı, onu[cem’in imkÀnsızlığını] kendisiyle 

başkası arasında gerekli kılar. [Olumlu manièatü’l-cem,] iki şeyin bir araya gelmesi, kendi 
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çelişiklerinin bir araya gelen imkÀnıyla beraber olma ihtimalinden dolayı aksi olmaksızın 

manièatü’l-cem’in cüzlerinin ortadan kalkma imkÀnıyla her iki tarafın çelişiğinden olumsuz 

manièatü’l-cem gerektirir. 

 

[7] Her olumlu manièatü’l-òulÿ, kendsinin taraflarının lazımlarından, kendisinin 5 

taraflarından birinin lazımından ve diğer tarafın aynından ve eğer luzÿm döndürülürse, 

(zikredilenlerin) döndürmesiyle kendi benzerini gerektirir. Çünkü iki melzÿm arasında 

“òulÿ”nun imkÀnsızlığı, onu [òulÿ] iki lazım arasında gerektirir. Bir şey ve başka bir şeyin 

melzÿmu arasında  “òulÿ”nun imkÀnsızlığı, onun[òulÿ] bir şey ve başka bir şey arasında 

gerektirir. [Her olumlu manièatü’l-òulÿ,] iki şeyin “òulÿ”sunun, iki şeyin çelişiğinin 10 

“òulÿ”suyla beraber olma ihtimalinden dolayı, döndürmesi olmaksızın manièatü’l-òulÿ’nun 

cüzlerinin bir araya gelme imkÀnından dolayı kendi taraflarının çelişiğinden olumsuz 

manièatü’l-òulÿ’yu gerektirir. 

 

[8] Üç:Üç:Üç:Üç: Cinsin farklılığının birbirini gerektirmesi: Her olumlu hakikiye, iki cüzün 15 

melzÿmundan, iki cüzün birinden ve diğerinin melzÿmundan nicelik bakımından kendisinin 

benzeri olan manièatü’l-cem’i gerektirir[; çünkü hakikiye, aynı şekilde mani´atü’l-cem’dir. 

Biz, manièatü’l-cem’in, iki cüzün melzÿmundan, iki cüzün birinden ve diğerinin 

melzÿmundan ve eğer tarafların biribirini gerektirmesi döndürülürse döndürülmeden olan 

manièatü’l-cem’i gerektirdiğini açıkladık. Çünkü iki şey arasındaki cem’in inÀd’ı, hakiki 20 

inÀd’ın ne ikisinin eşiti, ne de onlardan biri ve diğerinin çelişiği arasında olmasını gerektirir. 

“İnsan” ve “canlı olmayan” arasında cem’in inÀd’ı vardır. “İnsan”ın eşiti olan 

“konuşan/düşünen” ve “canlı olmayan”ın eşiti olan duyumlama arasında “hakiki bir inÀd” 

yoktur. “İnsan”la “duyumlamayan” arasında da yoktur.] [Her olumlu hakikiye,] iki cüzün 

lazımından, iki cüzün birinden ve diğerinin lazımından olan olumlu manièatü’l-òulÿ”yu 25 

gerektirir. [Biz, maniètu’l-òulÿ’nun, iki cüzün lÀzımından, iki cüzden birinin lÀzımından ve 

diğerinin lÀzımından olan manièatu’l-òulÿ’yu gereketirdiğini ve bunların döndürmesinin 

olmadığını açıklamıştık. Eğer tarafların telazumu döndürülürse, iki şey arasındaki òulÿ’nın 

èinadı, ne o iki şeyin eşiti arasında hakiki èinadı gerektirir, ne de onlardan bir ve diğerinin 

eşiti arasında hakiki èinadı gerektirir. “İnsan olmayan” ve “canlı” arasından “òulÿ’nun 30 

èinadı” vardır. Ve “Konuşan/düşünen olmayan” ve duyulmayan” arasında yoktur. “İnsan 

olmayan” ve “ duyulmayan arasında “hakiki èinÀd” yoktur. Bu, manièatu’l-òulÿ ve cem daha 
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genel açıkla ile açıklandığı zaman olur. Daha özel bir açıklama ile açıklandığı zaman, 

hakikat açıklanır ve her biri uyuşmazdır.] 

 

[9] Her manièatü’l-cem ve òulÿ, tikelinin çelişiklerinden olan diğerini gerektirir.  Çünkü iki 

şey arasındaki cem’in men’i, iki şeyin çelişiği arasındaki “òulÿ’nun men’inin çelişiği”dir ve 5 

tersi. Eğer [manièatü’l-cem ve òulÿ] iki cüzde ittifak ederler, nitelik ve nicelikte farklı 

olurlarsa ve tikel’de olumsuz olursa, olumsuz, olumlunun [lÀzım’ı olur], aksi durumda, aksi 

olmaksızın olumlu, hakikiye’ye döner ve iki şeyin bir araya gelmesinin imkÀnı, iki şeyin 

ortadan kalmasının imkÀnıyla beraber olduğundan dolayı olumsuz’u gerektirmez. 

 10 

[10] Dört:Dört:Dört:Dört:  Bitişik ve ayrık şartlıların birbirini gerektirmesi: Her olumlu hakikiye, kendisinin 

her iki tarafının çelişiğinden veya onun çelişiğinin melzÿmundan ve diğer tarafın aynından 

ve onun lÀzımından, her cüzün çelişiğinin diğer cüzün aynını gerektirmesinden dolayı 

olumlu bitişik şartlıyı gerektirir. [Her olumlu hakikiye,] kendisinin taraflarının birinin 

aynından veya onun melzÿmundan ve diğer tarafın çelişiğinden veya onun lÀzımından, 15 

onların her bir cüzünün, diğerinin çelişiğini gerektirmesinden dolayı ve bitişik şartlının 

tÀlí’isin varlığının, mukaddem’inden daha genel olma ihtimalinden dolayı döndürülemiyerek 

olumlu bitişik şartlıyı gerektirir. [Her olumlu hakikiye,] “inÀd ve luzÿm”un beraberce iki şey 

arasındaki imkÀnsızlığında ve beraberce ortadan kaldırılma ihtimalleriyle 

döndürülmemeleriyle kendisinin iki tarafından, kendisinin iki tarafının birinden ve diğer 20 

tarafın melzÿmundan olan olumsuz bitişik şartlıyı gerektirir. 

 

[11] Manièatü’l-cem olumlu olduğu zaman, kendisinin taraflarından biri olan ve diğer tarafın 

çelişiği olan ve döndürmesiyle ayrık şartlının cüzlerinden her biri, diğerinin çelişiğini 

gerektirmesiyle ve bitişik şartlının mukaddem’i ve tÀlí’sinin çelişiği arasındaki cem’in 25 

imkÀnsızlığıyla olumlu bitişik şartlıyı gerektirir. [Manièatü’l-cem, olumlu olduğu zaman,] 

kendisinin taraflarının birinden veya diğer tarafın çelişiğinin melzÿm ve lazımından, 

kendisinin taraflarından birinin melzÿmundan ve diğer tarafın çelişiğinden olan olumlu 

bitişik şartlıyı gerektirir. Luzÿm, döndürülür ve [manièatü’l-cem, olumlu olduğu zaman,] 

kendisinin taraflarından olan, ve aksi geçerli olmasızın kendisinin taraflarından birinden ve 30 

diğerinin melzÿmundan olan olan olumsuz bitişik şartlıyı gerektirir. 
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[12] Manièatü’l-òulÿ olumlu olduğu zaman, kendisinin cüzlerinden birinin çelişiğinden ve 

diğerinin aynından -ve tersi- olan, ayrık şartlının cüzlerinin her birinin çelişiği, diğerinin 

aynını gerektirdiği için ve “òulÿ”nun imkÀnsızı bitişik şartlının mukaddem’inin çelişiğinden 

ve tÀlí’sinin aynından olduğu için, olumsuz bitişik şartlıyı gerektirir. [Manièatü’l-òulÿ 

olumlu olduğu zaman,] kendisinin taraflarından birinin çelişiğinden veya onun çelişiğinin 5 

melzÿmundan ve diğerinin lÀzımından, ve kendisinin taraflarından birinin çelişiğinin 

melzÿmundan ve diğerinin aynından olan olumsuz bitişik şartlıyı gerektirir. [Manièatü’l-òulÿ 

olumlu olduğu zaman,] kendisinin taraflarından ve kendisinin taraflarının birinden ve 

diğerinin melzÿmundan olan olumsuz bitişik şartlıyı gerektirir. 

 10 

 

[13] Bu birbirini gerektirmelerden, daha önce öğrendiğin gibi, onun çelişiğinin 

döndürülmesiyle, başka bir birbirini gerektirme ile hükmedildiğini öğrendin. [Her tümel 

olumlu, aksi geçerli olmaksızın, tümel olumluyu gerektirir. İkinci tümelin çelişiği olan 

olumsuz, aksi geçerli olmaksızın çelişik döndürmeyle, birinci tümelin çelişiği olan tikel 15 

olumsuzu gerektirir. Her tümel olumlu, tümel olumluyu gerektirir. Ve aksi geçerli olarak 

aynı şekilde tikel olumsuz, tikel olumsuzu gerektirir. Aksi geçerli olarak her tümel olumlu, 

tümel olumsuzu gerektirir. Tümel olumsuzun çelişiği olan tikel olumlu, tümel olumlunun 

çelişiği olan tikel olumsuzu gerektirir. Eğer olumlu ve tümel arasındaki luzÿm döndürülürse, 

aksi geçerli olur, aksi durumda aksi geçerli olmaz]. 20 

 

[14] Beş:Beş:Beş:Beş:  İster aynı cins olsunlar, ister farklı olsunlar bitişik şartlıların ve ayrık şartlıların 

birbirinden uzaklaşması: Birbirini gerektiren ve döndürülen iki önerme, onlardan her birinin 

aynı, doğru ve aynlış olarak diğerinin çelişiğinden uzaklaştırılır. Eğer döndürülmezlerse, 

doğru olarak melzÿmun aynı ve lazımın çelişiği birbirinden uzaklaştırılır ve yanlış olarak 25 

melzÿmun çelişiği ve lÀzımın aynı birbirinden uzaklaştırılır. 

 

EkEkEkEk    

[15] İster olumlu olsun, ister olumsuz her yüklemli, konusu bakımından iki ortak 

yüklemliden oluşan, tÀlí’si yüklemlinin modalitesi[cihet’i]yle aynı yönde olan, nicelik 30 

bakımından yüklemli ile uygun bitişik şartlıyı gerektirir. Eğer bitişik şartlı olumlu ise, onun 
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(yüklemli’nin) niteliği ile nitelendirilir. Eğer olumsuz ise, yüklemli’nin modalitesi[cihet’i] ve 

niteliği ile nitelenir. Örneğin: “Her insan, imkÀn ile kÀtiptir.” sözümüz, “her ne zaman şey 

insan ise, bu durumda imkÀn ile kÀtiptir.” sözümüzü ve “ hiç bir zaman şey insan olmadığı 

zaman, bu durumda zorunlu olarak kÀtip değildir.” sözümüzü gerektirir. Aynı şekilde [ister 

olumlu olsun, ister olumsuz olsun yüklemli,] nasıl olursa olsun bitişik şartlının onu 5 

gerektirmesinden dolayı, olumlu ve olumsuz olan manièatü’l-cem ve òulÿ’yu gerektirir. Biz, 

bunu açıkladık ve mukaddem’in konusunun imkÀnsızlığından dolayı da döndürülmez, aksi 

durumda yüklemli “zihní” alındığı zaman olur. 

 

SonsSonsSonsSonsözözözöz    10 

[16] Şartlıların, lafızlarının konuluşları bazen değiştirilir ve o zaman 

“bozulmuş[muharrifeten]” olarak isimlendirilir. Örneğin: “A, B değildir” ve “C, D’dir”.  Ve 

o da A-B ve C-D arasında cem’in inÀd’ı kuvvetindedir ve “C, D olmasın” diye “A, B’yi 

gerektirir” kuvvetindedir. “Ve”yi “veya” ile değiştirdiğimizde “A, B değildir” veya “C, 

D’dir” sözlerimizdeki, “A, B değildir” ve “C, D’dir” arasında “òulÿ”nun inÀd’ı olur ve “A, 15 

B’dir”in “C, D’dir”i gerektirmesi kuvvetindedir. Keza [ve’yi], tümel bir nicelik bildiren 

ifadeye delÀlet etmesiyle beraber, “taki[ óattÀ]” ve “dışında/aksi durumda[illÀ]” ile 

değiştirdiğimiz zaman,-örneğin: “A, B değildir, taki C, D olsun veya C’nin D olması 

dışında”- (bu durumda) yüklemli, konuya dÀhil olan “elif” ve “lÀm” gibi, kendi hükümlerinin 

ziyadesinin kayıtlarının biçimlerine katılabilir. Bundan dolayı da Arap dilinde “genellik” ve 20 

“bir yemin/sözleşme” ifade eder. [“Elif” ve “lÀm”]yükleme dÀhil olursa, bu durumda bir 

“kayıt altına alma” ifade eder, ancak kayıtlamanın hissedilmemesinden dolayı da bağın 

zikredilmesi gerekir. Örneğin: İnsan-o ki- gülendir. Haber’in mübteda’ya takdimi ve 

“ancak[innemÀ’n]”ın yüklemli’ye katılması vardır. Örneğin: “Ancak insan, kÀtiptir”. 

Farsça’da ise, bağın tekrarı vardır. Örneğin: “Zeydun est ki debirest”. Bu önermelerin 25 

örnekleri iki olumluda da vardır: Birincisi, konu için yüklemin olumlusu; ikincisi, 

kayıtlamanın olumlusu. Olumsuzluk kelimesi bu önermelere dÀhil edildiği zaman, yükleme 

bakımından değil de, örfen kayıtlamanın ortadan kalkmasını ifade eder. Örneğin:  “İnsan-o 

ki- gülen değildir”. Eğer onunla, yüklemin ortadan kalkması kastediliyorsa, akabinde kayıt 

altına almanın varlığa çıkışı ve yok oluşu geçerli olur. Ve olumsuzluk harfinin konuya, 30 

istisna harfinin yükleme dÀhil edilmesi, bazen konu ve yüklemin birlikli olmalarını, bazende 
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onların birbirini gerektirmesini ifade etmektedir. Örneğin: “İnsan değildir, ancak beşer veya 

konuşan/düşünendir [İnsan, ancak beşer ve konuşan/düşünendir]”.  Ve “-dığında[lemmÀ]”  

ifadesi, bitişmeyi ifade etmekle beraber şartlıya dÀhil edildiğinde, mukaddem’in hakikatini 

ifade eder ve bundan dolayı da orada iki olumlu olur: Birincisi, “luzÿm”; ikincisi, 

“mukaddem’in istisnası”. Olumsuzluk harfini onun üzerine dÀhil ettiğimizde, sadece 5 

“luzÿm’un olumsuzunu” ifade eder. Bundan dolayı da luzÿm mukaddem’in hakikati 

olmaksızın sabit olduğu zaman, beraberce her ikisinin yanlışlığı dolayısıyla onun 

olumsuzuna ve olumlusuna tekabül etmez. 

 

    10 

<İkinci Babİkinci Babİkinci Babİkinci Bab>    İkinci İkinci İkinci İkinci AmaçAmaçAmaçAmaç    

    KıyasKıyasKıyasKıyas    

[1] İki fasıldan oluşur: 

[2] Birinci Fasıl Birinci Fasıl Birinci Fasıl Birinci Fasıl    

 Tarifi Tarifi Tarifi Tarifi    15 

‘Ortaya konulduklarında zatları gereği başka bir sözün gerekli olduğu önermelerden oluşan 

sözdür’. 

[3] “Söz[el-úavl]”, cins gibidir. Geriye kalanlar, “ayırım[el-faãl]” gibidir. Burada “söz[el-

úavl]” ile kastedilen, telaffuz edilen ve akledilenden daha genel olandır[; çünkü daha önce 

geçtiği gibi “söz[el-úavl]” ister telaffuz edilen olsun, ister akledilen olsun delÀlet eden 20 

lafızıdır. Kıyas, gerçekte, bir “manadır”, çünkü ister lafız olsun, ister olmasın “aranılan şey” 

için bir şey ifade eder. Bundan dolayı Şeyh onu “kendinde başka bir şeyle ‘taãdíú’e ulaştıran 

telifin bulunduğu nefiste oluşan düşünceler” olarak tarif etmiştir. Biz de onun kıyas hakkında 

zikrettiklerini kabul ediyoruz, ancak Şeyh’in zikrettiği “ifade eden”den öğrendiğin kadarıyla 

“mana, aynı şekilde kıyastır”. Bu durumda (onun) tarifi, kapsamlı olmaz.]. “Önermeler” ile 25 

biz, birden fazla olmayı kastediyoruz. Bundan dolayı onun döndürmesi ve diğer ona ait 

şeylerin gerekli olduğu tek bir önerme hariç tutulmuştur[; çünkü o tek bir önermeden de zatı 

dolayısıyla “başka bir söz” gerekli olur, ancak “önermeler” değildirler].  
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[3.1] [ Sen dersen ki: Bu tarif, tek bir şartlı üzerinde doğru olur, çünkü ‘ondan başka sözün 

gerekli olduğu önermelerden oluşan sözdür’ ve o da onun döndürmesi ve diğer lazımlarıdır. 

Ben derim ki:] Şartlının tarafları, kendilerinde doğruluğun ve yanlışlığın olmamasından 

dolayı iki önerme değildir[, belki her ikisi telifin ortadan kalkması bakımındandır. Bundan 

dolayıda o zaman şartlı, önermelerden oluşan olmaz]. “Ortaya konulduklarında” sözümüz, 5 

öncülleri doğru ve yanlış olan kıyas için tarifin kapsamını ifade eder. “Zatları gereği” yani 

“sözün zatı gereği” sözümüzle, olumlu olarak sonucu zatı gereği gerektirici olmayan 

şeylerden, dahası iki öncülden birinin yabancı veya lazım olduğu tuhaf öncüller vasıtasıyla 

olandan kaçınılmıştır[. Tuhaf öncülde ya yabancı olur: Bu durumda bu yabancı öncül, iki 

öncülden biri için lazım olmaz veya iki öncülden biri için lazım olur]. Yabancı [öncüle] 10 

gelince, şu sözümüzdeki gibidir: A, B’ye eşittir. B’de C’ye eşittir. Çünkü ondan da: “A, C’ye 

eşittir” gerekli olur, ancak bu oluşum ve biçin bakımından değil, ancak böyle oluşumdan 

böyle bir tür, daima sonuç verir. Aslında böyle değildir, çünkü “eşitliği, muhalefet ve 

yarımlıkla değiştirdiğimizde sonuç çıkmaz”, belki bu oluşlundan zatı gereki gerekli olur. 

Çünkü biz, “A, C’nin eşit olduğu şeye eşittir” deriz. Bundan dolayı da onu “C’nin eşit 15 

olduğu şeye eşit olan her şey, C’ye eşittir” sözümüze bitiştirdiğimiz zaman, aranılan şey 

ortaya çıkar. Bu durumda[en-namùu] olan her şey, şu sözümüzdeki gibidir: A, B’nin 

melzÿmudur. B’de C’nin melzÿmudur. Çünkü o, A’nın C’nin melzÿmu olduğunu gerektirir. 

Keza:  A, B’nin cüzüdür. B’de C’nin cüzüdür.[Böylece bundan da “A, C’nin cüzüdür” 

gerekli olur.] 20 

 

[4] Bunun üzerine sen dersen ki: Eğer sen, bi’z-zat eşitlik kıyasının sonuç vermesinin 

yokluğundan, onun sonucunun luzumunun yokluğunu kastedersen, bu, geçersizliğin 

bilinmesi olur. Eğer sen onunla, ancak bir başka öncül vasıtasıyla ortaya çıkan sonucu 

kastedersen, biz, eşitlik kıyasının sonucunun kesinlikle “kesinler[bedíhíyyÀt]” cümlesinden 25 

olduğunu kabul etmiyoruz ve aynı şekilde bu, döndürme, hulf ve bunların dışındaki şeylerde 

sonuç elde etme ihtiyacı dolayısıyla üç şekil hakkında size irca edilir. 

 

[5] Derim ki: “Bi’z-zat sonuç elde etmek” ile kastedilen, tuhaf öncül vasıtasıyla olmayandır 

ve bizim onunla kastettiğimiz, onun taraflarının kıyasın terimlerinden farklı olmasıdır. Ve o 30 

zaman da döndürme ve hulf tuhaf[àaríb] olmaz. Biz,  eşitlik kıyasının sonucunun 

kesin[bedíhí] olduğunu kabul etmiyoruz, bilakis kesin[bedíhí], onun sonucunun, onun 
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üzerine dayandığı şeydir ve o da şu sözümüzdür: “Eşitin eşiti, eşittir.” Akılda bu öncül için 

gerekli olan şey, yapısı itibariyle kesin sonuç verdiğinin zannedilmesidir. 

 

[6] [Keşf’in sahibi gibi] bir grup size, onların eşitlik kıyasının bi’z-zat gerektirmede 

bulunduğunu kabul ettikleriyle itiraz ettiler. Örneğin: A, C’nin eşit olduğu şeye eşittir. Eğer 5 

[eşitlik kıyası] bu sonuca nisbetle kıyas olursa, onların söylediği şey, geçersiz olur. Çünkü 

iki öncülden oluşan her iktirani kıyas-ki burada ortak değildirler- bir terimde ortaktırlar. Ve 

eğer onunla[kıyasın tarifi ile] beraber kıyas olmazsa, bi’z-zat başka bir sözü gerektirir. 

Bundan dolayı da tanım geçersiz olur. Sonra onlar şöyle dedi: Belki bu tanımdan eşitlik 

kıyasını çıkarmanın yolu,  ancak bir vasıtayla eşitlik kıyası sonuç verir denilmesidir. 10 

Örneğin: B’ye eşit olan her şey, B’ye eşit olan her şeye eşittir. Çünkü birinci öncüle bitiştiği 

zaman, “A, B’nin eşit olduğu her şeye eşittir” sonucu çıkar ve o da “B’nin eşit olduğu her 

şeye, A eşittir” gerektirir. İkinci öncüle bitiştiği zaman, o da şöyle olur: “B, C’ye eşittir” ve o 

da “A, C’ye eşittir”i gerektirir. Bundan dolayı biz onu küçük öncül yaparız. Örneğin: B’nin 

eşit olduğu her şeye, A eşittir”. “A ve C ona eşittir” sonucu çukar ve o da “A, C’ye eşittir”i 15 

gerektirir. Ve o da aranılan şeydir zaten. Bundan dolayı da orta terim, her iki kıyasta da 

tekrar eder, iki kıyastan onun zikrettiklerinden birinde tekrar etmez. Bu, onun zikrettikleridir. 

 

[7] Orada iyice tetkik edilmesi gereken bir nokta var: Bu tavırla onların amacı eğer 

zikredilen itirazdan kurtulmaksa, bu, itirazın olduğu gibi kalmasından dolayı geçersizidir. 20 

Eğer onların amacı, onların zikrettiklerine dayanarak “vasıta”nın tashihi ise, eşitlik kıyasının 

sonucu için bir “vasıta”ya gerek yoktur. Bundan dolayı aynı şekilde geçersizidir. Çünkü bu 

“vasıta” ile onların geçersizliği ya onların itiraz ettikleri gibi, onların zikrettikleri iki kıyastan 

biri hakkında orta terimin olmamasıyladır, ya da onların söylediği şeylerden dolayı eşitlik 

kıyası “bi’z-zat” sonuç vermez. Onlardan hepsi geçersizidir. İkincisine gelince, açıktır, 25 

çünkü onların zikrettikleri şey, bu durumdan oluşan kıyasın sonucu hakkında akılda daha 

açıktır. Birincisine gelince, bu da öyledir, çünkü kıyasın tarifinde, orta terimin tekrar 

edilmesinin zorunluluğu hissedilmemektedir; aksine eğer orta terim açıkça zikredilseydi 

onlar, sonucun elde edilmesi için orta terimin tekrar edilirliği bulunmayan eşitlik kıyasını ve 

onun dışındaki başka şeyi tanımın dışına çıkarma ihtiyacı duymazlardı. Böylece onların 30 

zikrettiklerinden[orta terimin tekrar edilmesi kaydının] ilave edilmesi gerektiği de 

öğrenilebilir.  
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[8] Sen bunları öğrendiğin zaman, biz şöyle diyelim: “Zatı dolayısıyla” sözümüzle, aynı 

şekilde şu tip sözlerimizden de kaçınılmıştır: Falan konuşuyor, o halde canlıdır. Bu 

duyumlanabilendir, o halde mevcuttur. Güneş doğduğunda, gündüz mevcuttur. Çünkü ancak 

hazfedilmiş öncüller vasıtasıyla sonuç çıkmaktadır. 5 

 

[9] Denilirse ki: Bunun örnekleri sizin “önermelerden oluşan” sözünüzle çıktı.  

 

[10] Denilir ki, onun bununla çıkması, onun bununla çıkmasını nefyetmez.  

 10 

[11] “Lazım olan harici”ye gelince, sonuç, bazen sadece tek bir vasıta ile olur, bazen de 

hazfedilmiş öncüllerle beraber bir vasıtayla olur. Birincisine gelince, “cevher’in cüzü, onun 

ortadan kalkmasını gerektirir. Cevher’in ortadan kalkması ve cevher olmayan her şey, onun 

ortadan kalkmasını gerektirmez. Cevher’in ortadan kalması, büyük öncülünün çelişiğinin 

döndürülmesi vasıtasıyla cüzü cevher olanı gerektirir ve o da şu sözümüzdür: Onun ortadan 15 

kalkmasını gerektiren şey, cevher’in ortadan kalmasıdır ve o da cevher’dir. 

 

[12] Sen dersen ki: Biz, onun birinci[, üçüncü ve dördüncü şekil]de[n, bir] kıyas olmadığını, 

ancak onun, aynıyla ikinci[şekil]de[n bir] kıyas olduğunu kabul ediyoruz. Bundan dolayı da 

“zatı itibariyle” sonuç verir. Şayet biz, harici ile[, yani tuhaf[àaríb] bir öncül vasıtasıyla bir 20 

sonuç verdiğini] onu kabul edersek, onun dışında[zatı itibariyle olmasının dışında] bir şeyle 

onun sonucu nefyedilemez. Çünkü “òulf” onun sonucuna delÀlet etmektedir, çünkü 

“cevher’in cüzü cevher değildir” dediğimiz zaman, biz, onu, “cevher’in cüzü, onun ortadan 

kalkmasını gerektirmez” sonucunu elde etmek için ikinci öncüle bitiştiririz ve bu da “òulf” 

olur. 25 

 

[13] Ben derim ki: Biz, onun yapısının ikinci[şekil]den olduğunu kabul ediyoruz, ancak 

zikredilen sonuca nisbetle değil, belki şu sözümüze nisbetle: “Cevher’in cüzü, cevher değil 

değildir”. [Çünkü ikinci şekilden bir kıyasın sonucu, olumsuz olur.] Onlardan biri diğerinin 

dışındadır. Eğer iki birbirini gerektirirse[ve sonucun lazımı olursa, onu bir sonuca sahip 30 

olduğu söylenmez, belki diğer lazımlarıyla kabul edilebilir]. [ikincinin cevabı:] Zikredilen 

òulf’te küçük öncül, “ceher’in cüzü cevher’dir” sözümüzün çelişiği olan olumsuz yapılırsa, 
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küçük öncül birinci[şekil]de olumsuz olur. [Olumsuz küçük öncülün, birinci şekilde sonuç 

vermediği daha sonra gelecektir.] Eğer[zikredilen òulf’te hüçük öncül] bu olumsuzun lazımı 

yapılırsa ve o da yüklem olan olumsuzun olumlusu ise, bu durumda bu kıyas sonuç çıkarmak 

için yabancı(bir öncüle) ihtiyaç duyar, çünkü bu olumlu, kıyasın terimleri bakımından 

yüklemine muhalefet eder. Bundan dolayı nda o zaman onun sonucu “zatı dolayısıyla” 5 

olmaz. 

  

[14] Birisi şöyle diyebilir: [ Yabancı öncül, kıyasın terimlerine tek taraflalı değil, iki taraflı 

muhalefet eder. Bunun delili de] Şeyh[İbn SínÀ]’in istilzam yoluyla manièatü’l-cem ve 

òulÿ’da oluşan kıyası açıkladı, büyük derim için gerekli olan orta terimin çelişiği olan küçük 10 

öncülü değil. Orada iki öncül kullandı. Onlardan her biri, onun terimlerin biriyle kıyasın 

terimlerine muhalefet etti. Hoş olmayan, ancak terimleriyle kıyasın terimlerine muhalefet 

eden öncülün kullanılmasıdır, yoksa terimlerinden biriyle değil. İkinci[kısma]’ye gelince, şu 

sözlerimizdeki gibidir: Bu, beyazdır. Her zenci, daima siyahtır. Her beyaz, siyah değildir. 

Her siyah olmayan, zenci olmayandır. Böylece aranılan elde edilir. 15 

 

[15] Bizim “başka bir söz” sözümüz, yani sonuç, bi’l-fiil olan önermelerin her birinden 

farlıdır, ancak nasıl olursa olsun her iki önermenin bütünü, onlardan her birinin onu 

gerektirmesi dolayısıyla kıyas olur. “Luzÿm” ile kastedilen, kıyasta herhangi bir şeyde 

değişiklik yapmaksızın aranılan şeyin kendisinden ortaya çıktığı birinci şekilden ve istisnai 20 

kıyas olan “kÀmil kıyas” ve tanımların vaz edilişini değiştirerek sonucun luzÿmunun 

açıklandığı kÀmil olmayan kıyaları-ki geriye kalan üç şekildir- derç etmek için açık olandan 

ve olmayandan daha genel olandır. “Luzÿm” ile kastedilen “bazısından değil de, bütününden 

lazım olan”dır. Bu yüzden [bu kıyasın sonucuna nisbetle] kıyastan ve onun dışındakilerden 

bir bütünün kıyas olduğu söylenemez. 25 

 

[16] Denilirse ki: Aranılan şey, lazımı tahakkuk ettirdiği zaman, luzÿm, bazen kıyasta vaz 

edilen bazı şeyler olabilir- İstisnai kıyas gibi-, çünkü o şartlıda mevcuttur. Örneğin: Her ne 

zaman A, B ise, C’de D’dir. Ancak A, B’dir, o halde C, D’dir. Örneğin: Daima ya A, B’dir, 

ya da C, D’dir. Ancak A, B değildir. O halde C, D’dir. Yine örneğin: Her C, B’dir. Ve her B, 30 

B’dir. Bu durumda: “Her C, B’dir” sonucu çıkar ve o da aynıyla küçük öncüldir. Ve: “Her C, 

C’dir. Ve her C, B’dir” aynı şekildedir. 
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[17] Birincinin cevabı: “Başka bir söz” sözümüzle biz, “bi’l-fiil önerme olarak önermelerden 

farklı olan sözü” kastediyoruz. TÀlí böyle değildir. [TÀlí, bi’l-fiil, önermedir, çünkü o, 

doğruluk ve yanlışlık ihtimali taşımaz, aksine o, önermenin cüzüdür.] 

 5 

[18] Sen dersen ki: Şayet biz, “eğer hareket mevcut ise, hareket mevcuttur. Ancak hareket 

mevcuttur. O halde hareket mevcuttur” dersek, sonuç, bi’l-fiil olan istisna edilen 

mukaddem’in aynı olur. 

 

[19] Derim ki: [Biz bu kıyası kabul etmiyoruz, çünkü kıyas bir şey ifade eder, oysa bu böyle 10 

değil. Bundan dolayıda] Şeyh, ŞifÀ’da, o kıyası fazladan bir şey ifade etmediğinden dolayı 

men etmiştir. Onlar [Keşf’in ve MeùÀliè’nin sahibi, iktirani kıyas olan] ikincisini, öncülün 

lazım[sonuç]dan farklı olduğuyla cevapladılar, çünkü onun yapısı, diğeri ile beraber telif ile 

vasıflanır. Atfetmenin ve belirli bir şekilde vaz etmenin anlamı, aranılan şeye kıyasladır, 

çünkü küçük ve büyük öncülden her biri, sonuca nisbetle kıyasta belirli bir konumdadırlar. 15 

Onlar buna, iki önermenin oluşturduğu bütünün, aynı şekilde ikisinden birine nisbetle 

olmasıyla ve bundan dolayı da kıyas olması gerektiğiyle itiraz etmişlerdir[. Çünkü biz “her 

insan, canlıdır” ve “her at, kişneyendir” dediğimiz zaman, bu ikisi “her insan, canlıdır”ı 

gerektirir ve o da öncüllerden farklı bir şeydir].    

 20 

[20] Keşf’in sahibi, onu, öncülün belirli bir vaz etmeyle beraber aranılan şeye kıyasla 

olduğuyla cevaplamıştır. İki önermeden oluşan bütünde böyle değildir. 

[21] Derim ki: Bu geçersizidir. Çünkü bu iki öncüllü[iktirani] kıyastan bilinen “C’nin B 

olması”, sonuçla bir olarak bazen küçük öncül olarak ve bazende büyük öncül olarak ortaya 

çıkmasıdır. Dahası cevap daha önce geçmişti. Sonuç, iki önermeye nisbetle bir bütünden ve 25 

tek bir önermeden gerekli olan şeydir. Böyle değildir ve bundan dolayı da çelişiği irca 

edilmez. 

SonSonSonSonssssözözözöz    

[22] İmÀm [RÀzí] Mulaòòaã’ta kıyasın sonuç çıkarma işlemine ilişkin iki şüphe zikretti:  

[23] Birincisi, [Şayet kıyastan bir sonuç çıkarsa,] sonuç için gerektirici olan ya 30 

ilimlerin[küçük ve büyük öncülün] bütünü[ ve küçük öncülün büyük öncül altında derç 
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edilmesi] , ya da onlardan biri, ya da bazısı olmaksızın bazısıdır ve ondan bir şeye başka bir 

yolda yoktur. Birincisine gelince, zihinde bir araya gelen[küçük ve büyük öncülün] 

varlığının döndüşümü anlıktır, çünkü biz, zihni, bilinene yönelttiğimiz zaman, bu halin 

olumsuzunun değişimi, zihni başka bir bilinene yönlendirdiğini zorunlu olarak biliriz. Bu 

bütün [zihinde] asla bulunmadığı zaman, bilinenin varlığının bir şey için illet olma 5 

imkÀnsızlığından dolayı, sonucun ortaya çıkması için illet olmaz. Çünkü düzenlenmiş 

ilimler, ancak düşünce iledir ve bir şey hakkında düşünce de, onun bilinmesiyle nefyedilir ve 

bundan dolayı da onunla beraber bir araya toplanmaz. İllet, varlığının maèlÿl ile beraber 

olmasını gerekitirir zaman bakımından. Çünkü onlardan her biri, gerektiren olmadığında, 

onların bir araya toplanması esnasında eğer fazladan bir iş ortaya çıkmazsa ya olmayan şeyin 10 

ortadan kalkması, ya da bir araya toplanma esnasında bütünün gerekliliğinin imkÀnsızlığı ile 

olmayan şeyin ortaya çıkmasıyladır. Eğer ortay çıkarsa, bu ilimlerden bir şey caiz olmaması 

onun gerektirici olur. Çünkü bu olmayan fazlalık, bir araya gelmeden öncedir, dahası bütün 

olur. Eğer fertlerin bir olmayarak bir araya gelmenin hali ortaya çıkmazsa, gereklilik ortaya 

çıkmaz. Eğer ortaya çıkarsa, söz orada dönüp-dolaşır ve teselsül olur.  15 

 

[24] İkincisi, [bu ilimlerden her birinin gerektiren olması, zorunlu ilim için geçersizidir.  

Üçüncüsüde aynıdır, ancak bu bazısının dışında, düzeltilmiş olur. İkincisi, sonucun ve 

öncüllerin luzÿmu ile bilinen eğer zorunlu olursa, her insan sonucun bilinmesine iştirak eder. 

Çünkü zorunlu olarak zorunlu zorunludur. Eğer onlardan biri kesbí veya her ikisi kesbí 20 

olursa, bu durumda sonuç hakkında söz döner. Sondan zorunluluğa gidiş, teselsülün 

değişimiyle gereklidir. Ve o zamanda ilzam dönder. 

 

[25] Birinci[şeklin]in cevabı: Gerektiren, bütündür ve o, zihinde bir araya gelir. Çünkü biz, 

mukaddem dolayısıyla tÀlí’nin subutuyla, konu dolayısyla yüklem subutuyla ve bunların 25 

dışında nisbetl edilenlerle hüküm verebilirie. Bu, beraber her iki tarafın akledilmesi 

olmaksızın imkÀnsızıdır. Düzenlenmiş bütün, düşüncedir ve ilim hakkında düşünce 

nefyedicidir. 

 

[26] Biz şöyle deriz: Biz, düzenlenmiş bütünün, düşünce olduğunu kabul etmiyoruz, belki 30 

düşüncenin, aranılana şeye ulaşmada bu bütünün düzeni olduğunu kabul ediyoruz. Eğer bir 

araya gelmenin hali ortaya çıkarsa, [fertlerin hali] olmaz ve o, ya her birini, ya bazısını, ya da 
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bütününü gerektirir. Biz deriz ki: Bir araya gelme esnasında, zorunlu olarak bütün bir biçin 

ortaya çıkar ve o da cüzlerin her birinden farklıdır ve fertlerin hallerinin varlığının 

dışındadır. Onun gerekliliği harici bir iştir ve o da diğer bileşiklerde olduğu gibi, akıl 

kuvvetidir. Çünkü fail illet, maèlÿle dÀhil olmaz. 

 5 

[27] İkinci[şekli]nin cevabı: Denilebilir ki, sen eğer “zorunluluk[bedíhí]” ile “en genel 

mana”yı[, yani zihni, tarafların tasavvuruna kesin olarak hükmetmesini] kastedersen, biz, 

bütünün[insanların,  sonucun] onda[,yanibütünün varlığının “bedíhí/kesin” olduğu takdiri 

üzerine] bir ortak görüşe sahip olduklarını kabul etmiyoruz, çünkü şayet onların her iki 

tarafıda tasavvur edilirse ve onlardan biri diğerine nisbet edilirse, bu nisbetin ortaya çıktığı 10 

bilinir, o zaman da iki öncülen oluşan mana, “zorunlu” olur. Şayet iki öncülle beraber 

aranılan şey tasavvur edilirse ve aranılan şey ona nisbet edilirse, her ikisinin luzÿmu bilinir, 

olduğundan “luzÿm” dan oluşan mana da “zorunlu” olur. Her ne zaman bu tasavvurlar ortaya 

çıkmaz ise, ne aranılan şeyin ortaya çıkması gerekli olur, ne de bütün[insanların] onda ortak 

bir görüşe sahip olması gerekir. Eğer sen sen [zorunlu ile] “daha özel bir mana”yı 15 

kastedersen, biz, “daha genel olan mana” ile zorunlu olan şeyde son bulma ihtimalinden 

dolayı “teselsül” ü kabul etmiyoruz. Allah en iyisini bilir. 

 

İkinci Fasıl İkinci Fasıl İkinci Fasıl İkinci Fasıl     

Kıyasın KısımlarıKıyasın KısımlarıKıyasın KısımlarıKıyasın Kısımları    20 

[1] Kıyas iki kısımdır: 

[2] Birinci KısımBirinci KısımBirinci KısımBirinci Kısım    

İktiraniİktiraniİktiraniİktirani    

Eğer ne sonuç ve ne de onun çelişiği, bi’l-fiil zikredilmezse, “iktirani” olur. Örneğin: Her C, 

B’dir. Ve her B, A’dır. O halde her C, A’dır. [Her insan, canlıdır. Ve her canlı, cisimdir. O 25 

halde şu sonuç çıkar: Her insan, cisimdir.]  

[3] Eğer onlardan biri zikredilirse, “istiånaí” olur. Örneğin: Eğer A, B ise, C’de D’dir. Ancak 

A, B’dir. O halde C, D’dir veya C, D değildir. O halde A, B değildir. [Eğer bu insan ise, 

canlıdır. Ancak o, insandır. Şu sonuç çıkar: O, canlıdır. Buradaki sonuç, görüldüğü gibi, bi’l-
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fiil zikredilmiştir. Eğer biz: “Ancak o, canlı değildir” dersek, şu sonuç çıkar: “O, insan 

değildir”. Burada da sonucun çelişiği vardır ve o da bi’l-fiil zikredilen “insan”dır.] 

 

[4] İktirani, iki kısımdır: 

 5 

[5] Birincisi: Yüklemli kıyaslar: Sadece yüklemlilerden oluşur. 

 

[6] İkincisi: Şartlı kıyaslar: Sırf şartlılardan veya ondan ve yüklemlilerden oluşur. 

    

Birinci Kısım Birinci Kısım Birinci Kısım Birinci Kısım     10 

Yüklemli KıyaslarYüklemli KıyaslarYüklemli KıyaslarYüklemli Kıyaslar    

 

[1] İncelenecek konuları: 

[2]    Birinci BahisBirinci BahisBirinci BahisBirinci Bahis    

ÖÖÖÖncüllerncüllerncüllerncüller    15 

Şeyh şöyle dedi: Her basit yüklemli iktirani kıyas, aranılan şeyin tarafları arasındaki aracılığı 

dolayısıyla “orta terim[el-evsaù]” olarak isimlendirilen bir terimde ortak olan iki öncülden 

oluşur.[Örneğin: Her insan, canlıdır. Ve her canlı cisimdir. Sonuç: Her insan, cisimdir. 

Burada “canlı” orta terim”dir.] Onlardan biri, “küçük [terim]” olarak isimlendirilen ve 

“aranılan şeyin” konusu olan bir terimde ayrılır ve bu[öncül, küçük terimi içinde 20 

bulundurması]ndan dolyı da “küçük öncül” olarak isimlendirilir.[Örneğin: Yukarıdaki 

örnekteki “her insan, canlıdır”daki “insan” küçük terimdir ve aranılan şeyin konusudur: Her 

insan, cisimdir.] İkinci[öncül], “büyük” ve “yüce” olarak isimlendirilen ve aranılan şeyin de 

yüklemi olan bir terimle özelleşir ve [bu öncül “büyük terim”i içinde] bu[lundurması]ndan 

dolayı da “büyük” ve “yüce öncül” olarak isimlendirilir. [Örneğin: Yukarıda “her canlı, 25 

cisimdir”  önermesindeki “cisim” büyük terim terim ve bunu içinde bulundurmasından 

dolayı öncül “büyük öncül”dür.] Kıyasın cüzü olan önerme, “öncül” olarak isimlendirilir. 

Kıyas için bir terim olarak bağ olmaksızın öncül “konu[mevêÿè]” ve “yüklem[maómÿl]” 

olarak çözümlenebilir. Orta terimin her iki tarafa nisbetinin durumu “şekil” olarak 
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isimlendirilir. Küçük öncülün, büyük öncülle birleşmesi “ilişki[úaríne]” ve “mod[êarb]”dır. 

[Kıyastan] lazım gelen söz, eğer o kıyası öncelerse “aranılan şey[maùlÿb]”dur. Eğer kıyastan 

bir şey onu öncelerse, “sonuç[netice]” olarak isimlendirilir. “Aranılan şey[maùlÿb]” için 

sonuç veren ilişki, “kıyas” [olarak isimlen]dir[ilir]. Bunlar, Şeyh’in zikrettikleridir. 

 5 

[3] Orada bazı tartışmalı noktalar var: Çünkü kıyasın tarifi, orta terimin takrarıyla bilinmez, 

aksine [bu, her kıyas için gerekli gibi olur ve gerçekte böyle değildir] “istiånaí kıyas” ın 

durumu da aynı şekilde olur[; oysa “istiånaí kıyasta “tÀlí’nin çelişiği isitisna edilir ve onda 

tekrar eden bir şeyde yoktur]. Onlar aynı şekilde eşitlik kıyası ve onun dışındakilerden başak 

bir yapıya çıkmaya ihtiyaç duyduklarındadır ve aynı şekilde bu[orta terim’in tekrar etmesi, 10 

[kıyasın] sonuç çıkarma işinde bir şart değildir. Sen, eşitlik kıyasının, bu şart olmaksızın “A, 

C’nin eşit olduğu şeye eşittir” şeklinde “zati olarak” sonuç verdiğini öğrenmiştin; o babtan 

olan kıyaslarda aynı şekildedir[. Örneğin melzÿm kıyası gibi: A, B’nin melzÿmudur. B’de 

C’nin melzÿmudur. Bu iki öncülde “zati olarak” şu sonuç çıkar: A, C’nin melzÿmunun 

melzÿmudur]. Keza şu sözlerimiz gibi: Cisim kendisinde siyah olandır. Ve her siyah, renktir. 15 

O da zati olarak “cisim, kendisinde siyah onladır”ı gerektirir. Keza yine şu sözlerimizde 

aynıdır: Her C, B’dir. Ve her A, B olmayandır. O òulf ile “hiçbir C, A değildir”i gerektirir. 

Bundan dolayı da [orta terimin tekrarıyle bu] kayıt, düzeltilir ve yüklemli iktirani kıyas 

olmaması durumunda kıyaslardan bazıları kıyaslardan çıkarılır. Eğer orta terimin tekrar 

etmesinden daha genel olursa veya olmazsa, ancak bu şartla [kıyasın, zikredilen kısımlardan] 20 

geriye kalanların hilafına olarak “ùard[kıyastan sonuca istidlal]”da ve “döndürme[sonuçtan 

kıyas üzerine istidlal]”de sonucun tümelliği, burhanın bilinirliği, kuralların ve hükümlerin 

sağlamlığı olur ve [orta terimin tekrarı şartıyla kıyas,] geriye kalanlardan aranılan şeylerin 

ortaya çıkmasında yardım da alır. Onlar onu seçtiler ve geriye kalanı, onu zabtetmenin 

zorluğundan dolayı terk ettiler. Bu doğruya daha yakındır. 25 

 

[4] Sen bunları öğrendiğin zaman, biz de şöyle diyelim:  

 

Orta terim, eğer küçük öncülde yüklem, büyük öncülde konu olursa, birinci şekil 

olur.[Örneğin: Her C, B’dir. Ve her B, A’dır. Sonuç: Her C, A’dır.] 30 
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[5] Eğer aksi olursa[, yani küçük öncülde konu, büyük öncülde yüklem olursa] dördüncü 

şekil olur. [Örneğin: Her B, C’dir. Ve her A, B’dir. Sonuç: Bazı C’ler A’dır.] 

 

[6] Eğer her ikisinde de yüklem olursa, ikinci şekil olur. [Örneğin: Her C, B’dir. Ve hiçbir A, 

B değildir. Sonuç: Hiçbir C, A değildir.] 5 

 

[7] Eğer her ikisinde de konu olursa, üçüncü şekil olur. [Örneğin: Her B, C’dir. Ve her B, 

A’dır. Sonuç: Bazı C’ler A’dır.] 

 

[8] Birincisi, ikincisine büyük öncülü bakımından muhalefet eder. Üçüncüsüne küçük öncülü 10 

bakımından muhalefet eder. Dördüncüsüne her iki bakımdan muhalefet eder. İkincisi, 

üçüncüsüne her iki bakımdan muhalefet eder. Dördüncüsüne küçük öncülü bakımından 

muhalfet eder. Üçüncüsü, dördüncüsüne büyük öncülü bakımından muhalefet eder. 

 

[9] Her şekil, diğerine, kendisindeki farklı olan şeyin döndürülmesiyle irca edilir. 15 

 

[10] Birinci şekil, yapısı itibariyle sonucu kesin[bedíhí] olduğundan “tabii kÀmil kıyas”tır. 

Orada orta terim, küçük terim için ortaya çıktığında, aynıyla büyük öncüldeki hüküm, küçük 

öncül üzerinde varid olur ve başka bir araştırmaya gerek duymaz. [Birinci şekil, diğerlerinde 

olmayan] dört aranılan şeyi[meùÀlib] sonuç verme özelliğine sahiptir. Onu ikinci[şekil] izler. 20 

Çünkü ister olumlu, ister olumsuz olsun tümel olan, ilimlerde daha faydalı olduğu için, 

üçüncü[şeklin] sonucu tikel olan tikelden daha değerlidir. Çünkü o (ikinci şekil),[aranılan 

şeyin konusunu ihtiva eden] küçük öncülünün daha değerli olması bakımından “tabii şekle” 

daha uygundur. Onu[ikinci şekli], dördüncü[şekil] olmaksızın, iki öncülden birinde 

birinci[şekle] uygunluğundan dolayı üçüncü[şekil] izler. Çünkü onun[dördüncü] farklılığı 25 

her ikisi bakımındandır ve bundan dolayı da tabii olmaktan uzaktır ve onun sonucu ancak 

birçok değişikliklerden sonra açıktır. 

 

[11] Büyük bilgin FÀrÀbí ve eş-Şeyhu’r-Reis, bu sebepten ve ona çok az ihtiyaç 

duyulmasından ve üç şekille yetinilmesinden dolayı onu şekillerin arasından atmışlardır. 30 

[Dört] şekilde; iki tikelden, iki olumsuzdan ve küçük öncülü olumsuz ve büyük öncülü tikel 
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olandan bir kıyas olmaması konusunda ortaktırlar. Sonuçta, nicelik ve nitelik bakımından 

daha zayıf olana bağlıdır. Bunların tamamı, araştırma ile öğrenilmektedir. 

 

[12] İkinci Bahis İkinci Bahis İkinci Bahis İkinci Bahis    

[Modalite/Cihet Olmaksızın] [Modalite/Cihet Olmaksızın] [Modalite/Cihet Olmaksızın] [Modalite/Cihet Olmaksızın] Öncüllerin Niceliği Ve Niteliği Bakımından Dört Şeklin Sonuç Öncüllerin Niceliği Ve Niteliği Bakımından Dört Şeklin Sonuç Öncüllerin Niceliği Ve Niteliği Bakımından Dört Şeklin Sonuç Öncüllerin Niceliği Ve Niteliği Bakımından Dört Şeklin Sonuç 5 

Vermesinin ŞartlarıVermesinin ŞartlarıVermesinin ŞartlarıVermesinin Şartları    

 

[13] Birinci şekle gelinceBirinci şekle gelinceBirinci şekle gelinceBirinci şekle gelince, sonuç vermesi için küçük öncülünün olumlu olması şart koşulur, 

aksi durumda [küçük öncül olumsuz] olursa, küçük öncül, orta terimin altında derç edilmez 

ve [orta terim üzerinde olan] hüküm, ona[küçük terime] geçmez. Böylece [ ister olumlu 10 

olsun, ister olumsuz olsun] büyük terimin subutu, bazen küçük terim dolayısıyladır, bazen de 

onun olumsuzu dolayısıyladır. Örneğin: Hiçbir insan, taş değildir. Ve her taş, cisimdir veya 

cansızdır. Birincisi hakkında doğru olan [ “her insan, cisimdir” de olduğu gibi] olumlu 

olmasıdır. [Büyük öncülü “her taş, cansızdır”a tebdíl edildiği zaman] ikinci hakkında doğru 

olan[“hiçbir insan, cansız değildir”de olduğu gibi] olumsuz olmasıdır. [Eğer böyle olmazsa,] 15 

ikisinden biri[, yani olumlama ve olumsuzlamadan biri] belirginleşmez ve kıyasta sonuç 

vermez. Çünkü sonuçla beraber olan mana, onlardan biriyle [taki burhanı ifade edene kadar] 

kıyası gerektirir. 

 

[14] (Sonuç vermesinin şartlarından biri de ) büyük öncülünün tümel olmasıdır. Eğer böyle 20 

olmaz[da tikel olur]sa, büyük terimle kendisi üzerine hüküm verilenlerin bazıları, küçük 

terim üzerine kendileriyle hüküm verilen bazıları olmaz ve olmaması caizdir. Bundan dolayı 

da farklılık ortaya çıkar. Örneğin: Her insan, canlıdır. Ve bazı canlılar, konuşan/düşünen 

veya attır. Birincisi hakkında doğru olan olumlu olması; ikincisi hakkında doğru olan 

olumsuz olmasıdır. Nicelikleri belirli dört önerme[el-maóãÿrÀtu’l-erbaèa]nin bizzat 25 

kendilerinden ortaya çıkan on altı moddan sonuç veren dört tanedir ve o da küçük öncülü iki 

olumlu olan ve büyük öncülü iki tümel olandan ortaya çıkandır. 

 

[15] [Modların] birincisi, iki tümel olumludan oluşur. Tümel olumlu sonuç verir. Örneğin: 

Her C, B’dir. Ve her B, A’dır. O halde her C, A’dır. 30 
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[16] İkincisi, iki tümelden oluşur. Büyük öncülü olumsuzudur. Tümel olumsuz bir sonuç 

verir. Örneğin: Her C, B’dir. Hiçbir B, A değildir. O halde hiçbir C, A değildir. 

 

[17] Üçüncüsü, iki olumludan oluşur. Küçük öncülü tikeldir. Tikel olumlu sonuç verir. 

[Örneğin: Bazı C’ler B’dir. Ve her B, A’dır. Şu sonuç çıkar: Bazı C’ler A’dır.] 5 

 

[18] Dördüncüsü, küçük öncülü tikel olumlu, büyük öncülü tümel olumsuzdan oluşur. 

Örneği açıktır[: Bazı C’ler B’dir. Ve hiçbir B, A değildir. Şu sonuç çıkar: Bazı C’ler, A 

değildir.] 

 10 

[19] Bu kıyasların, kendi zatlarında açıkça kÀmildirler. Şekillerin tamamında sonuç veren 

modlar, sonuçlarının döndürmesi olan lazımları gerektirirler. Ve bunlardan[, yani 

modlardan] olan onların luzÿmları, sonucun döndürülmesiyle ortaya çıkarlar, ancak onlar[, 

yani bu modlar,] onlara kıyasla “kÀmil kıyaslar” değildirler. 

 15 

[20] Sen dersen ki: Küçük öncülün olumlu olması bu kıyasın sonuç vermesinde herhangi bir 

fayda vermez, çünkü kıyasın sonuç vermesi küçük öncülün olumsuz olmasına, sonuç 

vermemesi de onun olumlu olmasına bağlıdır. Keza büyük öncülün tümel olması da sonuç 

elde etmede herhangi bir fayda vermez, çünkü sonuç onun tikel olmasıyla elde edilir, yoksa 

onun tümel olmasıyla değil. 20 

 

[21] [Olumsuz olan küçük öncülün sonuç çıkarma işlemi olan] birincisine gelince, orta terim, 

büyük terime eşit olduğu zaman[, her şey ondan olumsuzlanır ve orta terim de büyük 

terimden olumsuzlanır, çünkü iki eşitten biri, bir şeyeden olumsuzlandığı zaman, diğeri de 

zorunlu olarak ondan olumsuzlanır]. Örneğin: Hiçbir insan, at değildir. Ve her at, kişner. Bu 25 

durumda o: “Hiçbir insan, kişneyen değildir”i gerektirir. 

 

[22] [Olumlu küçük öncülün sonuç çıkarma işlemi olan] ikincisine gelince, “Bazı cinsler, 

canlıdır” ve yanlışı ile beraber “hiçbir canlı, hakikati farklı olanlar üzerine söylenen değildir” 

doğru olur: Bazı cinsler, hakikatleri farklı olanlara söylenen değildir. 30 
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[22.1] [Denilirse ki, bu, ancak orta terimin takrarının yokluğundan dolayı sonuç vermez. 

Çünkü küçük öncülün yüklemi olan “canlı”, “soyut canlı”dır. Büyük öncülün konusu olan 

“canlı”, nicelik bildirenlerin konularının tahkikinde geçtiği gibi canlı’ının türleri ve 

fertleridir. Ve o zaman da bize döndürülmez. Çünkü biz, ancak orta terimin tekrarıyla 

kıyasın sonucunu konuşuruz. Bundan dolayı da orada ne tekrar vardır, ne de onun sonuç 5 

vermesinin yokluğu bize zarar verir. Biz deriz ki. Bu iki yönden geçersizidir: Birincisi, biz, 

mükerreren önermenin yükleminin, o olması bakımından mefhÿm, yoksa bir kayıt ve itibarla 

olmadığını açıkladık, aksi durumda döndürme ve onun dışındakilerdeki hükümlerin birçoğu 

geçersiz olur. İkincisi, onlar, büyük öncülün tümelliğini, küçük terimi, orta terim altından 

derç etmek için şart koştular ve orta terim tekrar etti. Onlar, içerik bakımından bunun 10 

zorluğundan dolayı orta taerimin tekarını iyice incelemekten müstağni oldular. Onlar, buna, 

aynı şekilde ihtiyaç duyduğunda, büyük öncülün tümelliğinin şart koşulması anlaşılır. Çünkü 

orta terimin tekrarının şart koşulması, bundan anlaşılır. Çünkü orta terim, tekrar ettiği zaman, 

büyük öncül ister tümel olsun ister tikel olsun, kıyas, sonuç verir. Böylece de onların, büyük 

öncülün tümelliğinin şartıyla yetindikleri öğrenilmiş oldu. Ne zaman bu şartla beraber sonuç 15 

verirse, sonuçta hoş olmayan bir durum olabilir.] 

 

[23] [Tikel olan büyük öncülün sonuç verme işlemi olan] üçüncüsüne gelince, orta terim, 

küçük terime eşit olduğu zaman[, akabinde hangi şey tikelin olumlusuyla orta terime 

yüklendiği veya tikel olumsuzlukla ondan olumsuzlandığı zaman, onun olumlusunun küçük 20 

terim üzerinde olması veya onun ondan olumsuzlanması gerekir. Çünkü iki eşitten biri 

üzerinde olan olumlama veya hangi yön üzerinde olursa olsun ondan olumsuzlanma, 

olumluyu veya zorunlu olarak diğeri üzerinde olumsuzu gerekitirir.] Örneğin: Her insan, 

konuşan/düşünendir. Bazı konuşanlar/düşünenler, kÀtiptir [veya kÀtip değildir]. Bu durumda 

şu sonucu verir o: Bazı insanlar, kÀtiptir [veya kÀtip değildir]. 25 

 

[24] [Tümel olan büyük öncülün sonuç vermesinin yokluğu olan] dördüncüsüne gelince, 

ikincide geçtiği gibidir. [Örneğin: Bazı insanlar, canlıdır. Hiçbir canlı, tümel değildir. Bazı 

cinsler, tümel değildir.] 

 30 

[25] [Olumsuz küçük öncülün sonuç vermesi olan] birincinin ve [tikel olan büyük öncülün 

sonuç vermesi olan] üçüncünün cevabı: [Bu,] ancak doğru olduğundadır, ancak bu şartla 
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beraber kıyas, zikrettiklerimize nisbetle vukuu çok azdır. Ve bu şartın bilgisiyle beraber, 

küçük öncülün olumlu olması veya büyük öncülün tümel olması bilgisinde daha 

zordur.[Çünkü eşitin bilgisi, her iki tarafın ve iki tümelin bilgisine dayanır. İster tümel olsun, 

ister tikel olsun tek bir olumlunun bilgisi ve ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun tek bir 

tümelin bilgisi, bundan daha kolaydır.] Bu yüzden zikrettiğimiz şeylere riayet etmek daha 5 

evladır. [Tikel olumlu olan küçük öncülün sonuç vermemesi olan] ikinci ve [tümel olan 

büyük öncülün sonuç vermemesi olan] dördüncü[nün cevabı] döndürme de ve nicelikleri 

belirli olan önermelerin tahkikinde geçti. Sözün tamamı oradadır.[Çünkü mantıkta kullanılan 

önermeler, tümellil ve tikellik kaydı bakımında konusu yüklemine muhalefet etmeyen 

önermelerdir.]. 10 

 

[26] Şeyh [birinci şeklin, küçük öncülünün olumlu, büyük öncülünün de tümel olmaksızın 

sonuç vereceğine ilişkin] bir şüphe ortaya attı. Örneğin: Hiçbir C, B değildir. Bazı B’ler 

A’dır. Sonuç vermsi için iki şartta yok: Bazı A’lar, òulf ile C değildir.[Çünkü şayet doğru 

olmazsa, çelişiği doğru olur: Her A, C’dir. Böylece o “Hiçbir C, B değildir” sözümüzde 15 

“hiçbir A, B değildir”i sonuç olarak lede etmek için küçük öncül yapılır. Ve düz döndürme 

ile “hiçbir B, A değildir” sözümüze döndürülür ve “bazı B’ler, A’dır” olur. Bui òulftür.] 

 

[27] Onun cevabı: Sen, şeklin, küçük ve büyük öncülün belirlenmesiyle belirginleştiğini 

bilirsin. Ve bunların her ikisi de [aranılan şeyin konusu olan] küçük ve [ aranılan şeyin 20 

yüklemi olan]büyük terimin belirlenmesiyle belirginleşir. [İki öncülün ve ] kıyasın, sonuca 

has bir nisbete sahip oldukları bilinir. Eğer bu söz, bu sonuca kıyas edilirse, sonuç veren dört 

şekil oluşur[; çünkü küçük öncül o zaman “bazı B’ler A’dır” olur yapısı itibariyle küçük 

terimi kapsadığından dolayı. Büyük öncülde “hiçbir C, B değildir” olur yapısı itibariyle 

büyük terimi kapsadığından dolayı]. Eğer bu sonucun döndürmesine kıyas edilirse, sonuç 25 

vermeyen birinci şekil olur. Bu, nicelikleri belirli olan önermelerin hükmüdür. 

 

[28] Nicelikleri belirsiz[mühmelÀt] olanlara gelince, onların hükümleri, tikellerin hükümleri 

gibidir ve nicelikleri tekil olanların hükümleri, tümellerin hükümleri gibidir. Bundan dolayı, 

nicelikleri tekil olan iki önermeden[Bu, Zeyd’dir. Ve Zeyd, kÀtiptir. Sonuç: Bu, kÀtiptir. 30 

Şayet iki tikel hükmünde olsaydı, sonuç çıkmazdı, çünkü iki tikelden sonuç çıkmaz.] ve 
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niceliği tekil bir önermeyle tikel bir önermeden kıyas kurulabilir ve birinci ve ikinci şeklin 

büyük öncülünün [niceliği tekil olan olması] geçerli olur. 

 

[29] İkinci şekleİkinci şekleİkinci şekleİkinci şekle gelince,[ öncüllerinin niteliği ve niceliği bakımından iki şartı vardır: Nitelik 

bakımından öncüllerin farklılığı. Büyük öncülün tümel olması. Birincisine gelince,]  onun 5 

sonuç vermesi için, bir şeyin olumlusunda ve olumsuzunda uygunluğun ve ayrılığın ortaklık 

ihtimalinden dolayı nitelik bakımından iki öncülünün farklı olması şart koşulmuştur. Bundan 

dolayı da, sonuç vermeyen şey için gerekli olan farklılık ortaya çıkar[, yani kıyasın 

doğruluğu, bazen olumlu olan doğru, bazen de olumsuz olan doğru ile beraberdir. İkincisi 

olan] büyük öncülünün tümel olması, farklılık içindir. Örneğin: Hiçbir insan, taş değildir. 10 

Bazı cisimler, taştır veya bazı cansızlar, taştır. Birincisi hakkında doğru olan olumlamadır. 

İkincisi hakkında doğru olan olumsuzlamadır. Eğer orta terimi “yokluk bildiren[maèdÿle]” 

yaparsak, (işte o zaman) küçük öncül olumlu olur, büyük öncülde olumsuz olabilir. Öyleyse 

sonuç veren dört moddur: İki olumluyla beraber büyük öncüldeki tümel olumsuz. İki 

olumsuzla beraber büyük öncüldeki tümel olumlu. 15 

 

[30] Birinci [mod], iki tümelden oluşur. Büyük öncülü olumsuzudur. Tümel olumsuz bir 

sonuç verir. Örneğin: Her C, B’dir. Hiçbir A, B değildir. O halde hiçbir C, A değildir. Onun 

açıklaması, büyük öncülünün döndürülüp [birinci şekle irca edilmesiyle] ve òulf iledir ve o 

da[òulf] sonucun çelişiğini, olumluluğu ile beraber hüçük öncül, kıyasın büyük öncülünü 20 

tümelliği ile beraber büyük öncül yapmaktır, taki birinci[şekil]den küçük öncülün çelişiği bir 

sonuç elde edilsin. Üçüncü şekil hakkında[ki òulf yoluna gelince,] sonucun çelişiğini, 

tümelliği ile beraber büyük öncül, kıyasın küçük öncülünü olumluluğu ile beraber küçük 

öncül yapmaktır, taki büyük öncülün çelişiği bir sonuç elde edilsin. Dördüncü şekil 

hakındaki[òulf yoluna gelince] olumsuz sonuç vermesi bakımından ikinci şekille aynı yolu 25 

takip eder, olumlu sonuç verme bakımında üçüncü şekli takip eder. Sonucun 

döndürülmesiyle beraber, kÀmil bir kıyas için öncüllerinin farklı olması gerekir. 

 

[31] İkinci[mod], iki tümelden oluşur. Küçük öncülü olumsuz olur. Tümel olumsuz bir sonuç 

verir. Onun açıklaması, küçük öncülünün döndürülüp, büyük öncül yapılmasıyladır. Sonra 30 

sonuç döndürülür. [Aynı şekilde biraz önce yukarı da zikrettiğimiz gibi] òulf ile[de açıklamsı 

olur]. 
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[32] Üçüncü [mod], tikel olumlu küçük öncül ve tümel olumsuz büyük öncülden oluşur. 

Tikel olumsuz bir sonuç verir. [örneğin: Bazı C’ler B’dir. Hiçbir A, B değildir. Şu sonuç 

çıkar: Bazı C’ler A değildir.] [Onun açıklaması] büyük öncül döndürülerek[ birinci şekle irca 

edilir], òulf ve daha sonra geleceği gibi “iftiraz” iledir. 5 

 

[33] Dördüncü [mod], tikel olumsuz küçük öncülle, tümel olumlu büyük öncülden oluşur. 

Tikel olumsuz bir sonuç verir. Onu, yapısı itibariyle tikel olduğu için ne küçük öncülünün 

döndürülüp büyük öncül yapılmasıyla, ne de büyük öncülünün döndürülerek iki tikelden 

oluşan bir kıyas ortaya koymakla açıklamak mümkündür, belki “òulf” ve “iftiraz” ile 10 

mümkündür ve o [iftiraz] da “B, D değildir” olan bazı[“C”]larını isimlendirmektir. Böylece 

ortaya iki tümel çıkar: Her D, C’dir. Hiçbir D, B değildir. İkincisi, bu şeklin ikinci 

modundan olan “hiçbir D, A değildir” sonucunu elde etmek için büyük öncüle bitiştirilir. 

Sonrada birinci öncül döndürülür. Böylece biz şöyle deriz: Bazı C’ler, D’dir. Hiçbir D, A 

değildir. O halde bazı C’ler, A değildir. Ve o da aranılan şeydir.  15 

 

[34] “İftiraz”, daima iki kıyastan oluşur: Birincisi, bu şeklin aynısındandır, ancak daha açık 

modandır. İkincisi, birinci[şekil]dendir. Bu “iftiraz”da, olumsuzun konusu yanlış olacağı 

için, birinci öncülün doğru olmama ihtimaliyle dikkatle bakılması gereken bir nokta vardır, 

aksi durumda olumsuz bileşik olur. İnşa-Allah daha sonra geleceği gibi, bu modu “burhÀn-ı 20 

limmí” ile açıklamak mümkündür. 

 

[35] Şeyh [İbn SínÀ]’in zikrettiğine göre bir grup bilgin söyle demiştir: Bu açıklamalara 

gerek yoktur. Çünkü orta terim, taraflardan biriyle sabit olduğunda ve diğer taraftan 

olumsuzlandığında, iki taraf arasında bir ayrılığın ortaya çıkması gerekir. Çünkü “A, B için 25 

ayrı olursa”, ve “C”de onun için ayrı değilse, “C, A olmaz”. O [Şeyh] onun sahte bir 

açıklama olduğunu şöyle açıkladı: Şayet onlar, sonuç çıkarma işine dair bir delil getirirlerse, 

delil iddia edilen üzerine dönmez, çünkü bu, aynıyla iddia edilen şeye iade edilir. Şayet onlar 

bunu, kendiliğinden açık olarak alırlarsa, “kendiliğinden açık” ile “ona yakın” arasında bir 

ayrım yapamıyorlardır[; çünkü açık olan ne bir düşünceye, ne de bir araştırmaya ihtiyaç 30 

duyar, oysa bu duymaktadır]. Zihin, ‘zorunlu olarak sonuç çıkarma esnasında “C”, “A”dan 

ayrı olan “B” olduğu zaman, “A” olmaz’ denilmesine iltifat eder. Bundan dolayı da o, 
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kendiliğinden açık olana irca edilir, ancak o, latif bir fikirle ve daha az bir araştırma ile ona 

irca edildiği zaman, onlar, onun, yapısının kendiliğinden açık olduğuna inandılar.  

 

[36] Doğrusu şu ki, o, açık olana yakındır ve onun için daha düşük seviyeden bir uyarıda kÀfi 

gelir.[Bunlar Şeyh’in zikrettikleridir.] 5 

 

[37] İmÀm [RÀzí], bu açıklamayı diğer şekillerde de kullanır ve onu “limmí” olarak 

isimlendirir. 

 

[38] Üçüncü şekle gelinceÜçüncü şekle gelinceÜçüncü şekle gelinceÜçüncü şekle gelince, onun sonuç vermesi için küçük öncülünün olumlu olması şart 10 

koşulmuştur, aksi durumda[, yani şayet olumsuz olursa,] büyük terimin bazen, orta terimin 

ve küçük terimin büyük terim altında derç edilmesinden dolayı küçük terim ile sabit olması, 

bazen de büyük terimin orta terime eşit olmasıyla ondan (küçük terimden) olumsuzlanması 

ihtimali vardır. Örneğin: Hiçbir insan, at değildir. Ve her insan, canlıdır veya her insan, 

konulan/düşünendir. 15 

 

[39] [Üçüncü şeklin sonuç vermesi için] öncüllerinden birinin tümel olması şart koşulmuştur, 

aksi durumda ihtilaf ortaya çıkar. Örneğin: Bazı canlılar, insandır. Ve bazı canlılar, attır veya 

at değildir veya bazı canlılar, konuşan/düşünendir ve konuşan/düşünen değildir. Birinci 

hakkında doğru olan olumsuzlama, ikinci hakkında doğru olan olumlamadır. Bu durumda 20 

sonuç veren altı mod vardır: Tümel olumlu olan küçük öncül, büyük öncül olarak necikleri 

belli olan[maóãÿrat ] dördüyle beraberdir. Tikel olumlu olan, büyük öncülde iki tümelle 

beraberdir. 

 

[40] Birinci [mod], iki tümel olumludan oluşur. Tikel olumlu bir sonuç verir. Örneğin: Her 25 

B, C’dir. Ve her B, A’dır. O halde bazı C’ler, A’dır. 

 

[41] İkincisi, iki tümelden oluşur. Büyük öncülü olumsuzdur. Tikel olumsuz bir sonuç verir. 

[Örneğin: Her B, C’dir. Ve hiçbir B, A değildir. şu sonuç çıkar: Bazı C’ler, A değildir.] 

 30 

[42] İkisinin açıklaması, küçük öncülün döndürülmesi ve òulf iledir. [Bu iki mod,] küçük 

terimin varlığının, büyük terimden daha genel olma ihtimalinden dolayı “tümel” sonuç 
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vermez. Örneğin: Her insan, canlıdır. Ve her insan, konuşan/düşünendir —veya- hiçbir insan, 

at değildir. Tümel sonuç çıkmadığı zaman, her ikisin yapısı, geriye kalanlardan daha özel 

olduğundan, geriye kalanları da sonuç vermez. 

 

[43] Üçüncüsü, iki olumludan oluşur. Küçük öncülü tikeldir. Tikel olumlu bir sonuç 5 

verir.[Örneğin: Bazı B’ler, C’dir. Ve her B, A’dır. Şu sonuç çıkar: Bazı C’ler, A’dır. [Onun 

açıklaması] geçtiği gibi[küçük öncülün döndürülmesiyle, òulf ile] ve iftiraz iledir. 

 

[44] Dördüncüsü, iki tümelden oluşur. Büyük öncülü tikeldir. Tikel olumlu bir sonuç verir. 

[Örneğin: Her B, C’dir. Ve bazı B’ler, A’dır. şu sonuç çıkar: Bazı C’ler, A’dır. Onun 10 

açıklaması, òulf, iftiraz] ve büyük öncülünün döndürülüp, küçük öncül yapılmasıyladır. 

Sonra da çıkan sonuç döndürülür. 

 

[45] Beşincisi, tikel olumlou bir küçük öncülle, tümel olumsuz bir büyük öncülden oluşur. 

Tikel olumsuz bir sonuç verir.[Örneğin: Bazı B’ler, C’dir. Ve hiçbir B, A değildir. Şu sonuç 15 

çıkar: bazı C’ler, A değildir. Onun açıklaması küçük öncülün döndürülmesi, òulf ve iftiraz 

iledir.] 

 

[46] Altıncısı, tümel olumlu bir küçük öncülle, tikel olumsuz bir büyük öncülden oluşur. 

Tikel olumsuz bir sonuç verir.[Örneğin: Her B, C’dir. ve bazı B’ler, A değildir. Şu sonuç 20 

çıkar: Bazı C’ler, A değildir.] Büyük öncülünün döndürülmesiyle onmun açıklaması 

mümkün değildir, çünkü küçük öncül birincide olumsuz olur ve kıyas iki tikelden 

oluşacağından dolayı küçük öncül döndürülmez, belki onun açıklamsı òul ve iftiraz iledir. 

Yapısı itibariyle olumsuz olan büyük öncülün konusunun, küçük öncülün konusundan farklı 

olma ihtimalinden dolayı bu modun sonuç çıkarma işleminde bir itiraz mümkün olabilir[; 25 

çünkü büyük öncülün konusunun, küçük öncülün konusu olmaksızın yokluk 

bildiren[maèdÿm] olması caizdir]. 

 

[47] Şeyh [İbn SínÀ ŞifÀ’da] şöyle dedi: Bu iki şekil[, yani ikinci ve üçüncü şekil], eğer 

birinci şekle irca edilirlerse, [birinci şekil, her ikisinden de müstağnidir,] ancak her ikisi de 30 

bir “özellik[òÀããa]”e sahiptir ve o da önermelerin bazılarının, orada tarafların birinin yüklem, 

diğerinin konu olmasından dolayı “tabii bir yüklem” ve “zihni önceleyen” olmasıdır, taki 
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döndürülürse, tabii ve zihni önceleyen olmaz. ( Bu) tıpkı yüklem, “genel” ve “sıfat” olduğu 

zaman, konunun “õÀt” olması gibidir. Örneğin: İnsan, canlıdır —veya- kÀtiptir. Yine şu 

sözümüze bakalım: Hiçbir ateş soğuk ve ağır değildir. Şayet onun tabiliği ve zihni 

öncelemesi üzerine bir bırakma olursa, onun düzeni, bu iki şekilden birine olur. Şayet 

birincisine [küçük öncülü döndürülerek] irca edilirse, öncüldeki yüklemleme, tabii olmaz. 5 

Onların zikredilmesi, bir faydayı kapsar. Aynı şekilde o ikisinin modlarından bazıları da, 

birinci şekle irca edilmezler ve onlarda ikinci şeklin dördüncü modu, üçüncü şeklin altıncı 

modu ve o ikisinin bazı modları. Eğer birinci şekle irca edilirse, bu durumda birincinin 

sonucu, onun sonucunun döndürmesi olur. O zaman da bu iki şekli faydası tamamlanmış 

olur. Bundan da, eğer dördüncü şekil hazfedilirse, onun tabiliğinden sonra onda bu faydaları 10 

ortaya çıkaracak bir yönün olmadıüı öğrenilir.  

 

[48] Dördüncü şekle gelinceDördüncü şekle gelinceDördüncü şekle gelinceDördüncü şekle gelince, onun sonuç vermesinin şartı, onda iki zayıf şeyi bir araya 

getirmemektir, yani öncüllerden birini veya ikisini, olumsuz veya tikel olarak almamaktır, 

aksi durumda küçük öncül tikel olumlu olduğu zaman, büyük öncülün tümel olumsuz 15 

olmasını gerektirir. Bundan dolayı da şayet bir araya gelirlerse, ihtilaf ortaya çıkar. Örneğin: 

Hiçbir insan, at değildir. Ve hiçbir cansız, insan değildir -veya- hiçbir kişneyen, insan 

değildir. Bu mod, sonuç vermediği zaman, yapısı itibariyle ondan daha özel olduklarından 

dolayı diğer üç modda sonuç vermez ve o da iki tikel olumsuzdan, tikel olumsuz ve tümel 

olumsuz olan küçük ve büyük öncülden oluşur. Keza, şayet büyük öncül “bazı 20 

konuşanlar/düşünenler, insandır -veya- bazı canlılar, insandır” sözlerimize tebdil edilirse ve 

tümel olumsuz, tikel olumlu ile sonuç vermezse, tikel olumsuz, tikel olumlu ile beraber bir 

sonuç vermez. İki tikel olumludan oluşan içinde aynıdır. Örneğin: Bazı canlılar, insandır. Ve 

bazı cisimler, canlıdır -veya- bazı atlar, canlıdır. Tikel olumsuz küçük öncülle, tümel olumlu 

büyük öncülden oluşan da aynıdır. Örneğin: Bazı canlılar, insan değildir. Ve her 25 

konuşan/düşünen, canlıdır -veya- her at, canlıdır. Ve o zaman da tikel olumsuzdan ve tikel 

olumludan bir sonuç çıkmaz. Tümel olumlu olan bir küçük öncülle, tikel olumsuz olan 

büyük öncülden oluşan da aynıdır. Örneğin: Her insan, konuşan/düşünendir. Ve bazı canlılar, 

insan değildir -veya- bazı taşlar, insan değildir. Bunlar, on moddur. Ve aynı şekilde, küçük 

öncül olumlu olarak, büyük öncül tümel olumsuz olmadığı zaman, ihtilaf gerekli olur. 30 

Örneğin: Bazı canlılar, insandır. Ve her at, canlıdır -veya- her konuşan/düşünen, canlıdır. Bu 



 

 181 

duruma göre sonuç veren beş mod vardır: Tümel olumlu ile beraber üçü, tikel olumlu ile 

beraber tümel olumsuz, tümel olumsuz ile beraber tümel olumlu. 

 

[49] Birinci [mod], iki tümel olumludan oluşur. Tikel olumlu bir sonuç verir. Örneğin: Her 

B, C’dir. Ve her A, B’dir. O halde bazı C’ler, A’dır. Küçük terimin varlığının, büyük 5 

terimden daha fazla genel olma ihtimalinden dolayı tümel sonuç vermez. Örneğin: Her insan, 

canlıdır. Ve her konuşan/düşünen, insandır. [Bu kıyas osnucunda ortaya çıkan “her canlı, 

konuşan/düşünendir” doğru olmaz.] 

 

[50] İkincisi, iki olumludan oluşur. Büyük öncülü tikeldir. Tikel olumsuz bir sonuç verir. 10 

[Örneğin: Her C, B’dir. Ve bazı A’lar B’dir. Şu sonuç çıkar: Bazı C’ler A’dır. Onun 

açıklaması öncekinde geçtiği gibi, değiştirme, büyük öncülün döndürülmesi, òulf ve iftiraz 

iledir. İftirazda da “B” ve “D”  olan bazıları farzedilir ve böylece “her D, A’dır” ve “her D, 

B’dir” doğru olur. “Her D, B’dir” büyük öncülü alınır ve kıyasın küçük öncülü yapılır. Aynı 

şekilde: Her B, C’dir. Ve her D, B’dir. Bu şeklin birinci modundan bir sonuç çıkar: Bazı 15 

C’ler, D’dir. Sonra bu sonuç, küçük öncül yapılır ve “her D, A’dır” büyük öncülü olan 

sözümüz, birinci şekilden “bazı C’ler, A’dır” sonucu çıkarır ki o da aranılan şeydir.] 

 

[51] Üçüncüsü, iki tümelden oluşur. Küçük öncülü olumsuzdur. Tümel olumsuz bir sonuç 

verir. [Örneğin: Hiçbir B, C değildir. Ve her A, B’dir. Şu sonuç çıkar: Hiçbir C, A değildir. 20 

Onun açıklaması (öncüllerin yerlerinin) değiştirilmesiyle, sonra da sonucu döndürülmesiyle 

ve küçük öncülün döndürülerek ikinci şekle irca edilmesiyledir. Aranılan şeyi o zaman sonuç 

verir. Ve birde “òulf” iledir, o da şöyledir: Şayet “hiçbir C, A değildir” doğru değilse, “bazı 

C’ler A’dır” doğru olur. Akabinde o da birinci şekilden bir sonuç elde etöek için büyük 

öncüle bitiştirilir: Bazı C’ler, B’dir. Ve küçük öncülün çelişiğine döndürülür.] 25 

 

[52] Dördüncüsü, iki tümelden oluşur. Büyük öncülü olumsuzdur. Küçük terimin varlığının, 

büyük terimde daha fazla genel olma ihtimalinden dolayı tümel değilde tikel olumsuz bir 

sonuç verir. [Örneğin: her B, C’dir. Ve hiçbir A, B değildir. Şu sonuç çıkar: Bazı C’ler, A 

değildir. Onun açıklaması, iki öncülün döndürülüp birinci şekle irca edilmesiyledir. Hakeza: 30 

Bazı C’ler, D’dir. Ve hiçbir D, A değildir. Şu sonuç çıkar: bazı C’ler, A değildir. Küçük 

öncülünün döndürülüp, ikinci şekle irca edilmesiyle ve büyük öncülünün döndürülüp, 
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üçüncü şekle irca edilmesiyle de olur. Ve “òulf” ile de olur ve o da şudur: Sonucun 

çelişiğini, onun büyük öncülünün döndürmesinin çelişiği olan şey olarak birinci şekilden bir 

sonuç elde etmek için küçük öncüle bitiştirmektir veya sonucun çelişiğini, onun küçük 

öncülünün döndürmesinin zıttı olan şeyi sonuç olarak elde etmek için büyük öncüle 

bitiştirmektir. Küçük terimin varlığının, büyük terimden daha fazla genel olma ihtimalinden 5 

dolayı tümel sonuç vermez.] Bundan dolayı daha özel olanın, daha genel olanın fertlerinin 

tamamından olumsuzlanması imkÀnsızıdır. Örneğin: Her insan, canlıdır. Ve hiçbir at, insan 

değildir. 

 

[53] Beşincisi, tikel olumlu küçük öncül ile, tümel olumsuz olan büyük öncülden oluşur. 10 

Tikel olumsuz bir sonuç çıkar.[Örneğin: Bazı B’ler, C’dir. Ve hiçbir A, B değildir. Şu sonuç 

çıkar: Bazı C’ler, A değildir. Onun açıklamsı, küçük öncülün döndürülüp ikinci şekle irca 

edilmesiyle olur.] 

 

[54] Bütününün[, yani bu beş modun özetle açıklamaları] iki öncülün yer değiştirmes, her 15 

ikisinin döndürülmesi veya onlardan birinin döndürülmesi veya òulf veya iftiraz ile olur. 

 

[55] Bilmen gereken şey şu: Tikel olumsuz, döndürülemeyen tümel olumlu ile beraber bir 

sonuç vermez. Eğer iki “özellik[òÀããatayn]”deki gibi döndürülürse, sonuç verir, çünkü onun 

döndürülüp, ğer küçük öncül olursa, ikinci şekle irca edilir ve eğer büyük öncülse üçüncü 20 

şekle irca edilir. Aynı şekilde küçük öncül, eğer iki “özellik[òÀããÀtayn]”den biri olarak tümel 

olumsuz olursa, iki öncülünün yerlerinin değiştirilmesi, sonra da sonucun döndürülmesiyle 

tikel olumlu olan büyük öncülle beraber sonuç verir. 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

[56] [İmÀm Necmu’d-Dín NahcÿvÀní gibi] bazıları, birinciye başka dört mod daha 25 

eklemişlerdir. Onlarda şu sözlerimiz gibidir:  

[Birincisi:] Hiçbir C, B değildir. Ve B olmayan her şey, A’dır. O halde her C, A’dır. 

 

[İkincisi:] Hiçbir C, B değildir. Ve B olmayan hiçbir şey, A değildir. O halde hiçbir C, A 

değildir. 30 
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[57] Tükel olumsuz küçük öncülden olan üçüncüsü ve dördüncüsü, zikredilen büyük öncülle 

beraberdir. 

 

[58] Diğer şekilleri de, bu metoda dayanarak, diğer modlarla ziyadeleştirdiler. 

[Örneğin, ikinci şekli dört modla ziyadeleştirdiler: 5 

 

Birinci mod: Her C, B’dir. Ve her A, B olmayandır. Òulf ile şu sonuç çıkar: Hiçbir C, A 

değildir. 

 

İkincisi: Hiçbir C, B değildir. Ve hiçbir A, B olmayan değildir. Büyük öncülünün 10 

döndürülmesiyle: Hiçbir C, A değildir. 

 

Tikel olan küçük öncülden oluşan üçüncü ve dördüncü modlar, zikredilen büyük öncülle 

beraberdirler ve òulf ile tikel olumsuz bir sonuç verirler. 

 15 

Üçüncü şekilde, altı modla ziyadeleştirilmiştir: 

 

Birinci mod: Hiçbir C, B değildir. Ve her C olmayan, B’dir. Şu sonuç çıkar: Her B, A’dır. 

 

İkincisi: Hiçbir C, B değildir. Ve C olmayan hiçbir şey, A değildir. Şu sonuç çıkar: Hiçbir B, 20 

A değildir.  

 

Her iki modun açıklaması, küçük öncülün döndürülmesi ve òulf iledir. 

 

Üçüncü ve dördüncü mod, zikredilen iki modda, küçük öncülü tikel yapar ve òulf ile 25 

açıklanır. Ve küçük öncülün döndürülmesi gerekir. 

 

Beşincisi: Örfiye-i òÀããa olan tümel olumsuz küçük öncülle, tikel olumlu olan büyük 

öncülden oluşur. Tikel olumlu bir sonuç verir. Küçük öncülü döndürülür ve küçük öncül 

yapılır, taki sonuca döndürülen tikel olumluya bitişen devamsız tikel olumsuz sonuç olarak 30 

elde edilsin. 
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Altıncısı: Konusu yokluk bildiren[maèdÿle] örfiye-i òÀããa tümel olumsuz küçük öncülle, 

örfiye-i òÀããÀ tikel olumsuzdan oluşur. Örfiye-i òÀããÀ olan tikel olumsuz bir sonuç verir. 

Büyük öncülü döndürülür ve küçük öncül yapılır. Sonuca döndürülebilen örfiye-i òÀããa olan 

tikel olumsuz bir sonuç verir. 

 5 

Dördüncü şekil, yedi modla ziyadeleştirilmiştir. 

 

Birinci mod: C olmayan hiçbir şey, B değildir. Ve hiçbir A, C değildir. Öncüllerin yerlerinin 

değiştirilmesi ve ve òulf ile “hiçbir B, A değildir” sonucu elde edilir. 

 10 

Yokluk bildiren[maèdÿle] tümel olumlu küçük öncülle, tümel ve tikel olumsuz olan büyük 

öncülden oluşan ikinci ve üçüncü, öncüllerin yerleri değiştirilerek tikel olumlu bir sonuç 

verir. 

 

Dördüncüsü: Örfiye-i òÀããa olan tümel olumsuz bir küçük öncülle, örfiye olan olumlu büyük 15 

öncülden oluşur. Öncüllerinin yerleri değiştirilerek ve sonucu döndürülerek olumsuz örfiye-i 

òÀããa bir sonuç elde edilir. 

 

Beşincisi, öncüllerinin yerleri değiştirilerek örfiye-i òÀããÀ olan tümel olumsuzdan oluşur. 

 20 

Altıncısı: Örfiye-i òÀããa olan tikel olumsuz bir küçük öncülle, yüklemi yokluk bildiren 

[maèdÿle] daime olan tümel olumsuz büyük öncülden oluşur. Òulf ile daime olan tikel 

olumsuz bir sonuç verir. 

 

Yedincisi: iki olumludan oluşur. Küçük öncülü tikeldir. Büyük öncülünün yüklemi yokluk 25 

bildirir[maèdÿle]. Òulf ile tikel olumsuz bir sonuç verir. Bunlar İmÀm Necmu’d-Dín 

NahcÿvÀní’nin zikrettikleridir.] 

 

Daha önce cari olduğu üzere, orada bizim sözümüz orta terimin tekrar etmesidir. Bunun 

örnekleri bu kabilden değildir. Sen onlardan sakın. Aynı şekilde birinci, üçüncü ve 30 

dördüncüde kıyas, kendisinde küçük öncül olumsuz bileşik olduğu zaman küçük öncülün 

varlığı olumlu olur şartı koşulan modları sonuç olarak verir. Bu, onu tazammun eden olumlu 
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vasıtasıyla olur. Ve aynı şekilde iki öncül, nitelik bakımında ittifak ettikleri zaman ve 

onlardan biri bileşik olduğu zaman kıyas, ikinci şekilden bir sonuç verir, ancak bunun 

örnkeleri, bu sonuca nisbetle kıyas olmaz, çünkü o, bütünden gerekli olan şey değildir, belki 

de onun [bu sonuçların] kıyaslarını gerektirenlerdir. 

[59] Üçüncü Bahis Üçüncü Bahis Üçüncü Bahis Üçüncü Bahis    5 

Öncüllerin Modalitesi[Ciheti] Bakımından Sonuç Vermesinin Şartları Ve Öncüllerin Modalitesi[Ciheti] Bakımından Sonuç Vermesinin Şartları Ve Öncüllerin Modalitesi[Ciheti] Bakımından Sonuç Vermesinin Şartları Ve Öncüllerin Modalitesi[Ciheti] Bakımından Sonuç Vermesinin Şartları Ve 
Modalitelerden[Cihetlerden] Oluşan Kıyasın[MuòteliùModalitelerden[Cihetlerden] Oluşan Kıyasın[MuòteliùModalitelerden[Cihetlerden] Oluşan Kıyasın[MuòteliùModalitelerden[Cihetlerden] Oluşan Kıyasın[MuòteliùÀÀÀÀt] Sonucunun Modalitesi[Ciheti] t] Sonucunun Modalitesi[Ciheti] t] Sonucunun Modalitesi[Ciheti] t] Sonucunun Modalitesi[Ciheti] 

Hakkında Açıklama.Hakkında Açıklama.Hakkında Açıklama.Hakkında Açıklama.    

 

[60] BirinBirinBirinBirinci şekle gelinceci şekle gelinceci şekle gelinceci şekle gelince, onun sonuç vermesi için küçük öncülünün “fièiliye” olması şart 10 

koşulmuştur, eğer böyle olmaz[da küçük öncül “mümküne” olur]sa, orta terimin, bi’l-fièil 

küçük terim dolayısıyla sabit olmama ihtimali olur. Bu durumda da küçük terim, orta terimin 

altında derç edilmez. Böyle bir durumda da hüküm, orta terimden küçük terime geçmez. 

Bundan dolayı da büyük terimin subutu, bazen küçük terim dolayısıyladır, bazende onun 

ondan olumsuzlanmasıyla caiz olur. Böylece farklılık gerekli olur. Bu ihtimal, üç itibarda[, 15 

yani “òaricí, haúíkí ve õihní”] da kaim olur.  

 

[61] “Òaricí” olanlara gelince, çelişki[en-nakê], “bi’l-fièil” ve diğeri de “bi’l-imkÀn” ayrı 

olanların biri dolayısıyla ortaya çıkmış sıfatın varlığı ile bulunur. Bu tür, “bi’l-fièil” bu sıfata 

sahip olan şeye, “zati bir zorunluluk” ile yüklenir. Ve eğer [bu sıfat bütününde] ayrı olursa, 20 

vasıf devamlı olmaksızın şart koşulur. Bundan dolayı da “mümküne” olan küçük öncül, 

bazen “êarÿríye” olan büyük öncülle, bazende “meşrute-i òÀããa” ile, sonuç vermemekle 

beraber bir kıyas oluşturur. Çünkü hariçte birçok şahıs vardır ve onlar ömürleri boyunca, 

onlar için başka bir işin imkÀnı olmakla beraber sadece tek bir iş yaparlar. Sıfatlar hakkında 

da aynı şekildedir[, yani iki yarıktan biri ile “bi’l-fièil” olarak, diğeriyle “bi’l-imkÀn” olarak 25 

sabit olan sıfatlar bulunur. Bu tıpkı Zeyd’i ömrü boyunca, eşeğe binme ihtimali olmakla 

beraber sadece ata binmiş olarak bulmak gibidir]. Örneğin Zeyd’in bineği gibi. Sadece at için 

sabit olduğu zaman, “her eşek, imkÀn-ı òÀãã ile Zeyd’in bineğidir. Ve her Zeyd’in bineği, 

zorunlu olarak attır. ( O halde) Zeyd’in hiçbir bineği, zorunlu olarak anıran değildir. ( Bu da) 

birincide olumlunun, ikincide olumsuzun imkÀnsızlığı ile beraber. Büyük öncül “Zeyd’in her 30 

bineği, devamlı olmaksızın Zeyd’in bineği olduğu müddetçe zorunlu olarak Zeyd’in bineği 

attır. Ve Zeyd’in hiçbir bineği, devamlı olmaksızın Zeyd’in binmeği olduğu müddetçe zorun 
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olarak Zeyd’in bineği at değildir.” sözümüze tebdil edilir. Büyük öncül, birincide olumlunun, 

ikincide olumsuzun imkÀnsızlığı ile beraber “meşrute” olur. Olumlu olan büyük öncülün 

doğruluğu, her iki örnektede olumsuzun imkÀnsızlığı iledir. Olumsuz olan büyük öncülün 

doğruluğunun olumlunun imkÀsızlığı ile beraber olduğu açıktır. Böylece, sonuç vermeyen 

bir duruma sebep olan farklılık ortaya çıktı.  Bu iki modal kıyas [, yani küçük öncül olan 5 

mümküne-i òÀããa ile büyük öncül olan “êarÿre-i õÀtiye” ve “meşruùe-i òÀããa”] sonuç 

vermediği zaman, “”modal kıyaslar” sonuç vermez. [İki tümel olumlu olan] bu iki mod 

hakkındaki bu iki modal kıyas, küçük öncül olan mümkünden oluşturulan modal kıyaslardan 

daha özeldir[; çünkü zorunluluk, basitlerin en özelidir. Meşruùe-i òÀããa, bileşiklerin en 

özelidir]. Bundan dolayı, o ikisin sonuç vermemesi, bütününün sonuç vermemesini 10 

gerektirir. 

 

[62] Şeyh [İbn SínÀ], mümküne olan küçük öncül, zorunluluk ile beraber “zorunlu”, 

“zorunsuzluk” ile beraber “mümküne-i òÀããÀ” bir sonuç verdiğini iddia etmiştir. “Zorunlu” 

ve “zorunsuz” sonuç vermesi muhtemeldir. Onlarda  “mümküne-i Àmme” olan zorunlu 15 

olmayan basitlerdir. İmÀm [RÀzí] ve müteaòòirÿn’dan bir grup bilgin, (bu meselede) 

ona[Şeyh’e] tabi oldu. Birincisine birkaç yönden delil getiridi: 

 

[63] Bir:  Şayet mümküne-i Àmme olan sonucun çelişiği doğru olursa o, bi’l-fiil farzedilir ve 

o, ikinci şekilde küçük öncüle çelişik olan zorunlu büyük öncülle beraber sonuç elde etmek 20 

için küçük öncül yapılır.; karşıtı/çelişiği küçük öncül yapılır; ve mümkün’ü onun fiiliyeti 

olarak farzetmemizden imkansız bir durum gerekli olmaz. Çünkü mümkün ne ortaya 

çıkmasının farzedilmesinden, ne de nefsu’l-emr’de doğru olan büyük öncülden imkânsızı 

gerektirir. Onun luzumu/gereği, neticenin/sonucun çelişiğindendir ve bu durumda imkânsız 

bir durum ortaya çıkar.  25 

 

[64] İki:  Bi’l-fièil onu farzettikten sonra sonucun çelişiğini, üçüncü (şekil) den büyük 

öncülün çelişiğini elde etmek için küçük öncüle bitiştiririz ve zikredilen muhal gerekli olur. 

 

[65] Üç:  [Şayet sonucun çelişiği doğru olursa-ki o da: “Bazı C’ler, imkÀn-ı Àmm ile A 30 

değildir.”dir-] küçük öncül “fièiliye” olarak farzedilir. O zaman da sonucun çelişiği ile 

çelişen şey gerekli olur. Çelişiklerin bir arada bulunması gerekli olur. Ve [bu da] yapısı 
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itibariyle “mümküne” olan ne küçük öncülün farzedilmesinden, ne de doğru olan büyük 

öncülden gerekli olur. Bundan dolayı da [onun luzÿmu] ondaki şüpheli şeylerdendir ve o da 

sonucun çelişiğidir. 

 

[66] Dört: Şayet küçük öncül “fièiliye” olarak farzedilirse, o zaman küçük terimin orta terim 5 

altında derç edilmesinden dolayı kesin olarak sonucun “zorunlu” olması gerekir. Bu 

durumda da nefsü’l-emr’de de aynı şekilde olması gerekir, çünkü o, şayet “zorunlu” 

olmazsa, “mümkün” takdir olur ve o da küçük öncülün “fièiliye” olan yapısının 

“zorunsuzluk”u “zorunlu”ya çevirmeyi gerektirir. O da muhaldir[; çünkü mümkün takdir, 

muhali gerektirmez. Bunlar Şeyh’in zikrettikleridir]. 10 

 

[67] Onlar üçünü cevapladılar: 

 

[68] Bir: “Mümküneler”, onların bir araya gelmelerinden muhal olanı gerektirirler, (bu tıpkı) 

“mümkün”ün onların imkÀnıyla beraber, onların bir araya gelmelerinden muhali 15 

gerektirmesi gibidir. Bu durumda o zaman da sonucun çelişiğinin imkÀnsızlığı gerekli olmaz.  

 

[69] Bu cevap zayıftır. Çünkü bütün muhali gerektirdiği zaman, muhal olur. Ve o zaman da 

“zorunlu olarak” onun cüzlerinin bazılarının ya nefsü’l-emr’de, ya da birincide doğru olan 

diğer bazılarının ve büyük öncülün subutunun takdiri üzerinde muhal olması gerekir. Bundan 20 

dolayı da bi’l-fièil vukuun imkÀnsızlığı gerekli olur. Ve o zaman da sonucun çelişiği olan 

“mümküne”nin imkÀnsızlığı gerekli olur. Çünkü muhalin imkÀnı muhaldir. İkinci ve üçüncü 

hakkında da aynı şeyi söyleriz, bununla beraber Şeyh’in cevabında şöyle söylenir: Biz, 

küçük öncülün zorunlu olan büyük öncülle beraber, belki iki zorunlu ile beraber “fièiliye” 

olduğunu ikinci[şekil]den “zorunlu” bir sonuç verdiğini kabul etmiyoruz. Onun incelemsi de 25 

gelecek. 

 

[70] İki: Biz, mümküne olan küçük öncülün üçüncü[şekil]de bir sonuç vereceğini kabul 

etmiyoruz. Bu da daha sonra gelecek. 

 30 

[71] Üç: Biz, ‘küçük öncül, şayet fièiliye farzedilirse, büyük öncülün bir sonuç elde edene 

kadar doğru kaldığını kabul etmiyoruz, belki zikredilen örnekte olduğu gibi, fertlerinin 
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ziyadeleşmesiyle yanlışlanması caizdir. Çünkü biz, “eşek”i Zeyd’in bineği farzettiğimiz 

zaman, büyük öncül doğru olarak kalmaz. Çünkü o zaman “Zeyd’in her bineği, attır” doğru 

olmaz. Sonuç çıkmadığı zaman, çelişiklerin bir araya toplanması da gerekli olmaz. 

 

[72] Dört: Bunun cevabı da aynen yukarıdaki gibidir[; yani küçük öncülü “fièiliye” olarak 5 

farzettiğimizde, büyük öncülün “zorunlu” bir sonuç vermesi için doğru olarak kaldığını 

kabul etmiyoruz]. 

 

[73] [Şeyh,] ikinci kısımda, sonucun, aynıyla zikredilen yönlerden “mümküne-i òÀããa” 

olduğuna,  “òulfi kıyas”ın orada farklılaşması dışında itiraz etmiştir. Çünkü orada mümküne 10 

olan küçük öncül, yapısı itibariyle “zorunsuzluklar”dan daha genel olduğundan dolayı 

“mümküne-i òÀããa” olan büyük öncülle beraber bulunur. Ve sonucun çelişiği de farklı ve 

uygun olan iki zorunludan biri olur. Böylece onlardan her biri, büyük öncülün cüzlerinden 

ikinci [şekil]de küçük öncülün çelişiğini sonuç olarak elde etmek için nitelik bakımından 

farklı olan şeye bitiştirilir veya üçüncü [şekil]de büyük öncülün çelişiğini sonuç olarak elde 15 

etmek için küçük öncüle bitiştirilir. Keza, üçüncü kısım bu yönleri bir başka yönle açıklığa 

kavuşturur ve o da büyük öncül, “zorunluk” ve “ zorunsuzluk” için muhtemel olduğu zaman, 

bu durumda ya “zorunlu olarak” doğru olur, ya da “zorunlu olmayarak” doğru olur. Şayet 

zorunlu olarak doğru olursa, sonuç “zorunlu” olur, aksi durumda “mümküne-i òÀããa” olur. 

Her iki takdirde de “imkÀn-ı Àmm” lazım olur. Bunlar onun[Şeyh’in] zikrettikleridir. 20 

 

[74] Bu şeklin sonucunun cihet[modalites]i hakkındaki belirleyici kural şudur: Eğer büyük 

öncül meşrute-i amme/hassa ve örfiye-i amme/hassa değil de diğer dokuz önerme ise kıyasın 

(modalite olarak) sonucu, büyük öncüle tabi olur. Eğer bu dördünden biri olursa, zati, vasfi 

ve vakti zorunluluk kaydı dışında sonuç küçük öncüle tabi olur; tabi bu arada eğer büyük 25 

öncül zorunlu[meşrute] değilse. Eğer büyük öncül zorunlu[meşrute]  olursa sonuç, 

zorunluluk kaydını gözeterek ve vucud kaydını gözetmeksizin, yani la-devam ve la-zarureti 

gözetmeksizin küçük öncüle tabi olur; tabi büyük öncüldeki iki ammeden biri olan la-devam 

kaydı yoksa. Eğer büyük öncülde la-devam kaydı varsa sonuç, aynı şekilde küçük öncüle 

tabi olur. Eğer küçük öncülde la-devam kaydı yoksa la-devam küçük öncüle bitiştirilir ve bu 30 

hazf ve bitiştirmeden sonra sonucun cihet(modalites)i ortaya çıkar.  
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[75] Birincisine gelince, büyük terim, belirli bir cihet [modalite] ile orta terimin fertlerinin 

tamamına yüklem olduğu zaman ve küçük terim de onların tamamından olduğu zaman, bu 

durumda da büyük terim, bu modalite[cihet] ile küçük terim üzerine yüklem olur.  

 

[76] [Zeynu’d-Dín] el-Keşşí, zorunlu olan küçük öncülün, olumsuz daime olan büyük 5 

öncülle beraber olması hakkındaki kaideye karşı çıkmıştır. Bundan dolayı da sonucun 

varlığının, büyük öncülün döndürülerek, aranılan şey için ikinci[şekil]den bir sonuç elde 

etmek için “zorunlu” olduğunu iddia etmiştir. Ve sonucun çelişiği, büyük öncülle beraber 

ikinci[şekil]den cir sonuç elde etmek için küçük öncülün çelişiğine bitiştirilir[; çünkü şayet 

“hiçbir C, zorunlu olarak A değildir” doğru olmazsa, “bazı C’ler, imkÀn ile A’dır” doğru 10 

olur. Bizde onu büyük öncüle ikinci şekilden olan “bazı C’ler, imkÀn ile B değildir” 

sonucunu elde etmek için bitiştiririz. Böylece de küçük öncül “her C, zorunlu olarak B’dir” 

olur. Bu da òulftur]. 

 

[77] Onun cevabı: İkinci[şekil]de daime ile beraber olan zorunluluğun “zorunlu”, 15 

ikinci[şekil]de daime ile beraber olan mümkünenin “mümküne” bir sonuç vermesi men 

edilmiştir.  

 

[78] İkincisine gelince, [ o da şudur: Büyük öncül, dört vasfiyeden biri olur.  Bundan dolayı 

da biz şöyle deriz: Sonuç, zikredilen yön ile küçük öncüle tabi olur.] Orta terimin vasfı, 20 

büyük terim için devamlı olduğu zaman[, yani iki örfiyede olduğu gibi, o bulunduğu zaman 

büyük terim bulunursa,] küçük terim dolayısıyla büyük terimin subut, küçük terim 

dolayısıyla orta terimin subutu bakımından olur[. Bir başka ifadeyle, eğer orta terim, daime 

küçük terim dolayısıyla sabit olursa, büyük terimde, daima küçük terim dolayısıyla sabit 

olur. Eğer tamamında onun dolayısıyla sabit olursa, büyük terimde aynı şekilde onunla 25 

tamamında sabit olur.] Eğer [büyük terim], zorunlu olarak onunla[orta terimle] daimi olursa 

ve orta terimde [zati bir zorunlulukla] küçük terim dolayısıyla zorunlu olursa, büyük terim de 

aynı şekilde [zati bir zorunlulukla] onunla [orta terim dolayısıyla], ister onun zatı veya vasfı 

veya vaktiyesi olması bakımından olsun orta terimin zorunluluğunun küçük terim ile olması 

bakımından zorunlu olur. Ancak zorunlulukta tek başına küçük öncülden geçmez. Çünkü 30 

zorunluluk dolayısıyla daime, zorunlu olmayı gerektirmez. Örneğin: Her yer kaplayan, 

zorunlu olarak cisimdir. Her cisim, cisim olduğu müddetçe heyÿlÀ ve ãÿretten oluşur. Büyük 
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öncül, o ikisinden oluşmama ihtimalinden dolayı “örfiye”dir[; belki mütekellimín’in 

görüşlerindeki gibi “parçalanamayan(atom) cüz”den oluşur]. Eğer [cisim,] daima 

onların[filozofların] görüşlerindeki gibi o ikisinden oluşursa, “vucud” kaydı, yani 

“devamsızlık” ve “zorunsuzluk” yalnızca küçük terimden sonuca geçmez. Çünkü büyük 

terim, eğer orta terimin devamıyla daimi olursa, bu durumda bu, daima küçük terim 5 

dolayısıyla olan onun subutunu nefyetmez. Örneğin: Her insan, devamlı olmaksızın 

gülücüdür. Ve her gülücü olan, insan için canlılığın devamıyla beraber gülücü olduğu 

müddetçe canlıdır. Ve  “vucÿd[devamsızlık/lÀ-devÀm, ister küçük öncülde olsun, isterse de 

olmasın]” büyük öncülden ona[sonuca] geçer[; çünkü küçük öncül, büyük öncülün 

devamsızlığı ile beraber, sonucun devamsızlığını sonuç olarak verir. Çünkü “her C, bi’l-fièil 10 

B’dir” ve “her B, devamlı olmaksızın B olduğu müddetçe A’dır” doğru olduğu zaman, 

büyük öncülün devamsızlığı ile beraber olan küçük öncüle, yani “hiçbir B, bi’l-fièil A 

değildir”e bitiştirilir ve “hiçbir C, bi’l-fièil A değildir” sonucu elde edilir, ve o da sonucun 

devamsızlığıdır.]. Küçük öncülün düzeni ve büyük öncüldeki devamsızlığın açıklığı, 

“vucÿd” için sonuç veren kıyas olur. Ve “zorunluluk”, büyük terimin zorunluluğunun, orta 15 

terimle kayıtlı olma ihtimalinden dolayı sadece büyük terimden [sonuca] geçmez. Bundan 

dolayı da orta terimin yokluğu esnasında sabit olmaz[, yani her ne zaman orta terim sabit 

olmazsa, büyük terimin orta terim dolayısıyla olan zorunluluğu tahakkuk etmez]. Örneğin: 

Her insan, gülücüdür. Ve her gülücü olan, gülücü olduğu müddetçe zorunlu olarak 

hareketlidir. Ve “her insan, [zati, vasfi ve vakti] zorunluluklardan bir şeyle zorunlu olarak 20 

hareketlidir” gerekli[doğru] olmaz. 

 

[79] [Zeynu’d-Dín] el-Keşşí, örfiye-i Àmme olan olumsuz büyük öncülle beraber 

zorunluluğun, döndürme ve òulf ile “zorunlu” bir sonuç verdiğini iddia etmiştir.[Bir anlamda 

el-Keşşí şöyle diyor: Küçük öncül, olumsuz olduğu zaman, büyük öncül, olumsuz örfiyeüi 25 

Àmme’dir. Sonuç “zorunlu” çıkar. Bizim kaidemize göre ise, “örfiye” bir sonuç çıkar. Numa 

büyük öncülünün döndürülüp ikinci şekle irca edilmesiyle delil getirilmiştir ve “zorunlu” 

sonuç elde edilmiştir. Birde òulf ile delil getirilmiştir ve o da “mümküne-i Àmme” olan 

sonucun çelişğini, büyük öncüle, ikinci şekilden küçük öncülün çelişiğini sonuç olarak elde 

etmek için bitiştirmektir. Ve o zamanda o, zorunlu olan küçük öncülün, döndürlen altı 30 

olumsuzla —ki onlar yani zorunluluki daime, iki meşrute ve iki örfiye’dir- beraber bir sonuç 
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vermesini gerektirir. Çünkü örfiye-i Àmme, onların en genel olanıdır.] Sen onun cevabını 

öğrenmiştin. 

 

[80] Denilirse ki: Meşrute olan büyük öncül, daime olan küçük öncülle beraber, zorunlu bir 

sonuç verir. Çünkü büyük terimin zorunluluğu, küçük terimin zatıyla daim olan orta terimin 5 

devamıyla daime olduğunda, büyük terimin zorunluluğunun devamının, küçük terimin 

zatıyla olması gerekli olur. Keza, küçük öncül, “mutlaka-i Àmme veya iki vucÿdiyeden biri 

olursa,[büyük öncülde zoeunlu olursa,] büyük terimin zorunluluğunun küçük terimin 

vakitlerinin bazısında olması gerekir.[Ve sonuçta “vaktiye” olarak çıkar.] 

 10 

[81] Deriz ki: Küçük terim dolayısıyla olan bu zorunluluk, orta terimin vasfının şartıyladır: 

yoksa ne mutlak olaraktır, ne de onun vasfı dolayısıyladır. Muteber olan onlardan birinin 

olmasıdır ve daha önce geçtiği gibi, aynı şekilde “zorunluluk” ve “vaktiye” gerekli olmaz. 

Ayrılması muhtemel vasfın şartıyla olan zorunluluk, zorunlu olmayı gerekli kılmaz. Evet, 

şayet küçük öncül “mutlaka-i Àmme” veya “iki vucÿdiye”den biri olursa, sonucun, “mutlaka” 15 

ve “vaktiye”, yani zorunluluktan olan “vaktiye-i örfiye” olması gerekir. 

 

[82] Sen dersen ki: Vaktiye ile beraber olan zorunluluk, sonuç vermez. Ve ne zaman bu 

modal kıyas sonuç vermez ise, en özelleri “vaktiye” olan yedisiyle beraber olan zorunluluk 

sonuç vermez. Çünkü “her yazma işi, insaní arazlardan bir arazdır” ve “hiçbir insaní arazda, 20 

belirli vakitte parmaklar hareketli değildir veo da yapısı parmakların sakinliği olan vakittir” 

(bu da onun) yanlışıyla beraberdir: “Oradaki hiçbir yazma işi, belirli bir vakitte, parmakların 

hareketi değildir” doğru olur. şu sözümüz doğru olur: “Oradaki her yazma işi, zorunlu olarak 

parmakların hareketidir”. 

 25 

[83] Derim ki: Biz, sonucun yanlış olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü yazma işinin 

yokluğunun vakti, ondan onun lazımlarının tamamının olumsuzunu doğrular, hatta daha önce 

öğrendiğin gibi, onun bizzat kendinden olumsuzlanmasını da doğrular. Tümel olumlunun 

doğruluğu, daha önce öğrendiğin gibi, onun yanlışını gerektirmez. Sen bunu öğrendiğin 

zaman, [sonucun modalitesi/ciheti hakkındaki] burhanın tamamından [öğrenmen gereken] 30 

sonucun modalitesi[ciheti]nden bizim zikrettiğimiz şeyler üzerine zaid olan luzÿmun 

yokluğunun açıklanmasıdır. Ve ona ulaşmanın yolu, madde(içerik) hakkında çelişik ile, düz 
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döndürme hakkın ise, bizim zikrettiğimiz açıklama iledir. Ancak biz onu, muhassal indinde 

öokluğundan ve ortaya çıkmasından dolayı terk ettik. 

 

[84] İkinci şekle gelinceİkinci şekle gelinceİkinci şekle gelinceİkinci şekle gelince, modalitesi bakımından onun sonuç vermesinin şartı iki tanedir: 

Onlardan her biri, iki şeyden biridir: BirincisiBirincisiBirincisiBirincisi, “devam”ın doğruluğu, küçük öncül 5 

üzerindedir[, yani küçük öncül zorunlu veya daime olabilir] veya büyük öncülün varlığı 

olumsuz olarak döndürülen [zorunlu, dÀime, meşrÿùe-i èÀmme ve òÀããa ve èörfiye-i èÀmme 

ve òÀããa önerme] lerdir. İkincisiİkincisiİkincisiİkincisi, [ister büyük öncül olsun, ister küçük öncül olsun] 

mümkünenin kullanımı, zati olan zorunlulukla veya meşrute olan büyük öncülle beraberdir. 

 10 

[85] Birincisine gelince, şayet o olmasaydı küçük öncül olan on bir modal bileşim, büyük 

öncül olan yedisiyle beraber olur. Küçük öncüllerin en özeli, meşrute-i òÀããa ve vaktiyedir. 

Büyük öncüllerin en özeli, vaktiyedir. Her ikisi beraberce sonuç vermezler: Bu da bir şey ait 

olan mübayin mufarık òÀããanın, bu şey için başka bir sıfat olma ihtimalinden dolayıdır. 

Böylece de bu sıfatın bu òÀããa’dan, bir şart ve vakit ile olumsuzlanması ve bu şeye bazen 15 

herhangi bir vakitte yüklenmesi, bazen de bu şeyi, birincide olumsuzun imkÀnsızıyla, 

ikincide olumlunun imkÀnsızıyla beraber ayıran şeye yüklenmesi doğru olur. Örneğin: Hiçbir 

tutulan, bir şart ve vakitle ışık veren değildir. Her Ay, herhangi bir vakitte ışık verir -veya- 

her Güneş, herhangi bir vakitte birinci hakkında olumsuzun, ikinci hakkında olumlunun 

imkÀnsızlığı ile beraber ışık verir. Şayet orta terim, yokluk bildiren[maèdÿle] olursa, küçük 20 

öncül olumlu, büyük öncül olumsuz olur. Evet, tek bir vakit iki vakitle birleşirse, òulf ile 

“daime” bir sonuç verir, ancak o, “vaktiye”ye zaid bir şarttır.  

 

[86] İkincisine gelince, şayet o olmamış olsaydı[, yani “mümküne”, ister büyük öncül olsun, 

ister küçük öncül olsun, zorunlu veya meşrute olan büyük öncülle beraber olmazsa], zorunlu 25 

ve meşrute olmayan onuyla beraber olan mümkün küçük öncülün modal bileşimi ve zorunlu 

olmayan on ikisiyle beraber olan mükün büyük öncülün modal bileşimi kalır ve onlardan bir 

şey sonuç olarak çıkmaz. 

 

[87] En özeli vaktiye olan yedisiyle beraber mümkün küçük öncüle gelince, birinci şartta 30 

onun sonuç vermediği zaten caridir. Bundan dolayı da mümküne, daime ve iki örfiye ile 

beraberdir.  
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[88] Mümküne olan büyük öncüle gelince, birinci şartta, on biri ile beraber onun sonuç 

vermediği de caridir. Tek bir tanesi kalır ve o da mümküne büyük öncülle beraber olan 

daime küçük öncüldür. Bu modal bileşimlerin en özeli, daime ile beraber olan mümkünedir. 

Çünkü daime, örfiye-i Àmme ve òÀããa’dan daha özeldir, çünkü iki ittifak halinde olan bir 5 

kıyasın olmasından dolayı bu şekilde “devamsızlık” kaydına bir giriş yoktur. Daime, küçük 

ve büyük öncül olan mümküne ile beraber bir sonuç vermez: Bu da olumsuzlananın 

varlığının daima mümkün ve imkÀn ile olumsuzlananın varlığının, bir şeyin bizzat kendi 

kendisinden olumsuzlanmasının imkÀnsızlığı ile beraber daime olma ihtimalinden dolayıdır. 

En özelin sonuç vermemesi, en genelin sonuç vermemesini gerektirir.  10 

 

[89] Bu şeklin sonucunun cihet[modalites]i hakkındaki belirleyici unsur şudur: Şayet devÀm, 

büyük öncül üzerinde doğru olursa[, yani büyük öncülü daime ve zati zorunluluk olursa], 

sonuç daime olur, aksi durumda büyük öncülde olsun olmasın “vucÿd” kaydına itibar 

etmeksizin ve büyük öncül de zarure-i vasfiye bulunmaz ise zorunluluk kaydına itibar 15 

etmekisizin sonuç, küçük öncüle tabi olur. Açıklaması, daha önce mutlakalarda öğrendiğin 

gibi, “òulf, döndürme ve iftiraz” ile yapılabilir. Bu şekil, iki zorunludan bir zorunlu sonuç 

vermez: Bu da bir tür için bi’l-fièil sıfatın ortaya çıkma ihtimalinden ve başka bir tür için 

imkÀnıyla beraber ortaya çıkmama ihtimalinden dolayıdır. Birinci tür, ikisinden zorunlu 

olarak olumsuzlanır ve bi’l-fièil bu sıfata sahip olan şeye, bu sıfatın ikinci türden zorunlu 20 

olarak olumsuzlanmasının imkÀnsızlığı ile beraber yüklenir. Örneğin zikredilen misaldeki 

gibi: Hiçbir eşek, zorunlu olarak at değildir. Ve Zeyd’in her bineği, zorunlu olarak attır. 

(Bu,) yanlışlığı ile beraberdir: Hiçbir eşek, zorunlu olarak Zeyd’in bineği değildir. Bu 

durumda “bazı eşekler, imkÀn ile Zeyd’in bineğidir” doğru olur. Şayet orta terim yokluk 

bildiren[maèdÿle] yapılırsa, küçük öncül olumlu, büyük öncül olumsuz olur. Bundan da, 25 

zorunlu olarak, Vasfi olarak ve vakti olarak bu modal bileşimin sonuç vermediği öğrenilir. 

 

[90] Onlar [İmÀm RÀzí] iki öncülden biri eğer zorunlu ise, sonuç zorunlu olur diyerek ona 

delil getirdiler. Çünkü diğeri, zorunlu olmaktan veya zorunlu olmamaktan veya her ikisi 

içinde muhtemel olmaktan hali değildir. eğer birincisi, [zorunlu] olursa, orta terimin iki 30 

taraftan biriyle subutun zorunluluğu ve diğer taraftan olumsuzun zorunluluğu olduğu gerekli 

olur. Bundan dolayı da her iki taraf arasında zati bir uyuşmazlık gerekli olur. Böylece de 
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ikinci aynı şekilde zorunlu sonuç verirse, sonucunda zorunlu olması gerekir. Çünkü o zaman 

orta terimin zorunluluğu, zorunlu taraf dolayısıyla zorunlu olur ve zorunlu olmayan tarafın 

olumsuzunun zorunluluğu dolayısyla zorunlu olur. Ve akabinde iki zorunludan oluşan kısma 

irca edilir. Ve aranılan şey sonuç olarak çıkar. Eğer [ikinci öncül, zorunluluk veya 

zorunsuzluk için muhtemel] olursa, zorunlu ve zorunsuz olmaktan hali değildir. Her iki 5 

takdirde de sonucun zorunlu olması gerekli olur.  

 

[91] Birincisi geçersizdir, çünkü uyuşmazlık, ancak küçük terimin zatı ve büyük terimin zatı 

arasında olur.  Ve aranılan şeyde, küçük terimin zati ile büyük terimin vasfı arasındadır. 

birincisi, ikincisini iki zat arasında bir uyuşmazlığın olma ihtimalinden dolayı ve küçük 10 

terimin zati ile büyük terimin vasfı arasında, daha önce geçtiği gibi, çelişikten bir imkÀn 

olma ihtimalinden dolayı gerektirmez. Evet, bundan, sonucun daime olcağı gerekli olur. 

Çünkü o zaman büyük terimin vasfı, bi’l-fièil küçük tarimin zatıyla sabit olmaz, aksi 

durumda büyük öncül tümel olarak kalır ve o zamanda olumsuz bir daime olarak sonuç verir. 

Keza ikincisi de, aynıyla zikrettiklerimizle geçersizidir. Küçük öncül zorunlu olduğu zaman 15 

ve büyük öncül, vasfa bir giriş olması bakımından meşrute olduğu zaman, sonucun zorunlu 

olması gerekir. Çünkü uyuşmazlık, o zaman küçük terimin zatı ve büyük terimin vasfı 

arasında olur. Eğer vasfa bir giriş olmazsa, meşrute ile beraber olan zorunlu küçük öncül, ne 

“zati bir zorunlu” ve ne de “vasfiye” ve ne de “vaktiye” bir sonuç çıkar. Bu durumda şu 

sözümüz doğru olur: Zorunlu olarak hiçbir eşek, Zeyd’in bineği değildir. Ve Zeyd’in her 20 

bineği, Zeyd’in bineği olduğu müddetçe Zeyd’in bineği attır. Şayet orta terim, yokluk 

bildiren[maèdÿle] yapılırsa,  küçük öncül olumlu, büyük öncül olumsuz olur ve büyük öncül, 

vaktiye yapılır. Zorunlu olan küçük öncülün vaktiye olan büyük öncülle beraber zati, vasfi ve 

vakti olarak sonuç vermemesi bilinir. Nasıl olursa olsun meşrute olan küçük öncülün zati 

olan zorunlulukla beraber zati, Vasfi ve vaktiye olarak sonuç vermemesine gelince, “her 25 

kÀtip olan zenci, devamlı olmaksızın kÀtip zenci olduğu müddetçe parmakları hareketli 

zencidir” ve “bi’l-fièil beyaz olan hiçbir şey, zorunlu olarak parmakları hareketli zenci 

değildir” şu sözümüzün doğruluğu ile beraber doğru olur: “Her kÀtip olan zenci, imkÀn ile 

bi’l-fièil beyazdır”. Şayet küçük öncül vaktiye yapılırsa, vaktiye olan küçük öncülün, zarure-

i mutlaka olan büyük öncülle beraber zati, Vasfi ve vakti zorunlu olarak sonuç vermemesi 30 

bilinir. Eğer orta terim yokluk bildiren[maèdÿle] olursa, küçük öncül olumsuz, büyük öncül 

olumlu olur. Ancak yinede “vucÿd” sonuca geçmez. Çünkü “her insan, devamlı olmaksızın 
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hareketlidir” ve “hiçbir sakin at, devamlı olmaksızın sakin at olduğu müddetçe hareketli 

değildir” şu sözümüzün doğruluğu ile beraber doğru olur: Hiçbir insan, zorunlu olarak sakin 

at değildir. Ve bu, “devamsızlık”a nisbetle iki öncülün nitelik ve nicelik bakımından sonuç 

çıkarma işin şartları üzerinde olanı kapsamamasından dolayıdır. 

 5 

[92] İmÀm [RÀzí] şunu iddia etti: İster genel, ister özel olsun mümküne olan küçük öncül, 

olumsuzlar olan döndürülebilen altın önermeyle beraber “mümküne-i Àmme bir sonuç verir. 

Ve şu delillendirmeyi yaptı: Büyük öncüller, eğer olumsuz olursa, bu durumda bir araya 

toplanamayan orta terime ve büyük terime delÀlet edende ortak olurlar. Mümküne olan 

küçük öncül,  küçük terimin orta terimle birleşme ihtimaline delalet ettiği zaman, 10 

onun[küçük terimin] büyük terimden bu halde, yokluğun imkÀnı üzerinde nefyin imkÀnıyla 

istidlal ederek hali kılınma ihtimalinden dolayı hüküm gerekli olur. Eğer [altı büyük öncül] 

olumlu olursa, bu durumda orta terimden ayrılamayan büyük terime delalet etmede ortak 

olurlar. Biz, küçük öncülde [küçük öncülün varlığının olumsuz mümküne olmasından 

dolayı] küçük terimin orta terimden hali/müstağni olma ihtimali ile hüküm verirsek, böyle 15 

bir durumda aynı şekilde küçük terimin büyük terimden hali/müstağni olma ihtimaliyle 

hüküm veririz; çünkü lazımdan hali/müstağni olmanın imkanı melzumdan hali/müstağni 

olmayı gerektirir. [Hiçbir C bi’l-imkân B değildir. Ve her A, altı cihetten hangisi le olursa 

olsun B’dir, doğru olursa B A’nın lazımı olur ve C’den ayrılması imkân dâhilinde olur. Bu 

durumda da aynı şekilde A’nın da C’den ayrılması imkân dâhilinde olur. Böyle bir durumda 20 

da “hiçbir C, bi’l-imkân A değildir.” doğru olur. Bu da zaten kıyastan elde edilmek 

istenilenin kendisidir.]  

 

[93] [Zeynu’d-Dín] el-Keşşí, mümküne olan küçük öncülün, ancak büyük öncülünün 

döndürülüp [mümküne küçük öncülden ve döndürülen büyük öncülden olan] birinci şekle 25 

irca edilmesiyle ve òulf ile beraber sonuç verdiğini kabul etmiştir.[Òulf yolu da şöyledir: 

Zorunlu olumlu olan sonucun çelişiği, zorunlu küçük öncülden ve zorunlu olarak döndürülen 

olumsuz büyük öncülden bir sonuç elde etmek için büyük öncüle bitiştirilir.] Her iki görüşte, 

mümküne olan küçük öncülün zorunlu olan büyük öncülle beraber olması veya daha önce 

geçtiği gibi iki meşrute ile beraber olması dışında geçerli değildir. 30 
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[94] Mümküne ile beraber olan daime ve iki örfiye olarak geriye kalan üçü hakkında İmÀm 

[RÀzí]’ın söylediklerine gelince,  geçerli değildir. Çünkü nefyedenin yokluğu ile ortadan 

kalkmanın yoklu üzerine istidlal, ancak şayet uyuşmazlık zorunlu olursa geçerli olur. 

[Zorunlu] olmadığı [daime ve iki örfiye’de olduğu gibi ittifakiye olduğu] zamana gelince, 

böyle değildir ve bundan dolayı da bir şeyeden olumsuzlanmanın varlığının onun için 5 

“mümküne daime” olma ihtimalinden dolayı ve aksigeçerli olarak büyük terimin, daha önce 

öğrendiğin gibi küçük terim dolayısıyla zorunlu olması caizidir. Büyük terim, orta terimin 

ondan [büyük terimden] ayrılma ihtimalinden dolayı, üçünde de orta terim için melzÿm 

değildir.[Melzÿm olmadığı zaman, “imkÀn” ile olumsuzlananın varlığının daime olma 

ihtimalinden dolayı, orta terimin küçük terimden kaybolmasının imkÀnından büyük terimin 10 

ondan kaybolmasının imkÀnı gerekli olmaz. Örneğin: Hiçbir zenci, imkÀn ile siyah değildir. 

Ve her zeci, daima siyahtır. (Şu) imkÀnsızlıkla beraber: Hiçbir zenci, imkÀn ile zenci 

değildir].  

 

[95] Sen, aynı şekilde mümküne olan küçük öncülün, birinci [şekil]de sonuç vermeyeceği 15 

hakkında Keşşí’nin cevabını öğrenmiştin. Bundan òulf’te tam olmaz. 

 

[96] Denilmiştir ki: Zorunlu ve daime olan modal bileşim, [döndürülmeyen] yedinin en özeli 

olan vaktiye ile beraber bir sonuç vermez. Her ikisinin modal bileşimi, yediden bir şeyle 

beraber olduğu zaman, sonuç vermez. Bunun açıklaması şöyledir: Orta terim ve büyük 20 

terimden her birinin, küçük terimin zatı dolayısıyla daimi olması ve mevcÿt bir zÀt olduğu 

müddetçede onunla[küçük terimle] zorunlu olması caizidir. Küçük terim, belirli bir vakitte 

yok olur ve o zaman da bu vakitte konunun yokluğundan dolayı zorunlu olarak 

onmunla[küçük terimle] orta terim sabit olmaz. (Bu şu) sözümüzün yanlışlığı ile beraberdir: 

Küçük terim, imkÀn[-ı Àmm] ile büyük terim değildir. 25 

 

[97] Şeyh, bunun için bir örnek zikretti ve o da şu sözümüzüdür: Her renk, zorunlu olarak 

siyah yoğunluktur. Ve Semevi cisimlerin hiçbir rengi, zorunlu olarak vakt-i terbiè olan belirli 

bir vakitte, siyah değildir. (Bu şu) sözümüzün doğruluğu ile beraberdi: Her yoğun renk, 

zorunlu olarak semavi cisimlerin rengidir. Bundan dolayı da modalitelerin en geneli olan 30 

mümküne sonuç vermez. Aynı şey, zikrettiğimiz örnek hakkında da doğrudur: Her yazma işi, 

kendisinde parmakların hareketi olan bir şeydir. Hiçbir insai araz, kendisinde parmkaların 
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sakinliği olduğu belirli vakitte parmakların hareketi olan bir şey değildir. (Bu şu) sözümüzün 

doğruluğu ile beraberdir: Her yazma işi, zorunlu olarak insani arazlardan bir arazdır. 

 

[98] Onun cevabı: Büyük öncül, “devamsızlık”ın yanlışlığından dolayı yanlıştır. 

 5 

Uyarı 

[99] Mümküne olan küçük öncülün, òÀããa olan büyük öncülle beraberliğinden “mutlaka-i 

Àmme” bir sonuç çıkacağını zannetme[Örneğin: “Her C, imkÀn-ı Àmm ile B’dir” ve “hiçbir 

A, devamlı olmaksızın A olduğu müddetçe B değildir” doğru olduğu zaman “hiçbir C, bi’l-

fièil A değildir” doğru olur], eğer böyle değilse [onun çelişiği olan] “daime” doğru olur[: 10 

Bazı C’ler, daima A’dır]. Daime olan küçük öncülden ve òÀããa olan büyük öncülden birici 

şekilden bir kıyas düzenlenir ve sonucunda “daime” ve “lÀ-daime” olması gerekir[: Bazı 

C’ler,daima A’dır. Hiçbir A, devamlı olmaksızın A olduğu müddetçe B değildir. Şu sonuç 

çıkar: bazı C’ler, devamlı olmaksızın devamlı B değildir.] Bu da muhaldir. Çünkü mutlaka-i 

Àmme, ancak büyük öncülün [doğruluğunun] soyutluğundan gerekli olur. Büyük terimin, o 15 

zaman daima bir zatın şeyiyle ortaya çıkması mümkün değildir, aksine onların zikrettiği gibi 

kıyas doğru olur. Daime doğru olmadığı zaman, mutlaka-i Àmme doğru olur, ancak sonucun, 

şayet bazısından değilde kıyasta ortaya konulan bütünden gerekli olduğunu bilmen dolayı, 

onun için kıyasın sonucu denilmez. 

 20 

[100] Üçüncü şekle gelinceÜçüncü şekle gelinceÜçüncü şekle gelinceÜçüncü şekle gelince, modalitesi bakımından onun sonuç vermesinin şartı, birincide 

geçtiği gibi, iki ayrıdan her birinin “òÀããÀ” olma ihtimalinden dolayı küçük öncülünün 

“fièiliye” olmasıdır. Ve onlardan biri, ayrık[mufarıú] olan diğerine sahip olarak ortaya 

çıktığından dolayı “mümküne” olur. Bundan dolayı da kıyas, mümküne-i òÀssa olan küçük 

öncülle, zatí, vasfí ve vaktí zorunluluk olan büyük öncülle onlardan biri hakkında sonuç 25 

verme işinin yokluğu ile beraber olandan gerekli olur. Çünkü “her zenci kÀtip, imkÀn ile 

beyazdır” ve “her zenci kÀtip, zorunlu olarak zencidir” veya “hiçbir zenci kÀtip, devamlı 

olmaksızın zenci kÀtip olduğu müddetçe parmakları hareketli zenci değil değildir” doğru 

olur. [Ve büyük öncül,] birincisi hakkında olumlama, ikincisi hakkında olumsuzlamanın 

imkÀnsızlığı [ile beraber “meşrute-i òÀããÀ olur]. Vaktiye’nin hükmüde aynıdır. Bu modal 30 
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bileşimlerden sonuç çıkmadığı zaman, öğrendiğin gibi onların dışındakilerden de sonuç 

çıkmaz. 

 

[101] Onun [bu şeklin] sonucunun modalitesi hakkındaki belirleyici unsur şudur: Büyük 

öncül, eğer [iki meşrute ve iki örfiye olan] vasfiyelerden değilse, sonuç, birinci şekildeki gibi 5 

büyük öncül gibidir. Eğer onlardan biri olursa, sonuç, “vucÿd[, yani devamsızlık ve 

zorunsuzluk]” kaydı dışında küçük öncülün döndürmesine tabi olur, aksi durumda büyük 

öncül onun [devamsızlık]la kayıtlı olduğu zaman[, sonuç, o zamanda, yine aynı şekilde 

“devamsızlık” kaydı dışında küçük öncülün döndürmesine tabi olur. Eğer küçük öncülün 

döndürmesinde “devamsızlık” kaydı yoksa o, ona bitiştirilir. Böylece de bu hazfetme ve 10 

bitiştirmden sonra sonucun modalitesi/ciheti ortaya çıkar]. Bütününün açıklaması, [küçük 

öncülünün döndürülüp birinci şekle irca edilmesiyle] döndürme, òulf ve iftiraz iledir. Zaid 

olanın luzÿmunun yokluğunun açıklaması, içerik bakımından “çelişki” iledir. [Bazı 

mantıkçılar,] bu şekilde sonucun[modalitesinin] birinci[şekil]deki o gibi farksız olduğunu 

iddia etmeleri hatadır. Çünkü bu, bu kısımda geçerlidir. İkincisine gelince[-ki o da büyük 15 

öncülün dör vasfiyeden biri olmasıdır-], birinci şekilden olan ikinci kısma nadiren uygunluk 

gösterir [onun sonucunun modalitesi/ciheti]. 

 

[102] [Zeynu’d-Dín] el-Keşşí, iki kısım hakkındaki sonucun ya “mutlaka”, ya da “vucÿdiye-i 

lÀ-daime” olduğunu iddia etmiştir. Böyle değildir, çünkü o “óíníye-i mutlaka-i lÀ-daime” 20 

olur[; çünkü bu, tıpkı küçük öncül, iki daimeden biri veya dört vasfiyeden biri ve büyük 

öncülde iki òÀããa’dan bir olduğu zaman gibidir. Çünkü o, küçük öncülünün döndürülmesiyle 

“óíníye-i mutlaka-i lÀ-daime” bir sonuç verir. Ancak onun için bu ortaya çıkar, çünkü iki 

daimenin ve dört vasfiyenin olumlu olduğuna inanıldığı zaman, “mutlaka-i Àmme” 

döndürülür. Düz döndürmede açıkladığımız üzere o da, “óíníye-i mutlaka”ya döndürülür]. 25 

 

[103] Dördüncü şekle gelinceDördüncü şekle gelinceDördüncü şekle gelinceDördüncü şekle gelince, modalitesi[ciheti] bakımından onun sonuç vermesinin şartı, üç 

tanedir. 

 

[104] [Şart] bir: İster olumlu olsun, ister olumsuz olsun asla “mümküne”yi kullanmaktır. 30 

Olumsuza gelince, ikinci şartta bu şekilde kullanılan olumsuz geldiğinde döndürülmesi 

gerekir. Olumluya gelince, küçük öncül ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun, o, büyük 



 

 199 

öncül olduğu zaman, birinci şekilde zikredilem örnekteki gibi küçük öncülü büyük öncülle 

değiştirilmesiyle bir sonuç vermez. Eğer o, küçük öncül olursa, zorunlu ile beraber yine 

sonuç vermez. Örneğin: Her zenci, imkÀn ile beyazdır. Ve her kÀtip zenci, zorunlu olarak 

zencidir -veya- birincide olumlamanın, ikincide olumsuzlamanın imaksızlığı ile beraber 

“hiçbir zenci, zorunlu olarak zenci değildir”. (Yoksa) olumlu olan meşrute-i òÀããa ve olumlu 5 

olan vaktiye ile beraber değildir. Örneğin: Parmakları hareketli her zanci, imkÀn ile beyazdır. 

Ve her kÀtip zenci, devamlı olmaksızın kÀtip olduğu müddetçe parmakları hareketli zencidir. 

(Bu) olumlamanın imkÀnsızlığı ile beraberdir. Olumsuz meşrute ile beraber olana gelince, o, 

ikinci şartta açıklayacağımız gibi, “olumsuz mutlaka-i Àmme” olarak iki òÀããa’da 

soyutlanması gerekir. Olumsuz vaktiye’ye gelince, ikinci şartta açıklanacağı gibi, oara 10 

kullanılan olumsuzun döndürmesinin vucubuyla bu şekle giriş yoktur.  

 

[105] [Şart] iki: Döndürülmeyeninin-ki o zorunlu ve meşrute-i òÀããa ile beraber olan 

vaktiye’dir- en özelinin bileşiminin sonuç vermemesinden dolayı orada kullanılan 

olumsuzun döndürülmesidir. Vaktiye, [döndürülmeyen olumsuz] önermelerin en özel 15 

olanıdır. Olumsuz vaktiye küçük öncül veya büyük öncül olabilir. 

 

[106] Vaktiye olan küçük öncül, òÀããa olan zorunlu büyük öncül ile beraberdir. çünkü bir 

şeyin “ayrık özellik[el-òÀããatu’l-mufaraúatÿ]”i, devamlı olmaksızın zorunlu olarak belirli bir 

vakitte ondan olumsuzlandığı zaman-Ay için tutulmak gibi-, sonrada bu şeye, 20 

ayırımına[faãıl], zorunlu olarak yüklendiği zaman, onun ayırımının[faãıl] onun 

özellik[òÀããa]’inden olumsuzlanması mümkün değildir. Şayet onun ayırımı[faãıl], onun 

özellik[òÀããa]’ine, zorunlu olarak yüklenirse, olumsuz vaktiye büyük öncül olur ve şeyi 

ayırımından[faãıl] olumsuzlamak mümkün olmaz. [Olumsuz vaktiyenin] meşrute-i òÀããa ile 

beraber olmasına gelince, vaktiye büyük öncül olduğu zaman, akabinde de bir şeyin “ayrık 25 

özellik[el-òÀããatu’l- mufaraúatu]”, ayrık olana sahip olan gerektirici diğer özellik[òÀããa]’e 

yüklendiği zaman -tutulmayı ışık vermeyen Ay üzerine söylemek gibi- ve diğeri belirli bir 

vakitte şeyden olumsuzlandığı zaman, bu şeyin özellik[òÀããa]’inden olumsuzlanması 

imkÀnsızdır. [Örneğin: Her ışık vermeyen Ay, devamlı olmaksızın ışık vermesi dışında Ay 

olduğu müddetçe tutulur. Ber hiçbir Ay, devamlı olmaksızın belirli bir vakitte ışık vermeyen 30 

Ay değildir. Şu sonuç imkÀnsızdır: Hiçbir tutulan, imkÀn-ı Àmm ile Ay değildir. Keza, 

burada, açıkladığımız gibi ihtilaf tamam olana kadar olumlunun imkÀnsızlığının açıklaması 
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da mümkün değildir.] Vaktiye küçük öncül olduğu zaman [ve iki òÀããadan biri büyük öncül 

olduğu zaman], iki òÀããa’nın doğrusunun soyutlanmasından, olumsuz mutlaka-i Àmme 

gerekli olur: Bu da onun çelişiğinin onunla beraber, daha önce ikinci şekilde öğrendiğin gibi, 

birinci şekilde daime olan küçük öncülden ve òÀããa olan büyük öncülden oluşan kıyasın 

doğruluğunun istilzamıyla olur. 5 

 

[107] Sen dersen ki: Biz, bunu kabul ediyoruz, ancak o, “tikel olumlu olan mutlaka-i Àmme” 

bir sonuç verir: Bu da [òÀããa olan] büyük öncülün, [devamsızlık’a] tebdil edilerek küçük 

öncülü tazammun eden olumlu mutlaka ile beraber olan düzeni, tikel olumlu olan mutlaka-i 

Àmme’ye döndürülen tümel mutlaka’yı sonuç veren bir kıyastır.[Örneğin: “Hiçbir B, 10 

herhangi bir vakitte C değildir” ve “Her A,  devamlı olmaksızın A olduğu müddetçe B’dir” 

doğru olduğu zaman, “bazı C’ler, bi’l-fièil A’dır” doğru olur. Çünkü biz, kıyasın büyük 

öncülünü küçük öncül, küçük öncülün “devamsızlık[lÀ-devam]”ını da büyük öncül yaptık. 

Böylece: Her A, devamlı olmaksızn A olduğu müddetçe B’dir. Ve her B, bi’l-fièil C’dir. 

Birinci şekilden olan şu sonuç elde edilir: Her A, bi’l-fièil C’dir. Sonra biz, bu sonucu 15 

döndürürüz ve akabinde “bazı C’ler, A’dır” doğru olur. Bu da zaten aranılan şeydir.] 

Şeyh[İbn SínÀ], ikinci şekilde olumlulardan olumsuz ve aksi[, yani olumsuzlardan olumlu] 

sonuç çıkardı. 

 

[108] Derim ki: Sonucun, ancak kıyasta konulan şeylerin bazısından değil de, tamamından 20 

gerekli olduğu geçmişti.  

 

[109] Vaktiye’nin iki Àmme ile beraber olmasına gelince, bu durumda büyük öncülü bir 

vasıfla değiştirerek birinci örnekte geçtiği gibi sonuç elde edilmez. Örneğin: Hiçbir Ay, 

herhangi bir vakitte tutulmaz. Ve her yokluk sahibi, olumsuzun imkÀnsızlığı ile beraber 25 

yokluk sahibi olduğu müddetçe zorunlu olarak Ay’dır. Olumlu vaktiye ile beraber olmasına 

gelince, küçük öncül olduğu zaman, “ışık veren hiçbir Ay, herhangi bir vakitte tutulan 

değildir” ve “her Ay, herhangi bir vakitte ışık veren Ay’dır” sözlerimiz doğru olur. Büyük 

öncül olduğu zaman, “her ışık veren Ay, herhangi bir vakitte tutulur” ve “hiçbir Ay, her 

ikisinde de olumsuzluğun imkÀsızlığı ile beraber herhang, bir vakitte ışık veren Ay değildir” 30 

doğru olur. 
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[110] [Şart] üç: Olumsuz öncül, daime olur veya onun büyük öncülü olumsuz olarak 

döndürülen şeydir. Şayet böyle olmamış olsaydı, iki şartta geçtiği üzere küçük öncül 

dördünden ve büyük öncül yedisinden olurdu. Onlardan olan modal bileşimlerin en özeli, 

küçük öncülü “meşrute-i òÀããa ve büyük öncülü “vaktiye” olandır ve o da zaten sonuç 

vermez. Çünkü tür, ayrı olan, ayrılabilen iki òÀããa’ya sahip olduğu zaman-Ay için tutulmak 5 

ve ışık vermek gibi- onlardan birinin ikincisinden, devamlı olmaksızın vasfı bakımından 

zorunlu olarak olumsuzlanması geçerli olur ve ikinci, herhangi bir vakitte, bu türün 

bişrincisinden olumsuzlanmasının imkÀnsızlığı ile beraber bu türe yüklenir. Bu üş durum, 

modalitesi[ciheti] bakımından bu şeklin sonuç vermesi hakkında şart koşulur. 

 10 

Uyarı 

[111] [İkinci ve üçüncü şartta] zikredilen örneklerde olumsuzun imkÀnsızlığının 

açıklanmasında olduğu gibi, olumlamanın imkÀnsızlığının açıklaması da mümkün değildir; 

taki diğer şekilde olduğu gibi, ihtilaf tam olsun.[Mantıkçılar, bunun mümkün olduğunu iddia 

ettiler. Çünkü bu örneklerde olumlamanın imkÀnsızlığının açıklaması], ancak şayet büyük 15 

terim, modalitelerin[cihetlerin] en geneli olan olumlu mümkünenin imkÀnsızlığını geçerli 

kılmak için küçük terimden zorunlu olarak olumsuzlanmasıyal olur, ancak bu[, yan, büyük 

terimin varlığının zorunlu olarak küçük terimden olumsuzlanması] muhaldir. Şayet o, 

zorunlu olumsuz olarak doğru olursa, akabinde de şayet küçük öncül olumlu olursa, 

onunla[zorunlu olumsuzla] beraber onun büyük öncülünün döndürmesini nefyeden şeyi 20 

sonuç olarak verir. [Örneğin: “Her B, zorunlu olarak C’dir” ve “hiçbir A, devamlı 

olmaksızın herhangi bir vakitte B değildir” doğru olduğu zaman, “hiçbir C, A değildir”in 

doğru olması mümkün değildir. Aksi durumda küçük öncülle beraber birinci şekilden bir 

kıyas düzenlenir. Böylece: Her B, zorunlu olarak C’dir. Ve hiçbir C, zorunlu olarak A 

değildir. Şu sonuç çıkar: Hiçbir B, zorunlu olarak A değildir. Düz döndürme ile “hiçbir A, 25 

daima B değildir” sözümüze döndürülür ve büyük öncülün “devamsızlık”ı “her A, bi’l-fièil 

B’dir” olur. Bu da òulf’tur]. Eğer [küçük öncül] olumsuz olursa, bu zorunlu olan olumsuz 

döndürülür, büyük öncülle beraber küçük öncülün “devamsızlık”ını nefyeden şeyi sonuç 

olarak verir[. Örneğin: “Hiçbir B, devamlı olmaksızın B olduğu müddetçe C’dir” ve “her A, 

devamlı olmaksızın herhangi bir vakitte B’dir” doğru olduğu zaman, akabinde de şayet 30 

“hiçbir C, zorunlu olarak A değildir” doğru olursa, “hiçbir A, daima C değildir” sözümüze 
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döndürülür ve büyük öncülle beraber üçüncü şekilden bir kıyas düzenlenir. Şöyle olur: Her 

A, devamlı olmaksızın herhangi bir vakitte B’dir. Ve hiçbir A, daima C değildir. Şu sonuç 

çıkar: Bazı B’ler, daima C değildir. Ve küçük öncülün “devamsızlık”ı “her B, bi’l-fièil 

C’dir” olur. Bu da òulf’tür], hatta bunun tamalanması hakkında, sonucun, öncüllerin daha 

zayıf olanına tabi olduğu şeklinde dah önce geçen şeyden yardım alınır. 5 

 

[112] [Bu şeklin] sonucunun modalitesi[ciheti] hakkındaki belirleyici unsur, sonucun olumlu 

olmasıdır ve o da ancak eğer küçük öncül vasıf olan zorunludan ve vasıf olan devamdan arí 

olursa küçük öncülün döndürmesine tabi olan ilk iki modan gerekli olur, aksi durumda onun 

“vucÿdunun/varlığının kaydı olmaksızın büyük öncülün döndürmesine tabi olur. Onunla 10 

beraber vucÿd/varlık kaydı, büyük öncül vasfiye olduğu zaman birleşir. Küçük öncülde 

“vucÿd/varlık kaydı”, bunun niçinliğidir. Bu iki mod, öncüllerinin yerlerinin değiştirmesi ile 

birinci şekle irca edilirler. Orada ortaya çıkan şey, sonucun burada onun döndürmesi 

olmasıdır. Ve eğer devam büyük öncül üzerinde doğru olursa, olumsuz sonuç, daime olur, 

aksi durumda küçük öncül olumlu olduğu zaman “vucÿd/varlık kaydı” olmaksızın küçük 15 

öncülün döndürmesiyle olur. Eğer büyük öncülde “zorunluluk” ve “vasfiyet” yoksa,  

“zorunluluk” olmaksızındır. Bunun niçinliği, olumsuz için sonuç vermenin diğer üç mod 

olmasıdır. Onlardan her biri de ikinci şekle, küçük öncülünün döndürülmesiyle irca edilir. 

Sen ise, ikinci[şekil]de sonucun büyük öncülün devamına, küçük öncülün de zikredilen yöne 

tabi olduğunu öğrenmiştin. Ancak küçük öncülün “devamsızlık”ı olumlu olmaksızın geçer. 20 

Çünkü olumsuzun “devamsızlık”ı gerektirendir. Bundan dolayı da, büyük öncülle beraber, 

olumlunun “devamsızlık”ının hilafına “devamsızlık” kaydını sonuç olarak verir. Çünkü 

o[nun “devamsızlık” kaydı], olumsuz olur ve büyük öncülle beraber, iki olumsuzdan bir 

kıyas oluşacağından[-ki büyük öncül, aynı şekilde olumsuzdur-] bir sonuç vermez. Söz, 

olumsuzun sonuç vermesi hakkındandır.[Ne zaman küçük öncül olumlu olursa, büyük 25 

öncülde olumsuz olur. zaid olanın luzÿmunun yokluğunun açıklaması “çelişki” ile ve 

döndürmede zikrettiğimiz yönledir.] 

 

[113] Bil ki, meşrute, zorunluya girişte bir vasıf olmadığı zaman, bu şekilde zorunlu ile 

beraber zorunlu bir sonuç elde edilmez, beliki daime bir sonuç elde edilir. Çünkü zikredilen 30 

misaldeki “Zeyd’in bineği olan hiçbir at, zorunlu olarak eşek değildir” ve “Zeyd’in her 

bineği, devamlı olmaksızın Zeyd’in bineği olduğu müddetçe Zeyd’in bineği attır” sözlerimiz 
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doğru olur.  Ve “bazı eşekler, zorunlu olarak değilde daime olarak Zeyd’in bineği değildir” 

doğru olmaz. Şayet küçük terim yokluk bildiren[maèdÿle] yapılırsa, zorunlu olarak sonuç 

vermesinin yokluğu ile beraber iki olumludan oluşur. 

 

Tamamlama 5 

[114] İtibarlar [harici, hakiki ve zihni olarak] üç tane oldukları zaman, aralarındaki bileşim, 

kendi zatlarından üç modan oluşan dokuz kısımdır. Onlardan üçünün hükmünü, -ki onlar 

kendisiyle beraber her bir itibarın bileşimidir-, daha önce geçen modal bileşimlerden 

öğrenmiştin. Çünkü modal bileşimlerin hükümlerinden olan şeyler, kendisiyle beraber her 

bir itibarın bileşimindan geneldir. Böylece altı kısım kalır ve onlarda kendisine muhalif olan 10 

şeyle beraber her bir itibarın bileşimidir. 

 

[115] [Dört şekilde] bu altısındaki sonucun itibarları hakkındaki belirleyici unsur şudur: 

Sonuç, eğer olumlu olursa, onun itibarı, bu kıyasta bileşimli iki itibarın en özeli gibidir. Eğer 

olumsuz olursa, onun itibarı, bu kıyasta olumsuz öncülün itibarı gibidir. Bu da şekillerde 15 

açıklanmıştır: 

 

[116] Birinci şekle gelinceBirinci şekle gelinceBirinci şekle gelinceBirinci şekle gelince, küçük öncül harici olursa ve büyük öncülde hakiki olumlu 

olursa, sonucun harici olması gerekir. Çünkü büyük terime delÀlet eden büyük öncül, orta 

terime sahip olarak ortaya çıkan her şeyle ortaya çıkar, ancak küçük terim, onların 20 

tamındandır. Küçük terim, hariçte sabittir. Bundan dolayı da büyük terimin hariçte subutu 

onunla[küçük terim’le]dır. Böylece de “hariciye” olarak doğru olur. Eğer büyük öncül, 

hakiki olumsuz olursa, sonucun hakiki olumsuz olması gerekir. Bu, açıktır, çübkü büyük 

öncül, bu manaya delÀlet eder ve o da, daha önce öğrendiğin gibi, yapısı itibariyle onların en 

özeli olan “harici olan olumsuz”u gerekitirir. Küçük öncül, hakiki olduğu zaman ve büyük 25 

öncülde harici olumlu olduğu zaman, hiçbir şey çokmaz. “Her anka, hakiki olarak canlıdır. 

Ve her canlı,-sonucunun yanlışlığı ile beraber- hacri olarak anka olmayandır. Eğer büyük 

öncül, olumsuz olursa, büyük öncülün ona delÀlet etmesinden dolayı olumsuz harici bir 

sonuç verir. Küçük öncül hakiki olursa ve büyük öncül, zihni olursa ve akabinde de olumlu 

olursa, sonucun hakiki olması gerekir. Çünkü büyük öncül, küçük terimin varlığının orta 30 

terim altında derç edilmesinden dolayı küçük terimin tabiatıyla büyük terimin ortaya 
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çıkmasına delÀlet eder. Küçük terim, hakikiye’nin konusudur. Bundan dolayı da hariçte, bir 

tabiat dolayısıyla onun için ortaya çıkan şeyle beraber “mümkün” olur. Eğer büyük öncül, 

olumsuz olursa, daha önce öğrendiğin gibi, büyük öncülün ona delÀlet etmesinden dolayı 

“zihni olumsuz” olarak doğru olur. Eğer küçük öncül, zihni olursa ve büyük öncülde hakiki 

olumlu olursa, bir sonuç vermez. Şu sözlerimiz doğru olur: “Her boşlık, zihni olarak 5 

buuddur” ve her buud, hakiki olarak maddídir”. (Bu da) yanlışı ile beraber: “Her boşluk, 

maddídir”. Olumsuz olduğu zaman, büyük öncülün ona delÀlet etmesinden dolayı hakiki 

olumsuz bir sonuç verir. Harici, zihni ile bileşim kurduğu zamanda aynıdır. Çünkü zihni, 

büyük öncül olursa, daha önce geçtiği gibi, olumlu harici ve olumsuz zihni bir sonuç verir. 

Eğer küçük öncül olursa ve akabinde harici de olumlu olursa, daha önce önce zikredilen 10 

çelişki ile sonuç vermez. Eğer olumsuz olursa, daha önce geçtiği gibi harici olumsuz bir 

sonuç verir. 

 

[117] İkinci şekle gelinceİkinci şekle gelinceİkinci şekle gelinceİkinci şekle gelince, küçük öncülolumlu olduğu zaman ve akabinde harici olduğu 

zaman ve büyük öncül hakiki olduğu zaman, hakiki olumsuz bir sonuç verir. Aksi durumda 15 

hakiki olumlu olarak doğru olur. Ve büyük öncülle beraber, küçük öncülün çelişiği olan 

harici olumsuzu gerektiren hakiki olumsuzu sonuç olarak verir. Eğer hakiki olursa ve büyük 

öncülde harici olursa, harici olumsuzu gerektirir. Aksi durumda büyük öncülün 

döndürülmesi ve òulf ile harici olumlu olarak doğru olur. Bundan dolayı da onun 

döndürmesi büyük öncülle beraber birleştirilir. Eğer küçük öncül, tümel olursa, birinci 20 

şekilden büyük öncülün çelişiği olan harici olumlu sonuç olarak elde edilir. Eğer küçük 

öncül olumsuz olursa ve harici olursa, hakiki olumlu olan büyük öncülle beraber harici 

olumsuz bir sonuç verir. Aksi durumda büyük öncülle beraber bu olumsuzun çelişiği küçük 

öncülün çelişiği olan şeyi sonuç olarak verir. Eğer hakiki olursa, harici olumlu olan büyük 

öncülle beraber hakiki olumsuz bir sonuç verir. Aksi durumda harici olumsuz olarak doğru 25 

olur. Bundan dolayı da onun döndürmesi, büyük öncülün çelişiğini gerektiren şeyi sonuç 

olarak elde etmek için küçük öncüle bitiştirilir. Keza hakikinin zihni ile beraber ola 

bileşimini ve haricinin zihni ile beraber olan bileşimini açıklıyoruz. 

 

[118] Üçüncü şekle gelinceÜçüncü şekle gelinceÜçüncü şekle gelinceÜçüncü şekle gelince, küçük öncülünün döndürülüp birinci şekle irca edilir ve sonucun 30 

itibarından bizim zikrettiğimiz şeyler gerekli olur. 
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[119] Dördüncü şekle gelinceDördüncü şekle gelinceDördüncü şekle gelinceDördüncü şekle gelince, olumlama ile sonuç veren, öncüllerinin yerinin 

değiştirilmesiyle birinci şekle irca edilir ve sonucun itibarından bizim zikrettiğimiz şeyler 

ortaya çıkar. [Örneğin: “Her B, harici olarak C’dir. Ve her A, hakiki olarak B’dir” doğru 

olduğu zamani şu sonuç çıkar: Bazı C’ler, harici olarak A’dır. Çünkü biz, küçük öncülü 

büyük öncülle değiştirdik. Bundan dolayı da şöyle dedik: Her A, hakiki olarak B’dir. Ve her 5 

B, harici olarak C’dir. Şu sonuç çıkar: Her A, harici olarak C’dir. Ve “bazı C’ler, harici 

olarak A’dır” sözümüze döndürülür.] Olumsuzlama ile sonuç veren, küçük öncülünün 

döndürülmesiyle ikinci şekle irca edilir ve aranılan şey ortaya çıkar.[Örneğin: “Hiçbir B, 

harici olarak C değildir” ve “her A, zihni olarak B’dir” doğru olduğu zaman, şu sonuç çıkar:  

“Hiçbir C, harici olarak A değildir”. Ve o da ranılan şeydir. 10 

 

[120] Bu, benden öceki fikirlerin kendisine dokunmadığı güzel bir konudur. Onu iyi kavra, 

çünkü muğalatanın ve onun benzeri şeylerin halledilmesinde sana yardımcı olacak. 

 

SonsözSonsözSonsözSonsöz    15 

[121] Şayet konu, FÀrÀbí’nin görüşüne göre alınırsa, mümküne mümküne olarak, zorunlu 

olumsuz da zorunlu olumsuz olarak döndürülür ve mümküne olan küçük öncül, birinci ve 

üçüncü[şekil]de bütünle beraber, küçük terimin büyük terimin konusu altında derç 

edilmesiyle herhangi bir fark olmaksızın fièiliye olan küçük öncül gibi sonuç verir. İkinci 

şekilde bütünle beraber olan zati zorunluluk, òulf ile zorunlu bir sonuç verir. Dördüncü 20 

[şeklin] ilk iki modunda mümküne olan küçük öncül, “mümküne-i Àmme” bir sonuç verir. 

Eğer küçük öncül olmaksızın büyük öncülde olursa, öncüllerin yerlerinin değiştirilmesiyle 

“mutlaka-i Àmme” bir sonuç verir. Üçüncü modda mümküne olan büyük öncül, zati 

zorunluluk ile beraber, öncüllerin yerlerinin değiştirilmesiyle “zati zorunlu” bir sonuç 

verirler. Diğer iki modda eğer olumsuz, zorunlu olursa, sonuç, zorunlu olur. Belkide 25 

mütekaddimín’in konudan muradı, orada onların bunların tamamı FÀrÀbí’nin görüşleri 

üzerindedir, demeleridir. Allah en doğrusunu bilir. 

    

    

    30 
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İkinci Kısımİkinci Kısımİkinci Kısımİkinci Kısım    

 İktirani Şartlı Kıyaslar İktirani Şartlı Kıyaslar İktirani Şartlı Kıyaslar İktirani Şartlı Kıyaslar    

 

[1] Şartlı önermeler, bazen “fıùrí [bedíhí]” olur[: Eğer on mevcutsa, üçte mevcuttur. Daima 

ya şey mevcuttur, ya da yok/maèdÿm’dur.], bazen de burhanla aranılan şey[maùlÿb/kesbí] 5 

olur. Yüklemli[kıyaslardan] şartlı bir sonuç çıkarılması zordur. Bundan dolayı, mantıkçıya, 

şartlı kıyaslara daha dikkatli bakmak düşer. 

 

[2] Muallim [Aristo]  onu Taèlím (Birinci Analitikler)’de zikretmemiştir. Bazıları şunu iddia 

etmişlerdir: O [Aristo], yüklemli kıyaslarla bilmeye güvenerek onunla bilmeyi terk etmiştir. 10 

Bu, her ikisi arasında hükümler bakımından karşıtlıkların ve farklılıkların çokluğundan 

dolayı geçersizidir. 

 

[3] Şeyh [İbn SínÀ] şöyle dedi: Belki Muallim onu zikretti, ancak Arapçaya nakledilmedi. 

 15 

[4] Muèteber’in sahibi [Ebu’l-BerekÀt] ise ona şöyle itiraz etti: Şayet zikretseydi, Arapçaya 

nakledilirdi. Bu, lazım bir durum değildir. 

 

[5] Şeyh [İbn SínÀ] ŞifÀ’da şöyle dedi: Biz, bu konuda on sekiz yıl boyunca bir kitapla amel 

ettik ve akabinde onun çıkarılmasından sonra bize, şartlılar hakkında büyük Àlim FÀrÀbí’ye 20 

nisbet edilen bir kitap ulaştı. Açıklığının azlığı, hatalarının çokluğu, burhanının zayıflığı ve 

sonuç vermeyeni sonuç veren, sonuç vereni de sonuç vermeyen olarak almasından dolayı 

ona nisbet edilmiş gibidir. 

 

[6] Ben derim ki: İnşa-Allah daha sonra açıklayacağımız gibi, belki de Muallim, onu, sonuç 25 

vermesinin kesin olmayışından dolayı hazfetmiştir. 

 

[7] Sen bu geçenleri öğrendin. Şartlı kıyaslardan murad ya sırf şartlılardan oluşan, ya da 

onlardan ve yüklemlilerden oluşan şeydir. Bundan dolayı da onun beş kısmının olması 

gerekir: Ya iki bitişik şartlıdan, ya iki ayrık şartlıdan, ya bir yüklemli ile bir bitişik şartlıdan, 30 

ya bir yüklemli ile bir ayrık şartlıdan, ya da bir bitişik şartlı ile bir ayrık şartlıdan oluşur. 
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Birincis KýsýmBirincis KýsýmBirincis KýsýmBirincis Kýsým    

Ýki Bitiþik Şartlýdan Oluþan Şartlý KýyasÝki Bitiþik Şartlýdan Oluþan Şartlý KýyasÝki Bitiþik Şartlýdan Oluþan Şartlý KýyasÝki Bitiþik Şartlýdan Oluþan Şartlý Kýyas    

 

 [1] O da üç kısımdır: Çünkü her ikisi arasındaki ortaklık, ya her birinde de “tam bir cüz” 

olarak, ya da onlardan birinde tam olarak veya tam olmayarak, diğerinde tam olmayarak 5 

bulunur. Diğer iki kısmı [ikinci ve üçüncü kısmı] Şeyh zikretmemiştir, belki o ikisi 

müteaòòirÿn bilginlerinin ortaya koyduklarındandır. Bundan sonra, o ikisi hakkında onların 

sözlerinin bozuk olduğu bildirliecektir. 

 

[2] Birincisine gelince, [oBirincisine gelince, [oBirincisine gelince, [oBirincisine gelince, [orta terim] her ikisinde de “tam bir cüz” olarak bulunur. Orada da rta terim] her ikisinde de “tam bir cüz” olarak bulunur. Orada da rta terim] her ikisinde de “tam bir cüz” olarak bulunur. Orada da rta terim] her ikisinde de “tam bir cüz” olarak bulunur. Orada da 10 

iki yol[meslek] vardır:iki yol[meslek] vardır:iki yol[meslek] vardır:iki yol[meslek] vardır:    

 

[3] Birinci yol[meslek]: İki “luzÿmiye[bir birini gerektiren]”den oluşurBirinci yol[meslek]: İki “luzÿmiye[bir birini gerektiren]”den oluşurBirinci yol[meslek]: İki “luzÿmiye[bir birini gerektiren]”den oluşurBirinci yol[meslek]: İki “luzÿmiye[bir birini gerektiren]”den oluşur. Ve orada da dört 

şekil meydana gelir: Orta terim, eğer küçük öncülde tÀlí, büyük öncülde mukaddem ise, 

birinci şekildir. Eğer bunun aksi ise, dördüncü; her ikisinde de tÀlí ise, ikinci; her ikisinde de 15 

mukaddem ise, üçüncü [şekil]dir. Sonuç vermesinin şartları, modlarının sayısı, sonucun 

modalitesi[ciheti], niteliği, niceliği ve bütün [şekiller]de kendiliğinden açık olmayan 

[modlarının] sonuç çıkarma işinin açıklaması, yüklemlilerde olduğu gibidir. Bu, onların 

söyledikleridir. Ancak sen, bunun bozuk olduğunu, biz, sonuç vermeyen “luzÿmiyeler”in 

modlarının çoğunu açıklarken öğrendin. 20 

 

[4] Şeyh [İbn SínÀ], iki “luzÿmiye”den oluşan birinci şekil hakkında ortaya bir şüphe attı: 

“Her ne zaman iki tek ise, sayı olur. Ve her ne zaman iki sayı ise, çift olur” yanlışı ile 

beraber doğru olur: Her ne zaman, iki tek ise, çift olur. 

 25 

[5] Şeyh, onun çözümünü şöyle zikretti: Küçük öncül, yanlıştır. Çünkü ikinin tek olarak 

varlığı, imkÀnsız bir şeydir. Bundan dolayı da onun muhali gerektirmesi caizdir ve o da onun 

varlığının “sayı olarak tek” olmamasıdır. Şeyh, şöyle dedi: Bununla beraber biz, bu takdire 

dayanarak onun yapısının sayı olduğunu da kabul etmiyoruz, çünkü ne sayılardan bir şey 

“tek ikidir”, ne de tek iki olan şey sayıdır. 30 
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[6] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Mukaddemi imkÀnsız bir iş olan şartlıların 

tamamını, birçok konuda ve bütününde doğruluğunu açıklayarak eleştirmiş ve orada şöyle 

demiştir: “Her ne zaman şey boşluk ise, buuddur” sözümüz doğru olur. Evla olan, büyük 

öncülün doğruluğunun tümel olduğunu kabul etmemektir, çünkü o, yapısı sayı olan 

konuların tamamında onun yapısının çift olmasını gerekli kılmaz. Bu konuların tamamında 5 

onun yapısı tektir. Bu ortaya koyuşta onun varlığının çift oluşunu nefyediyor. 

 

[7] Bir grup bilgin, bu şeklin sonuç vermesini bir başka açıdan şöyle diyerek eleştirmişlerdir: 

Bu şekil, şayet büyük öncül, küçük öncülün mukaddeminin takdiri üzerinde doğru olursa 

sonuç verir, ancak bu, -eğer nefsü’l-emr’de doğru olursa-, büyük öncülün yanlışlığının küçük 10 

öncülün mukaddeminin takdiri üzerinde olma ihtimalinden dolayı, men edilmiştir, çünkü 

“her ne zaman şey siyah ve beyaz ise, siyahtır”  ve “her ne zaman şey siyah ise, beyaz 

değildir” veya “elbette şey isah olmadığı zaman, beydızdır” sözümüz doğrudur. (Bu da) şu 

sözümüzün imkÀnsızlığı ile beraberdir: Her en zaman şey siyah ve beyaz ise, birincide beyaz 

değildir. Yine şu sözümüze bakalım: Elbette şey siyah ve beyaz değilse, ikincide beyazdır. 15 

Bu, büyük öncülün yanlışlığının küçük öncülün mukaddeminin takdiri üzerindedir. 

Mantıkçılar bunun cevabı konusunda bocalamaktadırlar. 

 

[8] Onun cevabı: Nefsü’l-emr’de doğru öncül, şayet küçük öncülün mukaddeminin 

doğruluğunun takdiri üzerinde yanlış olursa, küçük öncülün mukaddemi, büyük öncülün 20 

mukaddemi tÀlí’sini istilzam ettiğinden dolayı, nefyeden olur. Ancak büyük öncülün 

mukaddeminin tÀlí’sini istilzam etmesi, onun için tabiidir ve bir şeyin tabiatını gerektirerek 

olumsuzlayan şey, onun için nefyeden de olur. Bundan dolayı küçük öncülün mukaddemi, 

büyük öncülün mukaddemi’ni nefyeder. O zaman da büyük öncülün mukaddemi’nin küçük 

öncülün tÀlí’sinin aynı olması veya olmaması hali değildir. Eğer olursa, küçük öncülün 25 

yanlışlığı gerekli olur, çünkü mukaddem,  tÀlí’si için nefyeden olmaz, ancak nefsü’l-emr’de 

onun olumsuzu ile beraber luzÿm gerekli olur. Çünkü uyuşmazlık, luzÿmun olumsuzu için 

melzÿmdur. Ve o zamanda mukaddem’in hilafı gerekli olur. Eğer olmazsa, orta terim tekrar 

etmez. Bu da òulf’tur. 

 30 

[9] Şeyh, üçüncü[şekil] hakkında ortaya bir şüphe attı: Her iki işten biri diğeri ile bağlantılı 

olmazsa, -Zeyd’in yemesi ile èAmr’ın içmesi gibi-, her ne zaman o ikisinin bütünü sabit 
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olursa, birincisi sabit olur ve her ne zaman o ikisinin bütünü sabit olursa, ikincisi sabit olur” 

sözlerimiz doğru olur. (Bu da) yanlışları ile beraberdir: Bazen Zeyd yediği zaman, elbette 

èAmr’ın içmesi gerekir. 

 

[10] [Keşf’in sahibi gibi] bazıları, ona dayanarak bu tikelin yanlışlığını kabu etmedi. Birinci 5 

ikinciyle beraber veya onun[èAmr’ın içmesinin] melzÿmuyla farzedildiğinde, o ikincisini 

gerektirir. Böylece de bazı konular hakkında “lazım” olur. Biz, bunun bozukluğunu 

açıkladık. 

 

[11] Bazı müteaòòirÿn bilginler şöyle iddia etti: Tikel mülazemet, bu açıklamayla 10 

çelişselerde, nasıl olursa olsun iki şey arasında sabittir. Onlar buna dayandılar: taki onun 

üzerinde birçok hüküm bina ettiler. Sen bunun çözümünü, üçüncü[şekil]de iki olumlunun 

yokluğunda geçtiğinde öğrenmiştin. 

 

[12] İkinci yol[meslek]: Sırf “ittifakiyeler”den ve “luzÿmiyeler”le beraber olan bileşimlerden İkinci yol[meslek]: Sırf “ittifakiyeler”den ve “luzÿmiyeler”le beraber olan bileşimlerden İkinci yol[meslek]: Sırf “ittifakiyeler”den ve “luzÿmiyeler”le beraber olan bileşimlerden İkinci yol[meslek]: Sırf “ittifakiyeler”den ve “luzÿmiyeler”le beraber olan bileşimlerden 15 

oluşan kıyaslardır.oluşan kıyaslardır.oluşan kıyaslardır.oluşan kıyaslardır.    

 

[13] Şeyh, ŞifÀ’da şunu açıkça ortaya koydu: Olumlu ittifakiyenin doğruluğu, mukaddemin 

doğruluğuna dayanmaz, belki tÀlí’nin doğruluğuna dayanır. Şayet mukaddem yanlış olursa, 

yalnızca tÀlí’nin uygunluğunun manası olur. TÀlí, yanlış olan mukaddemin varlığı 20 

farzedilmekle beraber kendi kendine mevcÿttur. Çünkü tÀlí, mukaddem’in vucuduyla beraber 

vardır. [Mukaddem’in yanlışlığının takdiri üzerine olan] bu şeyde o zaman daima yanlış olur.  

 [Şeyh] sonra şöyle dedi: “Her ne zaman insan, konuşan/düşünen olmayansa, bu durumda 

insan konuşan/düşünendir” sözümüz doğru olur. Yani birincisi doğru olarak farzedilirse, 

ikincisi kendi zatında doğru olur.  25 

 

[14] Onun sözünden anlaşılan şudur: Çelişmemezlik, ittifakiyede mukaddem ve tÀlí arasında 

şart değildir. 

 

[15] Sonra [Şeyh] şöyle dedi: “Her ne zaman insan konuşan/düşünen ise, bu durumda her 30 

eşek anırandır” dediğimiz zaman, biz, mukaddem ile farzedilen, tÀlí ile uygun olanı 

kastediyoruz. Biz her ne zaman “insan, konuşandır/düşünendir” i farzettiğimiz zaman ya 
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nefsü’l-emer’de onun doğru olduğunu farzederiz, ya da farzedilmesi bakımından doğru veya 

uygun bir gözlemle doğru olduğunu farzederiz. Çünkü o, “her eşek, anırandır” ile uyum 

göstermektedir. Şayet “her eşek, anırandır” “her insan, gülücüdür”le değiştirilirse, farzetme 

onun talisini gerektirir ve bu tÀlí’nin tabi olduğu farzetmede ortak olurlar. 

 5 

[16] Ve [Şeyh] şöyle dedi: Bu olmamış olsaydı, bizim için, kendimizle beraber “òulfi kıyas”ı 

kıyaslamamız mümkün olmayacaktı. Çünkü biz, ancak orada meşkÿk olanın çelişiğini olarak 

onu kıyas edebiliriz ve onu mevcÿt olan doğruya izafe ederiz. Biz şöyle demeyiz: Umulur ki 

biz, doğrunun çelişiğini aldık ve onunla beraber diğer doğru olan doğrulanmadı. 

 10 

[17] Sonra [Şeyh] şöyle dedi: Senin, tÀlí’nin çelişiğini istisna eden gruba yönelmemen 

gerekir. Onlar, onunla mukaddem’in çelişiğini sabitleştiriyorlar. Çünkü tÀlí’nin çelişiği o 

zaman farzedilen olmaz, belki kendi zatında doğru olur veya hasım nezinde doğru olur, 

ancak istiånaí kıyas tamamlanmaz.[Ve nefsü’l-emr’de doğru olduğu zaman, mukaddem’in 

varlığının onunla beraber kalması gerekmez.] 15 

 

[18] [Keşf’in sahibi olarak] sen dersen ki: [Şeyh’in] bu söz[ün]de dikkat edilmesi gereken bir 

nokta var: Çünkü o, [ittifakiyenin mukaddem’i ve tÀlí’si arasında] bir uyuşmazlığın 

olmamasını şart koşmazsa, elbette iki yanlış atasında mülazemet doğru olabilir. Çünkü o 

zaman tÀlí’ni çelişiği ve mukaddem’in aynı arasında, tÀlí’nin çelişiğinim mukaddem’in 20 

farzedilmesiyle beraber doğru olmasından dolayı bir uygunluk olur, ancak tÀlí’nin çelişiğinin 

mukaddem’le beraberliği, mukaddem ve tÀlí arasındaki mülazemetin geçersizliğini 

gerektirmez. Çünkü bu, Şeyh’in zikrettiği gibi, mülazemeti geçersiz kılan konulardandır. Ve 

aynı şekilde Şeyh, olumlu ittifakiyenin olumlu luzÿmiyeden daha genel olduğuna 

hükmetmiştir. Şayet tÀlí’nin çelişiği, mukaddem’e uygunsa, tÀlí, ona yanlışlığından dolayı 25 

uygun olmaz. TÀlí,  mukaddem’e uygun değilse, onun için “lazım”da olmaz.  

 

[19] Ben derim ki: Biz; şayet tÀlí’nin çelişiği, mukaddem’e uygun olursa, tÀlí, onun için 

lazım olduğunu kabul etmiyoruz. Ancak tÀlí’nin çelişiği, mukaddem’in vucÿduna uygun 

olursa, onu farzetmeksizin, yine aynı şekilde olur. Bununla kastedilen, Şeyh’in sözünde 30 

geçendir. TÀlí’nin çelişiğinin bu açıklamaya dayanarak mukaddem için uygun olması, 

mukaddem ve tÀlí arasındaki mülazemeti nefyetmez. Şeyh’in sözü eğer anlaşılırsa, ittifakiye 
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daha geneldir, ancak onun “ittifakiye” ile muradının burada “mutlak olarak bitişik şartlı 

olduğu”nun söylenmesi caiz olur. 

 

[20] Bir grup, “ittifakiye”yi Şeyh’in görüşünden daha özel olduğu şeklinde açıkladılar ve o 

da şudur: TÀlí’nin varlığı [vucÿdu], mukaddem’in varlığı[vcÿdu] ile braber uygunluk 5 

gösterir. Onlar, ikinci şekilde bitişik şartlılardan oluşan kıyaslar hakkındaki sözlerinden 

istidlal ederek bunu aynı şekilde Şeyh’e isnat ettiler: İki öncül, eğer ittifak halinde olurlarsa 

ve büyük öncülde olumsuz olursa, bunda meçhul bir şeyuin açıklaması olmaz. Onlar şöyle 

dediler: Bu telif, ancak kastedilen “ittifaki òÀããa” olduğu zaman mümkündür, çünkü o, şayet 

“gene[Àmm]” olursa, küçük öncülle büyük öncülün bir doğru üzerinde bitr araya gelmesi 10 

imkÀnsızdır. Çünkü küçük öncül, orta terimin doğruluğunu, büyük öncülte onun[orta 

terimin] yanlışlığını gerektirir.[Çünkü genel olan ittifaki olumsuz, ancak mukaddem ve tali 

arasındaki uyuşmazlığın yokluğunun şartının hilafına onun nezdinde tÀlí’nin yanlışlığı ile 

doğru olur. Çünkü o zaman onun doğruluğunun uyuşmazlığın tahakkuk etmesiyle olması 

caizdir. Büyük öncülün “òÀããa olan ittifaki olarak alınmasına gelince, onun doğruluğunun 15 

büyük terimin ortadan kalkmasıyla olması caizdir. Bundan dolayı da o zaman küçük öncülü 

ve büyük öncülü tek bir doğru üzerinde bir araya getirmek doğru olacaktır.] 

 

[21] Sen bunları öğrendiğin zaman, biz şöyle deriz: Şeyh, ŞifÀ’da şöyle zikretti: İki 

ittifakiyeden oluşan birinci şeklin kıyas olmaması daha ecladır, çünkü büyük terim, olumluda 20 

varlığın[vucÿdun] malumu ve olumsuzda yokluğun[èadem] malumu olduğu zaman, kıyasın 

telifinden herahngi bir fayda elde edilmez. Çünkü o zaman onun varlığı veya yoklu, Àlemde 

bulununan her şeyle beraber bilinir. Küçük öncül, luzÿmiye olduğunda da aynıdır. Küçük 

öncül, ittifakiye olduğu zaman ve büyük öncülde olumlu luzÿmiye olduğu zaman, kıyas aynı 

şekilde herhangi bir fayda vermez. Çünkü orta terimin varlığının mevcut olduğu bilindiği 25 

zaman, büyük öncülün doğruluğu bilinir. Böyle senin, her ikisinde de büyük terimin doğru 

olduğunu bilmen gerekir. Ve o zaman da büyük terimin doğruluğunun bütün eşya ile beraber 

olduğunu bilirsin. Küçük terimin dÀhil edilmesi, kendisine itibar edilen şeye bir fayda 

sağlamaz.  

 30 

[22] Ve [Şeyh] şöyle dedi: Büyük öncül, olumsuz luzÿmiye olduğu zaman, olumlu olan 

ittifakiye ile beraber olumsuz luzÿmiye bir sonuç verir. Çünkü küçük terim, şayet büyük 
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terimi istilzam ederse ve akabinde küçük terim orta terimle beraber farzedilirse, orta terim 

dolayısıyla büyük terim gerekli olur ve bundan dolayı da büyük öncül gerekli olmuş olur. 

 

[23] Herhangi bir şeyle beraber melzÿmun farzedilmezi, nasıl olursa olsun olun lazımının 

luzÿmunu gerekli kılmaz. Ancak eşyalrın tamamı arasındaki mülazemet sabit olur. Ve aynı 5 

şekilde “ her ne zaman insan canlı ise, taş cisimdir” ve “elbette taç cisim olmadığı zaman, 

insan cisim değildir” doğru olur. ( Bu doğruluk) “he ne zaman insan canlı ise, cisimdir” 

sözümüzün doğrulu ile beraberdir. 

 

[24] İkinci şekle gelince, ondan ortareimin subutunun ve yokluğunun gerekli olduğunu 10 

bildiğinden dolayı onun iki ittifakiyeden oluşması mümkün değildir. Küçük öncül, olumlu 

luzÿmiye olduğu zaman, olumsuz olan ittifaki büyük öncülle beraber bir sonuç vermez. 

Çünkü “her ne zaman insan taş ise, cansızıdır” ve “elbette insan cisim olmadığı zaman, 

cansız değildir” doğru olur. Doğru olan luzÿmdur. Büyük öncül “elbette beş çift olmadığı 

zaman, insan cansız değildir”e tebdil edildiği zaman, doğru olan olumsuzudur. Küçük öncül, 15 

ittifakiye, büyük öncül olumsuz luzÿmiye olduğu zamanda aynır. Çelişki, açıktır. Küçük 

öncül, olumsuz luzÿmiye olduğu zamanda aynıdır. Olumsuz ittifakiye olduğu zaman, 

sonucun olumsuz ittifakiye olması gerekir. Çünkü büyük öncül, o zaman yokluk bildiren 

[maèdÿm] olur.  

 20 

[25] Üçüncü şekle gelince, iki ittifakiyeden, büyük öncül ister olumlu olsun, ister olumsuz 

olsun “ittifakiye” bir sonuç çıkar. Eğer küçük öncl luzÿmiye, büyük öncülde olumlu ve 

olumsuz ittifakiye olursa, büyük terimin varlığını ve yokluğunu bilecek bir sonuç elde edilir. 

Küçük öncül, ittifakiye olduğu zaman, herhangi bir sonuç çıkmaz. Büyük öncül, olumlu 

olduğu zamana gelince, o, “her ne zaman boşluk mevcutsa, insan mevcuttur” ve “her ne 25 

zaman boşluk mevcutsa, soyut olan buud mevcuttu” sözümüzü doğrular. (Bu doğruluklar) 

doğru olanın luzÿm ve ittifakın olumsuzu olmasıyla beraberdir. Büyük öncülü “her ne zaman 

boşluk mevcutsa, buud mevcuttur” sözümüze tebdil edildiği zaman, doğru olan, olumlu 

luzÿm ve ittifaktır. Büyük öncül, olumsuz luzÿm olduğu zamanda aynıdır. Çelişki, açıktır. 

 30 

[26] Dördüncü şekle gelince, ister sırf ittifakiyelerden, isterse karışıklardan oluşmuş olsun 

herhangi bir sonuç vermez.[Çünkü dördüncü şekilde büyük terim, şartlının mukaddemi olur 



 

 213 

ve şartlının mukaddemi’ninde, şartlı ister luzÿmiye veya ister olumlu ve olumsuz ittifakiye 

olsun bazen doğru olması, bazende yanlış olması caizdir. Bundan dolayı da doğru olan, 

bazen olumlu, bazen de olumsuz olmasıdır. Örneğin: “Her ne zaman A, B ise, C’de D’dir” 

ve “her ne zaman H, Z ise, A’da B’dir” sözümüz her ikiside ister iki ittifaki olsun veya 

onlardan biri luzÿmiye olsun doğru olduğu zaman, “H’nin Z” olması bazen doğru olur, bazen 5 

de yanlış olur. Birinci hakkında doğru olan olumlama, ikinci hakkında doğru olan 

olumsuzlamadır. Öncüllerden ikisininde ittifakiye olduğu zamana gelince, örneğin: Her ne 

zaman insan canlı ise, at’ta canlıdır. Ve her ne zaman at cisim ise, insan da canlıdır. Ve her 

ne zaman at taş ise, insan da canlıdır. Birincisi hakkında doğru olan olumlama, ikincisi 

hakkında doğru olan olumsuzlamadır. Küçük öncül “elbette insan canlı olmadığı zaman, at 10 

da eşek değildir” sözümüze tebdil edildiği zaman, bu iki büyük öncül bu iki haldedir. Küçük 

öncülde olumsuz olur. Birinci hakkında doğru olan olumlama, ikinci hakkında doğru olan 

olumsuzlamadır.] 

    

[27] İkinci kısım: Ortaklık orada her ikisinde [küçük öncülde ve büyüİkinci kısım: Ortaklık orada her ikisinde [küçük öncülde ve büyüİkinci kısım: Ortaklık orada her ikisinde [küçük öncülde ve büyüİkinci kısım: Ortaklık orada her ikisinde [küçük öncülde ve büyük öncülde] tam k öncülde] tam k öncülde] tam k öncülde] tam 15 

olmayan bir cüz olarak bulunur.olmayan bir cüz olarak bulunur.olmayan bir cüz olarak bulunur.olmayan bir cüz olarak bulunur. Orada dört yol[meslek] vardır: Çünkü ortaklık, orada ya iki 

öncülün mukaddemleri arasındadır veya tÀlíleri arasındandır veya küçük öncülün tÀlísi ile 

büyük öncülün mukaddemi arasında veya bunun tersi arasında olur. Ortaklıkların vaz 

edilmesi bakımından her yolda[meslek] dört şekil oluşur. 

 20 

[28] Birinci yol[meslek]: Ortaklık, her ikisinin[küçük ve büyük öncülün] mukaddemleri 

arasındadır. Onlar şöyle dediler: “Her ne zaman A B ise, C de D’dir” ve “her ne zaman bazı 

B’ler H ise, V de R’dir” sözlerimiz doğru olduğu zaman, şu sonuç çıkar: Bazen her ne zaman 

A H olduğunda C D olursa, her ne zaman her A, H ise, V de R’dir. Onlar bu kıyasın 

sonucunu òulf ve üçüncü şekille kontrol ettiler. Òulf’e gelince, onlar şöyle dediler: Şayet 25 

sonuç doğru olmazsa, onun çelişiği doğru olur ve o da “hiçbir zaman her A H olmadığında C 

de D değilse, her ne zaman her A, H olduğunda, V R’dir. Biz,  onu nefsü’l-emr’de doğru 

olan bitişik şartlıya bitiştiririz ve o da şudur: Her ne zaman her A, H ise, her Ada B’dir; her 

ne zaman her A, H ise, V de R’dir. Çünkü her ne zaman onun “her ne zaman her A, H ise, 

her A da B’dir” olan mukaddem’i doğru olursa, “her ne zaman her A, H ise, her A da B’dir 30 

ve her A da H’dir” ve “her ne zaman her A, B ise, ve her A, H ise, bu durumda bazı B’ler 

H’dir” doğru olur. Büyük öncül şu sözümüzdür: Her ne zaman bazı B’ler H ise, V de R’dir. 
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Şu sözlerimiz gerekli olur: Her ne zaman her A, H ise, her A da B’dir. Her ne zaman her A, 

H ise, V de R’dir. İkinci şekilden bir sonuç verir: Elbette her ne zaman her A, H değilse, her 

A da B’dir. Ve akabinde “her ne zaman her A, H ise, C de D’dir” olur. Şu sözümüzün 

doğruluğundan dolayı bu geçersizidir: Her ne zaman her A, H ise, her A da B’dir. Ve her ne 

zaman her A, H ise, C de D’dir. (Bu) onun mukaddeminin kıyasın küçük öncülü ile beraber 5 

onun tÀlísini gerektirmesiyle olur.  

 

[29] Üçüncü şekle gelince, onlar, ikinci olarak doğru olan bu öncüller, birinci olarak doğru 

olan öncülden, üçüncü şekilden aranılan şey için sonuç veren bir kıyas düzenlediler. Keza, 

onlar, bu kısımdaki dört şeklin modlarının tamamını bu iki yolla açıkladılar. Sen, iki 10 

burhanında bozuk olduğunu biliyorsun. Birincisine gelince, o, ancak yabancı iki öncülle 

tamamlanır. Sen bunların örneklerinin kıyas olarak isimlendirilmediğini biliyorsun. Keza 

ikincisi de ancak üçüncü[şekil]de zikredilen öncüllerle sonuç verir. Onun kabulunun takdiri 

üzere, biz, üçüncü şeklin şartlılarda sonuç vermediğini ve aynı şekilde çelikinin mevcut 

olduğunu açıkladık, çünkü “her ne zaman her insan konuşan/düşünen ise, her insan da idrak 15 

edendir” ve “her ne zaman bazı konuşanlar/düşünenler cansız ise, bu durumda her insanın 

idrak eden olması imkÀnsızdır” sözlerimiz doğru olur. Ve “bazen her insan cansız olduğu 

zaman, her insan idrak edendir” ve akabinde “her ne zaman her insan cansız ise, her insanın 

idrak eden olması imkÀnsızdır” sözlerimiz doğru olmaz.  

 20 

[30] İkinci yol[meslek]: Orta terimin her ikisinin tÀlí’si arasından ortak olur. Onlar şöyle 

dedi: “Bazen C, D olduğunda, her A da B’dir” ve “bazen V, R olduğu zaman, bazı B’ler de 

H’dir” sözlerimiz doğru olduğu zaman, şu sonuç çıkar: Bazen her ne zaman C D 

olmadığında her A H olmazsa bazı B’ler H’dir ve her ne zaman V R değilse her A H 

değildir. Çünkü o, “her ne zaman hiçbir A, H değilse, bazı B’ler H’dir” sözümüz doğrular. 25 

Bundan dolayı da “her ne zaman V, R değilse, her A da H değildir” onun mukaddem’i 

kıyasın büyük öncülü ile beraber büyük terim olan tÀlí’yi sonuç olarak elde etmek için olur. 

Aynı şekilde “her ne zaman hiçbir A, H olmadığı zaman bazı B’ler de H olmaz. Ve her 

zaman C D olmadığında her A da H olmaz” doğru olur. Bu kıyastan da tÀlí’si küçük terim 

olan küçük öncülle beraber mukaddem’in çelişiği olan şu sonuç çıkar: Hiçbir A H 30 

olmadığında her A da B olmaz. Aranılan şey üçüncü[şekilden bir kıyas] olarak ortaya çıkar. 
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Onlar, bu kısımdaki şekillerin modlarını bu yolla açıkladılar. Sen, daha önce bu yolun bozuk 

olduğunu öğrenmiştin. 

 

[31] Üçüncü yol[meslek]: Orada ortaklık, küçük öncülün tÀlí’si ve büyük öncülün 

mukaddemi arasındadır. Örneğin: Bazen C, D olduğu zaman, her A’da B’dir. Ve her zaman 5 

bazı B’ler H olduğu zaman, her V’de R’dir. Şu sonuç çıkar: Her zaman C, D olduğunda, her 

A’da H’dir. Bundan dolayı da “bazen her A, H olduğu zaman, her V’de R’dir” olur. Böylece 

de o, o zaman sonucun mukaddem’inin doğruluğunun takdiri üzerinde doğru olur. Şu 

sözümüze bakalım: Bazen C, D olduğu zaman, bazı B’ler H’dir. Çünkü o zaman C, D’dir, 

tikel olarak her A, B’dir’i, tümel olarak da her A, H’dir’i gerektiren olur. Bundan dolayı da 10 

“bazen C, D olduğu zaman, her A’da B’dir ve her A, H’dir. Ve her zaman her A, B 

olduğuzan, her A’da H’dir, bu durumda bazı B’ler H’dir” üçüncü [şekil]den. Bundan da [şu 

sonuç çıkar:] Bazen C, D olduğu zaman, bazı B’lerde H’dir” olur, sonucun mukaddemi 

küçük öncülle beraber nasıl olursa olsun onu sonuç olarak elde eder ve o da[bu sonuçta] 

kıyasın büyük öncülü ile beraber[birinci şekilden bir sonuç vermekte]dir: Bazen C, D olduğu 15 

zaman, her V’de R’dir. her ne zaman sonucun mukaddemi doğru olursa, bu önerme doğru 

olur. Ve onların her ikisi sonucun tÀlí’sini sonuç olarak verir ve o da şu sözümüzdür: Bazen 

her A, H olduğu zaman, her V’de R’dir. Ve o da aranılan şeydir. Sen, ondaki bozukluğu 

öğrenmiştin. Biz, tekrar ona dönmeyelim. 

 20 

[32] Dördüncü yol[meslek]: Ortaklık küçük öncülün mukaddem’i ve büyük öncülün tÀlí’si 

arasındadır. Örneğin: Her zaman her A, B olursa, C de D olur. Bazen V, R olursa, her H de 

R’dir. Şu sonuç çıkar: Her zaman hiçbir A, H olmadığında, C de D değilse, her zaman V R 

olmadığında her A da H değildir. Çünkü sonucun mukaddem’i, küçük öncülle beraber “her 

A, hiçbir zaman H olmadığında, her A da B’dir” sözümüzü sonuç verir. O da şu sözümüzü 25 

gerektirir: Her A, hiçbir zaman H olmadığında, her H de B değildir. Onun luzÿmunun 

açıklamasına gelince, o da şöyledir: Şayet onun bazısı olan “bazen her A, H olduğu zaman, 

her H de B’dir” sözümüz doğru olursa, bu durumda “her zaman her A, H olduğunda, her A, 

H’dir ve Her H, B’dir” ve “her zaman her A, H olduğunda ve her H, B olduğunda ve her A 

da B’dir” doğru olur ve şu sonuç çıkar: “her zaman her A, H olursa, her A da B’dir.”  Bu, 30 

onunla beraber olan çelişiğinin doğruluğunun imkÀnsızlığından dolayı òulf’tur ve o da büyük 
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öncülle beraber sonucun tÀlí’sini sonuç olarak verir ki, o da aranılan şeydir. Öğrendiğin gibi, 

biz, onun bozukluğunu açıklamıştık. 

 

[33] Üçüncü kısım: Ortaklık, iki öncülden birinde tam bir cüzledir, diğerinde ise tam bir 

cüzle değildir. Bu, şayet iki öncülden birinin taraflarından biri şartlı olursa ve diğer öncülde 5 

onun taraflarından biri ile ortak olursa ancak tasavvur edilir.  Bu şartlı ya bitişik şartlıdır, ya 

da ayrık şartlıdır. Her iki takdirde de, o, ya küçük öncülün tÀlí’si veya onun mukaddem’i 

veya büyük öncülün tÀlí’si veya onun mukaddem’idir. Böylece ortaya sekiz kısım çıkar ve 

bu kısımların her birinde de dört şekil oluşabilir. 

 10 

[34] [Bu şeklin sonuç vermesi hakkındaki şart, yani] belirleyici unsur, iki işten biridir:  Bir: 

Her iki ortaklık, tali olan bitişik şartlının olumlusuyla beraber sonuç veren bir oluşumu[telíf] 

kapsamalıdır. Eğer bitişik şartlıdan ortaklık onun tÀlí’sinin cüzü olursa, o zaman sonuç, 

tümel olur, aksi durumda tikel olur.  

 15 

[35] [Mukaddem’i] bitişik şartlı bir cüz olan[ve ortaklığında onun tÀlí’si olduğu] birinci 

şeklin birinci modunun örneği: Her zaman C, D olduğunda, her zaman A, B olursa, V de 

R’dir. Ve her ne zaman V, R olursa C de T’dir. Şu sonuç çıkar: Her zaman C, D olduğunda, 

her ne zaman A, B olursa C de T’dir. 

 20 

[36] Cüzün ayrık şartlı olmasının örneği: Her ne zaman C, D olursa, bundan dolayı da daima 

ya A, B’dir, ya da H, R’dir. Ve her ne zaman H, R olursa C de T’dir. Şu sonuç çıkar: Her ne 

zaman C, D olduğunda, bundan dolayı her ne zaman A, B olursa C de T’dir. 

 

[37] İki: [İki ortak arasındaki] telifin sonucunun veya onun döndürmesinin sonucu tümel 25 

olduğu zaman, basit bitişik şartlı ile beraber bir sonuç verir; bu bitişik şartlının mukaddem’i 

birinci takdire göre üçüncü şekilden bir kıyasta bitişik şartlı bir cüz olur. İkinci takdire göre 

birincisi olur veya oluşturulan kıyasın sonucu tÀlí’si bir parça olumsuz bitişik şartlı olan basit 

mukaddem’le beraber sonuç verir.  

 30 

[38] [Telifin sonucu, basit bitişik şartlı ile beraber, mukaddem’i tümel bitişik şartlı bir parça 

olan bir sonuç verir. Bu] birincisinin örneği: Her ne zaman bazen H, T olduğunda A B olursa 
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C de, D olur. Bazen V, R olduğunda H de T olur. “Her ne zaman V, R ise, A’da B’dir” 

sözümüz olan telifin sonucunu alıp onu, üçüncü şekilden şu sonucu elde etmek için basit 

[öncülle] bir araya getiririz: Bazen H, T olduğunda, A da B’dir. Bu durumda o zaman  “her 

ne zaman V, R olduğunda, A da B olursa, bazen H, T olduğunda A da B’dir. Her ne zaman 

bazen H, T olduğunda, A da B ise, bu durumda C de D’dir. Şu sonuç çıkar: Her ne zaman V, 5 

R olduğunda A da B ise, bu durumda C de D’dir. 

 

[38.1] [Sen dersen ki: Telifin sonucu, doğru değildir, çünkü burada nüyük öncülün varlığının 

birinci şekilde tikel olmasından dolayı, her iki ortaklık, sonuç veren bir biçim üzerinde 

değildir. 10 

 

[38.2] Derim ki: Telifin sonucu, burada farzedilendir ve o da sonucun mukaddem’i olur. 

Şartlının mukaddem’inin tahakkuk etmemesi caizdir. Keza, her konuda telifin sonucu, 

farzedilendir. Bu onların açıklamalarının takriridir. Bundan dolayı onlar, üçüncü şekli 

kullandılar. Ancak biz, onun sonuç vermeyen olduğunu açıklamuştık.] 15 

 

[39] [Telifin sonucunun tümel olarak döndürmesi olarak sonuç veren] ikincisinin örneği: Her 

ne zaman bazen A, B olduğunda H, T ise, bu durumda C’de D’dir. Bazen H, T olduğunda, 

V’de R’dir. Telifin sonucunun döndürmesini alıp, basit [öncülle] bir araya getiririz. Şöyle 

olur: Bazen H, T olduğu zaman, V’de R’dir. Her ne zaman V, R ise, A’da B’dir. Şu sonuç 20 

çıkar: Bazen H, T olduğu zaman, A’da B’dir. O da “bazen A, B olduğu zaman, H’de T’dir”i 

gerektirir. Bundan dolayı da “her ne zaman V, R olduğunda A, B ise, bu durumda bazen A, 

B olduğunda H’de T’dir. Her ne zaman bazen A, B olduğunda H, T ise, C’de D’dir” doğru 

olur ve şu sonuç çıkar: Her ne zaman V, R olduğunda A, B ise, C’de D’dir. 

 25 

[40] [Basit’le beraber telifin sonucunun, cüz olan olumsuz bitişik şartlının talisini sonuç 

olarak verdiği] üçüncünün örneği: Hiçbir zaman C, D olmadığı zaman, bazen A, B 

olduğunda H’de T’dir. Her ne zaman V, R ise, H’de T’dir. Biz “bazen A, B olduğu zaman 

V’de R’dir”i alıp onu basitle beraber bir araya getirip şu sonucu elde ederiz: Bazen A,B 

olduğu zaman, H’de T’dir. O da olumsuz bitişik şartlının tÀlí’sidir. Sonra bu mülazemeti 30 

olumsuzla bir araya getirip ikinci[şekil]den bir sonuç elde ederiz: Hiçbir zaman bazen A, B 
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olmadığından V, R ise, C’de D’dir. Biz bu üç kısmın bozukluğunu ikinci kısımda açıkladık. 

Şimdi burada tekrar etmeyelim. 

 

[40.1] [Böylece sen şunu öğrenmiş oldun: İki bitişik şartlıdan oluşan ikinci şekilden bir 

kıyasın küçük öncülü olumlu olduğunda sonuç vermez.] 5 

 

[41] Bil ki, bu kısmın hükmü, yüklemli ve şartlıdan oluşanın hükmü gibidir, ancak orada 

ortaklık yüklemli ken, burada ortaklık şartlıdır. Burada telifin sonucu, şartlı kıyastan iken, 

orada yüklemli kıyastandır. Her kısmın sonuç vermesinin şartları ve modlarının sayısı oradan 

öğrenilebilir. Allah en iyi bilendir. 10 

İkinci Kısımİkinci Kısımİkinci Kısımİkinci Kısım    

İki Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyasİki Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyasİki Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyasİki Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas    

[1]  O da üç kısımdır: Çünkü orta terim ya onlardan her birinde tam bir cüz, ya da onlardan 

her birinde tam bir cüz değildir, ya da onlardan birinde tam, diğerinde tam bir cüz değildir. 

 15 

[2] Bir[inci kısım]: Orta terim, onların her birinde tam bir cüzdür ve bu kısımda küçük öncül 

büyük öncülden “tabii” olarak ayrılmaz, belki vazèi olarak ayrılır. Eğer iki ayrık şartlı, iki 

hakikiye olursa, onlardan her birinin, diğer tarafı gerektiren orta terimin çelişiğini 

gerektirmesinden dolayı her iki taraftan iki olumlu bitişik şartlı bir sonuç verirler ve iki 

taraftan birinin aynından, diğerinin çelişiğinden, cem’in iki manisinden ve òulÿ’nun iki 20 

manisinden iki olumsuz sonuç verirler. Biz, manièatü’l-òulÿ ve cem’i, daha genel olan mana 

ile açıklamıştık. Ve o zaman da iki hakikiyenin doğruluğundan maniètü’l-cem ve òulÿ’nun 

doğruluğu gerekli olur. 

 

[3] Sen dersen ki: Bu, iki yönden geçersizidir: Bir: Bu açıklama, yabancı öncüllerledir, 25 

çünkü onun terimlerinden biri, kıyasın terimlerine muhalefet etmektedir. İki: Sonuçlar, 

küçük terim ve büyük terimden ortaya çıkmamakta, bilakis onlardan biri veya diğerinin 

çelişiği ile çıkmaktadır.[Sonuçta, ancak küçük terim ve büyük terime kıyasla ifade edilir.] 

 

[4] Derim ki: “Yabancı öncül” ile kastedilen, terimleri bakımından kıyasın terimlerine 30 

muhalefet eden şeydir, yoksa terimlerinden biri bakımından muhalefet eden değildir. Bunun 
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benzerini Şeyh, bu fasılda yapmıştır ve ŞifÀ’nın o kısmında şöyle demiştir: “Daima ya H, R 

olur, ya da C, D olur. Ve ya C, D olur, ya da A, B olmaz” doğru olduğu zaman, şu sonuç 

çıkar: Ya H, R olmaz, ya da A, B olmaz. Çünkü “her ne zaman H, R ise, C’de D değildir” ve 

“her ne zaman C, D olmadığında, A’da B olmaz”. Bundan dolayı da “her ne zaman H, R ise, 

A’da B değildir. Ondan da şu gerekli olur: Ya H, R değildir, ya da A, B değildir. 5 

 

[5] Keşf’in sahibi şöyle cevapladı: “Harici öncül” ile kastedilen, terimleri, kıyasın 

terimlerine muhalefet edendir, aksi durumda “kıyas-ı òulf” ile açıklama geçersiz olur[; çünkü 

sonucun çelişiği, òulf ile açıklamada kullanılır].  Çünkü sonucun çelişiği, konusuyla kıyasın 

büyük öncüle, yüklemiyle de küçük öncülüne muhalefet eder.[ Sonucun çelişiğinin konusu, 10 

küçük terimdir ve küçük terimde büyük öncülde bulunmaz. Onun yüklemi, büyük terimdir 

ve büyük terimde küçük öncülde bulunmaz.] 

 

[6] Orada dikkatle bakılması gereken bir nokta var: “Muhalif olan” ile kastedilen ne kıyasın 

terimlerinden olan onun bir terimi veya iki terimidir, ne de onun terimlerinden birinin iki 15 

öncülden birine, diğerinin de diğerine mugayir olmasıdır. 

 

[7] Şeyh, ŞifÀ’da şunu zikretti: İki hakikiyeden bir sonuç çıkmaz. Çünkü her iki tarafta 

mugayir olursa, her iki öncülde yanlış olur. Çünkü küçük öncül, örneğin, ancak üçüncü kısım 

onun taraflarının dışında olduğu zaman doğru olur. Akabinde büyük terim, küçük terime 20 

mugayir olduğu zaman, üçüncü kısım gerekli olur ve iki öncülde yanlış olur. Eğer [büyük 

terim ve küçük terim] birlikli olurlarsa, bir şeyin bizzat kendi kendisinden “èinÀd”ı sonuç 

olarak çıkar. 

 

[8] Müteaòòirÿn’dan bir grup bilgin onu şöyle cevapladı: Biz, her iki tarafın eşit olma ve orta 25 

teriminde onlardan birinin çelişiği olma ihtimalinden dolayı, her ikisinin mugayir 

olduklarında her iki öncülünde yanlış olduğunu kabul etmiyoruz. Örneğin: Daima şey insan 

olabilir, ya da insan olmayabilir. Ve daima ya şey insan olmayabilir, ya da konuşan 

olmayabilir. Onların birlikli olmarının takdiri, bir şeyin bizzat kendi kendisinden “èinÀd”ını 

gerektirmez, belki kendi kendisinden onun luzÿmu gerekli olur. Bu da muhal değildir. 30 
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[9] Derim ki: Bu, onların Şeyh’in sözünü anlamadıklarına delildir. Çünkü o, ŞifÀ’da onu 

açıklığa kavuşturmuştur: İki hakikiye, hakikiye sonuç vermez, çünkü her iki taraf, eğer 

mugayir olurlarsa, küçük terim ve büyük terim arasında hakiki bir uyuşmazlığın olması 

mümkün değildir, ancak küçük terim, orta terimi ve büyük terimi beraberce nefyeden 

olabilir. Büyük terimde, orta terimi ve küçük terimi beraberce nefyeden olabilir. Bu da her 5 

iki öncülün yanlış olmasını gerekitirir. Çünkü o, o zaman küçük terimin doğruluğundan, orta 

terimin ve büyük terimin yanlışlığı, onun yanlışlığından da her ikisinin doğruluğu gerekli 

olur. Keza büyük terimin doğruluğundan, onun yanlışlığı gerekli olur. Eğer mugayir 

olurlarsa, aynı şekilde hakikiye bir sonuç vermezler, ancak bir şeyin bizzat kendi 

kendisinden “èinÀd”ı gerekli olur. Böylece de Şeyh’in sözünün doğruluğu, onların 10 

itirazlarının geçersizliği ortaya çıkmış oldu. 

 

[10] Onlardan birinin tikel olmasına gelince, tikel bitişik şartlı bir sonuç verirler. İster tümel 

olsun, ister tikel olsun olumsuz olduğu zaman, mukaddem’i farklı taraf için belirli olan bir 

atraftan olan sonuç vermez[; belki mukaddem’i ya olumlunun tarafından olan, ya da 15 

olumsuzun tarafından olan tikel olumsuz bir bitişik şartlıyı sonuç olarak verir]. Olumlunun 

tarafından olmasına gelince, o, muanidinin her iki tarafla olmasıyla beraber şu sözlerimizi 

doğrular: “Daima ya şey insandır, ya da konuşan/düşünen değildir. Ve hiçbir zaman ya şey 

konuşan/düşünen olmayan değildir, ya da insan olmayan değildir”. büyük öncül “hiçbir 

zaman ya şey konuşan/düşüne olmayan değildir, ya da at olmayan değildir” sözümüze tebdil 20 

edildiği zaman, doğru olan küçük öncülün büyük öncülü gerektirmesidir. Olumsuzun 

tarafından olmasına gelince, o, “hiçbir zaman ya şey konuşan değildir, ya da insan değildir. 

Ve daima ya şey insandır, ya da konuşmayan/düşünmeydir”i teanüdüyle beraber doğrular. 

Küçük öncülü “hiçbir zaman ya şey canlı olmayan değildir, ya da insan olmayan değildir” 

sözümüze tebdil ettiğimiz zaman, kıyas telazüm ile beraber doğru olur, hatta mukaddem’i ya 25 

olumlunun tarafından, ya da olumsuzun tarafından olan tikel olumsuz bir sonuç verir. Çünkü 

şayet doğru olmazsa, ne bu taraftan olur, ne de diğer atarftan olur, çünkü küçük terimin 

eşitliği büyük terimi gerektirir ve olumsuz da hakiki olumluya döndürülür. Bu da òulf’tur.  

 

[11] Olumlu hakikiye ile beraber manièatü’l-cem ve òulÿ olduğu zaman ve akabinde eğer her 30 

ikisi de iki tümel olurlarsa, her iki taraftan mukaddem’i manièatü’l-cem tarafından olan 

tümel olumlu bitişik şartlı gerekli olur. Eğer hakikiye ile beraber manièatü’l-cem ve 
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hakikiyenin tarafıyla beraber, eğer manièatü’l-òulÿ olursa, açıklama, açıktır. Sonucun 

mukaddem’i, bizim zikrettiğimizin hşlafına olmaz, ancak o zaman küçük terimin büyük 

terime olan eşitliğinden dolayı hakiki olmayana döndüştürülür.  

 

[12] Eğer onlardan biri tikel olursa, mukaddem’i, bizim zikrettiğimiz şey olan tikel olumlu 5 

bitişik şartlı bir sonuç verir. Tikel hakikiye olursa ve tümelde manièatü’l-cem olursa, bu 

durumda ne “èinÀd” olarak ve ne de “luzÿm” olarak bir sonuç çıkmaz. Şu sözümüz doğru 

olur: Bazen ya şey büyüyen olur, ya da cansız olur, cisimlerde olduğu gibi. Ve daima ya şey 

cansız olur, ya da manièatü’l-cem olarak büyüyen olur. Doğru olan, “luzÿm”dur. Büyük 

öncül “ya şey cansızdır, ya da nefis sahibidir” sözümüze tebdil edildiği zaman, doğru olan, 10 

“èinÀd”dır. Eğer hakiki olmayan olumsuz olursa ve her ikisi de tümel olursa, mukaddem’i 

òulf ile bizim zikrettiğimiz şey olan tümel olumsuz bitişik şartlıyı gerektirir. Çünkü orta 

terimin çelişiği, hakikiyenin tarafının aynına eşittir. Lazımın eşiti, lazımdır. Eşit olanın 

lazımı da lazımdır. Bundan dolayı da olumsuz olan yanlış olur ve sonucun mukaddem’i, orta 

terimin çelişiğinin varlığının maniètü’l-cem’in tarafından daha özel, manièatü’l-òulÿ’nun 15 

tarafından daha genel olma ihtimalinden dolayı zikrettiğimiz şeyin hilafına olmaz. Bundan 

dolayı da doğru olan, tümel olumludur. Böylece de olumsuz doğru olmaz. Eğer olumsuz 

hakikiye olursa, herhangi bir sonuç vermez. Manièatü’l-cem ile beraber olmasına gelince, 

hakikiye olan olumsuzun manièatü’l-cem’in taraflarından biri ve diğer tarafın çelişiği 

arasında doğru olma ihtimalinden dolayı, bazen onun taraflarından biri, bazen de diğer taraf 20 

için eşit lazım arasından doğru olma ihtimalinden dolayı, ihtilaf gerekli olur. manièatü’l-òulÿ 

ile beraber olmasına gelince, olumsuz olan hakikiyenin manièatü’l-òulÿ’nun taraflarından 

biri ve diğer tarafın çelişiği arasında ve ondan biri ve diğer taraf için eşit lazım arasında 

doğru olma imkÀnıyladır. Ancak biz, “lazım”ı müsavi ile, özelin, genelin fertlerinin 

bazısından olumsuzlanma ihtimalinden dolayı mukaddem’i lazım, tÀlí’si melzÿm tikel 25 

olumsuzun doğru olduğunun zannedilmemesi için kayıtladık. Eğer onlardan biri tikel olursa, 

tikelin, hakikiye olduğu zaman ve olumsuzun da manièatü’l-cem olduğu zaman dışında, 

mukaddem’i zikredilen tikel olumsuz bitişik şartlı bir sonuç verir, çünkü o, ne “èinÀd” olarak 

ve ne de “luzÿm” olarak bir sonuç vermez. Çünkü o, “hiçbir zaman ya şey taş değildir, ya da 

manièatü’l-cem olarak Àèma olmayan değildir”i ve “bazen ya şey Àèma olmayandır, ya da 30 

gören olmayandır”ı taşla beraber canlıda onun varlığının “görücü” olmayı gerektirmesi gibi 
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doğrular. Küçük öncül “hiçbir zaman ya şey görücü değildir, ya da Àèma olmayan değildir”e 

tebdil edildiği zaman, doğru olan, “èinÀd”dır.  

 

[13] Her iki ayrık şartlı, manièatü’l-cem olduğu zaman, ne bitişik şartlı ve ne de ayrık şartlı 

bir sonuç verir. Çünkü “daima ya şey insandır, ay da canlı olmayandır” ve “daima ya şey 5 

canlı olmayandır, ya da at olmayandır” sözümüz doğru olur. Doğru olan, “èinÀd”dır. Büyük 

öncül “daima ya şey canlı olmayandır, ya da konuşan/düşünen olmayandır”a tebdil edildiği 

zaman, doğru olan, “luzÿm”dur. Denilmiştir ki, üçüncü [şekil]den olan küçük ve büyük 

terimden olan tikel olumlu olan bitişik şartlı gerekli olur. Orta terim, orta terimin aynıdır. Bu 

geçersizidir, çünkü üçüncü [şeklin] sonuç çıkarma işinin takdiri üzerinde bu kıyasın sonucu 10 

olmaz.  

 

[14] Her ikisininde manièatü’l-òulÿ olmasına gelince, ne luzÿm olarak ve ne de èinÀd olarak 

bir sonuç gerekli olmaz, şu sözümüzün doğruluğu ile beraber: Daima ya dört mevcuttur, ya 

da on mevcut değildir. Ve daima ya eğer on mevcut değilse, ya da dördün varlığı ile beraber 15 

beş mevcut değilse, ne beşin varlığı gerekli olur, ne de onu nefyetmek gerekli olur. 

Denilmiştir ki, üçüncü [şekil]den bir tikel olumlu bitişik şartlı gerekli olur. Orta terim, orta 

terimin çelişiğidir. Biz, üçüncü [şeklin] sonuç çıkarma işinin bozukluğunu açıklamıştık. Eğer 

onlardan biri olumsuz olursa, mukaddem’i maniÀtü’l-cem’de olumsuz tarafından, 

manièatü’l-òulÿ’da olumlu tarafından olan tikel olumsuz gerekli olur, aksi durumda olumsuz 20 

yanlış olur ve onun mukaddem’inin, olumsuzun tarafının manièatü’l-cem’de olumlunun 

tarafından daha genel, manièatü’l-òulÿ’da daha özel olma ihtimalinden dolayı zikrettiğimizin 

hilafına olması mgerekmez.  

 

[15] Eğer iki yarık şartlıdan biri manièatü’l-cem, diğeri manièatü’l-òulÿ olursa, mukaddem’i 25 

döndürmesi olmaksızın manièatü’l-cem’den olan tümel bitişik şartlı gerekli olur, ancak o 

zaman küçük terimin büyük terime eşit olması dolayısıyla her ikisinin iki hakikiyeye 

dönüştürülmesi dışında. Eğer onlardan biri tikel olursa ve akabinde manièatü’l-cem olursa, 

tikel olumlu gerekli olur. Eğer manièatü’l-òulÿ olursa, bir sonuç elde edilmez, şu sözümüzün 

doğruluğu ile beraber: Daima ya şey felektir, ya da ağırdır. Ve bazen ya şey ağırdır, ya da 30 

unsurlarda olduğu gibi manièatü’l-òulÿ olarak hafiftir. Doğru olan, “èinÀd”dır. Küçük öncül, 

“daima ya şey ateştir, ya da ağırdır” sözümüze tebdil edildiği zaman, doğru olan “luzÿm”dur. 
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Denilmiştir ki, küçük terimin ve büyük terimin çelişiklerinden olan tikel bitişik şartlı bir 

sonuç elde edilir. Sen onun bozukluğunu daha önce öğrendin. Onlardan biri olumsuz olursa, 

bir sonuç çıkmaz. Çünkü şeyin çelişiğinden olan daha özel, çelişiği ve onun eşitinin lazımı 

ile beraber yanlış olur. Bundan dolayı da olumlu manièatü’l-cem, olumsuz manièatü’l-òulÿ 

bazen küçük terimim büyük terimle olan uyuşmazlığı ile, bazende nasıl olursa olsun onun 5 

onunla eşitliği ile beraber doğru olur. Bundan dolayı da ihtilaf gerekli olur. Keza, bir şeyin 

çelişiğinden olan daha genel, şeyin çelişiği ve eşitinin lazımı ile beraber doğru olur. Böylece 

olumlu manièatü’l- òulÿ ve manièatü’l-cem, bazen uyuşmazlık ile, bazen de eşitlik ile dığru 

olurlar.  

 10 

[16] Bundan dolayı da bu kısmın sonuç vermesi hakkında “iki öncülden birinin olumlu, 

diğerinin tümel” olması şartı zikrettiklerimizden ortaya çıkar. Olumuzun varlığı, olumluyu, 

olumlunun iki tarafı ve bunun nedenliği arasında farzedildiğinde nefyedilmiştir. Olumsuz, 

olumlu için nefyeden olduğunda, küçük terim ve büyük terim arasında eşitlik imkÀnsız olur. 

Ancak olumlunun tarafları arasında olumsuz doğru olur. Çünkü eşit olandan olumsuzlanan, 15 

olumsuzlanandır ve o zaman da olumlunun yanlışlığı ve keza olumsuzun yanlışlığı gerekli 

olur. Aralarında eşitlik olmadığı zaman, ya her ikisi arasında eşitlik vardır, ya da umumluk 

vardır. Bu takdire göre, tikel olumsuz bitişik şartlı doğru olur. Allah en iyisini bilir. 

 

[17] İkinci kısım: Orta terim, onların her birinde tam cüz olmaz.  20 

 

[18] Onun sonuç vermesinin [dört] şartı [vardır:] iki öncülün olumlu olması, her ikisinde 

òulÿnun men’i[‘nin doğru olması], onlardan birinin tümel olması ve ortaklığın da sonuç 

veren bir telifi kapsayıcı olmasıdır.  

 25 

[19] Sonuç, eğer ortak olmayan şeyin aynından ve ister tek olsun, ister çok olsun telifin 

sonucundan olan manièatü’l-òulÿ olur, tabi teliflerin sonuç çıkarma işi haricinde.  

 

[20] Bu kısım beş yol[meslek]dur: Çünkü o, ya iki öncülün birinde tek bir cüzle, diğerinde 

de tek bir cüzle veya diğerinin cüzlerinin tamamında veya diğerinin her birinde veya 30 

diğerinin tek tek her birinde veya diğerinin cüzlerinin tamamının da tek cüz olarak ve 

kalanlarda ondan her birinde ve diğerinde tek bir cüzle ortak olur.  
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[21] Böylece her yol[meslek]da dört şekil ortaya çıkar ve küçük öncül, büyük öncülden ortak 

olan iki cüz itibariyle ayrılır. 

 

[22] Birinci [yolun/meslekin] örneği: Her ya B’dir, ya da C’dir. Ve Ya her C, D’dir, ya da 5 

her H, R’dir. Şu sonuç çıkar: Her A, ya B’dir, ya da D’dir, ya da her H, R’dir. Sonuç üç 

cüzdür. Onun açıklaması: Vakıa sonuç veren kıyasın telifin sonucundan ve diğer ikisinden 

bir olmaktan hali değildir. 

 

[23] İkincinin örneği: Her A, ya B’dir, ya da C’dir. Ve her C, ya D’dir, ya da H’dir. Şu sonuç 10 

çıkar: Her A, ya B’dir, ya D’dir, ya da H’dir. [Küçük öncülün] ortak olmayan cüzünden, 

òulÿ’nun yokluğu sebebiyle ve iki sonuç için iki sonuç veren iki kıyasın biri dolayısıyladır. 

 

[24] Üçüncünün örneği: Ya her A, B’dir, ya da her C, D’dir. Ya her B, H’dir, ya da her D, 

R’dir. İki sonuç çıkar. Bir: Ya her A, B’dir. Ve ya her B, H’dir. Ve ya her B, C’dir. İki: Ya 15 

her A, H’dir. Ve ya her C, D’dir. Ve ya her D, R’dir. 

 

[25] Dördüncünün örneği: Ya her A, B’dir ve ya her B, C’dir. Ve ya her C, A’dır ve ya Her 

B, D’dir. Şu sonuç çıkar: Ya bazı B’ler D’dir. Ve ya A, D’dir. Ve ya B, A’dır. Ve ya bazı 

C’ler D’dir. Sonuç, telifin sonuçlarından oluşan dört cüzdür. 20 

 

[26] Beşincinin örneği: Ya her A, B’dir ve Ya her C, D’dir. Ve ya her D, H’dir ve ya her D, 

A’dır. İki sonuç çıkar. Bir: Ya her A, B’dir ve ya her C, H’dir ve ya her C, A’dır. İki: Ya 

bazı B’ler D’dir. Ya Her C, A’dır. Ya Her D, H’dir. Sonuç, biri diğeriyle ortak cüzden ve iki 

telifin sonuç larından oluşur. Açıklamaları hepsinde aynıdır. Bu beş kısımda telifin 25 

sonucunun varlığının teliften daha genel olma ihtimalinden dolayı “cem’in men’i” gerekmez. 

Bundan dolayı da telif olmaksızın, diğer cüzlerle doğru olur. Birinci örnekteki sözümüze 

bakalım: Daima ya her insan anıran olmayandır, ya da anırandır. Ve daima ya her anıran 

gülendir ya da her cansız gülen değildir. Çünkü o, telif olmaksızın telifin sonucuyla beraber 

ortak olmayan şeyi doğrular. Evet, sonucun cüzlerinin çelişiğinden manièatü’l-cem gerekli 30 

olur, ancak bu, bizzat olmaksızın manièatü’l-òulÿ’nun ona çevrilmesi vasıtasıyla olur. Bu 

yolların araştırılmasından da onun tek bir terimde beraberce iki öncülden birinin cüzleriyle 



 

 225 

ortak olması bakımından ve onlardan her birinin cüzleriyle ortak olması bakımından ortaya 

çıktığı bilinir. Ve onun cüzlerinden bir şeyde ortak olmaması bakımından ortaya çıkar. Sen, 

orada sonucun tek bir şey mi, birden fazla şey mi? olduğunu bilirsin. Ve sonucun cüzlerinin 

üç mü, üçten fazla mı? olduğunu da bilirsin. 

 5 

[27] Şeyh, ikinci şekilde ondan yüklemli bir sonuç elde etmiştir. Örneğin: Her A, ya B’dir, 

ya da C’dir. Ve hiçbir D, ya B değildir, ya da C değildir. Şu sonuç çıkar: Hiçbir A, D 

değildir. Sen, iki ayrık şartlının, iki yüklemliye benzediğini öğrenmiştin, [çünkü küçük 

öncüldeki A konudur ve “ya B’dir ya C’dir” de yüklemdir. Ve büyük öncüldeki “D” konudur 

ve “ya B’dir ya da C’dir” ise yüklemdir. Gerçekte de (Şeyh)] o ikisinden [,yani yüklemliden 10 

yüklemli] sonuç elde etmiş olmaktadır[, yoksa iki şartlıdan değil.]  

 

[28] Üçüncü kısım: Orta terim, ikisinden birinde tam cüz, diğerinde tam cüz değildir.  

 

[29] Oradaki sonuç, ortak olmayan cüz olarak manièatü’l-òulÿ’dan ve òulÿ’nun yokluğu ile 15 

iki şartlı arasındaki telifin sonucu olan manièatü’l-òulÿ’dan oluşur. Ortaya çıkan, bu cüzden 

ve daha önce geçtiği gibi onun için[telifin sonucu için] sonuç veren kıyastandır. 

Üçüncü KısımÜçüncü KısımÜçüncü KısımÜçüncü Kısım    

Bir Yüklemli İle Bir Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı KıyasBir Yüklemli İle Bir Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı KıyasBir Yüklemli İle Bir Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı KıyasBir Yüklemli İle Bir Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas    

[1] Orada dört yol [meslek] vardır: Çünkü yüklemli için ortaklık ya bitişik şartlının tÀlí’sinde 20 

veya mukaddem’indedir ve nasıl olursa olsun yüklemli, ya küçük öncül, ya da büyük 

öncüldür. Her bir kısımda, iki ortaklıktan dolayı dört şekil oluşur. 

 

[2] Birinci yol [meslek]: Ortaklık, bitişik şartlının tÀlí’sindedir ve yüklemli de büyük 

öncüldür. 25 

 

[3] İki: Yüklemli küçük öncüldür ve her ikisi de, mukaddem’i bitişik şartlının mukaddem’i, 

tÀlí’si, birincide yüklemlinin varlığının büyük öncül olması, ikincide küçük öncül olması 

gözlenmek şartuyla tÀli ve yüklemli arasındaki telifin sonucudur. 

 30 
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[4] Her ikisinin sonuç çıkarma işinde de bitişik şartlının olumlu olması ve ortaklığın 

zikredilen riayetlerde cari olarak sonuç veren telifi kapsaması veya eğer bitişik şartlı 

olumsuz ise, telifin yüklemliyle beraber sonucunun sonuç çıkarma işinde olumsuzun 

tÀlí’sinin şart koşulmasıdır. 

 5 

[5] Olumlu olan birinci yol[meslek] hakkında birinci şeklin örnekleri: Eğer her A, B ise, her 

C’de D’dir. Ve her D, H’dir. Şu sonuç çıkar: Eğer Her A, B ise, her C’de H’dir. Çünkü 

mukaddem farzedildiği zaman, yüklemli ile beraber tÀlí doğru olur. Her ne zaman ikisi doğru 

olursa, sonuç gerekli olur. Bundan dolayı da mukaddem’in takdiri üzere sonucun doğruluğu 

gerekli olur. Ve o da aranılan şeydir. Her yol[meslek]da da tümel ve tikel bitişik şartlıdan 10 

olan diğer modların ona kıyas et. Olumludan olan [birinci yol/meslekin birinci şeklinin 

örneği]: Hiçbir zaman A, B olmadığında her C’de D değildir. Ve her D, H değildir. Şu sonuç 

çıkar: Hiçbir zaman A, B olmadığında her C’de H değildir. Telifin sonucu olarak farzedilen 

“Her C, H değildir” sözümüz doğru olduğu zaman, “her C, H değildir” ve “her D, H 

değildir”de doğru olur. Her ikiside doğru olduğu zaman, “her C, D değildir”de doğru olur ve 15 

o da “tÀlí”dir. Bundan dolayı, ikinci, farzedilen sonuç için mukaddem’in istilzamını 

gerektirir. Ve o da aranılan şeydir. 

 

[6] Şeyh, ŞifÀ’da küçük öncül olan olumsuzların modlarının tamamını olumsuz luzÿmiyenin 

olumluya irca edilmesine dayanarak bir başka yolla açıkladı, şu gelen misaldeki gibi. Küçük 20 

öncül doğru olduğu zaman, o, “her ne zaman A, B değilse, her C’de D’dir. Ve her D, H’dir”i 

gerektirir. O ikisinin verdiği sonuç şudur: Her ne zaman A, B ise, her C’de H’dir. Ve o da 

“hiçbir zaman A, B olmadığında her C’de H değildir. Ve o da sonuçtur. 

 

[7] Biz, şartlıların telazumunda bu ircanın geçersizliğini açıkladık. 25 

 

[8] Şeyh [bu iki yolun/meslekin sonuç vermesi hakkında] bir şüphe ortaya attı[ ve dedi ki:] 

Bu karineler, şayet yüklemlinin doğruluğu, [bitişik şartlının] mukaddem’in[in] doğruluğunun 

takdiri üzerinde kalırsa ancak sonuç verir. [Şayet doğru olmazsa, telifin sonucu, 

mukaddem’in doğruluğunun takdiri üzerinde doğru olur. Bundan dolayı da sonuç ortaya 30 

çıkmaz, ancak yüklemlinin bunun üzerinde doğru olması], lazım değildir. Çünkü “her ne 

zaman boşluk mevcutsa, bazı buudlar, zatıyla kaimdir” doğru olur ve sonra nefsü’l-mer’de 
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“hiçbir buud, zatıyla kaim değildir” veya “zatıyla kaim olan şeyin hiçbirisi, buud değildir” 

doğru olur yüklemli için mukaddem’in uyuşmazlığıyla beraber ikinci ve birinci 

[şekil]de.[Çünkü “boşluğun mevcut olduğu doğrulanırsa, iki yüklemli de yanlış olur, çünkü o 

zaman zatıyla kaim bir buud bulunur.] Şayet beraber [her ikisinin doğruluğu] farzedilirse, 

yanlış sonuç veren bir kıyas gerekli olur ve o da şöyledir: Her ne zaman boşluk mevcutsa, 5 

bazı buudlar buud değildir. 

 

[9] [Şeyh] birincisini şöyle cevapladı: Biz, sözü, orada beraberce doğru olan karineye has 

kılıyoruz. İkincisini şöyle cevapladı: [Biz, yüklemliyi mukaddemle beraber doğru 

farzettiğimizde, bu sonuç, zorunlu olarak lazımdır, yani] iki öncülden olan lazım doğrudur[, 10 

çünküyüklemlinin mukaddemle beraber tahakkuk etmesi, muhaldir] ve muhalin muhali 

gerektirmesi caizdir. 

 

[10] Keşf’in sahibi birincisine şöyle itiraz etti: Nasıl olursa olsun [yüklemli için 

mukaddem’in] uyuşmazlığın[ın] yokluğu, onun[yüklemlinin] doğruluğunun, onun 15 

[mukaddem’in] doğruluğunun takdiri üzerinde olmayı gerektirmez.[Bu ihtimalin 

imkÀnsızlığı üzerine] bir delil gereklidir. İkincisine şöyle itiraz etti: O, belirli bir zıtlığın 

def’idir ve ondan kıyasın aslı üzerinde ortaya çıkan men’in sakıt olması gerekmez. Sonra 

şöyle dedi: Belkide onun cevabı şöyledir: Bu kıyastan, mukaddem’in çelişiğinden olan 

manièatü’l-òulÿ bir ayrık şartlıyı ve telifin sonucu da, mukaddem’in ve kıyasın çelişiğinden 20 

olan olarak ortaya çıkan òulÿ’nun yokluğunun zorunluluğunu gerektirir. Çünkü yüklemli 

nefsü’l-emr’de doğrudur. Şayet onunla beraber tÀlí’de doğru olursa, kıyas doğru olur. Eğer 

[yüklemli ile beraber] doğru olmazsa, tÀlí’nin yokluğundan dolayı mukaddem’in çelişiği 

doğru olur. Sonra ayrık şartlının bir şeyi, zikredilen bitişik şartlıya irca edilir veya bu ayrık 

şartlı, aranılan şeyin bizzat kendisi yapılır. 25 

 

[11] Bil ki, bu söz, isabetli değildir, çünkü birinci hakkında Şeyh’in sözünün anlamı, onun 

şöyle demesidir: Biz, şöyle deriz: Sen, küçük öncülü büyük öncülle beraber mukaddem’in 

takdiri üzerinde doğruladığın zaman, her ikisinden bir sonuç gerekli olur. Bundan dolayı da 

orada ne bir doğrulama olur ve ne de bizim üzerimize bir çelişki düşer. Ve o zaman birinci 30 

itiraz sakıt olur, aynı şekilde ikincisi de. Çünkü [Şeyh’in] cevab[ı], bu men’in kaynaklarının 

tamamını kapsar[, çünkü bu kıyasın sureti, kesin olarak sonuç verir. Şayet muhal olan gerekli 
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olursa, ancak onun maddesinin değişiminden dolayıdır. Keşf’in sahibinin] cevab[ın]a 

gelince, geçersizliği açıktır, çünkü tÀlí’nin yüklemli ile beraber doğruluğu, imkÀnsızdır. 

Bundan dolayı da sonucu gerektirmemesi caizdir. Şayet bu kabul edilirse, bu durumda biz, 

tÀlí şayet yüklemli ile beraber doğru olmazsa, o zaman yüklemlinin ortadan kalkmasından 

dolyı doğruluğun olmaması ihtimalinden dolayı mukaddem’in yanlışlığının gerekli olduğunu 5 

kabul etmiyoruz. Şayet bu kabul edilirse, bitişik şartlının luzÿmunun ayrık şartlı dolayısıyla 

olduğunu kabul etmiyoruz, ancak bu, şayet ayrık şartlı, mukaddem’in doğruluğunun takdiri 

üzerinde kalırsa, gerekli olur. Doğrusu, bunun hilafınadır. Çünkü şayet biz, mukaddem’in 

doğruluğunu farzedersek, iki tikel arasında bir òulÿ gerekli olur, çünkü o zaman yüklemlinin 

yanlışlığı gerekli olur. Bundan dolayı da ne [mukaddem’in] çelişik[i], ne de [telifin] sonuç[u] 10 

doğru olur. 

 

[12] Üçüncü yol: Ortaklık, bitişik şartlının mukaddem’inde olur ve yüklemli de küçük öncül 

olur. 

 15 

[13] Dördüncüsü: [Ortaklık, bitişik şartlının mukaddem’inde olur ve ] yüklemli büyük öncül 

olur.  

 

[14] Sonuç, her ikisinde de, mukaddem’i telifin sonucunun kendisinde mer’i olduğu ve daha 

önce geçtiği gibi yüklemlinin vaz edildiği, tÀlí’si de bitişik şartlı olan bir bitişik şartlıdır. 20 

 

[15] Şeyh, ŞifÀ’da, bu iki yolun modlarının tafsilatını çok uzattı ve kapsayıcı bir kural da 

zikretmedi; Keşf’in sahibi (Òunecí) de aynı şekilde davrandı. Ancak biz, Allah onları baki 

kılsın, zamanın Àlimlerinden [MetÀli’nin sahibinin] sözlerinde güzel kurallar bulduk. Biz, 

onu ilave görüşlerimizle beraber açıklayacağız.  25 

 

[16] Biz deriz ki: Eğer yüklemli ve bitişik şartlının mukaddem’inin ortaklığı, daha önce 

zikredildiği gibi yüklemlinin konulmasına riayet şartıyla, sonuç veren bir kıyas olursa, her 

ikisinin sonuçları ya başlangıçta elde edilir, ya da tümel bitişik şartlının tikel mukaddem’i 

tümel yapıldıktan sonra elde edilir. Çünkü tikel mukaddem, tümel kuvvetindedir; zira bütün, 30 

parçasının lazımını gerektirir. Bu durumda da her iki mesleğin (yolun) her bir mesleğindeki 

her şeklin her modundan oluşan kıyas, mukaddem’i tümel tikel bir sonuç verir. Bu 
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kıyasların sonuçları üçüncü şekille kontrol edilir; bu durumda orta terim bitişik şartlının 

mukaddem’i olur. Veyahutta sonucu, ikinci şekilde oluşturulan òulf ile kontrol edilir; bu 

durumda da orta terim bitişik şartlının tÀlí’si olur. Eğer yüklemli ve bitişik şartlının 

mukaddemi sonuç veren bir kıyas oluşturmazlarsa, yüklemlinin varlığı, oluşumun sonucu 

veya düz döndürmesiyle beraber tümel bir şekilde bitişik şartlının mukaddemini sonuç 5 

olarak verir. Ve bitişik şartlının varlığının da bu kısımda tümel olması gerekir, çünkü birinci 

şekilden bir kıyasta büyük öncül olur. Oluşturulan kıyasın sonucu birinci şekille kontrol 

edilir; böyle bir durumda da orta terim bitişik şartlının mukaddemi olur ve sonuçta 

mukaddem’in tümelliğinin tümeli olur. Sonuç veren bir kıyasın sonucunun döndürülesi ile 

üçüncü şekilde kontrol edilir. Orta terim de yukarıdaki tüme sonucun döndürülmüş hali olur 10 

ve bu durumda ise tikel sonuç elde edilir. 

 

[17] Üçüncü yolda[meslek] birinci şeklin birinci modunun örneği: Ortaklık sonuç verir: Her 

C, B’dir. Ve her ne zaman her B, A ise, V’de R’dir. Şu sonuç çıkar: Bazen her C, A olduğu 

zaman, V’de R’dir. 15 

 

[18] Üçüncü şekilden olan burhÀna gelince, bitişik şartlının mukaddemi farzedildiğinde, o, 

yüklemli ile beraber doğru olur. Beraberce doğru olduklarında, telifin sonucu doğru olur. 

Mukaddem doğru olduğunda, telifin sonucu doğru olur, ancak mukaddem doğru olduğunda, 

onun tÀlí’si doğru olur. Şu sonuç çıkar: Bazen sonucun telifi doğru olduğu zaman, bitişik 20 

şartlının tÀlí’si doğru olur. Ve o da aranılan şeydir. 

 

[19] [Yukarıda zikredilen örnekte] òulf [ile burhÀna] gelince, sonuç doğru olmadığı zaman, 

“hiçbir zaman her C, A olmadığı zaman, V, R’dir. Onun büyük öncülle bir araya getirip 

ikinci[şekil]den bir sonuç elde edelir: Hiçbir zaman her B, A olmadığı zaman, her C’de 25 

A’dır. Bu, geçersizdir. Çünkü: “Her B, A’dır” doğru olduğunda, yüklemli doğru olur ve o da 

“her C, A’dır”ı gerektiren “her C, B’dir”dir. 

 

[20] Bununla Şeyh, ŞifÀ’da, iki ortakla sonuç veren modlaron tamamını açıklamıştır. Bizim 

için ise, iki açıklamada da dikkat edilmesi gereken bir nokta var, çünkü biz, bundan önce, bu 30 

iki modda üçüncü ve ikinci şeklin, sonuç vermesinin bilinmediğini açıklamıştık. Her 

yolun[meslek] her şeklinin modlarını buna kıyas et. 



 

 230 

 

[21] İki ortağın sonuç vermemesinin ve sonuç verenin telifin sonucu olmasının örneği: Her 

C, B’dir. Hiçbir zaman bazı B’ler, A olmayan değildir olduğu zaman, V’de R’dir. Şu sonuç 

çıkar: Hiçbir zaman hiçbir C, A olmayan değildir olduğu zaman V’de R’dir. Çünkü “her ne 

zaman hiçbir C, A değilse, her C’de B’dir. Ve hiçbir C, A değildir. Ve her ne zaman böyle 5 

olursa, bazı B’ler A değildir. Bundan dolayı “her ne zaman hiçbir C, A değilse, bazı B’ler A 

değildir. Ve hiçbir zaman bazı B’ler A değildir olmadığı zaman, V’de R’dir. Şu sonuç çıkar: 

Hiçbir zaman hiçbir C, A değildir olmadığı zaman, V’de R’dir. Ve o da aranılan şeydir.  

 

[22] Sonuç verenin, sonucun döndürmesi olduğu örnek: Hiçbir C, B değildir. Ve her ne 10 

zaman hiçbir C, A olmadığında V’de R’dir. Şu sonuç çıkar: Bazen bazı B’ler A olduğu 

zaman, V’de R’dir. Çünkü o, “her ne zaman her A, B olduğundadır” ve o da sonucun 

döndürmesidir: Hiçbir C, B değildir. Ve her A, B’dir. Ve her ne zaman böyle olduğunda, 

hiçbir C, A değildir. Biz, onun büyük öncülle bir araya getirip şu sonucu elde ederiz: Her ne 

zaman A, B olduğunda, V’de R’dir. Bu, büyük öncül yapılır ve onun mukaddem’inin 15 

istilzamını onun döndürmesiyle beraber şu sonucu elde etmek için küçük öncül yaparız: 

Bazen bazı B’ler A olduğu zaman, V’de R’dir. Ve o da aranılan şeydir. Diğer modları, ona 

kıyas et. 

    

DöDöDöDördüncü Kısımrdüncü Kısımrdüncü Kısımrdüncü Kısım    20 

Bir Yüklemli Ve Bir Ayrık Şartlıdan OluşaBir Yüklemli Ve Bir Ayrık Şartlıdan OluşaBir Yüklemli Ve Bir Ayrık Şartlıdan OluşaBir Yüklemli Ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan Kıyasn Kıyasn Kıyasn Kıyas    

[1] Yüklemliler orada ayrık şartlının cüzleri olmaktan hali değildirler. Sonuç, tek bir 

yüklemlinin telifinden olur veya olmaz. İki yolu[meslek] vardır: 

 

[2] Birinci yol[meslek]: “Bölünen kıyas [Kıyas-ı mukassem]” olarak isimlendirilir. Onun 25 

için aynı şekilde “tam tümevarım[el-istiúrau’t-tÀmmu]”da denir. Orada her yüklemli, 

ayırmanın cüzlerinden bir cüzle beraber, ya tek bir şekilde, ya da farklı şekillerde aranılan 

yüklemli için sonuç veren bir kıyas oluşturulur. Ve o zamanda ayırmanın cüzlerinin, sonucun 

bir tarafında, yüklemlilerinde başka tarafta ortak olması gerekir. Eğer telifler, tek bir 

şekildense, her kıyastaki orta terim, diğerinde onun dışındakidir, aksi durumda her iki 30 
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önerme de yüklemlilerin tarafından ve ayıranların tarafından iki tarafla birlik oluştururlar. 

Eğer tek bir şekilden oluşmazsa [telifler], orta terimin birlik oluşrması caizdir. Eğer ayrık 

şartlı küçük öncül olursa, birinci şekilde orta terim onun cüzlerinin yüklemleri, yüklemlilerin 

konuları olur ve dördüncü [şekil]de tersidir. Bunun döndürmesiyle eğer ayrık şartlı büyük 

öncül olursa, [birinci şekilde, orta terim, onun cüzlerinin konuları ve yüklemlilerin 5 

yüklemleri olur ve dördüncü şekilde onun cüzlerinin yüklemöleri, yüklemlilerin konuları 

olur.] İkinci şekilde [orta terim,] ayıranın cüzlerinin ve yüklemlilerin beraberce yüklemleri 

olur. Üçüncü [şekil]de, ayrık şartlı ister küçük öncül, ister büyük öncül olsun, onların 

konuları olurlar.[Bu, telifler, tek bir şekilden oluştuğu zamandır.] 

 10 

[3] [Bu kıyasın] sonuç vermesinin şartı, ayrık şartlı üzerinde “menèu’l-òulÿ”nun doğru 

olması, ayrık şartlının varlığının olumlu olması, her şekilde ortaklığın sonuç veren telifi 

kapsamıdır. 

 

[4] Birinci şeklin birinci modunun örneği: Daima ya her A, B’dir, ya da her A, C’dir. Ve her 15 

B, D’dir ve her C, D’dir. Şu sonuç çıkar: Her A, D’dir. 

 

[5] Onun açıklaması: O, [ayrık şartlının varlığının manièatü’l-òulÿ olmasıyla ve 

yüklemlilerinde nefsü’l-emr’de doğru olmasıyla] ayırmanın cüzlerinin birinin doğruluğundan 

gerekli olur. Bundan dolayı da [bu cüz] onun için ortak yüklemli ile beraber doğru olur ve 20 

aranılan şey sonuç olarak elde edilir.[Daha önce zikredildiği gibi bu kıyasta] manièatu’l-cem, 

bütünüyle onun cüzlerinin tamamından hali olma ihtimalinden dolayı sonuç vermez, ancak 

onun cüzleri, manièatu’l-òulÿ’da gerekli olan şeylerle çeliştiğinde sonuç verir. Bundan 

dolayı da o, zati olarak sonuç veren manièatü’l-òulÿ’ya dönüştürülmesiyle sonucu 

gerektirir.[Daima ya her A, B değildir ya da her A, C değildir manièatu’l-cem olarak. Ve her 25 

B, D’dir ve her C, D’dir. Şu sonuç çıkar: Her A, D’dir. Çünkü bu ayrık şartlı “daima ya her 

A, B’dir, ya da her A, C’dir manièatu’l-òulÿ olarak” sözümüzü gerektir. Şartlıların 

telazumunda öğrendiğin üzere her manièatu’l-cem, cüzlerinin çelişiğinden olan manièatu’l-

òulÿ’yu gerektirir ve aksi de geçerlidir. Ve bu ayrık şartlı, yüklemlilerle beraber “aranılan 

yüklemliyi” sonuç olarak verir.] 30 
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[6] Eğer denilirse ki: Bölünen kıyas [Kıyas-ı mukassem], şayet yüklemliler beraberce doğru 

olarak kalırlarsa, ancak sonuç verir. [Yapısı itibariyle nefyedici olduğundan] bu, zorunlu da 

değildir.[Bundan dolayı da onun bazısın doğruluğundan diğer bazısının yanlışlığı gerekli 

olur. ve o zaman da ayrık şartlıdan olan doğru cüz, yanlış olan yüklemli cüz ile ortak olma 

ihtimalinden dolayı aranılan şey ortaya çıkmaz.] Çünkü “daima ya her A, B’dir, ya da her A, 5 

B değildir.” ve “her B, C’dir ve her B olmayan her şey C’dir” doğru olduğu zaman, 

onların[iki yüklemin] çelişiğinin döndürmesi, düz döndürme ile diğerinin nefyedenine 

döndürülür.[ Birinci yüklemli olan “her B, C’dir” sözümüz çelişiğin döndürmesiyle “C 

olmayan her şey, B olmayandır” sözümüze döndürülür. Bu da düz döndürme ile “B olmayan 

bazı şeyler, C olmayandır” sözümüze döndürülür. İkinci yüklemli “B olmayan her şey, 10 

C’dir”dir. Bu da òulf’tür. Keza ikinci yüklemli çelişiğin döndürmesiyle “C olmayan her şey 

B’dir” sözümüze döndürülür. Ve bu da “bazı B’ler, C olmayandır” sözümüze döndürülür. 

Böylece birinci yüklemli “ her B, C’dir” olur. Bu, òulf’tür.] Çünkü “C” varlık bildiren bir iş 

olduğu zaman, onun doğruluğunun “yokluklara[maèdÿmÀt] ve imkÀnsızlıklara[mümtenièÀt] 

şamil olan B olmayan her şey” üzerinde olması imkÀnsızdır. Eğer yokluk bildiren olursa, bir 15 

işin yokluğu olur. Bu işten dolayı eğer o, “B” üzerinde doğrulanırsa, birinci yüklemli yanlış 

olur, aksi durumda bir şeyin çelişiğinin kendi üzerine yüklenmesinin imkÀnsızlığından dolayı 

ikinci[yüklemli] yanlış olur. Bu, “her mevcÿt, ya vaciptir, ya da vacip değildir. Ve her vacip, 

imkÀn-ı Àmm ile mümkündür. Ve vacip olmayan her şey, imkÀn-ı Àmm ile mümkündür[; 

çünkü vacip olmayan her şey, ya imkÀnsızdır, ya da mümkündür. Her ikisi de, imkÀn-ı Àmm 20 

ile mümkündür.]” sözlerimizin doğruluğundan dolayı nakzedilmiş olduğunu söylenemez. 

 

[7] Çünkü biz, şöyle deriz: Biz, ikinci[yüklemlinin] doğruluğunu kabul etmiyoruz. Çünkü 

tarafın zorunlu olan şey, imkÀn-ı Àmm ile ne vaciptir, ne de mümkündür ve imkÀn-ı Àmm ile 

mümkün olan imkÀnsız, sadece yokluğun zorunluluğu olan şeydir. 25 

 

[8] Onun cevabı: Biz, sadece sonucun luzÿmunun, öncüllerin doğruluğunun takdiri üzerinde 

olduğunu iddia ediyoruz. Şayet bazı maddelerde doğru olmazsa, bizi nakzedecek bir şey 

olmaz, çünkü mukaddem’in yokluğu, mülazemet iddiasını nakzetmez. Her iki bozukluk, 

ayrık şartlının iki çelişiğin zatı olduğu yeri, iki yüklemlinin çelişiğin döndürmesiyle 30 

döndürüldüğü yeri gerektirir. Allah en iyisini bilir. 
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[9] İkinci yol[meslek]: İki sınıftır: 

[10] Birinci sınıf: Ayıranın cüzleri sayısınca olan yüklemlilerin, onlardan[yüklemlilerden] 

her birinin ayıranın cüzlerinden her biriyle sonuç veren bir ortaklıkla ortak olmasıdır, ancak 

teliflerin sonuçları, farklıdır. Bundan dolayı da teliflerin sonuçlarından manièatu’l-òulÿ 

sonuç olarak çıkar. Eğer iki sonuç birlikli olurlarsa, [onlardan birini] sonucun tek biri cüzü 5 

yaparız. 

 

[11] İkinci sınıf: yüklemlilerin, ayıranların sayısınca olmamasıdır.[Bu da iki kısımdır: 

Yüklemliler, ayıranların sayısınca olmadığı zaman, ya yüklemliler ayıranların cüzleri üzerine 

zaid olurlar, ya da nakıs olurlar.] Eğer yüklemliler zaid olursa, şüphesiz iki yüklemlinin cüzü 10 

ortak olur. Eğer tek bir yüklemli zaid olursa, bu durumda tek bir yüklemliden dolayı kıyasa 

bir giriş olur. Ve o zaman da [kıyas, ayrık şartlı] manièatu’l-òulÿ bir sonuç verir. 

Onun[sonucun] cüzlerinden bir cüz, [ayıranın cüzlerinden] bir cüzün iki yüklemliye iştiraki 

sebebiyle telifin sonuçlarından olan iki sonuçtan oluşur. Eğer yüklemli eksiltilirse[, yani 

ayıranın cüzlerinden az olursa], örneğin [tek bir] yüklemli ile beraber ayrık şartlı iki cüzün 15 

zatı olur. Eğer [yüklemli] iki cüzde ortak olursa, iki sonuçtan olan ayrık şartlı manièatu’l-

òulÿ bir sonuç verir. Eğer sadece tek bir cüzde ortak olursa, telifin sonucundan ve ortak 

olmayan cüzden olan manièatu’l-òulÿ bir sonuç elde edilir. [Birincisinin örneği: Daima ya 

her A, B olur, ya da her C, B olur. Ve her B, H’dir. Şu sonuç çıkar: Daima ya her A, H’dir, 

ya da her C, H’dir.” sonuç veren iki teliften birinin doğruluğunun gerekliliği, bu sonucun 20 

cüzlerinden biriyledir. İkincinin örneği: Daima ya her A, B’dir, ya da her A, D’ir, ya da her 

B, C’dir. Şu sonuç çıkar: Telifin ve ortak olmayan cüzün doğruluğunun zorunluluğu olarak 

“ya her A, C’dir, ya her A, D’dir”.] 

 

[12] Şeyh, ŞifÀ’da şöyle dedi: Tek bir yüklemli küçük öncül olduğu zaman, sonuç vermez. 25 

Sen onun bozukluğunu öğrenmiştin.  

 

[13] Bu, onun tamamı, [her iki sınıfta da] ayrık şartlı manièatu’l-òulÿ olduğu zamandır.  

 

[14] [Ayrık şartlının] manièatu’l-cem olduğu zamana gelince, onun sonuç vermesinin şartı, 30 

teliflerin sonuçlarından her bir sonucun, onunla ortak olan yüklemli ile beraber, ayrık 

şartlıdan olan ortak taraf için sonuç veren olmasıdır. Ve o zamanda birinci kısımda olduğu 
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gibi, eğer onun cüzlerinin tamamı yüklemlilerle ortak olursa, sonucun, teliflerin 

sonuçlarından olan manièatu’l-cem olması gerekir, aksi durumda ikinci kısımda olduğu gibi, 

telifin sonuçlarından ve ortak olmayan taraftan (sonucun manièatu’l-cem olması) gerekli 

olur. 

 5 

[15] Onun açıklaması: Ortak taraf, yüklemliden ve bitişik şartlıdan oluşan bir kıyasla telifin 

sonucu için lazım olduğu zaman, teliflerin sonuçları veya sonuçlar ve ortak olmayan taraf 

arasında uyuşmazlık gerekli olur, çünkü lazımı nefyetme, melzÿmu nefyetme olur. 

 

[16] Birincinin örneği: Daima ya bazı B’ler A’dır, ya da bazı C’ler D’dir maniatü’l-cem 10 

olarak. Ve her C, B’dir ve her H, C’dir. Şu sonuç çıkar: Daima ya her C, A’dır, ya da her H, 

D’dir manièatu’l-cem olarak. Çünkü “her C, A’dır”, onun için ortak olan yüklemli ile 

beraber üçüncü[şekil]den “bazı B’ler A’dır” sonucunu verir. Çünkü “her ne zaman her D, A 

ise, her C’de A’dır. Ve her C, B’dir. Yüklemli ve bitişik şartlıdan oluşan kıyas, “her ne 

zaman her C, A ise, bazı B’lerde A’dır”ı gerektirir. Ve böyle “her H, D’dir” sonucu çıkar, 15 

(bu) “bazı C’ler D’dir” ve “bazı B’ler A’dır” ortakları ile beraber nefyedilen “bazı C’ler 

D’dir”de. Bundan dolayı da “her C, A’dır” ve “her H, D’dir” arasında uyuşmazlık ortaya 

çıkar.[Çünkü iki lazım arasındaki cem’in imkÀnsızlığı, iki melzÿm arasındaki cem’in 

imkÀnsızlığını gerektirir.] Ve o da aranılan şeydir. 

 20 

[17] İkincinin örneği: Daima ya bazı B’ler A’dır, ya da her C, D’dir manièatu’l-òulÿ olarak. 

Ve her C, B’dir. Şu sonuç çıkar: Daima ya her C, A’dır, ya da her C, D’dir” zikredilen 

burhÀnla.  

 

[18] Eğer ortak taraf, ortak yüklemli ile beraber olursa, telifin sonucu için sonuç veren olur. 25 

Ve bu da, şayet her iki ortak sonuç veren bir telif üzerinde ise olur. Bundan dolayı 

mukaddem’i telifin sonucu, tÀlí’si de diğer taraf olan tikel olumsuz bitişik şartlı bir sonuç 

verir. Ve [sonuçta] teliflerin sonuçlarından gerekli olmaz. [Tikel bitişik şarlının luzÿmu olan] 

birincisine gelince, şayet telifin sonucu diğer tarafı gerektirirse, sonuç veren tarafın istilzamı 

bu tarafı gerektirir.[Çünkü melzÿmun melzÿmu, melzÿmdur. İki taraf arasındaki cem’in 30 

“èinÀd”ının yanlışlığı da gerekli olur. Çünkü melzÿm, lazımla inadlaşmaz. Telifin sonucu, 

diğer tarafı gerektirmediği zaman, diğer taraf, tikel olumsuzlama ile ondan olumsuzlanır. Ve 
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o da aranılan şeydir.] Bundan dolayı da ayrık şartlı yanlış olur. Onun mukaddem’i, telifin 

sonucunun varlığının diğer taraftan daha genel olma ihtimalinden dolayı zikrettiğimiz şeyin 

hilafıyla gerekli değildir.[Telifin sonucunun diğer taraftan olumsuzlanması mümkün 

değildir. Örneğin: Daima ya cisim sakindir, ya da hareketlidir. Ve her hareketli, yer 

kaplayandır. “Cisim yer kaplayandır” olan telifin sonucu, “cisim, sakindir” sözümüzden daha 5 

geneldir ve şöyle denmesi geçerli olmaz: Her ne zaman cisim sakin değilse, bu durumda yer 

kaplayandır. Teliflerin sonuçlarından olan sonucun luzÿmunun yokluğu olan] ikincisine 

gelince, [teliflerin sonuçları, èinÀdu’l-cem olan bir birini iten bitişik şartlıların cüzlerinin 

lazımlarıdır. Ve] bazen bir birini iten iki tarafın lazımlarının telzumu, bazende onların 

ikisinin bir birini itmesi ihtimaliyledir. İçerik bakımından bunun tahkiki açıktır. Bu, onun 10 

tamamı, ayrık şartlı olumlu olduğu zamandır. Ayrık şartlı olumsuz olduğunda hükmü, 

manièatu’l-cem de [olumsuz] olduğu zaman gibidir ki bu da sonuçları, çıkarımın şartları 

bakımından manièatu’l-òulÿ’nun olumsuz olduğu zaman gibidir, aksi durum da tikel bitişik 

şartlı ve sonuçtan elde edilecek netice olumsuz olur, tabi bu da ayrık şartlının yanlış olması 

dışında gerçekleşir.  15 

 

[19] Manièatu’l-cem’e gelince, ortak olanın varlığı, manièatu’l-òulÿ’da olduğu gibi, olumlu 

olarak sonuç veren bir telis üzerinde olmasından dolayı, ortak tarafın istilzamı, telifin 

sonucunu gerekitirir. Telifin sonucu ve diğer taraf arasında cem imkaÀnsız olursa, [bu taraf] 

eğer ortak değilse ve onun sonuçları arasında eğer ortak ise, iki taraf arasında da cem’in 20 

imkÀnsız olması gerekir. Çünkü lazımla beraber bir araya gelmeninm imkÀnsızlığı melzÿmla 

beraber ınun imkÀnsızlığını gerekitirir. Bundan dolayı da ayrık şartlı yanlış olur. [Onun 

örneği: Hiçbir zaman ya her A, B değildir ya da C, D değildir manièatu’l-cem olarak. Ve her 

B, H’dir. Şu sonuç çıkar: Daima ya her A, H değildir, ya da C, D değildir manièatu’l-cem 

olarak. Aksi durumda “daima ya her A, H’dir, ya da C’dir manièatu’l-cem olarak” doğru 25 

olur. Ancak ortak taraf olarak “A, B’dir”, telifin sonucu olan “her A, H’dir”i gerekitirir. 

Bundan dolayı da “A, B’dir”in, “cem’in èinÀd”ıyla “C, D’dir”le bir birilerini itmeleri gerekir. 

Her ikisi arasında da cem’in èinÀd’ı olumsuzlanır.] 

 

[20] Manièatu’l-òulÿ’ya gelince, telifin sonucu, manièatu’l-cem’de olduğu gibi, ortak taraf 30 

için sonuç veren olduğu zaman, orada olumlu olur. Şayet telifin sonucu ve diğer taraf 

arasında “òulÿ” imkÀnsız olursa veya onun sonucu arasında [eğer ortak olursa], her iki taraf 
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arasında “òulÿ”nun imkÀnsızlığı gerekir. Çünkü melzÿm ile beraber òulÿ’nun imkÀnsızlığı, 

onun lazımla beraber imkÀnsızlığını gerektirir. Diğeri için iki yanlıştan birinin lazımının 

istilzamının ihtimalinden dolayı tikel olumsuz olan bitişik şartlı gerekli olmaz.[ Bundan 

dolayı o zaman ortak tarafın melzÿmu olan telifin sonucunun istilzamının diğer atarfı 

gerektirmesi ihtimal dâhilinde olur. Böylece de diğer tarafın, telifin sonucundan 5 

olumsuzlanması geçerli olmaz. Örneğin: Hiçbir zaman ya her canlı idrak eden değildir, ya da 

her insan, cansız değildir. Ve her taş, idrak eden değildir. “her canşı, taştır” olan telifin 

sonucu, “her insan, cansızdır” olan diğer tarafı gerektirir. Çünkü “her ne zaman her canlı, taş 

ise, her insan da, cansızdır” doğru olur.] [Onun örneği: Her C, B’dir. Hiçbir zaman bazı B’ler 

A değildir, ya da H, D değildir maiaètü’l-òulÿ olarak. Hiçbir zaman ya her C, A değildir, ya 10 

da H, D değildir manièatu’l-òulÿ olarak. Aksi durumda “bazen ya her C, A’dır, ya da H, 

D’dir” doğru olur. Çünkü telifin sonucu olan “her C, A’dır”, daha önce öğrendiğin gibi, 

ortak taraf olan “bazı B’ler”i gerektirir. Şayet “her C, A’dır, ya da H, D’dir menèu’l-òulÿ 

olarak” açıklanırsa, aynı şekilde “bazı B’ler A’dır ve H, D’dir menèu’l-òulÿ olarak” 

açıklanır. Çünkü şey ve onun dışındaki melzÿmu arasındaki “òulÿ”nun imkÀnsızlığı, onunla 15 

bu dışarıdaki arasındaki “òulÿ”nun imkÀnsızlığı gerekli olur, ancak her ikisi arasında 

menèu’l-òulÿ olumsuzlanır. Bu, òulf’tur.] 

 

[21] Olumlu hakikiye’ye gelince, manièatu’l-cem ve òulÿ, nasıl olursa olsun onların 

istilzamları olumsuzun hilafına iki olumluyu sonuç vermesinden dolayı sonuç verir. Çünkü 20 

o, o iki olumsuzdan en genel olanıdır. Daha özel olanın lazımı, yapısı itibariyle daha genel 

olan için lazım olduğundan dolayı onu gerektirmez. İster olumlu olsun, ister olumsuz olsun 

iki ayrık şartlıdan her biri, onunla beraber olanı, onun cüzleri, onu onula beraber olana irca 

ederek, onunla beraber olanın cüzlerinin çelişiği olduğu zaman sonuç vermesiyle sonuç verir. 

 25 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

 [22] Ayıranın cüzlerinin konusu tek olduğu zaman, taksimin kaynakları da tek tek olur ve 

bütün, birinci ve üçüncü [şekil]de yüklemli ile beraber sonuç vermez. Orta terim, cüzlerin 

konusu olur. Birinci[ve ikinci şekil]de orta terim beraberce cüzlerin yüklemi olur. Sonuç, 

cins ve nitelik bakımından büyük öncül gibi olur. Ancak kıyas, yüklemli kıyasa benzer olur. 30 
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[23] Birincinin örneği: Her C, B’dir. Ve her B yaD’dir, ya da H’dir. Şu sonuç çıkar: Her C, 

ya D’dir, ya da H’dir. (Bu) “C”nin cüzlerin konusu altında derç edilmesiyle ayıranın cinsi 

bakımından büyük öncül gibidir. 

 

[24] İkincinin örneği: Her sayı ya tektir, ya da çifttir. Tek olan ya da çift olan her şey, 5 

birlerden oluşur. Büyük öncül gibi şu sonuç çıkar: Her sayı bu durumda bileşiktir. 

 

[25] Bu kısmın sonuç vermesinin şartı, manièatu’l-cem’in cüzlerinin yanlışlığı ihtimalinden 

dolayı menèu’l-òulÿ’nun doğruluğunun ayrık şartlı üzerinde olmasıdır. 

 10 

[26] Onun açıklaması açıktır, çünkü bunu tek tek ayıranın kaynağıyla kayıt altına aldık, 

çünkü şayet [tek tek değil de] bütün olsa, kıyas, zikredilen kısma irca edilir. Örneğin: Her C, 

B’dir. Ve ya her B, D’dir, ya da her B, H’dir. Ve o da iki cüzün zatının cüzleriyle ortak olan 

tek bir yüklemliden oluşan kıyastır. 

 15 

[27] Şeyh, ŞifÀ’da şöyle dedi: Küçük öncülde ayrık şartlı, iki terimden birinde cüzlerle ortak 

olduğu zaman, yüklemliler, büyük öncülün yerini alırlar ve o da ayrık şartlının olumlu 

olmasının şart koşulduğu terimde ortak olmaz. [Ayrık şartlının] büyük öncül olmasına 

gelince, ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun cüzlerinin olumlu olmasının şartıyla bir 

sonuç verir. 20 

 

[28] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Çünkü olumsuzun, manièatu’l-cem veya 

küçük öncül veya büyük öncül olan manièatu’l-òulÿ olarak, zikredilen şartlarla cüzlerin 

olumlusunu veya olumsuzunu sonuç olarak verdiği açıktır. 

Beşinci KısımBeşinci KısımBeşinci KısımBeşinci Kısım    25 

Bir Bitişik Şartlı Ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan KıyasBir Bitişik Şartlı Ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan KıyasBir Bitişik Şartlı Ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan KıyasBir Bitişik Şartlı Ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan Kıyas    

 

[1]  Üç yolu[meslek] vardır: 

 

[2] Birinci yol[meslek]: Orta terim, her iki öncülde de tam bir cüz olur. Ayrık şartlının 30 

mukaddem’inin tÀlí’sinden [tabii olarak] ayrılmamasından dolayı, ortaklık, bitişik şartlının 
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mukaddem’i ve tÀlí’sine nazarandır. Bundan dolayı ayrık şartlı küçük öncül olduğu zaman, 

birinci şekil, ikinci şekilden, üçüncü şekilde üçüncü şekilden ayrılmaz.[Çünkü ortaklık, eğer 

bitişik şartlının tÀlí’ainde olursa, biz, onu ayrık şartlının mukaddemi yaparız. Kıyas da birinci 

şeklin biçimi üzerinde olur. Eğer onu ayrık şartlının tÀlí’si yaparsak, kıyas, ikinci şeklin 

biçimi üzerinde olur. Ortaklık, eğer bitişik şartlının mukaddem’inde olursa, biz, onu ayrık 5 

şartlının mukaddem’i yaparız. Kıyas da üçüncü şeklin biçimi üzerinde olur. Eğer biz, onu 

ayrık şartlının tÀlí’si yaparsak, kıyas, dördüncü şeklin biçimi üzerinde olur. Ayrık şartlı,] 

eğer büyük öncül olursa, birinci [şekil] üçüncü [şekil]den, ikinci [şekil]de 

dördüncü[şekil]den ayrılmaz.[Ortaklık eğer bitişik şartlının mukaddem’i olursa, biz, onu 

ayrık şartlının tÀlí’ai yaparız. Kıyas da birinci şeklin biçimi üzerinde olur. Eğer onu, biz 10 

ayrık şartlının mukaddem’i yaparsak, kıyas, üçüncü şeklin biçimi üzerinde olur. Ortaklık, 

eğer bitişik şartlının tÀlí’si olursa, biz, onu ayrık şartlının tÀlí’si yaparız. Kıyas da ikinci 

şeklin biçimi üzerinde olur. Bunun tersi olursa, kıyas, dördüncü şeklin biçimi üzerinde olur.] 

Böyle olduğu zaman, bu yol[meslek], şekiller itibariyle değil de, belki bitişik şartlının küçük 

öncül veya büyük öncül olması bakımından kısımlara ayrılır. Her iki takdirde de orta terim, 15 

onun mukaddem’i ve tÀlí’ai olur. Böylece dört kısmı vardır. Tamamında sonuç vermesinin 

şartı, iki öncülden birinin olumlu olmasından sonra onlardan birinin tümel olmasıdır. Eğer 

bitişik şartlı, olumlu olursa, tÀlí’si manièatu’l-cem’e ortak olur. Eğer her ikisi de olumlu 

olursa, mukaddem’i de manièatu’l-òulÿ’ya ortak olur. Aksine her her ikisi de olumsuz olursa, 

sonuç, cins ve nitelik bakımından ayrık şartlı gibiolur. Onu lazımla bereber bir araya 20 

getirmeyi imkÀnsız kılan şey, onu melzÿmla beraber de bir araya getirmeyi imkÀnsız kılar. 

Melzÿmla beraber hali olan şey, lazımla beraber hali değildir. Onu melzÿmla beraber bir 

araya getirmeyi caiz kılan şey, onu lazımlaberaber bir araya getirmeyi de caiz kılar. Ve 

lazımla beraber hali olan şey, melzÿmla beraberde hali olur. 

 25 

[3] Bitişik şartlı olumsuz olduğu zaman, [kıyasın sonuç verme şartı, olumsuz bitişik 

şartlının] ya tümel olması ya da onun mukaddem’inin manièatu’l-cem ve tÀlí’sinin de 

manièatu’l-òulÿ ile ortak olmasıdır. Sonuç, tümel manièatu’l-òulÿ ile beraber, nicelik ve 

nitelik bakımından bitişik şartlı gibi “manièatu’lcem”dir. Ve eğer bitişik şartlı tümel olursa, 

aynı şekilde nicelik ve nitelik olarak bitişik şartlı gibi manièatu’l-òulÿ gerekli olur. Bunun 30 

dışında sonuç, tikel olumsuz olan manièatu’l-òulÿ’dur.  
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[4] Bütününün açıklaması, sonucun çelişiğinin alınması ve olumsuz bitişik şartlının çelişiğini 

eld etmek için, ayrık şartlı öncülden gerekli olan şeyle beraber ayrık şartlıdan gereken şeye 

bitiştirilmesidir. 

 

UyarıUyarıUyarıUyarı    5 

[5] Zikrettiğimiz şeylerden bir şartın yokluğu sebebiyle, iki olumlu, kıyasın terimlerine 

uygun olan bir sonuç vermediğinde, eğer ayrık şartlı manièatu’l-òulÿ olursa, orta terimin 

çelişiğinin nasıl olursa olsun onları gerektirmesinden dolayı, bitişik şartlının tarafının 

çelişiğinden ve ayrık şartlının tarafının aynından olan tikel bitişik şartlı bir sonuç verir. Eğer 

ayrık şartlı, manièatu’l-cem olursa, nasıl olursa olsun orta terimin onları gerektirmesinden 10 

dolayı bitişik şartlının tarafının aynından ve ayrık şartlının tarafının çelişiğinden olan tikel 

bitişik şartlı bir sonuç verir. Olumlu hakikiyelerin sonuçları, olumsuz olmaksızındır. Bu 

açıklamalar, üçüncü[şekil]dendir. Biz, onun zayıflığını açıklamıştık. 

 

[6] Şeyh [ŞifÀ’da] şöyle dedi: Tikel olan hakikiye, büyük öncül olduğu zaman, tÀlí ortak olan 15 

tümel olumlu bitişik şartlı ile beraber bir sonuç vermez. Örneğin: Her ne zaman A, B 

olduğunda, C’de D’dir. Bazen ya C, D’dir, ya da V, R’dir hakiki olarak. 

 

[7] Keşf’in sahibi şöyle dedi: Bu, onun sonuç çıkarma işinden dolayı bozuktur: Bazen ya A, 

B’dir, ya da V, R’dir manièatu’l-cem olarak. Çünkü yüklemlide lazımın nefyi, böyle bir 20 

nitelikle melzÿmun nefyidir. Orta terimin çelişiği, küçük terimin çelişiğini ve büyük terimin 

aynını gerektirir. Bu, üçüncü[şekil]den, mukaddem’i küçük terimin çelişiği, tÀlí’si büyük 

terimin aynı olan tikel olumlu olan bitişik şartlı bir sonuç verir. Şeyh, terimler hakkında, 

sonucun kıyasla olan uyumuna dikkat etmemiştir[; çünkü sonuç, bazı sÿretlerde küçük 

terimin çelişiğinden ve büyük terimin aynından, bazı suretlerde de bunların aksinden alınır]. 25 

 

[8] Biz şöyle deriz: Bu, geçersizdir, çünkü lazım, genel olduğunda, yüklemlide nasıl olursa 

olsun şeyin uyuşmazlığından, onun melzÿm ile uyuşmazlığı lazım gelmez, çünkü “her ne 

zaman şey akıl ise, hareket eden değildir. Ve bazen ya şey hareketli değildir, ya da sakin 

değildir hakiki olarak” sözümüz cisimlerde olduğu gibi, “her ne zaman şey akıl olursa, sakin 30 
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değildir” sözümüzün doğru luğu ile beraber doğru olur. Daha önce geçtiği gibi, üçüncü 

şeklin sonuç vermesi zayıftır. 

 

[9] Ve Şeyh şöyle dedi: TÀlí’si ortak tümel olumlu bitişik şartlı bir öncülle tümel olumsuz 

manièatu’l-òulÿ bir öncül sonuç vermez. Örneğin: Her ne zaman A, B ise, C de D’dir. Ve 5 

hiçbir zaman ya C, D değildir, ya da V, R değildir manièatü’l-òulÿ olarak. 

 

[10] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Çünkü o, şu sonucu verir: Hiçbir zaman ya 

A, B değildir, ya da V, R değildir manièatü’l-òulÿ olarak, aksi durumda onun çelişiği doğru 

olur ve o da şu sözümüzdür: Bazen ya A, B olabilir, ya da V, R olabilir manièatü’l-òulÿ 10 

olarak. Ve o zaman da olumsuz yanlış olur, çünkü melzÿmla beraber òulÿ’nun imkÀnsızlığı, 

lazımla beraber onun imkÀnsızlığını gerektirir.[Bundan dolayı da V-R ve C-D arasında 

“òulÿ’nun menèi” gerekli olur. Takdir edilen, òulÿ’nun menèi’nin olumsuzudur. Bu da 

òulf’tur.] 

 15 

[11] Şeyh, ona şöyle delil getirdi: “Her ne zaman bu, èaraz ise, bir yere sahiptir”, “hiçbir 

zaman ya o, bir yere sahip değildir, ya da cevher olmayan değildir” ve “hiçbir zaman ya o bir 

yere sahip değildir, ya da birincisinde birbirini gerektirme[telazum] ve ikincisinde “birbirini 

itme[teèanud]” ile beraber her miktar sonsuz olmayan değildir” sözlerimizle beraber doğru 

olur. 20 

 

[12] Zamanımızın değerli bilginlerininin bazıları[ndan olan MeùÀliè’nin sahibi onu] şöyle 

cevapladı: [Olumsuz manièatü’l-òulÿ olan] sonuç, birinci kıyasta, èaraz ve cevher olmayan 

arasındaki “òulÿ’nun menèi”nin yokluğu ile beraber zorunlu olarak doğrudur. İkinci kıyasta 

büyük öncül, eğer onun üzerine “birbirini ite taraflar[èinÀdiye]” olarak alınırsa, onun 25 

çelişiğinin “birbirini iten taraflar[èinÀdiye]” olarak doğru olmadı yanlış olur. Ve o da şu 

sözümüzdür: Bazen ya o bir yere sahiptir, ya da sahip değildir. Bu şey, èaraz olduğu zaman, 

aralarında òulÿ’nun imkÀnsızlığı dolayısıyla “her miktar, sonlu değildir manièatü’l-òulÿ 

olarak”. Eğer onun üzerine “ittifakiye” olarak alınırsa, bu şey, èaraz olduğu zaman, aynı 

şekilde aynlış olur. Eğer èaraz olmazsa, iki tikelinde yanlışı gerekli olur ve sonuç, olumsuz 30 

manièatü’l-òulÿ olarak doğru olur.[Bunlar, onun zikrettikleridir.] 
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[13] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: [“Bazen ya o bir yere sahiptir, ya da her 

miktar, sonlu değildir” sözümüz olarak] zikredilen tikel, yapısı èinÀdiye olan lazımının 

yokluğundan dolayı, èinÀdiye olmaz. Ve onlardan her birinin çelişiği, diğerinin aynıdır, hatta 

“ittifakiye”sidir.[Bu tikel, èinÀdiye’yi doğrulamazsa, onun çelişiği èinÀdiye’yi doğrular.] Ve 

o zaman da büyük öncül, èinÀdiye’yi doğrular. Fakat onun cevabı şöyledir: Sonuç, birinci 5 

kıyasta doğru, ikinci kıyasta zikredilen tikel olumlunun èinÀdiye olarak doğru olması veya 

doğru olmaması hali değildir. doğru olduğu zaman, çelişiğinin yanlışlığından dolayı büyük 

öncül yanlış olur, aksi durumda sonucun çelişiği, her ikisinin yapısı da bir birini 

gerektirdiğinden dolayı yanlış olur, çünkü ‘bir yere sahip olan şey, èaraz’a eşittir. Bundan 

dolayı da sonuç doğru olur. 10 

 

[14] İkinci yol[meslek]: Orta terim, [bitişik şartlı ve ayrık şartlının]her ikisinde de tam 

olmayan bir cüz olur [ve on altı kısım olur. Çünkü ayrık şartlı ya manièatü’l-cemè olur, ya da 

òulÿ olur ve her iki takdirde de ya olumlu olur, ya da olumsuz olur. Dört takdite göre ya 

bitişik şartlı küçük öncül olur, ya da büyük öncül olur. Sekiz takdire göre, onların her biri ya 15 

onun mukaddem’i, ya da tÀlí’si olur. böylecede onların her bir kısmında dört şekil ortaya 

çıkar. Ve her bir kısım iki sonuç verir. Bir:]  Bitişik şartlının ortak olmayan tarafından olan 

bitişik şartlı ve iki ortaktan olan telifin sonucundan ve ayrık şartlının ortak olmayan 

tarafından ortaya çıkan ayrık şartlı bir sonuç verir. Örneğin: Her ne zaman A, B ise, her C’de 

D’dir. Ve ya her D, H’dir, ya da V, R’dir. Şu sonuç çıkar: Her ne zaman A, B ise, ya her C, 20 

H’dir, ya da V, R’dir.  

 

[15] Ayrık şartlının ortak olmayan tarafından bir ayrık şartlı ve bitişin şartlının ve sonucun 

telifinin ortak olmayan tarafından ortaya çıkan bir bitişik şartlı sonuç verir. Örneğin: Ya V, 

R’dir, ya da her ne zaman A, B ise, her C’de H’dir. Bu, iki ortak arasında ve iki öncül 25 

arasında şartların bir araya getirilmesi esnasındadır. Sen, bunlardan haberdarsın ve onun 

modları hakkındaki sözün tafsilatına da hÀkimsin. Bitişik şartlı küçük veya büyük öncül 

olsuğu zaman, ortaklık, onun mukaddem’i ve tÀlí’si hakkında olur ve bundan dolayı da onun 

ayrıntıları hakkında söz uzamaz. 

 30 

[16] Üçüncü yol[meslek]: Orta terin, onlardan birinde tam bir cüz olurken, diğerinde tam bir 

cüz olmaz. Eğer tam olması, bitişik şartlıdan ise, kıyas, yüklemli ve ayrık şartlıdan oluşmuş 
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gibidir ve bitişik şartlı, yüklemlinin yerindedir.[Örneğin: Her ne zaman A, B ise, C’de D’dir. 

Ve daima ya her ne zaman C, D ise, H’de R’dir, ya da V, R’dir. Şu sonuç çıkar: Daima ya 

her ne zaman A, B ise, H’de R’dir, ya da V, R’dir. Çünkü yarık şartlının “her ne zaman C, D 

ise, H’de R’dir” olan mukaddem’i doğru olduğu zaman, ayrık şartlı doğru olur. Bundan 

dolayı da “her ne zaman A, B ise, H’de R’dir” doğru olur. Eğer ayrık şartlının mukaddem’i 5 

doğru olmazsa, “V’de R’dir” olan tÀlí’si doğru olur. Bu sonuç, telifin sonucundan ve ayrık 

şartlının ortak olmayan tarafından oluşur. Bu da yüklemli ve ayrık şartlıdan oluşan kıyasa 

benzer. Örneğin: Her C, B’dir. Ve daima ya her B, A’dır, ya da H, R’dir. Çünkü: “Daima ya 

her C, A’dır, ya da H, R’dir” sonucu çıkar. Aynı şekilde bu sonuç, telifin sonucundan ve 

ayrık şartlının ortak olmayan tarafından oluşur ve ayrık şartlı, ortaklık onlarda tam cüz 10 

olduğundan dolayı yüklemlinin yerindedir ve ayrık şartlıda orada ayrık şartlının yerini alır. 

Tam cüz olması,] eğer ayrık şartlıdan olursa, yüklemli ve bitişik şartlıdan oluşan [kıyas] 

gibidir ve ayrık şartlı, yüklemlinin yerini alır.[Örneğin: her ne zaman A, B ise, ya C, D’dir, 

ya da H, R’dir manièatü’l-cem olarak. Ve daima ya H, R’dir, ya da V, R’dir manièatü’l-òulÿ 

olarak. Şu sonuç çıkar: Her ne zaman A, B olduğunda her ne zaman C’de D ise, V’de R’dir. 15 

Çünkü “C, D’dir”, “V, R’dir”i gerektiren “H, R’dir”in çelişiğini gerektirir. Bundan dolayı da 

“her ne zaman A, B olduğunda, her ne zaman C’de D ise, V’de R’dir” doğru olur. Sonuç, 

bitişik şartlının ortak olmayan cüzünden ve telifin sonucundan oluşur. Bu da yüklemli ve 

bitişik şartlıdan oluşan kıyasa benzer. Örneğin: Her ne zaman A, B ise, her C’de D’dir. Ver 

D, H’dir. Şu sonuç çıkar: Her ne zaman A, B ise, her C’de H’dir. Bu sonuç, bitişik şartlının 20 

ortak olmayan cüzünden ve telifin sonucundan oluşur. Ve ayrık şartlı, ortaklık her ikisinde 

tam bir cüz olduğundan dolayı yüklemlinin yerini alır.] Ve sana da atrık, bu kısımlar 

hakkındaki şartlar ve sonuç gizli kalmaz. 

 

TamamlamaTamamlamaTamamlamaTamamlama    25 

[17] Şartlı kıyaslar arasındaki ortak konular, bazen şartlı kıyaslardan, kıyaslar ister sadece 

şartlılardan oluşsun, ister farklı olsun -veya tersi- yüklemli bir sonuç elde edebilirler. 

 

[18] Birincisine gelince, orada birçok yol[meslek] vardır: 

 30 
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[19] Birinci yol[meslek]: İki bitişik şartlıdan oluşan kıyas hakkında: Ortaklık her birinde tam 

bir cüz ve tam olmayan bir cüz olarak bulunur. Onun sonuç vermesinin şartı, iki mncülün, 

tam olan cüze nisbetle sonuç veren bir telifi kapsamasıdır. Ve telifin sonucunun çelişiğinin, 

iki ortak arasında olumlu tarafla beraber, olumsuz tarafı sonuç olarak vermesidir: tabi eğer 

nitelik bakımından farklı iseler, aksi durumda[eğer nitelik bakımından her iki öncülde uygun 5 

olursa,] diğer öncülün tarafının çelişiğini sonuç olarak verir. 

 

[20] Onun açıklaması, sonucun çelişiğinin, birinci [şekil]de büyük öncülün çelişiğini sonuç 

olarak lede etmek için olumlu tarafa birleştiren òulf  iledir. 

 10 

[21] İkincisi ise onun zıddıdır. 

 

[22] Birinci şekilde [farklı olanların] örneği: Her ne zaman her C, B ise, H’de R’dir. Ve 

hiçbir zaman H, R olmadığında, her B’de A değildir. Şu sonuç çıkar: Her B, A’dır. Aksi 

durumda “her C, A değildir” olur. Bundan dolayıda küçük öncülle beraber şu sonuç çıkar: 15 

Bazen her B A değildir olduğu zaman, H’de R’dir” yüklemli ve bitişik şartlıdan oluşan 

kıyasla ve büyük öncülün çelişiğine döndürülür. 

 

[23] [Birinci şekilde ittifak halinde olanlar hakkında] ikincinin örneği: Her ne zaman her C, 

B ise, H’de R’dir. Ve her ne zaman H, R ise, hiçbir B, A değildir. Şu sonuç çıkar: Bazı C’ler, 20 

A değildir. Aksi durumda “her C, A’dır” olur. Bundan dolayı da küçük öncülle beraber 

“bazen bazı B’ler A olduğu zaman, H’de R’dir” sonucu elde edilir. Ve “bazen H, R olduğu 

zaman, bazı B’lerde A’dır” sözümüze döndürülür. Ve o da büyük öncülütün zıttıdır. 

 

[24] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Daha önce geçtiği gibi, şeyin, çelişiği 25 

gerektirme ihtimali vardır. 

 

[25] [İki bitişik şartlıdan olan] ikincisi [olan yol/meslek]: Ortaklık her birinde de tam bir cüz 

değildir. Onun sonuç vermesinin şartı, her bitişik şartlının taraflarından ortaya çıkan telifin 

sonucunun çelişiğinin sonuç vermesidir: Her bitişik şartlı, bitişik şartlı eğer olumsuz ise, 30 

onun tÀlí’si; eğer olumlu ise, tÀlí’sinin çelişiğidir. Sonra, her iki tÀlí’nin sonuçlarının, 

aranılan yüklemli için sonuç veren telifi kapsamalıdır. 
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[26] İki olumlunun örneği: Her ne zaman C, B ise, B’de A’dır. Ve her ne zaman A, D ise, 

her D’de H’dir. Şu sonuç çıkar: Her C, H’dir. 

 

[27] Onun açıklaması: Küçük öncül “her C, A’dır”ı gerekitirir, çünkü “bazı C’ler, A 5 

değildir”. küçük öncülün mukaddem’i ile beraber, yüklemliden ve bitişik şartlıdan oluşan 

kıyasla onun tÀlí’sinin çelişiğini sonuç olarak verir. Bundan dolayı da “her ne zaman her C, 

B ise, bazı B’lerde A değildir” doğru olur. Bu da òulf’tur. Büyük öncül, daha önce 

açıkladığımız gibi, “her A, H’dir”i gerektirir. Ve her ikisi de bizzat “her C, H’dir”i sonuç 

olarak verir. Ve o da aranılan şeydir. Sen,  bir şeyin çelişiği gerektirmesinden bunun bozuk 10 

olduğunu öğrenmiştin. 

 

[28] İki olumsuzun örneği: Her ne zaman her C, B olmadığında, her B’de A değildir. Ve her 

ne zaman her A, D değilse, her D’de H değildir. Şu sonuç çıkar: Her C, H’dir. 

 15 

[29] Onun açıklaması: Küçük öncül “her C, A’dır”ı gerektirir[; çünkü şayet “her C, A 

değildir” doğru olursa, “her ne zaman her C, B ise, her C’de B’dir”. Ve her C, A’dır” doğru 

olur. Her ne zaman doğru olursa, “her B, A değildir”i ve “bundan dolayı da her ne zaman her 

C, B ise, her B’de A değildir”i gerekitirir. Ve küçük öncül “her ne zaman her C, B 

olmadığında her B’de A değildir” olur. Bu da òulf’tur.], aksi durumda onun çelişiği, onun 20 

mukaddem’i ile beraber, onun çelişiğini gerektirir. Büyük öncül “her A, H’dir”i gerektirir. 

Ve her ikisi de “her C, H’dir”i sonuç olarak verir. 

 

[30] İki ayrık şartlıdan oluşan üçüncü[yol/meslek]: Ortaklık, onlardan birinde tam bir cüz ve 

aynı şekilde tam olmayan cüz olarak bulunur. Sonuç vermesinin şartı, iki öncülden birinin 25 

tümel olması, nitelik bakımından farklı olması ve cins bakımından ittifak etmiş olmasıdır. 

Telifin sonucunun çelişiği, iki ortak arasında, olumlu tarafla beraber manièatü’l-òulÿ’da 

olumsuz tarafı, manièatü’l-cem’de aksini sonuç olarak verir. 

 

[31] Onun açıklaması, yüklemli ve bitişik şartlıdan ve sonrada bitişik şartlı ve ayrık şartlıdan 30 

oluşan kıyastan olan òulf iledir. Onun örneği: Manièatü’l-ulÿ olan iki ayrık şartlı: Daima ya 

her C, B’dir, ya da H, R’dir. Ve daima ya C, R değildir, ya da bazı B’ler A’dır. Şu sonuç 
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çıkar: Hiçbir C, A değildir. Aksi durumda “bazı C’ler A’dır” olur ve o da “her ne zaman her 

C, B ise, bazı B’ler A’dır”ı gerektirir ve olumlu ile beraber, olumsuzun çelişiği sonuç olarak 

çıkar. Onun örneği: Her ikisininde manièatü’l-cem olması: Daima ya hiçbir C, B değildir, ya 

da H, R’dir. Ve daima ya H, R’dir, ya da her B, A’dır. Şu sonuç çıkar: Bazı C’ler A’dır. aksi 

durumda “hiçbir C, A değildir” olur ve o da “her ne zaman her B, A ise, hiçbir C, B 5 

değildir”i gerektirir ve olumlu ile beraber, olumsuzun çelişiğini sonuç olarak verir. 

 

[32] Onlardan[iki ayrık şartlıdan olan] dördüncü[yol/meslek]: Ortaklık, onlarda sadece tam 

bir cüz olarak bulunur. Sonuç vermesinin şartı, telifin sonucun çelişiği, [manièatü’l-òulÿ] 

eğer olumsuz ise, manièatü’l-òulÿ’nun tarafları arasında onlardan biriyle diğer tarafın aynını 10 

sonuç olarak verir. Eğer olumlu ise, çelişiğini sonuç olarak verir. Manièatü’l-cem’in tarafları 

arasında diğerinin aynıyla beraber, eğer olumsuz ise, diğer tarafın çelişiğini veya eğer 

olumlu ise onun aynını sonuç olarak verir. Sonra,  iki telifin sonuçları, aranılan yüklemli için 

sonuç veren telifi kapsamalıdır. 

 15 

[33] Onun iki olumsuzdan örneği: Daima ya her C B olmayan değildir, ya da her B A 

olmayan değildir. Ve daima ya her A, D değildir, ya da her D, H’dir manièatü’l-cem olarak. 

Şu sonuç çıkar: Her C, H’dir. 

 

[34] Onun açıklaması: Birincisi [olan küçük öncül], “her C, A’dır”ı gerektirir. Aksi durumda 20 

onun çelişiği, onun mukaddem’inin çelişiği ile beraber, onun çelişiğini gerektiren bitişik 

şartlı dolayısıyla sonuç veren bir kıyas düzenler. Ve o da şu sözümüzdür: her ne zaman her 

C, B ise, her B, A değildir. İkincisi “her A, H’dir”i gerektirir. Aksi durumda onun çelişiği, 

onun mukaddem’inin aynıyla beraber, onun çelişiğini gerektiren bitişik şartlı için sonuç 

veren kıyas düzenler. Ve o da şöyledir: Her ne zaman her A, D ise, her D’de H değildir. O 25 

ikisi şu sonucu verir: Her C, H’dir. 

 

[35] İki olumludan onun örneği: Daima ya her C, B değildir, ya da her B, A’dır manièatü’l-

òulÿ olarak. Ve daima ya her A, D’dir, ya da her D, H değildir manièatü’l-cem olarak. Şu 

sonuç çıkar: Her C, H’dir. 30 
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[36] Onun açıklaması: Birincisi [olan küçük öncül], “her C, A’dır”ı gerektirir. Aksi durumda 

onun çelişiği, onun mukaddem’inin çelişiği ile beraber, onun zıttını gerektiren bitişik şartlı 

dolayısıyla sonuç veren bir kıyas düzenler. Ve o da şu sözümüzdür: Her ne zaman her C, B 

ise, her B, A değildir. ( Ve o da ) “daima her C, B değildir, ya da her B, A değildir 

manièatü’l-òulÿ olarak”ı gerektirir ve o da küçük öncülün zıttıdır. İkincisi [olan büyük öncü], 5 

“her A,  H’dir”i gerekitirir. Aksi durumda onun çelişiği, onun mukaddem’inin aynıyla 

beraber, iki taraf arasındaki luzÿm için sonuç veren bir kıyas düzenler. Ve o da şu 

sözümüzdür: Her ne zaman her A, D ise, her D’de H’dir. ve her ikisi de “her C, H’dir”i 

sonuç olarak verir. 

 10 

[37] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Sen onun daha önce öğrenmiştin. 

 

[38] Bir bitişik şartlı ve ayrık şartlıdan ol[uş]an beşincisi: Ortaklık, onlarda tam bir cüz 

olarak ve tam bir cüz olmayarak bulunur. Oradaki belirleyici unsur, aranılanm yüklemliyi 

sonuç olarak elde etmek için manièatü’l-cem’de zikredilen şartlar üzerine, eğer ayrık şartlı 15 

manièatü’l-cem olursa, bitişik şartlıdan olan lazım manièatü’l-cem’in manièatü’l-cem ile 

beraber olmasıdır ve aranılan yüklemliyi sonuçolarak lede etmek için zikredilen şartlar 

üzerine, eğer ayrık şartlı manièatü’l-òulÿ olursa, bitişik şartlıdan olan manièatü’l-òulÿ’nun 

manièatü’l-òulÿ ile beraber olmasıdır. 

 20 

[39] [Ayrık şartlının manièatü’l-cem olduğu ] birincinin örneği: Daima ya hibir C, B 

değildir, ya da H, R’dir mani´atü’l-cem olarak. Ve bazen H, R olduğu zaman, her B’de A 

değildir. Şu sonuç çıkar: Bazı C’ler A’dır. Çünkü bitişik şartlı dolayısyla “daima ya H, R’dir, 

ya da her B, A’dır manièatü’l-cem olarak” sözümüzü gerektirir ve kıyas, şartlarıyla 

manièatü’l-cem’den oluşan kıyasa irca edilir ve aranılan yüklemli sonuç olarak elde edilir. 25 

 

[40] [Ayrık şartlının manièatü’l-òulÿ olduğu] ikincinin örneği: Her ne zaman her C, B 

değilse, H’de R’dir. Ve daima ya H, R değildir, ya da bazı B’ler A’dır manièatü’l-òulÿ 

olarak. Şu sonuç çıkar: Hiçbir C, A değildir. Çünkü bitişik şartlı dolayısıyla “daima ya her C, 

B’dir, ya da H, R’dir manièatü’l-cem olarak. Bundan dolayı da kıyas, manièatü’l-òulÿ’dan 30 

oluşan kıyasdlara irca edilir ve aranılan yüklemli sonuç olarak elde edilir. 
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[41] Onlardan[bir bitişik şartlı ve bir ayrık şartlıdan oluşan yolun] altıncısı: Ortaklık, her 

ikisinde de tam bir cüz olarak bulunmaz. Oradaki belirleyici unsur, her yüklemli öncülün, 

onlardan birini ve aranılan yüklemli için sonuç veren kıyası gerektiren diğer 

[yüklemli]öncülle bir düzen(kıyas)i gerektirmesidir. 

 5 

[42] Onun örneği: Hiçbir zaman her B, C olmadığında, her B’de A değildir. Ve daima ya her 

A, D değildir, ya da her D, H değildir manièatü’l-cem olarak. Şu sonuç çıkar: Her C, H’dir. 

Çünkü bitişik şartlı “her C, A’dır”ı gerektirir. Ayrık şartlı da “her A, H’dir”i gerektirir. Her 

ikisi de[ ancak bitişik şartlı “her C, A’dır” ı gerekitirdiğinde] aranılan şeyi sonuç olarak 

verir[; çünkü şayet “her C, A değildir” doğru olursa, “her ne zaman her C, B ise, her C’de 10 

B’dir ve her C, A değildir” doğru olur. Her ikisi doğru olduğunda, “her B, A değildir ve 

bundan dolayı da her ne zaman her C, B olmadığında her B’de A değildir” gerekli olur. 

Bitişik şartlı da “hiçbir zaman her C, B olmadığında her B’de A değildir” olur. Bu òulf’tur. 

Ayrık şartlının “her A, H’dir”i gerektirmesine gelince, şayet “A, H değildir” doğru olursa, 

“her ne zaman her A, D ise, her A’da D’dir ve her A’da H değildir” doğru olur. Her ne 15 

zaman ikisi doğru olursa, “her D, H değildir. Bundan dolayı da her ne zaman her A, C ise, 

her D’de H değildir” gerekli olur. Ve o da “daima ya her A, D’dir, ya da her D, H’dir”i 

gerektirir. Böylece ayrık şartlı “daima ya her A, D değildir, ya da her D, H değildir” olur. Bu 

da òulf’tur.] 

 20 

[43] Bir yüklemli ve bir bitişk şartlıdan oluşan yedinci [yol/meslek]: Oradaki belirleyici 

unsur, eğer [bitişik şartlı] mukaddemi dolayısıyla tümel ise, tÀlí’si için mukaddem’i ile 

beraber veya tÀlí’siyle beraber bitişik şartlının tarafları arasında telifin sonucunun çelişiğini 

sonuç olarak elde etmek ve yüklemli ile beraber sonucun telifinin sonuç veren bir telifi 

kapsamasıdır: taki lazım olan yüklemliden ve [kıyasın bir cüzü olan]yüklemliden aranılan 25 

yüklemli gerekli olsun. 

 

[44] Onun örneği: Hiçbir zaman her C, B olmadığında, her B’de A değildir. Ve her A, H 

değildir. Şu sonuç çıkar: Her C, H’dir. Çünkü bitişik şartlı “her C, A’dır”ı gerektirir ve o da 

yüklemli ile beraber aranılan şeyi sonuç olarak verir. 30 
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[45] Bir yüklemli ve bir nitişik şartlıdan oluşan sekizinci [yol/meslek]: Oradaki belirleyici 

unsur, bir yüklemliyle beraber ayrık şartlının bir yüklemliyi gerektirmesi, aranılan 

yüklemliyi sonuç olarak vermesidir. Bundan dolayı da o zaman telifin sonucunun çelişiğinin, 

manièatü’l-òulÿ’da ayrık şartlının taraflarından birinin çelişiği diğerinin aynıyla beraber ve 

olumsuz manièatü’l-cem’de ayrık şartlının taraflarından birinin aynı, diğerinin çelişiği ile 5 

beraber olumsuz ayrık şartlının tarafları arasında sonuç vermesi gerekir. 

 

[46] [Manièatü’l-òulÿ olan] birincisinin örneği: Daima ya her C, B değildir, ya da her B, A 

değildir manièatü’l-òulÿ olarak. Ve her A, H’dir. Şu sonuç çıkar: Her C, H’dir. Çünkü ayrık 

şartlı, daha önce geçtiği gibi, “her C, A’dır”ı gerektirir[; çünkü şayet “her C, A değildir” 10 

doğru olursa, “her ne zaman her C, B ise, her B’de A’dır” doğru olur ve o da “daima ya her 

C, B değildir, ya da her B, A değildir”i gerektirir. Ve küçük öncül de “daima ya her C, B 

olmayan değildir, ya da her B, A olmayan değildir” olur. Bu da òulf’tur. Ayrık şartlıdan “her 

C, A’dır” ortaya çıktığı zaman, biz onu] yüklemli ile beraber aranılan şeyi sonuç olarak 

ver[en yüklemliye bitiştiririz.] 15 

 

[47] Manièatü’l-cem olan] ikincisinin örneği: Daima ya her C, B değildir, ya da her B, A 

değildir manièatü’l-cem olarak. Ve her A, H’dir. Şu sonuç çıkar: Her C, H’dir. Çünkü ayrık 

şartlı, daha önce geçtiği gibi, “her C, A’dır”ı gerekitirir[; çünkü şayet “her C, A değildir” 

doğru olursa, “her ne zaman her C, B ise, her C’de B’dir. Ve her C, A değildir. Ve her ne 20 

zaman böyle ise, her B’de A değildir. Ve her ne zaman her C, B ise, B’de A değildir” doğru 

olur ve o da “daima ya her C, B’dir, ya da her B, A’dır manièatü’l-cem olarak”ı gerektirir. 

Ve küçük öncül de “daima ya her C, B değildir, ya da her B, A değildir” olur. Bu da òulf’tur. 

“Her C, A’dır” gerekli olduğu zaman, biz onu “her C, H’dir” sonucunu elde etmek için “her 

A, H’dir”e bitiştiririz. Ki zaten o da aranılan şeydir.] 25 

 

[48] Sen, artık bunların tamamını, şekillerin keyfiyetini, modların niceliğini biliyorsun. 

İkinci bir araştırma ile sana düşen, yüklemli kıyaslardan şartlıları sonuç olarak elde etmektir. 

Örneğin: Her C, B’dir. Ve her B, A’dır. O şu sonucu verir: Her ne zaman her D, C ise, her 

D’de A’dır. Çünkü birinci yüklemli “her ne zaman D, C ise, her D’de B’dir”i gerektirir. 30 

İkincisi “her ne zaman her D, B ise, her D’de A’dır”ı gerektirir. Ve her ikisi de aranılan şeyi 

sonuç olarak verir. 
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UyarıUyarıUyarıUyarı    

[49] Onun bu yönden kıyası, terimlerin bazılarının değiştitilmesi ve öncüllerin bazılarının 

bizzat sonucun lazımlarına döndürülmesi vasıtasıyla olur. Çünkü o, kıyasının tanımını içine 

alır, böyledir, aksi durumda, kıyas değil, gerektirenler[müstelzimÀt]dir. 

    5 

EkEkEkEk    

[50] İki öncülden iki kıyas veya iki orta terim itibarıyla ikiden fazla veya iki sonuca nisbetle 

ikiden fazla veya ortaklığın tam ve tam olmaması bakımından da ikiden fazla kıyas 

oluşabilir. Birincisi itibariyle sonuç, gerekli olur. İkincisi itibariylede aynı şekilde (sonuç 

gerekli) olur. Örneğin: Her ne zaman her C, B ise, her D de T’dir. Ve her ne zaman her D, T 10 

ise, her B de A’dır. Şu sonuç çıkar: Her ne zaman her C, B ise, her B de A’dır. Aynı şekilde 

şu sonuç çıkar: Her ne zaman her C, B ise, her C de A’dır. Bua göre örnekleri kıyas et. 

 

SonsSonsSonsSonsözözözöz    

[51] Orta terimi tekrar etmeyen birçok kesin (iútirÀní) vardır, ancak bunlar “nisbet kıyası” 15 

olarak ortaya çıkarlar ki o da birbirine nisbet edilenleri beraberce alıp onlardan birini küçük 

öncülde veya hem küçük öncülde hem de büyük öncülde diğeri hakkında yüklem olacak 

şekilde almaktır. Böyle bir kıyas, bazen bizatihi kullanılan öncüllerin zatı gereği sonuç verir, 

bazen de, bizzat bu öncüller dolayısyla değil de bunların dışındaki yabancı öncüller 

vasıtasıyla sonuç verir. 20 

 

[52] [Bizzat sonuç veren] birincisine gelince, onun konusu küçük terim, onun yüklemi küçük 

öncülde büyük öncülle beraber olan nisbettir. Örneğin: Zeyd, Bekir’in babasıdır. Ve Bekir 

Halid’in kardeşidir. Şu sonuç çıkar: Zeyd, Halid’in kardeşinin babasıdır.[Çünkü Zeyd, 

Bekir’in babası olmaya nisbet edilendir ve Bekir’de Halid’in kardeşi olmaya nisbet edilendir. 25 

Bundan dolayı da Zeyd, babalık bakımından Halid’in kardeşine nisbet edilen olur.] Ve bu da 

açıktır, çünkü nisbet edilenin nisbet edilene, bu nisbetle nisbet edilmesi nisbet edilen olur. 

Örneğin: Zeyd, Bekir’in babasıdır. Ve Bekir, Àlimdir. Ve bu durumda Zeyd, Àlimin 

babasıdır. Örneğin: A, B’ye eşittir. B’de C’ye eşittir. Bu durumda A, C’nin eşit olduğu şeye 

eşittir. A, B için cüzdür. B’de C için cüzdür. Bu durumda A, C’nin cüzü için cüzdür. A, 30 
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B’nin melzÿmudur. Ve B’de C’nin melzÿmudur. Bu durumda A, C’nin melzÿmunun 

melzÿmudur. Bunun üzerine, yine örneğin: İnci, kutudadır. Kutu, sandıktadır. İnci, sandığın 

olduğu yerdedir. İnsan, nutefedendir. Ve nutfe, unsurlardandır. Bu durumda insan, unsurların 

olduğu şeydendir. Renk, cisimdedir. Ve her cisim cevherdir. Bu durumda renk, cevher olan 

şeydedir. 5 

 

[53] İkincisine gelince ve o da bizzat olmakasızın [başka bir sözü sonuç veren] olan şeydir. 

Bundan dolayı onun konsu küçük terim, onun yüklemi büyük terimdir. Örneğin: A, C’ye 

eşittir ve C’nin melzÿmudur. İnci, sandıktadır. İnsan, unsurlardandır. Renk, cevherdedir. 

Ancak bu, bizzat olmaz, çünkü şayet bu kıyasın zatı dolayısıyla [sonuç veren] olursa, [onun 10 

sonucu] ondan farklı olur. Böyle değildir, çünkü biz, “A, B’den farklıdır. Ve B’de C’den 

farklıdır” dediğimiz zaman sonuç elde edilmez. Veya biz şöyle deriz: A, B’nin yarısıdır. Ve 

B’de C’nin yarısıdır. Ve aynı şekilde şayet biz “insan, nutfedendir. Ve nutfe, akıcıdır”dersek 

[ondan “insan akıcıdır,” sonucu çıkmaz] belki zikredilen başka bir sözü gerektirir. Bundan 

dolayı da (sonuç) ancak garíb öncüller vasıtasıyla gerekli olur,  ilimlerde fayda veren kıyas 15 

biz-zat kıyasta kullanılan öncüller vasıtasıyla sonuç veren kıyastır. Allah, en iyi bilendir. 

    

Kıyasın Kıyasın Kıyasın Kıyasın İkinci Kısmı İkinci Kısmı İkinci Kısmı İkinci Kısmı     

Seçmeli (İstiånÀí) KıyasSeçmeli (İstiånÀí) KıyasSeçmeli (İstiånÀí) KıyasSeçmeli (İstiånÀí) Kıyas    

[1] O, [ister bitişik olsun, ister ayrık olsun] bir şartlı ve ister yüklemli olsun, ister şartlı olsun 20 

onun cüzlerinden biri olan veya onun cüzlerinden birinin çelişiği olan diğer bir öncülden 

oluşur.  

 

[2] Onun sonuç vermesinin şartı, üç şeye bağlıdır: 

 25 

[3] Üç şeyden birincisi: Ya şartlının varlığının tümel olması, ya istiånÀí’nin varlığının tümel 

olması, ya da istiånÀí halin varlığının şartlının hali olması. Çünkü şartlı, eğer tümel olursa, 

sonucun luzÿmu açıktır. Eğer tümel olmazsa, geriye kalan iki işten birinin [, yani tikel ve 

şahsí] olması gerekir,[eğer tikel olursa, istiånÀí’nin varlığının, şartlının ve istiånÀi’nin haliyle 

bir leşene kadar, tümel olması gerekir. istiånÀi’nin tümel olmasından murad, bütün 30 

zamanlarda ve mukaddemle beraber iktirani mümkünm konuların tamımında olmasıdır. 
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Bundan dolayı da o, şartlıların tahkiki esnasında geçti. Çünkü tikel şartlı, bazen 

mukaddem’in tabiatı bakımından olabilir. Örneğin: Bazen şey canlı olduğunda, uyuyandır. 

Bazen tikel şartlı, fertlerden bir fert bakımından olur. Örneğin: Bazen şey canlı olduğunda, 

insandır. Biz orada mukaddem’in tabiatı bakımından olanı açıkladık ve zamanlardan bir şey 

hakkında da ortaya bir şey konuldu, aksi durumda şartlıların tahkikindedir. Bundan dolayı da 5 

o zaman orada istiånÀi bütün zamanlardan tamam olur. Fert bakımından olmasına gelince, 

orada tamam olmaz, belki orada istiånÀi’nin bütün zamanlardan ve iktirani mümkün 

konuların tamamında olması gerekir. Çünkü fert bakımından şartlının, zaman olmaksızın 

vaz(konuluş bakımından) tahkik edilmesi caizdir. Örneğin: bazen şey canlı olduğu zaman, 

èankÀ’dır. Bundan dolayı da o zaman istiånÀi’nin bütün zamanlarda ve mümkün işlerin 10 

tamamında olması gerekir. 

 

[3.1] Sen dersen ki: Bu, bu örnekte olduğu gibi imkÀnsızıdır, çünkü öyle söylenmesi geçerli 

değildir, ancak canlının bütün zamanlarda ve onun için mümkün konuların tamımında 

mevcut olabilir, çünkü canlı, yapısı itibariyle mevcut olmak için èankÀ’nın özelliği olan 15 

vaz(ortaya konuluş) üzerinde değildir. 

 

[3.2] Derim ki: İddia edilen şey şudur: Şayet şartlı ve istiånÀi, bu yönde doğru olursa, her 

ikiside bütün maddesi bakımından doğru olarak sonuç vermez. Bundan dolayı da her ikisinde 

bize zarar vermeden bir şey ortadan kalkar. Eğer şartlı şahsí olursa, şartlının halinin 20 

istiånÀi’nin hali olması gerekir: taki her iki halde birleşsinler. Örneğin: Eğer A, bu zamanda 

veya vaz edilişte B ise, C’de D’dir, ancak A, bu zamanda veya bu vaz edilişte B’dir. Şu 

sonuç çıkar: C, bu zamanda veya bu vaz ile beraber D’dir.] aksi durumda şartlının halinin, 

istiånÀi’nin hali olmaması caizdir. 

 25 

[4] İkincisi: Şartlının varlığı, ittifaki değildir. Çünkü öyle olan istiånÀí, başka bir şey ifade 

etmez. Eğer o[ittifakiye] bitişik şartlı olursa, onun tÀlí’siyle nilinen, vaz’a veya ittisale 

dayanmaz ve ne tÀlí’nin ortadan kaldırılmasıyla aralarındaki alakanın yokluğundan dolayı 

mukaddem ortadan kalkması, ne de aynı şekilde ittifakiye gerekli olur. ÒÀããa’ya gelince, 

bitişik şartlının doğruluğunun imkÀnsızlığı onun taraflarıyla beraberdir. èÁmm olana gelince, 30 

tarafların doğruluğu dolayısıyladır ve bundan dolayı da mukaddem’in çelişiği gerekli olmaz. 

ittifaki, eğer ayrık şartlı olsada aynıdır. 
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[5] [Bir grup tarafından] denilmiştir ki,[ittifaki, eğer ayrık şartlı olursa,] iki taraftan birinin 

tayini olan veya iki taraftan birinin çelişiğinin tayini olan bir şey ifade eder [bitişik şartlı 

olmaksızın, çünkü ayrık şartlının taraflarından birinin doğruluğu veya diğerinin yanlışlığı, 

eğer kıyastan önce bilinirse, bu durumda onun aynıyla bilinir değildir ve kıyas bir şey ifade 5 

eder. Ve bu da bitişik şartlının hilafınadır. Eğer orada bilinen, bir tayin üzerinde kıyastan 

önce biline ise, bu durumda o zaman bir şey ifade etmez.] 

 

[6] Üç: Onun[, yani şartlının] varlığı, varlığı olumsuz olanın indindekinden farklı olarak 

olumludur. Bu da açıktır. [Şayet olumsuz olursa, sonuç vermeyen farklılık ortaya çıkar. 10 

Şartlı, eğer bitişik şartlı oldyğu zamana gelince, bu durumda bazen kıyas doğru olur ve hak, 

her iki halde mukaddem’in doğruluğu ile beraber, bazen tÀlí’nin doğruluğu ve bazende onun 

yanlışlığı ile olur ve aynı şekilde doğru olur. Ve hak, her iki surettede talinin yanlışlığı ile 

beraber bazen mukaddem’in yanlışlığı ve bazende onun doğruluğu ile olur.] 

 15 

[7] Keşf’in sahibi ve müteaòòirÿn’dan bir grup bilgin şunu iddia etti: Tikel şartlı, sonuç 

vermez, çünkü o, istiånÀi’nin devamının takdiri üzere, vaz bakımından şartlının ebedi olarak 

sabit olmama ihtimalinden dolayı sonuçla beraber bir kesinlik[yaúín] ortaya çıkmaz. Bundan 

dolayı da biz onun bozukluğunu şartlıların tahkikinde açıklamıştık. 

 20 

[8] Sen bunları öğrendiğin zaman, biz şöyle deriz: Şartlı, eğer bitişik olursa, onun 

mukaddem’nin aynı olan ve onun tÀlí’sin aynı olan istiånÀi’yi ve onun tÀlí’sinin çelişiği, 

onun mukaddem’inin çelişiği olan istiånÀi’yi, luzÿmun tahkikiyle, sonuç olarak verir ve 

ilimler için tahkiki olarak döndürülmez. 

 25 

[9] Eğer ayrık şartlı ise ve eğer hakikiye ise, nasıl olursa olsun o ikisinin aynı, diğerinin 

çelişiği olan istiånÀyı ve aksini sonuç olarak verir. Eğer maniètü’l-cem olursa, her iki taraf 

arasında òulÿ’nun ihtimalinden dolayı döndürmesi olmaksızın nasıl olursa olsun her ikisin 

aynı, diğerinin çelişiği olan istiånÀyı sonuç olarak verir. Eğer manièatü’l-òulÿ olursa, her 

ikisinin bir aray getirilmesi ihtimalinden dolayı döndürmesi olmaksızın, nasıl olursa olsun 30 

her ikisin çelişiği, diğerinin aynı olan istiånÀiyi sonuç olarak verir.  
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[10] İmÀm Mulaòòaã’ta şöyle dedi: Bitişik şartlıda tÀlí, mutlaka-i Àmme olursa, onun 

çelişiğinin istiånÀisini sonuç olarak vermez. Örneğin: Her ne zaman bu insansa, ıtlÀk-ı Àmm 

ile bi’l-fiil gülücüdür. Biz “ancak o, gülü değildir” dediğimiz zaman, onun insan olmaması 

gerekmez, çünkü gülücü olmayanların bazıları, zorunlu olarak insandır. TÀlí’nin nefyinde 

devama itibar edilmesine gelince, sonuç verir ve bu da bir şey değildir, çünkü mutlaka-i 5 

Àmme olan tÀlí’nin çelişiği, ancak “daime” olabilir. TÀlí’nin çelişiğinin istiånÀsı, ancak 

devamla beraber olabilir. “Devam”ın itibarı, çelişiğin istiånÀsına fazladan bir kayıt değildir. 

 

UyarıUyarıUyarıUyarı    

[11] Biz, şartlıların modalitesi[ciheti] faslında mukaddem ve tÀlí’nin, 10 

modalitelerinin[cihetlerinin] zatı bakımından beraber ortaya çıktıklarını açıklamıştık. 

Bundan dolayı da o zaman san düşen, sonucun hangi modaliteden[cihetten] olduğunu bilmek 

için mukaddem ve tÀlí’nin cihetine riayet etmendir. Ve sonuç elde etmek için tÀlí’nin 

çelişiğinin istiånÀsı nasıl gerekli olur? 

SonsSonsSonsSonsözözözöz    15 

[12] Bir grup bu kıyasın sonucundan men etti ve dediler ki: Ya mukaddem, ya da tÀlí’nin 

çelişiği olan müsteånÀ, imkÀnsız olması caizdir. Bundan dolayı da mülazemetin, onların 

takdiri üzerinde nefyedilmemesi de caizdir, çünkü muhal, muhali gerektirmede caiz olur. Ve 

sen, bu men’in, zararlı olmadığını biliyorsun, çünkü bu kıyasla tutan, ya tÀlí’nin ıspatını, ya 

da mukaddem’in ortadan kaldırılmasını istiyordur ve onun için bu amaç, ancak birincide 20 

mukaddem’in subutu şartıyla ikincide tÀlí’nin yokluğu şartıyla, ister nefsü’l-emr’de olsun, 

ister hasım nezdinde olsun, ortaya çıkar. Ve o zaman da bu men, onu sonuç olarak vermez, 

çünkü şart, men’in def’iyle tahakkuk ettiği zamandır ve aksi durumda kıyas yoktur. 

    

    25 
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Fasıl Fasıl Fasıl Fasıl     

Kıyasın TabileriKıyasın TabileriKıyasın TabileriKıyasın Tabileri    

 

İçindeki yollar[mesalik]:İçindeki yollar[mesalik]:İçindeki yollar[mesalik]:İçindeki yollar[mesalik]:    

Birinci MeBirinci MeBirinci MeBirinci Meslekslekslekslek    5 

 Basit ve Bileşik Kıyas Basit ve Bileşik Kıyas Basit ve Bileşik Kıyas Basit ve Bileşik Kıyas    

 

[1] [İster iktirani olsun, isterse de istiånÀi olsun] her kıyasta, ne eksik, ne de fazla iki öncül 

bulunur. Eksik olan tarafa gelince, açıktır. Fazla olan tarafa gelince, aranılan şey, ancak 

bilinenlerden elde edilir. Eğer bu aranılan şey, tümel olduğundan dolayı ona nisbet edilirse, 10 

iki öncül ortaya çıkar: Birincisi, bu nisbete delÀlet eder. İkincisi, istiånÀí olan bu bilinene 

delÀlet eder. Eğer nisbet, aranılan şeyin cüzüne olursa[, yani aranılan şeyin cüzlerinden her 

biri bu bilinenlere nisbet edilirse], her nisbet dolayısıyla bir öncül ortaya çıkar. Eğer her ikisi 

arasında ortak bir terim olursa, bu durumda kıyas tamam olur, aksi durumda bilinen kıyas 

olmaz, belki aranılan şeyi sonuç olarak veren kıyaslar için tamamlayıcı olan kıyasların 15 

öncülü olur. Eğer onun cüzlerinden biri, sadece ona nisbet edilirse de böyledir, çünkü bazen 

onun sonuç vereni için öncül olur. Öncüller çoğaldığında, bütüne ihtiyaç duyulur. Orada da 

tek bir kıyas değil, aranılan şey için sonuç veren kıyaslar için tamamlayıcı düzenli kıyaslar 

vardır ve onlardan her biri, sonuç için sonuç veren kıyas olur ve “bileşik kıyaslar” olarak 

isimlendirilir. Eğer onların sonuçları açıklığa kavuşturulursa, “mevsÿle” olarak isimlendirilir. 20 

Örneğin: Her C, B’dir. Ve her B, A’dır. Ve Her A, D’dir. Ve her C, D’dir. Ve her D, H’dir. 

O halde her C’de H’dir. [Eğer onun sonucu açıklığa kavuşturulmaz ise] “mefãÿle” ve 

“maùviye” olarak isimlendirilir. Örneğin: Her C, B’dir. Ve her B, A’dır. Ve her A, D’dir. Ve 

her D, H’dir. O halde her C, H’dir. Her kıyas, bir sonuç verir. Bundan dolayı da 

döndürmedeki gibi onun lazımlarını sonuç olarak verir ve “ùard” ve “göndürme”de hüküm, 25 

tikeller üzerindedir. 
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İkinci Meslekİkinci Meslekİkinci Meslekİkinci Meslek    

Òulfí KıyasÒulfí KıyasÒulfí KıyasÒulfí Kıyas    

[1] O şöyle tasvir edilmiştir: İki çelişikten birinin subutuna, diğer çelişiğin geçersizliğine 

delÀlet etmesiyle delÀlet eden sözdür. Bu tarif, (ağyarını) mani değildir, çünkü ona 

hakikiyeden oluşan istiånÀí girer.[Örneğin: Daima ya A, B’dir, ya da A, B değildir. Ancak A, 5 

B’dir. Şu sonuç çıkar: A, B değil değildir.] ve o [ òulfí kıyas] da [ikincin şeklin birinci 

modunun] sonuç çıkarma işinde söylendiği gibi iki kıyastan oluşur: Birincisi, iktirani. 

İkincisi, istiånÀí. Örneğin: Her C, B’dir. Hiçbir A, B değildir. O halde hiçbir C, A değildir. 

Çünkü şayet “hiçbir C, A değildir” doğru olmazsa, “bazı C’ler A’dır” doğru olur. Şayet “bazı 

C’ler A’dır” doğru olursa,”her C, B’dir” doğru olur. Şu sonuç elde edilir: Şayet “hiçbir C, A 10 

değildir” doğru olmazsa, “her C, B’dir” doğru olur. Bu, “iktirani” kıyastır. Sonra biz, bu 

sonucu alırız ve şöyle deriz: “Ancak her C, B’dir” doğrudur. O da “hiçbir C, A değildir”in 

doğru olduğu sonucunu verir. Bu da “istiånÀí”dir. Onun düzeni, şöyle denilmesidir: Şayet 

sonuç doğru olmazsa, onun çelişiği doğru olur. Şayet çelişiği doğru olursa, sonuç veren 

doğru öncül yanlış olur. Şayet sonuç doğru olmazsa, doğru öncül yanlış olur, ancak o 15 

doğrudur. Sonuç, doğru sonuç verir. Eğer sen òulfí kıyası, “doğru[mustaúím]”e döndürmek 

istersen, sonucun çelişiğini gerektiren muhalin çelişiğini, asla irca edilen doğru öncüle 

bitiştirirsin. Bu, “òulf”un “doğru”ya döndürmesi olarak isimlendirilir ve “òulf” için bir 

döndürmedir, çünkü sonucun çelişiğinin öncülün doğruluğunu iptal etmesi gibidir. Keza, 

öncül, sonucun çelişiğinin doğruluğunu veya zıttını, diğerinin nefyettiği şeyi sonuç olarak 20 

elde etmek için iki öncülden biriyle beraber birleştirilerek geçersiz kılar ve “döndürme 

kıyası” olarak isimlendirilir. [Çünkü “bazı C’ler A’dır” doğru olduğu zaman, biz onu “hiçbir 

A, B değildir” sözümüze birleştiriyoruz. Şu sonuç elde ediliyor: Bazı C’ler, B değildir. Ve o 

da “her C, B’dir” sözümüzün çelişiğidir.] Kıyas bir sonuç vermiş gibidir. Keza sonuç da 

tümel olarak döndürülen iki öncülden biriyle beraber diğer öncülü sonuç olarak verir. 25 

Bundan dolayı da ancak [öncülü] tümel olarak döndürmek için olumlu tarafların eşit olduğu 

şeyde mümkün olur ve “devrí kıyas” olarak isimlendirilir. Ve sonuç olan şey, kıyasın iki 

öncülünden biri yapılır ve “muãÀdere” olarak isimlendirilir. 
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Üçüncü MeslekÜçüncü MeslekÜçüncü MeslekÜçüncü Meslek        

Öncüllerin Elde EdilmesiÖncüllerin Elde EdilmesiÖncüllerin Elde EdilmesiÖncüllerin Elde Edilmesi    

 

[1] Aranılan şeyin taraflarını koy ve her birinin konularının tamamını ve yükleme ister bir 

vasıtayla olsun, ister vasıtasız olsun onların yüklemlerinin tamamını talep et. Aynı şekilde 5 

onlardan birinin olumsuzlandığın şeyin tamamını veya onlardan birinin ondan 

olumsuzlandığı şeyin tamamı talep edilir. Sonra her iki tarafın[konuların ve yüklemlerin] 

onlara olan nisbetine bak. Eğer [aranılan şeyin] konu[su]nun yüklemlerini, [aranılan şeyin] 

yüklemi [ni]n konuları olan şeyde bulursan, birinci şekilden aranılan şeyi ortaya çıkarırsın. 

Söz, diğer şekillerde de aynıdır. 10 

Dördüncü MeslekDördüncü MeslekDördüncü MeslekDördüncü Meslek        

TaólílTaólílTaólílTaólíl    

 

[1] Aranılan şeyi koy ve onun için sonuç verici olan söze bak. Orada aranılan şeyin tümelliği 

ve tikelliğinin bir şeye nisbetinin olması gerekir, aksi durumda onun için sonuç veren olmaz. 15 

Eğer aranılan şeyin tümelliği nisbet olursa, bu durumda “seçmeli (istiånÀí) kıyas” olur. Eğer 

onun tikeli için olursa, nisbete sahip olan cüzün “senin için ya küçük öncülü ya da büyük 

öncülü ortaya çıkarmak için üzerine hüküm verilen mi, kendisiyle hüküm verilenmi” 

olduğuna bak. İki öncülden birini bilirsen, ondan olan diğer cüzü, aranılan şeyin diğer 

cüzüne birleştir. Eğer aralarında bie nisbet ortaya çıkarsa, birinci[nisbet] ile beraber [dört 20 

şekilden olan] teliflerden biri üzerinde telif edilir ve bundan dolayı da o [birleştirilen taraf] 

“aracı” olur ve senin için öncülleri, şekli ve sonucu ayırır, aksi durumda kıyas, basit değild 

bileşik olur. O zaman da öncelikle aranılan şeyin cüzlerini koyduğun gibi iki cüzü de koy. 

Ve her ikisiyle, senin için öncüller, şekil ve sonuç açık olana kadar amel et.  

 25 
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Beşinci MeslekBeşinci MeslekBeşinci MeslekBeşinci Meslek        

İstiúrÀ/TümevarımİstiúrÀ/TümevarımİstiúrÀ/TümevarımİstiúrÀ/Tümevarım    

 

[1] Hükmü, cüzlerdeki subutu dolayısıyla tümel üzerine ıspat etmektir. Eğer tikellerin 

nicelikleri bilinirse, “kesinlik[yaúín]” ifade eder ve “tam istiúrÀ” olarak isimlendirilir ve o da 5 

“kıyas-ı mukassim”dir. Aksi durumda istiúrÀ konusu olmayanın halinin istiúrÀ konusu olanın 

halinin hilafına olma ihtimalinden dolayı ancak zan ifade eder. 

 

Altıncı MeslekAltıncı MeslekAltıncı MeslekAltıncı Meslek        

Temåíl/AnalojiTemåíl/AnalojiTemåíl/AnalojiTemåíl/Analoji    10 

 

[1] Bir şeyin, benzerliğinden dolayı onun için sabit olan bir hükme katılmasındır. Birincisi 

“fer” ve “kıyas edilen” olarak isimlendirilir. İkincisi “asıl” ve “kendisi üzerine kıyas edilen” 

olarak isimlendirildi. Benzeme yönü de “cami” ve “illet” olarak isimlendirildi. Bu, ortaya 

çıkış bakımından gökyüzünün eve ilhakı/katılması gibidir: yapısı itibariyle o, ev gibi farklı 15 

şeylerden oluşur ve kurulur. Bu, “kesinlik[yaúín]” ifade etmez, ancak ortak illetin 

subutundan, fer’in alıcılığından, şartların bir araya toplanmasından ve engellerin ortadan 

kaldırılmasından sonra “kesinlik” ifade eder, ancak bu öncüllerin subutu, cidden çok zordur. 

 

Yedinci Meslek Yedinci Meslek Yedinci Meslek Yedinci Meslek     20 

BurhÀnBurhÀnBurhÀnBurhÀn    

[1] İki yolu vardır: 

[2] Bir:Bir:Bir:Bir: Taãdíú ve onun dışındakiler bakımından içerikleri ve ortaya çıkışları bakımından 

kıyasların sınıfları. Beş tanedir, çünkü [kıyas] bir şey ifade eder ve onun ifadesi de ya 

“taãdíú”in dışında ve bu durumda “şièir” olur, ya da “taãdíú” ile olur. Eğer [taãdíú] 25 

“kesin[cazim]” olmazsa, “òiùabe” olur. Bunun dışında [eğer taãdíú kesinlik ifade ederse,] 

orada yapısı itibariyle doğruyu ifade etmemesi hali değildir ve ona da eğer insanların 

çoğunluğunun veya hasmın itirafıyla beraber itibar edilirse, cedel olur. Eğer böyle 
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olmadığına itibar edilirse “delilleri saptırarak tartışma” olur. Eğer taãdíúin varlığı doğru 

olursa, eğer zatından dolayı böyle olursa, “burhÀn”dır. Eğer böyle değilse “safsaùa”dır ve o 

da “delilleri saptırarak tartışma” ile bir sınıftır. 

 

[3] BurhÀn, nefsü’l-emr’de doğru, kabulu zorunlu öncüllerden oluşuturulur ancak, yani 5 

taãdíú, ister kendi zatında zorunlu, mümkün ve vucÿdí olsun onunla zorunlu olur, çünkü 

burhÀn ile aranılan şey, zorunlu, mümkün ve vucÿdí bir önerme olabilir. Bundan dolayı da 

onlardan her birinin öncülleri, modal kıyaslarda bilindiği gibidir. 

 

[4] Mütekaddimÿn’dan birisi [olan Aristoteles] şöyle dedi: BurhÀn’da anca zorunlu 10 

önermeler kullanılır. Onun kastettiği, bizim zikrettiklerimizdir. BurhÀn, kesin taãdíú ile 

ortaya çıkan kesin öncülden olduğu için onu şöyle tanımladı: “Kesinliği elde etmek için 

kesin olanlardan oluşan kıyastır”. “Kesin[yaúín]” , çelişiğinin ihtimali olmaksızın bir şeyin 

itikadıdır. Kıyas, onun sureti, kesin olanlar, onun içeriğidir. Kendisinden istifade edilen kesin 

de onun gayesidir. Ve ondan suretin varlığının, kesini elde etmek için sonuç elde etmenin 15 

kesinliği olması gerekir. Kesinlerin ve onların dışındakilerin sınıflarını açıklayacağız. 

 

[5] Cedelí kıyas’a gelince, o, meşhur olanlardan veya hasım nezdinde kabul edilmiş 

olanlardan oluşur: Onlar hasmı ilzam ve ilzamı def için ister doğru olsun, isterse geçersiz 

olsun fark etmez. Ve o zaman onu suretinin, kabulden dolayı sonuç veren olması caizdir. 20 

Eğer nefsü’l-emr’de sonuç vermezse, istiúrÀ, temåíl ve şekillerden sonuç vermeyen modlar 

gibidir. 

 

[6] Òiùabí kıyasa gelince, o, ikna ve galip bir zan için ister doğru olsun ister yanlış olsun 

meşhur olmayan “maônÿnÀt” ve “maúbÿlÀt”tan oluşur. Bundan dolayı da orada istiúrÀ, 25 

temåíl ve sonuç vermeyen modun kullanımı caizdir. 

 

[7] Şièirí kıyas, ister doğru ister yanlış olsun bir şeye rağbeti artırma ve bir şeyden 

uzaklaştırma infiali için muhayyel öncüllerden oluşur. 

 30 

[8] Delilleri saptırarak tartışma, meşhÿrÀta benzeyen öncüllerden oluşan kıyastır. 
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[9] Safsata, kesinlere benzeyen vehmí öncüllerden oluşan kıyastır. Birincisi “cedel”e 

mukabildir. İkincisi “burhÀn”a mukabildir. 

 

[10] Kesinler’e gelince, altı tanedir: 

 5 

[11] EvveliyÀt: Aklın onunla, velevki kazanma yoluyla olsun, taraflarının tasavvurunun 

mücerretliğine kesin olarak hükmettiği önermelerdir. 

 

[12] MaósÿsÀt: Kesinliğin ya gözlemin kuvvetliliğinden-ki o “muşÀhedÀt”tır-, ya da içsel bir 

durumun kuvvetliliğinden-ki “vicdÀniyÀt”tır- faydalandığı önermedir. Ondan oluşan kıyastan 10 

“tümel bir görüş” elde edilmez, belki evvelí taãavvurÀt ve taãdíúÀtların bazısının ortaya 

çıkışının ilkeleridir. Bundan bolayı da “kim bir duyusunu kaybederse, bu duyu dolayısıyla 

faydalandığı ilimleri kaybeder”. 

 

[13] MucerrebÀt: Kesinlik, yüklemin konu üzerine olmasının veya gizli bir kıyasla beraber 15 

olmayışının düzeninin gözleminin tekrarıyladır. Ve o da şudur: Şayet raslantısal [ittifaki] 

olursa, daima veya çoğunlukla olur. 

 

[14] ÓadsiyÀt: Kesinlik, mucerrebÀt’ın ortaya çıkması için eser olmaksızın karinelerin 

gözlenmesinin sebebiyle nefsin “hads”inin aracılığı iledir. Örneğin: Ayın ışığı, konumları 20 

bakımından teşekkülünün farklılığından dolayı Güneş’ten faydalanır..[Bazıları tecrübe ve 

hads arasında farkın olduğunu söyledi. Tecrübe, hads olmaksızın insanın fiillerine dayanır. 

Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Yıldızların özelliklerini bilmek, tecrübeleri 

izelemektir ve orada insanın fiilleri için giriş olacak bir şey yoktur.] “Hads, ilkelerden 

aranılan şeylere ulaşmanın hızlılığıdır” 25 

 

[15] MutevÀtirÀt: Kesinlik, kesinlik ortaya çıkacak kadar gözlemlerin çokluğu ile beraberdir. 

 

[16] Fıtrí önermeler: Kesinlik, akılda yerleşik şeyler vasıtasıyladır.  Örneğin: Dört, akıldaki 

yerleşik durumu itibariyle çifttir, çünkü o, iki eşit parçaya bölünebilir. Bundan dolayı da 30 

sayının çiftliği hakkında bir şüphe ortaya çıktığı zaman, onun iki eşit parçaya bölünüp, 

bölünmediği sorularak akla müracaat edilir. 
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[17] Bu altısının her biri, kesin[yaúín] için olumlu gizli illettir. En açık olan şeyin illeti, en 

kapalıdır ve tersi. Ve onlardan her biri, bazen zorunlu, bazen mümkün ve bazen de vucÿdí 

olabilir. Bundan dolayı da bunlar, burhanlar için ilk ilkelerdir, bunrhÀn onlardan veya 

onlrdan fyadalanan şeyden oluşur. Altının ilk üçü, belki de dördü, onunla onun için kesini 5 

ortaya çıkaran dışında kimseye delil[óuccet] olmaz. Asıl olan, evveliyÀtlar ve fıùrí önermedir. 

 

[18] Kesin olmayanlara gelince, aynı şekilde altı tanedir: 

 

[19] MeşhÿrÀt: Aklın, kendisiyle ya genel bir fayda için veya incelik veya Àdet, din ve 10 

ÀdÀptan olan hamiyet için insanların itirafları vasıtasıyla hüküm verdiği önermelerdir. 

 

[20] MusellemÀt: İlimde ve hasım nezdinde kabul edilmiş olanlardır. 

 

[21] MaúbÿlÀt: Kendisine güvenildiği için bir şahıstan kabul edilenler. 15 

 

[22] MaônÿnÀt: Kendisinde tercih edilen inançla hüküm verilendir. 

 

[23] MuòayyelÀt: Nefsi, sıkma ve rahatlatma bakımından etkileyenlerdir. 

 20 

[24] VehmiyÀt: Vehim gücünün kendisiyle duyulur olmayan işler hakkında duyulur olan 

hükümlerle hükümde bulunduğu yanlış önermelerdir, çünkü o hisse tabidir ve bundan dolayı 

hata yapar. 

 

[25] İki: BurhÀn’ın Kısımları.İki: BurhÀn’ın Kısımları.İki: BurhÀn’ın Kısımları.İki: BurhÀn’ın Kısımları.    25 

 

[26] O, iki kısımdır, çünkü burhÀn’da orta terimin, hükmün taãdíúi için illet olması gerekir. 

Eğer böyle ister yükleme, ister luzÿm, ister èinÀd, isterde nefiy olsun nefsü’l-emr’de büyük 

terimin küçük terime nisbeti için illet olursa, bu burhÀn “niçin burhÀnı[burhÀn-ı lime]” olarak 

isimlendirilir. Çünkü o zaman taãdíú’in illetini ve hükmün illetini verir. Bundan dolayı da 30 

mutlak olarak illeti veren olur. Eğer [orta terim] taãdíú için illet olursa ve zikredilen nisbet 

için illet olmazsa, “burhÀn-ı inne” olarak isimlendirilir, çünkü hükmün 
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“sabitliğine/varlığına[inniyetine]” delÀlet eder, yani onun “niçinliği[limmiyeti]” olmaksının 

kendisinde “sabitliğine” delÀlet eder. “BurhÀn-ı inne”de orta terim, büyük terimin küçük 

terime olan nisbeti için maèlÿl olur. Örneğin: Bu adamın damarları dışında safrası çürümüş, 

çünkü o, gün aşırı ateşlenmektedir. Her ikiside tek bir illetin maèlÿlleridir. Örneğin: Bu 

adam, çok etkili bir ateşli titremeye tutulmuş. Çünkü o, gün aşırı ateşlenmektedir. Ateşli 5 

titreme ve gün aşırı ateşlenme tek bir illetin maèlÿlleridir ve o da damarların dışında safranın 

çürümesidir. Her ikisi de göreli olabilirler. Örneğin: Bu şahıs, babadır. Çünkü oğlu vardır. 

Orta terim, eğer maèlÿl olursa, [büyük terimden] daha çok bilinen birinci örnekteki gibi 

“delíl” olarak isimlendirilir. 

UyarıUyarıUyarıUyarı    10 

[27] Mèalÿl olan orta terim, şayet maèlÿlun illetle beraber eşit olduğu bilinirse, bir şey ifade 

eder, çünkü tek bir maèlÿl için illetin çoğalması caizdir. Ölüm için boğazlamak, boğulma ve 

helak edici hastalıkların türleri gibi. Güneş’in hareketi için merkezi, harici olan tedrici 

asıldan her birinin Batlamyÿs’un Kitabu’l-Macesùí’sinde zikrettiği gibi olması. Şayet onun 

eşit olmadığı bilinmezse, sonuçla beraber kesinlik[yaúín] ortaya çıkmaz. “Niçin burhÀn”ında 15 

orta terim, dört illetin her biriyle ortay çıkar. 

 

[28] Fail illete gelince, şu sözümüzdeki gibidir: Bu odun, yanmıştır, çünkü ona ateş 

dokunmuştur. Luzÿm’da ise şu sözümüzdeki gibidir:  Arz, iki ışık arasında aracı olursa, Ay 

tutulur. Ancak Arz aracıdır. O halde Ay, tutulmuştur. Luzÿmlar ve èinÀdlardaki istiånÀ, orta 20 

terim gibidir. 

 

[29] Maddi illete gelince, şu sözümüzdeki gibidir:  Beden, farklı cüzlerden oluşan cisindir. 

Çünkü unsurlardandır. 

 25 

[30] äÿrí illete gelince, şu sözümüzdeki gibidir: Su, basittir. Çünkü o, kürevídir. 

 

[31] GÀi illete gelince, şu sözümüzdeki gibidir: Su değirmeni iyice geniştir. Çünkü o, iyice 

öğütür. 

 30 
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[32] Bu kısımlarda büyük terime tebdil olduğu zaman, burhÀn “burhÀn-ı inne” olur. Bundan 

dolayı da orada orta terim, dört illetten her biriyle bulunur. 

 

[33] Bil ki, “niçin burhÀnında” orta terimin illet olması gerekir dememiz, onunla varlığının 

mutlak olarak büyük terim için illet olduğunun kastedilmesi değildir, belki onun varlığının 5 

büyük terimin küçük terime nisbeti için illet olmasıdır. Eğer onlardan biri için maèlÿl olursa, 

“taş, merkeze doğru eğilimlidir, çünkü ağırlığa sahiptir” gibi, ağırlık [büyük terimin küçük 

terime nisbeti için, taşın] yapısı itibariyle [merkeze] eğilimli olmasından dolayı, [ağırlığın 

merkeze] eğilimin tabiatının maèlÿlu olmasıyla beraber illettir. 

 10 

SonSonSonSonssssözözözöz    

[34] Onlar [mütekaddimÿn] dediler ki: BurhÀn’ın öncüllerinin şartları, yapıları itibariyle 

“kesin[yaúín]” ve “akılda sonuçlarından daha önce” olmalarından sonra, taãdíú için illet 

olmaları ve uygun[munasib] olmalarıdır, yani onun[öncüllerinin] yüklemleri, konuları için 

“birincil olarak õÀti” ve “tümel zorunlu” olur. 15 

 

[35] Onlar “õÀti” ile burada, cüzden daha genel olanı kastediyorlar, çünkü o, õÀtí èarazları 

kapsamaktadır ve o da konunun mahiyetine eklenen şeydir. insan için “gülmek”, sayı için 

“çift” olmak gibi. 

 20 

[36] Onlar onu, ‘konunun tanımında veya konunun onun tanımında olduğu şey’ olarak 

tanımladılar. Birincisine gelince, o, konunun tanımında “hakiki tanım” olarak bulunan şeydir 

ve o da “oluşturucu unsur[muúavvim]”dur.[ İnsanın tanımında “canlı” ve 

“konuşan/düşünen”i almak gibi.] İkincisi, konunun tanımında, ona özgü ve onunla ilişkili 

olması itibariyle zorunlu bir tanım olarak ortaya çıkan şeydir ve o da “õÀti èaraê”dır.[Çünkü 25 

bir şeyin kendisine ait sıfatlarla tarifi, ancak “tasviri tarif” olur. Örneğin “çift”in tarifinde 

“iki eşit parçaya bölünebilen sayı”yı kullanmak gibi. Onun tarifinde çiftin konusu olan sayı 

alınmıştır ve bu kısım “õÀti èaraê”dır.] Bazıları [õÀti’yi] bu [tariften] daha genel olarak 

almışlardır ve o [õÀti] da konunun tanımında veya konuda veya konunun cinsinde veya onun 

èaraêları veya onun konusunun tanımında cinsinin èaraêları ortaya çıkar. 30 
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[37] Onlar, “daha evla” ile, orta terim olmaksızın yüklem olan şeyi kastediyorlar: Yakın cins 

ve ayırım[faãıl] ve haúíúi õÀtí èaraêın tür’e yüklenmesi gibi. “Tümel”ile kastettikleri 

yüklemin varlığının, bütün zamanlarda, bütün[kül] üzerinde söylenmesidir. Zorunlu ile 

kastettikleri, “õÀtí’den, vaãvifeye’den ve vaútiye’den daha genel olandır. 

 5 

[38] Bu şartlar hakkında dikkat edilmesi gereken bir nokta var: [Konunun tanımında veya 

onun tanımın konunun ortaya çıkması olan] birinci açıklama ile “õÀtí”, burhÀn’da ifade 

edilerek modal kıyaslarda sabit olan önermelerin birçoğunu dışarı çıkarır.[Çünkü 

yüklemlerin çoğu, ne onun konusunun tanımında, ne de onun konusu onun tarifinde ortaya 

çıkar. Örneğin: İnsan, yürüyendir. Pamuk, beyazdır.] İkinci açıkla ile, orada burhÀní 10 

kıyaslarda kullanılan önermeler hakkında fazladan bir şart yoktur, çünkü bu açıklamadan 

önermenin yükleminden olan bir şey çıkarılmaz. “Daha evla, tümel” ve “zorunlu” kaydı, 

aynı şekilde faydası burhÀnda sabit olan şeylerin birçoğunu çıkarır. Uzak cinsin yüklenmesi 

ve tikelin, mümkünün vucÿdínin sonuç olarak elde edilmesi gibi. Belkide bu şartlar, 

mantığın sahibi[Aristÿ] tarafından önermeler hakkındaki sözün özetinde söylenenden önceye 15 

gitmektedir. Ve sen, önermelerin modalitesinin bilgisini, onlardan oluşan modal kıyaslarının 

keyfiyetini ve burhÀnlarda onun sonuçlarının bu esef verici durumlardan uzak olduğunu 

biliyorsun. Allah en doğrusunu bilir. 

    

Sekizinci MeslekSekizinci MeslekSekizinci MeslekSekizinci Meslek    20 

    İlimlerİlimlerİlimlerİlimlerin Cüzleriin Cüzleriin Cüzleriin Cüzleri    

 

[1] İlimlerin cüzleri üç tanedir: Konular, ilkeler, problemler. 

 

[2] Konuya gelince, her bir ilim, bu ilimde õÀtí èaraêları araştırılan şey veya şeylere sahiptir. 25 

Geometri için miktar, matematik için sayı ve tıp için insan bedeni, cüzleri, ilaçlar ve gıdalar 

gibi. Bundan dolayı bu şey veya şeylerin, bu ilmin konusu olduğu söylenir, çünkü bu ilmin 

problemlerinin konuları, onlara irca edilir veya onların türlerine veya onların õÀtí èaraêlarına 

irca edilir. ÕÀtí èaraêın daha önce zikri geçmişti. 

 30 
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[3] İlkeler’e gelince, ilmin araştırılmaya konu olan alanlarının kendileri üzerine bina edildiği 

şeylerdir ve onlarda ya “taãavvurat”tır ve o da bu ilmin konularının, ve eğer öyleyse 

[konuların]cüzlerinin ve daha tÀlí kısımlarının ve onun õÀtí èarazlarının tarifidir. Ya da 

“taãdíkÀt”tır ve onlarda kendilerinden onun kıyaslarının oluşturulduğu veya onlarda sona 

erdirildiği öncüllerdir ve onlarda ya “kesin[yaúín]” olur ve [kesin olanda] ya  “genel[Àmm]” 5 

olur: EvveliyÀt gibi[: Tek bir şey, tek bir anda iki yerde bulunamaz.]. Ve [bu tip örnekler] 

“kesin usuller[uãÿlen muteèarifeten]” veya bir ilme veya iki ilme ait olan “özellik[òaããa]” 

olarak isimlendirilir. Ya da kesin değildir ve o da ya öğrenci onu güçlü bir zan ve müsamaha 

yolu ile kabul eder [ ya da onu şüphe ile kabul eder] ve [birincisine gelince, o,] başka bir 

ilimde açıklanabilir ve onun konusu “uãÿl” olarak isimlendirilir ve bu, [konunun, konunun 10 

cüzlerinin, konunun ikinci dereceden kısımlarının ve õÀtí èarazlarının tarifi olarak] zikredilen 

taãavvurlarla beraber “konular” olarak isimlendirilir. Eğer o, şüphe ve inkÀr kabilinden 

alınırsa, “zorlama durum[musÀdere]” olarak isimlendirilir ve o, asla ilimlerden bir şey 

hakkında açıklama yapmaz veya ilmin aynısı hakkında veya başka bir ilimde açıklama yapar. 

 15 

[4] Problemler’e gelince, ilmi kapsayan ve bu ilimde kendisi üzerine burhÀn talep edilen 

önermelerdir. Bu problemlerin konuları, daha önce ya ilmin konusu, ya türü, ya da èaraêları 

şeklinde geçmişti. Onun yüklemlerine gelince, konuları için oluşturucu bir onsur olmamaları 

gerekir, çünkü oluşturucu unsur, burhÀnsız bilinir [,yani delille talep edilen şey değildir], tabi 

konu hakikati bakımından değil de bazı yönlerden tasavvur edilen olursa bu durumda 20 

burhÀnla/delille bilinen bir şey olabilir. [Çünkü bazı oluşturucu unsurların, delíl ile talep 

edilmesi caizdir.] 

 

Dokuzuncu MeslekDokuzuncu MeslekDokuzuncu MeslekDokuzuncu Meslek        

İlimlerin Birbiriyle Girişimlilikleri, Münasebetleri ve Ayrılıklarıİlimlerin Birbiriyle Girişimlilikleri, Münasebetleri ve Ayrılıklarıİlimlerin Birbiriyle Girişimlilikleri, Münasebetleri ve Ayrılıklarıİlimlerin Birbiriyle Girişimlilikleri, Münasebetleri ve Ayrılıkları    25 

 

O da şudur: Onların konularının girişimlilikleri, münasebetleri ve ayrılıkları. 

 

[1] Eğer onların konuları, girişimli olursa, yani onların bazısı, bazısından daha genel olursa, 

ilimler “girişimli” olarak isimlendirilir: İlimler ister cins olsun: Geometri ve cisimler için 30 



 

 265 

miktar ve talimi cisimler gibi; ister èitibÀrí olsun: Kayıtlı olanla beraber mutlak gibi[, çünkü 

iki ilinden birinin konusu mutlak, diğerinin konusu kayıtlı olabilir.] Örneğin: Yuvarlak (bir 

top) ve hareketli bir yuvarlak ( top) için küre ve hareketli küre gibi. Bu kısımdan èaraz 

olması bakımından iki ilinden birinin konusu, diğerinin konusu için “özellik[òaããa]” olabilir: 

Mÿsíúí ve matematik gibi. Birincisinin konusu, telifi gerektiren sayısal nisbetlre sahip olarak 5 

arız olması bakımında “nağme”dir. Sayısal nisbet, matematiğin konusu olan sayı için 

“özellik olan bir èaraê”dır. Konuları bakımından ayrılmakla beraber birincisi, ikincisinin 

altında derç edilebilir. Bundan dolayı da “nağme”, orada sayısal nisbetler bakımından 

araştırıldığı zaman, orada sayının bir oduna itibar edilmesi gerekir: o, tıpkı özel bir sayı 

olarak farzedilmiştir. Bundan dolayı matematiğin konusu olan sayının altında derç edilmiştir. 10 

Özellik ve genellik bakımından ilimler, konusu daha genel olanda son bulacak şekilde 

düzenlenir. İlk felsefe [ilm-i ilahi] den daha özel tabiat (ilmi), ondan daha özeli tıp (ilmi)tır. 

Çünkü bu ilmi[ilÀhini]n konusu, şeylerden daha genel olarak o olması bakımında mevcÿttur 

ve bu ilimde birlik, çokluk, vacip, mümkün, kadím, hÀdis, illet, maèlÿl, basít, mürekkep ve 

bunların dışındakiler gibi õÀtın eklentileri araştırılır.  15 

 

[2] Eğer konular, girişimli olmazsa ve eğer bazısının bazısına nisbeti, tek olursa, “münabetli 

ilimler” olarak isimlendirilir. Tek bir şeyin, iki ilmin iki itibarla konusu olması gibi. Şekil 

olması bakımında Àlemin cirminin varlığının, hey’et (ilmi) için konu olması gibi. Tabiatı 

bakımından da, tabiat ilminden olan sema ve Àlem için konu olması gibi. Bundan dolayı da 20 

orada bazı problemler, farklılıklarıyla beraber burhÀnlarda birleşirler. Arz’ın varlığının 

yuvarlak olması ve semanın ortasında olması gibi. Birincisin burhÀn’ı “inní”, ikincisininki 

ise “limmí”dir. 

 

[3] Veya konular, ayrı olur, ancak araştırılan bir konuda ortak labilirler veya tek bir cins 25 

altında derç edilebilirler. Tıp ve ahlakın insanın kuvvetlerini inceleme bakımında ortaklıkları 

gibi: ancak iki farklı yönden. Geometrinin ve matematik ilminin konularının, nicelik latında 

derç edilir. Eğer böyle olmazsa, bizzat ve cins bakımından farklı olurlar ve “ayrı” olarak 

isimlendirilirler. Tabiat ve matematik gibi. Özel bir ilimde konu olan usullerin çoğu, genel 

(bir ilim) de geçerli olur: Cismin heyula ve ãÿretten terkip edilmesi gibi, çünkü o, tabiatın 30 

ilkesi ve genel işlerin proplemlerindendir. İlletin varlığının dört olması da aynıdır. Genelin 

ilkleri, özelde de geçerlidir: Cismin parçalanamayan cüzden oluşmasının imkÀnsızlığı gibi, 
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çünkü o, heyulanın ıspatı için genel işlerin ilkelerinden ve tabiatın problemlerindendir, ancak 

devrin gerekli olmadığı yönden. 

 

[4] BurhÀn’ın [bir ilimden diğerine] nakline gelince, iki yöndendir: [Bir: Bu usullerin] onun 

problemleri olduğu ilimde kabul edilen burhÀnlarla bir ilim hakkında konu olan usulleri 5 

açıklamak.[Örneğin: Tabiat ilminde, burhÀnlarla cismin heyula ve suretten terki olunduğunu 

açıklamak gibi. İki:] BurhÀn’ı genel bir ilimden özel bir ilme nakletmek. Geometrik 

burhÀnları, optiğin problemlerine, matematiğin burhÀnlarını mÿsíúí’nin problemlerine 

nakletmek gibi. Çünkü her ikisinde de problemler, görme işinin ışığından ve nağmeden 

soyutlanırsa, onlar aynıyla geometri ve matematikten olurlar. 10 

 

Onuncu MeslekOnuncu MeslekOnuncu MeslekOnuncu Meslek        

Tanım[elTanım[elTanım[elTanım[el---- Ó Ó Ó Óadd] BurhÀn İadd] BurhÀn İadd] BurhÀn İadd] BurhÀn İle Elde Edilmezle Elde Edilmezle Elde Edilmezle Elde Edilmez    

 

[1] AnaúsÀgurÀùís ve mutekaddimÿ’dan bir grubun [tanım, burhÀn ile elde edilir demelerinin] 15 

hilafına, tanım burhÀn ile elde edilmez. Onlar, ona iktirani[kıyasla], bölme ile ve zıttını 

istidlal ile açıklama getirmişlerdir. İktirani’ye gelince, doğru değildir, aksi durumda 

tanımlanan küçük terim, tanım büyük terim olur.[Aranılan şey, o zaman tanımlananın bu 

olduğu söylenendir. Böyle olduğu zaman,] aralarındaki orta terim, ya eğer küçük terime 

yüklenirse, tam tanım veya eksik tanım veya diğer yüklemlerin üzerine yüklem olur. 20 

Birincisi, tek bir şey için iki tam tanımı gerektirir. İkinci takdire göre de eğer orta terim 

üzerinde olan büyük terim, onun için tam tanıma yüklenirse veya orta terim onun için tanım 

olursa, birincisinden tek bir şeyin varlığının farklı iki şey için tanım olması, ikincisinden 

büyük öncülün varlığının aranılan şeyin aynı olması gerekir. Eğer onun için eksik tanım olan 

şey yüklenirse veya diğer yüklemler gibi yüklem olursa, birincisinden onun varlığının küçük 25 

terim için cüz olması gerekir ve cüzün cüzü de cüzdür. [büyük terim, küçük terimin] cüz[ü] 

olduğu zaman, tam tanım olmaz. [diğer yüklemler gibi yüklem olana yüklem olduğu zaman 

olan] ikincisinden, onun[büyük terimin] subutu gerekir: (bu da) onun için orta terimin sabit 

olmasındandır ve bundan da onun varlığının küçük terim için tanım olması gerekmez. 

Üçüncü takdire göre, eğer orta terim üzerinde olan büyük terim, onun için tam tanım olan 30 
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şeye veya eksik (tanım olan şeye) veya onun için sabit olan orta terimden olayı [tam] tanıma 

yüklenirse veya onun için sabit olan orta terimden dolayı yüklem olursa, birincisinden 

zikredilen muhal gerekli olur. İkincisinden, dördüncüsünden orta terim için tanım olması 

gerekmez. Üçüncüsünden büyük öncülün, sonucun yanı olması gerekir. 

 5 

[2] Sen dersen ki: Biz, burhÀn’ın tanımlananı küçük terim ve tanımı da büyük terim yaptığını 

kabul ediyoruz, ancak bu bütünün “B”nin cins ve ayırımı[faãıl] olduğunu, ve “B”nin cins ve 

ayırımı olan her şeyin “B”nin tanımı olduğu, bu bütünün “B”nin tanımı olduğu sonucunu 

vermesi niçin caiz olmasın? 

 10 

[3] Derim ki: Şayet cins ve ayırım bilinirse, “burhÀn”a neden ihtiyaç olsun? 

 

[4] Bölme yoluna gelince, o da şöyle denilmesi gibidir: İnsan ya cevherdir, ya da èaraêdır. 

Ancak o, èaraê değildir. O halde cevherdir. Cevher ya canlıdır, ya da canlı değildir. Ancak o, 

canlı değildir. O halde o, canlıdır. Canlı ya uçandır, ya sürünendir, ya da yürüyendir. Ancak 15 

o, oçan ve sürünen değildir. O halde o, yürüyendir. Yürüyen ya konuşan/düşünendir, ya da 

konuşan/düşünen değildir. İkincisi geçersizdir. O halde o, konuşan/ düşünendir. Sonra bu 

cüzler bir araya toplanır ve kıyas oluluşur. Böylece bu bütün, insan mefhumuna delÀlet eden 

ayrıntılı söz olur ve böyle olan her şeyde insan için tanım olur. Bu, öyleyse insan için 

tanımdır. Bundan dolayı da bölme ile ilgili yol, bütünün cüzlerine ve tümelin tikellerine 20 

bölünmesinden oluşur. 

 

[5] Orada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Bu yolun faydası, õÀtın èaraêdan 

ayrılmasına dayanır, çünkü her ikisi de fark olmaksının bölmeden ortay çıkar. Şayet ayırım 

ortaya çıkarsa, artık bölmeye ihtiyaç duyulmaz. Evet, bölme ister õÀtí olsun, ister èaraêí 25 

olsun yüklemi tafsilatlandırmada bir fayda sağlar. Bu, tarif hakkındaki faydalardan bir 

türdür. 

 

[6] Zıttı ile istidlÀl yoluna gelince, siyahın görmeyi engelleyici bir renk olduğu bilindiği 

zaman, beyazında görmeyi engellemeyen bir renk olduğu bilinir. Bu, zayıftır, çünkü her şey 30 

için bir zıt yoktur. Bu tardın kabulunun takdiri, bilinmemektedir. İstiúrÀ’da kesinlik ifade 

etmez.  
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On Birinci MeslekOn Birinci MeslekOn Birinci MeslekOn Birinci Meslek        

BBBBilimsel Sorularilimsel Sorularilimsel Sorularilimsel Sorular[Meù[Meù[Meù[MeùÀÀÀÀlib]lib]lib]lib]    

 

[1] O, yerlerini başkasının alamayacağı “asıl” olanlar ve yerlerini başkasının alabileceği 

“tÀlí” olanlar olarak bölünür. “Asıl” olanlara gelince, dört tanedir: (1) Nedir, (2) (Var) mıdır, 5 

(3) Hangi(si), (4) Niçin. 

 

[2] “Nedir?” bilimsel talebine gelince, ya onunla isimin mefhumunun mahiyeti talep edilir. 

Örneğin: Boşluk nedir?  Özet olarak isme delÀlet eden şeyin tafsiliyle cevap verilir. Ya da 

onunla mevcut bir şeyin mahiyeti talep edilir. Tahkik ederek tanımla ve genişleterek ve 10 

zorlayarak tasvir[resm] ile o nedir? sorusunun cevabında söylenen sözün sınıflarıyla cevap 

verilir. Birincisi, isim bakımından tarif, ikincisi, hakikat bakımından tariftir. Şayet şeyin 

varlığı doğru olursa, birincisi aynıyla ikinci olur. 

 

[3] “(Var) mıdır?” bilimsel talebine gelince, o da ya basittir: Onunla mutlak olarak şeyin 15 

varlığı talep edilir. Örneğin: Zeyd mevcut mudur? Ya da bileşiktir: Onunla şeyin varlığının 

şu halde olduğu talep edilir. Örneğin: Zeyd oda da mevcut mudur? Talep eden, “(var)mıdır?” 

bilimsel talebi ile çelişiğin taraflarından birini talep edebilir. 

 

[4] “Hangi(si)” bilimsel talebine gelince, onunla ortaklık bilindikten sonra ya şey’iyyetliğin 20 

manasında, ya da onun özelliğinde ayırma talep edilir. Örneğin: O hangi şeydir? O hangi 

canlıdır? “Nedir?” onun yerini aldığından dolayı onun “tÀlí” olanlardan olduğu söylenmiştir, 

çünkü onun cevabı ortak olanı ve ayrılmış olanı beraberce kapsamaktadır. 

 

[5] “Niçin?” bilimsel talebine gelince, onunla orta terim olan taãdíúin illeti talep edilir ve 25 

nefsü’l-emr’de hüküm ya mutlak olarak talep edilir: “Hareket niçin mevcuttur?” gibi, ya da 

şu hal ile talep edilir: “[Hareket] niçin hızlıdır, niçin doğudandır?” gibi. Aynı şekilde “tÀlí” 

olandan olduğu söylenmiştir, çünkü “nedir?” bilimsel talebi ona ihtiyaç duyurmamaktadır, 

çünkü onun yerini alabilmektedir. Örneğin: İllet olan şey nedir? Bundan dolayı da bu “asıl” 

olanlar “nedir?” ve “(var)mıdır?” ile de sınırlandırılmıştır. “Nedir?” taãavvur için, 30 

“(var)mıdır?” taãdíú içindir. 
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[6] TÀlí olanlara gelince, “nasıl, nerde, ne zaman, kaç, kim?” gibidir, çünkü onlarla 

zikredilen bilimlsel taleplere kıyasla ancak “tikel ilimler” talep edilir ve onun faydasından 

genel değildir. “Nedir?” ne keyfiyettir, ne de ondan “nasıllık” sorulur.[“Nedir?” ne mekadır, 

ne de ondan bir yer sorulur. “Nedir?” ne zamanidir, ne de ondan ne zamanlık sorulur. 5 

“Nedir?” ne çoğalır, ne de ondan “kaç” sorulur. “Nedir?” kendi için akledilir, ne de ondan 

“kim” sorulur. Onun dışındakiler onun yerini alamaz.] Onunla beraber olanlarda aynıdır. 

[Çünkü onların tamamı] “hangi(si)?” bilimsel talebinin altına girer: “O, hangi niteliktir? 

Hangi mekÀndadır? Hangi zaman? Hangi miktar?” gibi. Aynı şekilde “bileşik olan 

(var)mıdır?” sorusunun altına da girerler. Konuya nisbeti olmaksızın “Zeyd siyah mıdır, 10 

odada mıdır, şu anda mıdır?” şeklinde söylendiği gibi “nasıl, nerede ve ne zaman” bilindiği 

zaman, bunun üzerine bu, bilinmediği zaman derç edilmez ve o zaman da “asıl” olarak 

farzedilenlerden harici bilimsel talebib bulunmaması için “hangi(si)?”nin “asıl”lardan 

yapılması gerektiği bilinir. “Nedir?” bilimsel talebin[in ismin mefhumunun mahiyetini tale 

e]den olan birinci kısım, ismin manasını anlamayı sonraya bırakan geriye kalanları önceler. 15 

İkinci kısım, “basit (var)mıdır?” sorusundan sonraya kalır, çünkü mevcut hakikatin talebi, 

onun varlığının bilinmesinden sonraya bırakılır. 

    

On İkinci MeslekOn İkinci MeslekOn İkinci MeslekOn İkinci Meslek        

Tartışma MetodolojisiTartışma MetodolojisiTartışma MetodolojisiTartışma Metodolojisi(el(el(el(el----Baóå ve’lBaóå ve’lBaóå ve’lBaóå ve’l----MunÀôara)MunÀôara)MunÀôara)MunÀôara)    20 

 

[1] Kitaplarının eklerinde “cedel” kısmını irad etmek öncekilerin adetlerindendir. 

Zamanımızda “ilmul’l-òilaf” ona ihtiyaç duyurmadığıdan, ben onun[“cedel”in] yerine 

“araştırmanın ÀdÀbı, düzeni, sözün karşıdakine göre yönlendirilmesi ve düzeltilmesi” 

hakkında bir kanun ortaya koydum ve o da mantığın idrak ve düşünme hakkında olması gibi 25 

takririn ve tahririn korunması hakkındadır ve onunla meramımızın yolu kısalır ve sözün en 

kayda değeri ortaya konulur. Her ne kadar o, muhakkikler nezdinde yürürlükte olsada, ne 

gidişatı bakımından düzenlidir, ne de bir metinde bir araya getirilmiştir. Bundan dolayı ben, 

onun dağınıklığını ve onun nakledilenlerini bir düzene sokmak istedim. Karşılıksız olarak 

veren bilgi sahibinden de doğrunun ilhamını vermesini istedim. 30 
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[2] O, iki kısım olarak düzenlenmiştir: 

[3] Birinci KısımBirinci KısımBirinci KısımBirinci Kısım    

 Araştırmaya Bir Giriş ve ÁdÀb Araştırmaya Bir Giriş ve ÁdÀb Araştırmaya Bir Giriş ve ÁdÀb Araştırmaya Bir Giriş ve ÁdÀb    

 5 

[4] İki: Yanlış ve sebepleri. 

 

[5] Birincisine gelince, bir giriş ve iki yol[meslek]dan oluşur. 

 

 Giriş’e gelince, ilimlerin kısımları ve araştırmanın niteliği hakkındadır: 10 

 

 [6] Her ilimdeki tartışma/soruşturma  ya lafızlarla, ya manayla, ya da her iksiyle bağlantılı 

olabilir. Birincisine gelince, lugat, nahv, sarf, aruz ve bunların dışındaki ilimler bu türdendir. 

İkincisine gelince, metafizik, fizik, matematik,, tıp, ahlÀk ve bunların benzerleri gibi 

“akledilenlerin kısımları”dır. Üçüncüye gelince, tefsír, óadíå, uãÿl-i fıúıó, fıúıó gibi ilimler 15 

bu türdendir. Bu ilimlerin her birindeki terimler ve kabul görmüş önermeler hakkında, bu 

ilimde araştırmacıya düşen, ister bilinen[yaúíní] olsun, ister zannedilen[yaúíní olmayan] 

olsun onları kabul etmektir. Bundan dolayı her ilmin delilleri kuvvet ve mertebe bakımından 

bir amaca sahiptir ve onu terk edip onu aşması oldukça zordur ve hedeflenen amaçta onun 

bilinmesiyle ortaya çıkar: Fıúıó gibi örneğin. Çünkü onun delillerinin gücü, galip bir zanladır 20 

ve onlardan fıúıótan aranılan amaç ortaya çıkarılır ve o da amelin vucÿbunun bilinmesidir. 

Bundan dolayı da o zaman her ilimde ancak kolayca erişilebilen şey talep edilir. Örneğin 

naóiv ve fıúıó ilminde “burhÀn” talep edilmez, illetlendirenin bunu gerekli görmemesi ve 

taklit etmemesi halinde, zannın ortaya çıkması ve daha evla ve daha güzel olanın alınmasıyla 

yetinilir, çünkü o zaman onun aranılan şeyleri burhÀn olarak talep edilir. İlimlerin delilleri, 25 

zayıflık ve kuvvetlilik bakımından düzenlenebilir: En altta naóiv vee ãarfın delilleri, lugat ile 

ilgili olanın, sonra fıúıó’ın delilleri, sonra uãÿl-i fıúıó’ın ve òilaf’ın, sonra óikmet’in, sonra 

manùıú’ın, sonra astronomi, sonra kuvvet ve mertebe bakımından delillerin en yücesine sahip 

olan geometrinin delilleri gelir. 
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Birinci Yol[Meslek]Birinci Yol[Meslek]Birinci Yol[Meslek]Birinci Yol[Meslek]    

 Araştı Araştı Araştı Araştırmanın Düzeni, Soruların ve Cevapların Yönlendirilmesirmanın Düzeni, Soruların ve Cevapların Yönlendirilmesirmanın Düzeni, Soruların ve Cevapların Yönlendirilmesirmanın Düzeni, Soruların ve Cevapların Yönlendirilmesi    

[7] Derim ki: Bir araştırma konusu hakkında ya olumsuzlama ile, ya da olumlama ile 

herhangi bir hükmün ortaya çıkacağı açıktır ve o da “tarifler”e ve “problemler”e bölünür. 

Çünkü hüküm, iki şey arasında olursa, onlardan birinin, diğeri için için tanımlayan olması 5 

birincisi, aksi durumda ikincisi olmasıdır. Onlardan her biri, açıklama ve aranılan şeyler 

hakkında özel yollara sahiptir. 

 

[8] Tarifler’e gelince, mantıktan bilinen onun dört kısım olduğudur: Tam ve eksik 

tanım[óadd], tam ve kesik tasvir[resm]. Sen, her kısma ait şartları öğrenmiştin: Tam tanımın 10 

varlığı, yakıncins ve yakın ayırım[faãıl]dan oluşur.  Eksik [tanım] , yakın ayırım ve onun 

dışındakilerden[olan yakın olmayan cinsten] oluşur. Tam tasvir, yakın cins ve 

özellik[òÀããa]ten oluşur. Eksik [tasvir], özellik ve onun dışındakilerden[olan yakın olmayan 

cins ve ayırımdan] oluşur. Genel şartlar: Tanımlayanın varlığı, tanımlanandan farklıdır. 

Tanımlayan bulunduğunda tanımlananın bulunduğu[muùùariden] veya   (tanımlanan ile 15 

tanımlayanın) döndürülmesi olarak kapsamına girenleri bir araya getirmesi ve kapsamına 

girmeyenleri de dışarıda bırakmasından dolayı tanımlayan doğruluk ve yanlışlık bakımından 

tanımlanan ile eşittir. Onun [tanımlayanın] varlığı, ondan [tanımlanandan] daha açıktır. Bilgi 

bakımından da ona dayanmaz. [Tarif(in şartların)den] genel olanın varlığı, özelden öncedir. 

Tekrar edilmemesi, fayda getirmemesindendir. 20 

 

[9] [İster bir ksımına has olsun, isterse olmasın] ondan bir şeyde bir karışıklık ortaya çıktığı 

zaman, tarif, bozuk olur. Özel[şartlar] hakkındaki karışıklık, ancak telifin cüzlerinin, onun 

dışındaki şeylerle karışmasıyla olur: Genel ilinek[èaraê-ı Àmm] ve cinsin ayırım[faãıl]ının 

cins ve özellik[òÀããa] ile, ayırımın cüzlerinin ayırım ile karıştırılması veya yakın olanı uzak 25 

olan ile karıştırılması gibi[İnsanın tanımında, örneğin, “konuşan/düşünen cisim” denilmesi 

gibi, çünkü cisim, insan için uzak cinstir]. 

 

[10] Özel olmayan [şartlar] hakkındaki [karışıklık]ler, doğruluk ve bilgi bakımında eşitliğin 

olmamasından oluşturanın hallerinin karışmasıyla olur ve telif te[özel olanın genel olana 30 

öncelenmesinden dolayı] bozuk olur. Bu kısımlar ayrıntılarıyla mantıkta öğrenilmişti. 
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[11] Soru soran, [ister genel olsun, ister özel olsun] bu şartların sıhhatini talep edebilir. 

Hükmün delilden farklı olması[en-naúê], tanımlayanın tanımlananın yokluğu ile beraber 

bulunmasıyla veya tersiyle veya başka bir bozukluğun açıklanmasıyla ortaya çıkar. Tıpkı 

Şeyh’in “konum[vaêè] ” “o, cüzlerinden bazısının bazısına nisbeti vasıtasıyla cisme arız olan 5 

biçim” olarak tanımlayan kimseyi zikretmesi gibidir, o zaman da insanın ayaktaki 

konum[vaêè]unun onun res çevrilmiş “konum[vaêè]”daki gibi olması gerekir. Oysa böyle 

değildir[; çünkü iki farklı “konum/vaêè”dır, hatta “konum’un/vaêè’ın” tarifinde “onun 

cüzlerinden bazısının bazısına veya harici işlere nisbeti vasıtasıyla cisme arız olan biçimdir” 

denilmesi gerektiğini söyledi. Bu da tıpkı, onların “soğuk”un tarifinde “sıcaklığın olmaması” 10 

demeleri gibidir. onlar, ona “soğuk”un “duyulur nitelik” ve “yokluk”un “duyulur olmayan” 

olmasıyla itiraz ettiler].  Hükmün delilden farklı olması[en-naúê], tarafin bozukluğunu 

ortaya çıkarmada en kuvvetli taraftır.  

 

[12] İsim bakımından olan tanımların cevabı, zat bakımından olanlardan çoğunlukla daha 15 

kolaydır. Onun ortaya çıkması, hakikatiyle teknik terimle ve itibara irca edilmesiyledir. 

Bundan dolayı şöyle denilir: Biz, bu ismin mefhumuyla, bu manasının dışındakini 

kastetmiyoruz: “Cins”in “şunun üzerine söylenen tümel” olarak tanımlanması gibi. Şayet 

onun yapısının tanım olduğuna itiraz edilirse, bu durumda şöyle denilir: “Cins” ile kastedilen 

bu mananın dışında değildir. “ÕÀt” bakımından tanım[el-óadd]a gelince, onun cevabı 20 

gerçekten zordur. Zikredilen cevap, ondan bir şey ifade etmez: Şayet “felek”in tarifi 

hakkında “unsurlarla çevrili küreví canlıdır” denilirse, ardından da şayet onun tanımına itiraz 

edilirse, biz, “felek” ile bunun dışında bir şeyi kastetmiyoruz denilmesine mecal kalmaz. 

Çünkü bu kısımda ona, yardımın gireceği yer yoktur. 

 25 

[13] Problemlere gelince, derim ki: Tüm yönlerden delílden müstağni olamayan, kendisinde 

araştırma konusunun ortaya çıktığı önermelerdir, aksi durumda kendisinde araştırma konusu 

ortaya çıkar, ancak ya nefsu’l-emr’de, ya da soru soran nezdinde ona ihtiyaç duyulan şeydir. 

Bundan dolayı da onun için delíl gerekli olur. Ve onun altındaki her bir delílde iki öncülden 

oluşmalıdır. Çokluk tarafına gelince, belirli bir sayı ile sınırlanamaz. 30 
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[14] İlletlendiren, araştırma konusuna başladığı zaman, iddia edilen şey üzerine delíli ikame 

etmeden önce ona düşen, araştırma konularının tahriri, sözlerin ve görüşlerin takriridir: taki 

çekişmeye konu olan şeyin sureti ve onda[, yani çekişmede] bir grubun farklılığı belirlensin. 

Soru sorana ise, sözler ve görüşlerden nakledilen şeylerin sıhhatini talep etmek düşer, çünkü 

araştırma konusu hakkındaki karışıklık bundan ortaya çıkabilir. İlletlendiren, çekişme 5 

konusu[munaziè] olmayanı çekişme konusu olan yerine koyduğu zaman, ve akabinde bu 

durumda araştırma esnasında bu (çekişme konusu) olman nezdinde kabul edilmiş 

öncülleri[musellem] çekişme konusu olan nezdinde kabul edilmiş olan üzerinde kullandığı 

zaman, karşı koymak gerekir.  

 10 

[15] İddia edilen şeye delilin ikamesine yönelindiğinde, ya o, soru soranı bir şey hakkında 

men eder, ya da asla men etmez. Eğer men etmezse, açıktır. Eğer men ederse, ya delilin 

tamamından önce men eder ve o da ancak onun delílinin öncüllerinden bir öncül üzerinde, ya 

da delílin tamalanmasından sonra men eder. Onun delílinin öncüllerinden bir öncülü men 

ederse, bu durumda ya men’in mücerret olmasıyla yetinilir, ya da yetinilmez. Eğer 15 

yetinilmezse, ya kendisine dayanılan[mustened] şeyle, ya da onun dışında bir şeyle gelir. Bu 

üç kısımdır. İl ikisine “delílin öncülünü men etmek[munaúaêa]” olarak üçüncüsü “meşru 

olmaksızın tutmak[àasben]” olarak isimlendirilir. Çünkü onun ortaya çıkması, şeyin illetini 

açıklamaya[taèlíl] irca edilir. Bir şeyin illetini açıklama, illetlendirenin yerini alabilir, bundan 

dolayı da illetlendirenin yerini “meşru olmaksızın tutan[àasb]” olur ve o da muhakkikler 20 

nezdinde duyulmuş bir şey değildir. Çünkü illetlendiren[muèallil], bir şeyin illetini 

açıklamada[taèlíl] olduğu müddetçe, engel yoktur, aksi durumda kabul ve men vardır. Onun 

gayesi, kendisine dayanılan[mustened]dır: taki onun delilinin ve onun bozukluğunun sıhhati 

açıklığa kavuşsun. Araştırma konusu (burada) inkitaya uğrar. Bunun dışında bir şeye, ister 

bu öncülün yokluğuna bir delíl, isterse delílsiz olsun arız oluduğu zaman, araştırmada, sözün 25 

uzamasından, aranılan şeye ulaşmamaktan kaçınılır. Evet, delílin ikamesi bu öncülün 

yokluğu üzerine yönelir, ancak illetlendirenin onun üzerine delíli ikame etmesinden 

kurtulduktan sonra. 

 

[16] “Mustened”, men’in kendisine dayandığı şeydir. Biz, “niçin şöyle olmasın?”ı kabul 30 

etmiyoruz veya “bunun luzumunu kabul etmiyoruz” denilmesi gibidir. Ancak “şayet şöyle 
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olursa” veya “bu nasıldır?”ı ve “hali böyledir”i kabul etmediğimizde gerekli olur. Bu, delílin 

tamamından önce men edilmiştir.  

 

[17] Eğer on[un tamamın]dan sonra men edilmesine gelince, delílin kabul edilmemesi veya 

edilmesi hali değildir. Eğer birincisi olan [kabul edilmeyen] olursa, bu durumda, ya bu, 5 

suretten bir şey hakkından hükmün ondan[delíl] farklı olmasına binaendir, ya da değildir. 

Eğer değilse, bu durumda bu, cevabı tahakkuk ettirmeyen bir büyüklük ve èinÀddır. Eğer 

“özet olarak hükmün delílden farklılaşması” olarak isimlendirilirse, onun ortay çıkması, özet 

olan üzerinden onun delílinin öncüllerinden bir şey olan men’e irca edilir. Eğer ikincisi 

olursa, delillendirilen[medlÿl]in men edilmesi gerekir. Bu durumda ya bu, başka bir delile 10 

bianendir, ya da değildir. Eğer değilse, aynı şekilde o, duyulmamış büyük bir şeydir. Eğer 

“hasmın delilini ikame ettiği şeyin hilafına delíli ikame etmek[muèaraêa]” olarak 

isimlendirilirse, sonra bu delíl, illetlendirenin delílinin aynı olmaktan veya olmamaktan hali 

değildir. Eğer [illetlendirenin delílinin aynı] olursa, ve o da ancak genel delíllerden olduğu 

zaman “dönüştürme[úalben]” olarak isimlendirilir. Eğer [illetlendirenin delílinin aynı] 15 

olmazsa, bu durumda yaonun sureti onun sureti gibi olur, ya da olmaz. Eğer olursa, 

benzerlikle “hasmın delílini ikame ettiği şeyin hilafına delili ikame etmek[muèaraêa]” olarak 

isimlendirilir, aksi durumda başkasıyla “hasmın delílini ikame ettiği şeyin hilafına delili 

ikame etmek[muèaraêa]” olarak isimlendirilir. Zikrettiklerimizden öğrenilen şudur: Hükmün 

delílden farklı olması[en-naúê], ya ayrıntılıdır ve o da zikredilen “delílin öncülünün 20 

men’i[munaúaêa]”dir, ya da özettir. Onların zikrettiklerinden icmÀlí nakê’in tartışmacıya 

doğru yönlendirilmesi hakkında şöyle denilebilir: Bu surette hükmün delilden farklı 

olmasından dolayı delílin öncüllerinin tamamı geçerli değildir. 

 

“[18] Hasmın delílini ikame ettiği şeyin hilafına delíli ikame etmek”e gelince, onun yolu 25 

onların zikrettiği şeylerin söylenmesidir: Eğer delíllendirilenin subutuna delÀlet ederse, bu 

durumda bizim nezdimizde onun nefyeden şeydir ve o da şöyle şöyledir. Delíle [hasmının 

delílinin ikame edildiği şeyin hilafına delíli ikame eden tarafından(muèaraêa)] girildiği 

zaman, engel olan illetlendiren, illetlendiren engel olandır. “Hasmın delílinin ikame edildiği 

şeyin hilafına delíl ikame etme[muèaraêa]” ve “özet olarak hükmün delílden farklı 30 

olması[en-naúê]”, aynı şekilde delílin öncüllerinde sabittir. Bu öncüllere nisbetle bu, 

“hasmın delílinin ikame edildiği şeyin hilafına delíl ikame etme” ve “özet olarak hükmün 
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delílden farklı olması[naúêan icmaliyyen]” olur ve delíllerin tamamına kıyasla, “hasmın 

delílinin ikame edildiği şeyin hilafına delíl ikame etme[muèaraêa]” yoluna nazaran “delílin 

öncülün men[munaúaêa]” ve özet yola nazaran “ayrıntılı[tafãílí]” olur. Bu, soru soran 

tarafındaki (durum)dir. 

 5 

[19] İlletlendiren tarafından olan (durum)a gelince, onun delílinin öncüllerinden herhangi bir 

öncül men edilirse, onun üzerine gerekli olan ya delíl ile, ya da uyarıdan[tenbíh ve 

ayrıntıdan] bir türle def etmesidir: “Álem, değişkendir” demesi gibi, çünkü biz, orada 

hadiselerden ve farklı izlerden olan değişimleri gözlemliyoruz. İkinci bir delíl ile geldiği 

zaman, bu delílin aynı şekilde iki öncülden [veya daha fazla öncülden] daha az bileşik olması 10 

gerekir. Bu durumda o zaman ya soru soran onun öncüllerinden bir şey hakkında men’de 

bulunur, ya da men’de bulunmaz. Eğer men ederse, “delílin öncülünü men”den, “hasmın 

delílini ikame ettiği şeyin hilafına delíli ikame etmek”ten ve “hükmün delílden farklı 

olması”dan olarak zikredilen kısımların aynı, orada gelir. Keza eğer üçüncü ve dördüncü bir 

delíle ve akabinde daha fazlasına ulaşılırsa, son bulmadan ya engel olanın ilzamı, ya da 15 

illetlendirenin delil ile susturulması gerekir. Çünkü illetlendiren, eğer “men, muèarêa” ve 

“naúê” ile keserse, bu durumda delil ile surturma ortaya çıkar, aksi durumda onun delílinin 

ister hak olsun, ister batıl olsun kabulu zorunlu şeyde bitmesi veya bitmemesi hali değildir. 

Eğer birincisi ise, ilzam gerekli olur. Eğer ikincisi ise, delil ile susturma gerekli olur, çünkü o 

zaman ya teselsül olur, ya da illetlendiren delíli ikame etmekten aciz kalır. Birincisi batıldır, 20 

çünkü başlayan tarafındandır. Bu durumda ikincisi belirgin olur ve delíl ile susturma gerekli 

olur. Teselsülün kabulunün takdiri ile de, aynı şekilde delíl ile susturma gerekli olur, çünkü 

[illetlendiren] sonsuz bir şekilde ıspat yapamaz. 

 

UUUUyarıyarıyarıyarı    25 

[20] Soru soran bir soru sorduğu zaman, illetlendirenin tedbiri, cevap verme konusunda 

acele etmemek, hatta soru sorandan men’in yönünü ve tahkikini istemektir, çünkü bazen 

yöne sahip olamayabilir ve bundan dolayı da kesintiye uğrar veya onun bozukluğu ortaya 

çıkar veya onun cevabı yön ve ayrıntı nezdinde zikredilir. 

 30 
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[21]  Çünkü “men” iki kısımdır: illetlendirene zarar veren kısım ki bu açıktır. Ona zarar 

vermeyen kısım: Ya men edilen öncülün yokluğunun onun davası için sabit kılmasıyladır, bu 

durumda [illetlendiren] bu öncülün subutu ve ortadan kalkması hakkında emin olamaz ve her 

takdir üzerinde onun iddia ettiği şey sabit olur[; çünkü onun delíli, onun tahakkunun takdiri 

üzerine tamam olur ve onun yokluğunun takdiri üzere, aranılan şey tahakkuk eder]. Ya da bir 5 

yön üzerine olan men, daha önce zikrettiği şeylerden onun cevabını gerekli kılar. Örneğin 

illetlendirenin, “bu, şunun illeti değildir, çünkü ondan sonradır[; sonra olan bir şeyin de illet 

olması caiz değildir.” dediği zaman gibidir. Bundan dolayı da o[soru soran], onu “bir şart 

olarak niçin caiz olmasın?”la men etti. Onun cevabı, onun yapısının öncelilkli olarak sonra 

olan olduğudur.  10 

 

[22] Keza cevapta iki kısımdır: Ona fayda veren kısım ki açıktır. Ona fayda vermeyen kısım: 

Ya men edilenin sabit olmasından dolayı olur, ya da eğer sabit ise, ancak başka bir konuda 

ona zarar verir. “Bu, şunun cüzü değildir” diye iddia ettiğin zaman gibidir. Men eder ve onun 

üzerine yapısı itibariyle sonra olduğu için delil getirir ve o da bu delile onun, onun için şart 15 

olduğunu açıklamada ihtiyaç duyar. Bu delillendirme, orada ona zarar vermez. 

 

[23] Soru soran için ise, cevabın yönü ve ayrıntısını talep etmektir. Çünkü bazen [ya] onun 

bozukluğu açıklığa kavuşur [ya da yöne sahip olamayabilir]. Men, men’in kendisine 

dayandığı şeyle[mustened] beraber olduğu zaman, men’in kendisine dayandığı şeyden alınan 20 

cevap bir fayda vermez, çünkü men’in kendisine dayandığı şeyin def’i, men’in 

savunulmasını gerektirmez, çünkü men’in kendisine dayandığı şeyin gayesi, ya nefsu’l-

emr’de, ya da soru soranın iddiasında men edilen öncülün yokluğunu gerektirmektir. 

Melzÿmun yokluğu, lazımın yokluğunu gerektirmez. 

 25 

[24] Bundan dolayı muhakkikÿn şöyle demiştir: Men’in kendisine dayandığı şey[mustened], 

ne onu cevaplar, ne de onun üzerinde araştırma yapar. Muóaããalín’den bir grup “men’in 

kendisine dayandığı şeyin def’i bir fayda vermediği zaman, onun üzerinde araştırma yapmak 

caiz değildir” konusunda şaşkınlık yaşamışlardır. Bundan dolayı da “men’in kendisine 

dayandığın şeyin varlığı ile beraber men’i cevaplamak nasıl mümkün olsun?” Onun 30 

cevabının yolu, men’in kendisine dayandığı şey ile onun ortağı arasında gidip gelmektir, 

çünkü onun için onun altındaki ortaktan gerekli olan, onun yokluğudur ve her takdirde 



 

 277 

olumsuz ve olumlu olan amacın munasip olduğu şey üzerinde açıklığa kavuşur. Bundan 

dolayı da üç kısımdan hali değildir. Çünkü cevaplayan, ya onun ortağının sınırlandırması 

üzerinde bir takdirde bulunur, ya da bir takdirde bulunmaz. Eğer bir takdirde bulunmaz ise, 

o, cevabı yapamaz. Eğer bir takdirde bulunursa, ya amaca uygun bir yönün her takdiri 

üzerine olan bir açıklama yapar, ya da yapamaz. Eğer yapamazsa, onun için cevap mümkün 5 

değildir. Eğer yaparsa, onun cevabı tamam olur. Doğru olan, birincisinin ikincisine irca 

edilmesidir, çünkü her şeyin, iki kısımda veya kısımlarda, onunla onun çelişiği veya iki iş ve 

onların yokluğu veya birçok iş ve onun yokluğu arasında gidip-gelmeyle hasredilmesi 

mükündür, ancak kastedilenin açıkça ortaya konulnası (el-beyÀn) ve aranılan şeyi 

gerektirecek şekilde delili sevketme/yönlendirme (et-taúríb)de bulunamaz. Birincinin örneği, 10 

[Allah’ı] görmenin cevazı hakkında görmenin illetinin söylenilmesi gibidir. Bizim 

gördüğümüz şey, ya vucÿddur, ya da hudÿåtur. İkincisi batıldır, çünkü yokluk, varlığın illeti 

olmaz. Bundan dolayı da birincisi belirginleşir, şayet men edilirse. Denilmiştir ki: Biz, 

[vucÿd ve óudÿå hakkındaki sebeplerin]hasrını kabul etmiyoruz: “İlletin yer kaplayan veya 

onun dışında bir şey olması niçin caiz olmasın?” Burada yer kaplayandan, yoğunluktan, 15 

imkÀndan, terkipten, şekillerden, renklerden, büyüklükten, küçüklükten, yakınlıktan, 

uzaklıktan ve bunların dışındaki keyfiyetlerden birçok kısım vardır. Onun hasredilmesi 

zordur, ancak “görmenin illeti, ya vucÿddur, ya óudÿåtur, ya ne budur, ne de ötekidir” 

denilerek zikrettiğimiz yolladır, ancak onun üçüncüye yaklaştırmak zordur. Aranılan şeyi 

gerektirecek şekilde delili sevketmenin örneği, illetlendiren Àlemin óudÿåunun sabit 20 

olduğunu söylediği zaman, onun için gerektiren olması gerekir, aksi durumda Àlem ondan 

farklı olur” dediği zaman gibidir. Şayet denilirse ki: Gerektiren olması niçin caiz olmasın?ı 

ve şartın zamanının geçmiş olmasıyla Àlem niçin farklı olsun?u kabul etmiyoruz. Bundan 

dolayı o, “şayet farklı olursa, şartın zamanının geçmesi veya geçmemesi hali değildir” 

şeklinde cevaplanır. Birincisi ortadan kalkmış, ikincisi belirlenmiştir. Bundan dolayı da 25 

farklılaşma, şayet şartın ortadan kalmasıyla ise, bu şartın óudÿåu, başka bir şart ile óudÿåuna 

ihtiyaç duyar. Söz dönüp dolaşır ve teselsül gerekli olur. 

    

    

    30 
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İkinci Yol[Meslek]İkinci Yol[Meslek]İkinci Yol[Meslek]İkinci Yol[Meslek]    

Araştırmanın Kısımları ve Hatadan Kaçınmak İçin Onlara UymakAraştırmanın Kısımları ve Hatadan Kaçınmak İçin Onlara UymakAraştırmanın Kısımları ve Hatadan Kaçınmak İçin Onlara UymakAraştırmanın Kısımları ve Hatadan Kaçınmak İçin Onlara Uymak    

 

[25] Bil ki, araştırmanın üç cüzü vardır: İlkeler, Araçlar ve Temel Dayanaklar. 

İlkeler[Mebadi]: İddialar, araştırmanın tahriri, görüşlerin takriridir. Araçlar[EvsÀù]: 5 

Kendileriyle iddialar üzerine akıl yürütülen deliller ve ıspatlardır. Sonuçlar[Meúaùiè]: 

Delillerin ce ıspatların kendisinde son bulduğu şeylerdir. Zanni ilimler hakkında sonuç olan 

zorunlular ve zanni olanlar gibi. Devr ve teselsül, iki çelişiğin bir araya getirilmesi, çelişiğin 

çelişiğe yüklenmesi, bir şeyin bizatihi kendisinden olumsuzlanması, en büyük olanın eşitliği 

en küçük dolayısıyladır ve tercih eden olmaksızın tercih ve bunlar gibi. Dillerde mecazın 10 

luzÿmu, ortaklık[iştirak], gizleme[iêmar], özelleştirme[taòãíã], ortadan kaldırma[nesò], 

nakil[naúl], eksiklik[nuúsan] ve lafzın ıtlak edilmesi caiz olmayan şeye ıtlakı vb.  

 

[26] Bu cüzlerin her birinde, araştırma esnasında kendilerinden hatanın meydana geldiği 

karışıklıklar ve belirsizlikler ortaya çıkabilir. Araştırmacıya düşen, doğru yolu ortaya 15 

çıkarmak için onların hallerini araştırmak ve yanlışın kapsını kapatmaktır. Bu cüzler, 

iddianın aslına özgü değildirler, belki üzerlerine delilin ikame edildiği her öncüle nisbetle 

tahakkuk ederler. 

[27] İlkeler[Mebadi]: Onlarda iddiaların, görüşlerin ve terimlerin müphemliği sebebiyle 

karışıklıklar ortaya çıkabilir. Bundan dolayı da iddiaların tahkiki ve görülerin tayini gerekir, 20 

çünkü bazen araştırma esnasında illetlendiren için ona zarar veren bir şey,  onun iddiasını 

nefyetmesinden veya onun iddiasının ve görüşünün lazımlarından olan bir lazımı 

nefyetmesiyle ortaya çıkabilir. Bazende onun delíli, iddia edilen şey için sonuç verici olmaz 

ve onun yapısı sonuç verici zannedilir. Bu durumda iddia, güvenli bir şekilde tahakkuk ettiği 

zaman ve görüşlerde belirli olduğu zaman, onlar üzerinde inceleme kolaylaşır. İster soru 25 

soran olsun ister cevap veren olsun hasmın def’ine güç yetirilebilir. Ve araştırmada ortaya 

çıkan lafızların açıklaması, delÀleti açık olmadığı zaman veya olduğu zaman gerekli olur, 

ancak illetlendiren, onunla başka bir şey kastedebilir. Açıklamadan sonra soru sorana düşen, 

onun delílinden, bu açıklama ile bu mananın gerekli olup olmadığını incelemektir. Eğer 

gerekli olursa, ondan onun iddiası gerekli olur mu, gerekli olmaz mı? Çünkü bazen şey, 30 

kendisinden aranılan şeyin ortaya çıktığı bir açıklama ile açıklanır, ancak onun delilinden 
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olan bu şey, bu açıklama ile gerekli olmaz. Bazen de onun delilinden gerekli olur, ancak 

ondan aranılan şey ortaya çıkmaz.  

 

[28] Araçlar[EvsÀù]: Onlar, mantıkta öğrendiğin gibi-kendisinde mukaddem’in aynının 

istisna edildiği “istiånÀí kıyas”a irca edilen- farklı sınıflarıyla iddialar üzerine ikame edilen 5 

delíllerdir. Bundan dolayı da delílin, aranılan şeyi gerektirici olması gerekir, aksi durumda 

delíl olmaz. Gerektici olduğu zaman, [illetlendiren ve] delil getiren, onu sabitleştirir ve 

böylece mukaddem’in istiånÀsıyla beraber istiånÀi olur. Bundan dolayı da o zaman araştırma 

iki makamda ortaya çıkar: Bir: Gerektirici[Melzÿmun] subutu. İki: Luzÿmun beyanı. Her 

birinde kesin (iktirani) ve seçmeli(istiånÀí) kıyaslar, tüme-varım (istiúrÀ) ve analoji 10 

(temåíl)’den olan delillerin sınıflar basit ve bileşik olarak kullanılabilir. Bundan dolayı da 

kıyası tafsilatlandırmak gerekir ve bi’l-fiil onun öncüllerini zikretmek gerekir: taki aranılan 

şeyin luzÿmu ortaya çıksın ve men’in hangi öncül üzerinde murad edildiği açıklığa 

kavuşsun. Sonra da hasmının onu genelleştirmeyi ve onu kaba bir şekilde yapmayı murad 

etmemesi halinde mümkünse cevaplanır. O zaman soru sorana düşen, bozukluğu ortaya 15 

çıkarmak için bi’l-fiil onun öncüllerinin açıklamasını talep etmelidir. Men, eğer olursa, [iki 

yönden olan] bir şey hakkında musamaha göstermemek gerekir. Eğer böyle olursa, kolay 

olduğu zannedilir, çünkü birçok karşıklık, bazen, kolay bir şeyden ortaya çıkar. 

 

UyarılarUyarılarUyarılarUyarılar    20 

[29] [Her delíl, mukaddem’i istiånÀ edilen istiånÀí kıyasa irca edilir. Bundan dolayı da 

istiånÀí, bazen doğrudan[musteúím], bazende òulfí olur. Doğrudan olan, iddia edilenin 

çelişiğinin farzedilmesi ve iptal edilmesi yolu ile değil de kendisiyle iddia edilenin sabit 

kılındığı şeydir. Òulfí ise, çelişik ve onun iptali yolu ile iddia edilenin sabit olduğu şeydir. 

Òulfí delíl, üç durum hakkında ihtiyatı gerektirir: İdda edilenin çelişiğini almak, vaki 25 

olmaksızın iddia edilenin çelişiğinin melzÿmunu almak, lÀzımın nefyini almak.] Òulfí 

kıyasta, tedbiri gerektiren şey, çelişiğin alınması esnasındadır. Keza her konu, çelişiğin 

alınmasına ihtiyaç duyar, çünkü bazen çelişik olmayan çelişik olanın yerine konulabilir. (Bu) 

onlar[dan olan İmÀm]ın şöyle demeler(s)i gibidir: Varlık, mahiyetlerden bir şeyin cüzü 

değildir, çünkü şayet onun cüzü olursa, zatilerden daha genel olur ve bundan dolayı da 30 

mevcut bütün mahiyetler için “cins” olur. Ve onun [mevcut mahiyetler] için mevcut 
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ayırımlar[faãıllar] gerekli olur. Bundan dolayı da varlık, aynı şekilde onun için[, yani bu 

ayırımlar için] cins olur ve onun ayırımları için mevcut başka [ayrımlar] gerekli olur. 

Bundan dolayı da mahiyetlerin sonsuz şeylerden oluşması gerekli olur. Bu, ancak tümel 

olumsuzun çelişiğinin tümel olumlu olarak alınmasıyla gerekli olur. Bunun örneği, Allah ona 

rahmet etsin İmÀm’ın sözlerinde çokça ortaya çıkar. Ve mulazemete zarar veren şey olarak 5 

tÀlí’nin nefyinin açıklanmasında kullanılır ve o da luzÿmu nefyeden her öncüldür, bundan 

dolayı da bu öncül, mulazemetin men’i için kendisine dayanılan olur. Şöyle denilmesi 

gibidir: Şayet insan canlı ise, ya canlıdır, ya da cisimdir zorunlu manièatü’l-òulÿ olarak. Bu, 

batıldır, aksi durumda onun yapısının cisim olmasının yokluğundan, onun yapısının canlı 

olması gerekir. Bu, muhaldir. 10 

 

[30] Şöyle denilebilir: Biz, “insan, şayet canlı ise,” onun “ya canlıdır, ya da cisimdir” 

manièatü’l-òulÿ olarak” doğrulandığını kabul etmiyoruz. Ancak şayet onun cisim olan 

yapısının yokluğu, onun canlı olan yapısını gerekitirirse, doğru olur. Bu, böyle değildir. 

Çünkü onun canlı olan yapısı, onun cisim olan yapısını gerektirir. Bundan dolayı da onun 15 

cisim olan yapısının yokluğu, onun canlı olan yapısın yokluğunu gerektirir ve delílden, onun 

için sonuç vermeyen delíl istintaç edilir. 

 

[31] Şöyle denilebilir: Daha sonra geleceği gibi, illet olmayan şey, illet yerine konulmuştur. 

İster delílin öncüllerinden bir öncül üzerinde olsun, ister aranılan şeyin aslının üzerinde olsun 20 

her delílin tamamından sonra, ondan iddia edilen şeyin gerekli olup olmadığı araştırılması 

gerekir, çünkü çoğukez delíl tam olur ve ondan iddia edilen gerekli olmaz. Delíl’de bir öncül 

veya ilzam edici öncüller kullanılır ki onlarda sadece hasım nezdinde subut bulurlar. Bu, 

zanní olanlarda ve cedelí olanlarda caizdir, çünkü onların amacı, aklíler olmaksızın galip bir 

zan ve hasmı ilzamdır, çünkü orada iddia, ancak nefsü’l-emr’de sabit olur, hasım nezdinde 25 

ve onun dışında bir şeyde değil. 

 

[32] Temel Dayanaklar[MeúÀùiè]’ orada ihtiyatlı olmak gerekir, çünkü bazen devr’in ortaya 

çıktığı zannedilir ve hÀlbuki böyle değildir. Bir şeyin, başka bir şeyin müteallıkı üzerine 

dayanması ve diğerininde onun üzerine dayanması gibidir, bundan dolayı da devr, olduğu 30 

zannedilir. Örneğin “cins”in  “ayırım”a dayanması, “tür”ünde “cins”e dayanması ve böylece 

de “cins”in “tür”e dayandığının zannedilmesi gibidir. Bundan dolayı da “devr”in olduğu 
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vehmedilir. (Birde) “cins”in kendi “türler”inden birine ve her “tür”ünde ona[yapısı itibariyle 

“türler” için bir cüz olmasından dolayı tabii cins’e] dayandığının söylenmesi gibidir.[Bilmen 

gereken şu: “Cins”, “ayırım”a dayandığı zaman, şüphe ortadan kalkar.] Ve bazen “devr”, 

ortaya çıkar. (Bu) muhal olmaz. Örneğin  “babalık” ve “oğulluk” gibi iki göreli. Örneğin “iki 

çelişikten birinin subutunun, diğerinin yokluğu ile beraber” olması gibi. Bundan dolayı da 5 

onlardan her birinin diğerine dayandığı zannedilir. [ Haddizatında “devr” iki kısımdır: Bir: 

İki işten her biri diğerine sonralama durumu ile dayanır. Mèalÿlun illetine dayanması 

böyledir. Bu, imkÀnsız olur, çünkü o, bir şeyin bizzat kendi nefsini öncelemesini gerektirir. 

İki: İki işten her biri diğerine, sonralama ile dayanmaz, ancak onların beraber olması gerekir: 

“Babalık” ve “oğulluk” gibi] ve bunların örnekleri “bir biriyle olan devr” olarak 10 

isimlendirilir.  

 

[33] Bazen de “teselsül”ün ortaya çıktığı zannedilir. (HÀlbuki) böyle değildir. (Bu tıpkı) 

“şayet bir yerde ortaya çıkma varlık bildiren bir iş olursa, yapısı itibariyle èaraê olmasından 

dolayı bir yerde ortaya çıkar, bundan dolayı da ortaya çıkma için ortaya çıkma olur” 15 

denilmesi gibidir. Söz, dönüp-dolaşıp onun ortaya çıkmasına gelir ve teselsül gerekli olur. 

Ortaya çıkma, zatı bakımından ortaya çıkma olur, yoksa başka bir şeyle ortaya çıkma olmaz. 

Varlığın varlığı, luzÿmun luzÿmu, birliğin birliği, kıdemin kıdemi, óudÿåun óudÿåu vb.’de 

aynıdır. (Bu da tıpkı) “bir, yapısı itibariyle ikinin yarısı olan kendisini, ikinin yarısı, üçün 

üçte birliğini, üçün üçte birliği dördün dörtte birliğini gerektirmesi” gibidir. Bu, böyle 20 

sonsuza kadar gider, bundan dolayıda teselsül ortaya çıkıyor zannedilir. Mèalÿl tarafından 

olduğu gibi, muhalde olmaz. 

 

[34] İki çelişiğin bir araya getirilmesine gelince, ikisinin bir araya getirildiği zannedilir. 

Modalite[cihet] bakımında bir olduğu zannedilen iki önermede olduğu gibi, hÀlbuki böyle 25 

değildir. Örneğin: Her C, B’dir. Her C, B değildir. O ikisnin modalitesi açıklandığı zaman, 

çelişkinin olmadığı ortaya çıkar.  

 

[35] Çelişik, çelişiğe yükleniyor zannedilir. (Hàlbuki) böyle değildir. Örneğin: Bazı 

mevcÿtlar, mèadÿmdur. Onun manası şöyledir: Bir bütün hakkında mevcÿt olan şey üzerinde 30 

doğrulanan bazı şeyler, onlardan biri[, yani konu ve yüklenden biri] “devÀm” ile 

kayıtlanmadıkça, bütün hakkında mèadÿmdur.[Örneğin: Bazı mevcÿtlar, daima mèadÿmdur 
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veya bazı mevcÿtlar mèadÿmdur daima. Çünkü o zaman çelişiğin çelişiğe yüklenmesi 

gerekir.]  

 

[36] Ve bir şey, bizzat kendisinden olumsuzlanıyor zannedilir veya onun lazımı bizzat 

kendisinden olumsuzlanıyor zannedilir. Bu, ya zannedildiği gibi olur, ya da olmaz. Muhalde 5 

olmaz. Birincisine gelince, şu sözümüzdeki gibidir: Bazı mevcÿtlar mevcÿt değildir. Onun 

manasının ne olduğu geçti. İkincisine gelince, bu şeyin hariçte olması gibidir ve bundan 

dolayı da doğru olur. Çünkü hariçte olmayan şey, ister bizzat kendisi, isterse lazımı olsun 

hariçte olan şey üzerinde doğrulanmaz. Mantıkta geçtiği gibi, her ikisinin ondan 

olumsuzlanması doğrulanır. 10 

 

[37] Dillere ve onlarla ilgili şeylere gelince, ondaki sona ermelerin çoğunluğu “nakil, 

mecazın luzÿmu, ortaklık, gizleme” ve daha önce bunların dışında zikredilendir. Soru soran 

“nakil”in sıhhatını talep eder. mecazun luzÿmu, ortaklık ve bu ikisin dışındakilere gelince, 

onlar, asıl ile iptal edilirler ve o da şeyin varlığının, şeye arız olmayan şeyden daha evla 15 

olmasından ibarettir. Bundan dolayı onlar şöyle diyorlar: Asıl, mecaz olmaksızın hakiki 

kullanımdır, çünkü ona, mecazın faydalarından olan bir şey arız olmaz:, kelamın 

yumuşaklığı, tatlılığı, mecaz sanatının sınıfları ve vezin ve kafiye olgusuna riayet gibi, 

mecaz olarak lafzı kullanılması caiz değildir, ancak bu kullanımda anlamanın eksikliği, 

terminolojinin terki ve tercih edenin tercihi gerekli olabilir. 20 

 

[38] Soru hakkındakilere gelince, mutlak olarak lafız bulunduğu zaman, onun, daha önce 

geçtiği gibi, hakikat üzerine yüklenmesi gerekir. [Hakikat olan asıl,] yalın bir karine veya 

hakikatten çekimlenmiş söylenen olarak bulunduğu zaman, onun mecaz üzerine yüklenmesi 

gerekir. Yalın olmasına gelince, [Senin Rabb’in geldi.] (89. Fecr, 22)de ki gibi (ya) akıl 25 

bakımından bilinen gibidir, çünkü akıl, onun cüzlerinden hakikate tekrar döner, ya da 

vakıanın hususiliği sebebiyle bilinir: O, mecazla konuşur. Söylenen’e gelince, kelamın 

kendisinden sonrasıyla bilinir: O, mecazla konuşur. (Bu,) “ben atan aslanı gördüm” 

denilmesi gibidir. Bundan dolayı da o zaman şeyin varlığı, asla, herhangi bir sebeple onun 

yokluğunu nefyetmez. Onlar hata yapıyorlar ve aslı, mecazın imkÀnsızlığı, ortaklık ve 30 

mutlak olarak bu ikisinin dışındakiler hakkında kullanıyorlar. (Bu,) örneğin, bu lafzı bu 

mana hakkında kullanmak caiz değildir denilmesi gibidir, çünkü her ikiside onun için 
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konulmuştur. Onun orada hakikat bakımından kullanılması ve keza mecaz bakımından 

kullanılması geçersizdir, çünkü asıl, onun yokluğudur. Soru soran, aslın mecazın 

imkÀnsızlığını gerektimediğini, bundan dolayı da herhangi bir sebeple onun vukuunun caiz 

olduğunu söylemelidir. 

SonSonSonSonssssözözözöz    5 

[39] Bir işin gerek kendiliğinde (fí nefsi’l-emr) ve gerekse de men eden nezdinde imkÀnsız 

olması, zamanımız cedelcileri arasında herhangi bir işin farzedilmesi takdirine göre “sabit 

işlerin men’i olarak meşhur oldu. Ve bu onlar tarafından “takdirin men’i” olarak 

isimlendirildi. Şayet:“Her ne zaman A, B ise C’de D’dir. Ve her ne zaman C, D ise H’de 

R’dir.” denilirse, şu sonuç çıkar: “Her ne zaman A, B ise H’de R’dir”. gibidir. Bundan dolayı 10 

onlar şöyle diyorlar: Biz [onun, onların zikrettiği gibi sonuç verdiğini] kabul etmiyoruz, ve 

şayet büyük öncül, sonucun lezÿmunun takdiri üzerinde doğru olarak kalırsa, ancak sonuç 

elde edilir. Çünkü o, muhaldir. Muhalin, muhali gerektirmesi caizdir. Keza onlar, aslın, 

lazımın yokluğunun takdiri üzerinde yanlış olma ihtimalinden dolayı, çelişiğin 

döndürmesinin lazımın yokluğunun takdiri üzerinde olmasını men ettiler. Yine onlar, şeyin, 15 

kendi çelişiği ile ve iki çelişikle istilzamının imkÀnsızlığını men ettiler. Onlar onu “birleşme” 

olarak isimlendirilen bozuk bir cevapla cevapladı ve o da “takdir”in men edilen öncülün 

doğruluğu ile beraber alınmasıdır. (Bu da) büyük öncülün nefsu’l-emr’de doğru olduğunun 

ve bundan dolayı da ona bitiştirildiğin söylenmesi gibidir. Şayet sonucun melzÿmu doğru 

olursa, onun tÀlí’si de doğru olur. Döndürmede de aynıdır. Bu, zayıftır, çünkü aynıyla onun 20 

herhangi bir iddiası, delil olmaksızın men edilebilir. 

 

[40] [Men eden]birisi şöyle diyebilir: Biz, onun “şayet takdir edilen ona[, yani doğru öncüle] 

birleşirse, aranılan şeyin tahakkuk eder” olduğunu kabul ediyoruz. Onun böyle olduğunu 

söylememelerine gelince, şayet doğru öncül bu takdir üzerinde kalırsa, ancak böyle olabilir 25 

ve o da sözün başıdır ve bizim için mümkün olan, onu başka bir yönden cevaplamaktır ve o 

da mulazemetle kastedilenin, lazım dolayısıyla melzÿmun tabiatının gerekli olduğunun 

söylenmesidir. İşte o zaman men düşer/sakıt olur, çünkü başka bir şeyin takdirine ihtiyaç 

kalmaz: taki men, reddedilsin, hatta melzÿmun tasavvuru yeterli olsun. Böylece de kıyasın 

manası, şöyle olur: A-B, C-D’yi, C-D, H-R’yi gerektirir. O halde A-B, H-R’yi gerektirir. 30 
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Çünkü gerektirenin gerektireni, gerektirendir. Bunun için mantıkta başka bir cevap geçmişti 

ve keza aksi içinde. 

 

[41] Deriz ki: Aslın melzÿmu, lazım dolayısıyla gerektiren olursa, onun lazımın çelişiği, 

onun çelişiği için gerektiren olur, aksi durumda onun lazımı dolayısıyla gerektiren olur. 5 

Takdir edilen onun hilafınadır ve kıyastan aranılan şey, küçük terimin yokluğunun ıspatı 

veya lazımın çelişiğinin yokluğu olursa -ki o da takdir vakıanın hilafına gerektirendir veya 

değildirden hali değildir demektir- onun başka bir yolla cevaplamak mümkündür. Eğer 

mümkün olmazsa, bizim zikrettiklerimiz tamam olur, aksi durumda takdir ortadan kalkar ve 

o da aranılan şeydir. Veya şöyle söylenir: Şayet büyük öncül, küçük terimin takdiri üzerinde 10 

sabit durursa ve mulazemette, lazımın çelişiğinin takdiri üzerinde sabit durursa, sonuç ve 

melzÿmun çelişiği gerekli olur, ancak telazum geçersiz olur, bundan dolayı da vakıada sabit 

olan bütünün, büyük öncülün ve mulazemetin yokluğu gerekli olur, böylece de aranılan şey 

olarak küçük öncülün ve lazımın çelişiğinin yokluğu gerekli olur. 

 15 

[42] Bazıları, “takdir’in men’i”nin, vakıada tekrarın bir kısmı üzerinde olduğunu 

açıklamışlardır. Ve dedi ki: Tekrardan sonra sizin sözünüz böyle olursa, şöyle olur. eğer 

olmazsa, aynı şekilde takdir, iki kısımdan birinin subutu dolayısıyladır. Onlardan biri takdir 

edildiği zaman, vakıanın onun hilafına olması caizdir, böylece de şey, kendi çelişiği ile 

beraber farzedilebilir, bundan dolayı da muhali gerektirmek caiz olur. Şayet onun hilafının 20 

vaki olduğu veya olmadığı hali değildir şeklinde cevaplanırsa, birincisi batıl olur, çünkü 

şayet böyle olursa, vakıa onun hilafıyla takdir olur ve böylece de aranılan şey olan ikincisi 

belirlenir. Onlar şöyle dediler: Bu, aynı şekilde tekrar edilen bir kısımdır. Soru, aynıyla onun 

üzerinde ortaya çıkabilir. 

 25 

[43] Bil ki, bu men, mugalÀtadır, sırf inattır. Ve bunun takdiri, şeylerin takdirinin iki kısım 

olmasıdır: Bir: Bir şeyin, farzedilen üzerine takdiri, çünkü mulazemetin mukaddem’inde 

olduğu gibi tahakkuk etmiştir. Bundan dolayı da bu kısımda vakıanın onun hilafına olması 

caizdir. İki: Karşıt/zıt/çelişik kısmında söylenildiği gibi şayet vakıanın bu olduğu söylenirse 

şeyin takdiri, vakıada tahakkuk eden  hakkındadır; ve o zaman da vakıanın onun hilafına 30 

olması mümkün değildir, çünkü bu durumda vakıa olan şeyin takdiri vakıa olarak şeyin 

takdiri değildir: taki onun hilafı caiz olsun. Allah en iyi bilendir. 



 

 285 

İkinci Kısımİkinci Kısımİkinci Kısımİkinci Kısım    

 Yanlış ve Sebepleri Yanlış ve Sebepleri Yanlış ve Sebepleri Yanlış ve Sebepleri    

 

[44] Yanlış yapanların fiileri, ya delílin dışında bir iş olur, ya da delílin kendisinde bir iş 

olur. 5 

 

[45] Birincisi, arazi olarak yanlışı gerektirir ve o da ya hasımlardan her birinin diğerini ilzam 

etmek için kulldığı “genel[èÀmm]” olur, ya da [illetlendiren ve soru soran]dan her birine 

“özel/özgü[òÀã]” olur. 

 10 

[46] Birincisi: Aşağılayarak, iftira atarak, sözünü reddederek, onunla alay ederek, sözünü 

yerli-yersiz keserek, onu fazlalık, noksanlık veya tevíl konusunda yanlışa sevkederek, onun 

tercih etmediğini ortaya koyarak, onun ibaresinin kapalılığından sakınarak ve mana 

bakımından mubalağadaki incelikle hasmı utandırmak. Bu, falan ilme dayanır veya onun için 

aranılan şey hakkında bir girişe sahip olamayan şey zikredilir veya anlamadan men eden şey 15 

zikredilir: Kabalık, hezeyan, tekrar, ibaresinin değiştirilmesi, çoğunluk dolayısıyla taraflılık, 

orada ona giriş olmayan şeye yönelme ve istidlÀl olmayan şeye sevk ile sözün karıştırılması 

gibi.  

 

[47] Soru sorana has olan şey, istidlÀl yapan tarafından kullanılan lafızların ve manaların 20 

açıklanması, men’in kendisine dayanmadığı şeyi men’in kendisine dayandığı olarak, hükmün 

delilden farklı olmamasını hükmün delilden farklı olması olarak, öncüllerdeki zorla elde 

tumayı, özellikle tekrar eden kısım üzerinde takdiri men’in ortaya çıkması kuvvetidir. 

 

[48] İlletlendirene has olan şey, men’in yönünü ve mefhumunu, ‘hangi şeyi söylüyor?’, 25 

‘hangi öncül üzerinde?’, ‘ben bunu ne zaman söyledim?’ ‘söylediğim şeyleri tekrar et!’ vb. 

söyleyerek talep etmek.  

 

[49] Bil ki, bu ve bunun gibileri, ilimlerle bağlantısı olmayan şeylerdir ve onlara tutunmakla 

ilimlerden bir haz da alınmaz ve cedel ve saçma sapan davranmak onun nefsine galip gelir, 30 



 

 286 

ancak bazen bu, saçma davranışların def edilmesinde, hakkı inkÀr eden inatçıların ilzamında, 

batılda direten ısrarcının ilzamında, ihsana yönelmediği zaman şerden kurtuluşta fayda verir. 

 

[50] Delílin bizzat kendisinden olan[yanlışlar]a gelince, ondaki genel sebep şey ve onun 

benzeri arasındaki temyizin yokluğudur, çünkü şayet böyle olmazsa, yanlış mümkün olur. 5 

 

[51] Yanlışa gelince, ya içerik bakımından, ya suret bakımından, ya da her iki bakımdan 

olur. 

 

[52] Onun basit sebepleri on iki kısma hasredilmiştir, çünkü yanlış, ya lafız bakımından, ya 10 

da mana bakımından ortaya çıkar. Birincisi, ya lafızların müfretlerinde veya 

mürekepllerindedir.  

 

[53] Müfret olanlarında ortaya çıkana gelince, üç tanedir: 

 15 

[54] Çünkü ya lafzın içeriği bakımından olur ve o da ancak onun medlÿlunun farklı olması 

ve ona ortaklık, mecaz, ikircikli anlam ve lafızlara benzeyen girer. 

 

[55] Ya da onun[lafzın] sureti bakımındandır: Siga ortaklığı gibi. Örneğin muzari ve akitlerin 

lafızları. Fail, mef’ul ve fail vezninde olan kabul edici arasındaki müşterek seçki. Bundan 20 

dolayı da kabul, onun fiili zannedilir. 

 

[56] Ya da onun èaraêları bakımındandır: “èİrÀb, binÀ, èicÀm, taòfíf ve teşdíd” gibi. 

 

[57] Murekkep olanlanlarda ortaya çıkana gelince, aynı şekilde üç tanedir: 25 

 

[58] Çünkü o, ya terkíbin kendisiyle ilgili olur ve o da terkípte ortaklıkğı ortaya çıkarır. 

Örneğin: Zeyd’in dövmesi[êarbu]. Çünkü mastar, bazen faile, bazende mefèÿle izafe 

edilebilir. Örneğin: KÀtip, herhangi bir şey yazdığı zaman, yazmış gibidir. Zamirin “kÀtip”e 

ve “şey”e dönmesi caizdir. Örneğin: Akıllı, herhangi bir şey seçtiği zaman, seçim 30 

yapabilendir. 
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[59] Ya da terkíbin varlığı ve yokluğu ile ilgilidir: Mevcÿt olan terkíbin yok zannedilmesi 

gibi. Örneğin: Beş, çift ve tektir. Ve her ne zaman çift ve tek olursa, bu durumda çifttir. 

Örneğin: HeyÿlÀ ve ãÿret, cisimdir. “Onlardan biri cisimdir” zannedilir ve “murekkebin 

tafsíli” olarak isimlendirilir veya yok “mevcÿt”  zannedilir. Örneğin: Zeyd, şair ve maharetli 

bir doktordur. Onun “maharetli bir şair” olduğu zannedilir. Örneğin: İnsan ve at, canlıdır. 5 

İkisin oluşturğu bütün, bütün olması bakımından “canlıdır” zannedilir ve “ayrıntılı olanın 

terkíbi” olarak isimlendirilir. Bu altı kısım, lafızlarla ilgilidir.  

 

[60] Mana bakımından olan yanlışa gelince, ya aranılan şeye nisbetle olur veya olmaz, ya da 

önermenin taraflarından biriyle veya beraberce her iki tarafıyla ilgili olur. Taraflarından 10 

biriyle olana gelince, onun ortaya çıkması, taraf olmayanı taraf olarak olmaya irca 

edilmesiyledir ve “yüklemenin itibarının kötü olması” olarak isimlendirilir ve onun altında 

sınıflar vardır: “Melóÿú’ı lÀóıú yerine almak” ve tersi gibi ki “lÀóıú’ı melóÿú’la değiştirmek” 

olarak isimlendirilir. Örneğin: KÀtip, parmaklarının hareketi gerekli olandır. Bundan dolayı 

da “kÀtib”in “õÀt”ının gerekli olduğu zannedilir. Ve şöyle denilmesi gibi: Yüklem, konuyu 15 

olumsuzladığında, aynı şekilde konuda yüklemi olumsuzlar. Zorunlu, zorunlu olarak 

döndürülür, konunun yerini onun eklentisi alınır, yüklemin yerine ona eklenilen alınır, õÀtın 

yerine èaraê alınır. Örneğin: Geminin oturanı, hareketlidir. Ve her hareketli bir mekandan 

hareket eder. Bi’l-fiil yerine bi’l-kuvve alınır, şeyle beraber olan, şeyin yerine alınır, özel 

olan genel olanla, kayıtlı olan kayıtlı olmayanla[muùlaú] değiştirilir, modalite[cihet]in, 20 

mekÀnın zamanın ve üç itibarın değiştirilmesi ve bazılarının bütün yerine alınması. 

[æÀmisùiyÿs’un] sözleri şöyle: Felek, herhangi bir şeyin bu’du değildir, aksi durumda şayet 

uzunca bir bölgede[úuùr] hareket ederse, boşluk gerekli olur ve bundan dolayı da yok olmaz. 

Bazı mukaddemler mukaddem olarak alınır ve tersi, tıpkı tikel hükmün tümel olarak alınması 

gibi. 25 

 

[61] Önermenin taraflarının ikisiylede ilgili olanına gelince, bu durumda onlardan her biri, 

diğerinin yerini almış zannedilir ve “aksini vehmettirme” olarak isimlendirilir. Modalite 

bakımından her mevcÿdun, modalite bakımından her mevcÿda dayandığına hükmetmek gibi. 

Şöyle denilmesi gibi örneğin: Beyaz, hakiki bir renk değildir, aksine karda olduğu gibi şeffaf 30 

cisimlerinin yüzeyinin ışığının bazısının bazısına aksetmesiyle ortaya çıkar. Bu sebep 

bilindiği zaman, bulunduğu zaman, beyaz bulunur. Bu sebebin bulunması bakımından beyaz 
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zannedilir. Bu iki kısım, manadan ortaya çıkar ve kendisindeki bozukluk, aranılan şeye 

nisbetle değildir. 

 

[62] Aranılan şeye nisbetle olana gelince, dört kısımdır. Çünkü kıyas, sonuç veren bir modun 

biçiminde olmaktan veya olmamaktan hali değildir. Eğer olursa, bu durumda ya onun sonucu 5 

iki öncülden birinin aynı olur, ya da olmaz. Eğer olursa, “muãÀdere èale’l-maùlÿb” olarak 

isimlendirilir. Örneğin: Her insan, beşerdir. Ve her beşer, konuşan/düşünendir. Büyük öncül 

ve sonuç birdir. Eğer olmazsa, takdir kıyasın varlığının, aranılan şeye nisbetle bir şey ifade 

etmemesidir, bundan dolayı onun sonucu, aranılan şeye mugayirdir, aksi durumda bir şey 

ifade eder ve o zaman da onun öncüllerinden bir şey hakkında bu öncüllerin bizzat kendisi 10 

hakkında fazladan bir terkíp halidir veya değildir. Eğer olmazsa, illet olmayanı illet olarak 

alma olarak isimlendirilir. Eğer olursa, birçok meseleyi bir meselede ele almak olarak 

isimlendirilir. Eğer kıyas sonuç veren modun biçimi üzerinde olmazsa, sureti bakımından 

bozuk olur. Bundan dolayı da basit sebepler, on iki kısım olarak sınırlandırılmıştır. Ondan 

altısı lafızlar hakkında, altısı mana hakkındadır. Onlardan başka kısımlarda oluşturulabilir, 15 

yani ondan olan basitlerinin bilgisi. Bu düzen üzere, zikrettiğimiz gibi olması için, faziletli 

bilginlerin görüşlerinden alıntılarla beraber, düzeltilmiş eklerle, ıstılahlarla ve garip 

cevaplarla kendimizin ortaya koyduğu yanlışarın sayısından bahsedeceğim. 

 

Bir: Lafzın OrtaklığıBir: Lafzın OrtaklığıBir: Lafzın OrtaklığıBir: Lafzın Ortaklığı    20 

[63] VÀcib[u’l-vucÿd], birdir. Çünkü birden fazla olursa, bi’õ-õÀt vÀcibin iki manadan 

birinden ayrılmasının imkÀnsız olması hali değildir veya halidir. Birincisi, vÀcib’in birliğini 

gerektirir. İkincisi, vÀcibin varlığının mümkün ve imkÀnsız olması ihtimalini taşır. 

 

[64] ÇözümüÇözümüÇözümüÇözümü: Eğer “ayrılmak” ile bu belirleme olmaksızın vÀcibin tahakkuku kastedilirse, 25 

biz; ‘şayet ayrılma caiz olursa, vÀcib, vÀcib olmaz’ı kabul etmiyoruz. Eğer “vucÿb” 

olmaksızın bu belirleme tahakkuk kastedilirse, biz; ‘ayrılma şayet imkÀnsız olursa, vÀcib bir 

olur’u kabul etmiyoruz. 

 

İki: Aynı Konu[Lafzın Ortaİki: Aynı Konu[Lafzın Ortaİki: Aynı Konu[Lafzın Ortaİki: Aynı Konu[Lafzın Ortaklığı] Hakkındaklığı] Hakkındaklığı] Hakkındaklığı] Hakkında    30 

[65] İki vÀcibin bulunması imkÀnsızdır, aksi durumda o ikisinin toplamı, ya vÀcip olurdu, ya 

da mümkün olurdu. Her ikisi de batıldır. Birincisine gelince, toplamdan her biri diğerine 
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muhtaçtır, bundan dolayı da vÀcib olamaz. İkincisine gelince, şayet mümkün olursa, onun 

yokluğunun farzedilmesinden imkÀnsız gerekli olur. İkincisi batıldır, çünkü toplamın 

yokluğu, ancak onlardan birinin yokluğu veya her ikisinin yokluğu ile olur. Bu da muhaldir. 

 

[66] Çözümü:Çözümü:Çözümü:Çözümü: “Toplam[mecmÿè]” lafzı, beraberce alınanlar arasında ve içtimai hey’etle 5 

beraber onlardan oluşan toplam arasında ortaktır. Eğer “toplam” ile birincisi kastedilirse, biz, 

onun vÀcib olmadığını kabul etmiyoruz. Eğer onunla ikincisi kastedilirse, biz, içtimai 

hey’etin yokluğunun yok olması ihtimalinden dolayı “toplam”ın yokluğunun imkÀnsız 

olacağını kabul etmiyoruz. 

 10 

Üç: MecÀzÜç: MecÀzÜç: MecÀzÜç: MecÀz    

[67] VÀcib, õÀtı bakımından gerekli değildir, aksi durumda birincinin mèalÿlu, zorunlu 

olarak onun için lÀzım olur, bu durumda o zaman birincinin mèalÿlunün yokluğunun caiz 

olması veya olmaması hali değildir. Eğer olmazsa, bi’õ-õÀt vÀcibin varlığının, kendisi 

dışındaki için mèalÿl olması gerekir. Eğer olursa, vÀcibin varlığının varlık ve yokluğu 15 

ihtimal kılması gerekir. Çünkü lÀzımın yokluğunun cevazı, melzÿmun yokluğunun cevazını 

gerektirir. 

 

[68] Çözümü: Asıldaki “cevaz” lafzı, ancak vakıada onun ortaya çıkmasının geçerli 

olmasıyladır, sonrada varlık ve yokluğun mecazi olarak “õÀt”a nisbetinin eşit olması 20 

hakkında kullanılır. Eğer “yokluğun cevazı” ile birinci kastedilirse, biz; ‘şayet yokluğun 

cevazı olmazsa, bi’õ-õÀt vÀcib olmaz’ı kabul etmiyoruz. Çünkü bi’õ-õÀt vucÿb ikinci mana 

ile “cevazın mukabili” hakkındadır. Eğer onunla ikincisi kastedilirse, biz; ‘lÀzımın 

taraflarının onun õÀtına nisbetinin eşitliğinden, melzÿmun taraflarının melzÿmun õÀtına 

nisbetinin eşitliğinin gerektiğini kabul etmiyoruz. 25 

 

Dört: TeşkíkDört: TeşkíkDört: TeşkíkDört: Teşkík    

[69] VÀcibin varlığı, mahiyetinden ayrı değildir, aksi durumda o olması bakımından 

varlığının ayrı olmayı veya ayrı olmamayı gerektirmesi hali değildir veya ondan bir şey 

gerekli olmaz. Bütünü batıldır, çünkü birincisi, mümkünlerin varlığının aynıu şekilde ayrı 30 

olmasını gerektirir. İkincisi, vÀcibin varlığı ayrı değildir. Üçüncüsü, vucÿdun soyut olmasını 
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ve ayrılmasıyla onun soyut olmamasını gerektirir, bundan dolayı da ayrı olmasıyla vÀcibin 

soyut olması gerekir. Bu da muhaldir. 

 

[70] Çözümü: Bu şüphe, ancak varlık için şayet vÀcib ve mümkün arasında ortak bir mana 

olursa geçerli olur. Oysa böyle değildir, çünkü “vucÿd” lafzı, teşkík ile vÀcibin ve 5 

mümkünün varlığına söylenir, bundan dolayı da soyut vÀcibin varlığını ve bileşen bir 

mümkünün varlığını gerektirmesi caiz olur. 

    

Beş: LÀóıú’ı Melóÿú ile DeğiştirmekBeş: LÀóıú’ı Melóÿú ile DeğiştirmekBeş: LÀóıú’ı Melóÿú ile DeğiştirmekBeş: LÀóıú’ı Melóÿú ile Değiştirmek    

[71] Bileşik, varlığı imkÀnsız olandır, çünkü şayet bulunursa, onun için açık olan tam bir illet 10 

olur. İkincisi batıldır, çünkü şayet onun için tam bir illet olursa, bu durumda onun her cüzü, 

eğer onun tam illeti için cüz olursa, onun tam illete dayanması gerekir, çünkü cüzlerin 

toplamı,  aynıyla odur ve devr gerekli olur. Eğer onun her cüzü, onun için cüz olmazsa, bu 

durumda onun bazısı onun dışında olur, ancak mèalÿl, tam illetle beraber başka bir şeye 

ihtiyaç duymaz, çünkü o, bir bütün olarak ona ihtiyaç duyar, bundan dolayı da bileşik olanın 15 

bu cüzden müstağni olması gerekir. Ve o da muhaldir. 

 

[72] Çözümü: Tam illete muhtaçlık toplamın varlığınadır, yoksa toplamın bizzat kendisine 

değil, bundan dolayı tam illete toplamın dÀhil edilmesi, devri gerektirmez ve birbaşka 

yönden “şekk”in takriri mümkün olur ve o da ‘şayet bileşik bulunursa, akabinde de 20 

cüzlerinin tamamına ihtiyaç duyarsa, şeyin kendi kendisine ihtiyaç duyduğu’ şeklinde 

söylenmesidir, çünkü onun her cüzü, bazısından müstağni değildir. Onun cevabı: Muhtaçlık, 

onun varlığıdır. Bundan dolayı da muhal gerekli olmaz. 

 

Altı:ÕÀt’ı èAraAltı:ÕÀt’ı èAraAltı:ÕÀt’ı èAraAltı:ÕÀt’ı èAraêêêê Yerine Alma Yerine Alma Yerine Alma Yerine Alma    25 

[73] Her mevcut kadimdir. Çünkü onun melzÿmu kadimdir. Bundan dolayı da vÀcib 

teèala’nın vucÿdu, varlığından ve yokluğundan olan iki işten birini gerektirir, çünkü her ne 

zaman vÀcib teèala’nın vucÿdu farzedilirse, zorunlu olarak onlardan biri gerekli olur, çünkü 

şayet gerekli olmazsa, bu takdire göre, iki çelişiğin ortadan kalması caiz olur ve takdir 

vakıadadır, bundan dolayı da vakıada iki çelişiğin ortadan kalkmasının ihtimali gerekli olur. 30 

Bu da muhaldir. Mulazemetle kastedilen “lÀzım’ın varlığı”nın “melzÿmun varlığı”nın takdiri 

üzerinde olmasının dışında değildir. Ve onlardan biri gerekli olduğu zaman ve o da onun 
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yokluğunu gerektirmeyen olduğu zaman, ancak sadece bulunduğu zaman, bu durumda onun 

varlığını gerektirir. Melzÿm, kadímdir, aynı şekilde lÀzımda. 

 

[74] Çözümü: Mulazemet, şayet lÀzımın vucÿbu, õÀtı bakımından nefsu’l-emr’de onun 

vucÿbu olmaksızın melzÿmun varlığından olan melzÿmun takdiri üzerinde olursa ancak 5 

tahakkuk eder, ancak iki çelişikten birinin vucÿbu õÀtı dolayısıyladır, yoksa mukaddem’in 

farzedilmesi sebebiyle değildir, bundan dolayı da mulazemet tahakkuk etmez.[Böylece 

nefsu’L-emr’de iki çelişikten birinin vucÿbu olan õÀt, èaraê’ın yerine alınır.] 

 

Yedi: Aynışekilde [ÕÀt’ı èAraYedi: Aynışekilde [ÕÀt’ı èAraYedi: Aynışekilde [ÕÀt’ı èAraYedi: Aynışekilde [ÕÀt’ı èAraêêêê’ın Yerine Alma]’ın Yerine Alma]’ın Yerine Alma]’ın Yerine Alma]    10 

[75] İki çelişiğin bir araya getirilmesi mümkündür, çünkü onun tam illetinin tahakkuk etmesi 

ve etmemesi hali değildir. Eğer ederse, onun varlığı gerekli olur. Ve onun varlığı da, onun 

imkÀnını gerektirir. Eğer tahakkuk etmezse ve tahakkuk ettiği zaman onun varlığı zorunlu 

olursa, bu durumda onun yokluğu, illetinin yokluğunu gerektirir. Veya şöyle deriz: İlletin 

yokluğu, yokluğun illetidir. Bundan dolayı da onun[iki çelişiğin bir arada olmasının] 15 

yokluğu, onun [illetinin] yokluğu iledir. Ve onun yokluğu bir başka şeyle olduğunda, onun 

varlığı mümkün olur ve o da aranılan şeydir. 

 

[76] Çözümü: Biz; şayet onun illeti tahakkuk etmezse, onun yokluğunun, o olması ve onun 

illetinin õÀt bakımından nefsu’l-emr’de iki imkÀnsız olma ihtimalinden dolayı, onun illetinin 20 

yokluğu olur. 

 

Sekiz: Bi’lSekiz: Bi’lSekiz: Bi’lSekiz: Bi’l----Úuvve’yi Bi’lÚuvve’yi Bi’lÚuvve’yi Bi’lÚuvve’yi Bi’l----FFFFièil Yerine Almaièil Yerine Almaièil Yerine Almaièil Yerine Alma    

[77] Cüz, mevcuttur, çünkü cisim, sonsuz bölünmez, aksi durumda iki hasredici arasında 

sonsuz şeyle inhisarı gerekli olur. Ve her ne zaman, sonsuza bölünmezse, bu durumda 25 

bölünmeyen bir şeyde son bulur ki o da aranılan şeydir. 

 

[78] Çözümü: Eğer “bölme” lafzıyla “bi’l-fièil bölme” kastedilirse, onun ortadan kalkması, 

bölmenin farzedilen veya vehmedilen olması ihtimalinden dolayı cüzün varlığını 

gerektirmez. Eğer “bi’l-úuvve” kastedilirse, biz, inhisarın imkÀnsızlığını kabul etmiyoruz. 30 
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DokDokDokDokuz: Şeyle Beraber Olan Şeyi Şeyin Yerine Almauz: Şeyle Beraber Olan Şeyi Şeyin Yerine Almauz: Şeyle Beraber Olan Şeyi Şeyin Yerine Almauz: Şeyle Beraber Olan Şeyi Şeyin Yerine Alma    

[79] İki çelişiğin bir araya getirilmesi ve ortadan kaldırılması, bir vakıadır, aksi durumda iki 

çelişikten biri, diğerinin yanlışlığı ile beraber doğru olabilir. Bu da muhaldir, çünkü ikisinden 

birinin doğruluğu, diğerinin yanlışlığına dayanır, çünkü şayet yanlış olmazsa, onun 

doğruluğu imkÀnsız olur. Keza diğerinin yanlışlığı, onun doğruluğu üzerine dayanır, aksi 5 

durumda mümkün olur, bundan dolayı da devr gerekli olur. Diğerinin yanlışlığı ile beraber 

olan onlardan birinin doğruluğu muhal olduğu zaman, onların bir araya gelmesi ve ortadan 

kalması sabit olur. 

 

[80] Çözümü: Onlardan birinin doğruluğu ve diğerinin yanlışlığı, ancak beraberce olur, 10 

bundan dolayı da onlardan bir şey, diğerine dayanmaz ve de devr gerekli olmaz. 

 

On: Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla Değiştirerek AlmaOn: Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla Değiştirerek AlmaOn: Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla Değiştirerek AlmaOn: Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla Değiştirerek Alma    

[81] Her kim derse ki “insan, taştır, bu durumda o, cisim olarak konuşandır”. Ve her kim 

derse ki “o, cisimdir ve bu durumda doğrudur”. Şu sonuç çıkar: Her kim derse ki “insan 15 

taştır, bu durumda o doğrudur”. 

 

[82] Çözümü: “Her kim” sözüyle “o, cisimdir, bu durumda doğrudur”ı kastediyorsa, o, onun 

sözlerinin tamamında doğrudur, bundan dolayı da biz, büyük öncülün doğruluğunu kabul 

etmiyoruz. Eğer onun bu sözde doğru olduğunu kastediyorsa, sonuç şu sözümüz olur: Her 20 

kim derse ki “insan, taştır, bu durumda o, cisim olması bakımından doğrudur”. Bu, haktır. 

 

On Bir: Bunun Aynı [Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla Değiştirerek Alma]On Bir: Bunun Aynı [Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla Değiştirerek Alma]On Bir: Bunun Aynı [Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla Değiştirerek Alma]On Bir: Bunun Aynı [Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla Değiştirerek Alma]    

[83] Şey, yok olduğu zaman, onun yokluğu ya onun varlığının bir anında, ya da onun dışında 

bir anda ortaya çıkar. Birincisi batıldır, aksi durumda çelişiklerin bir araya getirilmesi 25 

gerekir. İkincisine gelince, ya iki an arasında bir zaman olur veya olmaz. Birincisi batıldır, 

aksi durumda bu zamanda iki çelişiğin ortdana kalkması gerekli olur. İki an arasında bir 

zaman olmadığında, anları takip edenler gerekli olur, böylece de zaman, parçalanamayan 

cüzlerden oluşur, bu durumda da hareket, aynı şekilde, onun(zamanın) onun (hareketin) 

üzerine intibakı olur. Keza mesafe, hareketin onun üzerine intibakı dolayısıyladır ve cüz 30 

gerekli olur. 
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[84] Çözümü: Yokluk[mèadÿm]’un başında şayet varlığın bir “an”ı yoksa, ondan sonra 

başka bir an’da olması gerekmez: taki onların zikrettikleri gerekli olsun, hatta herhangi bir 

zamanda yokluğun başlangıcı, varlığın kendisinde olduğu an zamanın başlangıcıdır, bundan 

dolayı da [varlığın an’ı dışında bir an’daki yokluğun vukuu olan]muúayyet muùlaú ile 

değiştirilerek alınır. 5 

 

On İki: Aynışekilde [Muúayyet Olanı Muùlaú Olan İle Değiştirerek Alma]On İki: Aynışekilde [Muúayyet Olanı Muùlaú Olan İle Değiştirerek Alma]On İki: Aynışekilde [Muúayyet Olanı Muùlaú Olan İle Değiştirerek Alma]On İki: Aynışekilde [Muúayyet Olanı Muùlaú Olan İle Değiştirerek Alma]    

[85] VÀcib, iki olmaz, aksi durumda onlardan biri vÀcib olmaz, çünkü onlar arasında 

mulazemetin olması veya olmaması hali değildir. Eğer olursa, melzÿmun lÀzıma ihtiyacı 

olması gerekli olur, çünkü onun ortadan kalkması nezdinde o, imkÀnsızdır. Eğer aralarında 10 

mulazemet yoksa, onlardan birinin diğerinden ayrılması caiz olur. Ayrılma, ancak onlardan 

birinin yokluğu ile tahakkuk eder, böylece de onlardan birinin yokluğu mümkün olur. 

 

[86] Çözümü: Mulazemtin ortadan kalmasının manası, mukaddem’in subutunun cevazıonın, 

onlardan birinin subutunun diğerinin yokluğu ile beraber olması cevazınyla değil de, lÀzımın 15 

takip edilmemesiyledir. Birincisi, ikincisinden daha geneldir, bundan dolayı da onu 

gerektirmemektedir. 

 

On Üç: Aynışekilde [Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla DeğiştirereOn Üç: Aynışekilde [Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla DeğiştirereOn Üç: Aynışekilde [Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla DeğiştirereOn Üç: Aynışekilde [Muùlaú Olanı Muúayyet Olanla Değiştirerek Alma]k Alma]k Alma]k Alma]    

[87] İmkÀnsızlıklar[mümtenièÀt] ve yokluklar[mèadÿmÀt], hariçte mevcÿttur, aksi durumda 20 

on(lar)un yokluğunun hariçte sabit olması veya olmaması hali değildir. Eğer sabit değilse, 

on(lar)un çelişiği olur ve o da vucÿdun sabit olmasıdır. Böyle bir durumda da imkÀnsızlarlar 

ve yokluklar dolayısıyla varlığının tahakkuku yokluğun halini gerektirir ve o da iki çelişiğin 

bir araya getirilmesidir. Eğer sabit olursa, aynı şekilde onun subutu menfi ile sabit kıyamın 

imkÀnsızlığını gerektirir ve aynı şekilde iki çelişiğin bir araya gelmesi gerekli olur. 25 

imkÀnsızların ve yoklukların takdirine dayanarak iki çelişiğin bir araya gelmesi gerekli olur. 

Bu durumda da lÀzımın nefsu’l-emr’de sabit olması veya olmaması hali değildir. Ve hangi 

takdire dayanarak imkÀnsızların ve yoklukların varlığının hariçte olması gerekli olur? 

 

[88] Çözümü: Varlık olarak sabit, menfi ile onun kıyamını imkÀnsız kılar. Onun mahiyeti 30 

olan sabite gelince, onun yokluğudur ve bundan dolayı da biz, menfi ile onun kıyamının 

imkÀnsızlığını kabul etmiyoruz. 
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On Dört: [Muúayyet Olanı MuKayyet Olanla Değiştirerek Alma]On Dört: [Muúayyet Olanı MuKayyet Olanla Değiştirerek Alma]On Dört: [Muúayyet Olanı MuKayyet Olanla Değiştirerek Alma]On Dört: [Muúayyet Olanı MuKayyet Olanla Değiştirerek Alma]    

[89] İnsan, canlı değildir, çünkü “insan, konuşan/düşünen olması bakımından 

konuşan/düşünendir” doğru olur. Ve konuşan/düşünen olması bakımından hiçbir 

konulan/düşünen, canlı değildir. Şu sonuç çıkar: İnsan, canlı değildir. 5 

[90] Çözümü: Küçük, yüklemlemeye dÀhil olmayan fazladan bir kayıt sebebiyle yanlıştır[; 

çünkü insan, mutlak olarak konuşan/düşünendir, yoksa konuşan/düşünen olması bakımından 

konuşan/düşünen değildir]. 

 

On Beş: ParçaOn Beş: ParçaOn Beş: ParçaOn Beş: Parçayı Bütün İle Değiştirmekyı Bütün İle Değiştirmekyı Bütün İle Değiştirmekyı Bütün İle Değiştirmek    10 

[91] Cüz, mevcÿttur, çünkü daimi sukunun çelişiği olan hareketin azlığı, bölünebilmekten 

veya bölünememekten hali değildir. Bölünmesi caiz değildir, aksi durumda hareketin 

azlığından olurdu, belkide azlık, onun cüzüdür. Bu, òulf’tur. Eğer bölünmezse, hareketli, bu 

miktar ile hareketten mesafeye hareket ettiği zaman, hareketten olan bu miktar ile mesafeden 

kesilen miktarın bölünebilmesi caiz değildir, aksi durumda hareket, onun yarısına, hareketin 15 

yarısı da onun bütününe olur, böylece de bu hareket bölünür. Bu da òulftur. Eğer bölünmez 

ise, cüz sabit olur. 

 

[92] Çözümü: Biz, “hareketin azlığının gerçekleşen olduğunu” kabul etmiyoruz. Çünkü her 

hareket, sonsuza bölünür. 20 

    

On Altı: Aynışekilde [Parçanın Bütün İle Değiştirilmesi]On Altı: Aynışekilde [Parçanın Bütün İle Değiştirilmesi]On Altı: Aynışekilde [Parçanın Bütün İle Değiştirilmesi]On Altı: Aynışekilde [Parçanın Bütün İle Değiştirilmesi]    

[93] Cinsin varlığının hariçte olması imkÀnsızdır, çünkü o, bizzat kendi kendisine dayanır ve 

bizzat kendi kendisine dayanan şeyinde hariçte olması imkÀnsızdır. Bundan dolayı da o, 

zorunlu olarak türlerinden birine dayanır, ancak onun türlerinden her biri, bütünün parçaya 25 

ihtiyacı olması dolayısıyla ona ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı da onun, bizzat kendi kendisi 

üzerinde vaki olması gerekir. 

 

[94] Çözümü: Cins, türlerinden birinin ayırım[faãıl]ına ihtiyaç duyar, yokda türlerinden 

birine değil. Cinse olan muhtaçlık, onun türlerinedir, yoksa türlerinin ayırım[faãıl]larına 30 

değil. Bundan dolayı da [kendi kendisine] dayanması gerekmez. 
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On Yedi: İllet Olmayanı İllet Olarak AlmakOn Yedi: İllet Olmayanı İllet Olarak AlmakOn Yedi: İllet Olmayanı İllet Olarak AlmakOn Yedi: İllet Olmayanı İllet Olarak Almak    

[95] Her mevcÿt, õÀtı dolayısıyla vÀciptir, çünkü her mevcÿt, imkÀn-ı Àmm ile mevsuftur, 

imkÀn-ı Àmm’da õÀtı dolayısıyla vÀciptir. Daha evla olanla mevsuf olan vÀcip olur. Ancak 

biz şöyle deriz: İmkÀn, vÀciptir, çünkü onun yokluğu farzedilirse, muhal gerekli olur. 

Bundan dolayı da onun yokluğu, imkÀnsız olmaktan veya olmamaktan hali değildir. Eğer 5 

imkÀn-ı Àmm, zorunlu olarak vÀcip olursa, onun yokluğu imkÀnsız olur. Eğer olmazsa, ya 

vÀcip olur, ya da mümkün. Her iki takdirde de imkÀn-ı Àmm ile mümkün olur. Bu takdire 

görede onun yokluğu, onun varlığını gerektirir. Bu da muhaldir. Yokluğu farzedilen her 

soyut iş, muhali gerektirir, bundan dolayı da o, õÀtı dolayısıyla vÀcip olur, böylece imkÀn-ı 

Àmm’da [õÀtı dolayısıyla]vÀcip olur. 10 

 

[96] Çözümü: İmkÀn[-ı Àmm]’ın vÀcip olarak tahakkuk eden varlığından, mevsufunun 

varlığında aynı olması gerekmez. Şayet sıfat ve varlık bildiren olursa, ancak gerekli olur. 

 

 15 

On Sekiz: Aynışekilde[İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]On Sekiz: Aynışekilde[İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]On Sekiz: Aynışekilde[İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]On Sekiz: Aynışekilde[İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]    

[97] Her ne zaman dört mevcÿtsa üçte mevcÿttur. Ve her ne zaman üç mevcÿtsa iki eşit 

parçaya bölünen değildir. Ve her ne zaman iki eşit parçaya bölünen değilse tektir. Şu sonuç 

çıkar: Her ne zaman dört mevcÿtsa tektir. 

 20 

[98] Çözümü: Kıyasın büyük öncülündeki zamir, “üç”e racidir, böylece de büyük öncülün 

manası “her ne zaman üç mevcÿtsa üç tektir” olur. Bu durumda o zaman şu sonuç çıkar: Her 

ne zaman dört mevcÿtsa üç tektir. Yoksa bundan başka  bir şey değil. 

 

On Dokuz: Aynışekilde[ İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]On Dokuz: Aynışekilde[ İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]On Dokuz: Aynışekilde[ İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]On Dokuz: Aynışekilde[ İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]    25 

[99] Çift, sayıdır. Ve her sayı ya çifttir, ya da tektir. Şu sonuç çıkar: Çift, ya çifttir, ya da 

tektir. Bundan dolayı da çift ve tek bölünmesi gerekir. O da muhaldir. 

 

[100] Çözümü: Bundan onun bölünmesi gerekmez, ancak bu, şayet ayrık şartlının 

cüzlerinden her biri doğru ise gerekli olur. Oysa öyle değildir. 30 
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Yirmi: Aynışekilde[İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]Yirmi: Aynışekilde[İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]Yirmi: Aynışekilde[İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]Yirmi: Aynışekilde[İllet Olmayanı İllet Olarak Alma]    

[101] Kelime, isim, fiil ve harf’e bölünmez, aksi durumda üçünden her biri üçüne bölünür. 

Bu da batıldır. Mulazemete gelince, kelime, onlardan birine eşittir, çünkü kelime üzerine 

doğrulanan her şey, onlardan biri üzerinde doğru olur ve tersi. İki eşitten birinin bölünmesi, 

diğerinin bölünmesini gerektirir. 5 

 

[102] Çözümü: Kelime’ye eşit olan, rasgele onlardan birisidir, ve o[ragele onlardan birisi de] 

“üç”e bölünür ve orada da bir bozukluk olmaz. 

 

Yirmi Bir: Birçok ProblemYirmi Bir: Birçok ProblemYirmi Bir: Birçok ProblemYirmi Bir: Birçok Problem    10 

[103] İki çelişiğin bir araya getirilmesi, vakıadır, çünkü şayet bir kimse “bu saatte benim her 

sözüm yanlıştır” derse, bu saatin bu sözün dışında olduğunu söylemez, bundan dolayı da 

nefsu’l-emr’de bu sözün doğru veya yanlış olması hali değildir. Her iki takdirde de iki 

çelişiğin bir araya getirilmesi gerekir. Doğru olduğu zamana gelince, bu durumda bu saate 

onun her sözünün yanlış olması gerekir. Bu söz, bu saate onun tarafından konuşulan şeydir 15 

ve böylece de onun yanlışlığı gerekir. Takdir, onun doğru olduğudur, bundan dolayı da iki 

çelişiğin bir araya toplanması gerekir. Yanlış olduğu zamana gelince, aynı şekilde iki 

çelişiğin bir araya gelmesi gerekir, çünkü o zaman onun sözlerinin bazılarının, bu saatte 

doğru olması gerekir, ancak bu saatte bulunmayan şey, bu sözün dışındadır, bundan dolayı 

da onun doğrulu gerekli olur ve farzedilen yanlışlığı gerekli olur, böylece de bir araya 20 

gelmeleri gerekli olur. bu yanlış, meşhurdur. Birçok ulema, onun çözümü konusunda 

şaşkınlık yaşamışlardır ve birçok sayfa yazmışlardır ve ondan ikna olacak bir şey ortaya 

çıkmamıştır. 

 

[104] Çözümü: Kendisinden haber verilen, ancak haber verenin iradesiyle belirginleşir. Eğer 25 

onun “benim her sözüm,” sözü “bu sözün dışında”yı kastederse, iki çelişiğin bir araya 

gelmesi gerekmez, çünkü o zaman bu sözün doğruluğundan ve yanlışlığından, diğer sözün 

doğruluğu ve yanlışlığı gerekli olur, onun doğruluğu ve yanlışlığı değil: taki bir araya 

gelmeleri gereksin. Şayet “bu söz” ve onun dışındakiler kastedilirse, bu durumda o, bu sözle 

konuşmuş gibidir. Sonra şöyle dedi: İkinci olarak bu söz, yanlıştır, bu sözde onlardan her 30 

birinin diğeriyle bağlantılı olduğu iki haber bir araya toplanmıştır, bundan dolayı da iki 

haberin her birinin doğruluğu, diğerinin yanlışlığını gerektirir ve onlardan her birinin 
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yanlışlığı, diğerinin doğruluğunu gerektirir, yoksa uyuşmazlıklarını değil, çünkü doğru ve 

yanlış o zaman tek bir şey üzerinde ortaya çıkmaz. 

 

Yirmi İki: Aynışekilde [Birçok Problem]Yirmi İki: Aynışekilde [Birçok Problem]Yirmi İki: Aynışekilde [Birçok Problem]Yirmi İki: Aynışekilde [Birçok Problem]    

[105] Yanlızca insan, gülendir. Ve her gülen, canlıdır. Şu sonuç çıkar: Yalnızca insan, 5 

canlıdır. HÀlbuki böyle değildir. 

 

[106] Çözümü: Küçük öncül, “insan, gülendir” ve “insan olmayan hiçbir şey, gülen değildir” 

sözümüzden oluşur. İkincisinde, sonuç elde etmek için bir giriş yoktur, çünkü birincideki 

olumsuz küçük öncül, sonuç verici değildir. 10 

 

Yirmi Üç:  

[107] Kıyas, sonuç veren bir modda olmadığı zaman ve mantıktan onların, sonuç vermesinin 

şartlarından bir şartın farzedilmesiyle olan kısımları öğrenildiği zaman, bu yanlışlar 

sebebiyle birçok şey ortaya çıkar. Örneğin: Zeyd, insandır. İnsan, tümeldir. Şu sonuç çıkar: 15 

Zeyd, tümeldir.  

[108] (Çözümü:) Onun bozukluğu, büyük öncülün tümel olmamasından dolayıdır. Örneğin: 

İnsan, şuur sahibidir. Ve her şuur sahibi, tespit eder. O halde insan, tespit eder. Bu, orta 

terimin tekrar edilmemesiyledir. 

 20 

[109] Kendisiyle her aranılan şeyi ıspat etmenin mümkün olduğu genel yanlışlara gelince, 

çoktur ve “òilaf”ın problemlerinin birçoğu da bu kabildendir ve o da aranılan şeyi tespit ve 

keza onun çelişiğini tespit ederek kalbi tatmin eder. Biz, kitabında sonunda onların 

sayısından bahsedeceğiz. 

 25 

[110] BirBirBirBir: Şayet iddia edilen, nefsu’l-emr’de ortaya çıkan bir işin ortadan kalkmasını 

gerektirmiyorsa, onun varlığını gerektirir. Buradaki şartlı öncülün mukaddem’i ve tÀlí’si bir 

mülazemet ilişkisini ortaya koyduğundan dolayı doğrudur; bu mülazemet ilişkisi ise şöyle 

açıklanabilir: Şayet hariçte ortaya çıkan bir işin ortadan kalkmasını gerektirmezse onun 

ortaya çıkmasını gerektirir. Çünkü eğer onun vakıada yokluğu sabit olursa, onun varlığı onun 30 

yokluğunu gerektiren olur. Bu durumda da ortaya çıkmış bir işin ortadan kalkmasını 

gerektiren olur. Oysa takdir edilen bu dunun aksine bir durumdur. Şimdi buradaki birbirini 
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gerektirme durumu sabit olduğuna göre şöyle denilebilir: Vakıanın ortadan kalkmasını 

gerektirmeyen mukaddem doğrudur. Çünkü eğer onun varlığı ortaya çıkmış bir işin ortadan 

kalmasını gerektirirse bu istilzamı/gerektirme durumunu gerektirir. Yukarıdaki şartlı 

önermenin tÀlí’si ise geçersizdir. Çünkü onun varlığı eğer vakıanın ortadan kalmasının 

gereğini gerektirirse vakıanın ortadan kalmasının istilzamının/gereğinin yokluğu/olmayışı 5 

onun yokluğunu gerektirir. Biz ise vakıanın ortadan kalmasının gerekli olmayışının onun 

varlığını gerektirdiğini açıklamıştık. Bu ise imkÀnsız bir durumdur. 

 

[111] ÇözümüÇözümüÇözümüÇözümü: Biz; iddia edilen şeyin varlığının şayet yokluğunu ortadan kaldırmayı 

gerektirirse, takdir edilenin karşıtı bir durumun gerekli olacağını kabul etmiyoruz. Çünkü bu 10 

gerektirme onun yokluğunun takdirine göredir, yoksa nefsu’l-emr’e göre değildir. Asıl takdir 

edilen ise onun nefsu’l-emr’deki istilzamının/gerektirme durumun yokluğudur. Bundan 

dolayı şayet yukarıdaki şartlı önermenin mukaddem’i mutlak olarak istilzamın yokluğu 

olarak veya takdir edilenlere göre alınırsa mukaddem’in ispatı dahi mümkün olmaz. 

 15 

[112] İkiİkiİkiİki: İddia edilen, vakıadır, çünkü onun melzÿmu, vakıadır. Bundan dolayı da eşyadan 

bir şeyin varlığı, şayet vakıa olan işlerin tamamına bitişen iddia edilen için melzÿm olursa, 

onun varlığı, zorunlu olarak gerektiren olur. Bu, “her ne zaman bu bütün sabit olursa, onun 

varlığı nefsu’l-emr’de doğru olmasını gerektirerek sabit kılar” sözümüz olan mulazemettir. 

Ve o zamanda bu şeyin vucÿdunun varlığı olan lÀzımın, vakıada melzÿm ve vakıa olması 20 

gerekir, aksi durumda onun istilzamının yokluğu, vakıadır. Bundan dolayı da onun 

istilzamının yokluğu, vakıa olan işlerin cümlesindendir. Bu takdir, vakıa olan işlerin 

cümlesini kapsar, bundan dolayı da onun istilzamının yokluğunu da kapsar. Ve her ne zaman 

bu takdir, sabit olursa, bu şeyin varlığının istilzamı sabit olmaz. Böylece bu takdir, onun 

istilzamı için gerektiren olmaz. Biz, nefsu’l-emr’de onun istilzamını açıkladık. Bu da 25 

òulf’tür. 

 

[113] Çözümü: Biz; onun şayet “her ne zaman istilzamı sabit kılmayan bu takdir sabit olursa,  

bu takdir, onun istilzamını ve istilzamın yokluğunu gerektirirken bu konuda herhangi bir 

gaye için onun istilzamını gerektiren olmaz”ı kabul etmiyoruz. Ve bundan da gerektiren ve 30 

gerektirmeyen olması gerekmez. Muhalin iki çelişiği gerektirmesi caizdir ve o zaman da 

onların zikrettikleri tamam olmaz. 
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[114] Üç: Varlığı ve yokluğu iddia edileni gerektiren şey, nefsu’l-emr’de sabit olmaktan 

veya nasıl olursa olsun iddia edilenin, onun luzÿmunu, varlığını ve yokluğunu zorunlu 

olmasını gerektirmesiyle olmamaktan hali değildir. 

 5 

[115] Çözümü: Senin sözün “şayet bu ‘óayåiyet’ ile şey, mevcÿt olmazsa, onun varlığı ile 

beraber bu ‘óayåiyet’ ile şeyin toplamı nefyedilir. Ve toplamın yokluğu, belirli bir cüzün 

yokluğunu gerektirmez, bundan dolayı da onun yokluğunun bu óayåiyet ile şeyin barlığının 

yokluğu ile olması caizdir. 

 10 

[116] Dört: Yokluğu, muhali gerektiren, varlığı da iddia edileni gerektiren şey, vakıada sabit 

olmaktan veya olmamaktan hali değildir. Mèadÿm olması caiz değildir, aksi durumda muhal 

gerekli olur, bundan dolayı da mevcÿt olur ve onun varlığı, iddia edilenin melzÿmu olur ve 

böylece de iddia edilen gerekli olur. 

 15 

[117] Çözümü: Daha önce geçen gibidir, çünkü bu óayåiyet ile şeyin yokluğundan, onun 

yokluğunun bunun aksiyle olması ihtimalinden dolayı bu óayåiyet olmaksızın onun 

varlığının yokluğunu gerektirmez. 

 

[118] Beş: İddia edilenden daha özel olan şeyin vakıada vaki olması veya olmaması hali 20 

değildir. Eğer vaki olursa, iddia edilenin subutu gerekli olur.[Çünkü özel olanın subutu, 

genel olanın subutubu gerektirir.] Eğer sabit olmazsa, iddia edilenin, [nefsu’l-emr’de] bütün 

hakkında sabit olması gerekir, çünkü şayet asla sabit olmazsa, özel olanın eşit olması gerekir, 

çünkü her ne zaman [daha özel olan] sabit olursa, iddie edilen sabit olur. Ve her ne zaman 

sabit olmazsa, asla sabit olmaz. Bundan dolayı da özel olan, özel olur. Bu da òulftür. 25 

 

[119] Çözümü: Daha önce geçtiği gibidir, çünkü daha özel olan şey, mevcÿt olmadığı 

zaman, bu, şeyin daha özel olan varlığının yokluğuyla caiz olur. 

 

[120] Altı: İddia edilen, sabit bir işten ayrılmaz, çünkü yokluk, her ikisine şamil olmaktan 30 

veya olmamaktan hali değildir. Eğer şamil olursa, muhal gerekli olur ve o da sabit olanın 

yokluğudur. Ve onun kabulunun takdiri, ayrılığı ikisi arasında sabit kılmaz. Eğer şamil 
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olmazsa, iddia edilen gerekli olur, aksi durumda onun yokluğu sabit olur. Bundan dolayı da 

her ne zaman yokluğun şumÿlunun çelişiği sabit olursa, iddia edilenin yokluğu sabit olur. 

Böylece de “her ne zaman iddia edilen sabit olursa, yokluğun şumÿlu sabit olur” sözümüze 

döndürülür. Bu da muhaldir. 

 5 

[121] Çözümü: İddia edilenin bu takdir üzerindeki yokluğundan nasıl olursa olsun onun 

yokluğunun luzÿmu gerekli olmaz: taki çelişiğin döndürmesiyle döndürülsün. 

 

[122] Yedi: Şayet iddia edilen sabit olmazsa, şeylerin tamamının yokluğu gerekli olur. 

Çünkü şayet bu takdire göre şeylerin tamamı yok olursa, bu takdire göre şeylerin tamamının 10 

yokluğunun çelişiğinin sabit olması gerekir. Her ne zaman bu takdir sabit olursa, şeyin 

yokluğunun çelişiği sabit olur. Ve çelişiğin döndürmesiyle “şayet şeylerin tamamı yok 

olursa, iddia edilenin subutu gerekli olur” sözümüze döndürülür. Ve o da muhaldir. 

 

[123] Çözümü: Önceden geçene benzemektedir, çünkü bu takdire göre şeylerin tamamının 15 

yokluğunun yokluğundan, bu takdirle şeylerin yokluğunun çelişiğinin luzÿmu gerekli olmaz: 

taki çelişiğin döndürmesiyle döndürülsün. 

 

[124] Güç ve kuvvet ancak Allah’a aittir. Bu, kalbim başka ilimlerin elde edilmesi ve 

düşünceminde onlara yoğunlaşmasına karşın mantık ve cedele ait inceleme alanları hakkında 20 

elimizden gelenlerdir. Onların kısımlarından geriye kalanlarını yazmak için zamanın bize 

mühlet vermesini ve hayırlı, başarılı ve yararlı bir şekilde tamamlanması konusundaki 

yardımcımızın da Allah’ın yardımının olmasını umuyoruz. Hamd; Álemlerin Rabb’ine, 

selam da nebílerin sonuncusu Muóammed’e olsun. Álemlerin Rabb’ine hamdolsun. 

 25 
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ÖNSÖZ ÖNSÖZ ÖNSÖZ ÖNSÖZ     

Değerlendirme, tezimizin üçüncü aşamasını oluşturmaktadır. Tezimizin tahkik ve tercüme 

aşamaları her ne kadar içerikle ilgili olsa da, daha ziyade teknik boyutları ağırlık kazanan aşamalardır. Bu 

aşamalarda metin ve tercüme, herhangi bir tasarrufta bulunmaktan özellikle kaçınılarak ortaya konulmaya 

çalışıldı. Dolayısıyla, onu teknik olarak ortaya çıkarmanın dışında herhangi bir araştırmacı ile aynı 

mesafede sayılırız. Değerlendirme aşamasında müdahil konumdaydık ve ortaya çıkardığımız bu metnin, 

seleflerine ve haleflerine göre tuttuğu yeri tespit etmeye çalıştık. Çalışmamızın üç aşaması, ÚısùÀs’ın hem 

suretine hem de içeriğine işaret etmektedir. Dolayısıyla değerlendirme hem surete hem de içeriğe ilişkin 

ifadeler taşımaktadır. Ancak içeriğe ilişkin değerlendirmelerimiz esnasında, ÚısùÀs’ın seleflerine ve 

haleflerine göre tuttuğu yeri tespit edebilmek için merkezden çevreye yaptığımız açılımlar, çalışmamızın 

“Semerúandí’nin Mantık Anlayışı” şeklinde evrilmesine sebep olmuştur. Esasında bu kaçınılmazdı diye 

de düşünmekteyiz. Çünkü ÚısùÀs’ın gelenekte nerede durduğunu tespit etmek, bunu ele aldığı bütün 

mantık konuları için yapmak bizi, kaçınılmaz olarak o evrilmeye götürdü. Konuların ele alınması 

noktasında bir takım ihtisarlar yapılabilirdi, ancak dilimizde alanımıza ilişkin çalışmaların oldukça az 

oluşu, bizi her bir konuyu kısa da olsa ele almaya sevketti. Amacımız elbette bir mantık kitabı yazmak 

değildi, ancak değerlendirme yoluyla metinde zımnen bulunan şeyleri ortaya koydukça ve bunu da her bir 

konu için yapmaya çalışınca, bundan kaçınmamıza karşın, çalışma yer yer o görüntüye büründü. Bizi, 

bunu göğüslemeye cesaretlendiren şey, çalışmamızın üç aşamalı oluşu, taşıdığı iddialardan birinin, tahkik 

ve tercüme yolu ile ÚısùÀs’ın, bir şeyler üretme arzusu olanların iddia sahibi olma arzularına sunulmuş 

olmasıdır. Bununla kastımız tezimizin, ne sadece tahkik, ne tercüme ve ne de değerlendirme olduğudu, 

bilakis bunların toplamı olduğudur. Dolayısıyla her bir aşama aslında birbirini kontrol eden ve 

tamamlayan bir yapıdadır. 

Burada değerlendirmeyi nasıl oluşturduğumuz hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. 

Değerlendirme aşamasını giriş ve üç bölümden oluşturduk. Giriş bölümünü üç temel başlığa ayırıp 

birincisinde, çalışmamızın her üç aşamasında izlediğimiz yöntem; ikincisinde müellifin hayatı ve mantıkla 

ilgili eserleri; üçüncüsünde müellifin bilgi, mantık ve mantığın konusu hakkındaki görüşleri ele alınmıştır. 

Müellifin eserlerinden sadece mantıkla ilgili olanları tanıtmaya çalıştık; diğer eserlerine değinmedik. 

ÚısùÀs esasında “taãavvur” ve “taãdíú” olmak üzere iki temel bölümdür. Üçüncü aşama değerlendirme 

olduğundan ilk iki bölümün isimlendirmesini de konuların düzenini de onların içeriklerine göre 

düzenledik. Ancak bazı konuları, bunlar birkaç tanedir, başka konuların altına yerleştirdik. Her iki 
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bölümü, “ilkeler” ve “amaçlar” başlığı altında topladık. Aslında, ÚısùÀs’ta “amaçlar” isimlendirmesi 

yapılmakta; “ilkeler” isimlendirmesi yapılmamaktadır; ancak konunun mahiyetinde bulunduğu için biz 

“ilkeler” başlığı açarak ilgili konuları bir araya topladık. Üçüncü bölüm kıyasa bağlı konuları 

içermektedir. Bu kısım üç temel alt başlıkta ele alınmış, ancak daha ziyade müellifin sistemleştirdiği 

tartışma metodolojisi (ÀdÀbu’l-baóå ve’l-münÀôara) üzerinde durulmuştur. Bu yeni sanatta, daha ziyade, 

teorik çerçeve tasvir ve terkip edilmeye çalışılmıştır. Her ne kadar Semerúandí’nin “ÀdÀb”ı güçlü bir 

gelenek oluştursa da, burada Semerúandí noktai nazarından hareket noktaları gösterilmeye çalışılmıştır. 

Sonuçta ise değerlendirmede ulaştığımız sonuçlar üzerinden bazı hükümler vermeye çalıştık. 

Üç aşamalı çalışmamız oldukça yorucu, fakat hiç şüphesiz sonucu düşünüldüğünde yorgunluğu 

sevince tahvil edilebilecek bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Çalışmam esnasında farklı açılardan 

yardımlarını gördüğüm hocalarımı, arkadaşlarımı ve bazı kurumları burada özellikle zikretmek istiyorum. 

İlerleyen yaşına rağmen doktora döneminde bize ders verme lütfunda bulunan ve yaptığımız istişarede, arz 

ettiğimiz üç konudan en uygununun, tefekkür dünyamıza katkısının daha doğrudan olacağı gerekçesiyle 

Semerkandî’nin ÚısùÀs’ının çalışılmasının uygun olacağını söyleyerek bize cesaret veren sayın hocam 

Prof. Dr. Necati ÖNER’e; böylesine onurlu bir görevi tarafıma tevdi eden, çalışmamın her aşamasında 

yardımlarını ve cesaretlendirmelerini yanımda bulduğum danışman hocam sayın Prof. Dr. İsmail KÖZ’e; 

bazı tashihlerde bulunan ve odasını benimle paylaşarak kesintisiz çalışma ortamı sağlayan sayın hocam 

Prof. Dr. M. Tahir YAREN’e; tez izleme kurulumda bulunarak her türlü kolaylığı sağlayan hocalarım 

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM ve Prof. Dr. Hasan KURT’a; tezimi okuma lutfunda bulunarak tespit ve 

tashihlerinden müstefid olduğum hocam sayın Prof. Dr. Celal TÜRER’e; çalışmamın her aşamasında her 

türlü yardım talebime sabır ve özveri ile cevap veren arkadaşım Ar. Gör. Ahmet YILDIZ’a; Arapça metni 

kendisine okuduğum ve bu vesileyle tashihlerinden ziyadesiyle müstefid olduğum arkadaşım Ercan 

AYGÜN’e; gerek tahkik, gerekse de tercüme esnasında yardım taleplerimi hiçbir zaman geri çevirmeyen 

Dr. Zekeriya YILMAZ ve Süleyman BAYBARA hocalarıma; öğrenci evinin bütün sıkıntılarını ve 

güzelliklerini paylaştığım ve kendisiyle KitÀbu’n-NecÀt’ı okuduğum arkadaşım Yrd. Doç. Dr. İsmail 

HANOĞLU’na; çalışmam için gerekli yazma eserlerin ivedilikle temini konusunda yardımcı olan 

Fakültemiz kütüphanesi müdürü ve çalışanlarına, özellikle Mustafa ARSLAN’a, Süleymaniye kütüphanesi 
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GİRİŞGİRİŞGİRİŞGİRİŞ    

I. ARAŞTIRMA HAKKINDA TEKNİK BİLGİLERI. ARAŞTIRMA HAKKINDA TEKNİK BİLGİLERI. ARAŞTIRMA HAKKINDA TEKNİK BİLGİLERI. ARAŞTIRMA HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER    

    1. Araştırmanın K1. Araştırmanın K1. Araştırmanın K1. Araştırmanın Kapsamı apsamı apsamı apsamı     

 Çalışmanın konusu klasik bir eserin tahkiki, tercümesi ve değerlendirmesidir. Bu bakımdan 

çalışma, tek bir eserin suret ve içeriğinden hareket etmesinden dolayı kapsamı bakımından sınırları daha 

belirli bir yapıya sahiptir. Diğer taraftan konuyu isimlendiren her bir başlık, yine gerek suret ve gerekse de 

içerik olarak çalışmanın kapsamını, ister istemez genişletmektedir. Fakat tahkik ve tercüme çalışmanın 

teknik boyutuna işaret etmektedir. Değerlendirmede her ne kadar merkezden çevreye sürekli ÚısùÀs’tan 

hareket ediliyorsa da, ÚısùÀs’ın kendisinden önceki ve sonraki eserlere göre tuttuğu yerin tespiti, yani onu 

özgün kılan özelliklerin ortaya konulması, bunun her bir mantık konusu için yapılması problem odaklı 

çalışmakla eşdeğer oldu. Bu bakımdan çalışmanın kapsamı, ÚısùÀsu’l-EfkÀr fí Taóúíki’l-EsrÀr 

çerçevesinde, mantığın bütün konularıdır. 

 

    2. Araştırmanın Önemi ve Amacı2. Araştırmanın Önemi ve Amacı2. Araştırmanın Önemi ve Amacı2. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

 İslÀm hikmetine, irfanına ait olan klasik yazma eserlerin oldukça büyük bir kısmı ülkemiz 

kütüphanelerinde bulunmasına karşın, bu eserlerin tahkik edilmesi ve dilimize kazandırılması noktasında, 

arzu edilen seviyeye gelindiğini söylemek mümkün değildir. Ancak son yıllarda bu yönde çalışmaların 

biraz daha ivme kazandığı da görülmektedir. Özellikle akademik çevrelerde yüksek lisans ve doktora tezi 

olarak klasik eserlerin tahkik edilmesi ve dilimize kazandırılması yaygınlaşmaktadır. Diğer taraftan 

ülkemiz kütüphanelerinde bulunan klasik yazma eserlerin, özellikle batılı bilim adamları tarafından tahkik 

edilmesi ve tercüme edilerek kendi dillerine kazandırılması, ülkemiz akademisyenlerinin sorumluluğunu 

bir kat daha artırmaktadır. Çünkü bu eserler, bu kültürün zenginlikleri ve mirasıdır. Eserlerin yine bu 

kültürün içinde, akademisyenlerin ilgilerine sunulması, bir görev olduğu gibi kıyası kabil olmayan büyük 

bir kazanç olarak görülmektedir. Çalışma konumuzu oluşturan ÚısùÀsu’l-EfkÀr fí Taóúíki’l-EsrÀr adlı eser, 

mantık alanındaki klasik başyapıtlardan biridir. Müslüman meşşÀí geleneğin temsilcilerinden FÀrÀbí-İbn 

SínÀ çizgisine göre yazılmış olan bu eser, birçok mantık problemine getirdiği yeni yaklaşım ve çözümleri, 

mantık noktai nazarından İbn SínÀ’nın doğru anlaşılmasına yaptığı katkıların yanında kural ve kaideleri 

tamamen Semerúandí tarafından sistemleştirilmiş olan, amacı bakımından da kesin bir şekilde meşşÀí 

geleneğin “cedel sanatı”ndan farklı olan “tartışma metodolojisi (ÀdÀbu’l-baóå ve’l-münÀôara)”ni 
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içermesiyle kendisinden önceki ve sonraki eserlerden farklı statüye sahiptir. Çalışma, önemini, eserin bu 

özelliklerinden almaktadır. Çalışmanın amacını, eserin yukarıda zikredilen özelliklerinin açıkça ortaya 

konulması oluşturmaktadır. Diğer taraftan konumuzu isimlendiren üçlü başlıktaki tahkik ve tercüme, hem 

akademisyenlerin yeni şeyler üretme arzu ve yetilerine sunulma amacını gütmekte, hem de dilimize, 

mantık alanı yoluyla, mütevazı bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

  

3. Araştırmanın Metodu3. Araştırmanın Metodu3. Araştırmanın Metodu3. Araştırmanın Metodu 

 Çalışma tahkik, tercüme ve değerlendirme olmak üzere üç aşamalıdır. Her aşama, içerik 

bakımından birbirini desteklese de, biçim bakımından farklı bir metoda sahip olarak ortaya çıkmıştır. 

Aşağıda üç aşamada kullanılan metodlar hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

  

3. 13. 13. 13. 1---- Tahkikte Kullanılan Metod Tahkikte Kullanılan Metod Tahkikte Kullanılan Metod Tahkikte Kullanılan Metod 

 Tahkik, beş nüshaya dayanılarak yapıldı. Her ne kadar ülkemiz kütüphanelerinde daha fazla nüsha 

bulunsa da, onlara bir takım engellerden dolayı ulaşılamadı. Kullanılan beş nüshanın da suret ve içerik 

bakımından yekpare olmaları, yani anlamı bütünüyle değiştirecek farklılıklar göstermemeleri onlarla 

yetinme konusunda bizi destekledi. Şimdi kısaca kullanılan nüshalar, sonra da tahkikte kullanılan metod 

hakkında bilgi verilecektir.  

 

3. 1. 13. 1. 13. 1. 13. 1. 1---- Ayasofya Koleksiyonu  Ayasofya Koleksiyonu  Ayasofya Koleksiyonu  Ayasofya Koleksiyonu     

 Demirbaş numarası 2565’dir.Tahkikte bu nüsha (أ) şeklinde rumuzlandırıldı. Tensih tarihi 683 

(1284)’dür. Müstensih ve nerede tensih edildiği bilgisi mevcut değildir. Varak sayısı 84 adettir. Her 

varakta 25 satır vardır. 88a varağının üst köşesinde sadece ÚısùÀã fi’l-Manùıú ibaresi mevcuttur. Bazı fasıl 

başlıklarının yer yer yazılmadığı görülmektedir. Nüsha sadece siyah mürekkeple yazılmıştır. Bazı 

ibarelerin tashihini gösteren düzeltmeler dışında varakların kenarına düşülmüş notlar bulunmamaktadır. 

Bu nüsha sadece ÚısùÀs’a ayrılmış bir nüsha değildir. Baş tarafında müellifimizin kelam ilmi hakkındaki 

en önemli eseri, eã-äaóÀifu’l-İlÀhiyye vardır. Onun da son varağında (86a) Rebièu’l-Aòir’in ortalarında 

688 yılında tamamlandığı bilgisi verilmektedir. Bundan dolayı varak aralıkları 88a-172a’dır. 
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3. 1. 23. 1. 23. 1. 23. 1. 2----Topkapı Müzesi III. Ahmed KitaplığıTopkapı Müzesi III. Ahmed KitaplığıTopkapı Müzesi III. Ahmed KitaplığıTopkapı Müzesi III. Ahmed Kitaplığı    

 Demirbaş numarası A3399’dur. Tahkikte bu nüsha (�)  olarak rumuzlandırıldı. Bu nüsha Ramazan 

ayının 23. Cuma günü 692 (23 Eylül 1293)tarihinde tensih edilmiştir. Müstensihi Muóammed b. èAmr b. 

Muóammed el-Faêlí’dir. Nerede tensih edildiğine dair herhangi bir bilgi mevcut değidir. Her varakta 25 

satır vardır. Hemen hemen bütün ana ve alt başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Tashih ifadelerinin 

dışında varak kenarlarına düşülmüş notlar bulunmamaktadır. Bütünüyle ÚısùÀs’a ayrılmış yekpare bir 

cilttir. İç kapakta ÚısùÀs, KitÀbu KusùÀs, KitÀbu KısùÀs, KitÀbu ÚısùÀs meaè şeróihi ve ÚısùÀsu’l-EfkÀr fi’l-

Manùıú isimlendirmeleri vardır. Yine bu iç kapakta içerisinde iki mühür bulunmaktadır: Birincisinde “bizi 

bu hidayete erdiren Allah’a hamd olsun, eğer o hidayete erdirmeseydi biz erişemezdik” ifadesi ve ayrıca 

üzerinde mürekkep lekesi bulunduğundan dolayı okunamayan bir tuğra bulunmaktadır. İkincisinin 

içindeki yazılarda okunamamıştır. Bu nüsha açık kahverengli bir cilde sahiptir ve cildinde şemse 

bulunmaktadır. Nüsha sayfa ayracına da sahiptir. 

 

3. 1. 33. 1. 33. 1. 33. 1. 3----Manisa İl HalManisa İl HalManisa İl HalManisa İl Halk Kütüphanesik Kütüphanesik Kütüphanesik Kütüphanesi    

 Demirbaş numarası 2213’tür. Tahkikte (�) şeklinde rumuzlandırılmıştır. 708 yılının Rebièu’l-Aòir 

ayında (Nisan 1308) tensih edilmiştir. Müstensihin adı kayıtlı değildir. Tebriz’de Sultan Davud 

Medresesi’nde tensih edildiği bilgisi kayıtlıdır. Ver varağında 30 satır vardır. Toplam 68 varaktır. Bazı 

konu başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır; bazılarının üzeri de yine kırmızı mürekkeple çizilmiştir. 

Bazı fasıl başlıklarının yazılmadığı görülmektedir. Oldukça düzgün yazıldığından dolayı çok az tashih 

notu vardır. Varakların kenarında başka bir not yoktur. 1b varağının, bakışımıza göre, sağ alt köşesinde 

silinme meydana gelmiştir. Haşerat deformesi bulunmamaktadır. 1a varağında “ÚısùÀs fi’l-Manùıú, vaúfu 

Muóammed Efendí el-Maànisí” ibaresi ve sayfanın altına doğru okunamayan bir ibare daha mevcuttur. 

Kütüphanenin katalog bilgisine göre, yazı türü “nesih”tir. KÀğıt türü “ÀbÀdi”dir. Boyutu 208 x120’dir. İç-

Dış 164 x 77’dir. Çaharkuşe vişne rengi meşin, miklebli, şemseli, kahve renkli meşin ciltlidir.  

 

3. 1. 43. 1. 43. 1. 43. 1. 4---- Atıf Efendi Koleksiyonu Atıf Efendi Koleksiyonu Atıf Efendi Koleksiyonu Atıf Efendi Koleksiyonu----IIIIIIII    

Demirbaş numarası 1674’tür. Tahkikte ( �2222 )  şeklinde rumuzlanmıştır. ÚısùÀã’ın müellif tarafından 

yapılmış şerhiyle beraberdir. ÚısùÀs’ın metninin 55a’daki bitiş varağında sadece müstensihin ismi 

zikredilmiştir: èAli b. Muóammed b. èAli. Şerhin 146b bitiş varağında aynı müstensih zikredilmekte ve 
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tensih tarihi olarak da 718 senesinin ŞevvÀl ayının Perşembe günü kayıtlıdır (Ekim 1318). Bu bilgilerin 

hemen altında içerisinde “bu hizaneden çıkarılmaması şartıyla bu kitab el-Óac MusùafÀ èAtıf’ın vakfıdır 

1154” yazılı bir mühür bulunmaktadır. Nerede tensih edildiğine dair bir bilgi yoktur. Her varakta 31 satır 

vardır. Bazı konu başlıklar kırmızı veya biraz daha koyu siyah mürekkeple yazılmıştır. Satır üzerinde veya 

varak kenarındaki tashihlerin yanında şerhden alıntı olan uzun notlar da bulunmaktadır; fakat bunlar çok 

değildir. 1b varağında kurt yenikleri vardır. Ciltlidir. 1a varağında birçok yazı vardır. Okunabilenler 

şunlardır: Sayfanın başında “Bu kitap Allame Semerúandí’nin ÚısùÀsu’l-EfkÀr’ıdır.” ibaresi vardır. Hemen 

bu ibarenin altında “YÀ Kebíkeç” ibaresi vardır. Bu ibare kültürümüzde bulunan ilginç bir gelenektir. 

Kebíkeç’in haşarat ve zararlı böceklerin iş ve hareketlerini düzenleyen meleğin adı olduğu, kitap kurtları 

ve güvelerin bu meleğe bağlı oldukları, onun izni olmadan izinsiz bir şey yapmadıkları kabul 

edilmekteymiş. Fakat aynı zamanda “Ya Kebíkeç” ibaresi, mürekkebe haşeratların hoşlanmadığı kokular 

katılarak da yazılmaktaymış.1 Ancak Kebíkeç bu nüshayı korumamış (!) ve haşeratlar 1a-b varağına zarar 

vermişler. “Ya Kebíkeç” ibaresinin hemen altında sayfanın ortasında biten, ancak okunamayan iki satırlık 

bir ibare bulunmaktadır. Bakışımızın solunda “Varak sayısı 55’tir.” ibaresi vardır. Bu ibarenin hemen 

sağında “ÚısùÀs ve Şerhi” ibaresi vardır. Etrafında harfler ve rakamlar bulunan bir dikdörtgen vardır. “Ber 

LetÀifi’l-Meèarif, ber el-KevÀşí, ber Camièi’ã-äaàír, ber (haşerat yeniğinden dolayı okunamayan ibare) 

evveli min kitÀbi’l-İktifÀ, ber kitÀbi’ã-Saàíri’l-Ecilleti’l-Ahmer, ber kitÀb (kurt yeniğinden dolayı 

okunamayan ibare), ber úıããaãí İbn SínÀ (?), ber muèteberi kitÀb” ibarelerinin altında MuãùafÀ Atıf’ın hayr 

ve rahmet beklemek için vakfından bahsettiği bir ibare ve nihayet yukarıda şerhin sonunda bulunan mühür 

vardır. Ancak haşerat yeniği ve silinmeden dolayı tahrip olmuştur. Okunabilir kısmından şerhin sonundaki 

aynı mühür olduğu tespit edilmiştir. Kütüphane kataloğuna göre yazı türü Arabí’dir. 

 

3. 1. 53. 1. 53. 1. 53. 1. 5---- Atıf Efendi Koleksiyonu Atıf Efendi Koleksiyonu Atıf Efendi Koleksiyonu Atıf Efendi Koleksiyonu----IIII    

Demirbaş numarası 1673’tür. Tahkikte ( �1111 ) şeklinde rumuzlandırılmıştır. 758 yılında Õi’l-Úaède 

aynın ilk Cumartesi gününde tensih edilmiştir (Kasım 1356). Müstensihin ismi, Muóammed b. KemÀl el-

Maómÿd’dur. Bu bilgilerin hemen altında Atıf Efendi 1674’de kayıtlı nüshadaki Atıf Efendi’ye ait olan ve 

içerisinde “bu hizaneden çıkarılmaması şartıyla bu kitap Atıf Efendi’nin vakfıdır 1154” yazılı olan mühür 

vardır. Her varakta 21 satır bulunmaktadır. Toplam 193 varaktır. Nüsha ciltlidir. İç kapakta “Metnu 

                                                 
1 Bkz.:Pala, İskender, Ansiklopedik DivÀn Şiiri Sözlüğü, İstanbul 1999, s. 235. 
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ÚısùÀsi’l-EfkÀr fi’l-Manùık” isimlendirmesi vardır. 1a varağında Farsça olduğu anlaşılan ibareler 

mevcuttur. “Yazmanın mürekkebi Yahya b. èAmr’dandır” şeklinde okunan bir ibare vardır. Hemen altında 

KitÀbu ÚısùÀsi’l-EfkÀr isimlendirmesi vardır. Hemen altında Atıf Efendi 1674 nüshasında da bulunan ve 

okunamayan aynı ibareler vardır. Varağının sonunda son varaktaki aynı mühürle beraber içi okunamayan 

bir mühür daha bulunmaktadır. Nüsha oldukça düzgün tensih edilmiştir. Varak kenarlarında tashih 

ibareleri vardır. Konu başlıkları kırmızı mürekkeple yazıldığı gibi, “in úulte ve úultu” gibi önemli 

ibarelerin, şart ve cevapların üstleri de kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Bazı varaklarında Semerúandí 

tarafından yazılmış şerhten kısa alıntılar vardır. Kütüphane katalog bilgisine göre yazı türü Arabí’dir. 61b 

varağında Semerúandí’nin hattına atıf yapan bir ibare bulunmaktadır. Metinde “lÀ-yuşbièuhum” ibaresi 

tercih edilirken işaretle varağın kenarına “bi-òaùùi muãannif la-yuşbièuhu” notu düşülmüştür. Bu kısa 

ibareden, bu nüshanın Semerúandí’nin nüshasından tensih edildiği sonucuna varılabilir. 

Semerúandí’nin ölüm tarihi 702 olarak kabul edilirse ilk iki nüshanın o hayatta iken tensih edildiği 

söylenebilir. Üçüncü ve dördüncü nüshalar ise Semerúandí’nin ölümüne oldukça yakındır. Beşinci nüsha 

da tarih itibariyle geç tensih edilmiş sayılmaz. Hatta 61b varağındaki kısa ibareye dayanarak onun müellif 

nüshasından bile tensih edildiği bilgisine varılabilir. Şimdi tahkikin nasıl yapıldığı ve tahkikte hangi 

rumuzların kullanıldığı hakkında bilgi verilecektir. Tahkikte aşağıdaki rumuzlar kullanılmıştır. 

1111----    ####: Çizilerek veya silinerek satır üzerinde ve/veya kenarda düzeltilmiş ibareyi işaret eden 
okuma. 

2222----    ++++: Fazla olan ibareyi işaret eden okuma. 

3 3 3 3 ----: Eksik olan ibareyi işaret eden okuma 

4444----    ><><><><: İbarelerdeki öncelik ve sonralığı işaret eden okuma. 

5555----    ««««: İbaredeki müekerrerliği işaret eden okuma. 

6666----    ±±±±: Silinmemiş ibarenin bir başka tercihine satır üzerinde ve/veya kenarında işaret eden okuma. 

7- ←←←←〈〈〈〈…………〉〉〉〉: Üzeri çizilerek metinden çıkartılan ibareyi işaret eden okuma. 

8888----    ++++←←←←〈〈〈〈…………〉〉〉〉: Üzeri çizilmiş, ancak metinden olan ibareyi işaret eden okuma. 

9- (…): Nüshadan tümüyle silinmiş ibareyi işaret eden okuma. 

10- ↔↔↔↔: Müstensihin musannifin ibaresine karşı tercih ettiği ibareyi işaret eden okuma. 
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11- <….>: Muhakkikin eklediği ibareyi işaret eden okuma. 

Nüshalar arasında anlamı değiştirecek şekilde birbirini nakzeden ibarelerin bulunmaması, metne 

müdahaleyi azaltmıştır. Mümkün mertebe anlamın tamamlandığı, konunun değiştiği yerde, isimli veya 

“ve-úÀle baèêuhum, ve- in-úíle” şeklindeki gizli alıntı ve/ya atıflarda paragraf başı yapıldı. Metinde 

noktalama işaretlerinin kullanılmasına özen gösterildi. Noktalama işaretlerinden (.), (,), (:), (“…”) (‘…’), 

(?), (!) işaretleri kullanıldı. Anlamı tamamlanmış cümleler iki nokta arasına alındı. Şart ile cevabı arasına 

virgül(,) konuldu ve tarafları nokta (.) ile kapatıldı. Böylece okuyucunun hareket ve durak noktaları 

belirlenmeye çalışıldı. Teknik terimler tırnak(‘…’) işareti ile belirginleştirilmeye çalışıldı. Açıklamalarda 

üst üste iki nokta(:) işareti kullanıldı. Müellif veya kitabı gibi açık atıfların veya “ ve-in-úíle, ve-úÀle 

baèêuhum, baèêı muteaòòirín ve baèêı efÀêıl” gibi gizli atıfların kaynakları tespit edilmeye çalışıldı. 

Semerúandí’nin bazı atıflarından tespit edilemeyenler de oldu.  

 

3. 23. 23. 23. 2---- Tercümede Kullanılan Metod Tercümede Kullanılan Metod Tercümede Kullanılan Metod Tercümede Kullanılan Metod    

Tercüme, mantık noktai nazarından bir teşbih yaparsak, önermenin taraflarını birbirine bağlayarak 

kendisine ‘doğrudur ya da yanlıştır’ diyebileceğimiz hükmü ortaya çıkaran bağ (er-rabıùa) gibi, farklı 

fikirleri, belki daha geniş anlamda söylemek gerekirse farklı medeniyet ve kültürleri birbirinden haberdar 

ederek, doğrulukları ve yanlışlıkları tartışılan yeni bilgilerin ortaya çıkmasına sebep olan önemli bir fikri 

harekettir. Bu türden fikir hareketinin özellikle İslÀm ve Batı düşüncesinde önemli bir yere sahip olduğu 

söylenebilir. Halife Me’mÿn (ö. 9 Ağustos 833)’un kurduğu Beytu’l-Óikme, İslÀm dünyasındaki tercüme 

fikir hareketinin önemli örneklerinden biridir. Bu tercüme evi, Müslümanların Yunan, Hint, İran ve Nebati 

kültürlerine ait felsefi ve ilmi eserlerden faydalanmasını sağlayarak yeni fikir hareketlerinin doğmasına 

kaynaklık etmiştir.2 Batı düşüncesi de Endülüs tecrübesi üzerinden aynı fikri hareketliliği yaşamıştır. 

Endülüs’de Toledo başpiskoposu I. Raymond, Sicilya’da da kral II. Roger ve II. Fredrich tercüme evleri 

kurarak hem İslÀm, hem de daha önceki kültürlere ait felsefi ve ilmi eserlerin çevrilmesine çalışmışlardır.3 

Türk akademisyenleri açısından tercümenin rolü, Beytu’l-Óikme’dekiyle eşdeğerdir; çünkü İslÀm 

                                                 
2 İlk dönem tercüme faaliyetleri hakkında bkz.: Sarıçam, İbrahim-Erşahin, Seyfettin, İslÀm Medeniyeti Tarihi, 
Ankara 2006, s. 35-43. 
3 Bkz.: Sarıçam, İbrahim-Erşahin, Seyfettin, İslÀm Medeniyeti Tarihi,  s. 240-261. 
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kültürüne ait yazma eserlerin yüzde ellisinden fazlasının ülkemiz kütüphanelerinde bulunduğu 

söylenmektedir.4 Çalışmamızın bir ayağını da tercümenin oluşturması, bu heyecan verici olgudur. 

Tercümede müellifin ne söylediği yansıtılmaya çalışıldı. Fakat buna karşın bir dilden bir başka 

dile tercüme olgusu, kaynak ve hedef dilin yapılarının farklı olmasından dolayı, ne kadar literal 

davranılırsa davranılsın, sıkıntılara sebep olmaktadır. ÚısùÀs’ın akademik bir dile sahip olması, müellifin 

bazı noktaları okuyucunun biliyor olduğunu kabul ederek ibarelerini kısa ve yoğun bir örgü ile kurması 

zaman zaman çevirinin kapalı bir görüntü arz etmesine sebep olmuştur. Fakat hem ibare ve hem de 

bilgiden kaynaklanan zorluklar, müellif tarafından yapılmış Şeróu’l-ÚısùÀs ile aşılmaya çalışılmıştır. 

Şerhten çeviri boyunca yararlanılmıştır. Şerhten sadece mana bakımından faydalanılmadı, aynı zamanda 

müellifin ÚısùÀs’ta kısa tuttuğu yerlerin açıklamaları şerhten alınarak köşeli parantezle ( […] ) tercümeye 

dÀhil edildi; bunu yaparken ekli yer çıkarıldığında ÚısùÀs’ta söylenen şeyin kaybolmamasına özen 

gösterildi. Bu eklerle, okuyucunun konuya vukufiyeti ziyadeleştirilmeye çalışıldı. ÚısùÀs’daki  “ve-úÀle 

baèêuhum, ve-in-úíle” gibi gizli atıfların yerleri de, eğer şerhte açıkça zikredilmişse, köşeli parantezle 

tercümeye eklendi. Çevirinin dili konusuna gelince, mantık terminolojisinin Türkçe karşılıkları dilimizde 

tam manasıyla teşekkül etmediğinden dolayı, büyük bir sıkıntı hissedildi. Teknik terimlerin karşılıkları 

için dilimizin olanakları kullanılmaya çalışıldı; fakat bunda bütünüyle başarı sağlandığı söylenemez. 

Anlamın karışacağı düşünülen yerlerde transkripsiyon kullanılarak oldukları gibi yazıldı.  

    

3.33.33.33.3----Değerlendirmede Kullanılan MetodDeğerlendirmede Kullanılan MetodDeğerlendirmede Kullanılan MetodDeğerlendirmede Kullanılan Metod 

Değerlendirme, çalışmanın üç aşamasından birini oluşturduğundan dolayı, daha ziyade ÚısùÀs’ın 

gelenekteki yeri ve otoritesi ortaya konulmaya çalışıldı. Fakat bu yapılırken konu, “Semerúandí’nin 

mantık anlayışı” gibi şekillendi. ÚısùÀs’ın önceki ve sonraki eserlere göre konumu değerlendirilirken atıf 

yaptığı ve yapmadığı çalışmalarla temasa geçildiğinde, konular derinleşti ve yer yer onun ÚısùÀs dışındaki 

eserleri de, özellikle kendi Şeróu’l-ÚısùÀs’ı, İbn SínÀ (ö. 1034)’nın el-İşÀrÀt’ının şerhi olan BeşÀrÀtu’l-

İşÀrÀt’ı, el-MuèteúadÀt’ı ve meşhur ÁdÀbu’l-Baóå risalesi de değerlendirmeye dÀhil edildi. Yelpazeyi bu 

şekilde genişletme konusunda bizi cesaretlendiren şey, müellifin başyapıtının ÚısùÀs oluşudur. Müellif 

diğer eserlerinde herhangi bir problemi ele alırken okuyucuyu ÚısùÀs’a yönlendirmektedir. Bu sebepten 

                                                 
4 Bkz.: Van Ess, Josef, İslÀm KelÀmının Başlangıcı, Çev.: Şaban Ali Düzgün, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Cilt: XLI, Ankara 2000,  ss. 399—424. 
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diğer eserlerin şöhreti ÚısùÀs’tan bağımsız düşünülmediğinden, onlara müracaat etme konusunda çekince 

gösterilmedi. Çünkü daima ÚısùÀs merkezde tutuldu; konular “ona göre, ona rağmen” şeklinde alınarak 

onun merkeziliği sürekli vurgulanılmaya çalışıldı. Kısa kısada olsa SemerúÀndí’nin bütün konular 

hakkındaki görüşlerine değinilmeye çalışıldı. Değerlendirme boyunca da en büyük yardımcı, yine 

müellifin şerhi oldu. ÚısùÀs’ta kısa ve örneksiz geçtiği yerler eğer şerhte örneklendirilmiş ise, konuların 

açıklığa kavuşması için örnekler kullanıldı. ÚısùÀs’ta ele almadığı ancak şerhte incelediği konulara da 

değerlendirmede yer verilmeye çalışıldı. Şerh, ÚısùÀs’tan tümüyle ayrı bir eser olarak düşünülmedi; çünkü 

şerhle yazar ÚısùÀs’taki amacının ne olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Yani temel hareket noktası 

ana metindir. Dolayısıyla şerhten değerlendirme boyunca faydalanıldı.  

II. SEMERÚANDÍ’NİN HAYATI VE MANTIKLA İLGİLİ ESERLERİII. SEMERÚANDÍ’NİN HAYATI VE MANTIKLA İLGİLİ ESERLERİII. SEMERÚANDÍ’NİN HAYATI VE MANTIKLA İLGİLİ ESERLERİII. SEMERÚANDÍ’NİN HAYATI VE MANTIKLA İLGİLİ ESERLERİ    

  
    1. Hayatı1. Hayatı1. Hayatı1. Hayatı    

Tam adı “Şemsu’d-Dín Muóammed b. Eşref el-Huseyni es-Semerúandí”dir. Kaynaklarda doğum 

yeri ile ilgi herhangi bir bilgi mevcut değildir. Müellifin doğum yeri hakkındaki tek ipucu onun ismindeki 

“es-Semerúandí” nisbesidir. İslÀm kültüründe, bilginleri doğdukları veyahut uzunca bir süre yaşadıkları 

yere nisbetle isimlendirme geleneğini göz önüne alınırsa onun Semerkantlı olduğunu söylemek mümkün 

olur. Kaynaklar onun doğum tarihi hakkında da bilgi vermemektedirler. Nesebi hakkındaki tek ipucu da 

ismindeki “el-Hüseyní”5 nisbesidir ve ÚÀêızÀde Rÿmí (ö. 1436) bu nisbeyi, Hz. Ali (ö. 661)’nin soyundan 

geldiği şeklinde anlamış ve bundan dolayı şerhe başlarken isminin başına “es-Seyyid” sıfatını eklemiştir.6 

Ne yazık ki kaynaklar onun çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık çağlarını nerede geçirdiği, eğitimini 

kimlerin yanında, nerede aldığı ve kimlere ders verdiği konusunda da herhangi bir bilgi vermemektedir. 

TaşköprüzÀde (ö. 1365)  Mevêuèatu’l-èUlÿm’da kelam ilmi hakkında bilgi verirken eã-äaóaif’in 

Semerúandí’ye ait bir kelam kitabı olduğunu, ancak onun hayatı hakkında herhangi bir bilgiye sahip 

olmadığını söylemektedir.7 KÀtib Çelebi (ö. 1657)’nin müellifin hayatına ilişkin ziyadesi onun Mardin’de 

bulunduğu, burada öğrencilerinin ondan aynı zamanda hocası olan Burhanu’d-Dín en-Nesefí (ö. 1288)’nin 

Muúaddime adlı eserini şerhetmesini istedikleri, onun bu isteği yerine getirdiği, şerhini de MiftÀóu’n-Naôar 

                                                 
5 Bu nisbe el-MuèteúadÀt’ın Süleymaniye Kütüphanesi Kasidecizade koleksiyonu: 145’de geçmektedir. 
6 ÚÀêızÀde Rÿmí, Şeróu EşkÀli’t-Te’sís, İstanbul 1268, s. 2. 
7 TaşköprüzÀde, Mevêuèatu’l-èUlÿm-II, Beyrut 1985, s. 160. 
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olarak isimlendirip Artuklu sultanı Karaarslan’a takdim ettiği bilgisidir.8 Semerúandí’nin ölüm tarihi de, 

tıpkı hayatının diğer kısımları gibi belirsizlik taşımaktadır. Başta Keşfu’ô-Ôunÿn ve ona tabi olduklarını 

düşündüğümüz bazı kaynaklar onun vefat tarihini 600/1203,9 bazıları 683/1284,10 bazıları da 690/1291 

tarihini vermektedirler.11 Fakat burada bir ayrıntıya işaret etmek istiyoruz: Her ne kadar Keşfu’ô-Ôunÿn’un 

sahibi, Semnerúandí’nin ölümünü 600’ler olarak veriyorsa da, çalışmasının sonlarına doğru aynı zamanda 

Semerúandí’nin hocası Burhanu’d-Dín en-Nesefí’nin eseri Muúaddime hakkında bilgi verirken, bu eserin 

şerhlerinden en güzelinin Semerúandí’ye ait olduğu ve onun da bu şerhi 690 yılının Receb ayında 

tamamladığı bilgisini vermektedir.12 Bu noktanın araştırmacıların dikkatinden kaçtığı düşünülmektedir. 

İhtimal ki, KÀtib Çelebi yeni bir bilgiye ulaştı, ancak önceden vefat tarihi olarak verdiği 600 yılını tashih 

imkÀnı bulamadı. Modern müelliflerden Sarton da onun matematikçi, astronom ve mantıkçı olarak1276 

yılında tanınmaya başladığını, 1276—1277 yılında yıldız takvimini hazırladığını söylemektedir.13 Bu 

karineleri destekleyen bir diğer önemli bilgi de müellifin EşkÀlu’t-Te’sís adlı eserinde bulunmaktadır. 

Semerúandí bu eserinde Eåíru’d-Dín el-Ebherí (ö. 1265) ve Naãíru’d-Dín eù-Ùÿsí (ö. 1273)’ye atıf 

yapmaktadır.14 Müelliflerin ölüm tarihleri göz önüne alındığında Semerúandí’nin 600’lerde ölmüş olması 

imkÀnsız hale gelmektedir. Böylece KÀtib Çelebi de verdiği 600 tarihini tashih ettiğine göre 

Semerúandí’nin ölüm tarihi 600’ler değil de 700’ler veya bundan sonraki bir tarihtir, denilebilir. Sonraki 

bir tarihtir dedik, zira Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 2432/5’de müellife ait el-Meèarif’in 

141a varağında yazmanın müstensihi Muóammed b. Muómÿd b. èUmer el-áÀzí es-Semerúandí tarafından 

kaydedildiği düşünülen kenar notunda Semerúandí’nin 22 ŞevvÀl 702/9 Haziran 1302 tarihinde vefÀt ettiği 

bilgisi bulunmaktadır.15 Bu bilgi kesin olmasa bile diğer vefat tarihleri ile bir araya getirdiğimizde onun 

700’lü yılların hemen başında vefat ettiğini söylemek imkÀn dÀhilindedir. Müellifin nerede vefat ettiği 

                                                 
8 KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-II, Hazırlayanlar: Şerafettin Yaltkaya-Rıfat Bilge, İstanbul 1941, s. 1803. 
9 Bkz.: KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-I, s. 39 ve s. 105; Keşfu’ô-Ôunÿn-II, s. 1074 ve 1272; Bartholome D’Herbelot, 
Bibliotheque Orientale ou Dictionnaire Universale, Vol.: III, Part: I, (1695 ve 1778’de ki baskının tıpkısı basımı), 
Ed. Fuat Sezgin, Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the John Wolfrong Goethe University Frankurt 
am Main 1995, s. 196; Kehhale, Ömer Rıza, Muècemu’l-Müellifín-IX, Dımeşk 1960, s. 63; Şemseddín Sami, 
Úamusu’l-èAlÀm-IV, İstanbul 1311, s. 2627; Keklik, Nihat, İslÀm Mantık Tarihi ve FÀrÀbí Mantığı-I, İstanbul 1969, 
s. 62. 
10 Şeşen, Ramazan, NevÀdiru’l-Maòùÿtati’l-èArabiyye fí MektebÀti’t-Turkiyye-II, Beyrut 1980, s. 126. 
11 Brockelmann, Carl, GAL-I, Leiden 1943, s. 615. 
12 Bkz.: KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-II, s. 1803. 
13 Sarton, George, Introduction to The History of Science, Vol.: II, Part: II, Washington 1953, s. 1020. 
14 Semerúandí, EşkÀlu’t-Te’sís (ÚÀêzÀde Rÿmí’nin şerhiyle birlikte), İstanbul 1268, s. 16. 
15 Bkz.: Semerúandí, el-Meèarif fí Şerói’ã-äaóÀif, Süleymaniye Küttüphanesi Laleli Koleksiyonu: 2432/5, vr.: 141a. 
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bilgisine gelince yine el-Meèarif’in yukarıda zikrettiğimiz koleksiyondaki nüshasının 141a varağında 

nüshanın müstensihi Muóammed b. Maómÿd b. èUmer el-áÀzí es-Semerúandí’nin yazmayı Hocende 

şehrinde tensih ettiği, yazmayı müellife okuduğu, müellifin ölümünden beş gün sonra da, yani 27 Şevval 

702 tarihinde müellifin nüshasıyla karşılaştırıp tashih ettiği bilgileri kayıtlıdır. Bu bilgilerin ard ardalığı, 

müellifimizin vefat yerinin Hocende şehri olduğunu ortaya koymaktadır 

 
2. ÚısùÀsu’l2. ÚısùÀsu’l2. ÚısùÀsu’l2. ÚısùÀsu’l----EfkÀr fí Taóúíki’lEfkÀr fí Taóúíki’lEfkÀr fí Taóúíki’lEfkÀr fí Taóúíki’l----EsrÀr ve Mantıkla İlgili Diğer EserleriEsrÀr ve Mantıkla İlgili Diğer EserleriEsrÀr ve Mantıkla İlgili Diğer EserleriEsrÀr ve Mantıkla İlgili Diğer Eserleri    

2. 12. 12. 12. 1----ÚısùÀsu’lÚısùÀsu’lÚısùÀsu’lÚısùÀsu’l----EfkÀr fEfkÀr fEfkÀr fEfkÀr fí Taóúíúí Taóúíúí Taóúíúí Taóúíúi’li’li’li’l----EsrÀrEsrÀrEsrÀrEsrÀr    

                2.1. 12.1. 12.1. 12.1. 1---- Tasnifi Tasnifi Tasnifi Tasnifi    

ÚısùÀs’ın suret ve içerik olarak bina edildiği güçlü ve zengin bir geleneğe sahip olduğu 

muhakkaktır. Çünkü Semerúandí’den önce başta FÀrÀbí (ö. 950) -İbn SínÀ olmak üzere áazÀlí (ö. 1111), 

Sühreverdí (ö. 1191), F. RÀzí (ö. 1209), Keşşí (ö. ?), Òunecí (ö. 1248), Ebherí (ö. 1265), Urmeví (ö. 

1283), Úazvíní (ö. 1276) ve Ùusí (ö. 1274) gibi bilginler, mantık konusunda gerçekten ciddi çalışmalar 

ortaya koymuşlardır. Burada söz konusu edilen onun tasnifi olduğundan dolayı, ÚısùÀs’tan önceki 

eserlerin tasnif yöntemleri hakkında kısa bilgiler verildikten sonra onlar arasında bir ayrıma işaret 

edilecektir. FÀrÀbí ve İbn SínÀ, Aristoteles (ö. 322, İ. Ö)’in Organon olarak isimlendirilen mantık 

külliyatındaki eserlerine karşılık gelecek müstakil eserler yazdıklarından dolayı, konularının tasnifleri de 

büyük oranda Aristoteles’in tasnifiyle benzerlik göstermektedir. FÀrÀbí, Aristoteles’in eserleri üzerine 

yazdığı şerhlerin dışında yazdığı müstakil eserlerde de, aşağı yukarı, konuları aynı şekilde tasnif etmiştir. 

İbn SínÀ’nın büyük bilimler ansiklopedisi KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın mantık konularını ele alan ilk dokuz kitabının 

tasnifinin de Aristoteles’in eserlerinin tasnifi ile aynı olduğu söylenebilir. Yine örneğin İbn SínÀ daha 

küçük hacimdeki KitÀbu’l-EvsÀù fi’l-Manùıú adlı eserinde de tasnif konusunda herhangi bir değişiklik 

yapmadığı görülmektedir. Fakat İbn SínÀ mantık konularının tasnifinde el-İşÀrÀt ile değişikliğe gitti. 

Tasavvur ve tasdik ayrımını açıkça tasnife yansıtmamakla beraber işlevini vurguladı. Kategorileri 

mantığın konuları arasından çıkardı. Aristoteles ( II. Analitikler) temelli olan ve selefi FÀrÀbí tarafından da 

tanımların KitÀbu’l-BurhÀn’da incelenmesine son verip, beş tümeli inceledikten sonra tanımı inceleme 

konusu yaptı. Beş sanattan cedel, hitabet ve şiiri  “burhÀn” sanatını anlatırken kısaca öncüllerini tanıtıp 

tariflerini yaptı. “Muàalata”yı önemine binaen müstakil bir başlık altında, ama oldukça özet bir şekilde 

inceledi. Bu tasnifin Semerúandí ve selefleri tarafından benimsendiğini ve bu konuda el-İşÀrÀt’ın 
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tartışmasız bir rol model olduğu söylenebilir. Mantık eserlerinin tasnifi konusunda sonraki eserleri 

etkileyen birinci geleneğin el-İşÀrÀt’a ait olduğu açıktır. Eserlerin tasnifi konusunda ikinci modelin, F. 

RÀzí’nin KitÀbu’l-Mulaòòaã fi’l-Manùıú ve’l-Óikme adlı eserinin mantık kısmı olduğu düşünülmektedir. 

Bu eserin, tespitlerimize göre, tasnif konusundaki en önemli özelliği, bir bütün olarak mantığın konularını 

kavram(tasavvur) ve hüküm(tasdik) kavramları altında toplaması, bunları da tekrar “ilkeler” ve “amaçlar” 

alt başlıkları ile daha sistematik hale getirmesidir. Böyle bir tasnif, mantık ilmini bütüncül bir şekilde 

görebilme imkÀnını vermektedir. Bundan dolayıdır ki, bu tasnif, sonraki mantıkçılar tarafından 

benimsenmiş ve bir gelenek oluşturmuştur.  

F. RÀzí eserinin tasnifi şöyle ifade etmektedir: 

Bu kitabı iki kısım olarak düzenledim. Birinci kısmı mantık ilmidir. Ve o (mantık) 
da bir giriş (muúaddime) ve iki bölüm (cümleteyn)   olarak düzenlenmiştir. 
Birinci bölümü “kavramlar (taãavvurÀt) ”; ikinci bölümü “hükümler 
(taãdíúÀt)”dir.16 

Semerúandí bazı konuların takdim ve tehiri veya iptali konusunda el-İşÀrÀt’ın geleneğine tabidir. 

Bunun yanında F. RÀzí’nin tasavvur ve tasdik ikilemesi üzerine kurduğu bütüncül tasnifi de 

kullanmaktadır. O da çalışma konumuz ÚısùÀs’ın tasnifini şöyle ifade etmektedir: 

Biz onu ÚısùÀsu’l-EfkÀr fí Taóúíki’l-EsrÀr olarak isimlendirdik. Ve o da bir giriş 
(muúaddime) ve iki bölüm (maúÀleteyn) olarak düzenlenmiştir. Birinci bölümü 
“kavramlar (taãavvurÀt)”; ikinci bölümü “hükümler (taãdíúÀt)”dir.17 

Bazı müellifler ise KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın mantık kitaplarının tasnifini devam ettirmişleridir. Örneğin 

Ùusí EsÀsu’l-İútibÀs adlı eserini bu şekilde tasnif etmiştir. Sadece mantığa hasrettiği bu eseri, kitap kitap 

yani “İsagoji, Kategoriler, Önermeler, Kıyas…”şeklinde tasnif etmiştir.  

Aşağıdaki tabloda İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ı ve F. RÀzí’nin el-Mulaòòaã’ı arasındaki tasnif 

benzerlikleri ve farklılıklarının yanında, hangisinin daha sistematik olduğu ve gelenekteki etkileri de daha 

iyi görülecektir:  

                                                 
16 F. RÀzí, KitÀbu’l-Mulaòòaã, vr.: 1b.  
17 Şemsu’d-Dín Muhammed b. Eşref es-Semerkandí, ÚısùÀsu’l-EfkÀr fí Taóúíki’l-EsrÀr, s. 2. (Bundan sonraki atıflar 
ÚısùÀs şeklinde çalışmanın birinci cildini oluşturan tahkik ve ikinci cildini oluşturan tercümeye yapılacaktır. Birinci 
sayfa tahkike, taksim(/) işaretinden sonraki sayfa da tercümeye aittir.). Müellifimizin çağdaşlarından Urmeví de 
MeùÀlièu’l-EnvÀr’ının mantık kısmını da aynı şekilde tasnif etmektedir (s. 3/26.).   
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elelelel----İşÀrÀtİşÀrÀtİşÀrÀtİşÀrÀt    elelelel----MulaòòaãMulaòòaãMulaòòaãMulaòòaã    Keşfu’lKeşfu’lKeşfu’lKeşfu’l----EsrÀrEsrÀrEsrÀrEsrÀr    MeùÀlièMeùÀlièMeùÀlièMeùÀliè    ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs    
İbn SínÀ el-İşÀrÀt’ın 
mantık kısmını 
“yöntem”anlamına 
gelen on “nehc” olarak 
düzenlemiştir. Yine her 
bir “nehc”in altında 
yeni başlıklandırmalar 
da yapmıştır. 

 

Bu kitabı iki temel 
bölüm halinde 
düzenledik. Birincisi 
mantık ilmidir ve onu 
da bir mukaddime 
(giriş) ve iki cümle 
(bölüm) olarak 
düzenledik. Birinci 
bölümü, tasavvurlar; 
ikinci bölümü, 
tasdiklerdir. 

(Bu kitap) fasıllar 
şeklinde 
düzenlenmiştir. 

Onu iki taraf (eù-
ùaraf) olarak 
düzenledim. Birinci 
tarafı, mantık 
hakkındadır (…) o 
da iki bölümdür (el-
úısm)kısımdır. 

 

Onu bir mukaddime 
(giriş) ve iki makale 
(bölüm) olarak 
düzenledik. Birinci 
bölümü, tasavvurlar; 
ikinci bölümü, 
tasdiklerdir. 

I.YÖNTEM:MANI.YÖNTEM:MANI.YÖNTEM:MANI.YÖNTEM:MANTIĞITIĞITIĞITIĞI
N AMACIN AMACIN AMACIN AMACI    

Bu başlık altında lafız 
ve mana arasındaki 
ilişki, bilgi ve kısımları, 
mantıkçının görevi, 
lafızların delÀleti, 
yüklem, müfret ve 
mürekkep lafız, tümel 
ve tikel, zatí ve lazım 
ve mufarık ilinti, 
oluşturucuolan ve 
olmayan zatí, lazım 
olmayan ilinti, o nedir? 
sorusu ve sınıfları 
incelenmektedir. 

II.YÖNTEM:TANIM II.YÖNTEM:TANIM II.YÖNTEM:TANIM II.YÖNTEM:TANIM 
VE RESMVE RESMVE RESMVE RESM    

Bu başlık altında cins, 
tür, ayırım, hassa, ilinti, 
tanım, resm, bunlara 
hatanın girdiği yerler 
incelenmektedir. 

(Görüldüğü üzere İbn 
SínÀ kategorileri 
tasavvurları ele aldığı 
yerde ele almadı; 
tanımı burhan 
kitabından alıp beş 
tümelden sonraya 
yerleştirdi.) 

III.YÖNTEM:HABERÍ III.YÖNTEM:HABERÍ III.YÖNTEM:HABERÍ III.YÖNTEM:HABERÍ 
OLUŞUMOLUŞUMOLUŞUMOLUŞUM    

Bu başlık altında 
önermenin sınıfları, 

GİRİŞ(MUÚADDİME)GİRİŞ(MUÚADDİME)GİRİŞ(MUÚADDİME)GİRİŞ(MUÚADDİME)    

RÀzí, Giriş’i iki alt 
başlığa ayırmış, 
birincisinde mantığa 
olan ihtiyacı; 
ikincisinde mantığın 
konusunu incelemiştir. 
Alt ayrımları da “el-
faãl” olarak 
isimlendirmiştir. 

I.BÖLÜM I.BÖLÜM I.BÖLÜM I.BÖLÜM 
(CÜMLE):TASAVVU(CÜMLE):TASAVVU(CÜMLE):TASAVVU(CÜMLE):TASAVVU
RLARRLARRLARRLAR    
I.Kısım(elI.Kısım(elI.Kısım(elI.Kısım(el----Úısm): Úısm): Úısm): Úısm): 
Temel İlkeler (elTemel İlkeler (elTemel İlkeler (elTemel İlkeler (el----
MuúaddimÀt)MuúaddimÀt)MuúaddimÀt)MuúaddimÀt)    
Birinci kısmı 16 alt 
başlığa ayırmış, alt 
başlık ayırımlarını 
“baóå” olarak 
isimlendirmiş ve burada 
tarifi oluşturmamızı 
olanaklı kılan temel 
bilgilerden bahsetmiştir. 
Örneğin Lafızların 
delÀleti, tümel ve tikel, 
cins, tür, ayırım, hassa, 
ilinti gibi şeylerdir.  
(Burada tıpkı İbn SínÀ 
gibi kategorileri 
incelememiştir.) 
II.Kısım: Amaç(elII.Kısım: Amaç(elII.Kısım: Amaç(elII.Kısım: Amaç(el----
MaúÀãıd)MaúÀãıd)MaúÀãıd)MaúÀãıd)    
Bu başlık altında etraflı 
bir şekilde tarif 
konusunu ele almış, alt 
başlık ayırımlarını “işler 
(el-umÿr)” olarak 
isimlendirmiştir. 
(Görüldüğü üzere el-

I.FASIL:TEMEL I.FASIL:TEMEL I.FASIL:TEMEL I.FASIL:TEMEL 
İLKELERİLKELERİLKELERİLKELER    
Bir anlamda bunlar, 
tasavvurları elde 
etmemize yardımcı olan 
ön bilgilerdir. Òunecí 
fasılları “baóå” olarak 
isimlendirdiği alt 
başlıklara ayırmıştır. 
Bu bahisler de mantığa 
duyulan ihtiyaç, 
lafızların delÀleti, tümel 
ve tikel, cins, tür, 
ayırım, hassa, ilinti, 
bunlar arasındaki 
ortaklıklar ve ayırılıklar, 
bazısının bazısı ile 
ilişkisi gibi konulardır. 
(Görüldüğü gibi 
tasavvurların ele 
alındığı bu başlık 
altında kategoriler 
bulunmamaktadır.) 
II.FASIL:TARİFLERII.FASIL:TARİFLERII.FASIL:TARİFLERII.FASIL:TARİFLER    
Huneci bu faslı 
herhangi bir alt başlığa 
ayırmaksızın 
incelemektedir. 
(Görüldüğü gibi 
bilinmeyen 
tasavvurların elde 
edilmesini sağlayan 
tarifler el-İşÀrÀt’ın 
tasnifine uygun olarak 
tasavvurlar hakkındaki 
temel bilgilerden sonra 
ele alındı.) 
III.FASIL:ÖNERMELEIII.FASIL:ÖNERMELEIII.FASIL:ÖNERMELEIII.FASIL:ÖNERMELE
RRRR    
Òunecí bu faslı “baóå” 
isimlendirmesi yaptığı 
alt başlıklara 

I.BÖLÜM(elI.BÖLÜM(elI.BÖLÜM(elI.BÖLÜM(el----
ÚISM):TASAVVUÚISM):TASAVVUÚISM):TASAVVUÚISM):TASAVVU
RLARRLARRLARRLAR    
Urmeví bu bölümü 
“bab” 
isimlendirmesi 
yaptığı iki alt tem 
başlıkta incelemiştir. 
I.Bab:Temel I.Bab:Temel I.Bab:Temel I.Bab:Temel 
İlkeler(elİlkeler(elİlkeler(elİlkeler(el----
MuúaddimÀt)MuúaddimÀt)MuúaddimÀt)MuúaddimÀt)    
Bu babıda “fasıl” 
isimlendirmesi 
yaptığı alt başlıklara 
yırmış ve buralarda 
da mantığa olan 
ihtiyacı, mantığın 
konusunu, lafızların 
delÀletini 
incelemiştir. 
II.Bab:Tümel ve II.Bab:Tümel ve II.Bab:Tümel ve II.Bab:Tümel ve 
Tikel HakkındaTikel HakkındaTikel HakkındaTikel Hakkında    
Bu başlığı da “fasıl” 
isimlendirmesi ile 
ayırdığı alt 
başlıklara ayırmış ve 
burada tümel ve 
tikelin kısımları, 
onlar hakkındaki 
hükümler, cins, tür, 
ayırım, hassa, ilinti 
ve tarif konusu 
incelemiştir. 
(Burada dikkatimize 
takılan I. Bab’ın 
karşılığı tarifler 
olması gerekirdi, 
oysa müellif farklı 
bir tasnif yaptı. 
Oysa hem RÀzí hem 
de Òunecí’nin 
tasniflerine bakarsak 

GİRİŞ 

(MUKADDİME) 

GİRİŞ’İ “FASIL” 

İSİMLENDİRMESİ İLE 

İKİ ALT BAŞLIĞA 

AYIRMIŞ BİRİNCİSİNDE 

MANTIĞIN MAHİYETİ 

VE ONA OLAN 

İHTİYAÇ, İKİNCİSİNDE 

MANTIĞIN KONU ELE 

ALINMIŞTIR. 

I.BÖLÜM: 
TASAVVURLAR 

BİRİNCİ BÖLÜMÜ 

“FASIL” 

İSİMLENDİRMESİ İLE 

ON ALT BAŞLIĞA 

AYIRMIŞTIR. İLK 

DOKUZUNDA 

KAVRAMLARI 

MANTIĞININ İLKELERİ 

SAYILABİLECEK 

KONULAR ELE 

ALINMIŞTIR. ONUNCU 

FASILDA TARİF, 
TÜRLERİ, TARİFTE 

HATIN ORTAYA ÇIKTIĞI 

YERLER 

İNCELENMİŞTİR. 
(BKZ.: TAHKİK). 

(Semerúandí 
kategorileri beşinci 
fasıl olan cins başlığı 
altında kısaca tariflerini 
ve sayıları hakkındaki 
bazı tartışmalara 
değinerek geçmektedir. 
Tarifleri de yine 
tasavvurlara ait temel 
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olumlama ve 
olumsuzlama, 
önermelerin nicelikleri, 
udul ve tahsil, şartlı 
önermeler gibi konular 
incelenmektedir. 

IIIIV.YÖNTEM:ÖNERMV.YÖNTEM:ÖNERMV.YÖNTEM:ÖNERMV.YÖNTEM:ÖNERM
ELERİN İÇERİKLERİ ELERİN İÇERİKLERİ ELERİN İÇERİKLERİ ELERİN İÇERİKLERİ 
VE VE VE VE 
CİHETLER(MODALİCİHETLER(MODALİCİHETLER(MODALİCİHETLER(MODALİ
TES)İTES)İTES)İTES)İ    

Burada da 
cihet(modalite)ler 
ayrıntıları ile 
incelenmektedir. 

V.YÖNTEM:ÖNERMV.YÖNTEM:ÖNERMV.YÖNTEM:ÖNERMV.YÖNTEM:ÖNERM
ELERİN ÇELİŞME ELERİN ÇELİŞME ELERİN ÇELİŞME ELERİN ÇELİŞME 
VE DÖNDÜRME VE DÖNDÜRME VE DÖNDÜRME VE DÖNDÜRME 
DURUMLARIDURUMLARIDURUMLARIDURUMLARI    

Bu başlık altında 
çelişki, düz döndürme 
tüm boyutları ile ele 
alınmıştır. 

VI.YÖNTEM:ÖNEVI.YÖNTEM:ÖNEVI.YÖNTEM:ÖNEVI.YÖNTEM:ÖNERMRMRMRM
ELERİN İÇERİKLERİELERİN İÇERİKLERİELERİN İÇERİKLERİELERİN İÇERİKLERİ    

Yani hangi kıyasta 
hangi içeriğe sahip 
öncülün kullanıldığı ve 
öncüllerin tarifi ve 
kısaca haklarındaki 
tartışmalar 
incelenmiştir. 

VII.YÖNTEM:AKIL VII.YÖNTEM:AKIL VII.YÖNTEM:AKIL VII.YÖNTEM:AKIL 
YÜRÜTME/DELİLLEYÜRÜTME/DELİLLEYÜRÜTME/DELİLLEYÜRÜTME/DELİLLE
NDİRME (ELNDİRME (ELNDİRME (ELNDİRME (EL----
ÓUCCE)ÓUCCE)ÓUCCE)ÓUCCE)    

Burada da kıyas, 
tümevarım, analoji, 
kıyasın kısımları, 
özellikle yüklemli 
kıyasın şekilleri 
üzerinde durulmuştur. 

VIII.YÖNTEM:ŞARTVIII.YÖNTEM:ŞARTVIII.YÖNTEM:ŞARTVIII.YÖNTEM:ŞART
LI KIYASLAR VE LI KIYASLAR VE LI KIYASLAR VE LI KIYASLAR VE 

İşÀrÀt’ın geleneğini 
takiple tarifleri, 
tasavvurlara ait temel 
bilgilerden sonra ele 
almıştır.) 
I.BÖLÜM:TASDİKLEI.BÖLÜM:TASDİKLEI.BÖLÜM:TASDİKLEI.BÖLÜM:TASDİKLE
RRRR    
Bu bölümü üç temel 
bab başlığı altında 
incelemiştir. 
I.Bab:ÖnI.Bab:ÖnI.Bab:ÖnI.Bab:Önermelerinermelerinermelerinermelerin 
HükümleriHükümleriHükümleriHükümleri 
Bu babı bir “giriş (el-
muúaddime)” ve iki 
“kısım (el-úısm)” olarak 
düzenlemiştir. Giriş’i 
iki alt başlığa ayırmış 
ve alt başlıkları “baóå” 
olarak isimlendirmiştir. 
Birinci bahiste 
önermenin tarifi; ikinci 
bahiste önermenin 
kısımları hakkında bilgi 
vermiştir. Diğer iki 
kısımda yüklemli ve 
şartlı önermelere ait 
hükümleri incelemiştir. 
II.Bab:KıyasII.Bab:KıyasII.Bab:KıyasII.Bab:Kıyas    
Bu bab altındaki 
başlıkların ayırımını 
“işler (el-umÿr)” olarak 
isimlendirmiştir. Üç 
temel alt başlığa 
ayırmıştır: 
I.İş: Temel İlkelerI.İş: Temel İlkelerI.İş: Temel İlkelerI.İş: Temel İlkeler    
Burada kıyasın 
oluşturulmasını 
sağlayan temel 
bilgilerden 
bahsedilmekte ve alt 
başlık ayırımları “baóå” 
olarak 
isimlendirilmektedir. 
II. İş: Amaç(elII. İş: Amaç(elII. İş: Amaç(elII. İş: Amaç(el----
MaúÀãıd)MaúÀãıd)MaúÀãıd)MaúÀãıd)    
Burada yüklemli ve 
şartlı kıyasların 
durumları 
incelenmektedir. 
III. İş:(Kıyasa Ait)Ekler III. İş:(Kıyasa Ait)Ekler III. İş:(Kıyasa Ait)Ekler III. İş:(Kıyasa Ait)Ekler 
(el(el(el(el----LevÀóıú)LevÀóıú)LevÀóıú)LevÀóıú)    
Burada da òulfí kıyas, 
kıyasın devri, 
döndürülmesi, 

ayırmaktadır. Burada 
önermenin kısımları, 
yüklemli önermenin 
bağı, önermelerin 
nicelikleri, udul ve 
tahsil, cihet (modalite) 
konularını ele 
almaktadır. 
IV.FASIL:ÇEIV.FASIL:ÇEIV.FASIL:ÇEIV.FASIL:ÇELİŞKİLİŞKİLİŞKİLİŞKİ    
Herhangi bir alt başlık 
açmadan incelemiştir. 
V.FASIL:DÜZ V.FASIL:DÜZ V.FASIL:DÜZ V.FASIL:DÜZ 
DÖNDÜRMEDÖNDÜRMEDÖNDÜRMEDÖNDÜRME    
Herhangi bir alt başlık 
açmamıştır. 
VI.ÇELİŞİK VI.ÇELİŞİK VI.ÇELİŞİK VI.ÇELİŞİK 
DÖNDÜRMEDÖNDÜRMEDÖNDÜRMEDÖNDÜRME    
Yine burada da 
herhangi bir alt başlık 
açmamıştır. 
VII.FASIL:ŞARTLI VII.FASIL:ŞARTLI VII.FASIL:ŞARTLI VII.FASIL:ŞARTLI 
ÖNERMELERÖNERMELERÖNERMELERÖNERMELER    
Bu faslı “baóå” 
isimlendirmesi yaptığı 
alt başlıklara yırmıştır. 
Bu başlıklarda şartlı 
önermelerin kısımları, 
ayrık şartlı önermeleri, 
şartlıların nicelilerini, 
şartlıların nasıl 
çoğalabileceğini, 
şartlılar arasındaki 
telzum ilişkisini, bozuk 
şartlıları incelemektedir. 
VIII.FASIL: KIYASVIII.FASIL: KIYASVIII.FASIL: KIYASVIII.FASIL: KIYAS    
Herhangibir alt başlığa 
ayırmadan kıyası 
incelemiştir. 
IX.CİHET IX.CİHET IX.CİHET IX.CİHET 
SAHİBİ(MODAL)KIYSAHİBİ(MODAL)KIYSAHİBİ(MODAL)KIYSAHİBİ(MODAL)KIY
ASLARASLARASLARASLAR    
Bu faslı da “baóå” 
isimlendirmesi yaptığı 
dört alt başlıkta 
incelemiştir. Burada 
birinci şekli, ikinci 
şekli, üçüncü şekli, 
dördüncü şekli 
incelemiştir. 
X.FASIL: ŞARTLI X.FASIL: ŞARTLI X.FASIL: ŞARTLI X.FASIL: ŞARTLI 
KIYASLARKIYASLARKIYASLARKIYASLAR    
Bu başlığı da yine 
“baóå” isimlendirmesi 
ile beş alt başlıkta 

tasavvurlar 
hakkındaki temel bil 
bilgiler, onlardan 
bilinmeyenleri elde 
etmemize yardımcı 
olan tariflerin 
ilkelerini 
oluşturmakta idi. 
Urmeví’nin buradaki 
tasnifinin konuların 
mahiyetine uygun 
düşmediğini 
düşünmekteyiz.) 
II.BÖLÜM:TASDİII.BÖLÜM:TASDİII.BÖLÜM:TASDİII.BÖLÜM:TASDİ
KLERKLERKLERKLER    
Urmeví bu bölümü 
de yine birinci 
bölümle simetrisini 
koruyarak “bab” 
isimlendirmesi 
yaptığı üç alt 
bölüme 
ayırmaktadır.  
I.Bab:Önermenin I.Bab:Önermenin I.Bab:Önermenin I.Bab:Önermenin 
Kısımları, Cüzleri ve Kısımları, Cüzleri ve Kısımları, Cüzleri ve Kısımları, Cüzleri ve 
HükümleriHükümleriHükümleriHükümleri Yine her 
bir bölümü de 
“fasıl” 
isimlendirmesi 
yaptığı daha alt 
başlıklara ayırmıştır. 
Ve bu fasıllarda 
önermenin 
kısımlarını, 
cüzlerini, 
niceliklerini, udul ve 
tahsili, 
cihet(modalitey)i, 
basit ve bileşik 
önermeyi, çelişkiyi, 
düz döndürmeyi, 
çelişik döndürmeyi, 
şartlıların 
kısımlarını, 
cüzlerini, şartlıların 
birbirini 
gerektirmesini 
incelemektedir. 
II.Bab:II.Bab:II.Bab:II.Bab:KıyasKıyasKıyasKıyas    
“Fasıl” 
isimlendirmesi ile 
dört konu ele 
alınmıştır. Bunlarda 
kıyasın tarifi, 

bilglerden sonra 

incelemektedir.) 

II.BÖLÜM: 
TASDİKLER 

SEMERÚANDÍ İKİNCİ 

BÖLÜMÜ İKİ TEMEL 

ALT BAŞLIĞA “BAB” 

İSİMLENDİRMESİ İLE 

AYIRMIŞ, BİRİNCİ 

BABTA ÖNERMELER 

VE HÜKÜMLERİNİ ELE 

ALMIŞ VE “FASIL” 

İSİMLENDİRMESİ İLE 

ONBİR ALT BAŞLIKTA 

İNCELEMİŞTİR. İKİNCİ 

BABTA KIYAS VE 

HÜKÜMLERİNİ ELE 

ALMIŞTIR. BU BABI DA 

KENDİ İÇİNDE “FASIL” 

İSİMLENDİRMESİ İLE 

İKİ ALT BAŞLIKTA 

İNCELEMİŞTİR. İKİNCİ 

FASLI KENDİ İÇİNDE 

“KISIM” 

İSİMLENDİRMESİ İLE 

DAHA ALT BAŞLIKLARA 

AYIRMIŞTIR. 
Fasıl isimlendirmesi ile 
“kıyasa bağlı/tabi 
konuları ele almıştır. 
Bu faslı “meslek” adını 
verdiği on alt başlıkta 
incelemiştir. Burada 
beş sanatı ve tartışma 
metodolojisini ele 
almıştır (Ayrıntılar için 
bkz. I. Cilt: tahkik)  
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KIYASIN EKLERİKIYASIN EKLERİKIYASIN EKLERİKIYASIN EKLERİ    

İbn SínÀ bu başlık 
altında şartlı kıyasları, 
eşitlik kıyasını, seçmeli 
şartlı kıyasları, òulfí 
kıyası incelemiştir. 

IX.YÖNTEM:BURHÀIX.YÖNTEM:BURHÀIX.YÖNTEM:BURHÀIX.YÖNTEM:BURHÀ
NNNN    

İbn SínÀ beş sanattan 
dördüne, burhana daha 
ağırlık vermek üzere 
cedele, hitabete, şiire 
ait bilgileri bu başlık 
altında vermektedir. Bu 
sanatlarda kullanılan 
öncülleri ve bu 
öncüllerle kurulan 
kıyasları tarif 
etmektedir. Yine bir 
ilmin konusu, ilkesi, 
problemleri, burhanın 
nakli, bilimsel sorular, 
burhanın türleri de bu 
başlık altında incelen 
konulardır. 

X.YÖNTEM:MUáALX.YÖNTEM:MUáALX.YÖNTEM:MUáALX.YÖNTEM:MUáAL
ATALI KIYASLARATALI KIYASLARATALI KIYASLARATALI KIYASLAR    

Bir akıl yürütmeye 
bilinçli ya da bilinsiz 
olarak girebilecek 
yanıltmacalrı tespit 
etme ve onlardan 
kurtulmanın anlatıldığı 
konudur. el-İşÀrÀt’ın 
yapısına uygun olarak, 
diğer konular gibi, 
oldukça özet bir şekilde 
incelenmiştir. 

öncüllerin elde 
edilmesi, kıyasın tahlili, 
yanlış öncüllerden 
doğru sonucun elde 
edilmesi, tümevarım ve 
anaoloji 
incelenmektedir ve 
bunların başlık 
ayırımları “işler (el-
umÿr)”olarak 
isimlendirilmiştir. 
III.BIII.BIII.BIII.Bab:BurhÀnab:BurhÀnab:BurhÀnab:BurhÀn    
Bu başlık altında kısaca 
burhanı ve diğer 
sanatları oldukça özet 
bir şekilde tanıttıktan 
sonra çalışmayı 
bitirmektedir. 
(RÀzí alt başlıklar 
konusunda eser 
boyunca farklı 
isimlendirmeler 
kullanmaktadır. Bu da 
eserin tasnifindeki 
simetriyi bozmaktadır. 
Bu aslında, onun 
uslubunun bir sonucu 
olarak ortaya 
çıkmaktadır. Fakat daha 
sonraki müellifler onun 
temel kurgusunu 
kullanmalarının yanında 
alt başlıkların 
isimendirilmesi 
konusunda oldukça 
simetrik 
davranmaktadırlar. 
Tabloda Òuneci, 
Urmeví ve müellifimiz 
Semerúandí de bu 
hassasiyeti görmek 
mümkündür. ) 

incelemiştir. Burada da 
iki bitişik şartlıdan, iki 
ayrık şartlıdan, bir 
yüklemli bir bitişik 
şartlıdan, bir yüklemli 
ve bir ayrık şartlıdan ve 
bir bitişik şartlı ve bir 
ayrık şartlıdan oluşan 
kıyası incelemektedir. 
(Òunecí beş sanatı 
incelemeden kitabını 
bitirmektedir.) 

kısımları, dört şeklin 
sonuç vermesi ve 
cihet sahibi(modal) 
kıyaslardır. 
III.Bab:Şartlı III.Bab:Şartlı III.Bab:Şartlı III.Bab:Şartlı 
KıyaslarKıyaslarKıyaslarKıyaslar    
Yine Urmeví “fasıl” 
isimlendirmesi ile 
sekiz alt başlıkta bu 
konuyu incelemiştir. 
Burada da iki bitişik 
şartlıdan, iki ayrık 
şartlıdan, bir 
yüklemli bir bitişik 
şartlıdan, bir 
yüklemli ve bir ayrık 
şartlıdan ve bir 
bitişik şartlı ve bir 
ayrık şartlıdan 
oluşan kıyası, şartlı 
kıyaslardan yüklemli 
sonuçların elde 
edilmesini, seçmeli 
kıyasları ve altında 
òulfí kıyası, 
öncüllerin elde 
edilmesini, kıyasın 
tahlilini, 
tümevarımı, 
anolojiyi, burhanı ve 
muàalatayı ele aldığı 
kıyasın eklerini 
incelemektedir. 
(Urmeví’nin III. Bab 
başlığı altında ele 
aldığı seçmeli 
kıyasların ve kıyasın 
eklerinin buraya 
uygun düştüğünü 
düşünmemekteyiz. 
Zira seçmeli kıyas 
şartlı kıyasın bir türü 
değil, kıyasın bir 
türüdür. Diğer 
taraftan kıyasın 
eklerinin de şartlı 
kıyaslar başlığı 
altına 
yerleştirilmesinin bir 
bağlantısını ancak 
İbn SínÀ’nın el-
İşÀrÀt’taki sekizinci 
yöntemine teşbihle 
kurabiliriz, fakat 
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orada İbn SínÀ “ve” 
bağlacıyla ikisinin 
arasını ayırmıştır.) 

    

Her ne kadar ÚısùÀs’tan önce mantıkla ilgili güçlü bir gelenek oluşmuş olsa bile onun tertip ve 

anlatım bakımından orijinal olduğu söylenebileceği gibi, buna bağlı olarak onun mantığa yeni başlayanları 

değil de ileri düzeyde mantık bilenleri muhatap aldığı da söylenebilir. Bizzat müellif tarafından 

şerhedilmesini de bu anlamda almalıdır.18181818 

    

2. 1. 22. 1. 22. 1. 22. 1. 2---- K K K Kaynaklarıaynaklarıaynaklarıaynakları    

Tahkikte Semerúandí’nin açık veya gizli bir şekilde atıf yaptığı kaynaklar dipnotlarda 

gösterilmeye çalışıldı. Fakat bunlar sadece atıflarının yerlerinin tespit edilmesi bağlamında idi. Burada 

Semerúandí’nin açık veya gizli atıf yaptığı kaynaklar hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

 Semerúandí ÚısùÀs’ta Aristoteles’e “el-muèallim, ãaóibu’l-manùıú” ve “Arisùÿ” şeklinde olmak 

üzere beş yerde atıfta bulunmakta; eser olarak da “et-Taèlím” adıyla şartlı kıyaslara başlarken I. 

Analitikler’e, mahiyet ve burhÀn konusunu ele alırken el-BurhÀn adı ile II. Analitikler’e atıf yapmaktadır. 

Müellifin Aristoteles atfının İbn SínÀ üzerinden olduğu düşünülmektedir. Çünkü mantık alanında İbn 

SínÀ’nın ortaya koyduğu fikirler, Aristoteles’e getirdiği eleştiriler,  kendisini tek otorite haline getirmiştir.  

Dolayısıyla ondan sonra yazılan birçok mantık eserindeki Aristoteles atıflarının onun okumaları üzerinden 

olduğu söylenebilir. Semerúandí’nin çağdaşlarından Urmeví, Òunecí, Ebherí gibi birçok müellif mantık 

konularını ele alırken Aristoteles atıflarında eser ismi zikretmemektedirler. 

Semerúandí Porphyrios (ö. 304)’a  “tümellerin sahibi müteellih” sıfatı ile eserine de “ÍsÀàÿcí” 

olarak atıfta bulunmaktadır. Bu atıflarından onun İsagoji’nin Arapça çevirisini görüp görmediğini 

çıkarmak oldukça zordur. Bu atfın da İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-ŞifÀ’sı üzerinden olduğu düşünülmektedir. 

Semerúandí FÀrÀbí’ye de atıfta bulunmakta, ancak herhangi bir eserinin ismini açıkça 

zikretmemektedir. Acaba Semerúandí’nin FÀrÀbí atfı, İbn SínÀ üzerinden olabilir mi? Bu ihtimal bir 

kenarda durmakla beraber FÀrÀbí’nin mantık alanındaki şöhreti, açıkça eser ismi zikredilmesini engellemiş 

olabilir. Bu durumda şu anlama gelir: Müellife hangi konuda atıf yapılmışsa okuyucu, o bilginin kaynağını 

biliyor kabul edilmektedir. 

                                                 
18 Bkz.: Bingöl, Abdulkuddüs, “Şemsuddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandi (ö. 1302) ve Kıstasu’l-Efkar’ı”, 
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı: 19, Erzurum 1991, s. 181. 
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Hiç şüphesiz ÚısùÀs’ın en önemli otoritesi İbn SínÀ’dır. Semerúandí ÚıstÀs boyunca KitÀbu’ş-

ŞifÀ’ya ve el-İşÀrÀt’a sayısız atıf yapmaktadır. Semerúandí’nin iyi bir İbn SínÀ muharriri olduğu 

söylenebilir. Çünkü ona olan atıfları sadece başvuru amaçlı değildir. O, birçok konuda İbn SínÀ’nın yanlış 

anlaşıldığını söyleyip tespit ve tashih yapmaktadır. Semerúandí İbn SínÀ’nın bu iki eserinin dışında başka 

bir eserine açıkça isim zikrederek atıfta bulunmamaktadır. Ancak onun İbn SínÀ’nın KitÀbu’l-EvsÀù fi’l-

Manùıú ve KitÀbu’n-NecÀt adlı çalışmalarından haberdar olduğu söylenebilir. Çünkü aynı zamanda iyi bir 

F. RÀzí muharriri olan Semerúandí’nin, bu isimleri çokça atıf yaptığı F. RÀzí’nin Şeróu’l-İşÀrÀt’ında 

görmüş olmalıdır. Zira F. RÀzí bu iki esere Şeróu’l-İşÀrÀt’ın mantık kısmında isimlerini zikrederek atıfta 

bulunmaktadır. Ayrıca tanımın burhan ile elde edilemiyeceği konusu ele alınırken, Anaksagoratis ismini 

Semerúandí’nin KitÀbu’l-EvsÀù’tan almış olma ihtimali üzerinde duruldu. Çünkü İbn SínÀ, konuyu ele 

aldığı eserlerinden sadece bu eserinde isim zikretmektedir. Bir de şartlı kıyaslara başlarken İbn SínÀ’ya 

atfettiği bilgiler aynıyla KitÀbu’l-EvsÀù’ta bulunmaktadır.  Semerúandí, ilaveten, İbn SínÀ’nın “el-

Óikmetu’l-Meşriúıyye” adlı eserine tanımı ele alırken atıf yapmaktadır. KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın Medòal 

Kitabı’na başlarken İbn SínÀ’nın “el-Felsefetu’l-Meşrıúıyye” isimlendirmesi ile atıfta bulunduğu eserinin 

bu eser olması gerekir. “el-Óikmet” ve “el-Felsefe” farklılığına gelince, filozoflar nezdinde ikisinin de 

aynı anlamda kullanıldığını zikredelim. Semerúandí’nin atfı da, İbn SínÀ’nın böyle bir eserinin varlığına 

işaret etmektedir. 

 Semerúandí ÚısùÀs’ta isim zikretmeksizin áazÀlí’ye de lafızların delÀleti konusunda atıf 

yapmaktadır. Ancak herhangi bir eser ismi zikretmemektedir. Tahkikte onun atfını “Mióaúúu’n-Naôar”  

olarak gösterdik.  

Ebu’l-BerÀkÀt el-BaàdÀdí (ö. 1153)’nin el-KitÀbu’l-Muèteber fi’l-Óikme19 adlı eseri de ÚısùÀs’ın 

kaynakları arasındadır.  

ÚısùÀs’ın önemli kaynaklarından biri de F. RÀzí’dir. Özellikle KitÀbu’l-Mulaòòaã’a20, Şeróu’l-

İşÀrÀt’a birçok atıf yapmaktadır. Ayrıca şartlı önermeleri ele alırken onun, İbn SínÀ’nın èUyunu’l-Óikme 

adlı eserine yazdığı Şeróu èUyuni’l-Óikme adlı eserine isim zikrederek atıfta bulunmaktadır. Semerúandí 

genelde F. RÀzí’ye eleştirel yaklaşmakta ve bazen onun bazı açıklamalarına “üzerinde yorum yapmaya 

bile gerek yok” anlamına gelen sert ifadeler de kullanmaktadır.  

                                                 
19 Bkz.: KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-II, s. 1731. 
20 Bkz.: KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-II, s. 1819. 
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Semerúandí Zeynu’d-Dín el-Keşşí (ö. ?) ve Eåíru’d-Dín el-Ebherí’ye de atıf yapmaktadır. Ancak 

her ikisinin de herhangi bir eserini zikretmemektedir.   Keşşí’nin ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú21 adlı eseri mevcut 

olmasına karşın Semerúandí’nin atıfları tespit edilememiştir.  

Tarif hakkında ileri sürülen şüpheleri ve bu şüphelere verilen cevapları ele alırken Semerúandí, 

“úíle” gizli atfıyla İmÀm Şerefu’d-Dín adında bir müellife daha atıfta bulunmaktadır. “Úíle” gizli atfının 

sahibi İmam Şerefu’d-Dín ismini ise şerhten öğreniyoruz. Şerhte de bu müellife ait her hangi bir eser ismi 

zikretmemektedir. 

ÚısùÀs’ın önemli kaynakların biri de Óunecí’nin Keşfu’l-EsrÀr èan áavÀmiêi’l-EfkÀr22 adlı 

eseridir. Öyle ki, F. RÀzí’ye ilişkin itirazlarının ve cevaplarının birçoğunun temelinde onu görmek 

mümkündür. Bunlara değerlendirmede işaret edildi. Semerúandí’nin ÚısùÀs’ta Òunecí’ye bir otorite nazarı 

ile baktığı söylenebilir; fakat Semerúandí onun bazı noktalarda İbn SínÀ’yı yanlış anladığını düşünmekte, 

ona katılmamakta ve bazı düzeltmeler yapmaktadır. Örneğin ters döndürme bunlardan biridir.  

Semerúandí’nin görüşlerine itibar ettiği çağdaşı müelliflerden biri de Umeví’dir. Onun iki eserine 

atıfta bulunmaktadır: Birincisi, MeùÀlièu’l-EnvÀr;23 ikincisi, el-ÍêÀó’tır. Birinci esere yapılan atıflar tespit 

edilmesine karşın ikinci eserin varlığı dahi ülkemiz kütüphanelerinde tespit edilememiştir. Semerúandí;  

Urmeví’yi yüklemli ve bitişik şartlıdan oluşan kıyaslarda çıkarımın nasıl yapıldığını kurallı bir şekilde 

açıkladığından dolayı takdir etmekte ve İbn SínÀ ve Òunecí’yi ise sadece örnekleri doldurmakla 

eleştirmektedir. 

Semerúandí, Ùÿsí’ye de “ve-õehebe baèêuhum” ibaresiyle atıf yapmakta; ancak herhangi bir eser 

ismi zikretmemektedir. Ùÿsí’ye ait açıkça bir eser ismi zikretmese de ÚısùÀs’ın kaynakları arasında onun 

Şeróu’l-İşÀrÀt’ını ve EsÀsu’l-İútibÀs’ını da saymanın yanlış olmadığı düşünülmektedir.  

Yüklemli kıyasları incelerken Semerúandí, “ve-zÀde baèêuhum” ibaresiyle İmÀm Necmu’d-Din 

en-NaócuvÀní (ö. 1253)’ye de atıf yapmaktadır. Ancak müellifin eserinin ismini zikretmemektedir. 

Manisa İl Halk Kütüphanesi 3674 numaralı demirbaşta kayıtlı eser NaócuvÀní’nin el-İşÀrÀt şerhidir, ancak 

mantık kısmı mevcut değildir. Semerúandí’nin kıyasın şekilleri hakkında yaptığı atıf müellifin mantık 

kısmını da şerh ettiği anlamını taşımaktadır. 

                                                 
21 Bkz.: KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-I, s. 633. 
22 Bkz.: KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-II, s. 1486. 
23 Bkz.: KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-II, s. 1715. 
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ÚısùÀs’ın kaynaklarının bunlardan ibaret olduğunu söylemek mümkün değildir. Açıkça ismini 

zikretmediği eserlerin olduğu muhakkaktır. ÚısùÀs’taki gizli atıflar, şerhin yardımıyla tespit edilmiştir. 

Ancak “ve-úÀle baèêuhum, ve-in-úulte” gibi gizli atıfların sahipleri bazen şerhte de açık değildir. 

Semerúandí’nin, aynı zamanda, iyi bir F. RÀzí muharriri olduğu yukarıda zikredilmişti. Bu anlamda onun 

Şeróu’l-İşÀrÀt’ı dolayısıyla Zeynu’d-Dín eã-äÀví (ö. 1145)’nin el-BeãÀiru’n-Naãırıyye fí èİlmi’l-Manùıú 

adlı eserinden de haberdar olmalıdır.  

İşraki geleneğin kurucusu Sühreverdí’ye ve onun şarihlerinden herhangi birisine atıf 

yapmamaktadır. Fakat onun eserlerinden haberdar olması kuvvetle muhtemeldir. Değerlendirmede 

müellifin verdiği bazı bilgiler, Sühreverdí ve onun şarihlerinin bilgileri ile karşılaştırıldı. 

Burada son olarak bir noktaya daha işaret etmek istiyoruz. O da ÚısùÀs’ın “tartışma metodolojisi 

(ÀdÀbu’l-baóå ve’l-münÀôara)” ne ayırılan kısmın kaynaklarıdır. Semerúandí konuyu incelerken herhangi 

bir kaynak zikretmemekte, ancak bu yeni sanatın kendisinden önceki bilginler nezdinde kuralları dağınık 

bir halde de olsa bulunduğunu söylemektedir. Bu da ona hareket zemini oluşturan bir takım kaynakların 

varlığına işaret etmektedir. Dolayısıyla İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-ŞifÀ: el- Cedel’ini, F. RÀzí’nin KitÀbu’l-

Meaèlim’ini ve KitÀbu’l-Maóãÿl’unu, Ebherí’nin Tehõibu’n-Nüket’ini, Urmeví’nin er-ResÀil’ini ve hocası 

Nesefí’nin Muúaddime’sini bu bölümün kaynakları arasında zikredilebiliriz.  

    

2.22.22.22.2----Şeróu’lŞeróu’lŞeróu’lŞeróu’l----ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs    

 Semerúandí’nin ÚısùÀs üzerine yazdığı şerhidir. Şerhin baş tarafında ÚısùÀs’ın inceliklerini şerh ve 

hakikatlerini açıklığa kavuşturması konusunda bir grup araştırmacının kendisinden ısrarla şerhi yapması 

konusunda talepte bulunduğunu, zaman kendisini oyalasa bile sonunda bu işe başladığını söylemektedir. 

Şerh, çalışmamızın her üç aşamasında kıyası kabil olmayan bir fayda temin etti. 

 Şerhi oldukça ayrıntılı bir şekilde kaleme almıştır. “Dedi ki (úÀle)-“derim ki (eúÿlu)” şeklinde 

kurgulamıştır. “Dedi ki (úÀle)” ibaresinde ÚıstÀs’ta şerhedilecek konunun ilk cümlesi ile son cümlesi bir 

araya getirilmiştir.   Ülkemiz kütüphanelerinde nüshaları mevcuttur. Bazen ismi “Şeróu Úısùasi’l-MízÀn” 

veya “Şeróu Úısùas fí èİlmi’l-MikyÀs” olarak da geçmektedir. Şerhin bulunduğu bazı koleksiyonlar 

şunlardır: Süleymaniye Kütüphanesi Atıf Efendi Koleksiyonu: 1674; Şehid Ali Paşa Koleksiyonu: 1798; 

Ayasofya Koleksiyonu:25558; Fatih Koleksiyonu: 3360; YenicÀmi koleksiyonu:781; Tire Koleksiyonu: 

511; Mahmut Paşa Koleksiyonu:397; Carullah Koleksiyonu: 1415; Hacı Selim Ağa Koleksiyonu: 721; 

AmcazÀde Hüseyin Koleksiyonu: 342. Ayrıca Manisa İl Halk Kütüphanesi: 2214; Çorum İl Halk 
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Kütüphanesi: 2450; İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: 3146; Tire Kütüphanesi Necip Paşa Vakfı 

Koleksiyonu: 511; Millet Kütüphanesi Feyzullah Efendi Koleksiyonu: 1169 numaralı demirbaşta şerhler 

kayıtlıdır.24 

  

2.32.32.32.3----BeşÀrÀtu’lBeşÀrÀtu’lBeşÀrÀtu’lBeşÀrÀtu’l----İşÀrÀtİşÀrÀtİşÀrÀtİşÀrÀt    

İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ına yazdığı şerhidir. “Dedi (ÚÀle)- Dedim (Eúÿlu)” şeklinde düzenlenmiştir. 

43b varağındaki ÚıstÀs’a yaptığı atıfdan Semerúandí’nin onu ÚıstÀs’tan sonra yazdığı anlaşılmaktadır.25 

Değerlendirmede BeşÀrÀt’a atıf yapılmış, hatta ÚısùÀs’ta ele alınmayıp da burada ele alınan konulara da, 

konunun bağlamına göre, değinilmiştir. BeşÀrÀt Semerúandí’nin İbn SínÀ muharrirliğinin dönüm 

noktalarından biridir, denilebilir. Gerçi F. RÀzí ile başlayan el-İşÀrÀt’ı şerh geleneği vardır; ancak İbn 

SínÀ’nın yanlış anlaşıldığı yerlerin tespit ve tashihi önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizdeki 

kütüphanelerde yazmaları bulunmaktadır. Örneğin Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu: 

2418 ve Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu: 879’a bakılabilir.26 

 

2.42.42.42.4---- el el el el----MuèteúadÀtMuèteúadÀtMuèteúadÀtMuèteúadÀt    

Bütünüyle mantığa hasredilmiş bir eser değildir. Özet bir şekilde mantık ve kelam konularını 

incelediği eseridir. Bir kısmı mantık olduğundan dolayı burada zikredilmesi uygun görülmüştür. Eserin 

müellifimize aidiyeti konusunda iki delil serdetmek istiyoruz: Birincisi, Semerúandí, hocası BurhÀnu’d-

Dín en-Nesefí’nin Muúaddime adlı eserine yazdığı şerhinde tartışma sanatının teknik terimlerinden 

bahsederken bunları ayrıntılı olarak ÚısùÀs, MuèteúadÀt ve EnvÀr’da açıkladığını söylemektedir. 

Dolayısıyla bu ibaresi hem eserin ona aidiyetini, hem de yazılış sırasını göstermektedir. İkincisi, 1b 

varağında (KasidecizÀde Koleksiyonu) insan nefsinin kemal bulma seyrini anlatırken bu konuya ilişkin 

mantık hakkında ÚısùÀã kitabını, ilahi hikmet hakkında da eã-äaóÀif kitabını yazdığını söylemektedir. Bu 

ibareden bu eserin konuları bütün yönleriyle ele aldığı iki büyük eserinin özeti olduğu hükmüne varmak 

mümkündür. Dahası eserin içeriği de bunu desteklemektedir. Fakat bazı konuların tasniflerinde daha 

teknik davranıldığı da görülmektedir. Örnek olarak “tartışma metodolojis (èilmu münÀôara)” kısmının 

                                                 
24 Şeróu’l-ÚısùÀs tarafımızdan tahkik edilmiş basıma hazır hale getirilmiştir. 
25 Semerúandí, BeşÀrÀtu’l-İşÀrÀt, Süleymaniye Kütüphanesi Fazıl Ahmet Pala Koleksiyonu: 879, vr.: 43b. 
26

 BeşÀrÀtu’l-İşÀrÀt’ın tahkikli neşir çalışmaları tarafımızdan sürdürülmektedir. 
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tasnifi verilebilir. Çalışmanın değerlendirme aşamasında tartışma metodolojisi (ÀdÀbu’l-baóå ve’l-

münÀôara)” MuèteúadÀt’a göre tasnif edilmiştir. Semerúandí eseri “mantık, mebÀdi, mesÀil” olarak üç ana 

bölüme ayırmıştır. Bu türden tasnif, aslında, İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ının “mantık, fizik ve metafizik” 

tasnifinin kelamcı-filozoftaki karşılığıdır. Bu ana bölümler “levó” olarak isimlendirilmiştir. Mantık 

“levó”i bir giriş (muúaddime) ve iki alt bölüm(et-taèlím)e ayırılmıştır. Birinci taèlím, “tasavvurların elde 

edilmesi”; ikinci taèlím ise “tasdiklerin elde edilmesi”dir. Giriş (muúaddime)’te ve taèlímlerin altındaki 

konular ÚısùÀs’la aynıdır. Taèlímlerin alt başlıklarını “el-faãl” isimlendirmesi ile ayırılmıştır. Bu fasıllar da 

“baóå” adını verilen daha alt başlıklara ayırılmıştır. Yine tıpkı ÚısùÀs’daki gibi dikkat çekilmek istenilen 

konular için ve konuyu toparlamak için kullanılan “tenbíh (uyarı)” ve “òÀtime (sonsöz)” ibareleri burada 

da kullanılmaktadır. Fakat “tartışma metodolojisinin ele alındığı yerde fasıllar “el-úısm” isimlendirmesi 

ile alt başlıklara ayırılmaktadır. Bu kısımlardan birincisi “yönlendirme” anlamına gelen ve bütünüyle bu 

yeni sanatın mahiyetine işaret eden ve teknik terimi olan “et-tevcíh” isimlendirmesiyle alt başlıklara 

ayırılmaktadır. Bunlara değerlendirmenin ilgili yerlerinde değinildi. Ülkemizdeki kütüphanelerde nüshası 

bulunmaktadır: Süleymaniye Kütüphanesi KasidecizÀde Koleksiyonu: 145 ve Laleli Koleksiyonu: 2432. 

Laleli koleksiyonunda bulunan nüshanın 709 yılında müellifin nüshasından Hocende şehrinde tensih 

edildiği ve yine aynı şehirde 711 yılında müellifin nüshasıyla baştan sona karşılaştırılarak okunduğu 

bilgisi mevcuttur. (Vr.: 52a.)27 

 

2. 52. 52. 52. 5---- ÁdÀbu’l ÁdÀbu’l ÁdÀbu’l ÁdÀbu’l----Baóå ve’lBaóå ve’lBaóå ve’lBaóå ve’l----MünÀôaraMünÀôaraMünÀôaraMünÀôara    

Semerúandí’nin tartışma metodolojisi üzerine yazdığı küçük çaplı, fakat kuşkusuz en şöhretli olan 

eseridir. Ülkemiz kütüphanelerinde sayılamayacak kadar nüshası bulunmaktadır. Hatta denilebilir ki, 

nüshasının olmadığı kütüphane yoktur.28 Bu eser Semerúandí’yi kendisinden önceki mantıkçılardan ayıran 

yeni ve özgün bir konuya sahiptir. Miller29 kullandığı terminolojiden yola çıkarak onun ÚısùÀs’dan önce 

yazıldığını söylemektedir. MeşşÀí geleneğin “cedel”i yerine konulmuş ve amacı bakımından kesin bir 

şekilde ondan ayrılmış yeni bir tartışma metodolojisi ortaya konulmaktadır. Üç bölüme ayrılmıştır. 

                                                 
27 MuèteúadÀt’ın tahkikli neşir çalışmaları Dr. Mehmet Kadri Karabela ile beraber devam ettirilmektedir. 
28 Birkaç örnek için bkz.: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi: 37265; Süleymaniye Kütüphanesi 
Hacı mahmud Efendi Koleksiyonu: 6168 (1a-8a); Bağdatlı Vehbi Koleksiyonu: 2099 (238b-240b); Ayasofya 
Koleksiyonu: 4437 (189b-194b). 
29 Miller, Larry Benjamin, Islamic Disputation Theory: A Study of The Development of Dialectics In IslÀm From 
Tenth Through Fourteenth Centuries, Prenton University 1985, s. 212. 
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Bölümler “el-Faãl” isimlendirmesi ile ayrılmıştır. Birinci bölümde bu yeni sanatın teknik terimleri tarif 

edilmiş; ikinci bölümde sanatın işleyişi; üçüncü bölümde ise kelam, hikmet ve òilÀf ilminden örnekler 

üzerinde uygulaması yapılmıştır. Semerúandí’nin en çok şerh edilen eseridir. TaşköprüzÀde onun en 

meşhur üç şarihinin ŞirvÀní, Beheştí ve KílÀní olduğunu söylemektedir.30 Her üç şarihin şerhleri ülkemiz 

kütüphanelerinde mevcuttur.31 Şerhleri incelerken onların gerçekten yetkin bir tarzda yazıldığını ve haklı 

bir şöhrete sahip olduklarını söylemek mümkündür. Burada bu üç isim dolayısıyla bir konuya daha 

değinmek istiyoruz: Daha önce Semerúandí’nin kelami görüşleri üzerinde yapılan iki çalışmada, 

müellifimizin eserlerinden ÚısùÀs tanıtılırken bu üç ismin ÚısùÀs’ın meşhur şarihleri olduğu bilgisi 

verilmekte32 ve kaynak olarak da Keklik’in eseri gösterilmektedir.33 Keklik’in kitabında bu isimlere bir atıf 

bulamadığımız gibi ülkemiz kütüphanelerinde de bu üç isim adına kayıtlı ÚısùÀs şerhi de bulamadık. 

Doğrusunun TaşköprüzÀde’nin verdiği bilgi olduğunu düşünmekteyiz. 

 

2. 62. 62. 62. 6----èAyèAyèAyèAynu’nnu’nnu’nnu’n----Naôar Naôar Naôar Naôar     

Brockelmann (ö. 1956) ve Sarton (ö. 1956) 34 müellifimize böyle bir eser atfetmektedirler. Miller35 

da çalışmasının kaynakçasında onun British Museum’da bir nüshasının olduğu bilgisini vermekte ve 

ismini de èAynu’n-Naôar fi’l-Manùıú fí èİlmi’l-Cedel olarak zikretmektedir. İlginç olan çalışmasının 

                                                 
30 ÙaşköprüzÀde, Mevêuèatu’l-èUlÿm-I, Beyrut 1985, s. 280—281. Brockelmann da bu üç ismin “ÀdÀbu’l-baóå” 
risalesinin şarihleri olduğunu zikreder: Brockelmann, GAL-I, Leiden 1943, s. 615—616. 
31 ŞirvÀní, elimizdeki nüshalara bakarak söylersek, şerhi için bir isimlendirme yapmamaktadır. Fakat biz 
değerlendirmede onu Şeróÿ ÁdÀbi’l-Baóå olarak kullandık. Şerh  için bkz.:  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: 
37295 (40b-72a); Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu (102b-130a). Beheşti için bkz.: 
el-LubÀb fí Şerói’l-ÁdÀb, Milli Kütüphane Gedik Ahmet Paşa Koleksiyonu: 16771 (179a-225a/ Bu şerh hem bu 
demirbaşta hem de ülkemizdeki diğer kütüphanelerde “el-MeÀb fí Şerói’l-ÁdÀb” şeklinde kayıtlıdır. Ancak biz, 
kullandığımız Milli Kütüphane nüshasında yazmadan yukarıdaki isimlendirmeyi okuduk. Ancak Keşfu’ô-Ôunÿn 
sahibi (Bkz.: Cilt-II, s. 1573) Beheşti’nin şerhini el-MeÀb şeklinde anmaktadır. Esasında sözlüklerde “el-lübÀb” ve 
“el-meÀb”a neredeyse aynı anlamı vermektedirler. Biz şimdilik başka bir nüsha göremediğimizden kullandığımız 
nüshadaki “el-LübÀb” isimlendirmesini tercih ediyoruz.). KílÀní de ŞirvÀní gibi şerhine herhangi bir isim 
vermemiştir. Bu şerhi de değerlendirmede Şeróu ÁdÀbi’l-Baóå olarak isimlendirerek kullandık. Şerh için bkz.: Milli 
Kütüphane Adana İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu: 184 (1a-24a.) 
32 Bkz.: Yörük, İsmail, Şemsu’d-Dín Muhammed b. Eşref el-Huseyni es-Semerkandí (öl. 703/1302’nin Belli Başlı 
KelÀmi Görüşleri (Allah ve İman Anlayışı) (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum 1991, s. 12; Gökçe, M. Cüneyt, 
Muhammed b. Eşref es-Semerkandí’nin KelÀm İlmindeki Yeri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1996, s. 23. 
33 Keklik’in eserinin I. Cilt, 62. sayfasına gönderme yapılmaktadır (İslÀm Mantık Tarihi ve FÀrÀbí Mantığı-I-II, 
İstanbul 169—1970). 
34 Brockelmann, GAL-I, s. 617;  Brockelmann, GAL-SUPPLEMENT-I, Leiden 1937, s. 850; Sarton, George, 
Introduction to The Histoey of Science, Vol-II, Part: II, s. 1020. 
35 Miller, Larry Benjamin, Islamic Disputation Theory, s. 241. 
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Semerúandíye ayırdığı bölümünde onu hiç kullanmamaktadır. Miller’ın bu bilgisine dayanarak iki defa 

British Museum’dan eseri temin etmeye çalıştık, ancak esere ulaşamadık. 

 

2. 72. 72. 72. 7---- el el el el----EnvÀru’lEnvÀru’lEnvÀru’lEnvÀru’l----İlÀhiyyeİlÀhiyyeİlÀhiyyeİlÀhiyye    

Semerúandí Şeróu’l-Muúaddime adlı eserinde bu eserine atıf yapmaktadır. Bu eserde tıpkı 

MuèteúadÀt gibi mizÀn, mebÀdí ve mesÀil olarak tasnif edilmiştir. Dolayısıyla onu sadece kelam veya 

sadece mantık kitabı saymak mümkün değidir. MuèteúadÀt’ı tanıtırken düştüğümüz notu tekrar etmek 

istiyoruz: Bu türden bir tasnif, İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ının “mantık, fizik, metafizik” tasnifinin kelamcı- 

filozoftaki karşılığıdır. Her iki tasnifte de aslında, mantığın alet ve ilim olması yönleri ortaya çıkmaktadır. 

Her iki açıdan da mantık, tasnifte, yerini birinci olarak almakta ve önemini korumaktadır. Müellif eseri 

“maùlaè” adını verdiği üç temel bölüme ayırmaktadır. Birincisinde “mizÀn” adı altında mantığı; ikincisinde 

“mebÀdí”yi; üçüncüsünde “mesÀil”i incelemektedir. Müellif her “maùlaè”ı “işrÀú” adını verdiği 

isimlendirmelerle alt başlıklara; “işrakler”i de “lemaè” adını verdiği daha alt başlıklara ayırmaktadır. 

Tartışma yöntemini ele aldığı “ÀdÀbu’l-baóå”i ise konunun içeriğine göre “tevcíh (yönlendirme)” adını 

verdiği isimlendirmelerle bölünlendirmektedir. Çünkü “et-tevcíh” bu yeni sanatta, tarafların birbirilerine 

karşı aldıkları tutumları ifade eden teknik bir terimdir, sırf bölümlendirmeyi ifade eden bir ayırım değildir. 

Bu eser, Süleymaniye kütüphanesi Laleli Koleksiyonu 2432/6’da kayıtlıdır. Bu nüsha Muóammed b. 

Muóammed b. èUmer el-áazí es-Semerúandí tarafından 706 yılında tensih edilmiştir. 

 

2. 82. 82. 82. 8---- Şeróu’l Şeróu’l Şeróu’l Şeróu’l---- EnvÀri’l EnvÀri’l EnvÀri’l EnvÀri’l----İlÀhiyeİlÀhiyeİlÀhiyeİlÀhiye    

Yukarıda tanıttığımız eserin mantık kısmının şerhidir. Semerúandí’nin aynı zamanda şarih 

kimliğinin olduğunu biliyoruz. Çünkü eã-äaóÀif, ÚısùÀs ve el-İşÀrÀt’a şerh yazmıştır. Şerh “dedi (úÀle)-

dedim (eúÿlu)” şeklinde düzenlenmesine karşın metin içindeki ara açıklamalar için “onun sözü (úavluhu)” 

şeklinde açıklamalar da yapılmaktadır. Giriş (159b) de EnvÀru’l-İlÀhiye’ye atıf yaparak başlamakta ve 

şerhi de bu kitabın mizan, yani mantık kısmının tahkikine (incelenmesine) ve açıkça ortaya konulmasına 

(íúÀn) hasrettiğini ve bunu da özet bir şekilde yapacağını söylemektedir. Bu şerh, Süleymaniye 

Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu 2432/7’de kayıtlıdır. Bu nüshanın 708 yılında Zi’l-óicce’nin sekizinci 

günü tensih edildiği, 711’in Rebièu’l-Evvel ayında ise tashih okuması yapıldığı bilgisi verilmektedir. 
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2. 92. 92. 92. 9---- Şeróu’l Şeróu’l Şeróu’l Şeróu’l----Lemeèati’rLemeèati’rLemeèati’rLemeèati’r----Rabièa min EnvÀri’lRabièa min EnvÀri’lRabièa min EnvÀri’lRabièa min EnvÀri’l----İlÀhiyyeİlÀhiyyeİlÀhiyyeİlÀhiyye    

Eser, isminin de işaret ettiği gibi müellifimizn EnvÀru’l-İlÀhiyye’sinin “tartışma/nünÀzara” 

kısmının şerhidir.36 Şerh “onun sözü şöyledir (úavluhu)” ve “derim ki (eúÿlu)” şeklinde kurgulanmıştır. 

 

2. 102. 102. 102. 10---- MiftÀóu’n MiftÀóu’n MiftÀóu’n MiftÀóu’n----Naôar/Şeróu’lNaôar/Şeróu’lNaôar/Şeróu’lNaôar/Şeróu’l----Fuãÿl/Şeróu’lFuãÿl/Şeróu’lFuãÿl/Şeróu’lFuãÿl/Şeróu’l----MuúaddimeMuúaddimeMuúaddimeMuúaddime    

Eser yukarıdaki her üç isimle de anılmaktadır. KÀtib Çelebi37 BurhÀnu’d-Dín en-Nesefí’ye ait 

olduğunu söylediği ve Muúaddimetun fí’l-Cedel ve’l-ÒılÀf ve’n-Naôar ismiyle andığı eserin en güzel 

şerhlerinden birinin Semerúandí’ye ait olduğunu ve onunda bu şerhi MiftÀóu’n-Naôar olarak 

isimlendirdiği bilgisini vermektedir. Nesefí’nin bu eserini Fuãÿlu’n-Nesefí fí èİlmi’l-Cedel olarak tanıttığı 

yerde38 Semerúandí’nin şerhini Şeróu’l-Fuãÿl olarak zikretmektedir. Konya Bölge Yazma Eserler 

Kütüphanesi’nden elde ettiğimiz yazmanın başında ise Şeróu’l-Muúaddime isimlendirmesi bulunmakla 

beraber kütüphane katolog bilgisinde MiftÀóu’n-Naôar şeklinde kayıtlıdır.39 MuèteúadÀt’ı tanıtırken 

müellifimizin bu eserde ÚısùÀs’a, MuèteúadÀt’a ve EnvÀr’a atıfta bulunduğunu zikretmiş ve bunun da 

MuèteúadÀt’ın mevsukiyetine bir işaret olduğunu söylemiştik; şimdi burada aynı ibareyi düz döndürerek 

bu şerhin mevsukiyetine delil göstermenin de mümkün olduğunu kabul ediyoruz. Yörük’ün söylediği 

gibi40 Nesefí’nin Semerúandí tarafından şerhi yapılan bu eseri aslında mantık eseri değildir; tartışma 

metodolijisine ait bir eserdir ve kaidesi bütünüyle mantık üzerine oturtulmuş bir eser değildir. Çünkü bu 

eserde çıkarım, yani bilinmeyen tasdikleri elde etme yöntemi, Aristoteles’in kıyasına dayanmamaktadır; 

bundan dolayı da ona mantık eseridir, diyemeyiz. Miller,41 Nesefí’nin bu eserinin bir anlamda İslÀm 

hukukunun kodları ile hareket eden tartışma metodolojisi olduğunu, ancak diğer taraftan Semerúandí’nin 

kuruculuğunu yaptığı “tartışma metodolojisi (ÀdÀbu’l-baóå ve’l-münÀôara)” için bir evrilme olduğunu da 

söylemektedir. O halde, Semerúandí’nin bu eseri şerhini neden mantık eserleri arasında zikrettik? Çünkü 

Semerúandí bu eser vesilesiyle bazı tashihler yapmaktadır ve bir mantıkçı nazarı ile şerh etmektedir. 

Bunlar da yeri geldiğince değerlendirmede ele alınmaya çalışılmıştır.  

                                                 
36 Bkz.: Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 2432/8. 
37 KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-II, Düzenleyen: Şerafettin Yaltkaya, İstanbul 1941, s. 1703. 
38 KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-II, s. 1272. 
39 Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Burdur Koleksiyonu: 133, vr.: 117b. 
40 Yörük, Şemsu’d-Dín Muhammed b. Eşref el-Huseyni es-Semerkandí (öl. 702/1302)’nin Belli Başlı KelÀmi 
Görüşleri (Allah ve İman Anlayışı), s. 12. 
41 Miller, Larry Benjamin, Islamic Disputation Theory, s. 180. 
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Semerúandí şerhi “úÀle-eúÿlu” şeklinde düzenlemiştir. Ülkemiz kütüphanelerinde yazmaları 

bulunmaktadır: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Burdur Koleksiyonu: 133; Süleymaniye 

Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu: 3087 ve 4756; H. Hüsnü Paşa Koleksiyonu 1475/3; Reisu’l-Küttab 

Koleksiyonu: 1203/4 ve 1204/7; Esad Efendi Koleksiyonu: 3034/1; Ragıp Paşa Koleksiyonu: 1297/1; 

Topkapı Kütüphanesi: A1316. 

III. III. III. III. MANTIĞA GİRİŞ: BİLGİ, MANTIK VE MANTIĞINMANTIĞA GİRİŞ: BİLGİ, MANTIK VE MANTIĞINMANTIĞA GİRİŞ: BİLGİ, MANTIK VE MANTIĞINMANTIĞA GİRİŞ: BİLGİ, MANTIK VE MANTIĞIN KONUSU KONUSU KONUSU KONUSU    

Tasavvur (kavram) ve tasdik (hüküm), mantığın bütün ilkelerinin ve problem alanlarının ele alınıp 

incelendiği iki temel kavramdır. Mantığı da bu şekilde ilk defa ikiye ayıran kişi, Bingöl’e göre, FÀrÀbí’dir 

ve daha sonra bu ayrım başta İbn SínÀ olmak üzere bütün Türk ve İslÀm mantıkçıları tarafından da 

benimsenmiştir.42 Her ne kadar bu iki kavramın Aristoteles kaynaklı olduğu söylenilse de, bunun delili 

olmayan bir iddiadan öte gitmediği kabul edilmektedir.43 Mantığın bu iki temel kavramı, bir anlamda 

mantığın varlık sebebi olduğunu söyleyebileceğimiz bilgi ve kısımlarından alınmıştır. Bu sebepledir ki, 

başta bu ayrımı yapan FÀrÀbí44 olmak üzere İbn SínÀ45 ve sonraki birçok mantıkçı,46 mantık eserlerini bilgi 

ve onun kısımları hakkında verdikleri temel bilgilerden sonra mantığın mahiyetini ve konusunu ve daha 

sonrada kavramlara ve hükümlere ait ilke ve problem alanlarını ele alacak şekilde düzenlemişlerdir. 

Semerúandí, ÚısùÀs’a yazdığı şerhinde bu durumu şöyle ifade etmektedir. 

(Bu girişte) mantığın mahiyetine ve ona duyulan ihtiyaca işaret etmek istiyoruz. 
Bu (konu), bilgi ve kısımlarına dayanmaktadır. Bundan dolayı da bilgi ve 
kısımları (mantığın mahiyeti ve ona duyulan ihtiyactan) önce incelenmiştir.47 

                                                 
42 Bingöl, Abdulkuddüs, “Türklerde Mantık”, (Türk Düşünce Tarihi içinde) Hazırlayan: Hüseyin G. Topdemir, 
Ankara 2001, s. 78; Abdulkuddüs Bingöl, Klasik Mantık’ın Tanım Teorisi, İstanbul 1993, s. 15. 
43 Bolay, Naci, FÀrÀbí ve İbn SínÀ’da Kavram Anlayışı, İstanbul 1990, s. 5—7. 
44 Örneğin bkz.: FÀrÀbí, KitÀbu’l-BurhÀn, Çeviren: Ömer Türker-Ömer M. Alper, İstanbul 2008, s. 1—2 vd. 
45 Örneğin bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş (Medòal), Çev.: Ömer Türker, İstanbul 2000, s. 10 vd; İbn 
SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt, Düzenleyen: Macit Fahri, Beyrut 1980, s. 43 vd; İbn SínÀ, el-İşÀrÀt ve’t-TenbihÀt, (el-
Felsefetu’l-İslÀmiye—32 içinde, Frankurt 1999 içinde, Editör: Fuat Sezgin) Tahkik: Jaques Forget,  s. 3—4; İbn SínÀ, 
KitÀbu’l-EvsÀù fi’l-Manùıú, Süleymaniye Kütüphanesi Turhan Valide Sultan Koleksiyonu: 213, vr.: 1b vd. 
46 Örneğin bkz.: Sühreverdí, Manùıúu’t-TelvíóÀt, Tahkik ve Sunuş: Ali Ekber Feyyaz, Tahran 1955-1334, s. 1 vd; 
Fahru’d-Dín er-RÀzí, KitÀbu’l-Mulaòòaã fi’l-Manùıú ve’l-Óikme, Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 
2554, vr.: 1b vd; Efdalu’d-Dín el-Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr èan áavÀmiêi’l-EfkÀr, Topkapı Kütüphanesi: A3354, vr.: 1b 
vd; Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiú fí Taóríri’d-DeúÀiú, Tahkik: Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul 1998, s. 8 vd.; Ebheri, Tenzílu’l-
EfkÀr fí Taèdíli’l-EsrÀr, Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 2562, vr.: 1b vd; Urmeví, Meùaliuè’l-
EnvÀr,Tahkik: Hasan Akkanat, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi,Cilt-I), 
Ankara 2006, s. 3. 
47 Şemsu’d-Dín Muhammed b. Eşref es- Semerkandí, Şeróu’l-ÚısùÀs, Manisa İl Halk Kütüphanesi: 2214, vr.: 1b. 
Aynı bilgiler için ayrıca Semerúandí’nin Şeróu’l- EnvÀri’l-İlÀhiye (Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 
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 Aşağıda Semerúandí’nin bilgi, mantığın mahiyeti ve mantığın konusu hakkındaki görüşleri ele 

alınacaktır.  

IIIIIIIIIIII. 1. 1. 1. 1----  Bilgi ve Mantık  Bilgi ve Mantık  Bilgi ve Mantık  Bilgi ve Mantık    

Bilginin neliği problemine Semerúandí tarafından verilen cevap, ÚısùÀs’ı kendisinden önceki 

mantık eserlerinden kesin olarak ayırmaktadır. Çünkü Semerúandí açık bir şekilde kendisinden önceki 

bilgi tariflerini eksik bularak tespit ve yeni bir bilgi tarifi ortaya koyarak da tashih yapmaktadır. Burada 

hem “yeni bir bilgi tarifi” hem de “tashih” ifadesi bilinçli olarak bir araya getirildi. Çünkü Semerúandí’nin 

bilgiyi tarif ederken kurduğu cümle, kendisinden öncekilerden küçük farklılıklar içermesine karşın 

manaya taalluku bakımından orijinaldir. Semerúandí’nin tarifine “tashih” kaydının düşülmesinin sebebi, 

İbn SínÀ’nın bilgi tarifini “suret olarak” düzeltmesi ve İbn SínÀ’nın mantık, belki daha genelde felsefi 

mirasından faydalanan mantıkçıların onun bilgi tarifini yanlış anladıklarını düşünmesidir. İbn SínÀ için de 

burada “suret olarak” kaydı düşüldü, çünkü her ne kadar İbn SínÀ tarifi Semerúandí’nin eleştirdiği şekilde 

kurmuş olsa da açıklamasını yaparken onun eleştirdiği noktalara dikkat etmektedir. Yine de 

Semerúandí’nin tashihinin yerinde ve orijinal olduğu düşünülmektedir. Tanım bir şeyin mahiyetine delÀlet 

ediyorsa, İbn SínÀ’nın bilginin tanımı olarak ortaya koyduğu tarif, Semerúandí’nin eleştirdiği şekilde 

anlaşılmaya açıktır. Diğer mantıkçıların yanlış anlamasına örnek olarak da Semerúandí, Ebherí’yi 

göstermektedir. Semerúandí sadece Ebherí örneğini veriyorsa da, genel olarak İbn SínÀ’nın mantıkí ve 

felsefí konulardaki otoritesini göz önünde bulundurulursa, esasında onun tarifinin kaynağında İbn SínÀ’nın 

ve onun geleneğine tabi olanların izlerini görmek mümkündür; bundan dolayı İbn SínÀ ve Keşşí’nin bilgi 

tarifleri de aynı eksikliği içerdiği için örnek olarak aşağıda zikredilecektir.  

İbn SínÀ bilgiyi şöyle tarif etmektedir: 

Bilgi; nefiste, bilinenlerin suretinin ortaya çıkmasıdır. Ancak biz bununla bu 
bilinenlerin zatının nefiste ortaya çıktığını kastetmiyoruz. Biz onlardan ortaya 
çıkan “eser” ve “resm”leri kastediyoruz (el-èilmu huve óuãÿlu ãÿveri’l-maèlÿmÀti 
fi’n-nefsi. Ve leyse naèní bihi enne tilke’õ-õevÀti taóãulu fi’n-nefsi, bel ÀåÀrun 
minha ve rusÿmun).48 Bilgi, zatıyla bilinenin varlığı da değildir. Çünkü zatıyla bir 
şeyin varlığı, bilginin ortaya çıkmasının sebebi değildir. Aksi durumda yokluk 
bilinmezdi. Belki bilgi, bilenin zatındaki hey’etsel varlıktır (el-èilmu leyse huve 
vucÿdu’l-maèlÿmi fi-õÀtihi, iõ leyse vucÿdu’şey’i fí-õÀtihi sebeben li-óuãÿli’l-èilmi, 
ve illÀ lem yekun èilmun bi’l-maèlÿmi, beli’l-èilmu vucÿdun hey’etun fí õÀti’l-

                                                                                                                                                              
2432, vr.: 159b.)’sine de bakılabilir. Ayrıca Úuùbu’d-Dín er-RÀzí, Şeróu’ş-Şemsiye, Dersaadet Thz., s. 6’da “ilmin 
taãavvur ve taãdík’e bölünmensin mantığa olan ihtiyaca uygun düştüğünü” söylemektedir.  
48 İbn SínÀ, et-TaèlíúÀt, Tahkik: Abdurrahman Bedeví, Bingazi 1972, s. 82. 
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èalimi).49 Şeyler beşeri akıllarda ancak mahiyetlerinin manaları ile ortaya çıkarlar, 
yoksa zatları ile değil (el-eşyÀu innemÀ taóãulu fi’l-èuúÿli’l-beşeriyyeti meèani 
mÀhiyyetihÀ lÀ õevÀtiha).50 
 

Zeynu’d-Dín el-Keşşí  

“Bilgi, bir şeyin suretinin zihinde bulunmasıdır (el-èilmu huve óuêÿru ãÿreti’ş-

şey’i fi’õ-ôihni).”51; şeklinde 

 Eåiru’d-Dín el-Ebherí ise  

“Bilgi, akılda bir şeyin suretinin ortaya çıkmasıdır (el-èilmu huve óuãÿlu ãÿreti’ş-

şey’i fi’l-èaúli).”52  

olarak tarif etmektedirler. 

Semerúandí bu tariflerde bilgi ile kastedilenin “cehl”in mukabili olan uygun/mutabık kesin itikad 

olmaması gerektiğini söylemektedir.53 Çünkü “cehl”, konusuna uygun olmamakla beraber kesin olan 

itikattır. Ona göre burada bilgi ile kastedilen tasavvurların (kavramların) ve tasdiklerin (hükümlerin) 

tamamını kapsayan, uygun olmaktan ve olmamaktan daha genel olan şey olmalıdır. Bu ister kesin olsun, 

ister kesin olmasın fark etmez. Çünkü mantık, kapsayıcı tümel manaları inceler.54 Bundan dolayı 

Semerúandí, bilginin “akılda bir şeyin suretinin ortaya çıkmasıdır (óuãÿlu ãÿreti’şey’i fi’l-èaúli).” 

şeklindeki tarifini uygun bulmamaktadır. Çünkü “bir şeyin sureti (ãuretu’ş-şey)” o şeyin bizzat kendisine 

mutabık olmalıdır. Aksi durumda eğer o şeye uygun değilse, o şeyin sureti değildir; bu durumda da o şeye 

uygun olmayanı kapsamayacaktır.55 Semerúandí; bilgiyi yukarıdaki gibi tarif edenlerin “fi’l-èaúl (akılda)” 

sözlerinin Vacib’in bilgisini dışarıda bıraktığını da düşünmektedir. Semerúandí’ye göre onlar “akıl” 

lafzını Vacib hakkında kullandılar, ancak aklın eşyanın suretleri için zarf olup olmayacağı konusunda 

ihtilaf ettiler.56 Semerúandí’nin bu nakısaları giderecek yeni bir bilgi tarifi önerisi vardır ve o da şöyledir: 

Bilgi, akılda bir şeyden herhangi bir suretin ortaya çıkmasıdır (Ve huve èibÀretun 

èan óuãÿli ãÿretin mine’ş-şey’i èinde’l-èaúli).57 

                                                 
49 İbn SínÀ, et-TaèlíúÀt, s. 13. 
50 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-İlÀhiyyÀt, Tahkik: G. C. Anavati, Saíd Zayid, Thz. Yrz., s. 143. 
51 Zeynu’d-Dín el-Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, Süleymaniye Kütüphanesi Köprülü Koleksiyonu: 864, vr.: 9a. 
52 Ebherí, Tenzílu’l-EfkÀr, vr.: 1b. 
53 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 4/3. 
54 Semerúandí, MŞ, vr.: 2b. 
55 Semerúandí, MŞ, vr.: 2b-3a. 
56 Semerúandí, MŞ, vr.: 3a. 
57 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 4/4; MŞ, vr.: 3a. 
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Semerúandí’nin“bir şeyden herhangi bir suretin (ãÿretu’n mine’ş-şey’i)” sözü hem şeye 

uygun/mutabık olanı ve hem de olmayanı içine alırken, “èinde’l-èaúl (akılda)” sözü de VÀcib’in bilgisini 

de içine almaktadır.58 

Semerúandí’ye göre, eğer bilginin tarifindeki “bilgi”nin uygun olandan veya olmayandan daha 

genel olduğu bilinirse, “bilgiyi taãavvur ve taãdíú olarak iki kısma ayırmak muhtemel değildir, çünkü 

taãavvur ve taãdíú bilgi ve cehl olarak bölünür, bu durumda da şayet bilgi taãavvur ve taãdíú olarak 

bölünürse, bilginin ‘bilgi’ ve ‘cehl’ olarak bölünmesi gerekir ki, bu da bir şeyin parçasının o şeyin ortağı 

olması anlamına gelir. Oysa böyle bir durum imkÀnsızdır.” diye itiraz edene cevap verilmiş olur. 

Semerúandí’ye göre bir şeyin parçasının o şeyin ortağı olması gibi imkÀnsız bir durum ancak tarifte 

“bilgi”yi uygun/mutabık kesin itikad olarak aldığımızda ortaya çıkar. Gerçekte durum böyle değildir. 

Çünkü Semerúandí “bilgi”yi, uygun olanı ve olmayanı kapsayacak şekilde tarif etmektedir.59 

Semerúandí, bilgi tarifinde seleflerinden iki yönde ayrılmaktadır. Birincisi, “óuãÿlu ãÿreti’ş-şey” 

ile “óuãÿlu ãÿretin mine’ş-şey” ifadesi arasındaki ayrımı. İkincisi, kendisinden öncekilerin “fi’n-nefs”, 

“fi’l-èaúl” ve “fi’õ-õihn”i ile kendisinin “èinde’l-èaúl”i arasındaki fark. Neden ve nasıl bir fark 

görmektedir Semerúandí bu ibareler arasında?  

Bir kısım gramerciler lafızların suretlerindeki farklılığın manalarına da yansıdığı görüşünü 

benimsemişlerdir.60 Şu halde “óuãÿlu ãureti’ş-şey” ifadesi ile “óuãÿlu ãuretin mine’ş-şey’i” ifadesi suret 

olarak farklıdır ve bu farklılığın da manaya taalluku olmalıdır. Semerúandí’ye göre birincisi uygun 

olmayanı kapsamamaktadır. Burada “bir şeyin suretinin ortaya çıkması” bizatihi o şeyin ortaya çıkması 

şeklinde anlaşılmaktadır, diye düşünmekteyiz. Bir şey suretsiz olarak var olamaz, çünkü onların 

mahiyetleri zihinsel şeylerdir. Şeyi hangi şekle sokarsak sokalım aldığı şekil o şeyin sureti konumundadır. 

Bize göre Semerúandí bu ifadeyi bu şekilde anlamaktadır ve bundan dolayı da onun uygun olanı ve 

olmayanı beraberce kapsamadığını düşünmektedir. Oysa “ãuretu’n mine’ş-şey’i” ifadesi bir şeyin bizatihi 

varlığının ortaya çıkmasına değil de, o şeyden ortaya çıkan bir surete, bir esere işaret ediyor, şeklinde 

düşünülmüş gibidir. O zaman “ortaya çıkan bu suret” o şeye uygun olabilir de, olmayabilir de. Yukarıda 

İbn SínÀ’nın bilgi tanımını Semerúandí’nin eleştridiği şekilde yaptığını, ancak açıklarken onun zikrettiği 

sakıncalardan kaçındığını, bundan dolayı tashihinin “suret olarak” ifade edilebileceği söylenilmişti. İbn 

                                                 
58 Semerúandí, MŞ, vr.: 3a. 
59 Semerúandí, MŞ, vr.: 3a. 
60 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Girişi (Medòal), s. 15—16. 
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SínÀ’nın “biz onlardan ortaya çıkan eser ve resmleri kastediyoruz”, “bilenin zatında ortaya çıkan hey’etin 

varlığıdır” ve “zatları ile değil de, mahiyetlerinin manasıyla ortaya çıkarlar” ifadeleri Semerúandí’nin 

endişelerini öngören açıklamalardır. 

“Fi’n-nefs”-“fi’l-èaúl” ve “èinde’l-èaúl” ifadeleri arasındaki ayrıma gelince, birincisini 

Semerúandí suretlerin içine doldurulduğu bir şey gibi anlamış görünmektedir. “Óuãÿlu ãÿreti’ş-şey” 

ifadesiyle birleştirildiğinde, şeylerin bizzat varlıklarının aklın içinde bulunması şeklinde anlaşılabilir. 

İkincisini ise suretlerin bir şeyin içine doldurulması manasında değil de, o şeyin akıl nezdinde, tümel bir 

tarzda bulunması anlamında anlamak mümkün olabilir. İbn SínÀ “varlıkların suretleri,  BÀrí’nin zatında 

resmolunmuştur, çünkü onun için ma’lumlardırlar ve O’nun ilmi, onların varlıklarının sebepleridir.”61 

demekle beraber, eşyanın suretlerinin, bir anlamda varlıklarının Allah ile beraber var olduklarını 

kastetmez; çünkü “onlardan ortaya çıkan eser ve resmleri kastediyoruz” ifadesiyle tashih yapmaktadır. 

Ayrıca meşşai geleneğin yaratma anlayışına göre Allah’ın bilmesi yaratmasıyla aynı şeydir. Bu durumda 

O’ndaki suretleri “fi’l-èaúl” olarak değil de, belki “èinde’l-èaúl” olarak anlamak mümkün olabilir. Bu 

durumda insan için “èinde’l-èaúl” herhangi bir problem oluşturmakta mıdır? Semerúandí’ye göre bu 

sorunun cevabı açıktır: problem oluşturmamaktadır, çünkü akıl, yukarıda ifade edildiği gibi, hem VÀcib  

hem de insan için kullanılmaktadır. Ayrıca akıl şeyleri bir tür olarak ortaya çıkaran suretler için zarf 

değildir. Belki o suretlerden ortaya çıka(rıl)an suretlerin zarfıdır. 

Burada “fi’l-èaúl” ibaresini kullanan bilginlerde bu bilgiyi “taãavvur” ve taãdíú” olarak ikiye 

bölmektedirler. Bu durumda onlar neden Vacib’in bilgisinin dışarıda kalıp kalmaması endişesini 

taşısınlar? Çünkü onlar VÀcib’in bilgisinin tasavvur/kavram ve tasdik/hüküm olarak ayrılamayacağını 

bilmektedirler. Úur’Àn-ı Kerím de bilginin Allah nezdindeki konumuna “fi’l-lÀh” şeklinde değil de, 

“èinde’l-lÀh” şeklinde işaret edilmektedir.62 Úur’Àn’ın bu türden ifadelerinin belirleyici olduğu kabul 

edilse bile, “èinde’l-èaúl” ifadesi eğer Vacib’in ilmini de içine alıyorsa, uygun olan ve olmayan ifadesini 

ona nasıl bağlayacağız? Kesin olarak uygun olduğunu söylediğimizde Allah’ın bilgisini, uygun 

olabileceğini veya olmayabileceğini söyledeğimizde insanın bilgisini mi anlamalıyız? Bu sorular 

Semerúandí’nin tarifi bağlamında cevabını beklemektedir. Burada ortaya çıkan bir başka şey de, 

                                                 
61 İbn SínÀ, et-TaèlíúÀt, s. 82. 
62 Örneğin bkz.: 67. Mülk, 26. 
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Semerúandí’nin bilgiyi “óuãÿli, sonradan ortaya çıkan/elde edilmiş” ve “óuêÿri, kadím/zorunlu” ayrımına 

tabi tutmadan tanımlamış olması, ifadelerini her ikisine de şamil olacak şekilde kullanmasıdır.63 

Mantıkçılar bilgi konusunu ele alırken onun hangi kategori içinde mülahaza edileceğine de 

değinmektedirler. Fakat müellifimiz bu türden bir tartışmaya ÚısùÀs’ta ve şerhinde değinmemektedir. Bu 

türden bir tartışmanın doğrudan mantığın konusu dışında olacağını düşünmüş olabilir.64 Ancak son dönem 

Osmanlı bilginlerinden MüftízÀde Óaşiye’sinde kelamcılara ve filozoflara ait bilgi tariflerini verirken isim 

zikretmeksizin Semerúandí’nin tarifini de vermekte ve bilginin doğru tarifinin de bu olduğunu 

söylemektedir. Ona göre bilgi bu şekilde tarif edildiğinde “nitelik” kategorisine girer.65 Böylece bilgi, 

nitelik kategorisinin “zatı bakımından bölünmeyi ve nisbeti gerektirmeyen” özelliğini alır.66 

                                                 
63 Bilgi nedir? sorusunu herhangi bir yönden kayıt altına almadan sorduğumuzda Allah’ın bilgisinin nasıl tarif 
edileceği problemi ile karşı karşıya gelinmektedir. Bundan dolayı bazı mantık kitapları bilgiyi önce “óuãÿlí” ve 
óuêÿrí” olarak iki kısma ayırırlar ve öyle tarif ederler. Birincinin manası, “idrak edende idrak edilenin suretinin 
ortaya çıkması”dır. İkincinin manası ise, idrak edende idrak edilenin bizzat kendisinin ortaya çıkması”dır. Bir 
anlamda birincisine “óÀdiå, yani sonradan ortaya çıkan”; ikincisine “úadím, yani sonradan ortaya çıkmayan” da 
denilebilir (MuftizÀde, Óaşiye-i TaãavvurÀt, Dersaadet 1307, s. 68—69). “Óudÿri” olarak ifade edilen bilginin 
mantığın ilgi alanının dışında olduğu açıktır. Zira bu türden bir bilgi, ancak Allah’ın bilgisi olabilir. Çünkü sadece 
O’nun bilgisi şeylerin varlıklarının sebebidir (İbn SínÀ, TaèliúÀt, s. 82). Oysa insanın bilgisinin şeylerin varlık sebebi 
olmayacağı da açıktır. Bundan dolayı bu iki tür bilgi arasında üç önemli fark zikredilmektedir: (1)Óuãÿlí, bilen 
tarafından bilinenin suretinin var edilmesidir. Óudÿrí ise bilen tarafından bilinenin varlığının bizzat kendisinin var 
edilmesidir. (2) Óusÿlí bilginin bilinmesi, ayní varlığının dışında ilmi varlığının bilinmesidir. Óuêÿrí bilginin 
bilinmesi, onun varlığının aynı olan ilmi varlığının bilinmesidir. (3) Óuãÿlí, taãavvur ve taãdíú olarak tekrar iki kısma 
bölünür. Oysa óuêÿrí bilgi, taãavvur ve taãdíú olarak ikiye bölünmez (Muóammed RıêÀ Muôaffer, el-Manùıú, Beyrut 
1980, s. 13.). 
64 Bu konudaki tartışmaları Ahmed Rüşdí şöyle özetlemiştir: “Bazıları bilginin “itibari bir sıfat” olduğunu 
söylemişler bundan dolayı da onu “vakıaya mutabık sabit, kesin itikad” veya “şeyin olduğu hal üzere idraki” olarak 
tarif etmişlerdir. Bundan dolayı da onlara göre bilgi, “kesin (yaúín)”e özgüdür ve başka şeylere söylenmesi 
mecazidir. Filozoflara gelince, onlarda aynı şekilde farklı görüşlere sahiptirler. Doğrusu bazıları, pekte açık olmayan 
ve hayalimsi bir şey olduğunu kabul edenler bilginin nitelik kategorisinden olduğunu söylemişlerdir. Bundan dolayı 
onlar bilgiyi, “vakıadaki şeye mutabık olarak akılda bir şeyden ortaya çıkan suret” olarak tarif etmişlerdir. (…) 
Bazıları da bilginin “infial” kategorisinden olduğunu söylemişlerdir ve bundan dolayı da onu “faydalı ilkelerden 
ortaya çıkan sureti zihnin kabulü” olarak tarif etmişlerdir. Bazıları da onun “izafet” kategorisinden olduğunu 
söylemişler ve onu “bilen ve bilinen arasındaki özel bir izafet” şeklinde tarif etmişlerdir. Kendinde şeyleri (bi’l-
enfusi) ve hakikatleri kabul edenler bilginin “harici hakikate mutabık akli mutlak suret” olduğunu söylemişler ve 
bundan dolayı da onu “harici hakikate mutabık akli mutlak suret” olarak tarif etmişlerdir. Bu da şu anlama gelir: 
Eğer (bilinen) cevherse (bilgi de) cevherdir. Eğer araz ise arazdır; eğer nitelik ise niteliktir; izafet ise izafettir. 
Bilcümle şöyle demişlerdir: Her kategoriyi bilmek, bu kategorinin aynıdır. Onların nezdinde bilgi, kesin (yaúín) 
olanı ve onun dışındaki yedi idraki de kapsamaktadır.” (Aómed Rüşdí Karaağací, Tuófetu’r-Rüşdí, İstanbul 1252, s. 
34.).   
65 MuftizÀde, Óaşiye-i TaãavvurÀt,  s. 62. 
66 MuftizÀde, Óaşiye-i TaãavvurÀt,  s. 90. 
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Mantığın mahiyeti ve ona olan ihtiyacı önceleyen bir konunun da bilginin kısımları olduğunu 

söylemiştik. “Óuãÿli, sonradan ortaya çıkan/elde edilmiş”  bilgi kaç kısma ayrılmaktadır? Şimdi bunun 

cevabını ve bu cevabın tekabül ettiği konuları incelemeye geçebiliriz.  

SemerúÀndí ÚısùÀs’ta bilginin kısımları hakkında savunucularının isimlerini zikretmeksizin üç ayrı 

görüşe yer vermektedir. Fakat şerhinde, aşağıda zikredilen ilk iki görüşün F. RÀzí ve geleneğine ait 

olduğunu “baèêı muteaòòirín” derken bunları kastettiğini; üçüncü görüşün ise FÀrÀbí-İbn SínÀ ve onların 

geleneklerine tabi olanlara ait olduğunu “emme’l-úudemÀu ve’l-muóaúúiúÿne mine’l-müteaòòirín” derken 

de onları kastettiğini söylemektedir.67 

Semerúandí’nin zikrettiği ve F. RÀzí geleneğine ait olan bir grup bilgin bilgiyi şöyle tarif 

etmektedir: 

Bilgi (el-èilm); eğer hüküm olmaksızın idrakse taãavvur’dur; ya da eğer 
onunla[hükümle] beraber [idrak] ise taãdík’tir. Ve bu bütün [idrak ile hüküm] 
taãdíú’tir. Onlar önermenin iki tarafını tasavvur etmenin tasavvur olmadığını kabul 
ettiler ve bundan da kaçındılar zaten. 68 
 

Semerúandí’ye göre bu görüş sahiplerinin “hüküm” ile kastettikleri şey, olumluluk ve 

olumsuzluktur, yoksa birbiriyle kayıt altına alınmış tasavvur(kavram)lar değildir. Örneğin 

“konuşan/düşünen canlı” 69 nın hem tasavvurun tarifinde ve hem de tasdikin tarifinde kullanılmasına 

karşın ikisi arasındaki farkın ayırt edilmesi gerekir. Semerúandí bu tarife göre, “taãavvur”un “hüküm 

olmaksızın idrak” olduğunu ve onun da tarif noktai nazarından efradını cami bir tarif olmadığını 

düşünmektedir. Yine bilginin bu tarifine göre, “taãdíú, idraklerin ve hükmün toplamından ibarettir”. 

Ancak bu durumda da tarif noktai nazarından “ağyarını mani” olamamaktadır. Semerúandí’ye göre, 

“taãavvur”un bu tarifinin cami olamamasının sebebi önermedeki her iki tarafın, yani konu ve yüklemin 

tasavvurunun onun dışında tutulmasıdır, çünkü taãdíú, hüküm olmaksızın idrak değildir, belki hükümle 

beraber olan idraktir. Tarif noktai nazarından tasdikin “ağyarını mani” olamamasının anlamı ise üzerine 

                                                 
67 Semerúandí, MŞ, vr.: 2a. 
68 Semerúandí, M, vr.: 1b. 
69 Arapça “en-nÀùıúu” ifadesini tezimiz boyunca “konuşan/düşünen” şeklinde iki kelime ile karşılamayı daha uygun 
görmekteyiz. FÀrÀbí’nin gerek İóãau’l-ßlÿm (Sunuş-Şerh ve Tasnif: Ali Bumelham, Beyrut 1996, s. 36—37.) ve 
gerekse eù-Ùavùie fi’l-Manùıú (el-Manùık èİnde’l-FÀrÀbí-I içinde, Tahkik: Refiú el-èAcem, Beyrut 1985, s. 59) adlı 
eserlerinde “nuùú” kelimesi hakkında yapmış olduğu açıklamaları göz önüne aldığımızda her ikisinin kullanılmasının 
daha uygun düşeceği kanaatindeyiz. 
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hüküm verilen (maókÿmun èaleyh)’in hükümle beraber tasavvurunun ve kendisiyle hüküm verilen 

(maókÿmun bih)’in hükümle beraber tasavvurunun tasdik olmasındadır.70 

Semerúandí bu noktada haklı görünmektedir. Eğer “taãdíú” için “hükümle beraber idrak”tir 

diyorsak, bu durumda sadece üzerine hüküm verileni veya sadece kendisiyle hüküm verileni hükümle 

beraber idrak ettiğimizde “taãdíú”i ortaya çıkarmış oluruz. Oysa böyle olmadığı açıktır. 

F. RÀzí geleneğine ait olan ikinci görüş sahipleri ise bilgiyi şöyle tarif etmektedir: 

Bilgi (el-èilm); eğer “hükmün èitibarı” olmaksızın idrakse taãavvur’dur; ya da eğer 
“onun [hükmün] èitibarı” ile beraber [idrak] ise taãdík’tir.71 
 

F. RÀzí geleneğine ait olan bu ikinci tarif, Semerúandí’ye göre, ibaresi en açık olarak ifade 

edilebilecek açıklamadır. Bundan dolayı da şöyle denilebilir:  “Bilgi (el-èilm); eğer hüküm ona dÀhil 

olmazsa taãavvÿr’dur. Eğer hüküm ona dÀhil olursa taãdíú’tir.”72 Bu tanıma göre, tasavvur; idrak, hükümle 

ister beraber olsun isterse beraber olmasın “hükmün itibarı olmaksızın” idraktir. Semerúandí’ye göre, bu 

durumda önermenin taraflarını tasavvur etmek tasavvur olur. Çünkü onunla beraber olabilir, ancak bu 

beraberlik hükmün itibarı olmaksızın olmalıdır. 

Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz: O da buradaki “hükmün itibarı” kaydıdır. Ne yazık ki 

Semerúandí ÚısùÀs ve şerhinde bu kaydın sarahaten neye tekabül ettiğini de açıklığa kavuşturmamaktadır. 

Ancak ifadelerinden buradaki “itibar”ın görelilik anlamında değil de “sabite, işlev ve amel” anlamında 

alındığı söylenebilir.  

Yukarıda zikredildiği gibi üçüncü tarif, FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneğine aittir.73 Semeúandí onlara ait 

tam bir bilgi tanımı vermeden “taãdíú” hakkındaki görüşlerini zikretmektedir. Neden onların bilgi tarifini 

zikretmedi? sorusunun cevabı, kanaatimize göre, bu bilginin zaten meşhur ve maruf olduğudur. 

Semerúandí’nin onlara ilişkin atfı şöyledir:  

Onlar; taãdíú’in sadece hüküm olduğu ve önermenin taraflarını tasavvur 
etmenin de taãdík için şart olduğu, taraf/parça/cüz olmadığı görüşündedirler.74 
 

Semerúandí bu atfından sonra FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneği ile F. RÀzí geleneğinin “taãdíú” 

hakkındaki görüşleri üzerinde durmakta ve gerekçesini açıklayarak FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneğini tercih 

                                                 
70 Semerúandí, MŞ, vr.: 1b. 
71 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 3/2. 
72 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 3/2. 
73 Semerúandí, MŞ, vr.: 2a. 
74 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 3/3. 
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etmektedir. FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneği hükmü, “taãdíú”in dışında ancak onun için şart olan bir şey olarak 

kabul ederken F. RÀzí geleneği hükmü, “taãdíú” içinde bir şey olarak kabul etmekte, ancak onu şart değil 

de “taãdíú”in bir “tarafı/cüzü/parçası” kabul etmektedir.75 Semerúandí’ye göre, F. RÀzí geleneğinin 

“taãdík”i maókÿmun èaleyh ve bih’in, aralarındaki nisbetin ve hükmün tasavvurlarının toplamından ibaret 

kabul eden görüşünü tercih ettiğimiz zaman “taãdík”, tek bir bilgi değil de birden fazla bilgi ifade 

etmektedir. Semerúandí F. RÀzí geleneğinin bu problemini “içtimÀi hey’et (yani bu dört tasavvuru 

bütünlüklü bir şekle sokan bir şey)”le çözmeye çalışmaktadır. Çünkü bu dört tasavvurun toplamı, “içtimÀi 

hey’et”le beraber olmadıkça tek bir şey haline gelip tek bir bilgi ifade etmez, dahası birden fazla bilgi 

ifade eder. Fakat müellifimize göre “içtimÀi hey’et”i bu tasavvurlarla beraber düşünürsek “taãdík”, bilgi 

ve bilinenden oluşan herhangi bir şey olur. Çünkü “içtimÀi hey’et”, bilgi değil de bilinendir.76 

MüftizÀde’nin ziyadesiyle söylersek “içtimÀi hey’et” dediğimiz şeyin zihinde dört tasavvurdan suret 

olarak ayrılması mümkündür ve eğer ayrılırsa bu suret bilgi olur. Fakat eğer ayrılmaz ise bilinen olur.77 

Bu dört tasavvurun da taãdík olabilmesi için içtmÀi hey’et’e ihtiyacı olduğuna ve bu durumda da içtimÀi 

hey’et de bilinen olduğuna göre, bilgi ve bilinenden oluşan taãdík, hakkında bilgi olmayan bir şeye giriş, 

yani o şey hakkında yeni bir bilgi elde etme bilgisi olmayacaktır. Bu durumdan kaçınmak için içtimÀi 

hey’et’in bu tasavvurlarla beraberliğini kabul etmediğimiz de, diyor Semerúandí, taãdík, birden fazla bilgi 

ifade eder. Oysa ona göre taãdík, tek bir bilgi ifade etmelidir. Hatta Semerúandí’ye göre içtimÀi hey’et’i 

taãdíú’in bir cüzü değil de ilinek kabilinden bir şey olarak kabul ettiğimizde taãdíú’in tek bir bilgi ifade 

edebileceği ileri sürülebilir, ancak içtimÀi hey’et taãdíú’in cüzü olmadığında taãdíú maókÿmun èaleyh, bih 

ve hükümden ibaret bir şey olarak kalır. İçtimÀi hey’et’in onunla ilineksel anlamda beraber bulunması 

herhangi bir şeyi değiştirmez ve taãdík tek bir mahiyete sahip olmadığı gibi tek bir şey de olmaz. Ona 

göre, F. RÀzí geleneğinin taãdík görüşü hakkındaki problemi “içtimÀi hey’et” ile aşsak bile FÀrÀbí-İbn 

                                                 
75 Hükmün, her iki geleneğe göre, “taãdíú” nezdindeki konumunun daha iyi anlaşılması için son dönem Osmanlı 
müellifi Burseví’nin verdiği örneği zikretmek isitiyoruz. FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneğinin hükmü “taãdíú”in dışında ancak 
onun için şart kabul eden görüşü için Burseví, namaza nisbetle abdesti örnek vermektedir. Abdest namazın dışında 
bir şeydir; ne namaz abdest, ne de abdest namazdır; ancak abdest olmaksızın namaz kılınmaz. F. RÀzí geleneğinin 
hükmü “taãdíú”in içinde ve onun tarafı/parçası/cüzü kabul eden görüşüne de yine namaza nisbetle namazın içindeki 
altı rüknü örnek vermektedir. (Bkz.: Burseví, Ahmed Sıdúı, Mizanu’l-İntizam, Dersaadet 1314, s. 10.) Hükmü; ister 
“taãdíú”in dışında onun için bir şart, ister “taãdíú”in dahilinde bir taraf kabul edelim, o olmaksızın “taãdík”in ortaya 
çıkmadığı görülmektedir. Buradaki temel sorun, iki geleneğin görüşlerini bu şekilde şekillendiren temel ayrımın ne 
olduğudur. Esasında bu ayrımın tekabul alanının tarafların metafizik/ilÀhiyat ile ilgili görüşleri olduğunu 
düşünmekteyiz. 
76 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 3-4/3-4.; Semerúandí, MŞ, vr.: 2a. 
77 MuftizÀde, Óaşiye-i TaãavvurÀt,  s. 96. 
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SínÀ geleneğinin taãdíú’i “sadece hükümden ibaret” kabul eden görüşleri daha makul ve uygundur. Çünkü 

birçok bilgin taãdík’in bedihiliğine, sonradan elde edilmeliğine, doğruluğına, yanlışlığına ve kesin ve 

kesin olmamasına, “sadece hükme” kıyasla itibar etmektedirler. Bu da, ona göre, şu anlama gelmektedir: 

Tek bir şeyin bazı cüzleri, sonradan elde edilme, kesin olmayan ve doğru olmayan olurken bazı cüzlerinin 

de ap-açık, kesin ve doğru olması mümkün değildir. Oysa taãdíú’i toplam olarak kabul eden görüşte bu 

sakınca ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı da müellifimize göre, taãdíú’in tarifi konusunda tercihe şayan 

görüş, FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneğine aittir.78 

Semerúandí’ye göre “bilgi, akılda (fi’l-èaúl) bir şeyden herhangi bir suretin ortaya çıkması” olarak 

öğrenilirse, onu “taãavvur” ve “taãdíú” olarak iki kısma ayırmak mümkün olur. Kendisinden herhangi bir 

suretin ortaya çıktığı bu şey,79 olumlu nisbetin ortaya çıkmasının veya çıkmamasının dışında ise 

“taãavvur”, eğer onlardan biri ile beraber ise “taãdíú” olur.80 Semerúandí’ye göre burada kendisinden “ 

olumlu nisbet” olarak bahsedilen şey, önermedeki tarafların, yani konu ve yüklemden birinin diğeri için 

sabit olması veya onların birbirinden ayrılmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken, ne zaman akılda ortaya 

çıkmanın veya çıkmamanın mefhumun manası değil de, nisbetin ortaya çıkması veya çıkmaması durumu 

gerçekleşirse bunun, tasavvurlar kabilinden olacağıdır. Ancak bu ortaya çıkma ile olumlu nisbetin ortaya 

çıkmasının ve çıkmamasının anlamı kastedilirse bu, “taãdíú”tir ve o da hükmün hakikatiyle aynıdır. Çünkü 

“taãdíú”, akılda olumlu nisbetin ortaya çıkması ve çıkmaması olarak ortaya çıkmaktadır.81 Semerúandí’nin 

burada filozoflara katıldığını görüyoruz.82 Çünkü filozoflar tasdiğin “sadece hükümden” ibaret olduğunu 

söylerken, F. RÀzí ise üç tasavvurun ve hükmün toplamı olduğunu söylemektedir.83 F. RÀzí’nin tasdiği üç 

tasavvur ve hükmün toplamı olarak gören görüşü daha sonraları da isabetli bulunmamıştır. Örneğin son 

dönem Osmanlı bilginlerinden MüftízÀde, F. RÀzí’yi şöyle eleştirmektedir: Tasdik denilen şeyle delilden 

ortaya çıkan şey kastedilir. Delilden ortaya çıkan şey ise “sadece hüküm”den ibarettir. Böyle bir durumda 

da tasdiki üç tasavvurun ve hükmün toplamı saymak mümkün olmamaktadır. Örneğin biz “Àlem, 

değişkendir.” ve “her değişken sonradan olmadır.” dediğimiz zaman, bu delilden elde edilen, Àlem 

üzerinde sonradan olmanın ortaya çıkarılmasıdır (ikÀè). Yoksa ne Àlem, ne sonradan olma ve ne de 

                                                 
78 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 3-4/3; Semerúandí, MŞ, vr.: 2a-b. 
79 Semerúandí, MŞ, vr.: 3a. 
80 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 4/4. 
81 Semerúandí, MŞ, vr.: 3b. 
82 Bkz.: Bingöl, Abdulkuddüs, “Şemsuddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandi (ö. 1302) ve Kıstasu’l-Efkar’ı”, 
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı: 19, Erzurum 1991, s. 176. 
83 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 1b. 
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sonradan olmanın Àleme nisbetinin, yani hükmi nisbetin mefhumudur. Çünkü bunlar, delilden önce 

tasavvur edilenlerdir.84 

SemerúÀndí’ye göre olumlu nisbetin hükmün taraflarının birbirine uygun(vaúiè) olarak akılda 

ortaya çıması “olumlama (el-ícÀb)”dır ve bir anlamda “nisbetin ikası/ortaya konulması”dır. Olumlu 

nisbetin, hükmün tarafları arasında ayrılık bildiren (leyset vaúiaèten) olarak ortaya çıkması ise 

“olumsuzlama (es-selb)”dır ve bir anlamda bu da “nisbetin ayrılması (intizaè)”dır. Semerúandí burada 

olumlamanın Aristoteles tarafından “ikÀè”, olumsuzlamanın da “intizÀè” olarak isimlendirildiğini 

söylemektedir.85 Semerúandí bu açıklamayı yaparken ÚısùÀs’ta ve şerhinde Aristoteles’in eserinin ismini 

zikretmemektedir. Semerúandí’nin bu atfı Aristoteles’in Kitabu’l-İbare’sinde bulunmaktadır.86 

Bu manada Semerúandí bize yeni bir “taãavvur” tarifi yapmaktadır. Ona göre “ ister ortaya 

çıkmanın (vuúuè) ister çıkmamanın (la-vuúuè) veya bunların dışındaki şeylerin mefhumu olsun yukarıdaki 

zikredilen mana ile akılda (èinde’l-èaúl) olumlu nisbetin ortaya çıkışının veya çıkmayışının dışında bir 

şeyin ortaya çıkması ‘taãavvur’dur.”87  

Yukarıda Semerúandí’nin “taãdíú” konusunda filozoflara tabi olduğunu söylenilmişti. Ona göre 

“taãdíú” hüküm olunca, bundan hükmün mahiyeti de öğrenilmiş olur. Çünkü “taãdík” bilginin bir kısmı 

olarak nasıl bilgi kabul ediliyorsa hüküm de yapısı itibariyle tasdik olduğundan dolayı bir bilgidir. Bu 

durumda da hükmün mahiyeti, tıpkı bilginin tarifi gibi, bir şeyden bir suretin akılda ortaya çıkması olur. 

Hüküm için bir işin bir başkasına nisbeti olduğu söylenmiştir. Bu tarif, muhatap için “resm” kabilinden bir 

tariftir, çünkü bilginin manasına delalet etmemektedir. Bundan dolayı da bu tariften hükmün mahiyetinin 

tamamı öğrenilememektedir.88 

Semerúandí’nin “taãdíú” konusunda RÀzí’ye katılmadığını yukarıda zikredilmişti. Semerúandí, F. 

RÀzí’nin “ikÀè”yı olumlu hüküm kabul etmediğini ve “taãdíú”in maókÿmun èaleyh, bih, ikisi arasındaki 

hüküm ve bu hükmün ortaya çıkarılma(ikÀè)sı olarak kabul ettiğini söylemektedir. Buna karşılık 

Semerúandí “ikÀè”nın olumlu hüküm olduğunu kabul etmektedir. Ona göre olumsuzlama, olumlama 

akledildikten sonra akledilir, çünkü vukunun yokluğu ancak vukunun tasavvurundan sonra tasavvur edilir. 

                                                 
84 MuftizÀde, Óaşiye-i TaãavvurÀt, s. 65. 
85 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 5/4. 
86 Aristoteles, KitÀbu’l-èİbÀre, (Manùıúu Arisùÿ-I içinde), Düzenleyen: Abdurrahman Bedevi, Beyrut-Kuvveyt 1980, 
s. 104. 
87 Semerúandí, MŞ, vr.: 3b. 
88 Semerúandí, MŞ, vr.: 3b. 
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Doğal olarak bir şeye izafe edilen, ancak bu şey akledildikten sonra akledilir.89 Semerúandí’nin bu 

görüşünün referansı KitÀbu’ş-ŞifÀ’da90 “olumsuzluk, ancak olumluluğun akledilmesinden sonra 

akledilebilir ve ifade edilebilir.”91 diyen İbn SínÀ’dır. 

Bilginin ya “kavram (taãavvur)” ya da “hüküm (taãdíú)” olduğu ortaya çıkarıldıktan sonra, 

karşılaşılan öncelikli sorun “taãavvur” ve “taãdíú”in varlık statüleridir. Yani bunlar zorunlu mudur, değil 

midir? Eğer zorunlu iseler bunların tamamı mı, yoksa bir kısmı mı zorunludur? Eğer zorunlu değil de, 

sonradan elde edilme (kesbí) ise, tamamı mı, yoksa bir kısmı mı sonradan elde edilmedir? 

Kendisinden önceki geleneğe tÀbi olarak92 Semerúandí,  tasavvurların tamamının ve tasdiklerin 

tamamının ne bütünüyle zorunlu ve ne de bütünüyle sonradan elde edilme olduğunu söylemektedir. 

Buradaki zorunluluk, ortaya çıkması için bir fikre, bir anlamda kendisini önceleyen başka bir bilgiye 

ihtiyaç duymayan şeydir. Sıcağı ve soğuğu tasavvurumuz herhangi bir fikri ameliyeye ihtiyaç duyurmaz. 

Yine “bütün parçadan büyüktür.” tasdikimiz de herhangi bir fikri ameliyeye ihtiyaç duymaz. Bundan 

dolayı da bunlar zorunlu tasavvur ve tasdiklerdirler. Neden bütün tasavvurları ve tasdikleri zorunlu olarak 

kabul edilemmektedir? Eğer bunların tamamı zorunlu olsaydı, bilmediğimiz bir şey kalmaması gerekirdi.93 

Oysa insanın bilmediği birçok şey bulunmaktadır. Dahası fikri bir ameliyeye başvurduğumuz halde bile 

tümüyle künhüne vakıf olamadığımız işlerimiz vardır. Hatta FÀrÀbí’ye göre, eşyanın hakikatine vukuf 

insanın gücünü aşar. İnsan, eşyanın oluşturucu fasıllarını değil de, arazlarını bilebilir, dahası bu arazların 

bile hakikatine vakıf olamaz.94 F. RÀzí de insanın bilgilerinin tasavvurlardan ve tasdiklerden ibaret 

olduğunu, ancak bunları tümüyle elde etmenin insanın gücünün dışında olduğunu, onların bütünüyle elde 

edilmesinin ancak Allah’ın yaratmasıyla olacağını söylemektedir95 

İkinci soru ise “neden bütün tasavvurlar ve tasdikler sonradan elde edilme olarak kabul edilmez? 

Eğer bütün bilgilerin sonradan elde edilme olduğu kabul edilirse bu durumda bilinen bir şey olmazdı. 

Herhangi bir şeyi bilmede bir hareket noktası veyahut duracak bir nokta bulunamayacak ya teselsüle, ya 

da kısır bir döngüye düşülecekti. Her iki durumda da bir şeyi bilmek mümkün olmayacaktı. FÀrÀbí, 

tasavvurlardan ve tasdiklerden bazılarının kendilerini önceleyen tasavvurlar ve tasdikler olmaksızın 

                                                 
89 Semerúandí, MŞ, vr.: 3b. 
90 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbare, Tahkik: Mahmud el-Òudayrí, Kahire 1951, s. 34 vd. 
91 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 5/4. 
92 Óunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 1b; Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀik, vr.: 9a-b. 
93 Semerúandí, MŞ, vr.: 3b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 5/4-5. 
94 FÀrÀbí, TaèlíúÀt, (el-Felsefetu’l-İslamiye- 16 içinde, Ed.: Fuat Sezgin), Frankurt 1999, s. 52. 
95 F. RÀzí, el-Metalibu’l-Aliye-IX, Tahkik: Aómed Hicazí, Beyrut 1987, s. 107. 
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tamamlanmayacağını söylemiştir. Örneğin cismin tasavvuru için uzunluk, genişlik ve derinlik tasavvuru 

olmalıdır. Álemin sonrandan olma olduğunu bilmek için önce Àlemin bileşik olduğu ve her bileşiğinde 

sonradan olma olduğu tasdiki bilinmelidir. Bunlar bilinmeden âlemin sonradan olduğu tasdiği elde 

edilemez. FÀrÀbí, bu tasdiklerin kendilerine “evveli bilgiler” denilen bilgilerde son bulması gerektiğini 

söyleyerek teselsülden de kaçınmıştır.96 

Eğer tasavvurların ve tasdiklerin tamamı zorunlu ya da sonradan elde edilme değilse, o zaman 

bunların bir kısmı zorunlu bir kısmı sonradan elde edilme demek doğru olacaktır. Tamamı zorunlu 

değildir, çünkü bir kısmı nazar ve fikre ihtiyaç duyar. Tamamı sonradan elde edilme değildir, çünkü bir 

kısmı araştırma ve fikir olmaksızın elde edilmektedir.97 

Tasavvurlar hakkında da, Semerúandí’ye göre, bazı şüpheler ortaya atmak mümkündür. Örneğin 

tasavvurla kastedilen, eğer herhangi bir yönden bir şeyin tasavvuru ise, tasavvur ve tasdiklerin bütününün 

zorunlu olmadığını kabul etmek mümkün değildir.98 Çünkü bu durumda aklın kendisine yöneldiği şey, 

zorunlu olarak bir yönden bilinir konumdadır.99  Eğer tasavvurla kastedilen bir şeyin hakikati bakımından 

tasavvuru ise, bu durumda da tasavvur ve tasdikin bütünü sonradan elde edilme olursa, devr ve teselsül 

gerekli olur, ifadesi kabul edilmez konuma düşer. Çünkü devr ve teselsülü gerektiren durum, tasavvur ve 

tasdikten her birinin künhünün tasavvuru, bir şeyin künhünün bilgisinin herhangi bir yönden başka bir 

şeyin bilgisiyle ortaya çıkma ihtimalinden dolayı, tasavvur ve tasdikten bir diğerinin künhünün 

tasavvuruna dayandığında ortaya çıkar. Örneğin bileşik mahiyetlerin bilgisi, onların basitlerinin herhangi 

bir yönden bilinir olmasıyla elde edilir. Çünkü bu basitler, arazlar ve izafetleri dolayısıyla bilinebilirler. 

Bu türden bir bilinme de, görüleceği gibi, herhangi bir yönden bilinir olmadır.100 Çünkü basitleri 

tanımlamak (el-óadd) mümkün değildir. Bundan dolayı da devr ve teselsül gerekli olmaz.101  

Tasavvur ve tasdikten bazılarının zorunlu ve bazılarının da sonradan elde edilme olduğu 

öğrenildiğinde, geriye sonradan elde edilme olanlarının nasıl elde edildiği veya zorunlu olanlarının 

sonradan elde edilme olanlar karşısındaki durumu nedir? sorusu kalmaktadır. 

                                                 
96 FÀrÀbí, èUyunu’l-Mesail, (el-Felsefetu’l-İslamiye- 12 içinde, Ed.: Fuat Sezgin), Frankurt 1999, s. 56. 
97 Semerúandí, MŞ, vr.: 4a. 
98 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 5/5. 
99 Semerúandí, MŞ, vr.: 4b. 
100 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 6-7/6. 
101 Semerúandí, MŞ, vr.: 4b. 
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Bu soruların cevabı, bu bölümün başında ÚısùÀs’ın şerhine atıfla ifade dildiği gibi bilginin bu iki 

kısmının nasıl mantığın iki temel konusu olduğunun ve mantığın nasıl bu iki kavram etrafında ele 

alındığının da cevabını barındırmaktır: 

Tasavvur ve tadikten nazarí olan bazılarını, düşünme ameliyesi ile zorunlu olan 
bazılarından elde etmek mümkündür.102 

 
Yukarıdaki ibareden mantığa geçiş yapmayı sağlayacak iki unsur bulunmaktadır: Birincisi, nazarí 

olanların zorunlu olanlardan elde edilmesi; ikincisi ise “düşünme ameliyesi (el-fikr)”dir. Birincisinin 

gerçekleşmesini olanaklı kılan şey, ikincisidir.  Bundan dolayı klasik eserler bu konuya geldiklerinde 

ikincisi hakkında bilgi vermektedirler.  

Semerúandí ÚısùÀs’ta “düşünme ameliyesi (el-fikr)”nin tarifini verirken şerhte ise bu tanım 

hakkında bazı açıklamalar yapmaktadır. Semerúandí’nin tarifi şöyle: 

Düşünme ameliyesi, bilinmeyenlere ulaşmak için bilinir olan şeylerin 
düzenlenmesidir.103 

 

Semerúandí ÚısùÀs’ta bu tarife ilişkin herhangi bir tartışmaya girmeden ve de işaret etmeden bu 

tarifi mantığa bağlayan bir açıklama yapmaktadır. O da tarifte kullanılan “düzenlenme (tertíb)”in belirli 

yolları ve kendine özgü şartları olduğu, ancak bu yol ve şartların zorunlu olarak bilinen şeyler olmadığıdır. 

Eğer bunlar zorunlu olarak bilinen şeyler olsaydı fikirler arasında herhangi bir çelişki ortaya çıkmazdı. 

Oysa vakıa bunun tersinedir. Bu durumda ortaya çıkan çelişkileri izale edecek bir şeye ihtiyacımız 

olacaktı ve bu da mantıktır.104 Fakat Semerúandí, amacını ÚısùÀs’ın inceliklerini ortaya çıkarmak olarak 

ifade ettiği şerhte,105 bu tarif bağlamında birkaç noktaya işaret etmekte ve bu vesileyle de daha önce 

yaptığı bilgi tarifine yöneltilebilecek herhangi bir elşetiriyi de engellemektedir. Semerúandí’nin şerhteki 

ziyadesi iki başlık altında toplanılabilir: Birincisi, Semerúandí bu tarifi dört illet bakımından analiz 

etmekte ve “bilinir olan şeyler/ortaya çıkan işler(umÿrun óÀãıletun)”in maddi illete; “düzenlenmesi 

(tertíb)”in sÿrí illete; “bilinmeyenlere ulaşma (li-teaéddÀ ilÀ meçhÿlin)”nın ise gaye illete ve nihayet 

düzenlemeninde düzenleyene, yani akla delÀlet etmesi de fail illete tekabül ettiğini söylemektedir. İkinci 

olarak Semerúandí bazı mantıkçıların tarifte “umÿrun óÀãıletun” ile “umÿrun maèlÿmetun” arasında bir 

                                                 
102 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 7/6; Semerúandí, MŞ, vr.: 4b. 
103 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 7/6. 
104 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 7/7. 
105 Semerúandí, MŞ, vr.: 1b. 
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fark gördüklerine değinmektedir. Bazı mantıkçıların106 tarifte “umÿrun maèlÿmetun”u kullandıklarını, 

fakat buna mukabil bazı mantıkçıların ise bu ibareyi uygun bulmadıklarını söylemektedir. Bu itiraz 

sahiplerine göre bu ibare sadece kesinlik bildiren düşenceye delÀlet etmektedir; oysa düşenme ameliyesi 

(el-fikr) zann bildiren şeyler hakkında olabilir. Dolayısıyla mantıkçı her ikisini kapsayan bir araştırma 

alanına sahiptir ve bu yüzden de tarifte “umÿrun óÀãıletun”un kullanılması daha uygundur. Fakat 

Semerúandí bu ayrımı çokta uygun bulmamaktadır; çünkü burada “bilgi” ve “bilinen” ile kastedilen, kesin 

olandan da zan bildirenden de daha genel olan şeydir.107 Semerúandí ÚısùÀs’ta her ne kadar “umÿrun 

óÀãıletun”u kullansa da, bu ayrımın zorunlu olmadığını kabul ettiği için olsa gerek el-MuèteúadÀt108 ve el-

EnvÀr109 adlı eserlerinde “umÿrun maèlÿmetun”u kullanmaktadır. Esasında onun tashihinin fikri planında 

İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ının olduğunu söylemek mümkündür; çünkü İbn SínÀ orada “insan zihninde bulunan 

(umÿrun óÀêıratun fí õihnihi)” ile muradının kesin, zanní, kabul edilmiş tasdikler olabileceğini açıkça 

ifade etmektedir.110 

Bilinmeyen tasavvur(kavram)ların ve tasdik(hüküm)lerin nasıl elde edildiği ile beraber mantığa 

ulaşmış bulunuyoruz. Semerúandí111 mantığın tarifini, İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ına112 atıfla yapmaktadır: 

Kurallarına uyulduğunda insanı düşünmede (ve düşündükleri ifade etmede) 
hatadan koruyan alet-i kanuniyedir.113 

 

Semerúandí ÚısùÀs'ta mantığın bir ilim olup olmadığı tartışmasına girmemektedir. Bu ÚısùÀs’ın bir 

eksikliği sayılmaktan uzaktır. Zira artık tartışma meşhur ve maruftur. Hatta İbn SínÀ, bu türden 

tartışmaların önünü almak için, mantığın ilim ve alet olması konusunda herhangi bir çelişki olmadığını ve 

bu türden bir tartışmanın da herhangi bir yarar sağlamadığını söylemektedir.114 Yine de Semerúandí şerhte 

mantık ilim midir, alet midir? sorusunu sormadan mantığın alet olma yönüyle ilgilenmiş ve bu yönde bazı 

                                                 
106 Müellifimiz her ne kadar şerhte açık bir isim zikretmiyorsa da ÚıstÀs ve şerhinde atıfta bulunduğu müelliflerden 
Òunecí ve Ebherí’nin tercihi “umÿrun maèlÿmetun”dür. Bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 1b; Ebherí, Tenzílu’l-
EfkÀr, vr.: 1b. 
107 Semerúandí, MŞ, vr.: 5a. 
108 Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 1b. 
109 Semerúandí, el-EnvÀru’l-İlÀhiyye, vr.: 143b. 
110 Bkz.: İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 2. 
111 Semerúandí, MŞ, vr.: 5a. 
112 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 2. 
113 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 7/7. Tarife parantez ile yerleştirdiğimiz “ve düşündükleri ifade etmede” kaydı, FÀrÀbí’nin 
mantığın türetildiği “nuùú” köküne et-Tavùie (Bkz.: el-Manùıú èİnde’l-FÀrÀbí-I içinde,Tahkik: Refík el-èAcem, 
Beyrut 1985, s. 59.)’de verdiği anlamlar göz önüne alınarak eklenmiştir. 
114 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 8—9. 
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açıklamalar yapmıştır. Öncelikle Semerúandí tarifteki “alet”i ele almaktadır. Ona göre alet, fail ile onun 

etkilenen fiili arasında, ortaya çıkarmak istediği eserine ulaşmak için bir vasıtadır.115 Bu tanım geleneğe ait 

bir tanımdır. Örneğin F. RÀzí de İşÀrÀt’a yazdığı şerhte aynı tarifi yapmaktadır.116 Semerúandí’ye göre, 

tarifteki “kanun” ibaresi Süryanice’dir ve “kendisiyle bir şeyin ölçüldüğü alet” anlamındandır. Mantık 

noktai nazarından ise kastedilen kendisinde düşünme ameliyesinin hükümlerinin bilindiği tümel iştir. İbn 

SínÀ’nın yukarıdaki tarifindeki bir diğer incelik, Semerúandí’ye göre, “kurallarına uyulduğunda 

insanı….korur” ifadesidir. İbn SínÀ burada doğrudan “korur” ibaresini kullanmamıştır. Çünkü mantıkçı 

bile olsa, eğer mantığın kurallarına riayet etmezse, yanlış yapması kaçınılmazdır. Yukarıdaki tarifi, bir de 

tarifin unsurları bakımından ele alan Semerúandí, “alet-i kanuniye” ifadesinin “cins”, ondan sonrakilerin 

ise “ayırım (el-faãl)” olduğunu söylemektedir.117 

Yukarıda bu konuya giriş yaparken mantığın mahiyeti ve ona olan ihtiyacı, bilgi ve kısımları 

hakkındaki konuların öncelediği söylenilmiş, bunun mantığın bir alet olarak kabul edilmesinin sonucu 

olduğu da ifade edilmişti. Çünkü Semerúandí’ye göre, mantık bilinmeyenleri elde etme aracıdır. 

Bilinmeyenlerde ya tasavvur (kavram) ya da tasdik(hüküm)tir. Dolayısıyla mantık da iki kısma ayrılır: 

Birincisi, tasavvurların elde edilmesinin; ikincisi ise tasdiklerin elde edilmesinin incelendiği kısım.118 

Burada karşımıza çıkan soru, tıpkı bilgi ve kısımları hakkında sorduğumuz gibi, mantığın bu iki 

kısmının bütünüyle mi, yoksa bir kısmının mı zorunlu veya sonradan elde edilme olup olmadığıdır. 

Semerúandí’nin yukarıdaki sorulara verdiği cevap açıktır. Ona göre mantık bütünüyle zorunlu 

değildir. Eğer bütünüyle zorunlu olsaydı, düşünmede yanlış yapmak imkÀnsız olurdu. Bütünüyle de 

sonradan elde edilme değildir. Çünkü bu durumda sürekli bir başka mantığa ihtiyaç duyulacak, bundan 

dolayı da sürekli devr veya teselsüle düşülecekti. Bu durumda, tıpkı bilginin kısımlarında olduğu gibi, 

mantığın da bazısı zorunlu, bazısı da sonradan elde edilmedir. Burada karşımıza çıkan sorun, eğer bazısı 

sonradan elde edilme ise, mantığın bir başka mantığa ihtiyaç duyup duymadığıdır. Semerúandí’ye göre, 

böyle bir durumda mantık başka bir mantığa ihtiyaç duymaz. Sonradan elde edilme olan, kısımları bedíhí 

olanlardan bedíhí bir yolla elde edilir. Örneğin kıyasın ikinci, üçüncü ve dördüncü şeklinin sonuçları, 

                                                 
115 Semerúandí, MŞ, vr.: 5a. 
116 F. RÀzí, Şeróu’l-İşÀrÀt-I, Tahkik: Ali Rıza NecefzÀde, Tahran 1384, s. 7. 
117 Semerúandí, MŞ, vr.: 5a. 
118 Semerúandí, MŞ, vr.: 1b. 
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öncülleri ve sonuç vermesi bakından hepsinden daha tam olan birinci şekle irca edilerek açıklığa 

kavuşturulur.119 

    

IIIIIIIIIIII. 2. 2. 2. 2---- Mantığın Konusu Mantığın Konusu Mantığın Konusu Mantığın Konusu    

ÚısùÀs’ın “Giriş (Muúaddime)”inin ikinci konusu mantığın konusu hakkındadır. Semerúandí de 

selefleri gibi120 mantığın tarifinden önce herhangi bir ilmin konusu nedir? sorusunun cevabıyla başlar. Ona 

göre de “her ilmin konusu, bu ilimde zati arazlarının incelendiği şeydir.” Bu zati arazlar, zatın 

sınırlarını/ne olduğunu ortaya çıkaran şeylerdir bir anlamda. Bu zati arazlar ya vasıtasız bir şekilde ortaya 

çıkarlar. Örneğin insan için hayret etmek gibi. Hayret etme, herhangi bir vasıta olmaksızın insana aittir. 

Ya da zati arazlar, eşit bir aracı ile ortaya çıkarlar. Örneğin hayret vasıtasıyla insanın gülmesi böyledir. Ya 

da o zatın bir cüzü olarak ortaya çıkarlar. Örneğin insanın cisim olması vasıtasıyla hareketli olması bu 

türdendir. İşte bu üçünün sınırları zatı ortaya çıkarır. Bu üçüne “õÀtí èaraê” denilmektedir. Bir de “garip 

arazlar” olarak isimlendirilen arazlar vardır. Bunlar da zatın dışındaki hariç bir vasıtayla ortaya çıkarlar. 

Bu hariç vasıta bazen zattan daha özel olabilir. Örneğin canlı için gülmek gibi. Ancak canlıya gülmenin 

arız olması onun yapısı itibariyle insan olmasından dolayıdır. Bazen de bu hariç vasıta zattan daha genel 

bir şey olabilir. Örneğin beyaz için hareket gibi. Beyaza hareketin arız olması ancak onun cisim olması 

dolayısıyladır. Bazen de zattan ayrı bir şey vasıtasıyla ortaya çıkarlar. Örneğin ısıtma dolayısıyla cisim 

için sıcaklık gibi. Sıcaklık tamamen cisimden ayrı bir şeydir.121  

Ú. RÀzí (ö. 1364), sonraki mantıkçıların (müteaòòirun) her ilmin konusu olan zati ve garip arazları 

beşle sınırladıklarını, ancak “baèêı efaêıl” olarak atıfta bulunduğu bir mantıkçının ise garip arazlara “ayrı 

bir iş vasıtasıyla var olan”ı da ekleyerek sayıyı altıya çıkardığını söylemektedir. Biz bu mantıkçının 

Semerúandí olduğunu düşünüyoruz; çünkü diğer müelliflerde bu ziyadeyle karşılaşmadık. Ú. RÀzí 

Semerúandí’nin bu ziyadesini doğru bulmakla beraber bazı mantıkçıların “ayrı olan şey”in zata 

eklenemeyeceği ve bundan dolayı da yüklem olamayacağı eleştirisinde bulunduklarını da söylemektedir 

Fakat ona göre bir şey eklenmekten amaç, başka bir şeye aracısız olarak eklenmektir. Ancak burada dikkat 

                                                 
119 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 8/8; Semerúandí, MŞ, vr.: 5a vd. 
120 Bkz.: F. RÀzí, el-Mulaòòaã, 2a. 
121 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 9/9. 
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edilmesi gereken, neticede eklenen şeyin ayrı bir şey olduğu ve o şeye o olması bakımından arız olmasının 

gerekmediğidir. Bundan dolayı da Semerúadí’nin bu katkısı yerindedir.122 

Semerúandí ÚısùÀs’ta mantığın konusu hakkında iki görüş zikretmekte ve bunlar üzerinde tashih 

yapmaktadır: Birincisi, FÀrÀbí-İbn SínÀ ve onların geleneğine tabi olanların görüşü; ikincisi, Hunecí ve 

Urmeví’nin görüşüdür. 

Birinci geleneğe göre, mantık tümeli, tikeli, zatiyi, araziyi, yüklemi ve konuyu, bir anlamda 

“ikinci akledilirler” olarak isimlendirilen şeyleri inceler.”  Fakat onlara göre, ikinci akledilirler’i kendileri 

olmak bakımından mantık ilmi incelemez; bilakis “ilk felsefe/metafizik” inceler. Mantık ilmi onları ilkeler 

(mebÀdi) olmaları bakımından inceler; yoksa onları problem alanları olmaları bakımından incelemez. Yani 

onları bilinenlerden bilinmeyenlere nasıl ulaştırdıkları noktasında inceler. Bu tıpkı bir binanın yapımı 

esnasında ustanın takındığı tavır gibidir. Usta elindeki malzemenin basit mi, bileşik mi, soğuk bir tabiata 

mı, yoksa sıcak bir tabiata mı sahip olup olmadığını incelemez. Burada ustayı ilgilendiren şey, elindeki 

malzemenin kendisinden ev yapmaya müsait bir yapıda olup olmadığıdır: Malzeme sağlam mıdır, düzgün 

müdür, büyük müdür, küçük müdür? Tıpkı burada olduğu gibi mantık da sadece onları ulaşılması istenilen 

şeye ulaşmak için inceler. Bu görüşe göre ortaya çıkan şey, “ikinci akledilirler”in mantığın konusu 

olduğudur. Bu geleneğe göre, mahiyetlerin ve hakikatlerin hükmün itibarı olmaksızın o olmaları 

bakımından tasavvuru “birinci akledilirler”dir. Sonra bu birinci akledilirler hakkında “bu, tümeldir”; “bu, 

tikeldir” gibi kayıt bildiren hükümde bulunulduğunda “ikinci akledilirler” ortaya çıkar. Aynı şekilde 

“ikinci akledilirler” hakkında da hüküm verildiğinde, üçüncü dereceden akledilenler ortaya çıkar.123 Hatta 

bu üçüncü derece hakkında verilen hükümlerle dördüncü dereceden akledilenler ortaya çıkar.124 Mantık ise 

üçüncü dereceyi, yani ikinci akledilirler hakkındaki verilmiş hükümleri inceler. Mantık onları, cins, 

ayırım,  òÀããa, tanım, resm, önerme, kıyas, temsil vb. olmaları bakımından inceler ki, bunlar mantıkçıyı 

ulaşmak istediği şeye götürür. İşte bunlar da ikinci akledilirler için “zati arazlar”dır. Çünkü “cinslik” ve 

“ayırımlık”, zatiye ancak zati olması bakımından; önerme konu, yüklem ve hükmün toplamına ancak 

konu, yüklem ve hüküm olmaları bakımından; kıyasta önermelerin toplamına ancak önermeler olmaları 

                                                 
122 Ú. RÀzí, Levamiu’l-EsrÀr fí Şerói MeùÀlii’l-EnvÀr, İstanbul 1303, s. 19. 
123 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 9/9-10. 
124 Semerúandí, MŞ, vr.: 6b. 
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bakımından arız olur.125 Semerúandí bu geleneğin görüşleri hakkında herhangi bir tasarrufta 

bulunmamaktadır. Bu da onların görüşlerine katıldığı anlamına gelebilir. 

Òunecí126 ve onun görüşünü benimseyenlere göre,127 mantık tümeli, tikeli, araziyi, zatiyi, konuyu 

ve yüklemi problem alanları olmaları bakımından inceler. Bundan dolayı da onlar, mantığın konusunu 

ikinci akledilirleri içine katmak için ikinci akledilirlerden daha genel aldılar. Semerúandí’ye göre onların 

ikinci akledilerlerden daha genel olarak aldıkları şey, mantığın altında olan üçüncü akledilirler ve şerhte 

zikrettiği dördüncü derecedir. Bu anlamda, Òunecí’ye göre, mantığın konusu o olması bakımından 

olmaksızın malumat-ı tasavvuriye ve tasdikiyedir. Açıkçası bunlar tasavvuri ve tasdiki matlublara 

ulaştırması bakımından mantığın konusuna girerler. Òunecí’ye göre, tasavvuri matlublara ya yakın bir 

ulaşma söz konusu olur. Bu da “açıklayıcı söz (úavlen şÀrióen)” olarak isimlendirilir. Ya da yapıları 

itibariyle tümel, tikel, cins, ayırım vs. olduklarından dolayı tasavvuri matlublara uzak bir ulaşma söz 

konusu olabilir. Tasdiki matlublara da, tıpkı tasavvuri matlublara ulaşma gibi, ya yakın bir şekilde ulaşma 

olur. Bizi tasdiki matluba yakın bir şekilde ulaştıran şey,  “delil (óucceten)” olarak isimlendirilir. Tasdiki 

matluplara bu deliller yapıları itibariyle önerme, önermenin döndürmesi ve çelişiği olduklarından dolayı 

bunların incelenmesiyle de tasdiki matluplara ulaşılır. Ancak bu yol birincisine nazaran uzundur. Bundan 

dolayı da o “uzak ulaştırma” olarak isimlendirilir. Tasdiki matluplara ulaşmada bir üçüncü yol var ki, 

amaca ulaşmada en uzun yoldur. Mantıkçı burada amacına ulaşmak için delili oluşturan önermelerin 

konularını ve yüklemlerini tahlil ederek bir sonuca varmaya çalışır. Bu yol “en uzak ulaşma” olarak 

isimlendirilmiştir.128 

Semerúandí, Òunecí ve onun görüşünü benimseyenlere129 itiraz etmektedir. Çünkü onlar yukarıda 

zikredilenleri problemler (mesÀil) olmaları bakımından mantığın konusu yapmaktadırlar. Oysa 

Semerúandí’ye göre onlar, problemler değil de, “ilkeler (mebÀdi)” olmaları bakımından mantığın 

konusudurlar. Semerúandí’ye göre onlar başka bir ilimde daha genel olarak ele alınabilirler; bundan dolayı 

da konuyu daha genel olarak almaya gerek yoktur. Hatta Semerúandí’ye göre onların sözlerinde bir başka 

bozukluk daha bulunmaktadır. O da şudur:  Onlardan mantıkta incelenen her şey ya malumat-ı 

tasavvuriyenin ya da tasdikiyenin bilinenleridir. Bundan dolayı da malumatı tasavvuriye ve tasdikiye 

                                                 
125 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 9/9-10. 
126 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr,  vr.: 2a. 
127 Semerúandí, MŞ, vr.: 7a. 
128 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 10-11/10; Semerúandí, MŞ, vr.: 7a. 
129 Urmeví, MeùÀliè, s. 4—5. 
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mantığın konusu yapılırsa, mantık konunun arazlarını değil de, bizzat konunun kendisini incelemiş olur.130 

Bu durumda da konu, konu olmaktan çıkar.131 

Burada Semerúandí’nin Òunecí’ye yönelttiği birinci eleştiri hakkında bir tereddüdümüz olduğunu 

ifade etmek istiyoruz. Çünkü Semerúandí, Òunecí’nin “bilinen tasavvurları ve tasdikleri”  “problemler (el-

mesÀil)” olmaları bakımından aldığını iddia etmektedir. Fakat Òunecí’den yaptığı alıntıda “lÀ min óayåu 

hiye”132 ibaresi bulunmaktadır. Bu ibare, Òunecí’nin onları problemler olarak almadığı anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla, Semerúandí’nin hangi karine ile yukarıdaki sonuca vardığı anlaşılamamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 11. 
131 Semerúandí, MŞ, vr.: 7a. 
132 İbare hem ÚısùÀs (s. 10.)’ta hem de elimizdeki iki nüshada da aynı şekildedir Bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, 
Carullah: 1434, vr.: 2a; Topkapı: A3354, vr.: 4b. 
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I. BÖLÜMI. BÖLÜMI. BÖLÜMI. BÖLÜM    

KAVRAM(TASAVVUR)LAR MANTIĞIKAVRAM(TASAVVUR)LAR MANTIĞIKAVRAM(TASAVVUR)LAR MANTIĞIKAVRAM(TASAVVUR)LAR MANTIĞI    

        1111. KAVRAMLAR MANTIĞININ İLKELERİ. KAVRAMLAR MANTIĞININ İLKELERİ. KAVRAMLAR MANTIĞININ İLKELERİ. KAVRAMLAR MANTIĞININ İLKELERİ        

 Kavram (tasavvur)lar, insanın ilk bilgileridir ve “tanım (el-óadd)” ve “resm” gibi şeylerle elde 

edilir.133 Kavramla tarif (el-óadd, er-resm vb.) arasındaki bu ilişkiden dolayı, temelde İbn SínÀ’nın el-

İşÀrÀt’ı olmak üzere F. RÀzí tarafından mantık eserlerinin “kavramlar” ve “hükümler” olarak iki kısma 

ayrıldığını, bunların da kendi içinde “ilkeler” ve “amaçlar” olarak tasnif edilerek daha sistemli hale 

getirildiği zikredilmişti. Çalışma konumuz olan ÚısùÀs, tahkik çalışmamızda görüleceği üzere, açıkça 

“ilkeler” isimlendirmesi ile bir tasnif yapmasa da, tarifi “tasavvurların elde edilmesi” başlığının “amaç”ı 

olarak isimlendirmesinden dolayı ondan önceki konuları kavramlar mantığının ilkeleri, yani kavramları 

elde etmeye ilişkin hazırlık bilgileri olarak kabul ettiği de açıktır. Bundan dolayı sadece ÚısùÀs’ta değil, 

klasik eserlerde “tasavvur(kavram)ların elde edilmesi (iktisÀbu’t-taãavvurÀt)” başlığı altında doğrudan 

tarifin incelenmediği, onu lafızlar ve bu lafızların manalarına taallukları dolayısyla ortaya çıkan konuların 

öncelediği de görülecektir. Aslında lafızlar mantıkçının ilgi alanı dışındadır. Mantıkçının lafızlarla 

ilgilenmesi lafızların iletişim ve konuşmadaki rolleri bakımındandır. Mantıkçı, bir anlamda, lafızları 

kullanma konusunda zaruret altında kalmaktadır. Çünkü insanın düşünme ameliyesi lafızlardan yardım 

almaktadır. Lafızların farklılaşmasıyla, anlamları da farklılaşır ve anlamların lafızlar olmaksızın sahip 

olamayacakları bazı durumlar ortaya çıkar. Bundan dolayı mantıkçı, lafızların hallerini incelemek zorunda 

kalmaktadır.134 FÀrÀbí135-İbn SínÀ136 ve onların geleneğine tÀbi olan bazıları,137 tasavvurların elde 

edilmesinin kendisiyle olduğunu söyledikleri tarif teorisini “burhÀn” başlığı altında ele alırken İbn 

SínÀ’nın el-İşÀrÀt138 ve oluşturduğu geleneğe tÀbi olanlar139 ise tarifi burhandan çıkarıp beş tümelden sonra 

                                                 
133 İbn SínÀ, KitÀbu’l-Evsat, vr. 1b; İbn SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt, s. 43. 
134 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 16—17. 
135 FÀrÀbí, KitÀbu’l-BurhÀn, s. 24-36. 
136 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-BurhÀn, Tahkik: Abdurrahman Bedevi, Kahire 1954, s. 193—243. İbn SínÀ, KitÀbu’n-
NecÀt, adlı esrinde de tanım bahsini “burhÀn”ın altında incelemiştir (s 112—122.). İbn SínÀ tam olarak açıklamayı 
BurhÀn Kitabı’ına bıraktığını söylemekle beraber Medòal Kitabı’nda “cins”i ele alırken tanım (el-óadd) ve resm (er-
resm)den kısaca bahsetmektedir. (İbn SínÀ, KitÀbu’ş-KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 41—42.) 
137 Örneğin bkz.: Ùÿsí, EsÀsu’l-İútibÀs, s. 41—56. 
138 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 13-21. 
139 Örneğin bkz.:  Sühreverdí, Óikmeti’l-İşrÀú, (Mecmuaèti Muãannefati Şeyò-i İşrak-II içinde), Tahkik: Henry 
Corbin, Tahran 1373, s. 18 vd.; F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 17b-18a; Óunecí, Keşfu’l-EsrÀr,  vr.: 18a-20b; Ebherí, 
Keşfu’l-ÓaúÀiú,  s. 47—53; Urmeví, Meùalièu’l-EnvÀr, s. 23—26. 
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incelediler. FÀrÀbí ve İbn SínÀ’nın bu tercihlerini iki sebebe bağlamaktayız: Birincisi, Aristoteles’in de 

tarif konusunu KitÀbu’l-BurhÀn (Anÿlÿùíúa’l-EvÀòir/II. Analitikler)’da140 incelemiş olması; ikincisi, 

mantıkí istidlalin ilkelerini öğreten şeyin “burhÀn” olduğunu kabul etmeleridir.141  Dolayısıyla İbn Óaldÿn 

(ö. 1406)’un 142 sonraki mantıkçılar (müteaòòirÿn)ın bir tasarrufu olarak gösterdiği tarifin “burhÀn”dan 

çıkarılmasının el-İşÀrÀt’ın tasnif yöntemi olduğu açıktır. ÚısùÀs’ta el-İşÀrÀt’ın geneğine tÀbidir.143 

Şimdi ÚısùÀs’taki sıraya göre kavram (tasavvur)ların ilkeleri olan konular ele alınacak ve 

Semerúandí’nin seleflerine göre konumu belirlenmeye çalışılacaktır. 

 
1111.1.1.1.1---- Lafızların Manaya DelÀleti Lafızların Manaya DelÀleti Lafızların Manaya DelÀleti Lafızların Manaya DelÀleti    

Semerúandí ÚısùÀs’ta konuya “delíl” ve “delÀlet” kavramlarının tarifiyle başlar ve herhangi bir 

tartışmaya girmeksizin türleri hakkında bilgi verir. Fakat şerhte delíl ve delÀletin tarifleri hakkındaki bazı 

tartışmalara değinmektedir. Ona göre “delíl, kendisinin bilinmesiyle medlÿlünün bilindiği şeydir”.144 

Ancak ona göre, bu tarifteki “medlÿl” ibaresi “devr”den kaçınmak için dil bakımından ifade edilmiştir. Bu 

durumda “delíl”in tarifi “kendisinin bilinmesinden başka bir şeyin bilinmesi gerekli olan şey” olur.145 Ona 

göre “delÀlet” ise “kendisinin bilinmesiyle medlÿlünün varlığının bilinmesi gereken şeydir.”146 

Semerúandí’ye göre ise Óunecí147 ve müteaòòirÿndan bir grup bilgin “delÀlet”i “vaz ile bilmeye nisbetle 

lafzın söylenmesi esnasında mananın kavranmasıdır.” şeklinde tarif etmişlerdir. Ancak SemerúÀndí’ye 

göre burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Kavrama işi kavrayanla, delÀlet ise delíl ile kaimdir. 

Bundan dolayı da onların biri diğeri olamaz. Hatta onlardan biri diğeriyle tarif edilemez.148 Bu da şu 

anlama gelmektedir: DelÀlet’in varlığı onu söyleyene/kullanana bağlı değildir. DelÀlet, delílle birlikte 

bulunur, dolayısıyla onlardan biri diğerinin yerine alınmamalıdır. 

                                                 
140 Bkz.: Arisùÿ, Anÿlÿùíúa’l-EvÀòir  (KitÀbu’l-BurhÀn), Tahkik: Abdurrahman Bedeví, (Manùıúu Arisùÿ-I içinde), 
Kuveyt-Beyrut 1980. 
141 FÀrÀbí, RisÀle fí mÀ Yenbeàí en Yuúaddime úable Teaèllümi’l-Felsefeti, (el-Felsefetü’l-İslÀmiye—12, Editör: Fuad 
Sezgin) Frankurt 1999, s. 52. 
142 İbn Óaldÿn, Mukaddime-II, Çeviren: Süleyman Uludağ, İstanbul 1991, s. 1165. 
143 Bkz.: I. Cil: Tahkik. 
144 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 14/15. 
145 Semerúandí, MŞ, vr.: 8b. 
146 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 14/15. 
147 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 3a. 
148 Semerúandí, MŞ, vr.: 8b. 
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Daha sonra Semerúandí, geleneğe tabi olarak delíli “lÀfzí olan”  ve “lÀfzí olmayan” olarak ikiye 

ayırdıktan ve lÀfzí olan ve olmayanın türleri hakkında kısaca bilgi verdikten sonra lafzın manaya delÀleti 

hakkında bilgi verir. 

SemerúÀndí de selefleri gibi149 delÀleti üçe ayırmaktadır: (1) MutÀbakat, (2) Tazammun ve (3) 

İltizam. Eğer delÀlet, vaz edilen şeyin tamamını kapsıyorsa bu, “mutabakat”; eğer delÀlet vaz edilen şeyin 

bir cüzünü kapsıyorsa bu, “tazammun”; eğer delÀlet vaz edilen şeyin haricindeki bir şeyi işaret ediyorsa 

bu, da “iltizam”dır.150 Birincisinin örneği “insan” lafzının konuşan/düşünen canlı”ya delÀletidir. 

İkincisinin örneği “insan” lafzının ayrı ayrı “canlı” ve “konuşan/düşünen”e delÀletidir. Üçüncüsünün 

örneği “insan” lafzının “bilgiye kabiliyetli olan”a delÀletdir.151 Vaz’i delilde, vaz ile bilinme şart 

koşulurken; iltizamí delÀlette ise “zihni gerektirme (luzÿm)” şart koşulmuştur.152  

Bu delÀlet türleri arasında ilişki var mıdır? Varsa, nasıl bir ilişki vardır?  Semerúandí’ye göre 

tazammun ve iltizamın varlıkları, mutabakat ile şartlandırıldıkları için her ikisi de mutabakatı gerektirir. 

Çünkü bir lafzın isimlendirilen bir şeyin cüzüne veya lazımına/gerekenine delÀleti, ancak o lafzın 

isimlendirilene delÀletinden sonra olur. İşte bundan dolayı tazammun ve iltizam, mutabakatı gerektirir. 

Buna mukabil mutabakat, tazammunu ve iltizamı gerektirmez. Tazammunu neden gerektirmemektedir? 

Çünkü isimlendirilenin varlığı basit olabilir, yani cüze/parçaya sahip olmayabilir.  MutÀbakat neden 

iltizamı gerektirmemektedir? Bu sorunun cevabı ise isimlendirilen için onun kavranılmasını gerektirecek 

açık bir lazımın olmaması ihtimalidir. F. RÀzí’ye göre ise, mutabakat iltizamı gerektirir. Çünkü her lafzın 

manasını tasavvur, onun dışında olmayan bir şeyi tasavvurdur.153 Bundan dolayı da lafız için bu mana 

üzerinde delÀlet olabilir. Semerúandí, F. RÀzí’nin bu görüşüne katılmamaktadır. Ona göre her lafzın 

manasının tasavvuru, bu manayı gerektirmez. Çünkü insan bir lafzın manasını tasavvur edebilir, ancak 

onun dışında bir şey aklına gelmeyebilir. Dahası bir kimse lafzın manasını bu mana ile tasavvur ettiği 

zaman, onun lazımını bilir. Ancak Semerúandiye göre bu, iltizamí delÀlette muteber bir durum değildir. 

Muteber kabul edilen, isimlendirilenin kendi halidir. Bir kimse ne zaman isimlendirilenin halini tasavvur 

                                                 
149 Bakınız: F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 4a; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 4a. 
150 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 14/15. 
151 Semerúandí, MŞ, vr.: 8b. 
152 Semerúandí, MŞ, vr.: 9a. 
153 F. RÀzí, el-Mulaòòaã,vr.:  2a. 
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ederse, onun mücerret tasavvurundan, delÀletin tahakkuk etmesi için ondan gerekeninin (lazımının) 

tasavvuru gerekli olur. İşte buradaki luzÿm ise “özel açık luzÿm” olarak isimlendirilir.154 

F. RÀzí el-Mulaòòaã’155ta iltizamí delÀletin terk edildiğini söylemektedir. F. RÀzí’ye göre 

iltizamí’nin terk edilmesi, onun delÀletinin vaz´i değil de, “aklí” olmasından dolayıdır. Semerúandí’ye 

göre F. RÀzí’nin bu görüşü bazı bilginler tarafından kabul edildi ve onlar da delÀletinin aklí olmasından 

dolayı ilimlerde “iltizamí”yi kullanmadılar. Çünkü onlara göre akli olan delÀlet, kastedileni kavramada 

kullanılmamaktadır. Buna karşın ilimlerde kullanılan lafızlarda kastedilen şey, kavranılırdır ve başka bir 

şekilde anlamaya da fırsat vermez.156 

Tam bu noktada Semerúandí ÚısùÀs’ta isim vermeksizin áazÀlí’den bir alıntı yapmaktadır. 

ÚısùÀs’taki gizli atfın áazÀlí’ye ait olduğunu ise şerhten öğreniyoruz. áazÀlí’ye157 göre, vaz’i delÀlet ile 

kastedilen şey, vaz vasıtasıyla olan şeydir. Bu da iki şekilde olmaktadır: Bu vaz ya sürekli olur. Bu 

durumda delÀlet “mutabakat” şeklinde ortaya çıkar. Ya da delÀlet bir vasıtayla ortaya çıkar. Bu durumda 

da delÀlet “tazammun” ve “iltizam” olarak ortaya çıkar. Çünkü tazammun ve iltizam, mutabakat 

vasıtasıyla gerçekleşirler. Vaz’i delÀlet sadece mutabakata özgü kılınırsa tazammunun da ilimlerde 

kullanılmaması gerekir; çünkü o da yapı itibariyle vaz’i delÀlete sahip değildir. Oysa tazammun ilimlerde 

kullanılır.158  Ancak Semerúandí’ye göre burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Eğer tazammun ve 

iltizam, yapıları itibariyle aklí delÀlet olmaları bakımından eşit olurlarsa, böyle bir durumda iltizamí 

medlÿl, tazammun olmaksızın lafzın isimlendirdiğinin dışında olur. Bu durumda da onun lafızdan 

anlaşılması çok uzak bir ihtimal olur. áazÀlí159’ye göre ise, iltizamí delÀletin asıl terk edilmesinin sebebi, 

onun lazımlarının sınırsız olmasıdır. Örneğin tavan duvarı, duvar temeli, temel yeri gerektirir. Yani 

iltizamí delÀlet, tek bir lafız için sonsuz medlÿl gerektirir.160 

F. RÀzí’ye göre ise,161 iltizamí delÀlette muteber olan, açık olan lazımlardır ve onlar da sonludur, 

hatta iltizamî delÀletin terk edilmesinin sebebi bu açık olan sonlu lazımlardır. Lazımların yapısı itibariyle 

ya açık olduğuna itibar edilir ya da edilmez. Eğer lazımların açık olduğuna itibar edilmezse, iltizamí 

                                                 
154 Semerúandí, MŞ, vr.:9b. 
155 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 2b. 
156 Semerúandí, MŞ, vr.:9b. 
157 Bkz.: áazÀlí, Düşünmede Doğru Yöntem —Mióaúúu’n-Naôar, Çeviren: Ahmet Kayacık, İstanbul 2002, s. 65-66. 
158 Semerúandí, MŞ, vr.:9b-10a.  
159 Bkz.: áazÀlí, Mièyaru’l-èİlm, Tahkik: Süleyman Dünya, Mısır 1961, s. 72. 
160Semerúandí, MŞ, vr.:10a. 
161 Bkz.: F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 2b. 
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delÀletin şartının “zihni luzÿm” olduğu yönünde açıklamanın bir anlamı kalmayacaktır. Eğer lazımların 

açık olduğuna itibar edilirse, böyle bir durumda da medlÿlleri zapt altına almak mümkün olmayacaktır. 

Yani bir anlamda sınırsız olacaklardır. Buna karşın lazımlar, bazen tek bir şahsa nisbetle açık olarak da 

bulunabilirler.162 

Òunecí ise, F. RÀzí’ye bu noktada itiraz eder. Ona göre163, F. RÀzí’nin söylediği gibi tek bir şahsa 

göre açık değil de, bütününe göre lazımların açık olması caizdir. Örneğin iki göreliden birinin diğerine 

delÀleti böyledir. Tıpkı babanın oğula delÀleti gibi.164 

Her ne kadar iltizamí delÀletin ilimlerde kullanılmaması konusunda görüş birliği olsa da, 

Semerúandí muhayyel bir itirazla bir adım daha ileri gitmektedir: İltizamí delÀletin ilimlerde terk edildiği 

tümüyle doğru değildir. Çünkü birçok bilgin şeyleri tarif ederken “eksik tanım (el-óaddu’n-naúıã)” ve 

“resm”in geçerliliği konusunda herhangi bir ihtilaf yaşamamışlardır. Bu da onların bu iki tarifin delÀletini 

iltizamí olarak kabul etmedikleri anlamına gelir. Çünkü mahiyet, her ikisinin medlÿlünün dışındadır. Bu 

durumda neden iltizamí delÀlet ilimlerde terk edilmiş olsun ki? 

Bu itiraza Semerúandí’nin cevabı nettir; ona göre, her iki tarif türünün delÀleti iltizamídir, 

tanımlayan ve resmeden de “eksik tanım ve resm” ile mahiyeti kastetmez. Eğer mahiyeti kastetselerdi 

tanımları ve resmleri bozuk olurdu. Onların kastettikleri şey, eksik tanım ve resmin medlÿlüdür. Burada 

bilinmesi gereken şey, “tam tanım (el-óaddu’t-tÀm)” olmayan tariflerle, ancak olsa olsa bir mahiyeti 

kendisi dışındakilerden ayırması kastedilebilir. İşte burada ayrılan bu şey, bu tarife uygun olarak 

medlÿldür. Bundan dolayı da iltizamí delÀlet ilimlerde kullanılmaz, ancak şiirlerde kullanılabilir.165 

Semerúandí lafızların delÀleti altında klasik geleneğe uygun olarak lafızların müfred ve mürekkeb 

olarak bölünmesini de ele alır. Semerúandí’ye göre de mutabakat ile delÀlet ya mürekkeb olur ya da 

müfred olur. Eğer mahiyete mutabakat ile delÀlette kastedilen, ister tahkiki, isterse takdiri olsun o şeyin bir 

parçasının bu mananın bir parçasına delÀleti ise, bu “mürekkeb”dir. Eğer değilse, “müfred”dir. Örneğin: 

Zeyd, kÀtiptir. Zeyd yazdı. Taş atan. Semerúandí tarifteki “ister takdiri olsun” ibaresini “ayağa kalk 

(úum)” gibi örnekleri “mürekkeb”e dÀhil etmek için söylediğini ifade etmektedir. Müfred ise, 

Semerúandí’ye göre, dört kısımdır: Birincisi, kesinlikle hiçbir parçaya sahip olmayan müfreddir. Örneğin 

kendi başlarına “c” ve “z” harfleri böyledir. Çünkü artık bunların delÀlet konusu olabilecek hiçbir parçası 

                                                 
162 Semerúandí, MŞ, vr.:10a. 
163 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 4b-5a. 
164 Semerúandí, MŞ, vr.:10a. 
165 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 16/18; Semerúandí, MŞ, vr.:10a-b. 



 49 

yoktur. İkincisi, bir parçaya sahip, ancak bu parça bir manaya delÀlet etmez. Örneğin “Zeyd” gibi. 

“Zeyd”in harflerden müteşekkil parçaları vardır, ancak bunlar bir manaya delÀlet etmezler. Üçüncüsü, 

müfredin parçaları olur ve bu parçalar bir manaya delÀlet eder. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, 

bu parçaların delÀletinin bu manaya ilişkin olmadığıdır. Bunun örneği “Abdullah” ismidir. Bu bir şahsa 

isim olarak verilebilir. Bu durumda “Abdullah” ismini “abd” ve “Allah” olarak parçalarına ayırdığımızda, 

hem “abd” ve hem de “Allah” bir manaya delÀlet eder. Ancak bu manalar, kendisini “Abdullah” olarak 

isimlendirdiğimiz şahsın dışında şeylerdir. Yani onların delÀlet ettikleri şeyler, bu isimlendirilen kişiyi 

ilgilendirmez. Dördüncüsü ise, müfred, parçalara sahip olur ve bu parçalarda o mananın bir parçasına 

delÀlet ederler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey ise, bu delÀletle bütünüyle o şeyin 

kastedilmediğidir. Örneğin “konuşan/düşünen canlı” gibi. Bununla bir insan ferdi isimlendirilebilir. Bu 

ibaredeki parçaların her biri, bu ibarenin anlamının bir parçasına delÀlet eder. “Konuşan/düşünen” 

canlıdır, denilebildiği gibi, “bazı canlılar, konuşan/düşünendir”de denilebilir. Ancak canlı demekle biz 

“konuşan/düşünen”i kastetmiş olmayız doğrudan. Semerúandí’ye göre “mürekkeb lafız” “bileşik söz” 

olarak da isimlendirilir. Ancak ona göre, bazıları “bileşik lafzı” “konuşan/düşünen canlı” gibi şeylerle 

kayıtladılar. “Mürekkeb”i ise bir manaya delÀlet eden, ancak bu mananın bir cüzüne delÀlet etmeyen şeyle 

kayıt altına aldılar. Yukarıda zikrettiğimiz “Abdullah” örneği gibi. Semerúandí’ye göre, mahiyete delÀleti 

“mutabakat” ile kayıtladılar. Çünkü yukarıda da zikredildiği gibi, iltizamí delÀlet ilimlerde 

kullanılmamaktadır. Bazen tek bir lafız, tazammuna nisbetle beraberce müfred ve mürekkeb olabilir. Bu 

durumda da onun müfred mi, mürekkeb mi olduğu tesbit edilemez. Örneğin “yürüyen canlı”, tazammun 

delÀletiyle “canlı”ya delÀlet eder, ancak onun cüzleri, mutabakat ve tazammun ile kendisinin manasının 

cüzlerine delÀlet etmez. İşte bundan dolayı da müfret olur. Aynı şekilde “yürüyen canlı” ifadesi, cüzlerinin 

delÀletiyle beraber tazammun delÀletiyle “yürüyen cisme” delÀlet edebilir. Bu durumda da “mürekkeb” 

olur. Bir şeyin “beraberce müfred ve mürekkeb olması” ibaresiyle kastedilen şey, SemerkÀndí’ye göre, 

mutbakatla delÀletin bazen müfred, bazen de mürekkeb olmasıdır.166 

Lafızların delÀleti altında ele alınan bir diğer konu da müfret ve mürekkebin türleri ve bunlara 
ilişkin problemlerdir.  

ÚısùÀs’ın en önemli kaynaklarından biri İbn SínÀ’dır. Bundan dolayı da Semerúandí “müfred”in 

isim, kelime ve edat olduğunu zikrettikten sonra İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-ŞifÀ’sından bu üçü hakkında alıntı 

                                                 
166 Semerúandí, MŞ, vr.:10b-11a. 
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yapar. İbn SínÀ’ya göre isim, “zamandan soyutlanmış mana için ortaya konulan müfred lafızdır.”167 

Kelime ise “üzerine delÀlet ettiği şeyle beraber zamana da delÀlet eden müfred lafızıdır. Onun delÀleti 

kendisinin dışındaki söylenen şeye, yani kendisi dışındaki kurucu olduğu şeye daima delil olur.”168 Bu 

durumda “kelime”nin tanımı “geçmiş, dün, sabahlık, öncelik” gibi şeylerin çelişiği olur. İbn SínÀ’ya göre, 

delÀlette muteber olan, zamanın delÀletinin lafzın manasının bizzat kendisine ve o lafzın bir parçasına 

olmadığı, bilakis o kelimenin mefhumunun bizzat kendisine-örneğin “dün” gibi- ve parçasına-örneğin” 

önce gelen” gibi- olmasıdır. İbn SínÀ edatları da ismin tanımına dÀhil etmiş ve onları, tıpkı fiiller nasıl 

varlık bildiren kelimelere tabi ise, isimlere tabi olarak kabul etmiştir.169 Çünkü edatlarda zaman 

soyutlanmış olarak vaz edilen müfred lafızlardır.170 

Òunecí ise zamanın kelimenin bizzat kendisinden çıkarılması konusunu kabul etmemiştir. Ona 

göre171 İbn SínÀ’nın  “kelime”nin tanımı konusunda söyledikleri şöyle anlaşılmalıdır:  Örneğin “yürüdü 

(meşÀ)” lafzını ele alalım. Bu lafız burada “yürüme işi”ne delÀlet eder ve yürüme işine delÀlet ettiği içinde 

nisbeti, bu nisbetin zamanının konusuna olur. İşte tam bu nokta da zaman, bu oluşun ve nisbetinin bir 

konuya oluşunun dışındadır. Eğer zaman, “yürüdü”nün medlÿlüne dÀhil olursa bu, zamanın hariç 

tutulmasından kastedilen şeydir işte. Oysa “önce gelen” lafzı “yürüdü” gibi değildir. Çünkü o, bir oluşa 

delÀlet eder ve onun nisbeti de herhangi bir konuya olur. Bu durumda da bu oluşun dışında olan bu 

nisbetin zamanına delÀlet etmez. Aynı şekilde bu nisbet, “sabah olan” vb. konuya nisbete delÀlet etmez. 

Burada “nisbet” ile kastedilen, “yürüdü”nün Zeyd hakkında doğrulanması gibi,  bir konu hakkında 

doğrulanan nisbettir. Bu da Òunecí’ye göre İbn SínÀ’nın “kendisi dışındaki söylenen şeye daima delil 

olur” sözüyle kastedilendir. “Sabahlık” olarak ifade edilen ise bu şekilde bir konuya nisbete dÀhil değildir. 

Çünkü o, sabah vakti içilen şeye isim yapılmıştır veya bu vakitte içilen şeyin içilmesinin ismi 

yapılmıştır.172 

Semerúandiye göre, Òunecí’nin zikrettikleri şeyler üzerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar 

bulunmaktadır. Ona göre zaman, delÀlet ettiği şeyle beraber hem zamana, hem de  “yürüdü”nün Zeyd’e 

nisbet edilmesinde olduğu gibi başka bir şeye nisbet edilen oluşa delÀlet eden müfred lafız olur. Bu ise, 

                                                 
167 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbare, s. 10. 
168 İbn SínÀ, el-èİbare, s. 17. 
169 İbn SínÀ, el-èİbare, s. 29. 
170 Semerúandí, MŞ, vr.:11a. 
171 Bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 5a. 
172 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 18/20—21. 
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Semerúandí’ye göre, bir şeyi daha kapalı olan veya bizzat kendisiyle tanımlamak olur.173 Tanım noktai 

nazarından baktığımızda da bir şeyin daha kapalı bir şey veya bizzat yine kendisiyle tarif edilmesi, bir tarif 

yanlışıdır. Böyle bir durumda tarif, efradını cami, ağyarını mani olmamaktadır. Burada kapalı olan durum 

şudur: “Yürüdü” lafzı, fiil denilen lafzın bizzat kendisinden daha özeldir. Daha özelin de daha kapalı 

olduğu açıktır. Bir şeyin bizzat kendisiyle tanımlanması olgusuna gelince, eğer “yürüdü” ile kastedilen 

“fiil”in bizzat kendisi ise, onun ortaya çıkardığı şey ancak “temsil” olur, tanım olmaz.174 Semerúandí’ye 

göre, Òunecí’nin açıklamaları kabul edilse bile, bu durumda  “heyhat” gibi isim-fiiller zamandan nasıl 

hariç tutulacak? Çünkü bu isim-fiiler de bu nisbete delÀlet etmektedir. 

SemerkÀndí; Òunecí’nin İbn SínÀ’yı yanlış anladığını düşünmektedir. Çünkü doğru olan İbn 

SínÀ’nın zamanı manadan çıkarmak istemesidir. Yoksa Òunecí’nin anladığı gibi “kelimenin bizzat 

kendisi”nden çıkarmak istemesi değildir. Çünkü zaman, içeriği (bi-mÀddetihi) bakımından kendisine 

delalet eden kelime lafzı olan manadan çıkarılmıştır. Zira kelime lafzı, ancak içeriği bakımından herhangi 

bir oluşa delÀlet edebilir. Semerúandí’nin burada içerikten kastettiği şey ise, o kelimenin harflerinden 

oluşan bütün; siga ile kastettiği şey ise, harflerden ve bu harflerin harekelerinden ve sakin olmalarından 

ortaya çıkan biçimdir. Bu da gramer açısından “vezin” olarak isimlendirilen şeydir. Bu durumda ortaya 

çıkan şey, zaman ve nisbete delÀlet, içeriği bakımından değil de, sigası bakımından olur. Sigası 

bakımından delÀlet ise ya tamamen olur, ya bazı harekeler ve sukunlar ile olur, ya fazlalık ve eksiklikle, 

ya da içerikle beraber olur. Bu noktaya geldiğimizde zamanın, kelimenin içeriğinin manasından hariç bir 

şey olduğunu görürüz. Bu durumda da ortaya çıkan çelişkilerin tamamı sakıt olur. Çünkü bütünde içerik 

zamana delÀlet eder. SemerkÀndí, eğer bu şekilde anlaşılırsa, İbn SínÀ’nın kastettiklerini doğru anlamış 

oluruz, demektedir. Ancak ona göre bu, dillerden herhangi biri hakkında içeriği bakımından zamana 

delÀlet eden müfred lafız olmazsa tamam olmuş olur. Eğer bir dilde içeriği bakımından zamana delÀlet 

eden müfred bir lafız bulunursa, kelime hakkında yapılan bu tarif efradını cami bir tarif olmaktan çıkar. 

Çünkü kelime, kelimenin tarifinin dışında kalmış olur.175 

Diğer taraftan müteaòòirÿndan bir grup bilginin kelimenin zamana olan delÀletini sigası ve 

vezniyle kayıtladıklarını söylemektedir. Onlara göre kelime, tam bir manaya delÀlet eder. Ve zamana 

delÀleti de sigaları ve vezinleri bakımındandır. Çünkü kelimeler, ancak içerikleri bakımından delÀlet 

                                                 
173 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 18/20-21. 
174 Semerúandí, MŞ, vr.:11b. 
175 Semerúandí, MŞ, vr.:11b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 18-19/20-21. 
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ederler. Böyle bir durumun Arap dilinde geçerli olmadığını söyleyerek itiraz ettiler. Bütün dillere gelince, 

onlarda da böyle bir şey yoktur. Çünkü Arapça dışındaki bazı dillerde geçmiş ve gelecek arasında 

müşterek bir siga vardır. Örneğin Farsçada “Àmed” kelimesi “geldi”; “Àyed” kelimesi ise “geliyor” 

anlamındandır ve her ikisinin sigası ortaktır. Oysa mantık tümel işleri inceler. 176 

Òunecí ise, müteaòòirÿnun bu görüşünü Arapça kelimelerin zamana sigalarıyla delÀlet ettiğini 

söyleyerek düzeltmek istemektedir. Hatta o zaman, ona göre, kelimenin tanımında şöyle denilmeli: 

“Kelime, zamana delÀleti sigası ve vezniyle veya bu tarifte bütün dillerdeki kelimeleri derç eden bu lafzın 

müradifi olan şey olmakla beraber tam bir manaya delÀlet eden müfret lafızdır.” Çünkü sigası bakımından 

delÀlet etmeyen şey, yapısı bakımından sigasıyla delÀlet eden şeye muradif olduğundan dolayı “bu lafza 

muradif olan şeye” sözünü de içine alır.177  

Semerúandí’ye göre Òunecí’nin bu düzeltmesinde de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. 

Çünkü Òunecí burada mahiyeti fertlerle tarif etmektedir. Eğer bir tarifte mahiyet değil de, fertler alınırsa 

bir şey kendisinden daha kapalı olan şey ile tarif edilmiş olur. Òunecí’nin düzeltmesine göre Arapça 

olmayan kelimenin tarifi, o zaman, sigasıyla zamana delÀlet eden başka bir dilin kelimesinin lafzı için eş 

anlamlı olan müfred lafız olur. Bu durumda da sigasıyla zamana delÀlet eden başka bir dilin kelimesinin 

lafzı için eş anlamı olan Arapça olmayan lafzın varlığını bilme, Arapça olan kelimenin varlığını bilmekten 

daha kapalı olacaktır.178 

Daha sonra Semerúandí “kelime”nin türleri hakkında bilgi verir. Seleflerini takiple kelimeyi 

“hakiki” ve vucÿdí” olarak ikiye ayırır. Hakiki kelime, bir oluşa delÀlet eder. Nisbeti de herhangi bir 

konuyadır. Zamanı da “yürüdü” gibi mazidir.179 Vucÿdí kelimeye gelince, o da oluşun faile nisbetine ve bu 

nisbetin zamanına delÀlet eder. Ancak bu oluşun mefhumuna delÀlet etmez. Arap dilindeki “-idi, oldu” 

gibi anlamları sahip olabilen “kÀne” ve “ãÀre” gibi kelimler bu türdendir. Gramerciler bu türden kelimeleri 

“eksik fiiller” olarak isimlendirirler.180 

Vucÿdí kelimenin de bir oluşa delÀlet ettiğini, netice de bir konu için bir şeyin varlığından 

haberdar ettiğini söylesek, bu anlamda da onun hakiki bir kelime olduğunu kabul etsek ne olur?  

                                                 
176 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 19/21. 
177 Semerúandí, MŞ, vr.: 12a. 
178 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 19-20/21. 
179 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 20/21-22. 
180 Semerúandí, MŞ, vr.: 12a. 
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Semerúandí’nin bu soruya cevabı açıktır. Ona göre, bir oluşa delÀlet etme olgusu fiillerin tamamı 

için ortaktır. Çünkü fiillerin tamamı herhangi bir konu için bir şeyin varlığına delÀlet ederler. Ancak 

hakiki olan kelimler, oluşa delÀlet etme işini vucÿdíler olmaksızın da yaparlar. Bundan dolayı da 

vucÿdilerden farklıdırlar.181 

Mantıkçılar ile gramerciler arasındaki bir diğer tartışma konusu ise, her fiilin kelime olup 

olmamasıdır. Mantıkçılar gramercilerin “fiil” olarak isimlendirdikleri şeyleri kelime olarak kabul 

etmezler. Örneğin “yürüyorum (emşí), yürüyor (yemşí) ve yürüyorsun (temşí)” lafızları gramerciler 

indinde fiildir. Ancak bu lafızlar mantıkçılar nezdinde kelime değildir. Mantıkçılar bunları neden kelime 

olarak görmemektedirler? Onlara göre bu türden lafızlar, doğruluk ve yanlışlık ihtimali taşırlar. Bu 

ihtimali taşıdıklarından dolayı da müfred olmazlar, bilakis mürekkeb olurlar. Müfred olan lafzın da 

doğruluk ve yanlışlık değeri taşımayacağı açıktır. İkinci olarak “yürüyorum (emşí)” lafzındaki “-um( 

hemze)” konuşana delÀlet etmektedir. Bu durumda ortaya “ben yürüyorum” ifadesi çıkacaktır. Böyle bir 

ifade müfred değil, mürekkeb konumundadır ve doğruluk ve yanlışlık değeri alabilir.182 

Mantıkçıların gaib olan ve olmayan siga arasında fark gördüklerini söyleyen Òunecí183, gaib 

olmayan ile gaib olan arasında bir fark olmadığını düşünmektedir. Çünkü tek başına gaib olmayan bir fiil, 

kelam (söz) olmaz. Belki bir zamirle beraber söz olabilir. Örneğin “yürüyorum”daki ben; 

“yürüyorsun”daki sen gibi. Tek başına duyulan bir şey de söz değildir, bilakis bu duyulan şeyden ve zamir 

olan isimden oluşan sözün bir parçası olur. Örneğin “yürüyor” gibi. Bu lafız ancak zamirle beraber olunca, 

söz olur. Tek başına kullanıldığında ise, müfred olur.184 

Semerúandí, Òunecí’nin bu görüşüne katılmamaktadır. Ona göre gaib siga ile zamir beraber 

olduğunda söz oluşmaz. Böyle bir oluşma, ancak onun mefhumu dinleyen nezdinde belirlenmiş olduğunda 

olur. Semerúadí’ye göre İbn SínÀ da185 aynı şekilde düşünmektedir.186 

Diğer taraftan İbn SínÀ187 geçmiş (mazi) sigasını ve “dövdü, döven, dövülen” gibi türemiş isimleri 

de mürekkeb kabul etmektedir. Çünkü mastarlardan oluşan her birinin kendine ait özel bir sigası vardır. 

Dolayısıyla bu ikisinin cüzlerinden her biri mananın cüzlerine delÀlet eder. 

                                                 
181 Semerúandí, MŞ, vr.: 12a. 
182 Semerúandí, MŞ, vr.: 12a. Bilginin geleneği için bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbare, s. 17-18;  
183 Bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 5b-6a. 
184 Semerúandí, MŞ, vr.: 12b. 
185 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbare, s. 19.                                                                                                                         
186 Semerúandí, MŞ, vr.: 12b. 
187 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbare, s. 18.                                                                                                                         
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Semerúandí’ye göre bu, terkipten oluşan mananın orada ya lafızlar veya harfler ve kendisinden 

cümlenin oluşturulduğu hecelerden oluşan cüzleri olduğu şeklinde cevaplanabilir. Buna karşılık mastar ile 

siga arasında bu türden, yani lafızlar, harfler ve heceler türünden bir ilişki yoktur.  Hece, hareke ve ikincisi 

sakin olan iki harften oluşur. Örneğin “meşÀ (yürüdü)” fiili “me-şÀ” olarak iki heceli, “õehebe (gitti)” fiili 

ise “õe-he-be” olarak üç hecelidir.188 

Lafızların delÀleti başlığı altında SemerkÀndi tarafından ele alınan dördüncü konu ise, Müslüman 

filozoflar tarafından “lafızların manaya nisbeti”  olarak isimlendirilen konudur. Aristoteles KitÀbu’l-

MeúÿlÀt189 adlı eserine doğrudan bu konu ile başlar. “Lafızların manaya olan nisbeti” türünden bir 

isimlendirmeyi Müslüman mantıkçıların yaptığı söylenebilir. Gerçi FÀrÀbí190 ve İbn SínÀ’nın191 MeúÿlÀt 

adlı eserlerinde böyle bir isimlendirme görülmemektedir. İbn SínÀcı geleneğe tabi olan Behmneyar (ö. 

1066)’ın192et-Tuóaããil’inde “isimler ve manaları arasındaki münasabet” isimlendirmesi bulunmaktadır. F. 

RÀzí’nin el-Mulaòòaã193 adlı eserinde bu konu “müfred ve müellef lafızlar hakkında” adlı başlıktan sonra 

birinci konu olarak “lafızların manaya olan nisbeti” şeklinde isimlendirilmektedir. Aslında bu türden bir 

isimlendirmeyi F. RÀzí’den önce áazÀlí’nin Mièyaru’l-èİlm194 adlı eserinde görmekteyiz. F. RÀzí’den 

sonra Naãıru’d-Dín et-Ùÿsí’de EsÀsu’l-İútibÀs195 adlı eserinde “lafızların manaya nisbeti” isimlendirmesini 

kullanmaktadır. 

Diğer taraftan burada dikkatimizi çeken şey ise, yukarıda kendilerine atıfta bulunduğumuz 

filozoflardan Aristoteles, İbn SínÀ, Behmenyar adı geçen konuyu Kitabu’l-MeúÿlÀt adlı eserlerinde ele 

alırlarken, áazÀlí eserinin mukaddimesinde lafızla ilgi bölümde ve F. RÀzí ise tasavvurların elde edilmesi 

başlığı altında ele almaktadır. Naãıru’d-Dín et-Ùÿsí ise eserinde “meúÿlat” bölümü ayırmışsa da adı geçen 

konuları “medòal (ísÀgÿcí)” bölümünde ele almaktadır. Keşşí de, adı geçen konuları “medòal (ísÀgÿcí)” 

bölümünde değil de, ondan önce esere girişte incelemektedir.196 Semerúandí de F. RÀzí’ye tabi olarak adı 

                                                 
188 Semerúandí, MŞ, vr.: 12b-13a. 
189 Arisùÿ, KitÀbu’l-MeúÿlÀt, (Manùıúu Arisùÿ-I içinde)Tahkik: Abdurrahman Bedevi, Lübnan-Kuvveyt 1980, s. 33. 
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191 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-MeúÿlÀt, Tahkik: G. Anavati, Maómÿd Muóammed el-Òudayrí vd., Kahire 1957. s. 9. 
192 Behmenyar b. Merzuban, et-Tuóaããil, Tahkik ve Taèlik: Murtaza Mutahhari, Tahran 1375, s. 23. 
193 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 4b. 
194 áazÀlí, Mièyaru’l-èİlm, s. 81. 
195 Ùÿsí, Esasu’l-İútibÀs,  s. 36. 
196 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú,  vr.: 13b-14a. 
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geçen konuların tasavvurların elde edilmesi adını verdiği birinci makalesinin lafızların delÀleti kısmında 

ele almaktadır.  

Semerúandí’ye göre eğer müfred lafzın manası tek bir şahısla birleşirse, bir başka ifadeyle 

mananın birçok şey arasında ortak olduğunu akletmek mümkün değilse, bu “işaret (alem) olur.197 Eğer 

müfredin manası bir şahısla birlik sağlamaz ise, durum ne olur? sorusunun cevabını Semerúandí 

zikretmemektedir. Urmeví’ye göre, eğer bir şahısla birlik oluşturmaz ise, “gizli (muêmarran)” olur198. 

Semerúandí, bazı mantıkçıların bunu zamirlerle nakzetmeye çalıştıklarını söylemektedir. Bu mantıkçılara 

göre “ben” ve “sen” gibi zamirlerde manası muşahhastır, ancak “işaret (alem)” kabilinden değildir. Ancak 

Semerúandí’ye göre bu itiraz çok da ciddi değildir. Çünkü zamirin manası tür olarak birlik ifade eder, 

yoksa şahıslaşma bakımından birlik ifade etmez. Zira şahıslaşma bakımından birlikte, tasavvur edilen şey, 

sadece bir şahısladır. Buna mukabil, tür olarak birlik ise, tasavvur edilen şey, mefhumu bakımından eşit 

birçok şahsa sahip olabilir.199 

İkinci olarak eğer müfred lafzın manası bir şahısla değil de, bir tür ve türün dışındaki şeylerle 

birlik sağlarsa, yıldızlar gibi ister zihin dışında mevcut olsunlar, anka kuşu gibi ister zihin de mevcut 

olsunlar, isterse de bazısı olmaksızın bazı mevcut olan şeyler olsunlar düşüncedeki fertleri manalarıyla eşit 

olursa, bir anlamda fertleri uyum içinde olursa “mutevÀtı (tam-uyum)” olur. Buna mukabil, üçüncü olarak 

eğer fertleri manasıyla eşit seviyede olmazsa, yani biri daha şiddetli, daha kuvvetli, daha evla veya daha 

önce olursa, bu durumda “müşekkek” olur. Örneğin “beyazlık”. Bunu “müşekkek” şeklinde düşünürsek, 

kardaki beyazlık ile fildişindeki beyazlığın derecesi aynı değildir. Örneğin “varlık”ı ele alalım. Varlık, 

Vacib’in dışındaki şeylere nisbetle Vacib’te hem daha evla hem de daha öncedir.200 

Diğer taraftan eğer müfred lafzın manası çoğalırsa ne olacaktır? Böyle bir durumda müfred ya 

hepsi için konu olur ya da konu olmaz. Eğer hepsi için konu olursa, onların manalarına nisbetle “müşterek 

(ortak)” olarak isimlendirilir. Eğer nisbet edildiği manalardan her birine nisbet edilirse “mücmel (özel)” 

olarak isimlendirilir.201 Semerúandí ÚısùÀs’ta bu konuları oldukça özet anlatmaktadır. Ancak şerhe 

baktığımızda “müşterek”liğin dört şey arasında olduğunu görüyoruz. Ona göre “müştereklik” (1) doğru 

arasında olur. Örneğin Tümel ve tikel arasındaki doğruluk değeri gibi. İmkÀn-ı Àmm ve òÀã için imkÀn 

                                                 
197 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 22/24-25. 
198 Urmeví, Meùalièu’l-EnvÀr, s. 8. 
199 Semerúandí, MŞ, vr.: 13b. 
200 Semerúandí, MŞ, vr.: 13b. 
201 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 22/24-25.. 
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bunun örneğidir. (2) Sıfat ve zat arasında bir müştereklik olabilir. Güneşin hem ışığı, hem de cirmi için 

kullandığımız “güneş” lafzı gibi. (3) Parça ve sıfat arasında da bir ortaklık olabilir. SemerúÀndí’nin bu türe 

verdiği örnek “konuşan/düşünen”dir; bu, akledilenleri ve lafzı idrak eden şey olur. (4) Farklı şeyler 

arasında da ortaklık ortaya çıkabilir. Bu türün örneği “göz”dür. Çünkü görme organı ve suyun çıktığı yer 

anlamında kullanıldığı gibi, güneşin yuvarlaklığı anlamında da kullanılır.202 Görüldüğü gibi lafız ortak 

olmakla beraber nisbet edildiği şeyler oldukça farklı ve hiç birisinin diğeriyle bir benzerliği yoktur. 

Semerúandí’nin ortaklık hakkında zikrettiklerini Ùÿsí, isimlendirmeksizin neredeyse aynı 

örneklerle zikretmektedir.203 Dolayısıyla bu anlamda Semerúandí’nin Ùÿsí’ye katıldığını söylenebilir. 

Lafızların manalara nisbeti hakkındaki bir diğer konu ise, lafızların manalarının bir diğerine 

aktarılmasıdır. Semerúandí’ye göre aktarılan lafızları “nakledilen (menúÿl) lafızlar” olarak isimlendirmek 

mümkündür. Ancak nakledilen lafızların türleri nakledenlere göre farklı isimler almaktadır. Örneğin 

“şer’i, ıstılahi veya örfi olarak nakledilen lafızlar” vardır. Şer’i olarak nakledilen lafza Semerúandí’nin 

örneği “ãalÀt” kelimesidir. Bu kelime birincil anlamda “dua” için söylenilmiştir. Ancak Úur’Àn onu adab 

ve erkÀnı belirli bir ibadet türüne naklederek kullanmıştır. Örfi olarak nakledilen lafza ise filozofların 

“illet, maèlÿl, devr ve teselsül” terimleri örnek olarak verilebilir. Örfi olan naklin örneği ise, “dÀbbe 

(canlı)” lafzıdır. İlkin bu kelime yeryüzünde yaşayan bütün canlılar için kullanılırken, daha sonra at ve 

eşeğe nakledilmiş ve onlara has kılınmıştır. Semerúandí’ye göre nakle konu olan lafızlar ikinci 

anlamlarına kıyasla nakleden indinde “hakiki”; ikinci anlamlarına kıyasla nakleden indinde “mecaz ve 

müstear” olarak isimlendirilirler.204  

Son olarak eğer müfret lafız başka bir lafızla manası bakımından uyumlu olursa, “muteradif (eş-

anlamlı)”; eğer manalar uyum içinde olmazsa, bir anlamda birbirinden bütünüyle ayrı olursa “mutebayin 

(ayrı)” olarak isimlendirilirler.205 Semerúandí “mutebayin (ayrı)” durumunun yedi şey arasında olduğunu 

söylemektedir. Ona göre ayrılık (1) iki zat arasında olabilir. Bunun örneği insan ve attır. Bu iki şeyin 

fasılları bakımından bir ortaklıkları söz konusu değildir. (2) Zat ve parçası arasında bir ayrılık olabilir. 

İnsan ve konuşan/düşünen bunun örneğidir. (3) Zat ve sıfatı arasında bir ayrılık olabilir. İnsan ve kÀtip bu 

ayrılığın örneğidir. (4) Parça ve sıfat arasında bir ayrılık vuku bulabilir. Konuşan/düşünen ve kÀtip 

arasındaki ayrılık bu türdendir. (5) İki sıfat arasında da ayrılık ortaya çıkabilir. Bilen ve kÀtip buna 

                                                 
202 Semerúandí, MŞ, vr.: 13b. 
203 Bkz.: Ùÿsí, Esasu’l-İktibÀs,  s. 37. 
204 Semerúandí, MŞ, vr.: 13b-14a; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 22/24-25. 
205 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 22/24-25. 
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örnektir. (6) Sıfat ve sıfatın sıfatı arasında da bir ayrılık ortaya çıkabilir. Konuşan ve fasíh arasındaki 

ayrılık da bunun örneğidir. (7) Zat ve zatın ve sıfatın toplamı arasında bir ayrılık ortaya çıkabilir. Bu 

sonuncunun örneği de kılıç ve Hint çeliğinden yapılan kılıçtır.206 

 “Ayrı” lafızlar hakkında yukarıda Semerúandí’nin zikrettiği yedi tür ayrımı, Semerúandí’den 

önce Keşşí’nin ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú adlı eserinde de bulmak mümkündür.207 

Müellifimizin lafızların delÀleti altında ele aldığı son konu “mürekkeb (bileşik)”lerdir. Ona göre 

bileşik ya “söz (el-kelÀm)” olur, ya da olmaz. Söz ise, dinleyenin üzerinde sukut edebildiği, başka bir 

lafızla birleşmeye ihtiyaç duymayan bir manadır. Örneğin: Ateş, sıcaktır. Kar, beyazdır. Eğer bu söz doğru 

ve yanlış ihtimalini taşırsa, bu durumda “önerme, haber” veya “kesinlik bildiren söz” olarak isimlendirilir. 

Doğruluk ve yanlışlık değeri taşıyan bu türden sözler “tasdiklerin elde edilmesi”nde fayda temin 

ederler.208 

Semerúandí “söz” hakkında eğer doğru ve yanlışlık değeri alırsa, önerme, haber veya kesinlik 

bildiren söz olur, ifadesini muhayyel bir itiraz getirmekte ve onu cevaplamaktadır. Ona göre, doğru ve 

yanlışa muhtemel dersek, bazı önermeler bu tarifin dışında kalır. Çünkü önermelerden öyleleri vardır ki, 

yanlış olması mümkün değildir. Bir, ikinin yarısıdır, önermesi bu türdendir. Diğer taraftan da 

önermelerden öyleleri vardır ki, doğru olması mümkün değildir. Bir, ikinin zayıfıdır, önermesi de bu 

türdendir. 

Semerúandí yukarıdaki muhayyel itirazı şöyle cevaplamaktadır: Önerme denilen şey zaten, 

zihindeki anlamı bakımından bir şey hakkında haber bildiren şeydir. Bu haber bildirimi zorunlu olarak 

doğru ve yanlıştan birini belirler.209 

Semerúandí’nin bu cevabından anlaşılan, bu tarifle bazı önermeler dışarıda kalmamaktadır. Çünkü 

kesinlikle doğru olan önerme, kesinlikle yanlış olmayan; kesinlikle yanlış olan, kesinlikle doğru olmayan 

önerme demektir. Bu durumda önerme her ikisini de havidir. Bundan dolayı da yukarıdaki muhayyel itiraz 

geçerli değildir. Ayrıca, bir önermenin aynı anda iki değeri de aldığı düşünülmemelidir.  

Söz sadece kesinlik bildiren bir önerme veya haberden mi ibarettir? Bunun cevabı hayırdır. Çünkü 

bazı sözler, doğruluk ve yanlışlık değeri almaz. Bunlar soru, dua, nida, emir, nehiy, temenni, rica ve 

iltimas sözleridir.210 

                                                 
206 Semerúandí, MŞ, vr.: 14a 
207 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú,  vr.: 14a. 
208 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 22/25.; Semerúandí, MŞ, vr.: 14a. 
209 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 23/26. 
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Söz (el-kelÀm) olmayan bileşiğe gelince, bunlar da ya iki isim veya bir isim ve kelimeden oluşan 

kayıtlı hükümler olabilir. Örneğin  “konuşan/düşünen canlı” burada iki isim birbirini kayıt altına almıştır. 

Ancak burada doğruluk ve yanlışlık değeri söz konusu değildir. “Taş atan” veya “gülen kimse” gibi 

örneklerde bu kabildendir. Semerúandí’ye göre biz, bunların faydasını tasavvurları elde ederken görürüz. 

Çünkü tanımlar ve resimler ancak bu kabildendir. Bundan dolayı da ne iki isim arasında, ne bir isim ve 

kelimden oluşur. Bunlar bir isim ve edattan veya bir kelime ve edattan oluşurlar. Semerúandí’nin bunlara 

verdiği örnek şunlardır: Zeyd —in içinde. —de dövüldü.211  

Mantıkçılara göre “söz (el-kelÀm)” iki isim veya bir isim ve bir kelimeden oluşur. Çünkü söz, 

üzerine hüküm verilen ve kendisiyle hüküm verileni gerektirir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, ismin 

her ikisi de, yani hem üzerine hüküm verilen ve hem de kendisiyle hüküm verilen olabileceğidir. Diğer 

taraftan kelime, asla üzerine hüküm verilen olmaz, o daima kendisiyle hüküm verilen olur. Edatların 

durumuna gelince, onlar sadece kelime veya isimle bir araya gelerek sözü oluşturamazlar. Onların görevi 

sözün tamamlayıcı bir parçası olmaktır.212 

    

1111.2.2.2.2---- Tümel ve Tikel Tümel ve Tikel Tümel ve Tikel Tümel ve Tikel    

Tümel ve tikel konusu, Semerúandí tarafından, dört başlık altında ele alınmıştır. Birincisi, tümel 

ve tikelin tanımları; ikincisi, tümelin ve tikelin konu ve yüklem olma durumları; üçüncüsü, tikelin türleri 

ve kavramlar arası ilişkiler; dördüncüsü, tümelin türleri. 

Semerúandí’ye göre, bir şeyin tasavvurunun bizzat kendisi kendisini ortaklıktan men ediyorsa, 

“tikel”dir.213 Tikelin örneği Zeyd ve bu cisimdir214. Eğer ortaklıktan men etmiyorsa, “tümel”dir.215 Tümelin 

örneği de “insan” ve “cisim”dir. Bu türden şeyler ister hariçte olsun, ister olmasın; ister bazısı hariçte 

olsun bazısı da olmasın fark etmez ve onlar tümel sayılırlar. Bu anlamda Semerúandí’ye göre “tümel” in 

altı türü vardır. Vehmimizdekilerin fertlerinin hariçte olması imkÀnsız da olabilir, imkÀnsız olmayabilir 

de. İmkÀnsız olabilir. BÀrí’nin ortağının olmaması gibi. Veya iki çelişiğin bir arada bulunamaması gibi. 

Eğer fertlerinin hariçte olması imkÀnsız değilse, bu durumda ondan bir şey hariçte bulunabilir de 

                                                                                                                                                              
210 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 22/25.. 
211 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 23/25-26; Semerúandí, MŞ, vr.: 14a. 
212 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 23/26; Semerúandí, MŞ, vr.: 14a. 
213 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 23/26. 
214 Semerúandí, MŞ, vr.: 15a. 
215 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 23/26. 
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bulunmayabilir de. Eğer hariçte bulunması imkÀnsız olmamasına rağmen bulunmayan bir şeyin olduğunu 

söylersek, bunun örneği “anka kuşu” veya “yakuttan bir dağ”dır. Bunlar hariçte bulunması imkÀnsız 

olmamakla beraber, hariçte, yani zihin dışında bulunmayan şeylerdir. Eğer hariçte bulunursa, nasıl 

bulunacaktır? Tek bir şey olarak mı, birden fazla şey olarak mı? Her iki şekilde de bulunabilir. Eğer tek 

bir şekilde bulunursa, benzerinin imkÀnıyla beraber tek bir şey olarak bulunabilir. Bu türden hariçte 

bulunmanın örneği Güneş ve Ay’dır. Her ne kadar bunlar hariçte tek olarak bulunuyorlarsa da, aslında 

benzerlerinin bulunması imkÀnsız değildir. Diğer taraftan hariçte tek bir şey olarak bulunmasına karşın, 

benzerinin hariçte olması imkÀnsız olabilir. BÀrí olan Allah gibi. Bizim bilgilerimiz her ne kadar onun 

varlığının nasıllığını kuşatamasa da, Allah, bize bildirdiği şekilde “bir” olarak bir varlığa sahiptir. Eğer 

fertler birden fazla bulunursa, nasıl bulunacaklar? Sonlu olarak mı, sonsuz olarak mı? Her iki şekilde de 

bulunabilirler. Sonlu, birden fazla, ama sonlu olarak bulunanların örneği, felek ve yıldızlardır. Bunların 

sayılarını tayin etmek imkÀnsız görünse de, onların sonsuz sayıda olmadığı açıktır. Sonsuz olarak 

bulunanların örneği ise “konuşan/düşünen nefis”tir. Semerúandí, bu örnekten hemen sonra “onların fertleri 

filozoflara göre sonsuzdur” kaydını düşmektedir. Zira ona göre, din ehli nazarında bu vaki bir durum 

değildir. Çünkü onlar, hariçte sonsuz sayıdaki varlığı kabul etmemişlerdir.216 

Semerúandí’nin yukarıdaki bilgileri seleflerine aittir. Tümel hakkında zikredilen altı ayrımı İbn 

SínÀ aynı örneklerle el-İşÀrÀt’ta zikretmektedir.217 Diğer taraftan ifadelerin kurgusu, benzerliği ve 

muhtasarlığı açısından ele alacak olursak, Semerúandí’nin ifadelerini Òunecí’de de bulmak 

mümkündür.218  

Tümel ve tikel başlığı altında ele alınan ikinci konu tümelin tikellerine yüklenmesidir. Kabul 

gören görüşe göre, tümelin tikellerine yüklenmesi “tam-uyum (muvÀùaat)” iledir. Bu “tam-uyum” denilen 

yükleme bir şeyi, bir şeye o şey olması bakımından yüklemedir. Örneğin “insan, canlıdır.” denildiği 

zaman buradaki konu yüklem ilişkisinin anlamı, insan olduğu söylenen şeyin, aynıyla canlı olduğudur. 

İnsan olduğu söylenilen şeyin “canlı da cisimdir.” gibi üçüncü bir işle beraber olması durumu değiştirmez. 

Çünkü canlı olduğu söylenilen şey, canlının türlerinden bir şeydir. Veya “insan, canlıdır.” gibi onlardan 

biriyle olması da durumu değiştirmez. Zira insan olduğu söylenilen şeyin mahiyeti de aynı şekilde 

insandır. Semerúandí’nin zikrettiği ikinci tür yükleme ise “türeme (iştiúÀú)” yoluyla yüklemedir. Örneğin 

                                                 
216 Semerúandí, MŞ, vr.: 15a. 
217 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 6—7; Ayrıca bakınız: F. RÀzí, el-Mulaòòas, vr.: 3a; Ùÿsí, Şeróu’l-İşÀrÀt, s. 37—38. 
218 Bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.:7a. 
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“bilgi (èilm)”nin insana nisbeti, bu türden bir yüklemedir. Çünkü “insan, bilgidir.” gibi bir önerme geçerli 

değildir. Bu durumda “bilgi”den türetme yoluna veya birleştirme ve nisbet yoluna gidilecek ve “insan, 

bilendir.” veya “bilgi sahibidir.” şekline sokulacaktır. “Türeme” yoluyla yüklemede, kendisine yüklenilen 

konu yüklemin cüz’ilerinden olmamaktadır. Örneğe dönersek, insanın bilginin cüzlerinden olduğunu 

söylemek doğru olmaz.219   

Semerúandí, Ebu’l-BerekÀt el-BaàdÀdí’nin220 “türeme” yoluyla yüklemeye itiraz ettiğini 

söylemektedir. Semerúandí’nin katılmadığı görüş şöyledir: BaàdÀdí de “tam-uyum” yüklemesinde 

yüklemin konunun sureti olduğunu, bir anlamda “konu, yüklemdir.” denilebileceğini söyler. İkinci türden 

bir yükleme ise o şeyin isminden ve nisbetinden oluşturulan lafızla yapılır. Ancak buradaki yüklemin 

nisbet edildiği şeyin, tam-uyum yüklemesinde olduğu gibi, sureti olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Örneğin “Zeyd, aklıktır.” denilmez. Ancak “Zeyd, beyazdır.” veya “beyazlık sahibidir.” ve 

“konuşan/düşünendir” veya “konuşma/düşünme sahibidir”  denilebilir. Gerçekte yüklemleme işi, yüklem 

olan mananın konusuna izafetidir. Ancak nisbetle yüklem yaptığımız “aklık sahibidir” ve 

“konuşma/düşünme sahibidir” ifadelerindeki nisbetler, gerçekte yüklemden olmayan şeylerdir. Bu 

durumda da “beyazlık”, “bilgi” veya “konuşmak/düşünmek” tam-uyum ile yüklem olurlar. 

Semerúandí’ye göre buradaki harici nisbet, yüklemi konuya bağlayan nisbete ihtiyaç duymaz. 

Ancak bu nisbet, yüklemin bir parçasıdır. Bundan dolayı onun dışındadır.221 

F. RÀzí222 ise sıfatın mevsufuna “tam-uyum” ile, mevsufun da sıfata “türeme” yoluyla 

yüklenebileceğini söylemektedir. Birincisinin örneği, “cisim, hareketlidir.” şeklindedir. İkincisinin örneği 

ise “hareketli, cisimdir.”dir. Semerúandí, RÀzí’nin verdiği bu bilginin daha önce anlatılanlara faydası 

dokunacak bir bilgi olduğunu düşünmemektedir.223 

Gerçektende Semerúandí’nin itirazı yerinde gibi görünmektedir. “Cisim, hareketlidir.” 

önermesindeki “hareketli” yükleminin tam-uyum ile yüklendiğini söylemek zor görünmektedir. Hareketli, 

sanki F. RÀzí tarafından, “insan, canlıdır.” önermesindeki “canlı”; Zeyd, insandır.” önermesindeki “insan” 

gibi düşünülmüş gibidir.  Oysa “canlı” ve “insan” yüklemlerine baktığımızda konularının bir anlamda 

suretleri konumundandırlar. “Zeyd, insandır.” denildiğinde, Zeyd’i bilmeye, ne olduğunu tayine bir adım 

                                                 
219 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 23-24/26-27; Semerúandí, MŞ, vr.: 15a. 
220 Bkz.: BaàdÀdí, el-KitÀbu’l-Muèteber, s. 12—13. 
221 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 24/27; Semerúandí, MŞ, vr.: 15b. 
222 F. RÀzí, el-Mulaòòas, vr.: 4b. 
223 Semerúandí, MŞ, vr.: 15b. 
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atılmış olmaktadır. Çünkü “insan” olan yüklem, Zeyd’in mahiyetine işaret ediyor görünmektedir. Oysa F. 

RÀzí’nin “hareketli” yüklemi, cismi bilme konusunda bize fazladan bir bilgi vermemektedir. Dahası 

“hareketli” yüklemi “insan” yüklemi gibi konusunun mahiyetine ilişkin bir şeyde sunmuyor 

görünmektedir.  

Her ne kadar Semerúandí, bu iki tür yüklemenin referesini bize söylemese de biz Òunecí’yi224 

takiple İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-ŞifÀ’sının MedòÀl Kitabı’225na ulaşıyoruz.  

Bir diğer konu da tikeldir. Tikel iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi, tikel iştirak ile tek bir 

şahsa; ikincisi ise, daha genel olan altındaki her daha özele söylenir. Birinci anlamda tikel izafe edilmez 

ve tümel de değildir. İkinci anlamda tikel üstündekine göre izafe edilebilirdir ve bundan dolayı da 

tümeldir.226 İki anlamdan birincisi “hakiki”; ikincisi “izafi” olarak isimlendirilir. Örneğin Zeyd insanın; 

insan da canlının; canlı da cismin altındadır. Hakiki olan burada sadece “Zeyd”dir. İnsan ve canlı, izafi 

tikellerdirler.227  

Semerúandí de seleflerini takiple228  iki akledilen kavram arasındaki ilişkinin dört bakımdan 

olacağını söylemektedir: Birincisi, eşitlik ilişkisidir. İnsan ve konuşan/düşünen arasındaki ilişki türü, bu 

kabildendir. Çünkü biz, onlardan her birini diğerine mutabık olacak şekilde yüklem yapabiliyoruz. Her 

insan, konuşan/düşünendir. Her düşünen/konuşan, insandır. İkincisi, tam-girişimliliktir. Bu ilişkide, 

akledilenlerden sadece birini diğeri üzerinde doğrulayabiliyoruz. İkinci kavram daha özel olduğundan 

dolayı bütünüyle birinci kavram üzerinde doğrulanmamaktadır. Örneğin canlı ve insanı ele alalım. Bütün 

insanlar, canlıdır, diyebiliyoruz. Ancak bütün canlılar, insandır, diyemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, insan 

olmadığı halde canlı olan şeyler vardır. Üçüncü ilişki, eksik-girişimliliktir. Burada iki mefhum birbirlerini 

bazı yönlerden belirler. Canlı ve beyaz arasındaki ilişki bu türdendir. Çünkü biz “bazı canlılar beyazdır.” 

diyebilirken, “bütün canlılar beyazdır.” diyemeyiz. Diğer taraftan “bütün beyazlar canlıdır.” diyemiyoruz. 

Beyazla canlı arasındaki ilişkiyi de yine kısmen almak zorunda kalıyoruz ve ancak “bazı beyazlar, 

canlıdır.” diyebiliyoruz. Dördüncü tür ilişki ise, “tümel ayrılık”tır. İnsan ve at arasındaki durum böyledir. 

Bunu da şu şekilde ifade edebiliriz:  Hiçbir insan, at değildir. Hiçbir at, insan değildir.229 

                                                 
224 Bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.:7a. 
225 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 21. 
226 F. RÀzí, Mulaòòas, vr.: 3a; Ùÿsí, EsÀsu’l-İútibÀs, s. 43. 
227 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 24/27; Semerúandí, MŞ, vr.: 16a; Ayrıca bakınız: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 7b. 
228 Bkz.: F. RÀzí, el-Mulaòòas, vr.: 4a; Urmeví, Metalièu’l-EnvÀr, s. 11. 
229 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 24/27; Semerúandí, MŞ, vr.: 16a; 
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Aslında dördüncü türe, bir anlamda ilişkiden ziyade “ilişkisizlik” demek daha doğru gibi 

görünmekle beraber konu ve yüklemin, konu olma ve yüklenme durumlarını göz önüne aldığımızda, 

mantık noktai nazarından “hiçbir insan, at değildir.” denilmesi, aralarındaki ilişkisizliği gösteren bir 

ilişkidir, yani suret olarak olumsuz, içerik olarak olumlu bir durumdur. 

Bu başlık altında ele alınan bir diğer konuda tümelin diğer anlamlarıdır. Bunlar da tümelin tabii, 

akli ve mantıki olan anlamlarıdır. Semerúandí’nin bu kavramları tarifinin kökleri İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-

ŞifÀ’230sına ulaşır. Selefleri F. RÀzí231, Ebherí232, Urmeví233 gibi İbn SínÀ’nın verdiği örneği değiştirmeden 

bu kavramların tarifini yapmaktadır. 

Örneğin “canlı” denildiği zaman bundan üç itibar ortaya çıkar. Birincisi, “canlı” mahiyeti 

bakımından, yani fertleri dikkate alınmaksızın sadece “iradesiyle hareketli duyumlayan büyüyen cisim” 

olmasıdır. Çünkü bu durumda “canlı” olarak ifade ettiğimiz şey, şeyin hakikati ve tabiatından 

oluşmaktadır. Mantıkçılar işte buna “tabii tümel” ismini vermektedirler. İkinci olarak ortaya çıkan itibar, 

“canlı” olarak ifade ettiğimiz şeyin yapısı itibariyle tümel olmasıdır. Bu da şu anlama gelmektedir: Canlı 

olarak ifade edilen şey, mefhumun, yani zihindeki anlamının tasavvurunu bir başka şeyle ortaklıktan men 

etmemesidir. Bu tümelin varlığı, işte bu ortaklığın men edilmemesine bağlıdır. Mantıkçılar bunu, “mantıkí 

tümel” olarak isimlendirmişlerdir. Üçüncü olarak ortaya çıkan itibar ise, tümelin o olması bakımından ve 

yapısı itibariyle mefhumunun tasavvurunu ortaklıktan men etmeyenden oluşur. Mantıkçılar buna “aklí 

tümel” demektedirler.234 

Semerúandí daha sonra bu kavramların varlık statüleri hakkında bilgi vermektedir. “Onlar” atfıyla 

zikrettiği bir grup bilgine göre, tabii küllínin varlığı kesindir. Yine örnek olarak “canlı”yı ele alalım. Tikel 

canlı mevcuttur. Tabii tümel de, zihin dışındaki bu tikel canlıdan bir parçadır. Bu şu anlama gelmektedir: 

Tabii tümel, yani fertlerini dikkate almaksızın var olan bu tümel, fertlerinin zımnında bulunarak hariçte 

mevcut olur. Bu tıpkı canlının Zeyd’de mevcut bir cüz olması gibidir. Zeyd’in hakikati, şahıs olmasıyla 

beraber konuşan/düşünen canlı olmasıdır aynı zamanda. Bu durumda canlı, Zeyd’in zımnında 

mevcuttur.235 Semerúandí’nin “onlar” referansının Aritoteles geleneğinin bilginleri olduğu söylenebilir. 

                                                 
230 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 58—64. 
231 F. RÀzí, el-Mulaòòas, vr.: 4a 
232 Ebherí, Keşfu’l-HaúÀiú, s. 28—29. 
233 Urmeví, Metalièu’l-EnvÀr, s. 11. 
234 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 25-26/28-29; Semerúandí, MŞ, vr.: 17b; Aómed Rüşdí, Tuófetu’r-Rüşdí, s. 80; Aómed 
äıdúı el-Bursevi, MizÀnu’l-İntiôÀm, Dersaadet 1314, s. 62-63. 
235 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 26/29; Semerúandí, MŞ, vr.: 17b. 
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Burseví’nin de ifade ettiği gibi, onlara göre, mahiyetler ve tabiatlar, fertler olmaksızın mevcut olmazlar. 

Bilakis onların varlığı hariçteki şahısların varlığına ihtiyaç duyarlar.236 Zaten, Semerúandí’ye göre, İbn 

SínÀ,237 hariçte tümelin varlığının olmasının zihin dışındaki mevcut şeylerin zımnında olması anlamında 

olduğunu söylemiştir. Çünkü tümel denilen olgu, o tabiata akılda arız olur. Bu bir anlamda bir 

soyutlamadır ve akılda mevcut olan şeyin, hariçte mevcut olan şeyle aynı olması mümkün değildir. 

Hariçteki şeyin sureti, zihindeki bu manaya mutabık olabilir ancak. Dolayısıyla tümelin varlığının da 

ancak fertlerin zımnında olması anlamında varlıkları kesindir.238 Semerúandí’nin ibaresinden anladığımza 

göre, o da tümelin varlığının ancak bu anlamda kesin olduğunu düşünmektedir. Hatta ona göre, tabii 

tümelin varlığının kesinliği böyle ise, mefhumun tasavvuru kendisini ortaklıktan men etmeyen şey olarak 

tarif ettiğimiz mantıkí tümelin hariçte mevcut olması imkÀnsızdır. Aklí tümelin varlığı ise, aklí olan şeyin 

varlığına dayanır.239 Eğer bir kimse, ona göre, akli varlığı inkÀr ederse, aklí tümelin tahakkukunu da inkÀr 

etmiş olur.240 

Semerúandí ÚısùÀs ve şerhinde meşşai geleneğin bu görüşü karşısında bir görüş zikretmemektedir. 

Çünkü Meşşai geleneğin bu görüşü karşısında İşraki gelenek vardır ve onlara göre, mahiyetler, 

şahısların/fertlerin varlığı olmaksızın var olabilir. Varlık, itibarí bir şeydir. Akıl, varlığı o şahıslardan 

ayırır. Bu anlamda da tabii tümel, şahısların varlıklarına bakmaksızın mevcut olur.241 Meşşailerin 

görüşünün temelinde Aristoteles olduğunu söylemiştik. İşraki geleneğin bu konu hakkındaki görüşünün 

temelinde Eflatun/Platon (ö. 347. İ.Ö)’un izleri sezilmektedir. Çünkü ona göre ideler, bir anlamda 

Müslümanların mahiyetler olarak isimlendirdikleri şeyler, hariçteki şeylere ihtiyaç duymaksızın mevcut 

olurlar. Bununla kastedilen onların zihinde mevcut olmalarından da öte bir şeydir. Eflatun’a göre bu ideler 

zihinden de bağımsız olarak mevcutturlar. Bunlar sırf zihinsel formlar değildir. 

Bu başlık altında Semerúandí tümelin varlığının fertlerin varlığı ile öncelik ve sonralığı hakkında 

bilgi vermektedir. Tümel, fertlerinin mevcudiyetinden önce var olabilir. Failde mevcut olan suretler bu 

türdendir. Örneğin bir marangoz yatağı yapmadan önce, aklında onun suretine sahip olabilir. Hariçteki 

yatağı zihnindeki bu suret böylece öncelemiş olmaktadır. Bu nokta Eflatun’un yukarıda zikredilen 

                                                 
236 Bursevi, MizÀnu’l-İntizam, s. 63. 
237 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 62. 
238 Semerúandí, MŞ, vr.: 18a. 
239 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 26. 
240 Semerúandí, MŞ, vr.: 18a. 
241 Bursevi, MizÀnu’l-İntiôÀm, s. 63. 
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görüşleriyle karıştırılmamalıdır. Onun ideleri kendi başlarına varlığa sahiptirler ve zihinsel şeyler 

değildirler. Tümel fertleriyle beraber olabilir. Hariçteki fertlerde mevcut olan tabiatlar bu türdendir. Tabii 

tümelin varlığının da bu türden olduğu da zikredilmişti. Semerúandí’nin verdiği örneği kullanırsak, 

marangoz zihnindeki yatak suretini mevcut şeylerle tahakkuk ettirdikten sonra, zihnindeki o suret 

kaybolup gitmemektedir. Bilakis hariçte bir şeyle varlık kazanmış olmaktadır. Ancak hariçteki bu varlık 

zihindeki suretin aynı değildir. Zihindekinin sureti, mana bakımından o şeye mutabık olur. İşte bu 

mutabıklık onların beraberlikleridir. Diğer taraftan tümel, hariçteki fertlerinden sonra da olabilir. Nefs-i 

nÀtıka, tümeli fertlerden ayırır, bir anlamda onları şahıslardan soyutlayarak çıkarır. Bu durumda ortaya 

çıkan şey şu olur: Artık hariçteki şahıslar olmasa da, bu zihinsel suret vardır ve kaybolmaz.242 

 

1111.3.3.3.3---- Mahiyet ve Cüzleri Mahiyet ve Cüzleri Mahiyet ve Cüzleri Mahiyet ve Cüzleri    

Tasavvurların elde edilmesi başlığı altında ele alınan üçüncü konu mahiyet ve cüzleri hakkındadır. 

Semerúandí önce mahiyetin gayet açık ve özlü bir tarifini yapmakla işe başlar. Ona göre “mahiyet, o şey 

olması bakımından o şeyle beraber olan şeydir.”243 Semerúandí yaptığı bu tanıma ÚısùÀs’ta hemen örnek 

vermez. Ancak şerhte bu kısa tarifinden ne kastettiğine yönelik örneğini vermektedir. Örneğin “insanın 

mahiyeti”ni ele alalım. İnsanın mahiyeti, konuşan/düşünen canlı olmasıdır. Çünkü insan, ancak konuşan 

düşünen olduğu zaman insan olmaktadır.244 

Semerúandí’ye göre mahiyetin eş anlamlısı olarak kullanılan lafızlar vardır. Bunlar “õÀt, óaúíúat” 

ve “cevher”dir. Bunlardan “õÀt” mevcutlara özgü kılınırken, “mahiyet” ise mürekkeblere özgü 

kılınmıştır.245 Semerúandí’nin bu ayrımlarının izlerini FÀrÀbí’de bulmak mümkündür. FÀrÀbí’ye göre de, o 

nedir? sorusunun cevabında kullanılan şeye bileşik lafızla delÀlet edilirse,  “şeyin mahiyeti” olarak 

isimlendirilir. Hatta “şeyin nedirliğine delÀlet eden söz, şeyin cevherine delÀlet eden söz, şeyin kesin 

olarak varlığına delÀlet eden söz, şeyin tabiatına delÀlet eden söz” ve “şeyin cevheri hakkındaki söz” 

olarak da isimlendirilir.246  

                                                 
242 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 26-27/29-30; Semerúandí, MŞ, vr.: 18a. 
243 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 27. 
244 Semerúandí, MŞ, vr.: 18a. 
245 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 27. 
246 FÀrÀbí, el-ElfÀôu’l-Mustaèmele fi’l-Manùıú, Tahkik: Muósin Mehdí, Beyrut 1968, s. 50. 
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MÀhiyet, Semerúandí tarafından, basit ve bileşik (mürekkeb) olarak iki kısma ayrılmıştır. ÚısùÀs’ta 

yukarıdaki ayrımına tabi olarak mahiyetin yerine “óaúíúat” ibaresini kullanmaktadır.247 Şerhte ise aynen 

“mahiyet” ibaresini kullanmaktadır.248 Ona göre basit mahiyet ya da óaúíúat, hakikati farklı şeylerden 

oluşmaz. Semerúandí’nin buna verdiği örnek “Vacib” ve noktadır. Burada dikkatimizi çeken nokta 

Semerúandí’nin basit mahiyet hakkında verdiği “Vacib” örneğidir. Bu, Semerúandí’nin kelamcı bakış 

açısının bir örneği gibi görünmektedir. Ona göre Allah için varlık-mahiyet ayrımı var ve bu mahiyet 

hakikati farklı şeylerden oluşan bir mahiyet değil de, bilakis “basit” bir mahiyettir. Oysa meşşai geleneğe 

göre Allah için varlık-mahiyet ayrımı söz konusu değildir. Basitte olsa O’na bir mahiyet izafe etmezler. 

Çünkü onun cinsi, ayırımı, tanımı yoktur. Hatta O’na burhan getirilmez, aksine O her şeyin burhanıdır. 

O’nun sadece “inniyeti”, yani kesin olarak zatıyla var oluşu vardır. 249  Bileşik mahiyet ise, hakikati farklı 

şeylerden oluşur. Bileşik mahiyetin örneği ise insan ve evdir.250 Hatta basit ve bileşik mahiyetleri 

Semerúandí tekrar “hakiki” ve “èitibari” olarak ikiye böler. èİtibari olanı da “varlık bildiren” ve “yokluk 

bildiren” olarak ikiye ayırır. Hakiki basit mahiyete, yukarıdaki gibi, “Vacib”i, yani Allah’ı örnek verir. 

èİtibari olan basit mahiyete ise “Varlık”ın varlığını örnek verir. Hakiki bileşik mahiyete unsurlardan 

oluşan bedeni; èitibari olan bileşik mahiyete ise, cins ve fasıldan oluşan şeyi örnek olarak vermektedir.251  

Burada açığa çıkan şey, Semerúandí’nin eã-äaóaif’te zikrettiği bağlamda, hakiki basit 

mahiyetlerin asla yüklem olmadıklarıdır. 

Semerúandí’ye göre, bileşik mahiyetlerin cüzleri, bu bileşiğe “tam-uyum (muvÀùaat)” ile yüklem 

olabilirler. Bu durumda bu yüklem olan cüzler, cins ve ayırım (el-faãl) konumundadırlar. Örneğin cins 

olarak canlı ve ayırım olarak konuşan/düşünenin insana yüklenmesi bu türdendir. Çünkü “insan, canlıdır.” 

denilebileceği gibi, “insan, konuşan/düşünedir.”de denilebilir. Diğer taraftan bu bileşik mahiyetin cüzleri, 

“tam-uyum” ile bu bileşiğe yüklem olmayabilirler. Tavan ve duvarı ele alalım. Bu iki cüzü “tam-uyum” 

ile eve yüklemek mümkün değildir. Çünkü “ev, tavandır.” veyahut “ev, duvardır.” denilmesi geçerli bir 

yükleme olmamaktadır.252 

                                                 
247 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 27. 
248 Semerúandí, MŞ, vr.: 18a. 
249 FÀrÀbí, et-TaèliúÀt, el-Felsefetu’l-İslamiyye-16 içinde, Ed.: Fuad Sezgin, Frankurt 1999, s. 6; FÀrÀbí, èUyunu’l-
Mesail, el-Felsefetu’l-İslamiyye-12 içinde, Ed.: Fuad Sezgin, Frankurt 1999, s. 56-7; İbn SínÀ, et-TaèliúÀt, s. 80. 
250 Semerúandí, MŞ, vr.: 18a.  
251 Semerúandí, eã-äaóaifu’l-İlÀhiyye, Tahkik: Aómed èAbdurraóman eş-Şeríf, Kuveyt 1985, s. 99. 
252 Semerúandí, MŞ, vr.: 18b. 
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Bu açıklamalardan sonra Semerúandí “bunların açıklaması bir grup bilginin kitaplarında yoktur.” 

notunu düşmektedir. Semerúandí’nin bu ihtarıyla hemen seleflerinden Ùÿsí253, Ebherí254, Urmeví255 ve 

Òunecí256’nin eserlerinde mustakil olarak “mahiyet ve cüzleri” hakkında bir başlık açmamış olduklarını ve 

ilgili konuyu ele almamış olduklarını görüyoruz. 

Semerúandí’ye göre mahiyet bir başka açıdan iki kısımda incelenebilir. Bunlardan birincisi, 

mahiyetin, zat ve varlık bakımından farklı olan şeylerin toplamından ibaret olmasıdır. Bu tıpkı bir evin 

teşekkülü gibidir. Çünkü ev denilen şey; tavan, duvar ve temelden ortaya çıkar. Açıkça görüleceği üzere 

tavan, duvar ve temel birbirlerinden zat ve varlık olarak farklıdırlar. Semerúandí’ye göre, meşhur ve maruf 

olan terkip, bu türden bir terkiptir. Ancak buradaki sıkıntı, bu terkibin cüzlerinin, oluşturdukları terkibe 

“tam-uyum” ile yüklenememeleridir. Neden yüklenememektedirler? Çünkü bu farklı şeylerden oluşan 

bütün, bu birliğin aynı olmamaktadır. İnsan, konuşan/düşünendir, denildiği gibi, “ev, tavandır.” 

denilememektedir. “Tam-uyum” ile yüklenemiyorsa, bu durumda “türeme” yoluyla yüklenir. O zaman 

tavanın eve yüklenmesi “ev, tavandır.” şeklinde değil de “ev, tavana sahiptir.” şeklinde olur.257 

MÀhiyetin ikinci kısmı ise, şeylerden oluşan bir bütün, bir toplam olmamasıdır. Ancak o şeylerle 

mevsuf olan şeyden ibaret olabilir. Bu durumda farklı olan şey, onun cüzlerinin o bütün üzerinde 

doğrulanabilir olmasıdır, yani ona “tam-uyum” ile yüklenebilir olmasıdır. Burada yine “insan”ı ele alalım. 

İnsan, konuşan/düşünen ve canlıdan oluşan bir bütünden/toplamdan ibaret değildir. Çünkü bunlar da 

varlıkları itibariyle birbirlerinden farklıdırlar. Dahası canlı ve konuşan/düşünenin terkibi hariçte değil 

akıldadır. Dikkat edilirse hariçte olan tek bir şeydir ve o da “konuşan/düşünen canlı” ve “insan”dır. 

Semerúandí’ye göre bu terkip, itibaridir.258  

Semerúandí tarafından bu başlık altında ele alınan bir diğer konu da bir şeyin cüzünün kaç kısım 

olduğudur. Ona göre, bir şeyin cüzü, (1) ya kendi bütününü önceleyebilir ya da (2) kendi bütününü 

sonralayabilir. Birincisinin örneği mahiyetin cüzleridir. Çünkü bu cüzler oluşturdukları bütünleri 

öncelerler. Örneğin insanı ele alalım: “İnsan, konuşan/düşünen canlıdır.” deriz. Buradaki canlı cüzü ve 

konuşan/düşünen cüzü oluşturdukları bütünü öncelerler. İnsanın insan olabilmesi için önce onun canlı, 

                                                 
253 Ùÿsí, EsÀsu’l-İútibÀs, s. 47—51. 
254 Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiú, s. 27—33. 
255 Urmeví, Metalièu’l-EnvÀr, s. 11—16. 
256 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 7a-9a. 
257 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 27-28/30-31; Semerúandí, MŞ, vr.: 18b. 
258 Semerúandí, MŞ, vr.: 18b. 
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sonra da konuşan/düşünen olması gerekir. Semerúandí’nin verdiği ikinci örnek ise evdir. Burada da açıkça 

ev denilebilmesini sağlayan duvar ve tavanın önceliğidir. Hatta bir anlamda onlarında cüzlerinin kendi 

bütünlüklerini öncelemesidir. İkincisinin örneği ise, miktarın cüzleridir. Bir anlamda bunlar niceliklere 

tekabül eden şeylerdir. Çizginin, yüzeyin ve cismin yarısı gibi.259 

Son olarak bu başlık altında Semerúandí, “õÀtí” ve “èarÀêí” arasındaki farkları açıklığa 

kavuşturmaya çalışmaktadır. Ona göre, burada “õÀtí” ile kastettiği şey, “mahiyetin cüzleri” iken “èaraêí” 

ile kastettiği şey ise, “mahiyetin dışında olan şeyler”dir.260 

Zaten onun seleflerine göre, konunun mahiyetine/hakikatine dÀhil olan tümeller “õÀtí” olarak 

isimlendirilirler. Birincisine gelince, örneğin: “Zeyd ve èAmr, insandır.” şeklinde bir önerme 

kurulduğunda, “insan” yüklemi, her iki konusunun da mahiyetini oluşturur. Yani buradaki her iki konu, 

kendilerinin bilinmesi noktasında başka yüklemler alamazlar. İkincisine gelince, bu “renk”in siyaha 

nisbeti gibidir. Çünkü renk, siyahın hakikatine dÀhil olan bir şeydir. Bundan dolayı da siyahın 

mefhumunu, renkten soyutlanmış olarak düşünülememektedir. Diğer taraftan konunun mahiyetinin 

haricinde olan tümellere de “èaraêí” tümeller denilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bu 

“èaraêí”nin “èaraê” dediğimiz şeye mensup olmadığıdır. Çünkü onun mukabili, bir anlamda ortağı 

“õÀtí”dir. “èAraê” dediğimiz şeye mensup olan “èaraêí”nin mukabili ise “cevherí” olandır. 261  

Daha sonra Semerúandí “õÀtí” ve “èaraêí” arasındaki farka işaret etmekte üç farklı yaklaşımı 

incelemektedir. 

Bunlardan birinci görüşe göre, “õÀtí, ortadan kaldırıldığında mahiyetin mahiyet olarak kalması 

mümkün olmadığı şeydir.” Buradaki “mahiyetin mahiyet olarak kalması” ibaresi gerekenleri (lazımları) 

bu tarifin dışına çıkarmaktadır. Çünkü gerekenlerin (lazımların), mahiyetin mahiyet olarak kalmasıyla 

beraber değil de, mahiyetin mevcut olarak kalmasıyla ortadan kaldırılması imkÀnsızdır. Yani gerekenleri 

(lazımları) kaldırdığımızda, mahiyet ortadan kalkmaz.262 Semerúandí’nin zikrettiği ikinci görüş İbn 

SínÀ’ya aittir. İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’263ta buna şöyle işaret ettiğini söylemektedir: Zati denilen şey, kendisi 

tasavvur edildikten sonra mahiyetin tasavvur edildiği şeydir. Bundan dolayı da “õÀtí”, zihní ve ayní 

varlıkta mahiyeti öncelediği gibi yoklukta da önceler. Ancak bu, lazım olan arazların hilafına tek bir cüze 

                                                 
259 Semerúandí, MŞ, vr.: 19b. 
260 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 29/32. 
261 Ùÿsí, EsÀsu’l-İútibÀs, s. 47. 
262 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 29/32-33; Semerúandí, MŞ, vr.: 19b. 
263 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 7—8. 
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nisbetle olur. Çünkü o, ancak mahiyetin tahakkukundan sonran tahakkuk eder. Ancak mahiyet ortadan 

kalktıktan sonra ortadan kalkar. Örneğin üç sayısı için tek olmak gibi.264 Görebildiğimiz kadarıyla 

Semerúandí ne ÚısùÀs’ta ve ne de şerhte İbn SínÀ’ya herhangi bir eleştiri getirmemektedir. Zati ve arazi 

hakkında zikredilen üçüncü görüş ise, zatiyi, mahiyetin zatına mugayir bir şeyle birleşmeye ihtiyaç 

duymaması olarak tarif etmektedirler. Örneğin siyah için renk gibi. Çünkü siyah, kendisini renk yapan 

başka bir şey olmaksızın zatı itibariyle renktir.265 

Semerúandí’ye göre, İbn SínÀ bir şeyin akılda mülahaza edilebileceğini ve onların cüzlerinin ise 

ayrıntılı olarak mülahaza edilemeyeceğini söylemektedir. Ona göre, bir şeyin cüzleri onun mahiyetine 

dÀhil olursa, biz örneğin “Zeyd”i birçok vakit kendisi dışındakilerden ayrı olarak tasavvur edebilirz ve 

hatta ister bazısını tasavvur etmemiş olalım ve isterse de tamamını tasavvur etmiş olalım onun cüzleri 

hakkında ayrıntıyı tasavvur etmeksizin onun hakkında hükümde bulunabiliriz. Semerúandí’ye göre, birçok 

vakitte tasavvur ettiğimiz şeyler aslında bu kabildendir. Çünkü tasavvur ederiz, ancak hakkındaki bilgimiz 

ayrıntılı değildir. Bu durumda özet (icmali) olanın durumu nedir? Akılda akli bir suret belirdiğinde, bu 

akli suret aklın ona ancak tümellikle yönelmesiyle açık ve anlaşılır hale gelir. Bazen akılda, kendisindeki 

bu akli surete iltifat etmediği için gizli de kalabilir. Böyle bir durum da çoğu zaman oluşmaktadır. Çünkü 

birçok zaman insan gözünün önünden gelip geçenleri tasavvur edebilir, ancak akıl bunların hiçbirine iltifat 

etmediğinden gizli kalırlar. O zaman bir şey hakkındaki bilgimiz iki türden olmuş olacaktır: Birincisi, 

ayrıntılı; ikincisi, özet bilgi.266 

Bu durumda bir şey hakkındaki bilgimiz ya ayrıntılı ya da özet ise, tasavvurlarımızın ve 

tasdiklerimizin bir kısmı da ayrıntılı ve özet olacaktır. Ayrıntılı ve özeti, tasavvurların ve tasdiklerin 

zorunlu ve kesbi olup olmamasıyla bir araya getirmek mümkün müdür? Mümkün görünmemektedir. 

Çünkü artık zorunlu dediğimiz şeyden gizlilik kalkmış akıl ona sahip olmuş demektir. Kesbi olana 

gelince, akıl için gizli olan şeyler bir şekilde, zorunlu olanların yardımı ile açık hale gelmiş olan şeylerdir. 

Bunların yukarıda zikredildiği manada ayrıntılı ve özet olması mümkün görünmemektedir. Belki de bu 

yüzden İbn SínÀ’nın bu görüşüne F. RÀzí itiraz etmiştir ve kabul etmemiştir. 

                                                 
264 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 29/32; Semerúandí, MŞ, vr.: 19b. 
265 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 29/32. 
266 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 29/32; Semerúandí, MŞ, vr.: 19b-20a. 
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F. RÀzí’ye göre, eğer bir şeyin cüzlerinden her biri bilinir olursa, artık bu şey zihinde diğer 

şeylerden ayrılır. Eğer cüzlerinin her biri bilinir olmazsa, mahiyetin tasavvurundan önce cüzlerin 

tasavvurunun gerektiği söylemleri geçersiz olur. 

Diğer taraftan Òunecí267 ise İbn SínÀ ve F.  RÀzí arasındaki tartışmaya şöyle dÀhil olmaktadır: Bir 

şeyin, başka bir şeyden ayrılmakla beraber zihin karışıklığı içinde tasavvur edilmesi mümkün olabilir. 

Eğer bu ayırma (imtiyaz) gerekli olursa, imtiyazın imtiyazını bilmek gerekecektir. Bu durum da imtiyazın 

imtiyazının imtiyazını bilmek şeklinde sonsuza dek gidecektir. Çünkü imtiyaz bir şeydir. Bundan dolayı 

da tek bir şeyin bilinmesi esnasında sonsuz bilgilerin ortaya çıkması gerekir. Böyle bir durumun 

geçersizliği açık ve zorunludur.268 

Semerúandí’ye göre ise, F. RÀzí, “şeyin cüzlerinden her biri tasavvur edildiği zaman, o şeyi 

diğerlerinden ayıran şey bilinirdi” demeliydi, oysa o, “zihinde diğerlerinden ayırması gerekir” dedi. O 

zaman buna verilecek bir cevap da kalmamaktadır.269 

İbn SínÀ, F. RÀzí ve Òunecí’nin tartışmalarına Semerúandi kendi muhayyel itirazları ile şöyle 

katılmaktadır. Bir kimse zihinde ayrılığın ortaya çıkmasını, onun bilinmesi gerektiği olarak kabul edebilir. 

Bu anlamda onun anlayışına göre “bilgi, bir şeyin zihinde ortaya çıkması” şeklinde olur. Semerúandí’ye 

göre burada düzeltilmesi gereken şey öncelikle bilginin tarifidir. Çünkü “bilgi, bir şeyin zihinde ortaya 

çıkması” değil, aksine “bilgi, bir şeyin suretinin zihinde ortaya çıkmasıdır.” Bundan dolayı da bir şey 

zihinde, yokluğunun bilinmesiyle beraber ortaya çıkabilir. Bir şey bilindiği zaman, zihindeki bilgi ancak 

aklın ona yönelmesinden sonra ortaya çıkar. Belki RÀzí’nin cevabı, onunla kastedilen mahiyetin 

tasavvurundan önce cüzlerin tasavvurunun mutlak olarak zorunlu olması, şeklindedir. Ancak burada 

Semerúandí tarafından kabul edilmeyen bir nokta vardır: O da şeylerin tasavvuru ve kendisi dışındaki 

şeylerden ayrılmasının, çoğu zaman o şeyin zatilerini bilmemekle beraber olmasıdır. Bundan dolayıdır ki 

eşyanın hakikatinin bilgisini elde etmek çok zordur. Eğer onunla kastedilen bir şeyin künhünü bilmedeki 

zorunluluk ise, orada bir tartışma olmaz. Çünkü bu, ifade edildiği gibi gerçekten zor bir durumdur. Ancak 

burada söz konusu olan şey, özet bilgidir. Semerúandí’ye göre eğer mahiyetin tasavvurundan önce 

cüzlerin tasavvurunun zorunluluğu ile ayrıntılı bilgi üzerindeki herhangi bir tasavvur kastedilirse, bu 

durumda böyle bir durumun zorunlu olması kabul edilemez. Eğer bundan daha genel bir durum 

                                                 
267 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 9a. 
268 Semerúandí, MŞ, vr.: 20a. 
269 Semerúandí, MŞ, vr.: 20a. 
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kastedilirse, belki onun zorunlu olduğu kabul edilebilir. Ancak kabul edilemeyecek şey, cüzler tasavvur 

edildiğinde, zihinde bir ayrılmanın ortaya çıktığını kabuldür.270 

Semerúandí mahiyet ve cüzleri başlığı altında son olarak ÍsÀàÿcí kitabı dışında “õÀtí”nin 

söylendiği anlamları üzerinde durmaktadır. Ona göre “õÀtí”, “õÀtí yükleme, õÀtí yüklemlemeye, sebebin 

olumlusuna” ve “ mevcutluk bildiren şeye” söylenir. 271 Semerúandí, “õÀtí”nin bu dört tür söylenimini 

ÚısùÀs’ta birer kelime ile açıklamasına karşın, şerhte oldukça açık bir şekilde örnekleri ile beraber izah 

etmektedir. Biz de önemine binaen “õÀtí”nin bu türlerini şerhe dayanarak ele almak istiyoruz. 

ÕÀtí yüklem dört kısımdır (1) Birincisi, şeyden ayrılması imkÀnsız olan yüklemdir. Böyle bir 

yüklemin örneği hariçteki mevcut şeyin belirliliğidir. Çünkü hariçte bulunan şey, zorunlu olarak belirli 

olduğu ile doğrulanabilir. (2) İkincisi, bir şeyin mahiyetinden ayrılmayan yüklemdir. Böyle bir yüklemin 

örneği ise, üçgen için açılarının iki dik açıya eşit olması verilmiştir. Çünkü her üçgen, açılarının iki dik 

açıya eşit olmasının doğruluğu ile beraber farzedilir. Bu yüklem birincisinden daha özeldir. Doğal olarak 

bir şeyin mahiyetinden ayrılması imkÀnsız olan bir şeyin, bir şeyden ayrılması da kesinlikle imkÀnsızdır. 

Buna mukabil bu önermeyi, bir anlamda düz döndürürsek, şeyden ayrılması imkÀnsız olan bir şeyin, o 

şeyden ayrılması imkÀn dÀhilinde olabilir. (3) Üçüncü tür yüklem ise, mahiyetten kaldırılması imkÀnsız 

olan yüklemdir. Bu da şu anlama gelmektedir: Mahiyet tasavvur edildiğinde, o yüklemin o mahiyetten 

olumsuzlanması imkÀnsızdır. Dört sayısı için çift olmak bu türden bir örnektir. Çünkü bir defa çift olma 

ile beraber dördün mahiyeti tasavvur edilirse, dördün çift olmadığı, dördün tek olduğunu söylemek geçerli 

olmayacaktır. Bu yüklem de ikinci yüklemden daha özeldir. Çünkü yüklem, mahiyetten olumsuzlanması 

doğru olmaması bakımından olunca, hariçte de ondan ayrılması imkÀnsız olur. Aksi bir durumda “ap-açık 

(bedíhí)”lerin güvenilirliği ortadan kalkar. (4) Dördüncü yüklem, mahiyet için ıspatı gerekli olan 

yüklemdir. Bir anlamda o olmadan mahiyetin tasavvuru mümkün değildir. İnsan için “canlı” yüklemi gibi. 

Çünkü insanın mahiyetinin tasavvuru, ancak “canlı” olarak sıfatlanmasıyla mümkün olmaktadır. Bu 

yüklem de üçüncüden daha özeldir. Çünkü mahiyetin tasavvuru ancak onunla beraber mümkün 

olduğundan dolayı, bu yüklemin konusundan zorunlu olarak olumsuzlanması doğru değildir.272 

Semerúandí’ye göre sekiz tür “õÀtí yüklemleme” vardır: (1) Bunlardan birincisi, konunun 

yüklemliğin konuluğu ile gerçekleştiği yüklemlemedir. Bu tıpkı sıfatı için mevsufu gibidir. “Cisim, 

                                                 
270 Semerúandí, MŞ, vr.: 20a. 
271 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 30. 
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beyazdır.” önermesi bu türden bir yüklemeye sahiptir. Bu önermenin döndürmesi sonucu ortaya çıkan 

yükleme ise “bi’l-èaraê”dır. “Beyaz, cisimdir.” gibi. (2) İkinci tür yüklemleme de yüklem, konu ister 

yüklemliğin konuluğu ile tahakkuk etsin isterse de etmesin daha geneldir. Bunun örneği  “KÀtip, insandır.” 

önermesidir. Bu önermenin döndürmesi sonucu ortaya çıkan yüklemleme ise yine “bi’l-araê”dır. “İnsan, 

kÀtiptir.” önermesi böyledir. (3) Üçüncü tür yülemleme, bizzat konu dolayısıyla ortaya çıkar. (4) 

Dördüncü tür yüklemlemede yüklem, konunun tabiatının yeterli olmasıyla konu dolayısıyla ortaya çıkar. 

Semerúandí’nin bu tür yüklemlemeye verdiği örnek ilginçtir. Örneği şudur: Taş, merkeze doğru 

eğilimlidir. Aksi ise konunun tabiatının iktizasıyla ortaya çıkmayan yüklemdir. Örneğin: Taş; yukarı 

doğru hareketlidir. (5) Beşinci türden bir yüklemlemede yüklem konu için daimi olur. Örneğin zenci bir 

insan için siyah olmak bu türdendir. Aksi ise yüklemin konu için daimi olmamasıdır. Zenci için “yürür” 

yüklemi bu kabildendir. Çünkü yürüme yüklemi sadece zenci ile kaim bir şey değildir. (6) Altıncı tür 

yüklemleme ise, yüklem, aracısız bir şekilde konu için ortaya çıkar. İnsana yüklem olarak 

söyleyebileceğimiz hayret olgusu gibi. Bu yüklemlemenin aksi ise bir vasıta dolayısıyla ortaya çıkar. 

Örneğin insan için gülmek yüklemi bu türdendir. Çünkü insanın gülmesi için aracı vazifesi olan bir şey 

vuku bulmalıdır. (7) Yedinci yüklemlemede ise, yüklem, konu için oluşturucu unsur olur. İnsana yüklem 

olarak kullandığımız “konuşan/düşünen” yüklemi bu kabildendir. Bu türden bir yüklemlemede döndürme 

“konuşan/düşünen, insandır.” şeklinde ortaya çıkar. (8) Son yüklemlemede ise, yüklem, ne genel olarak ve 

ne de özel olarak olmaksızın konuya eklenir. Örneğin gülenin insana eklenmesi bu türden bir örnektir. 

Çünkü gülme olgusu insana  “hayret etme” dediğimiz eşit bir vasıtayla yüklenmektedir. Bu yüklemlemede 

daha genel olan bir vasıtayla veya daha özel olan bir vasıtayla yüklemleme olabilir. Birincisinin örneği  

“beyaz, hareketlidir.” önermesidir. İkincisinin örneği ise “canlı, gülendir.” önermesidir.  Semerúandí, bu 

türden bir yüklemleme “arazi”dir ve bu sekizinci tür önermeler burhÀn kitabında “õÀtí èaraê”lar olarak 

bulunurlar, demektedir.273 

ÕÀtí’nin söylendiği edildiği üçüncü anlam ise, sebebin olumlusudur. Bu şey zatidir, demek bu 

türdendir. Bununla kastedilen, sebebin eserini õÀtí bir olumlulukla gerekli kılmasıdır. 

ÕÀtí’nin söylendiği edildiği son anlam ise “mevcutluk bildiren şey”dir. Zatı itibariyle kaim olan, 

zatı itibariyle mevcuttur, denilmesi ve başka bir şeyle kaim olan, bi’l-èaraê mevcuttur, denilmesi bu türden 
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bir söylemedir. Zatı itibariyle kaim olanın örneği cevherdir. Başka bir şeyle kaim olarak var olanın örneği 

ise “èaraê”dır.274 

 
1. 41. 41. 41. 4---- Cins (el Cins (el Cins (el Cins (el----Cins)Cins)Cins)Cins)    

Semerúandí “cins”i dört bakımdan incelemeye tabi tutmaktadır. Bunlardan birincisi cinsin tanımı 

ve tanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan problemlerin incelenmesi; ikincisi, cins-tür ilişkisi; üçüncüsü, 

cinslerin dereceleri ve bunlara bağlı durumlar; dördüncüsü ise, cins ve on kategori arasındaki ilişkiler. 

Semerúandí, “cins”in tarifini hukemadan275 alıntıyla yapmaktadır: Cins, o nedir? sorusunun 

cevabında türleri bakımından farklı olan bir çok şeye söylenen”dir. Semerúandí bu tarifteki unsurları tarif 

noktai nazarın çözümlemektedir. Ona göre tarifte geçen “söylenen (el-meúÿl)” ibaresi şahısları/fertleri ve 

altında beş tümeli içine aldığından dolayı “uzak cins” konumundadır. “Birçok şeye (èalÀ keåíríne)” ifadesi 

ise, şahsı, bir anlamda tek bir şeyi dışarıda bırakmaktadır. Diğer taraftan “birçok şeye söylenen (el-meúÿlu 

èalÀ keåíríne)” ibaresi ise, beşi içinde cins konumundadır. “Türleri bakımından veya hakikatleri 

bakımından farklı şeyler (muòtelifíne bi’n-nevèi ev bi’l-óaúíúati)” ibaresi ise, “tür”ü dışarıda 

bırakmaktadır. Neden türü dışarıda bırakmaktadır? Çünkü “tür”ün cüzleri, hakikatleri bakımından farklı 

değil, bilakis aynıdır. “O nedir sorusunun cevabında (fí cevÀbi mÀ huve)” ibaresi ise, ayırım (el-faãl) 

özellik ( el-òÀããa) ve ilinek (èaraê-ı Àmm)’i dışarıda bırakmaktadır. Çünkü onlar mahiyete mutabakat ile 

delÀlet etmemektedirler. Oysa “o nedir? sorusunun cevabında söylenen”in şartı mutabakat ile delÀlet 

etmesidir.276 

SemerúÀndí cinsin bu tarifi hakkında beş problemli durum zikretmektedir. Ancak bunları 

seleflerinden F. RÀzí277, Òunecí278 ve Ebherí279 de zikretmektedirler. Aslında bu problemlerin kaynağının 

temelde İbn SínÀ280 olduğunu söylemek daha doğrudur. Problemlerin aynı olması, durumu 

değiştirmemektedir. Ancak verilen cevaplar da aynı olunca, bunları sadece bir atıf kabilinden kabul etmek 

gerekmektedir. Gerçi Semerúandí bu problemlerin kaynağına ilişkin ÚısùÀs’ta ve şerhinde herhangi bir atıf 

yapmamaktadır. Ancak çözümleri sırasında İbn SínÀ ve F. RÀzí’ye atıflarda bulunmaktadır.  

                                                 
274 Semerúandí, MŞ, vr.: 20b. 
275 Semerúandí, MŞ, vr.: 25a. 
276 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 35/41; Semerúandí, MŞ, vr.: 25a; Bakınız: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 42. 
277 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 9a-b. 
278 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 11a-b. 
279 Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀik, s. 34—35. 
280 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 43. 
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Şimdi sırasıyla cinsin tarifi hakkındaki bu problemler ele alınacak, Semerúandí’nin cevaplarına 

yer verilecektir. 

Birinci problem, “birçok şeye söylenen” ibaresinin “mutlak cins” için cins olup olmadığıdır. Eğer 

cins olursa, yapısı itibariyle beş tümelin hepsi için cins olduğundan dolayı “mutlak cins”ten daha özel 

olur. Bu durumda da onun için cins olduğundan dolayı da ondan daha genel olacaktır. Açıkça ortaya bir 

şeyin bir şeyden aynı zamanda hem özel ve hem de genel olması durumu ortaya çıkmaktadır. Oysa böyle 

bir durum imkÀnsızdır. 

Semerúandí’nin böyle bir probleme cevabı, “mutlak cinst”en daha genel olanın tabii cins, yani 

“birçok şey üzerine söylenenin mefhumu” olduğudur. Mutlak cinsten özel olan ise, mantıki cinstir. Çünkü 

mantıki cins, beş tümelin hepsi için cins konumundadır. O zaman bir şey, kendisi dışındaki bir şeyden zatı 

bakımından daha genel, arız olması bakımından daha özel olabilir. 

İkinci problem ise, “birçok şey üzerine söylenen” mutlak cins için cins olursa, onun bir cüzü 

olacağından dolayı onu önceleyebilir. O zaman mutlak cins, kendi kendisini öncelemiş olur. Çünkü 

“birçok şey üzerine söylenen” ya mutlak cinstir, ya da herhangi bir yönden kayıt altına alınmış (mukayyet) 

cinstir. Her iki duruma göre de mutlak cins kendi kendisini öncelemiş olur. Mutlak cins tek bir şey 

olduğundan dolayı onun durumu açıktır. Ancak mukayyet bir cins olursa, mutlak cins, mukayyet cinsi 

önceler ve o da mutlak cinsi önceler. Her halükarda mutlak cins kendi kendisini öncelemiş olur. 

Bu problemi Semerúandí şöyle çözmektedir: Birçok şey üzerine söylenen, mantıkí ile kayıt altına 

alınan mutlak cinsi öncelerse, mantıkí mutlak cinsin kendi kendisini öncelemesi gerekir. Bu türden bir 

önceleme ancak birçok şey üzerine söylenen mutlak cins olursa, olur. Oysa durum böyle değildir, bilakis o 

tabii cinstir ve yapısı itibariyle cins için cins olduğundan dolayı,  cinse nisbete sahip olarak arız olan özel 

mantıkí cinstir. Bundan dolayı da her ikisini sonralar. Bu durumda da mutlak cinsin mutlak cinsi 

öncelemesi gerekli olmaz. 

Üçüncü problem şöyledir: Birçok şey üzerine söylenen, mantıkí mutlak cins için cins olursa, 

yapısı itibariyle cins olduğu için zorunlu olarak mantıkí cinse arız olur. Bu takdirde de o, mantıkí cins için 

cins olur. Böylece de arızı için cins olması gerekir. Eğer böyle olursa, onun için cüz olur. O zaman da arız 

olanın, maruz olunanın bazı zatının varlığına zorunlu olarak arız olması sürekli olmaz, ancak arız olan 

bazısına arız olur. Bu da geçersiz bir durumdur. Çünkü mantıkí cinsin tamamı tabii cinse arız olur. 

Bu problemin cevabını Semerúandí şöyle vermektedir: èAraê’ın cinsi, onun èaraê’ıdır, yoksa onun 

bizzat kendisi değildir. Çünkü maruz olunandan ve arız olandan oluşan da arız olandır. 
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Dördüncü problemin kökleri ise Porhyr’un ÍsÀàÿcí’sine kadar gitmektedir.281 Bu problem cinsin 

türle, türün de cins ile tarif edilmesidir.  

Semerkandí bu problemin çözümünü İbn SínÀ’dan yaptığı alıntıyla vermektedir.282 Çünkü İbn 

SínÀ’ya göre cinsin tarifinde “türleri bakımından” ibaresiyle kastedilen “hakiki” olanlardır. Bundan dolayı 

cinsin tarifinde “hakikatleri bakımından farklı olan birçok şeye söylenen şeydir.” denilmesi mümkündür. 

Çünkü filozofların terminolojisine göre “tür”, bir şeyin hakikatine ve suretine söylenir. 

Beşinci problem cinsin hariçte olup olmamasıdır. Eğer cins hariçte olursa, bu durumda 

müşahhaslaştığından dolayı birçok şey üzerine söylenen olmaz. Çünkü hariçte bulunan her şey, zorunlu 

olarak müşahhaslaşır. Eğer hariçte mevcut olmazsa, bu durumda da hariçteki cüzleri için kurucu unsur 

olmaz. Böyle bir durumda o nedir? sorusunun cevabında birçok şeye söylenen olması da geçersiz olur. Bu 

takdire göre de cins olması geçersiz olur. 

Bu problemin cevabı ise şu şekildedir: Cins hariçte mevcuttur. Hariçte bütünün varlığının, 

keyfiyetinin ve doğruluğunun manası, birçok şey üzerinde olmasıdır.283 

Semerúandí’nin “cins” başlığı altında ele aldığı bir diğer konu cinsin türü kurması, onu 

oluşturmasıdır. Ona göre mantıkí cins, türün üç kısmından hiçbirini, yani ne tabii, ne mantıkí ve ne de aklí 

türü kurmaz.284 

Önce tabii türü ele alalım ve Semerúandí’den mantıkí cinsin tabii türü neden kurmadığı, 

oluşturmadığı sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. 

  Mantıkí cins, tabii türü kurmaz, çünkü mantıkí cins, tabii tür ile fertlerin zımnında gerçekleşen 

tabii cins arasında bir nisbettir. Bundan dolayı da tabii türden sonra gelir.285 Eğer bir nisbetten ibaretse ve 

tabii türü sonralıyorsa mantıkí cins, bu durumda tabii türün oluşturucusu olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Peki, mantıkí cins, mantıkí türü neden oluşturmamaktadır? 

Semerúandí’ye göre mantıkí tür iki kısımdır: İzafi ve hakiki. Ona göre, cins, ne izafi türün ve ne 

de hakiki türün kurucusu olmaz.286  

Neden izafi türün oluşturucusu olmaz? 

                                                 
281 Bkz.: Porphyrios (Furfuryÿs), ÍsÀàÿcí, Taóúíú: Aómed Fuad el-İhvÀní, Kahire 1952, s. 69. 
282 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 44—45. 
283 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 35-37/42-43; Semerúandí, MŞ, vr.: 25a-b. 
284 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 37/44. 
285 Semerúandí, MŞ, vr.: 25b. 
286 Semerúandí, MŞ, vr.: 25b. 
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Çünkü Semerúandí’ye göre, izafi tür, mantıkí cinsle görelidir. Bu da şu anlama gelmektedir. 

Onlardan her birinin akledilmesi, diğerinin akledilmesiyle beraberdir. Göreli olunca, onlardan biri diğerini 

önceleyememektedir. Önceleyemediğinden dolayı da onlardan biri diğerinin bir cüzü, parçası 

olmamaktadır.287 

Bir diğer sorumuz ise, neden mantıkí cins hakiki türü, yani artık kesinlikle cins olmayan altında 

sadece fertler bulunan türü oluşturmamaktadır? 

Semerúandí’ye göre mantıkí cins hakiki türü oluşturmadığı gibi, aynı şekilde hakiki tür de mantıkí 

cinsi oluşturmaz. Çünkü mantıkí olan hakiki tür, mantıkí cins olmaksızın akledilebilir ve tasavvur 

edilebilir. Böyle olduğu zaman, her birinin akledilmesi diğeriyle olmadığından dolayı mantıkí cins hakiki 

türün bir cüzü, parçası olmaz.288 Buradan çıkarılacak sonuç ise, bu durumda onun oluşturucusu 

olmayacağıdır. 

Bir diğer sorumuz ise, mantıkí cinsin aklí türü neden oluşturmadığıdır? 

Semerúandí’ye göre, akli tür sadece tabii tür ve mantıkí türden oluşmaktadır. Mantıkí cins ise, ne 

tabii ve ne de mantıkí cinsin bir cüzü, parçası değildir. Böyle bir durumda aklí içinde cüz olmamaktadır.289 

Bu durumda aklımıza gelen soru, hangi türden cinsin hangi türden türü oluşturduğudur. 

Bu sorunun cevabı, Semerúandí’ye göre, tabii cinsin izafi tabii türü oluşturduğu şeklindedir. 

Çünkü izafi tür, yani bir üstündekilere göre tür, altındakilere göre cins olan bu tür, fertlerin zımnında 

gerçekleşen tabii cins ve ayırım (el-faãl) dan  oluşur.290 

Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey, tabii cinsin hakiki olan, yani artık cins konumu 

alamayacak olan hakiki tabii türü oluşturmamasıdır. Neden oluşturmamaktadır? Semerúandí’ye göre, 

hakiki tabii türün varlığının basit olmasından dolayıdır.291 

Tabii cins, hakiki mantıkí türü de oluşturmaz. Çünkü her ikisi de diğeri olmaksızın 

akledilebilmektedir. Aynı şekilde izafi mantıkí türü de oluşturmaz. Çünkü bu cins, izafi olan tabii türe 

ilişir. Ancak yukarıda zikredildiği gibi, tabii cins, izafi olan tabii türü oluşturur. Şayet arız olunanın 

oluşturucusu, arız olanın oluşturucusu olursa, arız olan şey bütünüyle, arız olmayan cüzün varlığından 

                                                 
287 Semerúandí, MŞ, vr.: 26a. 
288 Semerúandí, MŞ, vr.: 26a. 
289 Semerúandí, MŞ, vr.: 26a; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 37/44. 
290 Semerúandí, MŞ, vr.: 26a. 
291 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 37/44. 
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dolayı arız olan olmaz, olsa olsa bütünüyle değil de bir kısmıyla arız olan olur. Böyle bir durum da 

tartışmalı olur.292  

Tabii cins, aklí türü de oluşturur. Çünkü tabii türün cüzüdür. Tabii tür ise, akli türün bir 
cüzüdür.293 

Bu durumda geriye akli cinsin türleri oluşturup oluşturmadığı kalmaktadır. Semerúandí’ye göre 

aklí, türlerden bir şeyi oluşturmaz. Çünkü eğer türlerden birini oluşturursa, mantıkí cins de bu türü 

oluşturur. Doğal olarak parçanın parçası, parçadır. Ancak durum böyle değildir. Çünkü mantıkí cins, 

türlerden hiçbirini oluşturmaz.294 

Cinslerin mertebeleri konusu da Semerúandí’nin selefleri iki farklı yaklaşım benimsemişlerdir. 

FÀrÀbí295 ve İbn SínÀ296 tarafından cinsin üç mertebesi olduğu kabul edilmekte, tespit edebildiğimiz 

kadarıyla F. RÀzí’nin KitÀbu’l-Mulaòòaã’ından sonra ise dört tane olduğu kabul edilmektedir. Bununla 

beraber F. RÀzí, dördüncü kısmın terk edildiği notunu da düşmektedir.297 F. RÀzí’den önce cins 

mertebesini dört olarak kabul eden bir esere rastlanılmamıştır. F. RÀzí’den sonra olmasına karşın Ùÿsí de 

EsÀsu’l-İútibÀs298 adlı mantık eserinde cinsin, FÀrÀbi ve İbn SínÀ gibi, üç mertebesinden bahsetmekte, 

ancak müfret cins mertebesini zikretmemektedir. Aómed Rüşdí’ye göre, Cürcaní de bazı eserlerinde İbn 

SínÀ’yı takiple cins ve türün mertebesinin üç olduğu görüşündedir.299 Semerúandí’nin yakın seleflerinden 

Keşşí300, Òunecí301 ve de Urmeví302 cinsin dört mertebesinin olduğunu kabul etmektedirler. Aynı zaman da 

Semerúandí’nin yakın haleflerinden ve kendisine sık sık atıf yapan äadru’ş-Şeriaè da cinsin ve türün 

mertebesinin dört olduğu görüşündedir.303 

Eğer cinsin üstünde ve altında bir cins varsa, bu cins “orta cins(el-cinsu’l-mutavassıù)”tir.  Eğer 

cinsin sadece altında cins varsa, bu cins “üstün cins (cinslerin cinsi/cinsu’l-ecnÀs)”dir. Eğer cinsin sadece 

                                                 
292 Semerúandí, MŞ, vr.: 26a. 
293 Semerúandí, MŞ, vr.: 26a. 
294 Semerúandí, MŞ, vr.: 26a. 
295 FÀrÀbí, el-Medòal ey KitÀbu ÍsÀàÿcí, (el-Manùıú èİnde’l-FÀrÀbí-I içinde) Tahkik: Refiú el-èAcem, Beyrut 1987, s. 
76—78. 
296 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 55. 
297 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 9b. 
298 Ùÿsí, EsÀsu’l-İútibÀs, s. 52—53. 
299 Aómed Rüşdí, Tuhfetu’r-Rüşdí, s. 102. 
300 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 15b. 
301 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr,  vr.: 11b. 
302 Urmeví, Metalièu’l-EnvÀr, s. 17. 
303 Sadru’ş-Şerièa, Şeróu Taèdili’l-èUlÿm, Süleymaniye Kütüphanesi Antalya Tekelioğlu Koleksiyonu: 798, vr.: 46a; 
ayrıca bkz.:  Aómed Rüşdí, Tuhfetu’r-Rüşdí, s. 102. 
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üstünde cins varsa, bu cins “aşağı cins (el-cinsu’s-safilu/en alt cins)”tir. Eğer cinsin ne altında ve ne de 

üstünde bir cins yoksa bu durumda böyle bir cins “müfret cins”tir.304 

Orta cinsin örneği cisim ve cism-i namidir. Çünkü her ikisininde üzerinde cinslerin cinsi olarak 

“cevher” bulunmkatadır. Diğer taraftan her ikisinin de altında ayrı bir cins olarak “canlı” bulunmaktadır. 

Üstün cinsin örneği ise, on kategoridir.305 Ki bunlar Aristoteles geleneğine göre en genel cinslerdir. Aşağı 

cinsin örneği, artık altında cins değil de tür bulunan “canlı”dır.306 Canlının altında sadece insan, at ve deve 

gibi türler bulunur. Bundan dolayı da sadece “aşağı cins” konumundadır. FÀrÀbi ve İbn SínÀ’nın 

saymadıkları müfret cinse Semerúandí’nin verdiği örnek ise “akıl”dır. Çünkü ona göre, cevher aklın cinsi 

değildir. Üzerinde ayrıca bir cins yoktur. Ancak altında on akıl denilen, her birinin kendine ait ayırımları 

olan türleri vardır. Aómed Rüşdí’ye göre ise, bu konuda farklılıklar ortaya çıktı. Bazıları cevher aklın cinsi 

olmadığı için on akıl için cins kabul edilebileceği görüşünü benimserken; diğer taraftan bir grup ise, 

müfret cinse örnek bulunamayacağı görüşündedirler.307 

Semerúandí cinslerin cinsi veya türlerin türlerinin sayısı hakkında bir açıklama yapmamaktadır. 

Oysa seleflerinden İbn SínÀ doğada cinslerin cinsi olan şeylerin birden fazla ancak sonlu olacağı 

görüşündedir. Aynı şekilde türlerin türü de doğada sonludur. Ancak kendilikleri bakımından bi’l-kuvve 

sonsuzdurlar.308 

Semerúandí’ye göre, F. RÀzí el-Mulaòòaã’ta309 mutlak cinsin, bu dört mertebe için cins olduğu 

görüşünde değildir. Çünkü üstün cins, aşağı cins ve müfret cinsten her biri yokluk kaydını şamil 

olduklarından dolayı yokluk bildirmektedirler. Örneğin yüksek cinsin altında cins vardır, üstünde cins 

“yoktur”. Durum aşağı cins ve müfret cins için de aynıdır. Çünkü onların da altında cins “yoktur”. Bu 

durumda, F. RÀzí’ye göre, “yokluk bildiren bir durum”, sabitlik bildiren bir işin türü olamaz. Çünkü türler, 

ortaya çıkmış şeylerdir. Eğer üstün cins, aşağı cins ve müfret cins yokluk bildirirlerse, geriye bir mertebe 

kalmaktadır. O da “orta cins”tir. Çünkü onda yokluk bildiren bir kayıt yoktur. Açık olan şu ki, onun 

altında ve üstünde cinsler bulunmaktadır. Bundan dolayı da bir şey, tek bir türe nisbetle cins olmaz. 

                                                 
304 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 37/45-46. 
305 Semerúandí, MŞ, vr.: 26b. 
306 Semerúandí, MŞ, vr.: 26b. 
307 Aómed Rüşdí, Tuófetu’r-Rüşdí, s. 102. 
308 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 62—63. 
309 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 9b. 
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F. RÀzí’nin bu görüşüne Semerúandí tarafından şöyle itiraz edilmektedir:  Türün tek bir şahsa 

hasredilmesi muhtemeldir. Örneğin güneş gibi. Yıldızlardan bir türdür ve tektir. Bu durumda cinsin tek bir 

türe hasredilmesi niçin muhtemel olmasın? 

Semerúandí’ye göre burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ve o da bu tarifin “tanım (el-

óadd) değil de, “resm” kabilinden olmasıdır. Çünkü onun tarifi varlık bildirenle geçerli olabilir. “Orta 

cins” dışında üstün, aşağı ve müfret cinsin mahiyeti yokluk bildirmemektedir. Bu da tıpkı “üstün cins”, 

cinslerden daha geneldir; “aşağı cins”, en özel olandır; “müfret cins”, basite en yakın olandır, denilmesi 

gibidir. Semerúandí’ye göre, bir kimse basit cinsin cüzü olmadığını bundan dolayı da yokluk bildirdiğini 

söylese de durum değişmez, çünkü bu basitin resmidir, tanımı değildir ve basitler de varlık bildiren 

mahiyetlerdir. Hatta, mutlak cins bu dört mertebenin cinsi olur, denilirse, bu durumda bu dört mertebe 

onun türleri olur. Çünkü onlardan her biri farklı tabiata arız olurlar. Mantıkí olan üstün cins de on 

kategoriye arız olur. Aşağı tür de aynı şekilde farklı olanlara arız olur. Örneğin canlı ve renk böyledir. 

Aracı ve müfret cinslerin durumu da aynı şekildedir.310 

Yukarıda bir vesileyle Aristoteles’in “Kategoriler” kitabının karşılığı olan “MeúÿlÀt”ının İbn 

SínÀ’nın el-İşÀrÀt ve’t-TenbihÀt adlı eseriyle mantık eserlerinden çıkarıldığını söylemiştik.311 Semerúandí 

de kategoriler konusunu eserinden çıkarmamış ancak bunu cins başlığı altında oldukça özet bir şekilde ele 

almıştır. Selefleri312 de eserlerinde kategoriler konusunu mantık kısmında ele almamış, beş tümeli ele 

aldıktan sonra tarif konusunu incelemişlerdir. Tariften sonra da tasdikler kısmına geçmişlerdir. 

Haleflerinden äadru’ş-Şeriaè da aynı yöntemi takip etmektedir.313 Bunlara karşın Semerúandí’nin 

seleflerinden Keşşí314 ve Ùÿsí315 ise mantık eserlerinde “kategoriler”e müstakil olarak “giriş 

(ísÀàÿcí/medòal)”ten sonra bir bölüm ayırmışlardır. Hatta Ùÿsí beş tümelden sonra tarif konusunu burhÀn 

kısmına erteleyerek kategorilere geçmiştir. Keşşí ise tarif konusunu kategorilerden sonra ele almıştır.316 

ÚısùÀs kategoriler konusunda el-İşÀrÀt’ın başlattığı bu geleneğe tabidir. Semerúandí’ye göre 

kategorilerin incelenmesi aslında metafiziğin görevidir, ancak eşyanın tanımlanması konusunda yardımcı 

                                                 
310 Semerúandí, MŞ, vr.: 26b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 37-38/45. 
311 Yaren, Tahir, İbn SínÀ Mantığına Giriş, Ankara 2003, s. 23. 
312 Örneğin bkz.: F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 8b-16a; Òunecí Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 10b-17a; Ebherí Keşfu’l-ÓaúÀiú, s. 
34—47; Urmeví, Meùalièu’l-EnvÀr, s. 16—23. 
313 äadru’ş-Şerièa, Şeróu Taèdili’l-èUlÿm, vr.: 46b-56a. 
314 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 18b-19b. 
315 Ùÿsí, EsÀsu’l-İútibÀs, s. 59—80. 
316 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 19b-21a. 
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olduğu için kısaca ele alınmıştır.317 Çünkü matlÿbun cinslerden hangi cins altında olduğu bilinirse, o şeyin 

zatının bilgisini elde etmek daha da kolaylaşacaktır.318 

Semerúandí kategoriler konusunda oldukça muhtasar bir bilgi vermektedir. Geleneği takiple önce 

kategorileri ikiye ayırır: Birincisi, cevherdir ve asla bir konuya yüklem olmaz. Geriye kalan dokuzu ise, 

arazdır.319 Semerúandí arazları da ya zatı itibariyle bölünmeyi gerektirenler ya da şöyle veya böyle nisbet 

olanlar şeklinde ikiye ayırmaktadır. Bunlardan birincisinin örneği, “nicelik” kategorisidir. Semerúandí’ye 

göre bu kategori zatı itibariyle bölünmeyi kabul eder. Çizgi, yüzey ve matematiksel cisimler bu 

türdendir.320 

Cevher ve nicelik kategorisinden sonra üçüncü kategori nitelik kategorisidir ve ona göre bu 

kategorinin mahiyeti başka bir şeye kıyasla olmaz ve zatı itibariyle de bölünmeyi kabul etmez.321 

Araz olanların ikinci kısmı ise nisbet olmayı gerektirir. Bunlar da yedi kısımdır: 1) Görelilik, 

tekrarlanan nisbettir. Babalık ve oğulluk gibi. 2) Nerede, belirli bir mekÀnda oluştur. 3) Ne zaman, belirli 

bir zamanda bir şeyin ortaya çıkmasıdır. 4) Durum, cüzlerin bazısının bazısına veya hariç bir işe nisbeti 

sonucunda ortaya çıkan biçimdir. Ayakta durmak ve oturmak gibi. 5) Sahiplik, şeyin kendisiyle intikal 

eden bağlısına nisbetidir. 6) Etki, tesirdir. Kesmek fiili gibi. 7) Edilgi, etkilenmektir. Kesilmek fiili gibi.322 

Burada dikkatimizi çeken şey, Semerkandí’nin arazları tekrar bölünmeyi kabul edenler ve şöyle 

veya böyle nisbet olanlar şeklinde iki kısma ayırmasıdır. Gerçi kategorilerin bu özellikleri incelenirken 

bunlar selefleri tarafından ele alınmakla beraber, görebildiğimiz kadarıyla böyle bir sınıflama yoktur.323 

Ancak arazın bu şekilde bölünmesini Keşşí’de görebiliyoruz.324 

Semerúandi kategorileri uzun uzun ele almasa da kendisinden önceki tartışmalardan haberdardır. 

Bazı filozofların kategorilerin sayısını dörtle sınırladıklarını söylemektedir: Cevher, nicelik, nitelik ve 

nisbet. Semerúandí’ye göre, nisbet, nisbet edilen için cins olarak alınırsa, bu görüş doğruya daha yakındır. 

Çünkü yukarıda arazın ikinci kısmı olarak zikredilen yedi nisbetin mefhumuna dikkatlice bakılırsa, nisbet 

mefhumunu onlardan kaldırsak bile onların hakikati kalır. Çünkü yedi nisbet, mahiyetleri bakımından 

                                                 
317 Semerúandí, MŞ, vr.: 27a. 
318 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 38/47. 
319 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-MeúÿlÀt, s. 6. 
320 Semerúandí, MŞ, vr.: 27a. 
321 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 38/47. 
322 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 38-39/47. 
323 FÀrÀbi, KitÀbu ÚÀùÀàÿriyÀs ey el-MeúÿlÀt, s. 89 vd.; İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ:el-MeúÿlÀt, s. 18 vd.; Ùÿsí, EsÀsu’l-
İútibÀs, s. 59 vd. 
324 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 18b-19b. 
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farklıdır ve bundan dolayı da nisbet onun mahiyetine dÀhil olur. Dahası ortaklık bakımından ondan 

sorulanın cevabından söylenilmesi de geçerli olur. Bu durumda da nisbet onun için cins olur. Böyle 

olduğu zaman kategorileri dört ile sınırlandırmak mümkün olmaktadır. Çünkü mevcut; konuya, yani 

cevhere yüklem olmaz. Eğer mevcut, konuya yüklem olursa, başkasına kıyasla onun mahiyeti “nisbet” 

olur. Eğer onun nisbeti başkasına kıyasla olmazsa, zatı dolayısıyla bölünmeyi kabul eder. Bu da zaten 

cevherdir. Zaten böyle olmazsa, bölünmeyi kabul etmez. Bu da “nitelik”tir.325 

Semerúandí kategoriler konusunu bitirirken, onların sayıları konusundaki sınırlamanın “istiúra 

(tümevarım)”  ile olabilceğini söylemektedir. Bu ifade bir anlamda geleneğin takibidir. Çünkü Semerúandí 

ve selefleri kategoriler konusunda Aristoteles’in görüşlerini benimsemektedirler. Aristoteles’e göre, 

kategoriler hem varlığa hem de zihne aittir. Aristoteles’in kategori anlayışının karşısında Kant’ın kategori 

anlayışı vardır.  Kant’a göre kategoriler zihne aittir, müdrikenin a priori kalıplarıdır.326 Eğer bunlar zihnin 

a priori kalıplarıysa, bunları şu ya da bu şekilde elde etme girişimi olmayacaktır. O zaman a priori 

oldukları için sayılarının da değişmesi mümkün görünmemektedir. Oysa Semerúandí’ye göre onların 

sayısını ancak istikra ile belirleyebiliriz. Ancak bu durumda acaba sayılarında bir artma veya eksilme söz 

konusu olabilir mi? Eğer sayıları istikra ile belirleniyorsa, sanki artma ve eksilmeye ilişkin bir yön var gibi 

görünmektedir. Çünkü Aristoteles’in on kategorisini nasıl ortaya koyduğuna ve sayılarına ilişkin eleştiriler 

gelmiştir. Erken dönemde Stoalılar kategorileri töz, nitelik, oluş tarzı ve münasebet şeklinde dörde 

indirmişlerdir. Kant da Aristoteles’in kategorileri inşa konusuna önem vermekle beraber “onları önüne 

çıktıkları gibi topladı” ifadesiyle eleştirmektedir.  Benzer bir eleştiriyi de Hegel Kant’a yöneltmektedir. 

Ona göre de Kant kategorileri sıradan raslantıyla elde etmiştir.327 Kant’ın “önüne çıktığı gibi topladı” 

eleştirisi Aristoteles’in kategorileri onun gibi a priori kabul etmeyip varlığa ait görmesine bağlanabilir. Bir 

anlamda Aristoteles’in “istiúra”sı ancak bunları ortaya çıkarabilmişti. 

Semerúandí, cinsi anlatırken yakın ve uzak cinsin ne olduğundan bahsetmemektedir. Çünkü daha 

önce beş tümelin muhtasar olarak anlatıldığını söylediği “tümelin taksimi” bölümünde onarı kısaca ele 

almaktadır. Cins; cevap eğer mahiyeti veriyorsa ve mahiyetin ortak olduğu tek bir şeyden ise “yakın cins 

(el-cinsu’l-úaríb)” olur. Cevap eğer mahiyetin ortak olduğu tek bir şeyden değil de birçok şeyden olursa 

“uzak cins (el-cinsu’l-baíèd)” olur. Çünkü cevap çoğaldığı zaman, cinsin derecesi de uzaklık bakımından 

                                                 
325 Semerúandí, MŞ, vr.: 27b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 39/48. 
326 Öner, Necati, Klasik Mantık, Ankara 1991, s. 32—33. 
327 Köz, İsmail, Mantık Felsefesi, Ankara 2003, s. 100—1003. 
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çoğalır. Cinsten uzaklaşılınca da, cevabın zatilerden olması gittikçe azalacaktır.328 Örneğin canlı, insan 

için yakın cins konumundadır. Çünkü insanla arasında başka bir cins yoktur ve insan hakkındaki sorunun 

birinci dereceden cevabıdır. Diğer taraftan cism-i nami de insan için uzak cins konumundadır. Çünkü bu 

artık doğrudan insan nedir? sorusunun cevabında verilmemektedir. Çünkü insanla cism-i nami arasında 

canlı cinsi bulunmaktadır. Çünkü insan cism-i nami olmak konusunda ağaç ve inekle bir ortaklığa sahiptir. 

İnsan ve ağaç için onlar nedir? sorusunu sorduğumuzda cism-i nami cevabını vermek geçerli olmaktadır. 

Ancak insan ve inek hakkında onlar nedir? sorusunu sorduğumuzda cism-i nami cevabı geçerli 

olmamaktadır. Çünkü burada cism-i nami, insan ve inek arasındaki ortaklığın tamamını 

kapsamamaktadır.329 

    
1. 51. 51. 51. 5---- Tür (en Tür (en Tür (en Tür (en----Nevè)Nevè)Nevè)Nevè)    

Semerúandí türü üç başlık altında incelemektedir: Bunlardan birincisi, türün tarifi ve tarif sonucu 

ortaya çıkan problemlerin halledilmesi; ikincisi, türlerin mertebeleri; üçüncüsü ise, beş tümelden biri 

olarak hakiki tür hakkındadır. 

Tür ismi ortaklıkla iki anlama söylenmektedir: Birincisi, “hakiki tür”; ikincisi ise, “izafi” tür. 

Hakiki tür nedir? Bu sorunun cevabını Semerúandí geleneği takiple vermektedir: 330  

O nedir? sorusunun cevabında sadece sayıca farklı birçok şeye söylenendir. 331 

 
Bu tarif, beş tümel noktai nazarından tekrar ele alınmakta “sadece sayıca farklı birçok şeye 

söylenen (muòtelifíne bi’l-èadedi faúaù)” ibaresinin “cins”i dışarıda bıraktığını; “o nedir? (mÀ huve)” 

sorusunun ise ayırım, özellik ve ilineği dışarıda bıraktığı söylenmektedir.332 Çünkü yukarıda cinsin tarifi 

verilirken “sayıca farklı olan” değil de “türce farklı olan” ibaresi kullanılmıştı. 

Peki, izafi tür nedir? Semerúandí bu sorunun cevabını da ÚısùÀs’ta en sık atıfta bulunduğu 

kitabdan, yani İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-ŞifÀ’sından vermektedir:333 

Birincil sözle, o nedir sorusunun cevabında kendisine ve kendisi dışındaki 
cinse söylenen tümeldir.334 

                                                 
328 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 32/36. 
329 Semerúandí, MŞ, vr.: 22a-b; Cins hakkında benzer bilgiler için ÚısùÀs’ın bir özeti olarak bakınız: Semerúandí, el-
MuètekadÀt, Süleymaniye Kütüphanesi KasidecizÀde Koleksiyonu: 145, vr.: 4a. 
330 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 40/49. 
331 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 47/52. 
332 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 40/49. 
333 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 40/49. 
334 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 53. 
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Semerúandí cins ve türün döngüsel olarak tarif edilmesi konusunu türü incelerken tekrar ele 

almakta ve buradaki döngüsellik problemini de KitÀbu’ş-ŞifÀ’dan yaptığı alıntıyla açıklığa kavuşturmak 

tadır. Semerúandí335 Porphyrios’un türü, “cinsin altında sıralananlardır”336 şeklindeki tarifini verdikten 

sonra İbn SínÀ’dan şu alıntıyı yapmaktadır:  

Cins altında sıralananlarla kastedilen cinsten daha özel olan ise, bu tarifin içine 
şahıs, tür, ayırım ve özellik de girer. Çünkü onlardan her biri, cinsten daha özeldir. 
Eğer “cins altında sıralanandır” sözüyle tümel olan daha özel kastedilirse, lafzın 
gereğinin dışında bir şey kastedilmiş olur. Çünkü burada ne vaz ve ne de nakil 
bakımından delÀlet söz konusu değildir. Bununla birlikte diğer üçü (yani ayırım, 
tür ve özellik onunla beraber) kalmaktadır. Eğer “cinsin altında sıralananlar” ile 
daha özel olan ve aralarında aracı olmayan şey kastedilirse, tür ve ayırım (onunla 
ortak olarak) kalır. Eğer “cins altında sıralananlar ile kastedilen, cins ve ayırımdan 
oluşan özel ise, o zaman bu tarif türe özgü olur. Ancak “sıralanan” lafzı, ne vaz’i 

ve ne de nakli olarak bu manaya delÀlet etmez. 337 

 
Daha önce cinsi ele alırken, cinsin türle tanımı konusunda İbn SínÀ’nın bu döngüselliği, cinsin 

tanımında kullanılan türün izafi değil de hakiki tür olduğunu söyleyerek çözdüğü zikredilmişti. İbn 

SínÀ’nın “cins ve fasıldan oluşan özel” ibaresi de, bir anlamda hakiki türü telmih etmektedir. Çünkü izafi 

tür her ne kadar üstündekine nazaran “ daha özel” olsa da altındakine nazaran “daha genel”dir.  

İbn SínÀ türün tarifi konusunda karmaşıklığı gidermek için  “tür, iki tümelden daha özeli olup o 

nedir? sorusunun cevabında söylenendir.” denilmesinin güzel bir tarif olacağını söylemektedir.338 Acaba 

İbn SínÀ’nın tarifi şu şekilde tekrar söylenirse türün tarifi hakkındaki tartışmalar biraz daha azaltılabilir 

mi? Tarafımızdan terkip edilen tarif şöyledir: 

Tür, iki tümelden daha özeli olup o nedir? sorusunun cevabında hakikatleri bir, 
ancak sayıları farklı olan şeylere yüklenen tümeldir. 
 

Her ne kadar Semerúandí bir otorite olarak İbn SínÀ’nın bu izahını alıntılasa da bu sorun hakkında 

kendi görüşünü zikretmektedir. Ona göre bu sorun şöyle ortadan kaldırılabilir: 

“Cins altında sıralananlar”, cinsten sonra bulunan şeydir ve ikisi arasında bir aracı 
değildir. Çünkü “sıralanan”, kendisi ve kendisi üzerinde sıralanan arasında bir 
vasıta değildir. Bundan dolayı “cins altında sıralanan”, cinsten sonra bulunandır ve 
ikisi arasında aracı olan değildir. Ve o zaman da tür olmaksızın bütün ortaya çıkar. 
Ayırıma gelince, yapısı itibariyle ya illiyet bakımından önce gelir ya da sonra 

                                                 
335 Semerúandí, MŞ, vr.: 28a-b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 40/49. 
336 Bkz.: Porphyrios, ÍsÀàÿcí, s. 71. 
337 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 53—54. 
338 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 55. 
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gelmesinin imkÀnsızlığından dolayı beraberdir. Çünkü ayırım olmaksızın cinsin 
varlığı imkÀnsızdır. ÒÀããa ve şahsa/ferde gelince tür, her ikisi ve cins arasında bir 
aracıdır. Çünkü òÀããa, ancak türün tahakkukundan sonra ortaya çıkan arazdır. Şahıs 
yapısı itibariyle türle kaim olduğu için ancak türden sonra şahıslaşmayla ortaya 
çıkar. Türe gelince, cinsten sonradır; ancak kendisi ve cins arasında aracı değildir. 
Tarif böyle geçerli olmuş oldu.339 

 
Semerúandí burada döngüsellği çözdüğü gibi beş tümeli de neden cins, tür, ayırım, òÀããa ve ilinek 

olarak sıraladığını açıklamış oldu. Her ne kadar sıralama konusu çok farklı sonuçlar doğurmasa da, bazen 

sıralama cins, ayırım, tür, özellik ve ilinek şeklinde değişmektedir. FÀrÀbí’nin340 ve İbn SínÀ’nın341 Medòal 

KitÀbı’nde, Porphyrios’un342 zikrettiği birinci türden bir sıralama varsa da, İbn SínÀ èUyunu’l-Hikme343 

adlı eserinde Keşşí de ÓadÀiúu’l-ÓakÀik344 adlı eserinde ikinci türden bir sıralama yapmaktadır. Bu türden 

ayrımlar, Bingöl’e göre, ayırımın cinsin tabiatında bulunması ve türün kendi öz ayrımından müstakil 

olarak var olmasının mutlak surette imkÀnsız olmasından dolayı yapılmış olabilir.345 Ayrıca 

Semerúandí’nin yakın selefleri346 de beş tümeli cins, tür, ayırım, özellik ve ilinek şeklindeki sırayla ele 

alıp incelemişlerdir. 

Türün iştirakle iki manada söylenildiği de zikredilmişti: Hakiki ve izafi. Her ikisi de tür olarak 

isimlendirilmesine karşın aralarındaki fark nedir? Biri diğerinden nasıl ayrılır? 

Semerúandí’ye göre, her iki tür aslında birbirinden farklıdır. Çünkü onlardan her biri diğeri 

olmaksızın tasavvur edilebilmektedir. Hakiki tür, altındakilere kıyasla bilinir. Çünkü hakiki tür, “o nedir? 

sorusunun cevabında hakikati bakımından bir/aynı olan birçok şeye söylenendir”. Oysa izafi tür, 

üstündekilere kıyasla bilinir. Çünkü izafi tür, cinsinde o nedir? sorusunun cevabında hem kendisine hem 

de kendisi dışındaki şeye söylenir. İzafi türü, hakiki türden ayıran bir diğer nokta ise, onun, hakiki tür 

olmaksızın, cins ve ayırımdan oluşmasıdır. Basit olan hakiki tür de izafi tür olmaksızın tahakkuk edebilir. 

                                                 
339 Semerúandí, MŞ, vr.: 28b 
340 FÀrÀbí, el-Medòal, s. 75—85. 
341 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 40—81. 
342 Porphyriosios, ÍsÀàÿcí,  s. 68—82. 
343 İbn SínÀ, èUyunu’l-Hikme, Tahkik: M. Fevzi el-Cebir, Beyrut 1996, s. 44. 
344 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓakÀik, vr.: 14b-15a-b. 
345 Bingöl, Klasik Mantık’ın Tanım Teorisi,  s. 29—30. 
346 Örneğin bkz.: Urmeví, Meùalièu’l-EnvÀr, s. 16—23; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 10b-16a; Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiú, 
s. 24—42; F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 8b-14b. 
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Örneğin nokta ve birlik, izafi türler olmaksızın hakiki türlerdir. Çünkü nokta ve birlik sadece hakiki tür 

olabilir, cins olamaz.347 

Türlerin mertebeleri konusuna gelince, izafi türün dört mertebesi vardır. Cinsi anlatırken, cins ve 

türlerin mertebelerinin FÀrÀbí ve İbn SínÀ’ya göre üç, F. RÀzí sonrasında ise dört olarak ele alınıp 

incelendiği zikredilmişti. Semerúandí, yine seleflerini takiple izafi türün dört mertebesi olduğunu kabul 

etmektedir: 1) Alt tür veya Türlerin Türü: Altında artık tür olmayan türdür. Çünkü onun türlüğü 

üstündekilere kıyasladır. Tıpkı cinsin cinsliğinin altındakilere kıyasla olması gibi. Alt türün örneği 

“insan”dır. Çünkü insanın altında artık tür yoktur. Ancak üstünde cinsler vardır. Zaten onun türlüğü 

üstündekilere kıyasladır. Onun altında türler değil fertler vardır. Ve bu fertlerde aynı hakikate sahiptirler. 

2) Yüksek tür: Türlerin en genelidir. Altında türler bulunur. Üstünde ise tek bir cins bulunur. Bu türün 

örneği ise “cisim”dir. Çünkü cisim, sadece cevher olan en yüksek cinsin türüdür. Onun altında ise “cism-i 

nami” ve “canlı” gibi türler bulunur. Bundan dolayı da o yüksek tür konumundadır. 3) Orta tür: İzafi 

türlerin bazısı bazısından genel veya özel ise bu tür orta türdür. Çünkü bunların konumu üstündekilere ve 

altındakilere göre değişmektedir. Bu türün örneği cism-i nami ve canlıdır. Çünkü cism-i nami üstündeki 

cisme kıyasla tür konumunda olurken altındaki “canlı”ya kıyasla cins konumunda olur. Canlı da aynı 

şekildedir. Çünkü canlı da üstündeki cism-i namiye kıyasla tür konumunda iken; altında insan, at, deve vs. 

kıyasla cins konumundadır. 4) Müfret tür: Ne daha genel ve ne de daha özel olan tür ise, müfret türdür. 

Semerúandí’nin verdiği örnek “akıl”dır.348 

Burada bir noktanın dikkatimize takıldığını zikretmek isteriz. O da dördüncü olarak sayılan müfret 

türün konumu ve nasıl olupta izafi türün bir mertebesi olarak sayıldığıdır. Madem cevher aklın cinsi 

olamıyor ve aklın da altında sadece fertleri var. Bu durumda nasıl oluyor da üstündekilere göre tür, 

altındakilere göre cins konumunda olan izafi türün bir mertebesi kabul ediliyor? Böyle olduğunda alt türle 

aynı konumda görünmektedir. Semerúandí de bu sakıncadan kurtulmak için müfret türü tarif ederken 

“şayet cevher, akıl için cins kabul edilirse” kaydını düşmektedir. 

Bu mertebeler hakkındaki bir diğer nokta bu mertebelerin, zikredildiği gibi, izafi türe ait 

olduğudur. Hakiki türün bu türden mertebeleri yoktur. Çünkü kendisi basittir ve altında sadece fertleri 

vardır. İzafi tür gibi cins olmamaktadır. Hakiki türün üstünde ve altında hakiki bir türün bulunması zaten 

                                                 
347 Semerúandí, MŞ, vr.: 28b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 41/50. F. RÀzí’nin maddeler halinde zikrettiği ayrımlar için 
bakınız: F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 10a. 
348 Semerúandí, MŞ, vr.: 28b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 41/50-51. 
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imkÀnsızdır. Çünkü hakik tür, hakiki türe kıyasla ifade edildiğinde müfret tür olur. Oysa yüksek olan daha 

genel olur ve bundan dolayı hakikatleri bakımından farklı birçok şeye söylendikleri içinde hakiki 

olmazlar, daha genel olan şeyler olurlar. Hakiki tür, izafi türe kıyasla ifade edildiğinde ya (1) basitlerdeki 

gibi “müfret” olur ve bu durumda ne üstünde ne de altında da izafi tür bulunur. Bu durumda şundan 

dolayıdır: Hakiki tür, türün üstünde bulunmaz. Ya da (2) hakiki tür, cins ve fasıldan oluşanlarda olduğu 

gibi “alt tür” olur.349 

Semerúandí tarafından ele alınan bir diğer konu da cinsin ve türün bu dört mertebesi arasındaki 

durumlardır. ÚısùÀs’ta bunlar birer cümle ile açıklanmasına karşın şerhte örnekleri ile ele alınmaktadır. 

Önemine binaen ele alınacaktır. 

Ona göre yüksek cins ve müfret cins, izafi türün mertebelerinin tamamından ayrıdır. Çünkü izafi 

türlerin bu dört mertebesinin de üzerinde cinsin olması gerekir. Ancak, daha öncede zikredildiği gibi, 

yüksek cinsin ve müfret cinsin üstünde artık başka bir cins olmaz.  

Diğer taraftan alt tür ve müfret tür de cinslerin dört mertebesinden ayrıdır. Çünkü cinsin bu dört 

mertebesinin altında tür olmalıdır. Ancak alt tür ve müfret türün altında türün olması imkÀnsızdır. Çünkü 

onların altlarında türler değil, artık fertler bulunmaktadır. 

Burada orta cins ve aşağı cins, yüksek tür ve orta tür arasında eksik- girişimlilik ilişkisi vardır. 

Örneğin orta cins ve yüksek tür arasına gelince, orta cins, yüksek tür olmaksızın tahakkuk edebilir. 

Cism-i nami bunun örneğidir. Aynı şekilde yüksek tür, orta cins olmaksızın tahakkuk edebilir. Bunun 

örneği de renktir. Çünkü renk, nitelik kategorisine kıyasla “yüksek tür” ve “alt cins” olabilir. Çünkü onun 

altında renklerin türleri bulunabilir. Bazende onlar beraberce tahakkuk edebilirler: Cisim gibi. Çünkü 

cisim cevhere kıyasla yüksek türdür. Çünkü artık onun üzerinde başka bir tür yoktur. Diğer taraftan cisim 

altındaki cism-i nÀmiye kıyasla cins, cevhere kıyasla tür konumundadır. 

Orta cins ve orta tür arasınaki ilişkiye gelince,  orta cins orta tür olmaksızın tahakkuk eder. Bu 

durumun örneği cisimdir. Çünkü cisim cevhere kıyasla tür, cism-i namiye kıyasla cinstir. Dolayısıyla 

burada orta cins konumundadır. Orta tür, orta cins olmaksızın da tahakkuk edebilir: Canlı gibi. Çünkü 

canlı insana kıyasla cins, cism-i namiye kıyasla türdür. Bazende orta cins ve orta tür beraberce tahakkuk 

edebilirler. Cism-i naminin üstündeki cisim ve altındaki canlıya kıyasla durumu buna örnektir. 

                                                 
349 Semerúandí, MŞ, vr.: 29a. 
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Alt cins ve yüksek tür arasındaki ilişkiye gelince alt cins, yüksek tür olmaksızın tahakkuk eder: 

Canlı gibi. Canlı alt cinstir. Çünkü ondan sonra artık cins yoktur, türler vardır. Yüksek tür de alt tür 

olmaksızın tahakkuk eder: Cisim gibi. Çünkü cisim alt cins olan canlı olmaksızın tahakkuk eder. Bazen de 

alt cins ve yüksek tür beraberce tahakkuk edebilirler. Bunun da örneği renktir. Çünkü renk niteliğin 

altındaki yüksek türdür. Diğer taraftanda bütün renklerin cinsi olan alt bir cinstir. 

Alt cins ve orta tür arasındaki ilişkiye gelince, alt cins orta tür olmaksızın tahakkuk eder. 

Semerúandí’nin verdiği örnek yine renktir. Aynı şekilde orta tür de alt cins olmaksızın tahakkuk eder. 

Cism-i nami bunun örneğidir. Çünkü alt cins olan canlı olmaksızın cism-i nami tahakkuk eder. Bazen de 

alt cins ve orta tür beraberce tahakkuk ederler. Bunun örneği ise canlıdır. Çünkü canlı alt cinstir. Cism-i 

namiye göre ise tür konumundadır. 

Daha sonra Semerúandí hakiki ve izafi tür arasındaki farkı belirlemeye dikkat çekmektedir. Ona 

göre alt tür, hakiki türdür. Çünkü onun altında türler değil, kendi fertleri bulunur. Bu fertlerin de hakikati 

zaten birdir ve o nedir sorusuyla bilinir. Alt tür, aynı şekilde izafi tür de olabilir. Çünkü onun üstünde cins 

vardır. Bu cins de ona ve onun dışındaki şeylere o nedir sorusuyla söylenebilir.350 

Tür başlığı altında Semerúandí tarafından ele alınan son konu hakiki türün mü, yoksa izafi türün 

mü beş tümelden biri olduğudur. Semerúandí’ye göre, beş tümelden biri olan hakiki türdür, göreli olan 

değildir. Eğer göreli olan beş tümelden biri olursa tümeller, tümelin varlığı bu beşinin dışında olacağından 

altıya çıkar.  Burada verilen örnek “nokta”dır. Nokta ne izafi tür, ne cins, ne ayırım, ne özellilk ve ne de 

ilinektir. Eğer beş tümelden biri olarak hakiki türü alırsak, tümellerin sayısı beşle sınırlı kalabilir. Çünkü 

göreli olanda zaten beş tümelin içindedir. Çünkü o, bazen cins, bazen de hakiki tür olabilmektedir. 

Semerúandí beş tümelden birinin hakiki tür olduğu noktasında F. RÀzí’den yaptığı alıntıyla görüşünü teyid 

etmektedir.351 Çünkü RÀzí’ye görede beş tümelden biri, hakiki türdür. Çünkü bu beş tümel, tümel 

türleridir. Bu tümel, kendi türlerine tabii olarak yüklenir. Ancak göreli olan tür, konu da olur. Bundan 

dolayı da beş tümelden biri olmaz. Ancak Semerúandi burada F. RÀzí’nin “göreli konu olduğu için beş 

tümelden biri olmaz” ibaresini “konu olmakla beraber tümel olduğundan dolayı yüklem olur” şeklinde 

tashih etmektedir.352 

 

                                                 
350 Semerúandí, MŞ, vr.: 29a. 
351 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 10a-b. 
352 Semerúandí, MŞ, vr.: 29b. 
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1. 61. 61. 61. 6---- Ayırım (el Ayırım (el Ayırım (el Ayırım (el----Faãl)Faãl)Faãl)Faãl)    

Semerúandí ayırımı iki başlık altında incelemektedir: Bunlardan birincisi, ayırımın tarifleri ve bu 

tariflerle bağlantılı olarak ortaya çıkan problemle; ikincisi ise, ayırımın kurucu ve bölücü bir unsur olması 

hakkındadır. 

Ayırım hakkındaki bilgilendirmeye Semerúandí, ÚısùÀs’ın en önemli kaynağı olan KitÀbu’ş-ŞifÀ353 

ile başlamaktadır. Mantıkçılar ayırımı iki anlamda kullandılar: Birincisi, ister lazım olsun ister mufarık 

olsun bir şeyi bir şeyden tümel veya tikel olarak ayıran her anlamdır. Sonra birinci anlam ikinci anlama 

nakledildi: Bir şeyi zatı bakımından ayıran şeydir. Her ne kadar her iki anlam kullanılsada, mantıkçıların 

kullandığı anlam ikincisidir.354 Aslında bu türden bir açıklamanın izlerini FÀrÀbí’de de bulmak 

mümkündür. Ona göre, bir şey bir şeyden cevheri bakımından değil de, bazı halleri bakımından ayrılabilir. 

Örneğin bir elbisenin bir başka elbiseden birinin kırmızı, diğerinin beyaz olması dolayısıyla ayrılması bu 

türden bir ayrılmadır. Çünkü buradaki ayrılık noktası cevheri bakımından değildir, bilakis elbisenin hali 

bakımındandır. Buna mukabil bir şey, bir başka şeyden cevheri bakımından ayrılabilir. Elbise örneğini 

tekrar ele alırsak, bir elbise pamuktan, diğeri de yünden yapılmış olabilir. Eğer birinin pamuktan, diğerinin 

de yünden yapıldığı söylenerek biri diğerinden temyiz edilmeye çalışılırsa, bu ayırma işi cevheri 

bakımındandır. Çünkü pamukla yünün mahiyetleri farklıdır.355 

Sonra Semerúandí el-İşÀrÀt ve tekrar KitÀbu’ş-ŞifÀ’dan ayırımın iki tarifini zikrettikten sonra bu 

tarifler üzerinden açıklamalarına devam etmektedir. İbn SínÀ el-İşÀrÀt’da356 ayırımı şöyle tarif etmektedir: 

Cevheri bakımından o hangi şeydir? sorusunun cevabında şeye yüklenen 
tümeldir. 
 

Bu tarifteki “o hangi şeydir?” sorusuyla tür, cins ve ilinek dışarıda kalmaktadır. Çünkü bu 

tümeller “o nedir?” sorusunun cevabında ortaya çıkarlar. “Cevheri bakımından” ibaresi ise “özellik”i 

dışarıda bırakır. Çünkü özellik, şeyi cevheri bakımından bir başka şeyden ayırmaz.    

Semerúandí’nin zikrettiği ikinci tarif ise KitÀbu’ş-ŞifÀ’dan. İbn SínÀ orada şöyle bir tarif 

yapmaktadır: 

O kendi zatında, o hangi şeydir? sorusunun cevabıyla cinsinin türüne söylenen 
müfret tümeldir.357 

                                                 
353 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 65. 
354 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 42/51. 
355 FÀrÀbí, el-Medòal, s. 79. 
356 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 16. 
357 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 68. 
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Bu tarife göre insan hakkında “o hangi canlıdır?” şeklindeki bir soru geçerli olacak ve bu sorunun 

cevabı olarak “konuşan/düşünen” verilebilcektir. Ancak Semerkandí’ye göre birinci tarif ikinciden daha 

geneldir. Çünkü mahiyetin tamamı olan ayırımı kapsamaktadır. Sonraki mantıkçılar (müteaòòirÿn) el-

İşÀrÀt’taki tarifi tercih ettiler. Çünkü KitÀbu’ş-ŞifÀ’daki tarif, mahiyetin kendisiyle eşit iki şeyden veya bir 

eşit şeyden oluşma ihtimalinden dolayı cins ve ayırımdaki cüzün hasredilmesini geçersiz kılmaktadır. 

Bundan dolayı da bu cüzlerden bir şey, mahiyete eşit olacağından ne cins ve ne de ayırım olmaz. Çünkü o 

şeylerden bir şey, mahiyeti cinsindeki ortaklarından cinsin yokluğundan dolayı ayıramaz. Bundan dolayı 

da tarifte “cevherinde” ibaresini kullanmak daha doğru olur. Böylece mahiyetin varlığının iki eşit şeyden 

veya bir eşit şeyden oluşmasının muhtemel olması vasıtasıyla mahiyet, ortaklarından varlığında ayrılır.358 

Ayırım konusuna bir de FÀrÀbí noktai nazarından bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Zira 

FÀrÀbí’nin tarifi,  daha açık ve anlaşılır görünmektedir: 

Cevherleri bakımından ortak olan türlerden her birini, cinsi bakımından ortak 
olduğu türden ayıran müfret tümeldir.359 

 
Ayırım hakkındaki bir diğer konu ise onun oluşturucu ve bölücü unsur olmasıdır. Ayırım türe 

kıyasla onun oluşturucu unsuru olur. Yüksek türün oluşturucu unsuru olan ayırım, aynı zamanda alt türün 

oluşturucu unsuru da olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, aynı şekilde alt türün oluşturucu 

unsuru olan ayrımların yüksek türün oluşturucu unsurları olmadığıdır. Örneğin “konuşan/düşünen”i ele 

alalım. Çünkü bu ayırım insanın oluşturucu unsurudur ve canlı olmaksızın da oluşturucu unsur olabilir. 

Diğer taraftan ayırım cinse kıyasla da söylenebilir. Bu durumda ayırım, cinsin bölücü unsuru olur, 

oluşturucu unsuru olmaz. Aşağı cinsin bölücü unsuru, yüksek cinsinde bölücü unsuru olabilir. Örneğin 

ayırım aşağı cinsi iki türe böldüğü zaman, aşağı cins iki türün her birinde de bulunur. Yüksek cins de aşağı 

türün bir cüzü olduğundan dolayı, aynı şekilde yüksek cins de ayrımın aşağı cinsi bölmesiyle ortaya çıkan 

iki türde de bulunur. Ancak bunun aksi geçerli değildir. Çünkü tabii olarak yüksek cinsin bölücü unsuru 

ile aşağı cinsin bölücü unsuru aynı değildir; belki bu bölme bazı bakımlardan olabilir. Eğer bazı yönden 

olmazsa, türünde iki türe bölünmesi gerekir. Oysa türler türlere değil, ancak fertlerine bölünebilir. Bu 

durumda aşağı cins aşağı cins olmak konumundan çıkar. Bir anlamda orta cins konumunda olur. Çünkü bu 

duruma göre altında türlere bölünen bir cins daha olmuş olur. Örnek olarak “nÀmi (büyüyen)”i ele alalım. 

                                                 
358 Semerúandí, MŞ, vr.: 29b. 
359 FÀrÀbí, el-Medòal, s. 79. 
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Nami, cismi, nami olan ve olmayan olarak ikiye bölebilir. Ancak canlı ve insanı nami olan ve olmayan 

olarak ikiye bölemez. Ancak aşağı cinsin böleni olan üst cinsi de bölebilir. Konuşan/düşünen bunun güzel 

bir örneğidir. Çünkü cismi veya canlıyı, konuşan/düşünen ve konuşan/düşünen olmayan olarak bölebilir. 

Ancak bu türden bir bölmede, görüleceği gibi, bazı bakımlardan olacaktır. Ayırım türün özelliğine (el-

òÀããa) kıyasla da söylenebilir. Ayırımın türün özelliğinin varlığı için illet olduğu söylenilmektedir. Bu da 

onlardan her biri diğerini gerektirir anlamına gelmektedir. Şayet onlardan bir şey diğerinin illeti olursa, 

ayırım ve özellikten her biri diğerinden müstağni olur. Böyle olunca aralarında bir gereklilik ortaya 

çıkmaz. HÀlbuki böyle değildir. Onlardan birinin varlığı diğerinin illeti olmayı gerektirdiği zaman, 

ayırımın illeti olmaz. Çünkü eğer ayırımın illeti olursa, bu durumda cins ayırımı gerektirir. Ancak böyle 

bir durum imkÀnsızdır. Bu durumda ayrımın illet olduğu ortaya çıkmaktadır.360 Semerkandí’ye göre 

burada illetle kastedilenin ne olduğunu da bilmek gerekir. Çünkü eğer illet ile onun tam illet olduğu 

kastedilirse, cins ve ayırımdan her biri diğeri için illet olmadığında birinin diğerinden müstağni olacağı 

kabul edilmemelidir. Eğer illet ile tam olmaktan ve tam olmamaktan daha genel olan bir şey kastedilirse 

durum ne olacaktır? Bu durumda şayet cins, ayırım için illet olursa, eksik illet olma ihtimalinden dolayı 

birbirlerini gerektirmeleri de kabul edilemez. Çünkü eksik illet, malÿlünü gerektirmez. Semerúandí’ye 

göre cins ve ayırım arasındaki illet durumu nasılsa, ayrımın özelliğin illeti olması durumu da aynıdır. 

Burada Semerúandí’ye göre başka bir bozukluk ortaya çıkmaktadır. Bu bozukluğun kaynağı da 

Aristoteles, İbn SínÀ ve onların görüşlerini benimseyenlere aittir. Çünkü onlar, nefsin faal akıldan ortaya 

çıkması için bedeni şart koşmuşlardır. Onların kabulüne göre buradaki ayırım ya nefistir, ya da bedenle 

taallukundan sonra ortaya çıkan şeydir. Eğer bedenle kastettikleri cisim, cism-i nami veya canlı ise, her 

takdire göre cins, ayırıma dayanırsa, kısır döngü ortaya çıkar. Çünkü cisim, cism-i namiye, cism-i nami 

iradesiyle hareket edene dayanır. Bu durumda da konuşanın/düşünenin canlıya dayanması gerekir. Şayet 

canlıya dayanırsa, yine kısır döngü ortaya çıkar.361 

Semerúandí yakın ayırım ve uzak ayırımdan daha önce tümelin kısımlarında bahsettiği için 

ayırımın altında tekrar zikretmemektedir. Ona göre, mahiyet, cinsinde varlığın da ortak oluğu şeylerden 

ayrılırsa ayırım “yakın ayırım” olur. Canlı için “duyumlayan” ayrımı böyledir. Çünkü duyumlayan canlıyı 

cism-i nami, cisim ve cevherden ayırmaktadır. Eğer mahiyet, cinsinde varlığında ortak olduklarının 

bazısından ayrılırsa, bu ayırımda “uzak ayırım”dır. İnsana nisbetle duyumlayan uzak ayrımdır. Çünkü bu 

                                                 
360 Semerúandí, MŞ, vr.: 30b. 
361 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 44/54; Semerúandí, MŞ, vr.: 31a. 
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duyumlayan ayrımı insanı sadece cansızlar ve birkilerden ayırır. Ancak bu duyumlayan ayırımı, insanı 

canlıdan ayırmamaktadır.362 

Semerúandí’nin ayırım altında ele aldığı bir diğer konu “konuşan/düşünen”in insan ve melek 

arasındaki konumu. İbn SínÀ zaten bu konuyu KitÀbu’ş-ŞifÀ’da363 ele alıp cevaplamaktadır. 

Semerúandí’nin referesi de orayadır. Çünkü bazıları “konuşan/düşünen”in insan için mutlak manada 

ayırım olmadığını, bilakis meleğe nisbetle onun cinsi olduğunu, ayrımının ise canlı olduğunu 

düşünmektedirler. Oysa “konuşan/düşünen” konuşmak/düşünmek eylemine sahip olan cevherdir. Cevher 

sözü de insan ve meleğe ortaklıkla söylenir. Buradaki ortaklık, “konuşmak ve düşünmek” eylemlerindedir. 

Bu ise ayırım değildir.364 

 

1. 71. 71. 71. 7---- ÒÀããa ÒÀããa ÒÀããa ÒÀããa    

Semerúandí özellik için İbn SínÀ’dan üç tarif zikretmekte ve bunlar arasından tercihte 

bulunmaktadır. Semerúandí’nin zikrettiği birinci tarif KitÀbu’ş-ŞifÀ’dandır: 365 

Mantıkçılar nezdinde òÀããa iki anlamda konulmuştur: Bunlardan birincisi, bir 
şeyin sadece kendisi dışındaki şeylerin bazılarına nisbetle özelleşmesidir. Bu da 
“göreli òaããa (òÀããÀtun iêÀfiyetun)” olarak isimlendirilmiştir. İkincisi, bir şeyin 
kendisi dışındakilere kıyasla özelleşmesidir. Bu da “mutlak òaããa (òÀããatun 
muùlaúatun)” olarak isimlendirilmiştir. 

 

Semerúandí’nin birinci türden bir òÀããa için verdiği örnek insan için”yürüyen”dir. Çünkü bu òÀããa 

insanı canlı olmayanlardan ayırır. ÒÀããa ikinci türden tarifi için verilen örnek, insanın gülen olmasıdır. 366 

Aslında bu òÀããa türü, kendisi dışındakilerden tümüyle ayırmaktadır. Ancak bu òÀããa bir türe, bir türünde 

bütün fertlerine bi’l-kuvve ve bi’l-fiil olarak aittir. Oysa yürüme òÀããa’yı sadece bir türe ait değildir. 

Canlılardan birçok tür yürüyen olabilir. Tıpkı canlılardan birçok türün uçan veya sürünen olabileceği gibi. 

Semerúandí’nin ikinci tarifi İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ındandır:367 
 

Zati olmayan bir sözle sadece tek bir tabiat altındaki şeye söylenen tümeldir. 

 

                                                 
362 Semerúandí, MŞ, vr.: 22b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 32/37. 
363 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 72. 
364 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 45-46/56. 
365 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 75. 
366 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 46/56. 
367 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 16. 
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Bu tarifteki “sadece” kaydı onu “ilinek (èaraê-ı èÀmm)”ten ayırır. Çünkü ilinek tek bir tabiata 

söylenebildiği gibi birden fazla tabiata da söylenebilir. “Zati olmayan” kaydı ise cins ve ayırım ile 

karışmasını önler. Çünkü onlar zati olan şeylerdir.368 

Üçüncü tarif ise KitÀbu’ş-ŞifÀ’dan alınmıştır:369 

Zati olmayan bir sözle o hangi şeydir? sorusunun cevabında tek bir türün fertlerine 
söylenendir. 

 
Bu tarifte “o hangi şeydir?” ibaresi tür, cins ve ilineği dışarıda bırakır. Çünkü onlar “o nedir?” 

sorusuyla ortaya çıkarılır. “Zati olmayan” ibaresi ise ayırımı dışarıda bırakır. Çünkü ayırım zatidir. 

Semerúandí’ye göre, birinci tarif diğer iki tarifi de kapsamaktadır. Bundan dolayı tercihe şayan olan 

odur.370 

Semerúandí üç kısım òÀããa’dan bahsetmektedir. Bunlardan birincisi, “gerekli kapsamlı”; ikincisi, 

“ayrık kapsamlı”; üçüncüsü, “kapsamlı olmayan” òÀããa’dır.371 Birinci türden bir òÀããa’nın örneği, insan 

için bi’l-kuvve gülendir. Çünkü her ne kadar insan sürekli gülmüyor ise de, arızí durumlar hariç, gülen 

olma òÀããa’sı ondan ayrılmamaktadır. İkinci türden òÀããa’nın örneği ise, insan için bi’l-fiil gülen 

olmasıdır. Çünkü gülen olma òÀããa’sı insandan ayrılmamakla beraber, sürekli gülen olmadığından fiili bir 

durum olarak ortaya çıktıktan sonra insan gülmeyi bırakır. İşte bundan dolayı bu òÀããa’ya ayrılan 

kapsamlı denilmiştir. Bu ikisinin kapsamlı oluşu, bulundukları türün bütün fertlerinde olmalarından 

dolayıdır. Gerekli ve ayrılan olmaları ise fiili bir durum olarak ortaya çıkmaları ve ortadan kalkmalarından 

dolayıdır. Kapsamlı olmayan òÀããa’nın örneği ise, kÀtip olmaktır. Her ne kadar kÀtip olmak insan türüne 

özgü bir òÀããa olsada onun tamamına ait olmamaktadır.372 

Bazıları, Semerúandí’ye göre, òÀããa ismini sadece “gerekli kapsamlı” olan òÀããa’ya hasretmişler 

ve beş tümeli altıya çıkarmaksızın diğer ikisini ilinek olarak kabul etmişlerdir. Ancak İbn SínÀ’ya göre bu, 

doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü o ikisi ancak, bazısı değil de birçoğu özeli kapsadığında güzel olur. 

Çünkü genel olan (el-èÀmm), ancak ona òÀããa olan özele nisbetle söylenir. 

                                                 
368 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 46/56-57. 
369 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 75. 
370 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 46/56-57. 
371 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 46/57. 
372 Semerúandí, MŞ, vr.: 32a. 
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ÒÀããa’ların en önemlisi, “açık-kapsamlı-gerekli” olanıdır. Çünkü bunlar yapıları gereği resmlerde 

fayda vermektedirler.373 Dahası bunlar türü kapsar ve sadece o türe özgü olurlar. O türün gereğ (lazım)i 

olurlar ve ondan ayrılmazlar. İnsan için gülen olma bu türdendir. Bundan dolayı da o, o şeyin tarifinde 

daha faydalı olur.374 

 

1. 81. 81. 81. 8---- İlinek (èAraz İlinek (èAraz İlinek (èAraz İlinek (èAraz----ı Ámm)ı Ámm)ı Ámm)ı Ámm)    

Semerúandí ilinek konusunda çok kısa bir bilgi vermektedir. Verdiği bu bilginin kaynağı İbn 

SínÀ’nın el-İşÀrÀt adlı eseridir. Semerúandí’nin alıntıladığı tarif şöyle: 

Zati olmayan bir sözle tek bir tabiat altındaki ve tek bir tabiatın dışındaki 
tabiatların altındaki şeylere söylenendir. 375 
 

Bu tarifteki “tek bir tabiatın dışındaki tabiatlar altında” ibaresi òÀããa’yı dışarıda bırakmaktadır. 

Çünkü yukarıda tarif konusunda en çok faydası olan òÀããa’nın tek bir türe ait olan òÀããa’nın olduğu 

söylenilmişti. “Zati olmayan” ibaresi de tür, cins ve ayırımı dışarıda bırakmaktadır. Çünkü onlar 

zatidirler.376 

Semerúandí ilinek konusunu bitirirken, İbn SínÀ’nın uyarısını yineler ve bu buradaki ilineğin 

cevherin ortağı olan “araz” anlamında olmadığını söyler. Beş tümeldeki bu ilinek, bazen cevher olabilir. 

Canlı bunun örneğidir. Çünkü canlı, “konuşan/düşünen” ve “kişneyen” gibi kapsamlı ayırımların 

ilineğidir. Hatta bazen, yürüyen gibi, cevhere tam-uyum” ile de yüklem olabilir. Çünkü yürüyen canlılara 

yüklenebilir ve canlılar yürüyendir, denilebilir. Ancak cevherin ortağı olan araz, cevehere “tam-uyum” 

yolu ile yüklem olmaz. Fakat üzerine “tam-uyum” ile yükleme yapılan konunun cinsi olabilir. Siyah ve 

diğer renkler için, ilinek olmaksızın renk bunun örneğidir.377 Çünkü bir araz olarak renk, siyahtır, 

diyemiyoruz. 

 

    

    

    

                                                 
373 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 47/57. 
374 Bkz.: İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 16. 
375 Bkz.: İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 16-17. 
376 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 47/57. 
377 Semerúandí, MŞ, vr.: 32a. 
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2. KAVRAMLAR MANTIĞININ AMACI: TARİFLER2. KAVRAMLAR MANTIĞININ AMACI: TARİFLER2. KAVRAMLAR MANTIĞININ AMACI: TARİFLER2. KAVRAMLAR MANTIĞININ AMACI: TARİFLER 

    
2. 12. 12. 12. 1---- Tarif ve Türleri Tarif ve Türleri Tarif ve Türleri Tarif ve Türleri    

Mükerreren zikredildiği gibi, lafızların manaları ile ilgili olarak mantık eserlerinde ele alınan giriş 

konularının maksadı tanım ve resmlerdir. Çünkü tanım ve resm gibi şeylerle biz, bilinmeyen 

kavram(tasavvur)ları elde ederiz. Tüm kavram(tasavvur)larımızın zorunlu olmadığını, bundan dolayı da 

zorunlu olanlardan zorunlu olmayanların elde edildiği de zikredilmişti. İşte zorunlu olanlar yardımıyla 

zorunlu olmayan tasavvurların elde edilmesine yardımcı olan şey, “tarif”tir. Tarif, klasik mantığın en 

önemli konularından biridir. Çünkü neticede tarif, yeni bir bilgi vermektedir ve bu bilgi de klasik mantığın 

asıl inceleme alanı olan tasdiklerin bir parçası olduğundan dolayı daha büyük bir önem kazanmaktadır. 

Çünkü ıspatlar tanımlar vasıtasıyla yapılırlar. Bu bakımdan tanım, bir anlamda, ıspatlar için bir hareket 

noktası oluşturmaktadır.378 

Burada sorulması gereken ilk soru, “o halde tarif nedir?” sorusu olacaktır. Semerúandí bu sorunun 

cevabını sonraki(müteaòòirun)mantıkçılardan aldığı, fakat bazı yönlerden tam/kÀmil bulmadığı bir alıntı 

ile cevaplamaya başlamaktadır: 

Bir şeyi tarif eden, tasavvuru, şeyin tasavvurunun ve temyiz edilmesinin sebebi 
olandır.379 

 
Semerúandí buradaki “temyiz edilmesi” ibaresinin “resmler”i dÀhil etmek için kullanıldığını 

söylemektedir. Ancak ona göre tarifin bu tarifi, tarif noktai nazarından “ağyarını mani” değildir. Çünkü bu 

tarifin içine gerektirenlerin (melzÿmların) tasavvuruyla gerekenlerinin (lazımlarının) tasavvuru da 

girebilir. Örneğin duvar için tavan gibi ve ateş için duman gibi. Çünkü tavanın tasavvuru, duvarın 

tasavvurunun sebebi, dumanın tasavvuru da ateşin tasavvurunun sebebi olmaktadır.380 Semerkandí’nin 

buradaki sıkıntısı nedir? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, tavan varsa duvar vardır, denilebilir. 

Buradaki sıkıntı bunları eşit bir şekilde söylenememesidir. Yani duvar varsa, tavan da olmak zorundadır; 

ateş varsa duman zorunludur, denilememektedir, eşit bir şekilde. Oysa tarifte, tarif eden ile tarif edilen eşit 

bir şekilde döndürülebilir olmalıdır. 

                                                 
378 Bingöl, Klasik Mantık’ın Tanım Teorisi, s. 57. 
379 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 49/59; Aynı bilgiler için bakınız: Semerúandí, BeşÀrÀtu’l-İşÀrÀt, Süleymaniye Kütüphanesi 
Fazıl Ahmet Paşa Koleksiyonu: 879, vr.: 16a. 
380 Semerúandí, MŞ, vr.: 32b; Aynı bilgiler için bakınız: Semerúandí, BeşÀrÀtu’l-İşÀrÀt, vr.: 16a;  İbn SínÀ’nın böyle 
tarifi tam olarak kabul etmemesi için bakınız: İbn SínÀ, en-NecÀt, s. 115. 
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Bir başka yönden ise, Semerkandí’ye göre, tarifin böyle bir tarifi, bir şeyi sadece ayırımı ve 

òÀããa’sı ile tarif etmeyi de ihtimal dÀhiline sokmaktadır. Örneğin insanı tarif ederken sadece “insan, 

konuşandır/düşünendir.” veya “insan, gülendir.” seklinde söylemek gibi. Böyle bir tarif geçerli değildir.381 

Çünkü müfret bir lafız, tarif yapamaz ve tanım da şeyin mahiyetine ayrıntılı bir şekilde delÀlet eden 

şeydir.382 Oysa burada böyle bir durum söz konu olamamaktadır. Çünkü müfret lafız, mahiyete ya 

mutabakat, ya tazammun ya da iltizam ile delÀlet eder. Eğer mutabakat ile delÀlet ederse müfret lafız, eş 

anlamlı olarak mahiyetin ismi olur. Örneğin insanı tarif ederken “insan, beşerdir.” şeklinde bir tarif bu 

türdendir. Bundan dolayı, müfret lafız “hakiki tarif” için geçerli değildir. Eğer müfret lafız mahiyete 

tazammun ve iltizam ile delÀlet ederse, onun mahiyete delÀleti, onun isminin mahiyete delÀletinden daha 

kapalı olur. Çünkü tazammun ve iltizam ile delÀlet mecazidir. Oysa ismin delÀleti hakikidir. Mecaz da 

hakiki olandan daha kapalıdır. Oysa tarif, tarif edilen her ne ise ondaki kapalılığı gidermek için yapılır. 

Bundan dolayı da tarifte kapalı bir unsur kullanmak geçerli değildir. Çünkü tarif edenin açık olması 

gereksin ki tarif konusu ne ise onu açıklığa kavuştursun.383 Yapısı itibariyle kapalı olan şey de olsa zihin, 

onun mahiyetine intikal etmeden o şeyin manasına intikal etmesi daha önce olur. Çünkü lafzın manasına 

delÀleti, lafzın manasının cüzüne veya lazımına delÀletinden daha öncelikli ve daha yakın olur. Şayet 

mahiyetten başka bir vasıf zikredilmezse, bu durumda anlama esnasında bir karıştırma ortaya çıkar. İşte o 

zaman terkip gerekli olur.384 

Bu tarif, bazı yönlerden problem doğurduğuna göre, Semerúandí’nin önerisi nedir? sorusu 

aklımıza gelmektedir. Semerúandí’nin önerisi şöyledir: 

Tarif eden, şeyi kendisi dışındakilerden ayıran şeye delÀlet eden sözdür. Buradaki 
“söz” müfret olan(lafz)ı dışarıda bırakmaktadır. “Şeyi kendisi dışındakilerden 
ayıran şeye” ibaresi de “tam tanım”ı ve onun dışındakileri içine alır. Birincisine 
gelince, ayrıntılı olan, tanımlananı ayırır. İkincisinin durumu açıktır. Bu tarif, 
filozofların sözlerine daha uygun oldu.385 

 

                                                 
381 İbn SínÀ’da böyle bir tarifin geçerli bir tarif olmadığını kabul etmektedir. Bakınız: Bingöl, Klasik Mantık’ın 
Tanım Teorisi, s. 81. 
382 Semerúandí, MŞ, vr.: 33a. 
383 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 50/61; Semerúandí, MŞ, vr.: 33a. 
384 Semerúandí, MŞ, vr.: 33a. ; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 49/59. 
385 Semerúandí, MŞ, vr.: 33a; Semerúandí’nin atıfta bulunduğu uygunluklar için bakınız: FÀrÀbí, KitÀbu’l-BurhÀn, s. 
24-35; İbn SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt, s. 114-115; İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Mantığa Giriş, s. 42; İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: 
İkinci Analitikler-Burhan-, Çeviren: Ömer Türker, İstanbul 2006, s. 242-246. 



 95 

Semerúandí bu açıklamasından sonra selefleri gibi tarifi “tanım (el-óadd)” ve “resm(er-resm)” ve 

onlardan her birini de tam ve eksik olarak ikiye ayırmaktadır. 

İbn SínÀ’ya göre  “tanım (el-óadd)” mahiyete delÀlet eden şeydir.386 Hatta öyleki, Ùÿsí’ye göre, 

tanımın mahiyete delÀlet ettiğini söylemek, tekrar tarif noktai nazarından düşünüldüğünde “tanımı (el-

óadd)”ın tanım(óadd)ı olur.387 Onun mahiyete delÀlet etmesini sağlayan şey ise, onun sadece oluşturucu 

unsurların toplamından oluşuyor olmasıdır. Tanımın mahiyete delÀlet etmesini sağlayan unsurlar, cins ve 

ayırımdır. Bunları söylerken, tanımdan kastedilenin nasıl olursa olsun bir şeyin bir şeyden ayrılması 

kastedilmemektedir. Bir şeyi başka bir şeyden ayırırken, zati olan unsurların zikredilmesine dikkat 

edilmelidir. Tarif, ancak o zaman “tanım (el-óadd)” olur.388 Burada, tanım konusunda dikkat edilmesi 

gereken bir diğer nokta, tanımın anlamının tanımlananın anlamı olmamasıdır. Aksine tanım, tanımlanana 

götüren ve onu kazandıran şeydir.389 

Ona göre tam tanım (el-óaddu’t-tÀm),  şeyin mahiyetine delÀlet eden sözdür ve o da yakın cins ve 

yakın ayırımdan oluşur.390 Örneğin insanın tarifinde “konuşan/düşünen canlı”yı kullanmak bu türden bir 

tariftir.391 İnsan, konuşan/düşünen canlıdır, denildiğinde, burada “canlı” onun yakın cinsidir. Yakın cins de 

müşterek olan zati unsurların tamamına delÀlet eder.392 “Konuşan/düşünen” ise onun yakın ayırımıdır. 

Çünkü artık canlının altında bir cins yoktur; canlı aşağı cins konumundadır. Yani onun altında cinsler 

değil de, artık türler bulunur. Bu anlamda insan ile arasında ikinci bir cins yoktur. Ancak canlının üzerinde 

cism-i nami, cisim ve nihayet cevher gibi cinsler vardır. Dolayısıyla canlıdan yukarı doğru çıktıkça cins 

bakımından insana uzaklaşılır. Bu anlamda da canlıdan sonraki cinsler insanın uzak cinsi konumunda 

olurlar. “Konuşan/düşünen” de insanın yakın ayrımıdır. İnsan için söylenebilecek diğer temyiz unsurları, 

örneğin onun gülen, iki ayaklı olması, tüysüz ve dik yürüyen olması, onun òÀããaları ve ilinekleri 

kapsamındadır. Tam tanım, manası bakımından ziyadelik ve eksiklik kabul etmez. Zati unsur olarak cins 

ve ayırımdan oluşturuldukları için, cins ve ayırım buna izin vermez.393 Tam tanım, zati unsurlarla 

yapılmaktadır, ancak tanımda bu zati unsurların, yani yakın cins ve yakın ayrımın terkibi göründüğü kadar 

                                                 
386 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 17; İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Metafizik-I, Çev.: Ömer Türker-Ekrem Demirli, İstanbul 2004, 
s. 216. 
387 Ùÿsí, Şeróu’l-İşÀrÀt, s. 95. 
388 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 17. 
389 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Metafizik-I,  s. 214. 
390 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 49/60; Semerúandí, BeşÀrÀt,  vr.: 16a. 
391 Semerúandí, MŞ, vr.: 33a. 
392 Zeynu’d-Dín es-SÀví, el-BeãÀiru’n-Naãırıyye fí èİlmi’l-Manùıú, Talik: Refíú el-èAcem, Beyrut 1994, s. 83. 
393 Òÿnecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 20b. 
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kolay olmamaktadır. F. RÀzí’ye göre, İbn SínÀ, bu zorluğu kabul etmektedir. Ancak Ebu’l-BeraúÀt el-

BaàdÀdí ise İbn SínÀ’ya bu noktada itiraz etmektedir. Ona göre tanım İbn SínÀ’nın söylediği kadar zor 

değildir. Çünkü tanımlar, isimlerin tanımlarıdır. İsimler de akledilen işlerin isimleridir. Her akledilen işin 

de, kendisindeki ortak cüzlerinin kemalininin hangi şey olduğunu ve ayrı cüzlerinin kemalinin hangi şey 

olduğunu akletmek gerekir. Bu açılardan düşünüldüğünde tanım kolaydır. Ancak F. RÀzí’ye göre, eğer 

tanımdan amaç, ismin medlÿlünün ayrıntılı/anlaşılır hale getirilmesi ise, iş BaàdÀdí’nin dediği gibi olur. 

Ancak tanımdan amaç, mevcut mahiyetlerin bilgisi ise, bu durumda iş, İbn SínÀ’nın dediği gibi olur. 

BaàdÀdí’nin tanımın kolaylığı hakkında yaptığı açıklamaları, mahiyetlerin bilgisini vermeyecektir.394 Bu 

noktada Semerúandí de F. RÀzí’ye katılır ve BaàdÀdí’nin savunduğu tarif tanımını isim bakımından tarif 

kabul etmekte ve hakikati bakımından tarifte onun söylediklerinin geçerli olmadığını söylemektedir.395 

Eksik tanım (el-óaddu’n-naúıã) ise, yakın cins olmaksızın yakın ayırım ve onun dışındaki şeyleri 

kapsayan tariftir.396 Diğer bir ifadeyle eksik tanım, mahiyete eşit olan zatilerin bazısını alarak 

oluşturulur.397 Yine insanı ele alırsak, onu tarifinde “konuşan/düşünen cisim”i söylemek bu türden bir 

tarftir.398 Görüldüğü gibi, bu tarifte de insanın yakın ayırımı olan “konuşan/düşünen” ile uzak cinsi olan 

cisim alınmıştır. Çünkü insan ile cisim arasında canlı ve cism-i nami cinsi bulunmaktadır. 

Tam tanım ve eksik tanım madem oluşturucu unsurlardan oluşuyorlar, o halde neden birini “tam”, 

diğerini “eksik” olarak niteliyoruz? Her ikisi de zatileri kullanmak bakımından ortaktırlar. Ancak tam 

tanımda zatilerin tamamı kullanılırken, eksik tanımda zatilerin tamamı değil de bazıları 

kullanılmaktadır.399 Bundan dolayı da tam tanım mahiyete mutabakat ile, eksik tanım ise mahiyete iltizam 

yolu ile delÀlet eder.400 

Tarifin ikinci türü ise “resm”dir. Semerúandí onu şöyle tarif etmektedir: “Şeyi kendisi 

dışındakilerden bizzat olmayarak ayıran şeye delÀlet eden sözdür.”401 Bu tarifteki “bizzat olmayarak” 

                                                 
394 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 17a. 
395 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 58/71. 
396 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 49/60. 
397 Semerúandí, BeşÀrÀt,  vr.: 16a. 
398 Semerúandí, MŞ, vr.: 33a. 
399 Ú. RÀzí, Şeróu’l-İşÀrÀt, Tahran 1377, s. 95. 
400 Ùÿsí, Şeróu’l-İşÀrÀt, Tahran 1377, s. 96. 
401 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 50/61. 
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ibaresi “tanım”ı dışarıda bırakmaktadır.402 Bu tarifte tanım gibi iki kısma ayrılmaktadır: tam resm ve eksik 

resm. 

Tam resm (er-resmu’t-tÀm), yakın cins ve òÀããa’dan oluşturulur.403 İnsanı tarif ederken “gülen 

canlıdır.” denilmesi bu türden bir tariftir.404 Yukarıda canlının insanın yakın cinsi olduğunu zikredilmişti. 

Burada “gülen”de insanın “özellik (el-òÀããa)”idir. 

Eksik resm (er-resmu’n-naúıã), özellik ve yakın cins ve yakın ayrım hariç onun dışındakilerden 

oluşturulur.405 İnsanın tarifinde “gülen cisim” ibaresini kullanmak bu türdendir. Bu tarifte geçen “yakın 

cins hariç” ibaresi tam resmi dışarıda bırakmak için kullanılmıştır. Yine “yakın ayırım hariç” ibaresi ise 

“eksik tanım”ı hariç bırakmak için kullanılmıştır. Çünkü o, yakın ayırım ve òÀããa’dan 

oluşturulmaktadır.406 

Semerúandi “benzetme (et-temåíl)” ve “kıyaslama (el-meúÀyis)” yolu ile yapılan tariflerin “resm” 

türünden bir tarif olacağını söylemektedir.407 Örneğin insanı tarif ederken “insan, Zeyd, èAmr ve Bekir 

gibi benzerlerdir.” denilmesi benzetme türünden bir tariftir. Semerúandí’ye göre, bu türden tarifler 

edebiyatçıların tarifleridir. Örneğin kelime nedir? sorusunun cevabında “kelime, adam, at vb. şeylerdir.” 

denilmesi; yine fiil nedir sorunun cevabında “fiil, yardım etti, dövdü gibi benzeri şeylerdir.” denilmesi de 

bu türden bir tariftir. Kıyaslama türünden tarife verilen örnek nefs nedir? sorusunun cevabına “nefs, 

kaptanın gemideki konumu gibi bedende aynı konuma sahip olan şeydir.” denilmesi gibidir.408 

Benzetme yolu ile yapılan tarif, Semerúandí’ye göre, hakiki bir tarif değildir; hakiki tarife 

benzerimsi bir şeydir. Benzetme yolu ile elde edilen tarifte çokça hata ortaya çıkmaktadır.409 

Semerúandí’nin benzetme ve kıyaslama yolu ile ilgili verdiği bilgilerin izlerini, örnekleri ve lafızlarının 

benzerliği ile Manùıúu’l-Meşrıúıyyín’de görmek mümkündür.410 

Semerúandi tarif hakkındaki bazı tartışmalara geçmeden önce tarifle ilgili önemli birkaç şeyi 

zikretmektedir. Bunlardan birincisi, tarif eden, tarif edilenden önce olmalıdır. Aksi bir durumda tariften bir 

fayda beklenilemez. İkincisi, tarif eden, dinleyen indinde tarif edilenden daha açık veya anlaşılır olmalıdır. 

                                                 
402 Semerúandí, MŞ, vr.: 33b. 
403 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 50/61. 
404 Semerúandí, MŞ, vr.: 33b. 
405 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 50/61. 
406 Semerúandí, MŞ, vr.: 33b. 
407 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 50/61. 
408 Semerúandí, MŞ, vr.: 33b. 
409 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 50/61. 
410 İbn SínÀ, Mantıúu’l-Meşrıúıyyín, (el-Felsefetu’l-İslÀmiyye—42 içinde), Frankurt 1999, s. 31. 
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Semerúandí “dinleyen indinde” ibaresini, bir grup tarafından açık kabul edilen şeylerin, bir başka grup 

tarafından kapalı olarak kabul edilebilceği endişesinden dolayı kullandığını ifade etmektedir. Örneğin 

“cisim, heyula ve suretten oluşan cevherdir.” tarifi filozoflara göre açık olabilir, ancak onların 

dışındakilere göre açık olmayabilir. Üçüncüsü, tarif eden ve edilen doğruluk açısından eşit olmalıdırlar. 

Bir anlamda düz olarak birbirlerine döndürülebilmelilerdir. Tarif eden tarif edilen üzerinde doğrulanmalı; 

tarif edilen de tarif eden üzerinde doğrulanmalıdır. Eğer böyle bir eşitlik söz konusu olmazsa, ayrı 

olmaları imkÀnsız olduğuna göre, ya daha genel olacak ya da daha özel olacaktır. Daha genel olursa, tarif 

yeterince açık olmayacaktır, çünkü tarif edilenin içine başka şeylerin girmesine engel olamayacaktır. 

Örneğin insan nedir? sorusuna “insan, canlıdır.” şeklinde cevap verildiğinde tarif edenin tarif edilenden 

daha genel olduğu görülecektir. Ancak canlı olarak sadece insanın olmadığı da bilinmektedir. Çünkü “at, 

canlıdır; deve, canlıdır; karga, canlıdır.” denilebilir. Bu durumda insanı onlardan kesin olarak ayıracak bir 

şey söylenilmiş olmaz. Tarif eden bulunduğunda tarif edilen bulunamamaktadır. Eğer tarif eden tarif 

edilenden daha özel olursa, bu durumda da tarif geçerli değildir. Çünkü daha özel olan daha genel olandan 

daha kapalı olur. Yapısı itibariyle daha genel olan çoğunlukla daha bilinir olandır. Örneğin “canlı nedir?” 

türünden bir soru sorulduğunda ve “canlı, insandır.” cevabı verildiğin de burada tarif eden olarak 

“insan”ın daha özel olduğunu görülmektedir. Daha özel olan, daha kapalı olan olduğuna göre, tarifte 

bunun aksine bir kavramı açıklığa kavuşturmak olduğuna göre, bu tarif geçerli görünmemektedir. Çünkü 

canlı bulunduğunda insanın bulunması gerekmez. Tarifle tarif edilen eşit değildir ve bundan dolayı da 

birbirlerine eşit bir şekilde döndürülemezler: Canlı, insandır. İnsan, canlıdır.411 Bu türden tarifler 

Semerúandí’nin yukarıda zikrettiği “benzetme (et-temåíl)” tarifine benziyor görünmektedir. Zaten bu 

türden tariflerde hakiki tarifler değildir. “İnsan, canlıdır.” veya “insan, konuşandır/düşünendir.” türünden 

tariflerin İbn SínÀ, sadece cins veya sadece ayırım ile yapılmış tarifler olduğunu, tarifin sadece cinse veya 

sadece ayırıma yüklenmesiyle tarifin geçerli olmayacağını söylemektedir.412 

Semerúandí selefi İbn SínÀ413 gibi tarifi bir de 1) isim bakımından, 2) hakikati bakımından olmak 

üzere iki kısma ayırmaktadır.414 Birincisi, Semerúandí’ye göre, itibari olarak farzedilen bir mahiyetin 

                                                 
411 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 50/61; Semerúandí, MŞ, vr.: 33b. 
412 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Metafizik-I, s. 214. 
413 İbn SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt, s. 119; İbn SínÀ, Mantıúu’l-Meşrıúıyyín, s. 34; Bingöl, Klasik Mantık’ın Tanım Teorisi, 
s. 83—84; Ayrıca áÀzÀlí’nin de aynı bölmeyi kabulü için bakınız: áÀzÀlí, MuãùaãfÀ-I, Beyrut 1994, s. 34—35. 
414 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 50/62. 
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tarifidir. Bu da manalardan bir şeyle oluşturulur ve oluşan o şey için isim konulur.415 Ancak İbn SínÀ’nın 

tarifi daha açık görünmektedir. Ona göre isim bakımından tarif, “bu tarifi kullanan nezdinde ismin 

mefhumuna delÀlet eden ayrıntılı sözdür.”416  ve “şeyin varlığı hakkında kendisine itibar edilmez.”417 

Örneğin “o nedir? sorusunun cevabında hakikati bakımından farklı birçok şeye söylenendir.”in karşısına 

cins isminin konulması bu türden bir tariftir. Bundan sonra da cins ile kastettiğimiz bu şeydir, 

denilmesidir. Bu tarifin hatası, Semerúandí’ye göre, artmayı ve eksilmeyi kabul edebilir olmasıdır. 

Örneğin bir kimse cinsi “birçok şeye söylenendir.” şeklinde tarif etmiş olsun. Ona senin bununla 

kastettiğin cinsin “o nedir? sorusunun cevabında hakikatleri bakımından farklı birçok şeye söylenen” değil 

midir? diye sorulduğunda verilecek cevap “evet” olacaktır. Bu durumda da tarif, ziyadeliği kabul etmiş 

olacaktır.418 Buna karşın hakiki bakımdan olan tarifte fazlalık olması gerekmez.419 Çünkü o, zaten bütün 

oluşturucu unsurlardan, cins ve ayırımdan, yani zatilerin toplamından oluşmaktadır.420 Ancak isim 

bakımından olan tarifte dikkat edilmesi gereken, sözün mefhuma birincil bir delÀlet ile yani bir anlamda 

vasıtasız olarak delÀlet etmemesidir. Örneğin “tanım (el-óadd)”ın tanımlanan (el-maódÿd)”a delÀleti gibi. 

Ancak isim bakımından tarifte zikredilenler bu mefhumun bir alameti, işareti olabilirler.421 

Bingöl’e göre, isim bakımından olan tanım, ismin özet olarak delÀlet ettiği mana üzerine daha 

geniş bir şekilde delÀlet eden bir sözdür. Hatta tanımı oluşturan şeyin bölümleriyle ismin mefhumunun 

özü kastediliyorsa, bu durumda bu tarif “ismin haddi (tanımı)”, eğer bunun aksine tarifte ilintilere yer 

verilirse, “ismin resmi” olur. Bingöl’e göre, bundan dolayı İbn SínÀ, isim bakımından olan tanımın hadd 

(tanım) ve resm olan yerde geçerli olacağını söylemektedir.422  

Hakikati bakımından tarife gelince, Semerúandí’ye göre, o, hariçte mevcut olan bir şeyin 

tarifidir.423 İbn SínÀ ise onu, mahiyeti bakımından zatı tarif eden ayrıntılı sözdür, diye tanımlar.424 Örneğin 

insanı, siyahı ve bunların dışındaki şeyleri tarif etmek bu türden bir tarife girer. Şayet tanımlananın varlığı 

                                                 
415 Semerúandí, MŞ, vr.: 34a. 
416 İbn SínÀ, Mantıúu’l-Meşrıúıyyín, s. 34. 
417 İbn SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt, s. 119. 
418 Semerúandí, MŞ, vr.: 34a. 
419 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Metafizik-I, s. 216. 
420 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓÀúÀiú, vr.: 21b. 
421 Semerúandí, MŞ, vr.: 34a. 
422 Bingöl, Klasik Mantık’ın Tanım Teorisi, s. 84. 
423 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 51/62. 
424 İbn SínÀ, Mantıúu’l-Meşrıúıyyín, s. 34. 
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hariçte tahakkuk ederse, isim bakımından olan tarif, hakikati bakımından tarif olabilir. Eğer hariçte 

tahakkuk etmezse, hakikati bakımından tarif olmaz.425 

Bingöl’e göre, İbn SínÀ’nın zatı (hakikati) bakımından tarif dediği şey “tanım (el-óadd)” ve “resm 

(er-resm)”dir. Çünkü bunlar da bir şeyi özü bakımından tarif etmeye çalışırlar.426 Yukarıda tanım (el-

óadd), resm (er-resm) ve bunların türleri hakkında kısaca durulmuş ve ne oldukları özetle anlatılmaya 

çalışılmıştır. 

    
2. 22. 22. 22. 2---- Tarifte Ortaya Çıkan Hatalar  Tarifte Ortaya Çıkan Hatalar  Tarifte Ortaya Çıkan Hatalar  Tarifte Ortaya Çıkan Hatalar     

Semerúandí tarifte ortaya çıkan hataları da sistemli bir şekilde ifade etmektedir. Ona göre tarifte 

ortaya çıkan hatalar: 1) ya mana bakımındandır, 2) ya lafız bakımındandır, 3) ya da her iki bakımdandır.427 

İbn SínÀ el-İşÀrÀt’ta428 aynı yanlışları zikrederken, görebildiğimiz kadarıyla, böyle bir tasnif 

yapmamaktadır. F. RÀzí’nin el-Mulaòòaã’ında429 bu tasnif bulunmakla beraber o da hatanın her iki yönden 

ortaya çıkmasını zikretmemektedir. Semerúandí de zikretmesine karşın her iki yönden hatanın ortaya 

çıkmasına herhangi bir örnek vermemektedir.430 

Mana bakımından olan hatalara gelince, Semerúandí’ye göre, bunlar iki şekilde ortaya çıkarlar: 

Birincisi, tarifi tarif yapan özel şartlardan birinin terk edilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu türden bir 

bozukluğu Semerúandí “özel olan bozukluk” olarak isimlendirmektedir. Örneğin tam tanım yaptığını 

söyleyen ancak yakın cinsi ve yakın ayırımı kullanmayan birinin yaptığı tarifin bozukluğu bu türdendir. 

Yine örneğin tam resm türünden tarif yaptığını söylemesine karşın yakın cinsi ve özelliği kullanmayan 

birinin yaptığı tarif bozukluğu da bu türdendir. İkincisi, bir şeye has olmamakla beraber uyulması gerekli 

bir şartın terk edilmesi sonucu ortaya çıkan tarif bozukluğudur. Semerúandí buna “genel olan bozukluk” 

demektedir. Bu hata altında Semerúandí’nin zikrettiği hatalar şunlardır: 

Birincisi, bir şeyin doğruluk bakımından eşit olmayan bir şeyle tarif edilmesi bu türdendir. 

Yukarıda gerçek bir tarifte tanımlananla tanımın döndürülebileceğini söylemiştik. Bu zaten doğruluk 

değerlerinin bozulmaması anlamına gelmektedir. Örneğin “insan, konuşan/düşünen canlıdır.” 

denildiğinde, “konuşan/düşünen canlı, insandır.” da denilebilmektedir. 

                                                 
425 Semerúandí, MŞ, vr.: 34a. 
426 Bingöl, Klasik Mantık’ın Tanım Teorisi, s. 84—85. 
427 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 51/62. 
428 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 19—20. 
429 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 16b-17a. 
430 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 57/69-70; Semerúandí, MŞ, vr.: 37a-b. 
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İkincisi, tarif edenin ne gereğinden fazla kapsamlı alınması ve ne de gereğinden fazla özel 

alınması gerekir. Eğer daha genel olursa, tarifin içine tarif noktai nazarından gereksiz olan şeyler girmiş 

olacaktır. Eğer daha özel tutulursa, tarif gerekli olanları kapsamayabilir. 

Üçüncüsü, tarif, bilme ve bilmeme noktasında eşit olan şeylerle yapılmamalıdır. Örneğin, babayı 

oğul ile, oğlu da baba ile tarif etmek bu türden bir hatadır.  Çünkü baba ve oğul bilme ve bilmeme 

bakımından eşittirler. 

Dördüncüsü, bir şeyi kendisinden daha kapalı bir şeyle tarif etmektir. Örneğin ateş nedir? 

sorusuna “ateş, nefse benzeyen bir ustukustur.” şeklinde verilecek bir cevap, ateşin tarifi olmayacaktır. 

Çünkü nefsin bizatihi kendisi ateşten daha kapalıdır ve tarife ihtiyaç duymaktadır. 

Beşincisi, bir şeyi bizzat kendisiyle tarif etmektir. Bu bazen bir şeyi ismiyle tarif ederek ortaya 

çıkar. Örneğin insan nedir? sorusuna “insan, insani canlıdır.” şeklinde bir cevap verilmesi bu türden bir 

yanlışlıktır. Bu yanlış bazen de şeyin isminin eş-anlamlısını kullanmakla ortaya çıkar. İnsan nedir? 

sorusuna “insan, beşerdir.” veya “insan, beşeri canlıdır.” şeklindeki cevaplar bu türden bir yanlışlıktır.  

Altıncısı, tarif edilenin kendisiyle bir tariftir. Bu da iki şekilde ortaya çıkar: 1) Tek bir derece ile 

ortaya çıkar. Güneşin tarifinde “güneşi gündüz yıldızıdır.” denilmesi bu türdendir. Sonra gündüzü tarif 

ederken “gündüz, güneşin doğuşu sebebiyle havanın aydınlandığı zamandır.” denilmesi de bu türden bir 

yanlıştır. 2) birden fazla derece ile ortaya çıkan bozukluktur. İkinin tarifinde “iki, bir çifttir.” denilmesi 

sonra da “bir çift, iki teke bölünen şeydir.” denilmesi sonrada “iki teke bölünen şey, ikidir.” denilmesi bu 

türden bir hatadır.431 

Tarifte hatanın ortaya çıktığı bir diğer yön ise, lafız bakımındandır. Bilimsel bir dilde lafızların 

kullanımı önemli bir yer işgal etmektedir. Çünkü bilimsel bir çaba, bir konuyu açıklığa kavuşturma, o 

konuda mümkün görünen tartışmaların önünü yeterli bilgilerle almaya çalışmadır. Bu bakımdan manaları 

farklı şeylere tekabül edecek lafızları kullanmak, bilim dilinde kabul gören bir şey değildir. Semerúandí de 

İbn SínÀ’nın432 el-İşÀrÀt’ını takiple lafız bakımından tarifte hatayı ortaya çıkaran unsurları 1) mecazi lafzın 

kullanımı, 2) dinleyene nisbetle delÀleti açık olmayan garip lafızların kullanımı, 3) gereğinden fazla tekrar 

ve 4) gereğinden fazla ve fayda vermeyen uzatma olarak saymaktadır.433 

 
    

                                                 
431 Semerúandí, MŞ, vr.: 37a. 
432 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 19—20. 
433 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 56-57/68-69. 
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2. 32. 32. 32. 3---- Ta Ta Ta Tarifrifrifrif ve BurhÀn Arasındaki ve BurhÀn Arasındaki ve BurhÀn Arasındaki ve BurhÀn Arasındaki    İlişkiİlişkiİlişkiİlişki    

Semerúandí tarif konusunu bitirirken “sonsöz (òÀtime)” kısmında, daha sonra genişçe ele 

alacağını söylemek üzere434 tarif ve burhÀn arasındaki ilişki hakkında bilgi vermektedir. Semerúandí’ye 

göre, “AnaksÀúÿrÀùís (Anaksagoras) (ö. 428 İ.Ö.)” ve “müteúaddimÿn”dan bir grup bilgin “tanım (el-

óadd)”ın burhÀn ile elde edilebilceği görüşündedirler. 435 Onlar bu görüşlerini kesin (iktirani) kıyası, 

bölmeyi ve bir şeyin zıddının tarifini kullanarak açıklamışlardır.436  Ancak Semerúandí onların bu 

görüşüne zayıf yönleri bulunmasından dolayı katılmamaktadır. 437 

Tanım ve burhÀn arasındaki ilişkiyi ele almadan önce, Semerúandí’nin verdiği bilgiyi bazı 

yönlerden kritik ederek konunun mahiyetini ele almak istiyoruz. Çünkü Semrúandí’nin burada zikrettiği 

isim hakkında bazı şüphelerimiz olduğunu ifade etmek istiyoruz:  

Birincisi, Semerúandí’nin ele aldığı bu konu FÀrÀbí tarafından KitÀbu’l-BurhÀn438 ve KitÀbu’l-

Cem439 adlı çalışmalarında; İbn SínÀ tarafından KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın el-BurhÀn440 Kitabı’nda, KitÀbu’n-

NecÀt441, KitÀbu’l-EvsÀt fi’l-Manùıú442 adlı kitaplarında ve Faòru’d-Dín er-RÀzí tarafından el-Mulaòòaã443 

adlı kitabında ele alınıp incelenmiştir. Ancak bu kaynaklar arasında da bir takım ayrımların yapılması 

zorunlu görünmektedir. Zira FÀrÀbí KitÀbu’l-BurhÀn’ında tanımın burhan ile elde edilebileceği görüşünü 

“Ksenokrates (Xenocrates) (ö. 314 İ.Ö ),”e atfederken, KitÀbu’l-Cem’inde ise Aristoteles’in “sentez 

(terkíb)”in yanında böyle bir görüşe sahip olduğunu ifade etmektedir. İbn SínÀ ise ne KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın 

BurhÀn KitÀbı’nda ve ne de KitÀbu’n-NecÀt’ta herhangi bir isim zikretmemektedir. Ancak İbn SínÀ, 

KitÀbu’l-EvsÀt fi’l-Manùıú adlı eserinde tanımın burhÀn ile elde edileceği görüşünü “AnaksÀúÿrÀùís ( 

Anaksagoras)”e atfetmektedir. Muhtemelen Semerúandí’nin kaynağı da İbn SínÀ’nın KitÀbu’l-EvsÀt 

                                                 
434 Semerúandí bu konuyu daha sonra TevÀbièu’l-Kıyas altında ele aldığı “burhÀn” başlığı altında “tanım burhÀn ile 
elde edilmez” başlığı ile tekrar ele almaktadır. Biz bu konuyu incelerken “burhÀn” altındaki başlığıda burada ele 
aldık. 
435 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 58/70; Aynı bilgiler için bkz.: Semerúandí, el-MuètekadÀt, vr.: 5b. 
436 Semerúandí, MŞ, vr.: 146b. 
437 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 58/70. 
438 FÀrÀbí, KitÀbu’l-BurhÀn, s. 30—33. 
439 FÀrÀbí, KitÀbu’l-Cem beyne Re’yeyi’l-Hakimeyn Eflaùÿn el-İlÀhí ve ArisùÿùÀlís, (el-Felsefetu’l-İslÀmiye-12 
içinde, Ed.: Fuat Sezgin, Frankurt 1999), s. 8-9. 
440 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: İkinci Analitikler —BurhÀn-, s. 201—247. 
441 İbn SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt,, s. 112-113. 
442 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀt,  vr.: 86b-88b. 
443 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 16a-b; Ayrıca bkz.: Úazvíní, el-Munaããaã, vr.: 48a-b. 
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kitabıdır. Ancak ÚısùÀs ve şerhinde bu esere açık bir atfın da olmadığı zikredelim.444 F. RÀzí ise el-

Mulaòòaã’ta herhangi bir müellife atıfta bulunmaksızın konuyu ele almaktadır. RÀzí hakkında düşülmesi 

gereken kayıt, onun ibareyi biraz daha genel olarak kullandığıdır. Çünkü o, “tanım, delíl (óuccet) ile elde 

edilmez.” demektedir. Çünkü her burhÀn delíldir, ancak her delíl burhÀn değildir. 

İkincisi, yukarıda zikrettiklerimizden tanımın burhÀn ile, ya da F. RÀzí’nin ifade ettiği gibi “delíl” 

ile elde edileceği konusunda üç ayrı refere ortaya çıkmış oldu. Bunlardan birincisi FÀrÀbí’nin zikrettiği 

“Kesenokrates (Xenocrates)” ismi; ikincisi, yine FÀrÀbí’nin zikrettiği “Aristoteles (ArisùÿùÀlís)” ismi; 

üçüncüsü, İbn SínÀ’nın zikrettiği “Anaksagoras (AnaksÀúÿrÀùís)” ismi. Bu isimlerden hangisi zikredilen 

görüşün asıl sahibidir? FÀrÀbí’nin zikrettiği Aristoteles ismiyle başlamak istiyoruz. Bingöl’e göre, 

Aristoteles her ne kadar tanımları bir hareket noktası olarak alsa da ve ıspatların kendileri vasıtasıyla 

kurulduğu şeyler olarak kabul etse de, tanımın ıspat ile elde edileceği görüşünde değildir.445 Diğer taraftan 

İbn SínÀ ise KitÀbu’l-BurhÀn’da Aristoteles’in tanımın burhÀn ile elde edileceği görüşünü benimsediği 

yönündeki bilgilendirmenin doğru olmadığını da ifade etmektedir446. İkinci olarak ele almak istediğimiz 

isim, İbn SínÀ ve Semerúandí tarafından zikredilen “Anaksagoras (AnaksÀúÿrÀùís)” ismidir. 

Araştırmalarımız neticesinde böyle bir görüşün “Anaksagoras (AnaksÀúÿrÀùís)”a atfedildiğini bulamadık. 

Böyle bir görüşün ona atfedilmesini olanaksız kılacak bir karine de onun Sokrates (ö. 399. İ.Ö) öncesi bir 

filozof olmasıdır. Çünkü mantığı sistemli bir şekilde ele alıp kurma başarısı Aristoteles’e aittir. Ondan 

önce Platon, Sokrates ve sofistlerin mantığın konularına ilişkin telmihleri bulunmakla beraber, sistemli bir 

şekilde ele alıp incelediklerine dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. Spesifik olan bir konunun, mantığa 

ilişkin tartışmaların olduğu bir havzada gerçekleşmiş olması daha uygundur. FÀrÀbí’nin Aristoteles’e 

referesini ve Aristoteles’in de adı geçen konuyu ele alıp incelemesini de göz önüne aldığımızda, bu 

tartışmanın Aristoteles’in bulunduğu ortamda gerçeklemiş olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü onun 

içinde bulunduğu ortamda, Platon’un akademisinin yetiştirdiği bilginler vardır. Haddi zatında kendisi de 

akademinin bir ürünü idi. Diğer taraftan Aristoteles Metafizik adlı kitabında Anaksagoras hakkında bilgi 

                                                 
444 Müellifimiz Semerúandí iyi bir İbn SínÀ muharriri olduğu gibi aynı şekilde iyi bir F. RÀzí muharriridir de. F. RÀzí 
Şeróu’l-İşÀrÀt’ta açıkça iki yerde KitÀbu’l-EvsÀù’a atıf yapmaktadır: Her iki atfını da yüklemli kesin kıyasları ele 
alırken yapmaktadır (F. RÀzí, Şeróu’l-İşÀrÀt-I, Tahkik: Ali Rıza NecefzÀde, Tahran 1374, s. 308 ve 315). Dolayısıyla 
müellifimizn İbn SínÀ’nın bu eserinden haberdar olduğunu kabul etmek gerekir. Fakat ilginç olan ona açık bir atfının 
olmamasıdır. Belki de elinde nüshası olmadığı için açık bir atıftan imtina etmiş olabilir. 
445 Bingöl, Klasik Mantık’ın Tanım Teorisi, s. 56—58; benzer bilgiler için bakınız: Allan, D. J., The Philosophy of 
Aristotle, London 1952, s. 146-147. 
446 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: İkinci Analitikler —BurhÀn-, s. 205. 
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verirken, bu türden bir konuyu hiç gündeme getirmemektedir.447 Bu durumda geriye FÀrÀbí’nin KitÀbu’l-

BurhÀn’da zikrettiği diğer isim kalmaktadır: Ksenokrates. Bu noktada biz, FÀrÀbí’nin tercihini kabule 

yatkınız. İbn SínÀ’nın tercihi olan “Anaksagoras (AnaksÀúÿrÀùís)” ismi, bir tensih hatası ihtimalini göz 

önünde bulundurmak üzere, yanlış görünmektedir. Bu durumda Semerúandí’nin tercihi de aynı 

kategoridedir. Neden Ksenokrates ismi tercih edilmiştir? Çünkü onun hayatı bu türden tartışmaların 

olabileceği bir ortamda geçmiş görünmektedir. Ksenokrates, Platon’un öğrencisidir. Platon’a üçüncü 

Sicilya yolculuğunda arkadaşlık etmiştir. Güçlü ve ciddi bir kişiliğe sahip olduğu gibi, aynı zamanda iyi 

bir filozof olduğu da ifade edilmektedir.448 Ve hatta Platon’un yerine akademinin başına geçen Speusippus 

(ö. 339 İ.Ö) öldükten sonra akademide bir süre yöneticilikte yapmıştır.449 Aynı zamanda Platon’un 

akademisinde Aristoteles’in arkadaşıdır450 ve Aristoteles birçok konuda ona atıfta bulunmaktadır.451 

Aristoteles ile tartışmalara girmiş onun kategorilerini eleştirmiştir.452 Aristoteles Metafizik’te açıkça ismini 

zikretmese de birçok konuda onunla polemiğe girmektedir.453 Hatta Ross (ö. 1971)’un zikrettiğine göre, 

Aristoteles’in eleştirilerinin hedefinde Platon değil de, çoğu zaman Ksenokrates vardır.454 Tanım 

konusunda Aristoteles’in Platon’un akademisinin görüşlerini eleştirdiği de zikredilmektedir.455 

Aristoteles’in Ksenokrates’i felsefeyi matematik ve mistik bir şekilde ifade etmesinden dolayı ve de 

Fisagorcu mistizmi Platoncu görüşlere soktuğu için de eleştirdiği zikredilmektedir.456 Diğer taraftan 

Aristoteles’in otorite olarak tanım konususunda Ksenokrates’e referede bulunduğu da ifade 

edilmektedir.457 Bazı kaynaklar da Ksenokrates’in bilgi, cins ve tür, bölme, diyalektik ve mantık hakkında 

oldukça hacimli eserlerinin olduğunu söylenilmesine karşın458 ne yazık ki bu kaynakların günümüze 

                                                 
447 Asitotales, Metafizik, Çeviren: Ahmet Arslan, İstanbul 1996, s. 93—95. 
448 Windelband, W., History of Ancient Philosophy, Translated by Herbert Ernest, America 1956, s. 225. 
449 Taylor, A. E., Plato: The Man and His Work, London 1955, s. 503; La Grande Encyclopedie-31, Ed.: Andre 
Berthelot, Paris 1902, s. 1251. 
450 Ross, David, Aristoteles, Çev.: Ahmet Arslan vd., İstanbul 2002, s. 17. 
451 Sarton, George, A History of Science, London 1953, s. 503. 
452 Encyclopedia Britanica—23, London 1953, s. 835. 
453 Asitotales, Metafizik,  s. 22,124, 137, 139, 309, 485, 528, 547, 548, 549, 560, 569, 570, 572, 573, 586, 593, 596, 
599. 
454 Ross, David, Plato’s Theory of Ideas, Oxford 1951, s. 146. 
455 Taylor, Plato: The Man and His Work, s. 545. 
456 Allan, D. J., The Philosophy of Aristotle, s. 6. 
457 Taylor, Plato, s. 148’de 2.dipnot. 
458 Laetius, Diogene, The Lives and Opinions of Eminent Philosophers, Literally Translated by C. D.  Yonge, B. A, 
London MDCCLIII, s. 156-157. 



 105 

ulaşmadığı bilgisi de verilmektedir.459  Zikrettiğimiz bilgilerin ışığında Ksenokrates’in akademinin ve 

döneminin önemli ve aynı zamanda tanınmış bir filozofu olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Bu 

durumda FÀrÀbí’nin Ksenokrates tercihin doğru olduğunu söylemek daha makul gibi görünmektedir. 

Şimdi konumuzla ilgili asıl sorumuzu sorabiliriz: Neden tanım burhÀn ile veya daha genelde delíl 

ile elde edilmez? 

Semerúandí’ye göre tanımın burhan ile elde edileceği görüşünü savunanlar, bu görüşlerini kesin 

kıyas, bölme yolu ve zıddın tarifindeki istidlÀl ile açıklığa kavuşturmaya çalışmışlardır. Ona göre kesin 

kıyasla tanımın elde edilmesi doğru değildir. Çünkü bu durumda tanımlanan (el-maódÿd) şey bu kesin 

kıyasta “küçük terim”; tanım da “büyük terim” olur.460 Bu durumda tanımlanan ile tanımın eşit olmadığı 

ortaya çıkar. Çünkü küçük terim, kıyasta kaplamı en dar olan terimdir. Büyük terim de kaplamı en geniş 

terimdir. Oysa tanımda, tanımlanan ile tanımın eşit olması gerektiği ve eşit olarak birbirine döndürülebilir 

olması gerektiği kabul edilir.461 Örneğin insan “insan, konuşan/düşünedir.” şeklinde tanımladığında, 

“konuşan/düşünen, insandır.” şeklinde döndürülebilirdir. Oysa kıyasın terimlerinden hiçbiri birbirine eşit 

değildir. Büyük terimle küçük terimi yukarıdaki insan tanımındaki gibi döndüremeyiz. Veya orta terimle 

büyük terimi de eşit olarak döndüremeyiz. Semerúandí’ye göre, bir kimse tanımlanan küçük terim ve 

tanımda büyük terim olduğunda tanımın burhÀn ile elde edilmezliğini kabul etse, ancak “bu bütün, “B” 

için cins ve ayırımdır; “B” için cins ve ayırım olan her şeyde “B”nin tanımıdır; bu durumda “bu bütün, 

B’nin tanımıdır.” türünden sonuç çıkarsa, ona verilecek cevap ne olacaktır? Semerúandí’ye göre, artık cins 

ve ayırımı zikrettikten sonra burhÀna neden ihtiyaç olsun ki?!462 

Daha önce FÀrÀbí463 ve İbn SínÀ464 tarafından Platon’a atfedilen bölme yöntemiyle de tanımın el 

edileceğini kabul etmeyen Semerúandí,465 bir şeyin zıddının istidÀli yoluyla da tanımın elde 

edilemiyeceğini söyler. Ona göre, bu türden bir görüş zayıftır. Çünkü her zaman bir şeyi, zıddının tarifi ile 

                                                 
459 Sarton, George, A History of Science, s. 503. 
460 Semerúandí, MŞ, vr.: 146b. 
461 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: İkinci Analitikler —BurhÀn-, s. 207. 
462 Semerúandí, MŞ, vr.: 147a. 
463 FÀrÀbí, KitÀbu’l-BurhÀn, s. 31. 
464 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 87a. 
465 Semerúandí, MŞ, vr.: 147a. 
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tanımlamak mümkün değildir.466 Bu türden bilgilerin kaynağının İbn SínÀ olduğunu söylemek 

mümkündür.467 

Tanım; burhÀn, bölme ve bir şeyin zıdlarının tarifiyle elde edilemiyorsa, o halde ne ile elde edilir? 

Semerúandí’ye göre, tanımları elde etmenin en kuvvetli yolu, “terkip” yoludur.468 Terkip yolu 

Aristoteles’in kullandığı yoldur.469 Terkip yolunda, eğer tanımlanan tür ise, tanımlananın fertlerinin sayısı; 

yok eğer tanımlanan cins ise, bu tanımlananın türlerinin fertlerinin sayısı alınır. Burada tanımlananın 

hangi kategoriden olduğu tarif edilir ve kurucu unsurlarının tamamı bir araya getirilir. Bu yol, zati olan 

şeylerin bilgisine dayanır. Burada da zati olan şeyler, cins ve ayırımdır. Eğer bu zati olan unsurlar, arazi 

olan unsurlardan iyi bir şekilde ayrılamazsa, tanım ortaya çıkmaz. Semerúandí’ye göre, zati unsurları, zati 

olmayanlardan ayırmak hiçte kolay bir iş değildir. 470 

Tarif konusunu bitirirken dikkatimize takılan birkaç hususu zikretmek istiyoruz:  

Birincisi, Semerúandí bundan önceki konularda sıklıkla atıfta bulunduğu F. RÀzí’ye atıfta 

bulunmamaktadır. Burada sadece filozoflarla ilgilenmiş, bir anlamda tarif teorisi konusunda filozoflara 

daha yakın durmuştur.  

İkincisi, sonraki bilginlerin (müteaòòirÿn) görüşleri yerine FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneğini kabule 

şayan bulduğu görünmektedir.  

Üçüncüsü, tanımın burhÀn ile elde edilmesi gibi spesifik bir konuyu, önceki konulara nazaran 

daha yüzeysel olarak anlatmasıdır. Çünkü tarif konusunda, bir anlamda çizgilerini takip ettiği FÀrÀbí ve 

İbn SínÀ bu konuya özel bir önem vermişlerdir. Gerçi FÀrÀbí, olağan uslubu gereği nicelik bakımından 

oldukça muhtasar anlatmıştır. Ancak FÀrÀbí’nin ifadeleri, hemen bütün konularda olduğu gibi kısa, ama 

bir o kadarda sınırları belirgin ve açıktır.471 İbn SínÀ ise KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın BurhÀn Kitabı’nda konuyu 

gerçekten bütün boyutlarıyla ele alıp incelemiştir.472 Burada her bir müellifin eserlerindeki yöntem farkını 

göz önünde bulundurmakla beraber, Semerkandí’nin bu konuyu daha spesifik bir şekilde ele alması 

gerekirdi, görüşündeyiz. Aslında Semerúandí’nin yakın seleflerinden Urmeví473 ve Òunecí’ye474 

                                                 
466 Semerúandí, MŞ, vr.: 147a-b. 
467 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 87b. 
468 Semerúandí, MŞ, vr.: 38a. 
469 FÀrÀbí, KitÀbu’l-BurhÀn, s. 31. 
470 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 58/70-71; Semerúandí, MŞ, vr.: 38b. 
471 FÀrÀbí, KitÀbu’l-BurhÀn, s. 30—31. 
472 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: İkinci Analitikler —BurhÀn-, s. 201—247. 
473 Urmeví, Meùalièu’l-EnvÀr, s. 23- 25. 
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baktığımızda onların bu konuyu ele almadıklarını görürüz. Gerçi Urmeví’nin MeùÀli’si yekpare bir mantık 

kitabı değildir, içinde tabiat ve ilahiyat bölümleri vardır. Buna karşın Òunecí’nin Keşfu’l-EsrÀr’ı ise 

sadece mantık kitabıdır. Bu eserde de otorite İbn SínÀ olmasına karşın, tanımın burhÀn ile elde 

edilemeyeceği konusu ele alınmamıştır. Bu anlamda ÚısùÀs’ın, özet bir şekilde olsa bile, mantığa ait 

konulardan neredeyse hiçbirini dışarıda bırakmadığını söylemek imkÀn dÀhilindedir.  

Dördüncüsü, burada tarif cümlesinin önerme olup olmadığı konusunda herhangi bir görüş beyan 

etmemiş olmasıdır; buna mukabil müellifimiz ÚısùÀs’ın son konusu “ÀdÀbu’l-baóå”ı ele alırken tarif 

cümlelerini hükmün bir kısmı olarak zikretmektedir. Hüküm bildiren bir cümle ve önerme (el-úaêiyye) 

doğru ya da yanlış değerini aldığı için, bu durumda tarif cümleleri önerme sıfatını haiz görünmektedirler. 

Oysa FÀrÀbí KitÀbu’l-BurhÀn adlı eserinde “tasavvurların en eksiği, bir şeye delÀlet eden tekil lafızların ve 

bu şekilde işlev görenlerin oluşturdukları tasavvurlardır. Tasavvurların en tamı, tanımların oluşturdukları 

tasavvurlardır.” 475 ibareleri ister eksik tanım ister tam tanım olsun tarif cümlelerin önerme veya öncül 

olamayacağına ilişkin bir telmih taşımasına karşın kitabın ilerleyen sayfalarında buradaki ifadelerini biraz 

daha açıklığa kavuşturmaktadır. Ona göre, tanım bir isim gibi alınırsa, yani bir şeyin mevcut olmasını 

veya mevcut olmamasını işaret etmiyorsa, öncül veya öncülün parçası olmaz. Buna mukabil “şeyi tarif 

eden olarak alınanın, şeye yüklem olarak alınması mümkündür” ve böyle alındıklarında “tam bir söz (el-

úavlu’l-cazimu)” olurlarsa, öncül veya öncül parçası olabilirler.476 İbn SínÀ KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın BurhÀn 

Kitabı’nda477 zikrettikleri de aşağı-yukarı FÀrÀbí’ye yakındır. Sonraki (muteaòòirÿn) mantıkçılardan 

Keşşí’nin “delillendirmenin (el-óucce) tanım ve resmden oluştuğunu” söylemesi478  de tarif cümlelerinin 

öncül veya öncülün parçası olabilceği anlamında anlaşılmaya daha müsaittir.  

Sonuç olarak Semerúandí’nin bu konuda temelde FÀrÀbí geleneğine tabi olduğu söylenebilir. 

 
 
 
    
    

                                                                                                                                                              
474 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr an áavamiøi’l-EfkÀr, Topkapı Müzesi III. Ahmet Kitaplığı: 3354, vr.: 18b-21b. (Òunecí’ye 
ait bundan önceki atıflar Carullah nüshasina yapılmakta idi. Bundan sonraki atıflar bu nüshaya yapılacaktır.) 
475 FÀrÀbí, KitÀbu’l-BurhÀn, s. 24/63. 
476 FÀrÀbí, KitÀbu’l-BurhÀn, s. 63. 
477 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: İkinci Analitikler —BurhÀn-, s. 208. 
478 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.:25b. 
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II. II. II. II. BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM    

    

HÜKÜM(HÜKÜM(HÜKÜM(HÜKÜM(TASDİKTASDİKTASDİKTASDİK))))LERLERLERLER MANTIĞI MANTIĞI MANTIĞI MANTIĞI    

    
Birinci bölüme giriş yaparken mantığın konularının tasnifinin FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneği ile F. RÀzí 

geleneği arasında farklılık gösterdiği ifade edilmişti. Burada tasdikler konusunun suret olarak tasnifine 

ilişkin bazı bilgiler vermenin uygun olacağı düşünülmektedir. Bilindiği gibi Aristoteles’in Organon olarak 

isimlendirilen mantık külliyatının Kategoriler (MeúÿlÀt) kitabından sonraki eseri Peri Hermenias’ı, Arapça 

ifadesiyle KitÀbu’l-èİbÀre’si tasdikler konusunu ele alıp incelemektedir. Aristoteles adı geçen kitabına 

“söz, düşünce, şey, doğru, yanlış, isim, kelime, edat” gibi şeylerin ne olduğunu açıklığa kavuşturarak 

başlar.479 FÀrÀbí,480 İbn SínÀ481 ve onların görüşlerini benimseyenler de eserlerini aynı şekilde tasnif 

etmişlerdir.482 Görebildiğimiz kadarıyla F. RÀzí’nin KitÀbu’l-Mulaòòaã’ından483 sonra eserlerin tasnif 

yöntemi değişmiş ve önceki geleneğin “tasdikler” kısmında ele aldıkları bazı konular, bu eserden sonra 

“tasavvurlar” kısmında ele alınıp incelenmiştir. Bunlardan bir kaçı da “isim, kelime, edat, söz, doğru, 

yanlış” gibi şeylerdir. Burada dikkatlere sunmak istediğimiz şey, zikredilen bilginlerin tasnif yöntemini 

belirtmektir, yoksa zamansal bir öncelik ve sonralık değildir. Örneğin Naãıru’d-Dín eù-Ùÿsí F. RÀzí’den 

sonra olmasına karşın EsÀsu’l-İútibÀs adlı eserini FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneğine göre kitap kitap tasnif 

etmiştir. Müellifimiz Semerúandí’nin de mantık konularının tasnifi konusunda F. RÀzí’nin KitÀbu’l-

Mulaòòaã’taki yöntemini benimsediği söylenebilir.484  

Semerúandí’nin ÚısùÀs’ının ikinci bölümü (el-maúale) “tasdiklerin elde edilmesi” hakkındadır. 

Semerúandí’nin tasdiklerin elde edilmesini üç ana başlık altında ele aldığını görmekteyiz: Bunlardan 

birincisi, önermeler ve onlara ait hükümlerdir. Bir anlamda bunlar, kıyasın mebadileri, ilkeleri 

konumundadırlar. Önermeler bahsi kıyasın ortaya çıkması için ele alınıp incelenmektedir. İkincisi, kıyas 

ve kıyasa ait hükümlerdir. Kıyas, önermeler dolayısıyla güdülen ikinci maksattan ibarettir. Birinci maksat, 

                                                 
479 Aristoteles, KitÀbu’l-èİbÀre/ Peri Hermenias, (Manùıúu Arisùÿ-I içinde)Tahkik: Abdurrahman Bedevi, Kuveyt-
Beyrut 1980, s. 99—103. 
480 FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, Tahkik: Refil el-èAcem, (el-Mantık èİnde’l-FÀrÀbí-I içinde), Beyrut 1987, s. 133—146. 
481 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el- èİbÀre, Tahkik: Mahmÿd el-Òudayrí, Kahire 1956, s. 1—30. 
482 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, Süleymaniye Kütüphanesi Köprülü Koleksiyonu: 864; Naãıru’d-Dín eù-Ùÿsí, EsÀsu’l-
İútibÀs, Tahkik: Hasan Şafièi-Muóammed Saèid Cemalu’d-Dín, Kahire 2004. 
483 F. RÀzí, KitÀbu’l-Mulaòòaã fi’l-Manùıú ve’l-Óikme, Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 2554. 
484 Giriş kısmında ÚısùÀs’ın tasnifini başta el-İşârât olmak üzere F. Râzî, Hunecî ve Urmevî’nin eserleri ile 
karşılaştırmıştık. 
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tasavvurları elde etmemizi sağlayan tariftir. Üçüncüsü de kıyasa tabi konulardır. Kıyasa tabi konulardan 

en önemli olan konu, Semerúandí’nin “tartışma metodolojisi”ni ele alıp incelediği kısımdır. Bu konu, 

üçüncü bölümümüzün temel inceleme alanını oluşturacaktır. Semerúandí tasdikler kısmına, yukarıda ifade 

ettiğimiz gibi, isim, kelime, edat, söz” gibi şeylerle değil de doğrudan bir tasdik olarak önermelerin 

kısımları ile başlamaktadır.485 

Biz de önce kıyasın kurucu unsurları olan önermeler ve onlarla ilgili hükümleri ele alarak 

başlayacağız ve ÚısùÀs’ın seleflerine ve haleflerine göre durumunu belirlemeye çalışacağız. 

1. 1. 1. 1. HÜKÜMHÜKÜMHÜKÜMHÜKÜMLERLERLERLER MANTIĞININ MANTIĞININ MANTIĞININ MANTIĞININ İLKELERİ: ÖNERMELER VE HÜKÜMLERİ İLKELERİ: ÖNERMELER VE HÜKÜMLERİ İLKELERİ: ÖNERMELER VE HÜKÜMLERİ İLKELERİ: ÖNERMELER VE HÜKÜMLERİ    

1.11.11.11.1---- Önermelerin Kısımları Önermelerin Kısımları Önermelerin Kısımları Önermelerin Kısımları    

Semerúandí’ye göre önerme hükümsüz olarak ortaya çıkmaz. Hüküm denilen şey de kendisi 

üzerine hüküm verilen (maókÿmun aleyh) ve kendisiyle hüküm verilen (maókÿmun bih) olmak üzere iki 

şeyle ancak mümkün olur.486 Önerme hükümsüz ortaya çıkmıyorsa, hükmünde kendisine hükmedilen ve 

kendisiyle hükmedilen olmak üzere iki şeye sahip olması gerekiyorsa, o zaman önermede iki şeye ihtiyaç 

duyar: Bunlardan birincisi, kendisi üzerine hükmedilen (maókÿmun aleyh); ikincisi ise kendisiyle 

hükmedilen (maókÿmun bih)dir.487 Bir önermede kendisi üzerine hüküm verilen ile kendisiyle hüküm 

verilen arasındaki nisbet ortadan kaldırıldığında kendisi üzerine hüküm verilen ve kendisiyle hüküm 

verilen eğer müfret olarak kalırlarsa bu önerme “yüklemli” önermedir. Yüklemli önermede kendisi üzerine 

hüküm verilen şey, “konu” olarak isimlendirilirken, kendisiyle hüküm verilen de “yüklem” olarak 

isimlendirilir. Örneğin: “Zeyd, kÀtiptir.” önermesinde Zeyd “konu”, kÀtip ise “yüklem”dir. Her ikisini 

birbirine bağlayan “tir” ise “hüküm bildiren nisbet” konumundadır. Diğer taraftan önermedeki “hüküm 

bildiren nisbete” taalluk eden bağ kaldırıldığında her iki tarafta iki müfret değil de, tekrar iki önerme 

kalırsa, önerme “şartlı” olarak isimlendirilir. Bu durumda önermenin kendisi üzerine hüküm verilen kısmı 

“mukaddem”, kendisiyle hüküm verilen kısmı da “tÀlí” olarak isimlendirilir. Örneğin: “Her ne zaman 

Güneş doğarsa, bu durumda gündüz mevcuttur.” önermesindeki “-sa” şartını ve onun cevabı olan “bu 

durumda” kaldırıldığında, her iki tarafa müfret iki lafız değil de doğru veya yanlış olmaya muhtemel iki 

önerme çıkar. Birincisi, “Güneş doğar.”; ikincisi ise “gündüz mevcuttur.” önermesisidir. Şartlı kendi 

içinde “bitişik şartlı” ve “ayrık şartlı” olmak üzere iki kısma ayrılır. Bitişik şartlı da mukaddem ve tÀlínin 

                                                 
485 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 60/72. 
486 Semerúandí, MŞ, vr.: 38b. 
487 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 60/70. 
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beraberlikleri söz konusudur. Onların bu beraberlikleri “birbirini gerektiren (luzÿm)” türden olabildiği 

gibi, birbirini gerektirmeyen, rastlantısal (ittifaúí) türden de olabilir. Bu ikincisinde mukaddem de tÀlí de 

doğru olabilir, ancak aralarındaki sebep birbirini gerektirmemektedir. Örneğin: Eğer insan 

konuşan/düşünen ise at canlıdır.488 Görüldüğü gibi mukaddem ve tÀlí kendi başlarına doğru olabilirler, 

ancak onların birbirlerini gerektirecek bir sebepleri yoktur. İşte bundan dolayı bu iki önermenin bir araya 

gelerek şartlı bir önerme oluşturmaları “ittifaki (rastlantısal)” olarak isimlendirilmiştir. Ayrık şartlı önerme 

de ise, mukaddem ve tÀlí arasında bir ayrılığın olması bakımından hüküm vardır. Bu ayrılık hükmü bazen 

“èinÀdi (kesin ayrılık)”, yani mukaddem ve tÀlínin zatları gereği bir ayrılık, bazen de “ittifaki 

(rastlantısal)” ayrılık olur. Mukaddem ve tÀlínin ayrılması ile verilen hüküm ya doğru olabilir: Bu 

durumda ortaya çıkan şey, tarafların her ikisinin beraberce doğru olamayacağıdır. Örneğin: “Bu şey ya 

insandır, ya da canlı olmayandır. Ya da mukaddem ve tÀlí arasındaki ayrılık yanlış olur: Bu durumda her 

iki tarafın beraberce yanlış olamayacağı bir şekilde hüküm verilir. Örneğin: Şey ya insan olmayandır, ya 

da canlıdır. Ya da mukaddem ve tÀlí arasındaki ayrılık, doğruluk ve yanlışlık bakımından olabilir: Bu 

durumda her iki tarafın ne beraberce doğru ve ne de beraberce yanlış olduğu ile hükmedilir. Örneğin: Sayı 

ya çifttir, ya da tektir.489 

Semerúandí ayrık şartlı önermenin tarifi hakkındaki bir itiraza dikkat çekmektedir. Bazılarına göre 

ayrık şartlının bu tarifi, tarif noktai nazarından “ağyarını mani” bir tarif değildir. Çünkü tÀlí’si olumsuz 

olan olumlu bitişik şartlı, inadi olan olumlu ayrık şartlının içine girmektedir. Yine ittifaki olan olumsuz 

bitişik şartlı, ittifaki olan olumlu ayrık şartlının içine girmektedir. Çünkü her ikisinde de “ayrılık” ile 

hüküm verilmektedir. TÀlí’si olumsuz olan bitişik şartlıya verilen örnek önerme şöyledir: Her ne zaman 

şey insansa, taş değildir. İttifaki olumsuz olan bitişik şartlıya verilen örnek de şöyledir: Hiçbir zaman şey 

insan değilse, taştır. 

Semerúandí’ye göre bu itirazlar geçersizdir. Çünkü verilen örneklerde ayrılık hükmü, dikkat 

edilirse, her iki taraftan değildir, bilakis tek bir taraftan “nefiy (olumsuzlama)” şeklindedir. Çünkü biz “her 

ne zaman şey insansa, taş değildir.” dediğimiz zaman, şeyin varlığını yapısı itibariyle insan olandan taş 

olmasını nefyediriz. Ayrık şartlı hakkından verilen “hiçbir zaman şey insan değilse, taştır.” örneğinde de 

durum aynıdır. Buna karşın, Semerúandí’ye göre, buraya bir itiraz noktası girebilir. O da şudur: Tamam, 

nefiy tek bir taraftan olsun, ancak iki taraftan birinin varlığının diğer taraftan nefyedilmesi, diğer tarafında 

                                                 
488 Semerúandí, MŞ, vr.: 38b-39a. 
489 Semerúandí, MŞ, vr.: 39a. 
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bu taraftan nefyedilmesini gerektirir. Çünkü şayet bu durum onun için sabit olursa, menfi taraf da menfi 

olmuş olmaz. Bu da òulf bir durumdur. Ve o zaman yinede her ikisi arasında ayrılık ortaya çıkar. 

Semerúandí’nin bu türden bir itiraza cevabı açıktır. Tek taraftan nefyin olması, ayrılığın “iltizam” yoluyla 

olmasıdır. Oysa ayrık şartlıda “ayırma ile hükümden” kastedilen “mutabakat” yoluyla ayrılık hakkında 

hüküm vermektedir.490 

Semerúandí’nin yukarıda verdiği bilgilerin FÀrÀbí491 ve İbn SínÀ492 geleneğine ait olduğunu, ziyade 

bir kaydının olmadığını söylemek yerinde görünmektedir. 

F. RÀzí Şeróu èUyunu’l-Hikme’de493 şöyle bir iddia ileri sürmüştür: Ona göre “güneşin doğuşu” 

sözü, “gündüzün varlığı”nı gerektirdiği gibi, “gecenin varlığı”nı da kendisinden uzaklaştırır. İki önerme 

arasında birinci hakkında luzum (birbirini gerektirme) ile, ikinci hakkında da èinÀd (birbirinden ayrılma) 

ile hüküm verilir. Oysa ne birincisi bitişik şartlıdır ve ne de ikincisi ayrık şartlıdır. Semerúandí’ye göre, bu 

önermeler, müfredin hükmü hakkındaki şeye ayrılabilen ilişkiye/bağa delÀlet eden lafzın ortadan 

kaldırılması esnasındadır. Oysa burada söz konusu olan iki önermeye ayrılmasıdır. Böyle bir durumda da 

F. RÀzí’ye cevap vermek bile gerekmemektedir, ona göre.494 

Bu başlık altında Semerúandí bize şu ince bilgileri vermektedir: Olumluların yüklemli, bitişik 

şartlı ve ayrık şartlı olarak isimlendirilmesi “hakikat” bakımındandır. Olumsuzların isimlendirilmesi ise 

“mecaz” bakımındandır. Aynı şekilde bitişik şartlının şartlı olarak isimlendirilmesi “hakikat” bakımından, 

ayrık şartlının şartlı olarak isimlendirilmesi “mecaz” bakımındandır.495 

 
1.1.1.1.    2222---- Önermelerin Cüzleri Önermelerin Cüzleri Önermelerin Cüzleri Önermelerin Cüzleri    

ÚısùÀs’ta bu başlık altında üç konu incelenmektedir. Birincisi, yüklemli önermenin unsurları; 

ikincisi, konu ve yüklemin birbirine nisbeti; üçüncüsü ise konu ve yüklemin önermedeki neliğinin 

incelenmesi. 

Semerúandí’ye göre yüklemli bir önermenin mahiyeti ancak üç şeyle tamam olur: Konu, yüklem 

ve olumlu nisbetin ortaya çıkarılması (iúaè) veya ortadan kaldırılması (irtifaè) olarak ifade edilen hükmi 
                                                 
490 Semerúandí, MŞ, vr.: 39a. 
491 Bkz.: FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, s. 139—146; FÀrÀbí, eù-Ùavtie, Tahkik: Refik el-èAcem, (el-Manùıú èİnde’l-FÀrÀbí-I 
içinde), Beyrut 1987, s. 60. 
492 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 33-36; İbn SínÀ, el-İşÀrÀt ve’t-TenbihÀt, Tahkik: Jaques Forget, (el-
Felsefetu’l-İslÀmiyye-36, Ed.: Fuat Sezgin), Frankurt 1999, s. 22-23. 
493 F. RÀzí, Şeróu èUyÿnu’l-Óikme-I, Tahkik: Ahmed el-Hicazi-Ahmed el-Seka, Tahran 1415, s. 122-123. 
494 Semerúandí, MŞ, vr.: 39b. 
495 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 61/73. 



 112 

nisbet. Hükmi nisbete önermede bir lafız delÀlet eder. Bu lafız da “bağ (rabiùa) olarak isimlendirilir. Bağ 

hakkında dikkat edilmesi gereken şey, onun edatlar kabilinden olması ve kendi başına bir anlamının 

olmamasıdır. Bu bağ, bazen “-oldu, bulundu” gibi varlık bildiren kelime kabilinden olur. Bu durumda da 

bu bağ, “zaman bildiren bağ” olarak isimlendirlir. Bağ, bazende “o, onlar” gibi zamirlerin isimleri 

kabilinden olur. Bu durumda ise bağ, “zaman bildirmeyen bağ” olarak isimlendirilir. Buna bağlı olarak 

ortaya çıkan bir diğer konu, bağın önermede açık veya gizli olup olmadığıdır. Semerúandí’ye göre, eğer 

önermede bağ açıkça zikredilirse, önerme “üçlü” olarak; eğer açıkça zikredilmezse “ikili” olarak 

isimlendirilir. Birincisinin örneği “Zeydun kÀne kÀtiben (Zeyd, kÀtiptir).”dir. Burada “kÀne” bağdır ve 

açıkça zikredilmiştir. İkincisinin örneği “Zeydun kÀtibun (Zeyd, kÀtiptir).”dur. Bu önermede bağ 

zikredilmemiştir. Semerúandí’ye göre, bu türden önermelerde bağ açıkça zikredilmez, ancak zihin onu var 

kabul eder. Fakat bazı dillerde bağ zikredilmek zorundadır ve bağı ortadan kaldırmak mümkün değildir. 

Örneğin Farsça bu gruba girer. Bağın önermedeki bu fonksiyonuna bağlı olarak önermeler, üç kısma 

ayrılmıştır. Birincisi, tam üçlü olan önermeler. Bu önermede bağ zikredilir, ancak bu bağ zaman 

bildirmez. İkincisi, eksik üçlü önermedir. Bu önermede bağ zikredilir, ancak bu bağ, zaman bildirir. 

Üçüncüsü ise ikili olan önermedir. İkili olan önermede ne zaman bildiren ve ne de bildirmeyen 

zikredilir.496 

Semerúandí zaman bildiren bağın kullanılmasına karşılık önermenin zaman bildirmediği 

örneklerinin de olduğunu söyler ve buna Úur’Àn’dan bir örnek verir: “Ve kÀna’l-lÀhu èazízen óakíma 

(Fetih, 19).” Bu ayetteki “kÀne (-oldu)” zaman bildiren bağı, zaman bildiren olarak anlamadan 

anlamlandırılır. Bundan dolayı ayet “Allah, azízdir, hakímdir.” şeklinde anlaşılmalıdır. Eğer bu ayetteki 

“kÀne” zaman bildiren olarak alınırsa bu durumda ayeti “Allah, azíz ve hakím oldu.” şeklinde 

anlaşılmalıdır.497 

F. RÀzí’ye498 göre, yüklemi kelime veya türemiş isim olan bir önerme, lafız bakımından “ikili”, 

tabii bakımdan ise “üçlü” önerme grubundandır. Çünkü yüklem, konu ve yüklem arasındaki bağa 

tazammun ile delÀlet etmektedir. Eğer burada bağ zikredilirse, faydasız bir tekrar ortaya çıkar. Faydasız 

bir tekrara da önermede gerek yoktur.499 

                                                 
496 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 62-63/74; Semerúandí, MŞ, vr.: 39b-40a; Bu bilgilerin bağlı olduğu gelenek için bakınız: 
İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbare, s. 37-39. 
497 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 63/75. 
498 Bkz.: F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 18a. 
499 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 63/75. 
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Semerúandí, bu konuda F. RÀzí’ye katılmamaktadır. Bağın zikredilmemesi konunun 

belirlenmesini engelleyecektir. Bundan dolayı da bağın böyle bir önermede zikredilmesine ihtiyaç vardır. 

Çünkü zamirden olan yüklemi tazammun eden şey, failin zamiridir ve onun da yeri yüklemin sonudur. Dil 

bilginlerine göre ittifakla o, isimdir. Onun herhangi bir konuya nisbetin delÀleti, bağın delÀletinden 

farklıdır. Çünkü bağ, failin zamiri değildir ve yeri de önermede ortadadır. Hatta dil bilginleri onun ismi ve 

belirli bir konuya nisbetin delÀleti konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu konuda verilen örnek 

Maide suresinin 117. ayetidir. Bu ayette zamir bağ olarak kullanılmıştır ve failin zamiri konumunda 

değildir. Çünkü sonda gelmemiş, bilakis ortada gelmiştir. Gerçi Semerúandí’ye göre bu ayetteki yüklemin 

varlığı yine nisbeti tazammun etmektedir. İlgili ayet şöyledir: “Kunte ente raúíb (Gözetleyici Sen oldun).” 

Burada ayetin ortasındaki “ente (sen)” zamiri, bağdır. Eğer bağ olmazsa, bu durumda mübteda olur ve 

“raúíb”de onun haberi olur. Semerúandí’nin bu konuya düştüğü kayıt, bu türden incelemelerin 

mantıkçının işi olmadığdır.500 

Semerúandí’nin bu başlık altında ele aldığı ikinci konu önermenin iki unsuru olan konu ve 

yüklemin birbirilerine konu olma ve yüklem olma bakımından nisbetleridir.  

Önermenin iki tarafından birinin diğerine konuluk (el-mevêuièyyeti) bakımından nisbeti, diğerinin 

buna konuluk bakımından nisbeti değildir. Çünkü önermenin iki tarafından birinin konuluğu, diğer tarafın 

konuluğuna ihtiyaç duymaz, genel zorunluda olduğu gibi. Örneğin canlı ve insanı ele alalım. İnsanın canlı 

için konuluğu zorunlu iken, canlının insan için konuluğu zorunlu değildir. Çünkü bunlar zorunluluk 

bakımından farklılık arz ederler. Aynı şekilde önermenin iki tarafından birinin diğerine konulukta nisbeti, 

diğerinin buna yüklemlikte (el-maómÿliyyeti) nisbeti değildir. Eğer nisbeti olursa, bu durumda 

döndürülecek olan asıl önermenin ve döndürülmüş önermenin ciheti (modalitesi) aynı olmuş olur. Oysa 

bunlar, zorunluluk bakımından farklıdırlar. Çünkü konunun konuluğu, yüklemin yüklemliği olmaksızın 

gerekli olur, genel zorunluda olduğu gibi. Örneğin insanın canlı için konuluğu zorunlu iken, canlının insan 

için yüklemliği zorunlu değildir. Çünkü canlı sadece insan için değil, başka şeyler için de yüklem olabilir. 

Aynı şekilde yüklemin yüklemliği de konunun konuluğu olmaksızın gerekli olabilir. Bu durumda ayrık 

                                                 
500 Semerúandí, MŞ, vr.: 40b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 63/75. 
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òÀããalarda ortaya çıkar. Örneğin “kÀtib”in insan için “bi’l-fiil” yüklemliği zorunludur. Oysa insanın kÀtip 

için bi’l-fiil konuluğu zorunlu değildir.501  

Semerúandí’ye göre, dikkat edilmesi bakmamız gereken bazı noktalar bulunmaktadır: Ona göre, 

konuluk ve yüklemlik birbirleriyle görelidirler. Yani ne zaman onlardan biri gerekli olursa, diğeri de 

gerekli olur. Çünkü görelilerden birinin diğeri olmaksızın ortaya çıkması imkÀnsızdır. Zira yüklemlik daha 

genel zorunlunun tabiatı için zorunlu değildir, ancak başka bir şey için zorunlu olma ihtimali olduğu için 

böyle bir durumda onun zorunlu olmaması gerekmez. Durum bu minval üzeredir, çünkü o, òÀããa için 

zorunlu olabilir. Bu durumda da farklılığın açıklaması iptal olur. Durum ayrık òÀããalarda da aynıdır, 

dahası konuluğun konu ile, yüklemliğin de yüklem ile kaim olduğu söylenebilir. Eğer onlar bir araya 

getirilirlerse, tek bir şeyin varlığının iki yerde tek bir halde olması gerekir. Böyle bir durum ise 

imkÀnsızdır.502 

Semerúandí bu konuda F. RÀzí’nin “eğer önermenin taraflarından birinin konuluğu, diğer tarafın 

yüklemliğinden farklı olmazsa, aslın cihetinin (modalitesinin) döndürülmüş önermenin cihetinden farklı 

olmayacağı, hÀlbuki bunların cihetinin farklı olduğu”503 görüşüne atıf yapmaktadır. Semerúandí, F. 

RÀzí’nin bu görüşünde dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğu kanaatindedir. Ona göre, eğer önermenin 

tarafları bir kabul edilirse, aslın cihetinin, döndürülmüş önermenin cihetinden farklı olacağı kabul 

edilemezdir. Böyle bir durum ancak konunuluğun aynı olan yüklemlik döndürmede aynen kaldığında 

olabilir. HÀlbuki konuluğun aynı olan yüklemlik döndürmede aynen kalmaz, çünkü yüklemlik konuluk ile 

değiştirilir. Buna rağmen, Semerúandí’ye göre, sonraki bilginler (müteaòòirÿn) önermenin cüzü olan 

nisbetin konunun konuluğu mu, yoksa yüklemin yüklemliği mi olduğu konusunda farklı görüşlere 

sahiptirler.504 

Semerúandí tekrar F. RÀzí’ye dönerek ondan iki farklı görüşe atıfta bulunmaktadır. KitÀbu’l-

Mulaòòaã’ta505 F. RÀzí konunun konuluğunun ve yüklemin yüklemliğinin önermenin mahiyetinin dışında, 

ancak onun gereği olduğu görüşündedir. Diğer taraftan Şeróu’l-İşÀrÀt’ta506 ise önermenin cüzü olan nisbete 

                                                 
501 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 63-64/75-76; Semerúandí, MŞ, vr.: 41a. Bu bilgilerin geleneği için bkz: F. RÀzí, el-
Mulaòòaã, vr.: 18a-b; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 24a; Urmeví, Metalièu’l-EnvÀr, Tahkik: Hasan Akkanat, 
(Basılmamış Doktora Tezi) Ankara 2006, s. 28. 
502 Semerúandí, MŞ, vr.: 41a. 
503 Bkz.: F. RÀzí, el-Mulaòòaã , vr.: 18a. 
504 Semerúandí, MŞ, vr.: 41a; Semerúandí, M, vr.: 15a. 
505 Bkz.: F. RÀzí, el-Mulaòòaã , vr.: 18a. 
506 F. RÀzí, Şeróu’l-İşÀrÀt-I, s. 179—180. 
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delÀlet eden lafız olarak bağın, yüklemin konuya olan nisbetiyle ifade edileceği, böyle bir durumda, 

yüklemin konuya olan nisbetinin keyfiyeti önermenin ciheti ve çünkü cihetin de önermenin cüzü olan 

nisbetin keyfiyeti olacağı görüşündedir.507 

 Dikkat edilirse, Semerúandí’ye göre, burada yüklemin konuya olan nisbeti önermenin cüzü 

yapılırken, yukarıda, yani birinci atıfta onun haricinde sayılmıştır. Bu durumda da her iki görüş arasında 

çelişki ortaya çıkar. Semerúandiye göre Urmeví,508 birinci görüşü kabul etmektedir. Ancak doğru olan 

yüklemin cüzü olan nisbetin konuluk ve yüklemlik olmadığıdır. Çünkü nisbet, olumlu nisbetin ortaya 

çıkarılması veya ortadan kaldırılmasıdır. Semerúandí, İbn SínÀ’nın da KitÀbu’ş-ŞifÀ’da509 böyle anladığını 

söylemektedir. İbn SínÀ’ya göre, yüklemliğin ve konuluğun cüzleri nisbetten sonra geldiğinden dolayı 

nisbet, konuluk ve yüklemlik değildir. Çünkü konunun konuluğu ve yüklemin yüklemliği ancak 

hükümden sonra tahakkuk eder.510 O zaman, diyor Semerúandí, buradan anlaşılan konuluğun ve 

yüklemliğin tahakkuku ancak önermenin tahakkukundan sonra olur veya önermenin tahakkuku ile beraber 

olur. Bu durumda da konuluğun ve yüklemliğin önermenin bir cüzü olması imkÀnsız olur.511 

Semerúandí bu başlık altında son olarak önermedeki konu ve yüklemin hakikatini/ne 

olduklarını/ne anlama geldiklerini incelemektedir. Semerúandí bu durumu şöyle örneklendirmektedir: “C, 

B’dir.” denildiği zaman bunun manası, bütünüyle “c”nin hakikati, “b”nin hakikati olduğu, değildir. Aksine 

burada kastedilen “c” olduğu söylenen şeyin, aynıyla “b” olduğu söylenen şey olduğudur. Yüklemenin 

olumsuzunda da, yani “C, B değildir.” denildiğinde de, aynı şey geçerlidir.512 

O zaman ortaya şöyle bir durum çıkıyor görünmektedir: Yüklem konunun aynı oluyorsa 

yüklemenin bir faydası yoktur. Yok eğer yüklem konunun dışında kalıyorsa, “konu, yüklemdir.” demenin 

nasıl bir geçerliliği olsun?! Çünkü bir birinden farklı iki şeyden biri, diğeri olmaz. Semerúandí’ye göre iki 

şey farklı diye, bunların birbiri üzerinde doğrulanmayacağını kabul etmek gerekmez. Eğer bu iki farklı 

şey, zat bakımından farklı olursalar, birbirleri üzerinde doğrulanamayabilir. Ancak farklı olmalarına 

karşın, zatları bir ise, birbirleri üzerinde doğrulanabilirler. Çünkü farklı mefhumların tek bir zat üzerinde 

doğrulanması geçerlidir/mümkündür. Örneğin cisim hakkında, “o, cevherdir, mevcuttur, yer kaplayandır.” 

                                                 
507 Semerúandí, MŞ, vr.: 41a. 
508 Urmeví, Meùalièu’l-EnvÀr, s. 28. 
509 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el- èİbare, s. 39.  
510 Semerúandí, MŞ, vr.: 41b. 
511 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 65/78. 
512 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 65/78-79; Semerúandí, MŞ, vr.: 41b. 
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vs. denilebilir.513 HÀlbuki mefhum olarak cevher, mevcut ve yer kaplayan cisimden farklıdır. Ancak zat 

bakımından farklı olmadıkları için, cisme yüklem olabiliyorlar. 

 

1.1.1.1.    3333---- Önermelerin Niceliği Önermelerin Niceliği Önermelerin Niceliği Önermelerin Niceliği    

FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneğinde bu konu “òuãÿã, ihmÀl ve óÀãr” başlığı altında ele alınıp 

incelenmektedir. Semerúandí de aynı isimlendirmeyi kullanarak bu konuyu iki alt başlık altında ele 

almıştır: Birincisi önermelere ait nicelik ifadeleri ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan problemler; ikincisi, 

kendilerinden kıyas kurulmaya daha elverişli olan niceliği belirli önermelerin incelenmesidir.  

Semerúandí’ye göre, bir mana tekil olarak alınır, sonra da önermenin konusu yapılırsa, bu önerme 

ister olumlu olsun ister olumsuz olsun “niceliği tekil (maòãÿse ve şaòãiye)” olarak isimlendirilir.514 Bu 

türden bir niceliğe sahip olan önermenin örnekleri, olumlu ve olumsuz olarak şunlardır: Zeyd, kÀtiptir. 

Zeyd, kÀtip değildir.515 Eğer mana genel olarak alınır ve önermenin konusu yapılırsa, bu önerme de “tabii 

önerme” olarak isimlendirilir.516 Tabii önermenin örnekleri de şunlardır: İnsan, türdür. Canlı, cinstir. 

Konuşan/Düşünen, ayırımdır. Gülen, özellik(òÀããa)tir. Bir anlamda beş tümel ile verilen hükümler bu 

türden önermeleri oluşturmaktadır. Tabii önermede dikkat etmemiz gereken iki incelik var: Bunlardan 

birincisi, eğer mana o olması bakımından alındaktan sonra önermenin konusu yapılırsa ve akabinde 

kendisine nicelik bildiren bir lafız eklenmezse, önerme “niceliği belirsiz (mühmel)” olarak isimlendirilir. 

Önermenin olumlu ya da olumsuz olması durumu değiştirmemektedir. Bu türden bir önermenin örneği 

şöyledir: İnsan, canlıdır. İnsan, canlı değildir.517 Dikkat edilirse, burada konu olarak alınan mana, yani 

insan, o olması bakımından alınmıştır. Mana bakımından, kendisinde tümeldir. Ancak yine de kendisini 

yeniden kayıt altına alacak herhangi bir nicelik ifadesi almamıştır. İkincisi, tabii önermedeki konu 

kendisini kayıt altına alan bir nicelik ifadesi alırsa, “niceliği belirli (maóãÿre ve musevvere)” olarak 

isimlendirilir. Nicelik bildiren önerme olumlu da olur, olumsuz da. Bu olumlu ve olumsuzlardan her biri 

de ya tümel olur, ya da tikel olur.518 Bu durumda ortaya nicelik sahibi dört önerme çıkmaktadır: Birincisi, 

tümel olumlu önermedir ve nicelik bildiren ifadesi de “her veya bütün”dür. “Her insan, canlıdır.” önermesi 

                                                 
513 Semerúandí, MŞ, vr.: 42a. 
514 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 66/80. 
515 Semerúandí, MŞ, vr.: 42b. 
516 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 66/80. 
517 Semerúandí, MŞ, vr.: 42b. 
518 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 66-67/80. 



 117 

böyledir. İkincisi, tikel olumlu önermedir ve nicelik bildiren ifadesi “bazı”dır. “Bazı insanlar, kÀtiptir.” 

önermesi bu türdendir. Üçüncüsü, tümel olumsuz önermedir ve nicelik bildiren ifadesi “hiçbir”dir. “Hiçbir 

insan, taş değildir.” önermesi gibi. Dördüncüsü, tikel olumsuz önermedir ve onunda nicelik bildiren 

ifadesi “her… değil (leyse küllü), bazı değil (leyse baèêı), değil… bazısı (baèêı leyse)”dir.519 Bu nicelik 

bildiren ifadeleri alan önermelerin örnekleri şunlardır: Her insan, kÀtip değildir. Ancak ikinci ve üçüncü 

türden nicelik bidiren ifadeleri alan önermeler dilimizde aynı şekilde ifade edilmektedir. Onlar da “bazı 

insanlar, kÀtip değildir.” şeklindedir. Semerúandí’ye göre, bu nicelik ifadeleri arasında farklılıklar vardır. 

“Her... değil” niceliği, tümel hükmü mutabakat ile olumsuzlar, tikel hükmü ise iltizam ile olumsuzlar. 

Diğer iki nicelikte bu niceliğin tam tersidir.520 Nicelikler konusunda Semerúandí her dilin kendisine ait bir 

nicelik ifadesi olduğunu söylemeyi de ihmal etmemektedir.521 Diğer taraftan nicelik bildiren ifadelerin 

önermenin hangi tarafına ait olduğu sorusu gelmektedir. Nicelik bildiren ifadeler önermenin konusuna 

aittir. Nicelik bildiren ifadeler önermenin yüklemine de bitişebilir, ancak bu nadiren gerçekleşen bir 

şeydir. Çünkü hakikatte konu, konunun zatıdır; yüklemde yüklemin mefhumudur. Konunun zatı, yüklemin 

mefhumu olmaksızın sayı nicelik bakımından çoğalabilir. Çünkü mefhum, kendisinde nicelik olarak 

çoğalmasının mümkün olmadığı tek bir şeydir. Bundan dolayı da nicelik bildiren ifadeler önermenin 

konusunun fertlerine ve bazısına ait olur. Nicelik bildiren ifade de yükleme ancak yüklem mefhum 

bakımından alındığında değil de, yüklemin fertleri bağlamında alındığında dÀhil edilebilir. Zaten 

yüklemine nicelik bildiren ifadenin birleştiği önerme “bozuk (munóarife)” önerme olarak isimlendirilir.522 

“Munóarife (bozuk)” önermede ya tekil, ya da tümel olabilir. Bu durumda aynen niceliği belirli önermeler 

gibi dört kısmı ortaya çıkar.523 

Bu başlık altında ele alınan bir diğer konu da nicelik sahibi önermelerin incelenmesidir. Örneğin: 

“Her C, B’dir.” önermesi söylenildiğinde, bu önermeden üç şey ortaya çıkar. Bunlar “her” niceleyicisi, 

konu makamında olan “C” ve yüklem makamında olan “B”dir. Bu önerme tümel olumlu bir önermedir. 

Bu önermenin neliğinin incelenmesi, zikredilen unsurlarının neye tekabul ettiğinin incelenmesi sonucunda 

ortaya çıkan bilgiler, diğer nicelik sahibi önermelerle kıyaslanabilir.524 

                                                 
519 Semerúandí, MŞ, vr.: 43b. 
520 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 67/80. 
521 Semerúandí, MŞ, vr.: 43b. 
522 Semerúandí, MŞ, vr.: 43b. 
523 Semerúandí, MŞ, vr.: 44a. 
524 Ú. RÀzí, LevÀmièu’l-EsrÀr , s. 121. 
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Şimdi,  “her C, B’dir.” denildiği zaman, önermedeki “her” niceleyicisinden ne anlaşılmalıdır? 

sorusunun cevabına gelince, ona göre, “her” ile kastedilen ne kendisinin tasavvurunu ortaklıktan men 

etmeyen “tümel C”dir ve ne de fertlerin toplamı olan “her olması bakımından her”dir. Bilakis burada 

kastedilen, “C’nin fertlerinden her biri”dir. Semerúandí’ye göre, bu üç anlam arasında fark vardır. Çünkü 

burada asıl kastedilen “her biri”, “her olması bakımından her”in bir cüzüdür. “Tümel C” eğer tek tek 

fertlerde gerçekleşen tabii tümel olarak alınırsa, bu durumda “her biri” için cüz olur. Eğer akli olarak 

alınırsa, “her biri olması bakımından her” olmaksızın hariçte gerçekleşmeyen zihni bir mefhum olur. 

Ancak yukarıda ifade edildiği gibi, “her” ile kastedilen ilk iki anlam değildir.525 

Bu noktada sorulması gereken soru, neden “her”in ilk iki anlamı kastedilmemektedir veya onlar 

kastedildiğinde ne gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır? 

Semerúandí’ye göre, eğer ilk iki anlamdan biri kastedilirse, hüküm orta terimden küçük terime 

geçemez. Önce “her” nicelik bildiren ifadesinden “tümel C”nin kastedildiği farzedilsin. Böyle bir 

durumda, iki tümelden biri için olan hükmün subutu, diğer tümelin subutunu gerektirmez. Çünkü buradaki 

hükmün subutunun sadece bu tümele özgü olması muhtemeldir. Örneğin: Tümel insan, canlıdır. Tümel 

canlı, cinstir. Bu iki önerme “tümel insan, cinstir.”i doğrulamaz. Yine: Tümel insan, 

konuşandır/düşünendir. Ve: “Tümel konuşan/düşünen, insanın ayırımıdır (el-faãl).” önermeleri doğrudur. 

Ancak: “Tümel insan, insanın ayırımıdır.” önermesi doğru değildir. İkinci olarak “her” niceleyicisiyle 

“fertlerin toplamı” olan şeyin kastedildiği kabul edilirse, fertlerin toplamı için olan hükmün subutu, diğer 

fertlerin toplamı için olan hükmün subutunu gerektirmez. Çünkü o hükmün subutu sadece ona özgü 

olabilir. Örneğin: “Her uzuv, bedendir.” doğru olabilir, bir anlamda bu “azaların toplamı bedendir.” 

demektir. Ve: “Her beden-bir anlamda bedenlerin toplamı- bedenlerden oluşur.”da doğrudur. Ancak: “Her 

uzuv, bedenlerden oluşur.” doğru değildir.  Bir başka örnek daha vermek gerekirse, örneğin: “Zeyd, 

insandır.” ve: “Her insan-bir anlamda insan fertlerinin toplamı- Zeyd değildir.” doğrudur. Ancak: “Zeyd, 

Zeyd değildir.” doğru olmaz. “Her” niceleyicisinin bu ilk iki anlamıyla yapılan kıyasta hükmün orta 

terimden küçük terime geçmediği görülmektedir. Buna mukabil “her” ile “her biri” kastedilirse, zorunlu 

olarak hüküm orta terimden küçük terime geçer. Çünkü: “Her C, B’dir.” denildiğinde, bunun anlamı 

“C’nin her biri, B’dir.” demektir. Sonra: “Her B, A’dır.”ın anlamı “B olan şeyin her biri, A’dır.” demektir. 

Bu iki öncülden zorunlu olarak “C’nin her biri, A’dır.” sonucu elde edilebilir.526 

                                                 
525 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 69/83; Semerúandí, MŞ, vr.: 45a. 
526 Semerúandí, MŞ, vr.: 45a-b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 69/83-84. 
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Semerúandí’nin bu açıklamaları, İbn SínÀ’nın “mantık sanatından bizzat kastedilenin kıyasın 

bilgisidir” yargısına götürmektedir.527 Bu şu anlama gelmektedir: Önermelerin bilgisi, geçerli bir kıyas 

kurabilmek ve doğru sonuçlar elde edebilmek için elde edilmektedir. FÀrÀbí528 noktaí nazarından 

düşünürsek, mantık sanatından amaç burhÀn olursa- ki bu durumda kesin bilgiyi elde etmenin yolunda 

sayılırız- önermelerin bilgisi daha da önem kazanmaktadır. Semerúandí’nin yukarıda zikrettiği konunun 

selefleri tarafından da ele alınıp incelendiğini zikredelim.529 

Yukarıda “Her C, B’dir.” denildiğinde üç şeyin ortaya çıktığını söylemiştik: Her niceleyicisi, konu 

olarak C ve yüklem olarak B. Semerúandí, ayrı ayrı “C”nin ve “B”nin neye tekabul ettiğini ve mahiyetinin 

ne olduğunu da ele almaktadır. Burada ele alınan konular yukarıda “konu ve yüklemin tahkiki” altında ele 

alındığından dolayı tekrar ayrıntıya girilmemiştir. 

 

1.1.1.1.    4444---- Muóaããala ve M Muóaããala ve M Muóaããala ve M Muóaããala ve Maaaaèdÿle Önermeler èdÿle Önermeler èdÿle Önermeler èdÿle Önermeler     

èUdÿl ve taósíl konusunun asıl kaynağı Aristoteles’in KitÀbu’l-èİbÀre (Peri Hermenias)’sidir. 

Aristoteles bu konuyu müslüman bilginlerin ele alıp incelediği tarzda işlemese de, bu konuda bir hareket 

noktası sağladığı muhakkaktır. Burada hemen ifade edilmesi gereken bir diğer nokta da, “èudÿl” veya 

“mèadÿle” isimlendirmesinin Aristoteles’te bulunmadığıdır. Aristoteles “muóaããal olan” ve “muóaããal 

olmayan” ifadelerini kullanır.530 Bu türden bir isimlendirmeye, özelde mantık, genelde felsefe 

terminolojisinin büyük bir kısmının Arapça olarak karşılığını bulma başarısı kendisine ait olan FÀrÀbí’de 

rastlıyoruz.531 

Önermenin èudÿl ve taóãíl olarak taksim edilmesi, önermenin yüklemi bakımından taksim kabul 

edilmektedir.532  FÀrÀbí de açık bir şekilde ifade edilmemesine karşın,533  İbn SínÀ èudÿlün konu tarafından 

                                                 
527 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, Tahkik: Saèíd ZÀyid, Kahire 1964, s. 3. 
528 FÀrÀbí, RisÀle fí mÀ Yenbeàí en Yuúaddime úable Teèallümi’l-Felsefeti, ( el-Felsefetü’l-İslamiye—12, Editör: 
Fuad Sezgin), Frankurt 1999, s. 52. 
529 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 20a; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 25a-b; Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀik, s. 59-60; Urmeví, 
MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 30.  
530 Aristoteles, KitÀbu’l-èİbÀre, (Manùıúu Arisùÿ-I içinde)Tahkik: Abdurahman Bedevi (Manùıúu Aristo-I içinde), 
Beyrut- Kuveyt 1980, s. 101—102 ve 113- 123. 
531  FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, Tahkik: Refík el-èAcem, Beyrut 1987, s. 147—156; FÀrÀbí, Şeróu’l-èİbÀre, Tahkik: 
Muhammed Taki, Kum 1409, s. 18—19 ve s. 113 vd.  
532 Ebu Salt ed-DÀní, KitÀbu Taúvimi’z-Zihn, (el-Felsefetu’l-İslÀmiyye—81 içinde, Ed. Fuat Sezgin) Frankurt 2000, s. 
18; K. RÀzí, LevÀmièu’l-EsrÀr, s. 134. 
533 FÀrÀbí, Şeróu’l-èİbÀre, s. 113 vd. 
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da olabileceğini söyleyip, buna göre bazı açıklamalar yapmaktadır.534 Semerúandí de èudÿlün konu 

tarafından da olabileceğini söylemekte, ancak konu tarafından olan èudÿlün faydasının az olduğu kaydını 

da düşmektedir.535 Bunlara mukabil F. RÀzí hem konunun ve hem de yüklemin beraberce èudÿl sahibi 

olabileceğini söylemektedir.536 ÚısùÀs’ta èudÿl sadece yüklem tarafından incelenmiştir. Konu tarafından 

èudÿlü sadece “sonsöz (òÀtime)” kısmında ele almaktadır.537 Konuyu bu şekilde ele alması, herhangi bir 

atıf yapmamakla beraber, daha çok FÀrÀbí’nin tercihine yakın olduğunu göstermektedir. Görebildiğimiz 

kadarıyla Semerúandí ne ÚısùÀs’ta ve ne de şerhinde èudÿlün her iki taraftan olabileceğine ilişkin bilgiye 

yer vermemektedir. Neden konu tarafından olan “èudÿl”e iltifat edilmemektedir? Bu sorunun cevabını 

Şehrezÿrí (ö. 1288) konu tarafından “èudÿl”de, yüklemi muóaããal olduğunda, konu ister maèdÿle olsun, 

ister muóaããala olsun fark etmeksizin bu türden bir önerme muóaããala olarak isimlendirilir, şeklinde 

cevaplamıştır.538 ResÀil’in bu bilgisinin kaynağında FÀrÀbí’yi görmek mümkündür. Çünkü FÀrÀbí de 

konusu muóaããal isim olmayan önermenin hem basit ve hem de maèdÿleyi içinde barındırdığı fikrini 

taşımaktadır.539 

O halde Semerúandí’ye göre èudÿl ve taóãíl nedir?  

Eğer önermenin yüklemi, varlık (vucÿd) bildiriyorsa önerme “muóaããala ve basít” olarak 

isimlendirilir. Buna mukabil eğer önermenin yüklemi yokluk (èadem) bildiriyorsa, bu durumda önerme 

“maèdÿle ve muteàayyire” olarak isimlendirilir. Bu “muóaããala” ve “maèdÿle” önermelerden her biri 

olumlu ve olumsuz olabilir ki, bu durumda ortaya dört önerme çıkmış olur: (1) Olumlu muóaããala, (2) 

Olumsuz muóaããala, (3) Olumlu mèadÿle, (4) Olumsuz mèadÿle.540 Semerúandí; İbn SínÀ’nın maèdÿle 

önermede yüklemin “muóaããal olmayan isim ve kelime” olması541 kaydını zikretmemektedir542. Olumlu 

muóaããala’nın örneği şöyledir: Zeyd, insandır. Her insan, canlıdır. Olumsuz muóaããala’nın örneği: Zeyd, 

                                                 
534 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 92. 
535 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 77/93. 
536 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 19a. 
537 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 76-77/92-93. 
538 Şemsu’d-Dín Şehrezÿrí, ResÀilu’ş-Şecereti’l-İlÀhiyye-I, Tahkik: M. Necip Görgün, İstanbul-Beyrut 2007, s. 120. 
539 FÀrÀbí, Şeróu’l-èİbÀre, s. 114. 
540 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 75/91; Semerúandí, BeşerÀtu’l-İşÀrÀt, vr.: 24a; Semerúandí’nin zikrettiği bilgilerin geleneği 
için bak: FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, Tahkik: Refík el-èAcem, Beyrut 1987, s. 147—156; FÀrÀbí, Şeróu’l-èİbÀre, s. 18—19 
ve s. 113 vd. (FÀrÀbí maèdÿle’ye muradif olarak “muteàayyire” lafzını kullanmaz. Bu lafzı İbn SínÀ kullanır.); İbn 
SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: èİbÀre, Tahkik: Mahmud Òudayri, Kahire 1957, s. 78; F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 19a-b; Ebherí, 
Keşfu’l-ÓaúÀiú, s. 62-63; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 27a; Urmeví, Meùalièu’l-EnvÀr, s. 31. 
541 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 78. 
542 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 75/91. 
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kÀtip değildir. Hiçbir insan taş değildir. Olumlu mèadÿle’nin örneği: Zeyd, kÀtip olmayandır. Her canlı, 

cemÀd olmayandır. Olumsuz mèadÿle’nin örneği: Zeyd, kÀtip olmayan değildir. Hiçbir Àlim, canlı 

olmayan değildir.543                                           

Maèdÿle ve muóaããala olan önermeler birbirine karıştığından dolayı, bunların arasının nasıl 

ayrılacağı konusu İslÀm mantıkçıları tarafından ele alınmıştır. Çünkü her iki önerme türüne de olumsuzluk 

harfi eklenmektedir. Bu durumda hangisinin maèdÿle, hangisinin muóaããala olduğunu ayıramamak 

önermenin yanlış anlaşılmasına sebep olmaktadır. Özellikle mèadÿle önermenin olumlusunu ve 

olumsuzunu ayırma noktasında ayrıca bir dikkat gerekmektedir. Kuùbu’d-Dín er-RÀzí’nin ifadesiyle 

“vehim, bazen, olumsuzluk harfini almış her önermenin olumsuz olduğunu zannetmektedir.”544 

Muóaããala ve maèdÿle önermelerin bir birinden nasıl ayrıldıkları ve eğer bir karıştırma varsa, bu 

karışıklığın hangi önermeler arasında olduğu ve karışıklığın nasıl giderildiği konusundaki bilgilendirmede 

Semerúandí, seleflerinden farklı düşünmemektedir ve onların zikrettiği bilgileri özet bir şekilde ifade 

etmektedir. Semerúandí de selefleri gibi, yukarıda zikrettiğimiz dört tür önermeden karıştırmanın olumlu 

maèdÿle ve olumsuz muóaããala arasında olduğunu söylemektedir. Önerme üçlü veya ikili olursa 

maèdÿleyi muóaããaladan ayırma ölçüsü de farklı olacaktır. Eğer önerme üçlü olursa, yani bağın 

kendisinde açıkça zikredildiği bir önerme olursa, bu durumda olumsuzluk harfi ve bağın konumuna dikkat 

edilecektir. Eğer önermedeki bağ, olumsuzluk harfinden önce gelirse, önerme “olumlu maèdÿle” olur. 

Örneğin: “Zeydun hüve leyse kÀtiben (Zeyd, kÀtip olmayandır). Semerúandí’ye göre buradaki bağ 

kensinden sonra geleni bir bütün halinde konuya bağlar. Diğer taraftan önermedeki bağ, olumsuzluk 

harfinden sonra gelirse, önerme “olumsuz muóaãsala” olur. Örneğin: “Zeydun leyse huve kÀtiben (Zeyd, 

kÀtip değildir).545 Dikkat edilirse, birincisinde bağ, yokluk bildiren yüklemi konuya bağlıyordu. Oysa 

burada bağın kendisi olumsuzluk harfi tarafından olumsuzlanmaktadır.  

Eğer önerme ikili olursa, yani kendisinde bağ açıkça zikredilmezse, maèdÿle ve muóaããala nasıl 

ayırılacaktır? 

Semerúandí’ye göre, böyle bir durumda iki tür önerme ancak “niyet” ve “kullanılan terminoloji” 

bakımından ayrılabilir. Örneğin: “Zeydun leyse bi kÀtibin ( Zeyd, kÀtip değildir).” önermesi söylenilmiş 

olsun. Niyet yolu ile ayırmada kastedilen “buradaki olumsuzluk harfi ile ben olumlu èudÿlü 

                                                 
543 Semerúandí, MŞ, vr.: 51a. 
544 Ú. RÀzí, Şeróu’ş-Şemsiyye, Dersaadet Thz., s. 76. 
545 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 75-76/91-92; Semerúandí, MŞ, vr.: 51b. 
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kastediyorum” denilmesidir. Kullanılan terminoloji ile ayırmaya gelince, Arapça açısından “lÀ” ve “àayrÿ 

(olmayan)” lafızları maèdÿle önermelerde kullanılırken, “leyse (değil)” lafzı ise olumsuz muóaããala 

önermelerde kullanılır.546 

Konu tarafından maèdÿle olan önermelere Semerúandí’nin “sonsöz” kısmında kısaca değindiği 

söylenilmişti. “èUdÿl” konu tarafından olunca, olumsuz basit önermeden nasıl ayrılacaktır? Eğer 

olumsuzluk harfi nicelik bildiren lafzı öncelerse, önerme basit olumsuz olur. Örneğin: “Leyse küllü 

insanin kÀtibun (Her insan, kÀtip değildir).” veya “Leyse lÀ şey’e mine’l-İnsani bi óayavÀnin (Hiçbir insan 

canlı değil değildir).” Buna mukabil olumsuzluk harfi nicelik bildiren lafızdan sonra gelirse, önerme 

“maèdÿle” olur. Örneğin: “Küllü lÀ óayye cemadun (Her canlı olmayan cemattır).” veya “LÀ şey’e mine’l-

lÀ hayyi bi èÀlimin (Canlı olmayan hiçbir şey, Àlim değildir).” Buna ilaveten Semerúandí “mÀ 

(olmayan/değil)” lafzının da konunun başına gelmesiyle önermenin maèdÿle olduğunu da 

söylemektedir.547 

Burada yapılan açıklamaların Arapça açısından mèadÿle ve muóaããala bir önermenin nasıl 

oluşturulacağı ve birbirinden nasıl ayrılacağı hakkındadır. Türkçe açısından mèadÿle olan önermenin ister 

yüklemi olsun, ister konusu olsun “olmayan” lafzıyla karşılıyoruz. Bağın bu olumsuzluk harfini 

öncelemesi ve sonralaması gibi bir durum da söz konusu olmamaktadır. 

 

1.1.1.1.    5555---- Modal Modal Modal Modal (Cihet Sahibi) (Cihet Sahibi) (Cihet Sahibi) (Cihet Sahibi) Önermeler Önermeler Önermeler Önermeler     

Semerúandí modalite (cihet) konusunu beş ana başlık altında ele almaktadır: Bunlardan birincisi, 

modalite (cihet) ve modal kavramlarının tarifi ve incelenmesi; ikincisi mutlaka’nın tarifi ve incelenmesi; 

üçüncüsü, basit ve bileşik modal önermelerin incelenmesi; dördüncüsü, modalite (cihet) ve nicelik bildiren 

ifade (es-suver) arasındaki ilişkinin incelenmesi; beşincisi, modal kavramların harici ve zihni 

tekabullerinin incelenmesidir. 

Semerúandí’ye göre, nefsu’l-emr’de ortaya çıkma ve çıkmama açısından konu ve yüklem 

arasındaki nisbet “maddi nisbet” olarak isimlendirilir. Buna karşın bir hüküm verme söz konusu 

olduğunda aklın bu maddi nisbet ile itikatta bulunması ise “hükmí nisbet” olarak isimlendirilir.548 Bu iki 

nisbet varlık ve tür bakımından farklı olabilirler. Çünkü onlardan biri ortaya çıkmayı, diğeri de ortaya 

                                                 
546 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 76/91-92; Semerúandí, MŞ, Vr.: 51b. 
547 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 75/91-92; Semerúandí, MŞ, vr.: 52a-b. 
548 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 77/94. 
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çıkmamayı ifade eder. Buna mukabil bu iki nisbet, bazen varlık ve tür bakımından uygunluk 

gösterebilirler.549 Bu anlamda nefsu’l-emr bakımından olan keyfiyetler “ zorunluluk, devam, zorunsuzluk 

(la-êaruret), devamsızlık (la-devÀm)” olmak üzere dört tanedir ve “madde” ve “unsur” olarak 

isimlendirilirler. Bu keyfiyetler akılda oldukları zaman, ister lafızla ifade edilmiş olsunlar, ister akledilen 

olmuş olsunlar farketmeksizin “cihet (modalite)” ve “tür” olarak isimlendirilirler.550 Madde nefsu’l-emr 

bakımından ve cihet (modalite)  de akılda olması bakımından ifade edildiğinden dolayı, önermenin 

modalitesi maddesinden farklı olabileceği gibi uygun da olabilir. Örneğin: “İnsan, zorunlu olarak kÀtiptir.” 

önermesinde madde, yani insanın kÀtip olma olgusu “mümkün”; cihet (modalites)i, yani “zorunlu olarak” 

lafzının delÀleti bakımından da “zorunlu”dur. Buna mukabil “zorunlu olarak her insan canlıdır.” 

önermesinde madde ve modalite uygunluk göstermektedir.551 Bu anlamda kendisinde cihet(modaliten)in 

bulunduğu önerme “cihet (modalite) sahibi (muveccehe), tür sahibi (munevveaè), dörtlü (rubÀèiye)” olarak 

isimlendirilir. Buna mukabil, kendisinde modalitenin bulunmadığı önerme ise “muùlaúa” olarak 

isimlendirilir.552 

Semerúandínin açıklamalarında iki noktaya dikkat edilmelidir: Birincisi, cihetin tarifi ve tarifinin 

tekabul ettiği bazı noktalar; ikincisi, cihetin sayısı hakkında bazı noktalardır. 

Şeróu’l-ÚısùÀs’da Semerúandí bazı mantık kitaplarında cihet(modaliten)in tarifi verilirken 

“maddeye delÀlet eden lafız veya aklın maddeye delÀlet eden lafızla verdiği hüküm”  şeklinde verildiğini 

sonra da önermenin cihetinin önermenin maddesiyle uygun olmayabileceğinin söylenildiğini 

belirtmektedir. Semerúandí’ye göre, bu türden bir tarifte çelişki vardır, çünkü maddeye delalet eden lafız 

veya aklın onunla hüküm vermesi, zorunlu olarak birbirlerine mutabık olmayı gerektirir. Dahası mutabık 

olmayan cihetin cihet olmamasını gerektirir. Çünkü böyle bir durumda o, ne maddeye delalet eden olur ve 

ne de akıl onunla hüküm verir. Örneğin “her insan, bi’l-imkÀn canlıdır.” denildiğinde burada madde 

zorunludur, ancak “imkÀn” lafzı o zorunluluğa delÀlet etmez.553 Semerúandí’nin buradaki eleştirisi, 

tespitlerimize göre Òunecí’ye yöneliktir.554 

                                                 
549 Semerúandí, MŞ, vr.: 52b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 78/94. 
550 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 78/94. 
551 Semerúandí, MŞ, vr.: 53a; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 78/94; Bu bilgilerin geleneği için bkz.: FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, 
s. 158-159; FÀrÀbí, Şeróu’l-èİbÀre, s. 185; İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀt, Vr.: 20b;  F. RÀzí, Şeróu’l-İşÀrÀt, s. 179. 
552 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 78/94. 
553 Semerúandí, MŞ, vr.: 53; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 78/94. 
554 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 29a. 
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Her ne kadar Semerúandí cihetin tarifine yüklem ve konu arasındaki nisbetten ulaşıyorsa da açıkça 

hangisinin hangisine nisbetinin keyfiyeti ciheti ortaya çıkarmaktadır? sorusunun cevabını doğrudan vermiş 

değildir. Mantıkçılar nezdinde cihet, önermenin yükleminin konuya nisbetinin keyfiyeti ile ortaya çıkar. 

Semerúandí bu türden açık bir ifade kullanmamaktadır. Bu durumda acaba önermede konunun da yükleme 

olan nisbetinin keyfiyeti ciheti ortaya çıkarır mı? sorusu aklımıza gelmektedir. Hemen ifade edilmelidir ki, 

Semerúandí’nin konuyu ele alış tarzı ikinci türden bir nisbeti ifade edecek veya telmihte bulunacak bir 

tarzda da değildir. Her ne kadar meşhur ve maruf olan, yüklemin konuya olan nisbetinin keyfiyeti ciheti 

ortaya çıkarsa da, İşraki geleneğin kurucusu Sühreverdi (ö. 1191) Óikmetü’l-İşrÀú adlı eserinin 

“önermelerin cihetleri” başlığı altında nisbetin her iki yönünden de bahsetmektedir. Ona göre yüklemli bir 

önermede yüklemin konuya ve konunun da yükleme nisbeti vacip, mümteni ve mümkün olabilmektedir.555 

Şarih Şehrezÿrí şerhine başlarken “doğrusudoğrusudoğrusudoğrusu(eã(eã(eã(eã----ãavÀbu)ãavÀbu)ãavÀbu)ãavÀbu) yüklemli önermede yüklemin konuya olan nisbeti” 

ifadesiyle Sühreverdí’nin ifadesini tashih etmektedir. Çünkü Şehrezÿrí’ye göre, eğer konunun da yükleme 

nisbeti vacib, mümteni ve mümkün olursa, “insan canlıdır.” önermesinde canlılığın insana nisbeti nasıl 

zorunlu olursa, insanlığında canlılığa nisbeti zorunlu olur. Eğer bu şekilde nisbet zorunlu olursa önerme 

“her canlı insandır.” şeklinde anlaşılabilir. Oysa buradaki nisbetin zorunlu olmadığı açıktır.556 Böyle bir 

durumdan kaçınmak için F. RÀzí Şeróu’l-İşÀrÀt’ta cihette dikkat edilecek şeyin yüklemin konuya olan 

nisbetinin keyfiyeti olduğunu, yoksa konunun yükleme olan nisbetinin keyfiyeti olmadığını 

söylemektedir.557 Ancak burada Şehrezÿrí’nin örneği üzerinde biraz durup düşünmek gerektiği 

kanaatindeyiz. “İnsan canlıdır.” önermesinde eğer yüklemi konuya nisbet edersek “her canlı insandır.” 

şeklinde anlaşılacağını söylemektedir. Oysa döndürme kurallarına göre, tümel olumlu bir önermenin 

taraflarının yerleri değiştirildiğinde önerme tikel olumlu olmalıdır. Bu durumda Şehrezÿrí’nin ifade ettiği 

                                                 
555 Aslında Sühreverdí’ye ait olduğunu söylediğimiz bu bilgi hakkında iki durumla karşılaştık: Birincisi, konunun da 
yükleme olan nisbetinden cihetin ortaya çıkacağı bilgisi Şehrezurí’nin şerhinde yer almaktadır. Şehrezÿrí, yukarıda 
ifade ettiğimiz gibi, Sühreverdí’den açıkça ifadeyi alıntılıyor ve şerh ederken “eã-ãavÀbu” ibaresiyle tashih ediyor 
(Bkz.:Şehrezÿrí, Şeróu Óikmeti’l-İşrÀú, Tahran 1372, s. 77.). İkincisi, Henry Corbin tarafından tahkik edilen 
Óikmetü’l-İşrÀú nüshasında ise konunun da yükleme olan nisbetinden cihetin ortaya çıktığını ifade eden ibare 
bulunmamaktadır. (Bkz.: Sühreverdí, Óikmetü’l-İşrÀú, (Mecmÿèatu MuãannefÀti Şeyòi İşrÀú-II içinde) Tahkik: 
Henry Corbin, Tahran 1373, s. 27.). ŞÀrihin tercihini önemsemekle beraber kesin olarak Óikmetü’l-İşrÀú’teki 
durumun bir nakısa mı, yoksa Şeróu Óikmeti’l-İşrÀú’teki durumun bir ziyade mi olduğunu tam olarak tespit 
edemiyoruz. Tensih her iki durumu da ortaya çıkarabilir. Ancak Sühreverdí Manùıúu’t-TelvíóÀt (s. 27) adlı eserinde 
cihetin sadece yüklemin konuya olan nisbetinden ortaya çıktığını söylemektedir. Biz burada farklı bir yaklaşım 
örneği olduğundan dolayı ona işaret etme gereği duyduk. 
556 Şehrezÿrí, Şeróu Óikmeti’l-İşrÀú,  s. 78. 
557 F. RÀzí, Şeróu’l-İşÀrÀt, s. 179. 
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gibi “her canlı insandır.” şeklinde değil de “bazı canlılar insandır.” şeklinde söylemek, bir anlamda 

konuyu yükleme nisbet ederken bütünüyle değil de, bir kısmıyla ele almak konunun da yükleme nisbetini 

olanaklı kılıyor görünmektedir. Bu açıdan bakıldığında Sühreverdí’nin ifadesini tümden olumsuzlamak 

mümkün görünmemektedir. Zira bizi “bazı canlılar, zorunlu olarak insandır.” demekten ne alı 

koymaktadır? Üstelik “her insan canlıdır.” önermesini neden döndürme kurallarına göre söylemiyoruz da 

“yer değiştirme (úalb/inúılÀb)”558 kurallarına göre söylüyoruz? Hatta Òunecí, F. RÀzí’nin KitÀbu’l-

Mulaòòaã’ta “konunun yükleme olan nisbetinin ciheti ortaya çıkaracağı” görüşünü benimserken Şeróu’l-

İşÀrÀt’ta ise “muteber olanın yüklemin konuya olan nisbetinin ciheti ortaya çıkaracağı” görüşünü kabul 

ettiğini söylemektedir. Òunecí, F. RÀzí’nin KitÀbu’l-Mulaòòaã’taki görüşüne katılmamaktadır.559  

Bir diğer nokta ise, cihetin önermedeki konumudur. Semerúandí, her ne kadar dördüncü başlık 

altında nicelik bildiren ifade ile cihetin konumunu ele alsa da önermede cihetin yeri hakkında bilgi 

vermemektedir. Daha önce geçtiği gibi Arapçada önermeler bağın açıkça zikredilmesine ve 

zikredilmemesine göre “ikili” ve “üçlü” olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. FÀrÀbí’ye göre ikili 

önermede, yani bağın açıkça zikredilmediği önermede cihet doğrudan yükleme bitişir; üçlü önermede ise, 

yani bağın açıkça zikredildiği önermede bağdan önce zikredilir.560 Bunlar tabii olarak Arap dili 

bakımındandır. Eğer bağın açıkça zikredildiği üçlü önermede cihet bağdan sonra zikredilirse bu durumda 

cihet yüklemin bir cüzü haline gelir ve önerme “mutlaka” olur.561 Bunun yanında Semerúandí, olumsuzluk 

bildiren ifade ile cihetin konumları hakkında da bilgi vermemektedir. Yani cihet sahibi bir önermenin 

cihet sahibi bir önerme olarak kalması için cihet mi olumsuzluk bildiren ifadeyi öncelemeli, yoksa 

olumsuzluk bildiren ifade mi ciheti öncelemelidir? es-Saví’ye göre bazen her iki durumda olur. Buna 

                                                 
558 Önermenin doğruluk ve yanlışlık değerini göz önünde bulundurmadan ve niceliğinde de değişiklik yapmadan 
konuyu yüklem, yüklemi konu yapmak “yer değiştirme (ınúılÀb/úalb)” olarak isimlendirilir ki, Şehrezÿrí’nin yaptığı 
budur. (Bkz.: Musa İbn Meymun, MaúÀle fí äınèati’l-Manùıú,(Judeo-Arabic Orijinal Metin), tahkik: İsrail Efros, The 
American Academy for Jewish Research, Vol-8, 1937-1938, s. 11-12.) 
559 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 34b. ( Òunecí’nin KitÀbu’l-Mulaòòaã’a yaptığı refereyi aramalarımıza rağmen 
elimizdeki nüshada bulamadık. F. RÀzí ciheti ele aldığı yerde bu konuya ilişkin iki yerde beyanda bulunmaktadır. 
22a’da açıkça “konu için yüklemin subutunun keyfiyeti” ifadesini kullanırken; 25a’da herhangi bir kayıt 
zikretmeksizin “cihet önermenin nisbetinin keyfiyetinin beyanından ibarettir.” ifadesini kullanmaktadır. İlaveten 
22a’da zorunluyu tarif ederken “konunun yüklemden ayrılmasının imkÀnsızlığı” ibaresini kullanmaktadır. Bilindiği 
gibi meşhur olan durum bunun aksine “yüklemin konudan ayrılmasının imkÀnsızlığı”dır. KitÀbu’l-Mulaòòaã, Laleli: 
2554). Òunecí’nin atfı, belkide bu ikinci ifadedir. Ancak daha önce ifadeyi sarih bir şekilde ifade ettiği için, ikinci 
ifadenin veciz olması kabul edilebilir görünmektedir. Bunların dışında açık bir ifade bulamadık, tabi tensih esnasında 
ortaya çıkabilecek değişiklik kapılarını açık bırakmak üzere. 
560 FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, s. 155. 
561 Ùÿsí, EsÀsu’l-İútibÀs, s. 149. 
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mukabil anlamlarında farklılıklar ortaya çıkar. Eğer cihet olumsuzluk bildiren ifadeyi öncelerse, böyle bir 

önerme cihet sahibi olumsuz önerme olur. Eğer cihet olumsuzluk bildiren ifadeden sonra gelirse bu, ciheti 

olumsuzlama olur. Birincisinin örneği “yecibu en lÀ yekÿne’l-insanu haceran.” önermesidir. Burada 

görüldüğü gibi “yecibu” ciheti “lÀ” olumsuzluk harifini öncelemiştir. Bu durumda önerme zorunlu 

olumsuz bir önermedir. İkincisinin örneği “leyse yecibu en lÀ yekÿne’l-insanu haceran.” önermesidir. 

“Leyse” olumsuzluk harfi cihet bildiren ifade olarak “yecibu” lafzını öncelemiştir. Bu durumda önerme 

zorunluluğun olumsuzlanması şeklinde anlaşılmalıdır.562 Semerúandí cihet sahibi bir önermenin maèdÿle 

bir önerme olup olamayacağı noktasında da herhangi bir bilgi zikretmemektedir. FÀrÀbí’ye göre cihet 

sahibi bir önerme maèdÿle de olabilir.563 İlaveten cihetin şartlı önermelerle bağlantısını şartlıları ele aldığı 

yere ertelemektedir. ÚısùÀs’ın şerhinden öğrendiğimize göre Semerúandí İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-ŞifÀ’sına 

atıfla cihetin yüklemlilerde olduğu gibi şartlılarda da cari olduğunu zikretmektedir.564 Dahası İbn SínÀ’nın 

el-İşÀrÀt’ına yazdığı şerhinde İbn SínÀ’nın “önermenin yükleminin veya benzerinin konuya veya benzerine 

nisbeti” ifadesini şerh ederken, ifadedeki “benzerinin” ifadesini “tÀlí”, ikinci olarak “benzerine” ifadesini 

ise “mukaddem” olarak açıklamaktadır.565 Semerúandí’nin bu açıklamalarından cihet sahibi olan şartlı bir 

önerme mefhumu çıkarmak mümkün görünmektedir. 

Diğer taraftan Semerúandí madde ve cihet arasındaki farklılığı ve uygunluğu neden gözetmelidir? 

sorusunu cevaplamamaktadır. F. RÀzí’ye göre madde ve cihet arasını ayırmadaki amaç, önermelerin 

terkibi ve aranılan şeyi elde etmek için onlardan kıyasların oluşturulmasıdır. Sonuçlar, madde ve 

önermelerin bizzat kendilerindeki sabit nisbetlerden çıkmaz, bilakis aklın farzettiği nisbetlerden çıkar. 

Bundan dolayı da mantıkçılar madde ve ciheti ayırmaya ihtiyaç hissederler.566 Semerúandí zikretmemesine 

karşın cihet konusunda ifade edilmesi gereken bir nokta daha vardır. Bir önermede madde ve cihet 

bakımından doğrudan yanlışa ve yanlıştan doğruya intikal mümkün müdür? İbn SínÀ’ya göre madde 

nefsu’l-emr bakımından, cihet de lafız bakımından olduğu için bir önermede madde bakımından doğrudan 

yanlışa veya tersi bir intikal olmaz, buna mukabil cihet bakımından doğrudan yanlışa veya tersi bir intikal 

söz konusu olabilmektedir. Örneğin “Zeyd’in kÀtip olması vaciptir (zorunludur).” önermesi yanlıştır. 

Ancak “Zeyd’in kÀtip olması mümkündür.” önermesi doğrudur. Buradaki doğruluk ve yanlışlık cihet 

                                                 
562 Saví, el-BesÀir,  s. 111. 
563 FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, s. 156. 
564 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 118/147. 
565 Semerúandí, BeşÀrÀt,  vr.: 28b. 
566 F. RÀzí, Şeróu’l-İşÀrÀt, s. 179. 
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bakımındandır. Madde bakımından böyle bir doğruluk ve yanlışlık söz konu değildir.567 Şurası açık ki, bir 

şeyin maddesi şeyi o şey yapan şeydir ve onu değiştirmek mümkün değildir. Eğer değiştirilirse, o şey her 

ne ise o şeylikten çıkmış olur. Birşeyin tabiatı üzerinde doğru ya da yanlış değerlerini kullanmayız; buna 

mukabil o şey hakkındaki hükümlerimizin doğruluk ya da yanlışlık değerlerinden söz edebiliriz. İşte 

cihette bu kabilden olduğundan dolayı doğruluk ve yanlışlık bakımından değişimi mümkündür. 

İkinci olarak üzerinde durmak istediğimiz nokta Semerúandí’nin zikrettiği cihetlerin sayısı ve 

isimlendirilmesidir: Zorunlu, devam, zorunsuzluk (lÀ-zaruret) ve devamsızlık (lÀ-devam). Semerúandí 

açıkça dört tür cihet zikretmekle beraber cihetin sayısına ilişkin herhangi bir bilgi vermemektedir. Yani 

cihetin sayısı sınırlı mıdır, yoksa sınırsız mıdır? Bunun her bilgine göre değiştiğini söylemek mümkün 

olmakla beraber genel olarak iki ana eğilimin olduğunu zikretmek gerekir: Bunlardan birincisi FÀrÀbí-İbn 

SínÀ geleneğidir; ikincisi, F. RÀzí geleneğidir. Aşağıdaki tabloda bu iki geleneğin belli başlı isimlerinin 

kabul ettikleri cihetler gösterilmektedir. 

 

 

                                                 
567 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀt, vr.: 20b-21a; KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 112; Aynı bilgiler için bakz.: İbn Zurèa, 
Mantıúu İbn Zurèa, Tahkik: Cerar Cihami-Refíú el-èAcem, Beyrut 1994, s. 69. 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere cihetlerin sayısı ve isimlendirilmeleri konusunda dönüm 

noktası F. RÀzí gibi görünmektedir. Ebherí ve Şehrezÿrí’nin farklı isimlendirmeleri olsa da, bu 

isimlendirmeler F. RÀzí’nin zikrettiği isimlerle mutabık olarak kabul edilmektedir. Çünkü 

“zorunsuzluk/lÀ-zaruret” ciheti “imkÀn” anlamında “devamsızlık/lÀ-devam” ciheti de “fiil” anlamında 

kullanılmaktadır.568 Semerúandí’nin burada konumu açıktır ve o cihetlerin sayısı ve isimlendirilmesi 

noktasında ikinci geleneğe bağlıdır. Tabloda dikkatimizi çeken bir diğer nokta da “vacib/zorunlu” 

cihetinin ilk sırada zikredilmesidir. F. RÀzí’ye göre bunun sebebi onun akılda daha iyi bilinmesidir.569 

Dahası üçünün de manasının tasavvuru, akılda sabittir.570 

Bu noktada aklımıza bir soru daha gelmektedir: İster Semerúandí’nin bağlı olduğu gelenek gibi 

cihetleri dört tane kabul edelim, ister FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneği gibi üç kabul edelim, insan türünün spesifik 

düşünme ve bu düşünceyi ifade etme eylemini sadece bu üç veya dört tür cihetle karşılanabilir mi? 

Filozoflar bu türden bir sorusunun cevabını bazen açık bazende örtülü bir şekilde vermeye 

çalışmışlardır. Örneğin FÀrÀbí, gerek kendi èİbÀre’sinde ve gerekse de Aristoteles’in èİbÀre’sine yazdığı 

şerhte bu soruyu cevaplamaya çalışmaktadır. Kendi èİbÀre’sinde cihetin tarifini yaptıktan sonra ifadesini “ 

o da mümkün, zorunlu, muhtemel, imkÀnsız, vacip, kötü, güzel, gereklidir, elzemdir, muhtemeldir, 

mümkündür ve benzerleri” şeklinde bitirmektedir.571 FÀrÀbí’nin bu ifadesinde “ve benzerleri” ibaresinden 

cihetin sayısını tahdit etmenin aslında pek de kolay olmadığı ifade edilmiş olabilir. Şerhte ise FÀrÀbí 

cihetleri birincil ve ikincil cihetler olarak ikiye ayırır. Birincil cihetler olarak “mümkün” ve “zorunlu”yu 

zikreder. Ki mümküne izafetle çoğalma ortaya çıkabilir: Muhtemeldir, caizdir, gibi. Yine zorunluya 

izafetle çoğalma ortaya çıkabilir: Mümteni ve muhal gibi. İkincil cihetler ise “güzel, kötü, helal, haram, 

gerekli olur, elzem olur, güzel olur”dur. FÀrÀbí’ye göre asıl kastı güdülen cihetler birincil cihetlerdir. 

İkincil cihetler birincil cihetlere izafe ile ortaya çıkarlar ve birincil cihetlerin hallerinden ibarettirler.572 

FÀrÀbí’nin bu ifadeleri bağlamında Şehrezÿrí’nin “bunlar cihetlerin analarıdır.” ifadesi de karşılığını 

                                                 
568 Köz, İsmail, İslam Mantıkçılarında Modalite Teorisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2000, s. 128. 
569 F. RÀzí, Şeróu’l-İşÀrÀt, s. 178. 
570 Ùÿsí, EsÀsu’l-İútibÀs, s. 150. 
571 FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, s. 155. 
572 FÀrÀbí, Şeróu’l-èİbÀre, s. 184. 
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bulmuş olmaktadır.573 FÀrÀbí’nin üçten ziyade zikrettiği cihetler, diğer bir ifadesiyle birincil cihetlerin 

halleri olan güzel, kötü, helal, haram gibi ikincil cihetler, akledilme ve ifade edilebilme olanaklarını 

birincil cihetlerden almaktadırlar. Bir şeyin varlığı, yokluğu veya hem var olma ve hem de yok olma 

imkÀnı hakkında bir bilgiye sahip olunmadan, şeyin güzel mi, kötü mü, helal mi, haram mı olduğu 

noktasında bir yargı ifadesi olanaksızlaşacaktır. Bu anlamda FÀrÀbí’nin ikincil cihetleri birincil cihetlerin 

halleri olarak kabul etmesi, isabetli bir düşünce olarak görünmektedir. 

Şimdi Semerúandí’nin zikrettiği dört tür ciheti nasıl ele alıp incelediğine bakalım. SemerkÀndí 

incelemesine zorunlu ciheti ile başlamaktadır. 

Semerúandí’ye göre “zorunlu, yüklemin konuya olan nisbetinin ortadan kalkmasının imkÀnsız 

olmasıdır.”574 ÚısùÀs’ta zorunlunun tarifi konusunda bu tarife bir ziyadesi olmayan Semerúandí, şerhte 

sonraki mantıkçıların (müteaòòirÿn) zorunlu tarifini kabul etmemektedir. Bu bilginler zorunluyu 

“yüklemin konudan ayrılmasının imkÀnsızlığı” olarak tarif etmişlerdir. Semerúandí’ye göre bu tarif sadece 

olumlu olan zorunluyu kapsamaktadır, olumsuza şamil değildir. Zorunlunun her iki keyfiyeti de kapsayan 

tarifi yukarıdaki tariftir ve özellikle “yüklemin konuya olan nisbeti” ifadesi hem olumlu, hem de olumsuz 

zorunluyu kapsamaktadır.575 SemerkÀndí’nin zorunlunun tarifi konusunda tariflerini tashih ettiği sonraki 

mantıkçılar, F. RÀzí576 ve Urmeví’dir.577 Dahası F. RÀzí ilgili yerde umumi tearüfün aksine zorunlunun 

tarifinde “konunun yüklemden ayrılmasının imkÀnsızlığı” ifadesini kullanmaktadır.578 Oysa meşhur ve 

maruf olan “yüklemin konuya olan nisbetinin ayrılmasının imkÀnsızlığı” şeklindedir. 

Aşağıdaki tabloda bazı mantıkçıların zorunlu cihetini tarifleri zikredilmektedir.  
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hangi vakitte ise o 

vakitte vucudu daimi 

Varlığın devamına 
delalet 
edendir./Konularında 
daimi olandır. 

Kendisinden gerekli 
olandır. 

Yüklemin konudan 
ayrılmasının 
imkÀnsızlığıdır. 

Yüklemin konuya olan 
nisbetinin ortadan 
kalkmasının 
imkÀnsızlığıdır. 

                                                 
573 Şehrezÿrí, Şeróu Óikmeti’l-İşrÀú, s. 84.  
574 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 78/94-95. 
575 Semerúandí, MŞ, vr.: 53a. 
576 F. RÀzí, el-Mulaòòaã,  vr.: 22a. 
577 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 34. 
578 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 22a. 
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olandır. 

KitÀbu’l-èİbÀre, s. 157. KitÀbu’n-NecÀt, s. 55; 
KitÀbu’l-EvsÀt, vr.: 
21a./KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-
ÚıyÀs, s. 32. 

KitÀbu’l-Mulaòòaã, 
vr.: 22a. 

MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 
34. 

ÚısùÀs, 78/94-95. 

 

 Semerúandí de selefleri F. RÀzí579, Òuneci580 ve Urmeví581 gibi zorunluluğun beş türünden 

bahsetmektedir.582 Buna mukabil İbn SínÀ, zorunluluğun altı türünden bahsetmekteydi.583 Zorunluluk 

cihetinden ortaya çıkarılan bu önermelerin sayılarının beş veya altı olması, bir tasnif tercihinden ibaret 

gibi görünmekte ve önermelerin özleriyle ilgili bir şeye tekabul etmemektedir. Bir diğer nokta İbn 

SínÀ’dan Urmeví’ye kadar bu beş veya altı tür önerme müstakil olarak isimlendirilmemiş, ancak sarih 

tarifleri ile ifade edilmişlerdir. Zorunluluk cihetinden ortaya çıkarılan altı veya beş önermenin tasnifi 

dolayısyla ortaya çıkan farklılık aşağıdaki tabloda gösterilmeye çalışılacaktır. 

 

İbn SínÀİbn SínÀİbn SínÀİbn SínÀ    F. RÀzíF. RÀzíF. RÀzíF. RÀzí    SemerúandSemerúandSemerúandSemerúandíííí    

1) Yüklem asla yok olmayacak şekilde 

daimidir. 

Örnek: Allah, Hayy’dır. 

2) Yüklem, konunun zatı devam ettiği 

müddetçe mevcut olur. 

Örnek: Her insan, zorunlu olarak, 

canlıdır. 

3) Yüklem, konunun zatı devam ettiği 

müddetçe konu ile beraber olan bir 

sıfatla mevsuf olur, ancak bu devam ne 

ezelidir ve ne de konu mevcut olduğu 

müddetçedir. 

Örnek: Her hareket eden değişkendir, 

zorunlu olarak. 

1) Yüklem, konunun zatı devam ettiği 
müddetçe konu için zorunludur ve bu 
da “mutlak zorunluluk”tur. Eğer zat 
ezeli olursa, konunun yükleme 
birleşmesi de ezeli olur. Aksi olursa, 
olmaz. 

 

2) Yüklem, konunun vasfı ortaya çıktığı 
müddetçe konu için zorunlu olur. Bu da 
konunun vasfı bakımından 
zorunluluktur. Ve kendisinde “mutlak 
zorunluluk” ile beraber üçüncüyü de 
bulundurur. (…) Vasıf bakımından 
zorunluluk, “mutlak zorunluluk” için 
cins gibidir. 

 

3) Yüklem konunun vasfı ortaya çıktığı 
müddetçe konu için zorunlu olur; 
(yoksa yüklem)konunun zatı devam 
ettiği müddetçe konu için zorunlu 
değildir. Ve bu da vasıf bakımından 
zorunluluktur, yoksa zat bakımından 

1) Zarure-i ezeliye: Konunun zatının 
ezeli olduğu zorunluluktur. Örnek: 
Allah TeÀèlÀ Hayy’dır, zarure-i ezeliye 
ile. Allah TeÀèlÀ, mümkün değildir, 
imkÀn-ı hass ile. 

2) Zarure-i zatiye: Zorunluluk, konun 
zatı mevcut olduğu müddetçe sabittir. 
(Bu zorunluluk da) ya mutlak olur, ya 
da zarure-i ezeliye ve daime-i 
ezeliye’nin nefyiyle kayıtlı olur. Örnek: 
Her insan canlıdır, zorunlu olarak, 
ancak zarure-i ezeliye ve devam-ı 
ezeliye ile değil. 

3) Meşrute: Zorunluluk, vasıf 
bakımındandır. (…) Meşrute ya mutlak 
olur, ya da zarure-i ezeli ve zatiye’nin 
nefyiyle veya devam-ı ezeliye ve 
zatiye’nin nefyiyle kayıtlı olur. Örnek: 
Her kÀtibin parmakları kÀtip olduğu 
müddetçe zorunlu olarak hareketlidir, 
ancak zarure-i ezeliye ve zatiye veya 
devam-ı ezeliye ve zatiye ile değil. 

4) Belirli veya belirsiz vakit 

                                                 
579 F. RÀzí, el-Mulaòòaã,  vr.: 26a. 
580 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 29b-30a. 
581 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 34. 
582 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 78-79/95-97. 
583 İbn SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt, s. 58; KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 32—33. 
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4) Yüklem devam ettiği müddetçe 

mevcut olan zorunluluktur. 

Örnek: Zeyd, zorunlu olarak, yürüdüğü 

müddetçe yürüyendir. 

5) Kendi kendisini gerektiren belirli bir 

vakitteki zorunluluktur. 

Örnek: Ay, zorunlu olarak tutulur, 

ancak daima tutulmaz, bilakis belirli bir 

vakitte tutulur. 

6) Belirsiz vakitteki zorunluluktur. 

Örnek: Her insan, zorunlu olarak 

belirsiz vakitte nefes alır. 

(bir zorunluluk) değildir. Ve bu da 
“zarure-i örfiye”dır ki konunun vasfının 
subutu esnasında zorunluluk kaydıyla, 
zat bakımından olan zorunsuzluk (lÀ-
zaruret) kaydından oluşur. Böyle bir 
durumda o, “mutlak zorunluluktan” 
ayrıdır. 

 

4) Yüklem konunun vakitlerinden 
belirli bir vakitte gerekli olur. Örneğin: 
“Ay, tutulur.” Bu “vaktiye” olarak da 
isimlendirilir. 

 

5) Yüklem belirsiz vakitlerde gerekli 
olur. 

Örnek: İnsan, nefes alandır. Bu da 
“münteşire” olarak isimlendirilir. 

bakımından zorunluluk: Bu da ya zatın 
vakitlerinde olur, ya da vasfın 
vakitlerinde olur. Bu zorunluluk da ya 
mutlak olur, ya da zarure-i ezeliye, 
zatiye ve vasfiye’nin nefyiyle veya 
devam- ezeliye, zatiye ve vasfiye’nin 
nefyiyle kayıtlanır. 

5) Yüklemin şartı dolayısıyla 
zorunluluk: Bu zorunluluk, yüklemin 
konuya olan nisbeti sonra ve kendisi 
dışındaki zorunlular yüklemin konuya 
olan nisbetini önceledikten sonra 
birleşir. Bu zorunlulukta; her bir 
yüklemin nisbetinin zorunluluğu, bu 
nisbetin varlığının şartıdır. Bundan 
dolyı ilimlerde az kullanılır. 

KitÀbu’n-NecÀt, 57—58; KitÀbu’ş-
ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 32—33. 

KitÀbu’l-Mulaòòaã, vr.: 26a. ÚısùÀs, s. 78-79/95-97. 

 

Semerúandí, F. RÀzí gibi her ne kadar beş tür zorunlu önerme kabul ediyorsa da, tasnif 

bakımından İbn SínÀ’yı izlediği görülmektedir. Şu farkla ki, İbn SínÀ belirli ve belirsiz vakitte ortaya 

çıkan zorunluluğu ayrı ayrı zikrederken Semerúandí her ikisini bir başlık altında ele almaktadır. 

Terminoloji bakımından da İbn SínÀ’ya daha yakın görünmektedir. Diğer taraftan F. RÀzí; İbn SínÀ ve 

Semerúandí’den ezeli ve zati zorunluluğu tek bir başlık altında ele alması ve yüklemin şartı dolayısıyla 

ortaya çıkan zorunluluğu zikretmemesiyle ayrılmış görünmektedir. Semerúandí yüklemin şartı dolayısıyla 

ortaya çıkan zorunluluğun ilimlerde az kullanıldığını söylemesine rağmen İbn SínÀ’yı takiple onu 

zikretmiş, sayı konusunda takip etse bile içerikler konusunda F. RÀzí’nin tercihine iltifat etmemiştir. F. 

RÀzí ezeli zorunluluk için “mutlak zorunluluk” isimlendirmesi yapmaktadır.584 Semerúandí ÚısùÀs’ta bu 

isimlendirmeyi zikretmez, ancak el-İşÀrÀt şerhinde ezeli zorunluluk için “zatla, vasıfla ve vakitle kayıtlı 

olmayan” önermeyi “zarure-i mutlaka” olarak isimlendirir.585 

                                                 
584 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, vr.: 26a; Hanoğlu, İsmail, Fahruddin er-RÀzí’nin ‘KitÀbu’l-Mulaòòaã fi’l-Mantık ve’l-
Óikme’ Adlı Eserinin Tahkíki ve Değerlendirmesi, I- Tahkíki, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2009, s. 87. (ÚitÀbu’l-Mulaòòaã’a bundan sonra yapacağımız atıflarda 
elimizdeki Laleli 2554 nüshasıyla beraber, bu doktora tahkikine de atıfta bulunacağız. Doktora tahkikine eserin 
isminden sonra “sayfa —s-.” şeklinde atıf yaparken, diğerine de sayfanın akabinde “varak —vr-” şeklinde atıfta 
bulunacağız.) 
585 Semerúandí, BeşÀrÀt, vr.: 29b. 
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DevÀm cihetine gelince, Semerúandí ÚısùÀs’ta herhangi bir tarif yapmaksızın üç türü olduğunu 

söyler ve oldukça özet bir şekilde bu üç türü tarif etmektedir:  

1) Ezeli devam: Ezeli devÀm da ya mutlak olur ya da zarure-i ezeliyenin nefyiyle kayıtlı olur.586 

Mutlak olan ezeli devÀm için Semerúandí’nin verdiği örnek şöyledir: Felekler, devam-ı ezeli ile 

hareketlidir. Zarure-i ezeliye’nin nefyiyle kayıtlı olan için verdiği örnek ise şöyledir: Felekler devÀm-ı 

ezeli ile hareketlidir, ancak zarure-i ezeliye ile değil.587 

2) ZÀtí devÀm: Bu da ya mutlak olur ya da zarure-i ezeliye, zÀtíye, vasfiye veya devÀmı 

ezeliye’nin nefyiyle kayıtlı olur.588 Yüklemin konu için zat devam ettiği müddetçe sabit olduğunu veya 

yüklemin konudan olumsuzlandığını söyledikten sonra Semerúandí, mutlak olan zÀtí devam için şu örneği 

verir: Her zenci, daima siyahtır. Hiçbir zenci, daima beyaz değildir. Semerúandí kayıtlı olan zÀtí devÀm 

için herhangi bir örnek zikretmemektedir.589 

3) Vasfí devÀm: Bu da ya mutlak olur, ya da zarure-i ezeliye, zÀtíye, vasfiye veya devÀm-ı ezeliye 

ve zÀtíye’nin nefyiyle kayıtlı olur.590 Yüklemin konu için konunun bir vasıfla vasıflandığı müddetçe sabit 

olduğunu veya yüklemin konudan olumsuzlandığını söyledikten sonra Semerúandí devÀm-ı vasfiye’nin 

mutlak olanı hakkında şu örneği vermektedir: Her şarap, şarap olduğu müddetçe sarhoş edendir. Kayıtlı 

devÀm-ı vasfiye için de Semerúandí herhangi bir örnek vermemektedir. Semerúandí diyor ki: Böylece 

devÀm cihetinden on üç önerme ortaya çıkmış olmaktadır. Semerúandí, bunların birbirleriyle genel özellik 

veya ayrılık ilişkilerinin olduğunu da zikreder.591 

  Semerúandí F. RÀzí’nin devÀm ve devÀmsızlık (lÀ-devÀm) cihetini beraber ele alıp, ikisinden 

temel olan dört tür önerme ortaya çıkardığını söylemektedir.592 Òunecí593 ve Urmeví594 oldukça özet bir 

şekilde Semerúandí gibi ele almışlardır. Semerúandí ve selefleri noktai nazarından dikkat çeken nokta, 

devÀm ciheti hakkında neden bu kadar özet bilgi verildiğidir. Örneğin Semerúandí ÚısùÀs’ta olmasa bile 

yazdığı şerhte bazı konuları daha genişce ele almakta ve bazen, bir anlamda, mantık felsefesi 

diyebileceğimiz açıklamalar yapmaktadır. Söz konusu devÀm ciheti hakkında şerhinde sadece örnek 

                                                 
586 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 79/98. 
587 Semerúandí, MŞ, vr.: 55a. 
588 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 79/98. 
589 Semerúandí, MŞ, vr.: 55a. 
590 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 79/98. 
591 Semerúandí, MŞ, vr.: 55a. 
592 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 85-86; vr.: 25a-b. 
593 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 30b-31a. 
594 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 34—35. 
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vermekle yetinmektedir. Mantığın önemli bir konusunun bu kadar özet olması, cihetlerin, umumiyetle 

kendilerinden açık kavramlar olduğu kabulüne dayansa bile, bir eksiklik olarak ifade edilebilir. 

Üçüncü olarak Semerúandí “zorunsuzluk (lÀ-zaruret)” cihetini ele almaktadır. Ona göre “lÀ-

zaruret, ‘imkÀn’ demektir.595 F. RÀzí ve sonrasında “imkÀn” ciheti neden “zorunsuzluk” isimlendirmesiyle 

karşılanmaktadır? sorusunu soracak olursak eğer, bu sorunun cevabının ipuçlarını İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-

ŞifÀ’sında bulmak mümkündür denilebilir. el-èİbÀre’de cihetin tarifi bağlımında İbn SínÀ, ciheti, 

“yüklemin konudaki nisbetine delÀlet eden ve bu nisbeti zorunlu (zaruret) veya zorunsuz (la-zaruret) 

bakımından belirleyen lafızdır.”596 şeklinde tarif eder. Bu tarifte geçen “zorunlu” ile vacip ve mümteni 

(imkÀnsız) işaret edilirken, zorunsuz (la-zaruret)” ile de “mümkün”e işaret edilmektedir diye 

düşünmekteyiz. Zira İbn SínÀ KitÀbu’n-NecÀt’ta vacip ve mümteniden her birinin zorunluluk anlamı 

taşıdığını, ancak gayeleri bakımından bir farklılık olduğunu söylemektedir.597 Bunun bir tasnif tercihi 

olduğunu, öze tekabul eden bir şey içermediğini düşünmekteyiz. İşaret etmek istediğimiz nokta, sonraki 

mantıkçıların İbn SínÀ’nın yazdıklarına olan derin vukufiyetleridir.  

Semerúandí yedi tür imkÀndan bahsederken sıklıkla atıfta bulunduğu seleflerinden F. RÀzí598 üç, 

ve Òunecí599 üç, Urmeví600 dört tür imkÀn zikretmektedir. Burada asıl konuya geçmeden imkÀn ciheti ve 

ona bağlı olarak ortaya çıkan isimlendirmelerden bahsetmek istiyoruz. Yukarıda cihetlerin sayısının 

FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneği ve F. RÀzí geleneğine göre şekillendiği söylenilmişti. Cihetlerin isimlendirilmesi 

konusunda da bu iki geleneğin bazı bakımlardan kesiştiği ve bazı bakımlardan da birbirinden ayrıldığını 

görmek mümkündür. Şimdi kısaca “imkÀn” ciheti bağlamında bu iki geleneğin isimlendirmelerini ve buna 

bağlı olarak ortaya çıkan durumları tespit etmeye çalışalım. 

                                                 
595 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 80/98; Bu bilginin geleneği için bakımız: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 30b; Urmeví, 
MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 36. 
596 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 112. 
597 İbn SnÀ, en-NecÀt, s. 58. 
598 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 78-79/88; vr.: 22b-23a/26b. (Gerek Hanoğlu’nun yaptığı tahkikte ve gerekse elimizdeki 
(Laleli: 2554, 26b’de) nüshasında imkÀnın iki türü, “Àmm ve òÀã”, zikredilmektedir. Ancak Necmu’d-Dín el-
Úazvíní’nin el-Mulaòòaã’a yaptığı şerhi el-Munaããaã (Ş. Ali Paşa:1680, vr. 73b)’ta RÀzí’den yaptığı alıntı da “eòaã”ı 
da zikreder ki, doğrusu budur. Zira önceki sayfalarda RÀzí mümkünü anlatırken zaten bunlara musavi üçtür 
mümkünü, “Àmm, òÀã, eòaã,” zikretmişti.) 
599 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 30b-31a. 
600 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 36—37. 
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FÀrÀbí-İbn SínÀ ve onların geleneklerine bağlı olan mantıkçılar cihetleri zikrederken bir cihet 

olarak “imkÀn” isimlendirmesi yerine “mümkün” isimlendirmesini tercih etmektedirler.601 Ancak bunun 

yine de kesin bir ayrım olduğunu söylemek zor görünmektedir. Zira İbn SínÀ Manùıúu’l-Meşriúıyyín adlı 

eserinde cihetleri ele alırken KiùÀbu’ş-ŞifÀ’nın èİbÀre KitÀbı’nın aksine “imkÀn” isimlendirmesi yapmakta 

ve onu tarif etmektedir.602 F. RÀzí603 ve onun bazı görüşlerini benimseyen bir kısım bilgin,604 doğrudan bir 

cihet olarak “imkÀn” isimlendirmesi yerine “zorunsuzluk (lÀ-zaruret)” isimlendirmesini tercih 

etmektedirler. Gerçi onlar “la-zaruret, imkÀndır.” ibaresiyle konuyu sarahata kavuşturmaktadırlar.  

Şimdi sorulması gereken soru şudur: “Bu iki isimlendirme arasında bir fark var mıdır, varsa bu, 

bir probleme tekabul etmekte midir, bunların aksine ikisi muradif isimler midir?” 

Mantıkçıların eserlerinde bu durumu açıklığa kavuşturacak bir ifade bulunmamaktadır. Dil 

açısından imkÀn “bir oluş seyrini”, mümkün ise “daha müşahhas bir şeyi, bir anlamda oluş seyri 

tamamlanmış bir şeyi” ifade ediyor görünse de, sırf cihet olmaları bakımından bir farklılığın söz konusu 

olmadığını söylemek mümkün görünmektedir.  Çünkü akıl mümkün maddesini kullanarak “bu 

mümkündür.” veya imkÀn maddesini kullanarak  “bu imkÀn dÀhilindedir.” şeklinde bir hükümde 

bulunabilir ve biz, bu hükümler arasında özden bir ayrılığa tekabul edecek bir şeyin olduğunu da 

düşünmemekteyiz. Bu şekilde burada vardığımız sonuç, mümkün ve imkÀnın sırf cihet olmaları 

bakımından alındıklarında farklı olmadıklarıdır. İlaveten, bir madde olarak alındıklarında mümkün ile 

imkÀn arasında FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneği ile F. RÀzí geleneği arasında bir fark yoktur. Fark, tarifleri söz 

konusu olunca ortaya çıkmaktadır. es-SÀví el-BesÀir’inde mümkünün türlerinden bahsederken mümkünün 

“olması mümkün, olmaması mümkün, yani varlığı imkÀnsız değil, yokluğu da imkÀnsız değil”şeklindeki 

kullanımının “imkÀn” ismiyle özelleştirildiğini söylemektedir.605 Belki buradan bir sınıf veya bir derece 

farkı olduğunu çıkarsak bile, cihet olarak kullanıldıklarında bir farkın olmadığı görüşümüzü yinelemek 

istiyoruz. 

                                                 
601 FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, s. 155/158; Şeròu’l-èİbÀre, s. 184;  FÀrÀbíci bir geleneğe tabi olanlar için bkz: Ebu Salt, 
Taúvimu’z-Zihn, s. 17; Tamlÿsi, KitÀbu’l-Medòal, s. 99; İbn SinÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 112-113/119; 
KiùÀbu’n-NecÀt, s. 55; İbn SínÀcı geleneğe tabi olanlar için bkz.: SÀví, el-BesÀir, s. 110; İbn Zurèa, Manùıúu İbn 
Zurèa: el-èİbÀre, s. 69. 
602 İbn SinÀ, Manùıúu’l-Meşriúıyyín, s. 71. 
603 F. RÀzí, el-Mulaòòaã,  s. 84; vr.: 25a. 
604 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 29a/30b; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 34/36. 
605 es-SÀví, el-BesÀir, s. 113; SÀví’nin bu bilgisinin kaynağı aslında İbn SínÀ’nın KiùÀbu’ş-ŞifÀ’sının èİbÀre 
bölümüdür: Bkz.: s. 117. 
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Semerúandí, imkÀn cihetinin herhangi bir tarifini vermeden, tıpkı devÀm cihetinde yaptığı gibi, 

hemen yedi türü olduğunu zikretmektedir.606 Böyle bir tutumla Semerúandí, daha bütüncül bir yapıyı 

ortaya koymak istemiş olabilir; buna mukabil zorunlu cihetinde yaptığı gibi önce imkÀnın ne olduğunu 

tarif etseydi, kanaatimize göre, önceden varola gelen tartışmalara yeni bir kapı açabilecekti. Zorunlunun 

karşıtı olarak imkÀn (lÀ-zaruret)ı zikretmek durumu sarahate kavuşturmamaktadır. Daha önce FÀrÀbí 

mümkünü “ şimdi mevcut olmayan; gelecekte de herhangi bir vakitte olması ve olmaması mümkün 

olandır.” şeklinde tarif ederken,607 İbn SínÀ da “ne varlığın ve ne de yokluğun devamına tahakkuk eden 

şeydir”608 şeklinde tarif etmektedir. İki tarif arasında belirgin bir fark görülmektedir: Bu fark, FÀrÀbí’nin 

“şimdi mevcut olmayan” ibaresidir. İbn SínÀ tarifine bu ibareyi dÀhil etmemektedir. Sonraki mantıkçılar 

işte bu farkın ya yanında ya da karşısında yer aldılar. FÀrÀbí’nin kendi sistemi açısından herhangi bir 

problem ortaya çıktığını söylemek mümkün görünmemektedir, çünkü “şimdi mevcut olan, ancak olması 

veya olmaması mümkün olan” bir cihetten, yani “mutlak”tan söz etmektedir; mutlak mümkünün 

tabiatından olmadığı gibi, gelecekte de mevcut olması mümkün olan bir cihettir.609 Oysa İbn SínÀ 

“mutlak”ı cihet olarak kabul etmediği için FÀrÀbí’nin mümkün ve mutlak cihetine hasrettiği özellikler 

konusunda bir çıkış yolu aramaktadır, kanaatimize göre. Her ne kadar FÀrÀbí “mutlak”ın cihet olma şartını 

“kendisinden bütün cihetlerin hazfedilmesine” bağlasa da İbn SínÀ’nın buna kani olduğunu söylemek 

mümkün görünmemektedir. Zaten èİbÀre’deki tarifiyle FÀrÀbí’nin tarifine açıkça muhalefet etmiş 

olmaktadır. Bir başka ifadeyle mümkünden “var olma ve yok olma sürekliliği kaldırılmışsa, gelecek 

zamana ilişkin bir kayıtta yoksa, bu durumda FÀrÀbí’nin mutlak ciheti için şart koştuğu “şimdi mevcut 

olan, ancak olması veya olmaması mümkün olan” kayıtları İbn SínÀ’nın mümkün cihetine transfer 

edilebilir görünmektedir. Semerúandí’nin bu iki taraftan hangisini tercih ettiğine dair açık bir ifadesi 

bulunmamakta, sadece tartışmalara ilişkin bilgileri zikretip incelemektedir. İmkÀn için zikrettiği türler 

itibariyle İbn SínÀ’ya yakın olduğunu söylemek mümkün görünmekle beraber, FÀrÀbí’nin tarifindeki 

“şimdi mevcut olmayan” ibaresini karşılayacak “istikbali imkÀn”dan bahsediyor olması, orta yolu tercih 

ettiği şeklinde yorumlanabilir. Gerçi bu anlamda İbn SínÀ da istikbali imkÀndan bahsetmektedir, ancak 

bunu bir itiraz noktası olarak ele almaktadır. Dahası İbn SínÀ’nın ve F. RÀzí’nin mümkünün türleri olarak 

zikrettiği şeyleri Òunecí, Urmeví ve müellifimiz Semerúandí imkÀnın türleri olarak zikretmektedir. 

                                                 
606 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 80/98-99. 
607 FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, s. 157.  
608 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 112; İbn SínÀ, en-NecÀt, s. 55. 
609 FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, s. 157. 
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Aşağıdaki tabloda mümkün veya imkÀn cihetinin türleri gösterilmektedir. Bazı mülahazalarımızı bu tablo 

çerçevesinde ele alacağız. 

 

FÀrÀbíFÀrÀbíFÀrÀbíFÀrÀbí    İbİbİbİbn SínÀn SínÀn SínÀn SínÀ    F. RÀzíF. RÀzíF. RÀzíF. RÀzí    ÒunecíÒunecíÒunecíÒunecí    UrmevíUrmevíUrmevíUrmeví    SemerúandíSemerúandíSemerúandíSemerúandí    

1)Tümüyle gelecekte 
bulunan mümkün. 

2) Şimdi/şu anda 
mevcut olmayan 
mümkün. 

3) Gelecekte bulunan 
ve bulunmayan 
mümkün: Bazısı 
şimdi mevcuttur, 
bazısı da şimdi 
mevcut değildir. 

1) Mümkünü’l- Àmm 

2) Mümkünü’l- òÀãã 

3) Mümkünü’l- 

eòaã/el-mümkünü’l-

istiúbÀliyyu 

 

1) İmkÀn-ı Àmm 

2) İmkÀn-ı òÀãã 

3) İmkÀn-ı eòaã 

(Ayrıca RÀzí 

isimlendirme 

yapmaksızın üç tür 

mümkün zikreder ki, 

bunlar 

Semerúandí’nin 

imkÀnın türleri 

olarak zikrettiği ilk 

üç tür imkÀndır.) 

1) İmkÀn-ı Àmm 

2) İmkÀn-ı òÀãã 

3) İmkÀn-ı eòaã 

 

1) İmkÀn-ı Àmm 

2) İmkÀn-ı òÀãã 

3) İmkÀn-ı eòaã 

4)İmkÀn-ı istikbali 

 

1) İmkÀn-ı Àmm 

2) İmkÀn-ı òÀãã 

3) İmkÀn-ı eòaã 

4)İmkÀn-ı istikbali 

5) İmkÀn-ı óíní 

6) İmkÀn-ı vaktí 

7) İmkÀn-ı intişÀrí    

Şeróu’l-èİbÀre, s. 
155. 

KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-
èİbÀre, s. 116—118. 

KitÀbu’l-Mulaòòaã-I, 
s. 78-79/88; Laleli, 
vr.: 22b-23a/ 26b. 

Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 
30b-31a. 

MeùÀliuè’l-Envar, s. 
36. 

ÚısùÀs, s. 80-81/98-
101. 

 

Tabloda görüldüğü gibi müellifimiz SemerkÀndí yakın selefi Urmeví’den üç, diğerlerinden dört 

ayrı imkÀn türü zikretmektedir. İbn SínÀ’dan Semerúandí’ye kadar ilk üç tür imkÀn konusunda herhangi 

bir ayrılık söz konusu edilmemektedir. Semerúandí de ÚısùÀs’ta ilk üç tür imkÀnın sadece çok muhtasar 

bir şekilde tariflerini yapmakta, hatta örnek bile zikretmemektedir. İmkÀnın bu türlerine ilişkin örnekler 

konusunda ÚısùÀs’ın şerhinden faydalanılacaktır. 

1) Genel İmkÀn (el-imkÀnu’l-èÀmmu): Zarure-i zatiyenin hüküm için muhalif taraftan 

olumsuzlanması veya imkÀnsızlığın muvafık taraftan olumsuzlanmasıdır.610 Örneğin “her insan, imkÀn-ı 

Àmm ile canlıdır.” dediğimiz zaman, bu imkÀnın muhalif taraftan olumsuzlanmasına göre, canlının 

insandan olumsuzlanması zorunlu değildir. Muvafık/uygun taraftan olumsuzlanmasına göre, yani 

imkÀnsızlığın muvÀfık taraftan olumsuzlanmasına gelince, insan için canlının subutu “imkÀnsız değildir.” 

                                                 
610 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 80/98. 
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Olumsuz önermede de durum bu şekildedir. Semerúandí de selefleri gibi611 bu imkÀnın halk nezdinde 

kullanıldığı bilgisini vermektedir. Bu da mümkünle, en genel anlamda “imkÀnsız olmayan şey”in 

kastedilmesidir.612 Bu noktada SemerúÀndí, her hangi bir tartışmaya girmemekle beraber İbn SínÀ ve F. 

RÀzí’nin dile getirdiği endişe, “imkÀnsız değil” ifadesine sadece “mümkün”ün girmediği, bunun yanı sıra 

vacibin de, yani zorunlunun girdiğidir. O zaman, bu imkÀna göre, şeyler ya mümkündür, ya da 

imkÀnsızdır, olacaktır. Peki, bu imkÀnsız varlığı bakımından mı imkÀnsız, yoksa yokluğu bakımından mı 

imkÀnsızdır? Yokluğu bakımından imkÀnsızdır, dersek bu, açıkça vacibe işaret eder; varlığı bakımından 

imkÀnsızdır dersek, bu da “mümteni”ye işaret eder.613 Şeylerin maddeleri açısından düşündüğümüzde 

halkın “imkÀn” ciheti konusundaki kabulleri, bir anlamda kabul edilebilir görünmektedir: Bir şey ya 

imkÀnsızdır, ya da mümkündür. Ancak daha önce zikredildiği gibi cihetin lafız bakımından olduğunu, 

doğruluk değerinin değiştiğini düşündüğümüzde İbn SínÀ’nın eleştirisi yerini bulmaktadır. 

2) Özel İmkÀn (el-imkÀnu’l- òÀããu): Bu, zarure-i zÀtiyenin veya imkÀnsızlığın beraberce her iki 

taraftan olumsuzlanmasıdır. Bu imkÀn, filozoflar tarafından kullanılır.614  Örnek: Her insan, imkÀn-ı òÀãã 

ile kÀtiptir. Hiç bir insan, imkÀn-ı òÀãã ile kÀtip değildir.615 Zarure-i zÀtiye’nin, konunun zatı devam ettiği 

müddetçe yüklemin konuya olan nisbetinin ayrılmasının imkÀnsızlığı olduğunu hatırlarsak, verilen 

örnekleri anlamak biraz daha kolaylaşacaktır. Bir anlamda bu örnekler, “insan var olduğu müddetçe kÀtip 

olmak zorunda değildir, imkÀn dÀhilindedir; yine insan varolduğu müddetçe kÀtip olabilir anlamındadır. 

İbn SínÀ’ya göre, bu imkÀn varlığı ve yokluğu imkÀnsız olmayandır. Mümkünle bu özel anlam 

kastedildiğinde şeyler: ya mümkün, ya imkÀnsız, ya da zorunlu olur.616 

3) En Özel İmkÀn (el-İmkÀnu’l- eòaã): Bu imkÀn, zarure-i zatiyenin, vasfiyenin ve ister belirli, 

ister belirsiz olsun vaktiyenin beraberce her iki taraftan olumsuzlanmasıdır.617 ÚısùÀs’ta Semerúandí’nin 

bu tarife ziyadesi yoktur. 

4) Gelecekteki İmkÀn (el-İmkÀnu’l-İstiúbÀliyyu): Bir şeyin geleceğe nisbetle imkÀnından 

ibarettir.618 Daha sonra Semerúandí, İbn SínÀ’nın “mümkünü’l-istiúbÀli, hükmü konuşulduğu anda 

                                                 
611 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 117-118; İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 162; F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 
78-79;  vr.: 22b-23a; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 30b; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 36. 
612 Semerúandí, MŞ, vr.: 55a. 
613 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 118-119; F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 78-79;  vr.: 22b-23a. 
614 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 80/99. 
615 Semerúandí, MŞ, vr.: 55a. 
616 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 117. 
617 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 80/99. 
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olmayan, ancak gelecekte farzedilen her hangi bir vakitte varlığı ve yokluğu mümkün olandır.”619 tarifini 

alıntıladıktan sonra bu imkÀn hakkında bazı açıklamalar yapmaktadır. Ona göre gelecekteki imkÀnın 

olumluluk ve olumsuzluk açısından onu söyleyen nezdindeki hükmü madum olursa, gelecekte de madum 

olması mümkündür. Çünkü gelecekteki imkÀn, sadece tek bir tarafa nisbetle ortaya çıkar. Filozoflar da 

zaten bunları gördüklerinden dolayı onu “gelecekteki imkÀn” olarak isimlendirdiler. Örneğin, süt 

çocuğunun doğmasının varlığı, buluğ şartının yokluğundan dolayı imkÀnsızdır. Ancak gelecekte mÀnialar 

ortadan kalktığında mümkün olacaktır. Yeni doğmuş bir köpek yavrusunun gözlerini açması da şimdiki 

zamandaki mÀnialardan dolayı imkÀnsızdır, ancak gelecekte bu mÀnialar kalktığında mümkün olacaktır. 

Bunlara ilaveten Semerúandí, filozofların itibar ettiği imkÀnın bu imkÀn olduğunu, çünkü şimdiki 

mümkünün taraflardan birinden tecrid edilemediğini, taraflardan birinin diğeri olmaksızın gerçekleştiği, 

gerçekleşirken de vasfiye veya vaktiye gibi zorunlulardan da hali olmadığını söyler. İmkÀn konusunda 

geriye kalanlar ancak gelecekteki imkÀna nisbetledirler. Çünkü gelecekteki imkÀn, farzedilen her hangi bir 

zamanda mevcut mudur, madum mudur bilinmemektedir. Semerúandí’ye göre onların zikrettiği bu mana, 

“ihtimal”e yakın görünmektedir. Çünkü zihin, gelecekte herhangi bir vakitte mevcut mudur, madum 

mudur bilinmeyen gelecek imkÀnın subut ve ortadan kalkması hakkında tereddüt halinde olur.  Diyor ki 

Semerúandí, İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-ŞifÀ’daki sözü de bu anlamı destekler mahiyettedir. Çünkü orada İbn 

SínÀ620, muhtemelin kendisinde gelecek bir halin itibar edildiği şey ve şimdiki vakitte madum olduğunu 

söylemektedir. Dahası bir başka kitabında mümkünle muhtemelin birbiriyle döndürülebilir olduğunu 

söylemektedir.621 Semerúandí’ye göre, onların zikrettiklerinden anlaşılan şey, bütün zorunlulardan 

nefyedilmiş olan “en özel imkÀn”a itibar etmeleri ve gelecekteki imkÀndan “zihni bir imkÀnı” 

anlamalarıdır. Oysaki, diyor Semerúandí, tartışma konusu zihni imkÀn hakkında değildir, bilakis harici 

imkÀn hakkındadır.622  

Bu noktada Semerúandí, F. RÀzí’nin şöyle bir itirazına yer vermektedir623: F. RÀzí’ye göre, 

şimdiki zamandaki yokluk (adem) gelecek zamandaki varlığın imkanı için şart koşulursa ve şimdiki 

zamandaki varlık gelecekteki yokluğun imkanı için şart koşulursa, böyle bir durumda şimdiki zamanda 

                                                                                                                                                              
618 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 80/99. 
619 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 117. 
620 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 114. 
621 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀt, vr.: 22a. 
622 Semerúandí, MŞ, vr.: 55b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 80-81/99-100. 
623 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 79. 
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yokluk ve varlığın şartı gerekli olur. Çünkü varlık, gelecekte mümkün olduğu gibi, yoklukta aynı şekilde 

gelecekte mümkün olacaktır. Şayet varlığın ve yokluğun imkÀnı şimdiki zamanda şart koşulursa ve 

akabinde de yokluğun ve varlığın imkÀnı şimdiki zamanda şart koşulursa, her ikisi de gelecekte mümkün 

olur ve şimdiki zamanda varlık ve yokluğun şart koşulması gerekli olur. 

Semerúandí’ye göre F. RÀzí’nin bu itirazına biraz daha yakından bakmak gerekmektedir, çünkü 

ona göre, yokluğun gelecekte mümkün olduğu kabul edilmektedir, ancak kabul edilmeyen şey, onun 

gelecek imkÀn ile mümkün olmasıdır, zira gelecek imkÀn, sadece tek tarafla ortaya çıkar. Semerúandí’ye 

göre, İbn SínÀ’nın sözünden anlaşılan da budur.624 

İmkÀnın türleri hakkında yukarıda arz ettiğimiz tabloda, Urmeví ve Semerúandí de “en özel 

imkÀn” ve “gelecek bildiren imkÀn” farklı olarak zikredilmiştir. Gerçekten de bu iki müellif ve selefleri F. 

RÀzí de gelecek bildiren imkÀndan bahsetmekte ve onu “en özel imkÀn”dan ayırmaktadırlar. İbn SínÀ 

KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın el-èİbÀre Kitabı’nda  “mümkün”ü ele alırken, yukarıdaki tabloda gösterdiğimiz gibi, üç 

tür mümkünden bahsetmektedir. Bunlar: (1) Halkın kabul ettiği mümkün anlayışı, (2) filozofların kabul 

ettiği mümkün anlaşıyı ve (3) en özel mümkün.  İlgili satırlara dikkatlice baktığımızda İbn SínÀ’nın “en 

özel imkÀn” olarak isimlendirdiği şeyin “gelecek bildiren imkÀn” olduğu görülecektir. Mümkünün genel 

anlamını, özel anlamını verdikten sonra üçüncünün anlamını da “hükmü ortaya çıkmamış olan, gelecekte 

de zorunlu olmayan” olarak ifade etmektedir.625 Mümkünün böyle bir tarifi FÀrÀbí’nin mümkün tarifiyle 

de mutabık görünmektedir.626 Kanaatimize göre, İbn SínÀ, mümkün cihetinin “özel mümkün (el-

mümkünü’l-òÀãã)” türüyle FÀrÀbí’nin “mutlak” cihetine yüklediği anlamı karşılamaya çalışmaktadır. Bunu 

mutlağı bir cihet olarak zikretmeksizin gerçekleştirmiş olmaktadır. Madem “cihet lafız bakımındandır”;627 

o halde mevcut olan, ancak zorunlu olmadığı gibi, olma ve olmama imkÀnına tekabul eden bir şey 

olmalıdır. Bu şekilde düşündüğümüzde “mutlak” cihet olma kategorisine girememektedir. “En özel 

mümkün (el-mümkünü’l-eòaãã)” ile de FÀrÀbí’nin mümkün tarifini karşılamaktadır. 

5) Semerúandí “gelecek bildiren imkÀn”dan sonra beşinci olarak “imkÀn-ı óíní (el-imkÀnu’l-

óíníyyu)”iyi ele almaktadır: Ona göre, bu imkÀn, zarure-i vasfiyenin muhalif taraftan 

olumsuzlanmasıdır.628 Olumlunun örneği şöyledir: Her kÀtibin parmakları, imkÀn-ı óíní ile hareketlidir. 

                                                 
624 Semerúandí, MŞ, vr.: 55b-56a; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 81/100. 
625 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 117. 
626 FÀrÀbí, KitÀbu’l-èİbÀre, s. 157. 
627 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 20b. 
628 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 81/100. 
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Bunun anlamı şudur: Parmakların hareketinin kÀtip vasfı bakımından kÀtipten olumsuzlanması zorunlu 

değildir. Olumsuzun örneği ise şöyledir: Hiçbir kÀtibin parmakları, imkÀn-ı óíní ile sakin değildir. Bunun 

manası da şu anlama gelmektedir: “Parmakların kÀtip vasfı bakımından kÀtip için sakinliğinin subutu da 

zorunlu değildir.”629 

6) İmkÀn-ı vaútí (el-imkÀnu’l-vaútiyyu): Zarure-i vaktiyenin muhalif taraftan 

olumsuzlanmasıdır.630 Olumlu önermenin örneği şöyledir: Her Ay, imkÀn-ı vaktiye ile ışık vericidir. 

Bunun manası ışığın belirli vakit olması bakımından Ay’dan olumsuzlanmasının zorunlu olmamasıdır. 

Olumsuz önermenin örneği şöyledir: Hiçbir Ay, imkÀn-ı vaútí ile ışık verici değildir. Bu da şu anlama 

gelmektedir: Işığın belirli vakitte Ay için subutu zorunlu değildir.631 

7) İmkÀn-ı intişÀrí (el-imkÀnu’l-intişariyyu): Vakitlerin tamamı bakımından olan zorunluluğun 

muhalif taraftan olumsuzlanmasından ibarettir.632 Olumlu önermenin örneği şu şekildedir: Her Ay, imkÀn-ı 

intişÀrí ile yok olucudur. Bunun manası Ay’ın yok oluculuğunun olumsuzu, vakitlerden bir şeyde zorunlu 

değildir, demektir. Olumsuz önermenin örneği ise şöyledir: Hiçbir Ay, imkÀn-ı intişÀrí ile Güneş değildir. 

Bunun manası da Ay için güneşin subutu, vakitlerden bir şeyde zorunlu değildir.633 

Semerúandí imkÀnın türlerini zikrettikten sonra kaynağı İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-ŞifÀ’sı634 olan 

imkÀnın atfedildiği başka bir anlamı “kuvvet” anlamını hakkında muhtasar bir bilgiden sonra  

“devamsızlık ciheti hakkında oldukça kısa bir bilgilendirme yapmaktadır. 

Semerúandí’ye göre, “devamsızlık (lÀ-devÀm), hükmün devamsızlığıdır.635 “Her insan, devamlı 

olmaksızın gülendir.” ve “her Ay, devamlı olmaksızın belirli vakitte zorunlu olarak tutulur.” önermeleri 

devamsızlığın örneği olarak zikredilmektedir.636 

Semerúandí cihet başlığı altında ikinci olarak mutlaka olan önermeyi ele almaktadır. Mutlaka olan 

önermeden anlaşılan, onun bütün kayıtlardan arındırılması, bir başka anlamda kendisinde hiçbir cihetin 

zikredilmemiş olmasıdır. Her hangi bir kayıt olmadığından dolayı da yüklemin konuya olan nisbeti “bi’l-

fiil”dir. Örneğin “her C, B’dir.” denildiğinde bundan anlaşılan şey, ancak “C” için “B”nin bilfiil sabit 

                                                 
629 Semerúandí, MŞ, vr.: 56a. 
630 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 81/101. 
631 Semerúandí, MŞ, vr.: 56a. 
632 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 81/101. 
633 Semerúandí, MŞ, vr.: 56a. 
634 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 118. 
635 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 82/102. 
636 Semerúandí, MŞ, vr.: 56a. 
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olduğudur. Yalnız ister daimi olsun ister olmasın, ister mümkün olsun isterse de mümkünün dışında bir 

şey olsun farketmez. Zaid olan kayıt, ya fiil hakkındaki bir ziyadelikle anlaşılır. Bu ziyadelikler de 

zorunluluk, devam veya bunların dışında bir şey olabilir. Ya da ziyade kayıt, fiilden eksiltilerek anlaşılır. 

Örneğin imkÀn gibi. Çünkü imkÀn, fiilden daha azdır, dahası imkÀn bilkuvve de olabilir. “Hiçbir C, B 

değildir.” dediğimiz zaman, bu önermeden hem örfen ve hemde dil bakımından anlaşılan şey, “B”nin 

“C”den bilfiil olumsuzlanmasıdır. Bundan dolayı da mutlaka, fiililerden daha geneldir. Fiililer ise, iki 

mümkünün dışında olan şeylerdir.637 

Semerúandí bu noktada muhayyel bir itiraz getirir ve onu cevaplar: Madem mutlaka cihetin karşıtı 

olarak alınmaktadır, o halde nasıl oluyorda cihetten daha genel olabiliyor? Semerúandí’ye göre, mutlaka 

ile cihet arasındaki tekabullük cihetin itibarının yokluğu bakımındandır, yoksa zat bakımından değildir. 

Bilfiil olan şey, bazen devamsızlık ve zorunsuzluktan soyutlanmış olabilir. Bu durumda o, “mutlaka-i 

Àmme” olarak isimlendirilir. Bazen bilfiil olan şey ise devÀmın nefyiyle kayıtlanabilir. Böyle bir durumda 

da “vucudiye-i lÀ-daime” olarak isimlendirilir. Bilfiil olan şey, bazen de zorunluluğun nefyiyle 

kayıtlanabilir ve bu durumda da “vucudiye-i lÀ-zarure” olarak isimlendirilir.638 

Semerúandí cihet bahsinin üçüncü başlığı altında döndürmede, çelişkide ve kıyasta kendisine 

itibar edilen önermeleri ele almaktadır. Bunlar on üç tane olup, basit ve bileşik olarak ikiye ayrılır. ÚısùÀs 

bağlamında söylersek, bunların sadece kısaca tariflerini verip geçmekte ve şu notu düşmektedir: 

“Araştırmacı kimseye, bunların birbirine genellik, özellik ve ayrılık bakımından nisbet edilmeleri, eğer 

bunların anlamlarını kavramışsa gizli kalmayacaktır.”639 

Semerúandí altısı basit, yedisi bileşik toplam on üç önerme zikretmektedir. Aşağıdaki tabloda 

Semerúandí’nin zikrettiği önermelerle seleflerinin ve haleflerinin zikrettiği önermeler yer almaktadır. Bu 

tabloda gerek sayı ve gerekse de isimlendirme farklılıklarının olup olmadığı daha iyi görülebilecektir. 

 

F. RÀzíF. RÀzíF. RÀzíF. RÀzí    ÒunecíÒunecíÒunecíÒunecí    KeşşíKeşşíKeşşíKeşşí    UrmevíUrmevíUrmevíUrmeví    SemerúandíSemerúandíSemerúandíSemerúandí    ÚazÚazÚazÚazvínívínívínívíní    K. RÀzíK. RÀzíK. RÀzíK. RÀzí    

RÀzí basit ve 
bileşik ayrımı 
yapmaksızın 
özetle cihet 
konusundan 
ortaya çıkan 
önermeler olarak 

Òunecí de bu 
cihet sahibi 
önermelerin 
basit ve bileşik 
olduklarını 
söyledikten 
sonra, ana 

Önermerlerin 
ciheti başlığı 
altında sırayla 
bu önermeleri 
tarif eder ve 
basit ve bileşik 
tasnifi yapmaz. 

Urmeví basitleri 
ve bileşikleri 
ayırmaksızın 
sıralamıştır. 
Onların 
tariflerini 
yerinde 

Döndürme, 
çelişki ve 
kıyaslarda 
Mantıkçıkların 
itibar ettikleri 
önermelerin 
sayısı on üçtür 

Cihet sahibi 
önermelerin 
adet olduğu 
üzere on üç tane 
olduğunu ve 
bunların da bu 
şekilde basit ve 

Òunecí gibi ana 
cihetlere göre tasnif 
etmekte ve tarifleri 
sırasında hangisinin 
basit veya bileşik 
olduğu sarahate 

                                                 
637 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 82/102; Semerúandí, MŞ, vr.: 56b. 
638 Semerúandí, MŞ, vr.: 56b-57a; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 82-83/102. 
639 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 84/104. 
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aşağıdakileri 
zikretmektedir. 

cihetlerin 
türlerine göre 
tasnif ederek 
saymaktadır. 

Urmeví gibi 
artık onları 
tariflerinden 
biliyor olmamız 
gerektiği gibi bir 
durum ortadadır. 

zikrettik, artık 
bir daha hangisi 
basit, hangisi 
bileşik saymaya 
gerek yok, 
demektedir.  

ve onlarda basit 
ve bileşik olarak 
tasnif edilirler. 

bileşik olarak 
tasnif edildiğini 
söylüyor, 
Úazvíní. 

kavuşmaktadır. 

1) Mutlaka-i 
Àmme 

2)Daime 

3) Mutlaka-i 
örfiye (Örfiye-i 
Àmme) 

4) Vucudiye-i lÀ-
daime 

5) Örfiye-i lÀ-
daime 

6) Zarure-i 
mutlaka 

7) Konunun 
vasfı bakımından 
zarure-i meşrute 

8) Zat bakımında 
değil vasıf 
bakımından 
zorunlu 

9) Vaktiye 

10) Münteşire 

11) Vucudiye-i 
lÀ-zarure 

12) Mümküne-i 
Àmme 

13) Mümküne-i 
òÀããa 

14) Mümküne-i 
eòasse 

15) Mümküne-i 
istikbaliye 

 

A) Zorunluya ait A) Zorunluya ait A) Zorunluya ait A) Zorunluya ait 
olanlar:olanlar:olanlar:olanlar:    

1) Zarure-i 
mutlaka 

2) Meşrute-i 
Àmme 

3) LÀ-zarure-i 
mutlakanın 
kaydıyla beraber 
vasıf 
bakımından olan 
zorunlu 

4) Vaktiye 

5) Münteşire 

B) Devama ait B) Devama ait B) Devama ait B) Devama ait 
olanlar:olanlar:olanlar:olanlar:    

6) Daime-i 
mutlaka 

7) Örfiye-i 
Àmme 

8) Örfiye-i òÀããa 

C) Mümküne ait C) Mümküne ait C) Mümküne ait C) Mümküne ait 
olanlar:olanlar:olanlar:olanlar:    

9) Mümküne-i 
òaããa 

10) Mümküne-i 
Àmme 

D) Mutlakaya D) Mutlakaya D) Mutlakaya D) Mutlakaya 
ait olanlar:ait olanlar:ait olanlar:ait olanlar:    

11) Mutlaka-i 
Àmme 

12) Vucudiye-i 
lÀ-zaruriye 

13) Vucudiye-i 
lÀ-daime 

 

 

1) Mümküne-i 

Àmme 

2) Mümküne-i 

òÀããa 

3) Mutlaka-i 

Àmme 

4) Daime 

5) Örfiye-i 

Àmme 

6) Örfiye-i òÀããa 

7) Vucudiye-i 

lÀ-daime 

8) Vucudiye-i 

lÀ-zaruriye 

9) Zarure-i 

mutlaka 

10) Meşrute-i 

Àmme 

11) Meşrute-i 

òÀããa 

12) Vaktiye 

13) Münteşire 

 

1) Zarure-i 
mutlaka 

2) Meşrute-i 
Àmme 

3) Meşrute-i 
òÀããa 

4) Vaktiye 

5) Münteşire 

6) Daime 

7) Örfiye-i 
Àmme 

8) Örfiye-i òÀããa 

9) Mutlaka-i 
Àmme 

10) Vucidiye-i 
lÀ-daime 

11) Vucudiye-i 
lÀ-zaruriye 

12) Mümküne-i 
Àmme 

13) Mümküne-i 
òÀããa 

A) A) A) A) Basit OlanlarBasit OlanlarBasit OlanlarBasit Olanlar    

1) Zarure-i 
mutlaka 

2) Meşrute-i 
Àmme 

3) Daime 

4) Örfiye-i 
Àmme 

5) Mutlaka-i 
Àmme 

6) Mümküne-i 
Àmme 

B)Bileşik B)Bileşik B)Bileşik B)Bileşik 
OlanlarOlanlarOlanlarOlanlar    

1) Meşrute-i 
òÀããa 

2) Örfiye-i òÀããa 

3) Vaktiye 

4) Münteşire 

5) Vucudiye-i lÀ-
daime 

6) Vucudiye-i lÀ-
zaruriye 

7) Mümküne-i 
òÀããa 

A) Basit OlanlarA) Basit OlanlarA) Basit OlanlarA) Basit Olanlar    

1) Zarure-i 
mutlaka 

2) Daime-i 
mutlaka 

3)Meşrute-i 
Àmme 

4) Örfiye-i 
Àmme 

5) Mutlaka-i 
Àmme 

6) Mümküne-i 
Àmme 

B)Bileşik B)Bileşik B)Bileşik B)Bileşik 
OlanlarOlanlarOlanlarOlanlar    

1) Meşrute-i 
òÀããa 

2) Örfiye-i òaããa 

3) Vucudiye-i 
lÀ-zaruriye 

4) Vucudiye-i 
lÀ-daime 

5) Vaktiye 

6) Münteşire 

7) Mümküne-i 
òaããa 

Er-Risaletu’ş-
Şemsiyye, s. 
11/271—14/274. 

------------------------------------------------------------------------    

CürcaníCürcaníCürcaníCürcaní 
Cürcani’de on 
üç önerme kabul 
eder ve onları 
basit ve bileşik 
olarak tasnif 
eder. Zikrettiği 
önermeler, 
aynıyla 
seleflerinin 
zikrettiği 
isimlerdir. 

A) Zorunluya ait A) Zorunluya ait A) Zorunluya ait A) Zorunluya ait 
olanlar:olanlar:olanlar:olanlar:    

1) Zarure-i mutlaka 

2) Meşrute-i Àmme 

3) Meşrute-iòaããa 

4) Vaktiye 

5)Münteşire 

B) Devama ait olanlar:B) Devama ait olanlar:B) Devama ait olanlar:B) Devama ait olanlar:    

6)Daime-i mutlaka 

7)Örfiye-i Àmme 

8) Örfiye-i òaããa 

C)Mutlakaya ait C)Mutlakaya ait C)Mutlakaya ait C)Mutlakaya ait 
olanlar:olanlar:olanlar:olanlar:    

9)Mutlaka-i Àmme 

10)Vucudiye-i lÀ-daime 

11)Vucudiye-i lÀ-
zaruriye 

D)D)D)D) Mümküne ait  Mümküne ait  Mümküne ait  Mümküne ait 
olanlarolanlarolanlarolanlar    

12)Mümküne-i Àmme 

13)Mümküne-i òaããa 

[Basitler:Basitler:Basitler:Basitler:1,2,6,7,9,12;   

Bileşikler:Bileşikler:Bileşikler:Bileşikler:3,4,5,8,10,11, 
13] 

KitÀbu’l-
Mulaòòaã-I, s. 

Keşfu’l-EsrÀr, 
vr.: 33a-b. 

ÓadÀiúu’l-
ÓaúÀiú, vr. 

MeùÀlièu’l-
EnvÀr, s. 38—39 

ÚısùÀs, s. 84-
86/105-107;  

Es-Suàra, el-
Evsaù, el-KubrÀ, 

LevÀmiuèl-EsrÀr, s. 
153—155; Şerhu’ş-
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88; KitÀbu’l-
Mulaòòaã, vr.: 
26b. 

41a. Ayrıca bkz.: 
BeşÀrÀtu’l-
İşÀrÀt, vr.: 29b-
32a. 

s. 28—31. Şemsiyye, s.82—91. 

 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında, Semerúandí’nin önermeleri isimlendirme konusunda seleflerine 

tabi olduğu görülmektedir. Ayrıca F. RÀzí hariç döndürme, çelişki ve kıyasta kullanılacak önermelerin 

sayısını on üç ile sınırlamışlardır. Zaten Semerúandí de “onların itibar ettiği” ifadesiyle bunu teslim 

etmektedir. Burada suret açısından bir noktaya da dikkat çekmek istiyoruz: O da tabloda adı geçen 

mantıkçıların F. RÀzí’nin tercihlerini tümüyle bemimsememiş olmamalarıdır. Görebildiğimiz kadarıyla F. 

RÀzí, sonraki mantıkçıların düşündüğü gibi, sadece çelişki, döndürme ve kıyasta itibar edilmeleri 

bakımından değil de, daha geniş anlamda ele aldığı söylenebilir.  

Semerúandí “ana cihetleri” ele alırken bu cihet sahibi önermeleri etraflıca tarif ettiği için bu başlık 

altında kısaca tariflerini vermekle yetinmektedir: 

Basitler: 

1) Zarure-i mutlaka: Zat mevcut olduğu müddetçe kendisinde yüklemin konuya nisbetinin/ 

subutunun zorunluluğu ile veya yüklemin konudan olumsuzlanmasının zorunluluğu ile hüküm verilen 

önermedir: Her insan, zorunlu olarak canlıdır. Hiçbir insan, zorunlu olarak taş değildir. 

2) Meşrute-i Àmme: Konunun zatı bir vasıfla mevsuf olduğu müddetçe yüklemin konuya olan 

nisbetinin/subutunun zorunluluğu ile veya yüklemin konudan olumsuzlanmasının nisbetinin/subutunun 

zorunluluğu ile hüküm verilen önermedir: Zorunlu olarak her kÀtibin parmakları kÀtip olduğu müddetçe 

hareketlidir. Zorunlu olarak hiçbir kÀtibin parmakları kÀtip olduğu müddetçe sakin değildir. 

3) DÀime: Zat mevcut olduğu müddetçe kendisinde yüklemin konuya olan nisbetinin/subutunun 

veya yüklemin konudan olumsuzlanmasının nisbetinin/subutunun bi’l-fiil olmasıyla hüküm verilen 

önermedir: Her zenci, daima siyahtır. Hiçbir zenci dÀima beyaz değildir. 

4) Örfiye-i Àmme: Zatı vasf-ı unvani ile mevsuf olduğu müddetçe yüklemin konuya olan 

nisbetinin subutu ile veya bu subutun olumsuzlanmasıyla hüküm verilen önermedir: Her şarap, şarap 

olduğu müddetçe sarhoş edicidir. Hiçbir şarap, şarap olduğu müddetçe helal değildir. 

5) Mutlaka-i Àmme: Kendisinde yüklemin konuya olan nisbetinin subutuna veya bu subutun 

olumsuzlanmasına bi’l-fiil hüküm verilen önermedir. Her insan, ıtlak-ı Àmm ile gülendir. Hiçbir insan, 

ıtlak-ı Àmm ile gülen değildir. 
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6) Mümküne-i Àmme: Kendisinde, hüküm için zarure-i zatiyenin muhalif taraftan 

olumsuzlanmasıyla hüküm verilen önermedir: Her insan, imkÀn-ı Àmm ile canlıdır. Hiçbir insan, imkÀn-ı 

Àmm ile taş değildir.640 

Bileşikler: 

1) Meşrute-i òÀããa: Kendisinde, zat bakımından devamlı olmaksızın vasıf devam ettiği müddetçe 

yüklemin konuya olan nisbetinin zorunluluğu ile hükmedilen önermedir. Bu önermenin olumlusu, olumlu 

meşrute-i Àmme ve olumsuz mutlaka-i Àmmeden oluşur: Zorunlu olarak her kÀtibin parmakları, devamlı 

olmaksızın kÀtip olduğu müddetçe hareketlidir. Olumsuzu ise, olumsuz meşrute-i Àmme ve olumlu 

mutlaka-i Àmmeden oluşur: Zorunlu olarak hiçbir kÀtibin parmakları, devamlı olmaksızın kÀtip olduğu 

müddetçe sakin değildir. 

2) Örfiye-i òÀããa: Kendisinde, devamlı olmaksızın konunun vasfı devam ettiği müddetçe yüklemin 

subutu veya bu subutun olumsuzlanmasıyla hüküm verilen önermedir. Olumlusu, olumlu örfiye-i Àmme 

ve olumsuz mutlaka-i Àmmeden oluşur: Her şarap, devamlı olmaksızın şarap olduğu müddetçe sarhoş 

edicidir. Olumsuzu ise, olumsuz örfiye- Àmme ve olumlu mutlaka-i Àmmeden oluşur: Hiçbir şarap, 

devamlı olmaksızın şarap olduğu müddetçe helal değildir. 

3) Vaútiyye: Zat bakımından devamlı olmaksızın belirli bir vakitte yüklemin konuya olan 

nisbetinin zorunluluğu ile hüküm verilen önermedir. Olumlusu, olumlu vaktiye-i mutlaka ve olumsuz 

mutlaka-i Àmmeden oluşur: Zorunlu olarak her Ay, devamlı olmaksızın onunla Güneş’in arasına 

Dünya’nın girdiği vakti heylülede tutulur. Olumusuzu ise, olumsuz vaktiye-i mutlaka ve olumlu mutlaka-i 

Àmme’den oluşur: Zorunlu olarak hiçbir Ay, devamlı olmaksızın onunla Güneş arasındaki vakti terbí’de 

tutulmaz. 

4) Münteşire: Kendisinde, devamlı olmaksızın her hangi bir vakitte olumlamanın ve 

olumsuzlamanın zorunluluğu ile hüküm verilen önermedir. Bu türden bileşik bir önerme, olumlu 

münteşire-i mutlaka ve olumsuz mutlaka-i Àmmeden oluşur: Her insan, devamlı olmaksızın belirsiz vakitte 

nefes alır. Olumsuzu ise, olumsuz münteşire-i mutlaka ve olumlu mutlaka-í Àmmeden oluşur: Zorunlu 

olarak hiçbir insan, devamlı olmaksızın belirsiz vakitte nefes alan değildir. 

5) Vucudiye-i lÀ-daime: Kendisinde, devamlı olmaksızın bi’l-fiil olumlama ve olumsuzlama ile 

hüküm verilen önermedir. Bu bileşik önermenin olumlusu, olumlu mutlaka-i Àmme ve olumsuz mutlaka-i 

                                                 
640 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 84-85/105; Semerúandí, MŞ, vr.: 58a. 
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Àmmeden oluşur: Her insan, devamlı olmaksızın bilfiil gülendir. Olumsuzu ise, olumsuz mutlaka-i Àmme 

ve olumlu mutlaka-í Àmmeden oluşur: Hiçbir insan, devamlı olmaksızın bilfiil gülen değildir. 

6) Vucudiye-i lÀ-zaruriye: Kendisinde, zorunlu olmaksızın bi’l-fiil olumla ve olumsuzlama ile 

hüküm verilen önermedir. Bu bileşik önermenin olumlusu, olumlu mutlaka-i Àmme ve olumsuz 

mümküne-i Àmmeden oluşur: Her insan, zorunlu olmaksızın bilfiil gülendir. Olumsuzu ise, olumsuz 

mutlaka-i Àmme ve olumlu mümküne-i Àmmeden oluşur: Hiçbir insan, zorunlu olmaksızın bilfiil gülen 

değildir. 

7) Mümküne-i òÀããa: Kendisinde, zarure-i zÀtiyenin her iki(muvafık ve muhalif) taraftan 

beraberce olumsuzlanması ile hüküm verilen önermedir. Bu önermenin olumlusu, olumlu ve olumsuz 

müküne-i Àmmenin bir araya gelmesiyle oluşur: Her insan, imkÀn-ı òÀã ile kÀtiptir. Aynı şekilde olumsuzu 

da, olumlu ve olumsuz mümküne-i Àmmeden oluşur: Hiçbir insan, imkÀn-ı òÀã ile kÀtip değildir.641 

Semerúandí ÚısùÀs’ta değil ama, şerhinde bu cihet sahibi önermelerin birbirleri ile olan ilişkilerini 

de ele almaktadır.642  

Semerúandí’nin cihet başlığı altında dördüncü olarak ele aldığı konu, cihet ile nicelik bildiren 

ifadenin konumlarıdır. Ona göre cihet yüklemleme için olabildiği gibi, genellik ve özellik keyfiyetini 

bildiren nicelik ifadesi için de olabilir. Semerúandí’nin verdiği örnek şöyle: Yümkinu en yekÿne küllü 

insanin kÀtiben (Her insanın kÀtip olması mümkündür.). Böyle bir önermede, yani “cihetin (yümkinu en 

yekÿne)” nicelik bildiren ifadeyi (her/küllü) öncelemesiyle anlam “insanlardan tek tek her birinin kÀtip 

olması mümkündür.” şekline girmektedir. Oysaki nicelik bildiren ifade ile cihet arasındaki fark çok 

belirgindir: Cihet, konu için yüklemin subutu veya yüklemin konudan olumsuzlanması keyfiyetine işaret 

ederken, nicelik bildiren ifade konunun fertlerinin genelliği veya özelliğine işaret eder. Bu durumda hiç 

şüphesiz, Arapça açısından bakıldığında, cihetin yeri, bağdır, dahası yüklemdir; oysa nicelik bildiren 

ifadenin yeri, konudur.643 

Cihet başlığı altında son olarak Semerúandí, zorunluluk ve imkÀnın nasıl nefsu’l-emr bakımından 

ifade ediliyorsa aynı şekilde zihin bakımından da ifade edilebileceğini söylemektedir. Bu durum da 

onların “zihní zorunluluk” ve “zihni imkÀn” olarak isimlendirileceğini ifade etmektedir.644 

  
                                                 
641 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 85-86/105-107; Semerúandí, MŞ, vr.: 58a-b. 
642 Semerúandí, MŞ, vr.: 59a-b. 
643 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 86/109-110. 
644 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 87/110. 
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1.1.1.1.    6666---- B B B Basitasitasitasit ve Bileşik Önerme  ve Bileşik Önerme  ve Bileşik Önerme  ve Bileşik Önerme     

Semerúandí bu başlık altında önermenin konusunun, yükleminin ziyadeleşmesini veya konu ve 

yüklemden birinin yüklem olan cüzlerden terkip edilmesi sonucu önermenin çoğalmasını ele alır. Örneğin 

önermenin sadece konusu birden fazla olabilir: İnsan ve at, canlıdır. Ya da sadece yüklemi birden fazla 

olabilir: İnsan, cisim ve konuşandır/düşünendir. Konu ve yüklemden birinin yüklem olan cüzlerden terkip 

edilmesinin örneği “her insan, canlıdır.” önermesidir. Çoğalmada asıl önermenin niceliği, niteliği ve ciheti 

korunur, ancak konunun cüzleri bakımından olan çoğalmada ise bunlar korunamamaktadır. Tekilin 

bütünden daha genel olma ihtimalinden dolayı tümel korunamamaktadır. Örneğin “her insan, 

konuşan/düşünendir.” denildiğinde, “konuşan/düşünen” insanın cüzleri hakkında tümel olarak 

doğrulanmaz, çünkü “her canlı, konuşandır/düşünendir.” veya “her cisim, konuşandır.” doğru 

olmamaktadır. “Yüklem olan cüzler” ifadesiyle Semerúandí, yüklem olmayan cüzlerin ayrılmasının 

kastedildiğini de söylemektedir. Eğer yüklem olmayan cüzler yüklem gibi kullanılırsa, böyle bir durumda 

önerme hüküm bakımından çoğalmaz. Örneğin “on, yedi ve üçtür.” denilebilir, ancak “on, yedidir.” veya 

“on, üçtür.” denilemez. Bu durumda görülmektedir ki, “yedi ve üç” on için yüklem olan cüzler değildirler. 

Aynı şekilde “yedi ve üç, on’dur.” denildiği zamanda “yedi, on’dur.” veya “üç, on’dur.” diyemediğimiz 

için, “yedi ve üç, on’dur.” önermesini konusu bakımından ziyadeleşmiş bir önerme kabul edemiyoruz.645 

Semerúandí kendisinden önceki geleneğe ait bu bilgilendirmeden sonra İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-

ŞifÀ’sına646 dayanan bir itiraz ve cevabıyla konuyu bitirmektedir. Bu itiraz, te tek yüklenen şeylerin bir 

kısmının bir bütün halinde yüklenemeyeceği veya bir bütün olarak yüklenebilen şeylerin de tek tek 

yüklenemeyeceğidir.647 İbn SínÀ KitÀbu’ş-ŞifÀ’da bu konuyu uzunca ele alıp incelemektedir.  

 

1.1.1.1.    7777---- Çelişki Çelişki Çelişki Çelişki    

Semerúandí’nin “çelişki, iki önermenin olumluluk ve olumsuzluk bakımından, zatı itibariyle 

birinin doğru, diğerinin yanlış olarak farklı olmasıdır.”648 Çelişki tarifinin asıl kaynağı İbn SínÀ’nın 

KitÀbu’ş-ŞifÀ’sıdır.649 Semerúandí bu tarifini, tarif noktai nazarından analiz etmektedir: Tarifteki “farklı 

olmak”, uzak cins gibidir. Çünkü farklılık iki önerme, iki müfret veya bir önerme ve bir müfret arasında 

                                                 
645 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 87/110-111; Semerúandí, MŞ, vr.: 60b. 
646 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 98—111. 
647 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 87-88/111-112. 
648 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 88/112. 
649 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-èİbÀre, s. 66; Ayrıca bakınız: İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 43—44. 
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da ortaya çıkabilir. “İki önerme” ibaresi ise iki önerme olmaksızın ortaya çıkan farklılığı dışarıda 

bırakmak için kullanılmıştır. “Olumlama ve olumsuzlama” ifadeleri ise, èudÿl, taóãíl, yüklemli ve şartlının 

farklılıklarını dışarıda bırakmak için kullanılmıştır.650 “Zatı itibariyle” ifadesi ise, zatı itibariyle olmayan 

kayıtları dışarıda bırakmak içindir. Örneğin: “Bu, insandır. Bu, konuşan/düşünen değildir.” önermeleri 

olumluluk ve olumsuzluk bakımından farklıdırlar, ancak bu farklılık iki önermenin zatı itibariyle 

değildir.651 Çünkü her iki önermenin zatı, farklı yüklemlere sahiptir. Bu anlamda bu iki önerme çelişkinin 

alanına girmemektedir. 

Semerúandí bir başka eserinde olumluluğun ve olumsuzluğun tekabulleri anlamında çelişkinin 

önermeler arasında olabileceği gibi, müfretler arasında da olabilceğini de söylemektedir.652 Bir farkla ki, 

olumsuzluk ve olumluluğun tekabulü eğer müfretlerde alınırsa, örneğin Zeyd veya Zeyd olmayan gibi, bu 

durumda adem ve melekeye tekabul eder. Eğer önermelerde alınırsa, örneğin “Zeyd, kÀtiptir veya 

değildir.” gibi, ancak bu durumda çelişki olarak isimlendirilir.653 

Bu durumda geriye şu soru kalmaktadır: İki önerme arasında çelişki durumunu ortaya çıkaran 

şartlar nelerdir? 

Semerúandí, selefleri gibi çelişik için sekiz şart saymaktadır: (1) Konuda birlik, (2) yüklemde 

birlik, (3) zamanda birlik, (4) mekÀnda birlik, (5) şartta birlik, (6) bütün ve parçada birlik, (7) izafette 

birlik, (8) kuvve ve fiilde birlik.654  

Daha sonra Semerúandí, bu sekiz şart hakkında FÀrÀbí’nin mulahazasına yer vermektedir. Ona 

göre, FÀrÀbí konuda, yüklemde ve zamanda birlikle yetinmektedir. Şartta ve bütün ve parçadaki birliği 

konuda birliğin altında ele almaktadır. Buna mukabil izafette ve kuvve ve fiildeki birliği de yüklemdeki 

birlik altında ele almaktadır. MekÀnda birliği ise zamanda birliğin altında mütalaa etmektedir. 

Semerúaní’ye göre, zamanda ve mekÀnda birliği FÀrÀbí, yüklemde birliğin altında ele almamaktadır.  

Buna karşın F. RÀzí655 mekÀnda birliği yüklemin altında ele almaktadır. Semerúandí’nin ismini 

zikretmediği bir grup mantıkçı ise, mekÀnda ve zamanda birliği yüklemde birliğin altında ele 

almaktadır.656 Bu şekilde onlar çelişiğin şartlarını konu ve yüklem olarak ikiye indirmektedirler. Neden 

                                                 
650 Semerúandí, MŞ, vr.: 61a. 
651 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 88-89/112-113. 
652 Semerúandí, BeşÀrÀt, vr.: 38b. 
653 Nasıru’d-Dín et-Ùÿsí- Allame Óıllí, Keşfu’l-MurÀd, Kum 1407, s. 109. 
654 Semerúandí, MŞ, vr.: 61b-62a. 
655 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 92; vr.: 27b. 
656 Örnek bir kabul için bkz: Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 180—181. 
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FÀrÀbí zamanda ve mekÀnda birliği yüklem altında ele almaktadır? Çünkü ona göre, zamanın ve mekÀnın 

önerme ile bağlantısı zarfiyetlik anlamındadır. Zira zarfiyetlik, ancak yüklemden sonraya bırakılan 

nisbetin ortaya çıkmasından sonra tahakkuk eder. Bu sebepten dolayı bu iki birlik yüklemde birlik ile ele 

alınmaz. Eğer bunlar yüklemde birliğin altında ele alınırsa, zaman için başka zaman, mekÀn için başka 

mekÀn gerekli olur. Bu durumda ortaya çıkan şey, zamanda ve mekÀnda birliğin yüklemde birliğin dışında 

olması, izafette ve kuvve ve fiildeki birlikten farklı olur. Çünkü onlar yüklemin arazlarıdırlar. 

Semerúandí’ye göre, FÀrÀbí, her ne kadar ikisi de yüklemde birliğin dışında olsalar da, zamanda birliğe 

mekÀnda birlik olmaksızın itibar etmektedir ve mekÀnda birlik, zamanda birliğin altında mütalaa 

edilmektedir. Çünkü iki mekÀnda tek bir zamanda bir şeyin ortaya çıkması imkÀnsız olduğundan dolayı, 

zamanda birlik mekÀnda birliğin altında ele alınamaz. Buna mukabil iki zamanda tek bir yerde bir şeyin 

ortaya çıkması mümkündür. Dahası Semerúandí’ye göre, FÀrÀbí, çelişiğin bu sekiz şartını tek bir şarta 

yani “hükmi nisbet”e indirger.657  

Semerúandí nicelikleri belirli önermelerde bu sekiz şarta ilaveten “niceliklerinde farklı olma” 

şartıyla; cihet sahibi önermelerdeki çelişki durumunda da “cihetlerin farklı olması” şartını da 

zikretmektedir.658 

Burada dikkatimizi çeken nokta, böylesi önemli bir konuda Semerúandí’nin konuya müdahil 

olmamasıdır. Sadece meşhur ve maruf olan kabulleri vermekte, meselenin mahiyetine tekabül eden 

herhangi bir girişimde bulunmamaktadır. Bir istisnayla ki, o da F. RÀzí’nin mekÀnda birliği yüklemde 

birliğin altında ele almasını ve Şehrezÿrí’nin659 zamanda birliği yüklemde birliğin altında ele almasını 

kabul etmemektedir. Bir anlamda bu tavrıyla FÀrÀbi’nin görüşlerini benimsemektedir. Dikkat çekici bir 

diğer noktada, bu konudaki otoritesinin değişmesidir. Her ne kadar FÀrÀbí’ye atıfları olsa da 

Semerúandí’nin ÚısùÀs’ının otoritesi İbn SínÀ’dır. Çelişkinin şartları konusunu ele alırken İbn SínÀ yerine 

FÀrÀbí’ye ait bilgileri kullanmaktadır.  

Semerúandí çelişki başlığı altında ikinci olarak cihet sahibi önermelerin çelişki durumlarını ele 

almaktadır.660 Cihet sahibi önermelerden de basit ve bileşik olan yüklemli önermelerin çelişiklerini ele 

almaktadır.  

                                                 
657 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 89/114; Semerúandí, MŞ, vr.: 62a-b. 
658 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 89/114-115; Semerúandí, MŞ, vr.: 62b. 
659 Semerúandí, çağdaşı olan Şehrezÿrí’ye atıf yapmamaktadır. Burada karşılaştırma olması bakımından onun 
görüşünü kabul etmediği zikredilmiştir. 
660 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 90-91/116-117. 
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Basit olanlarının çelişikleri şöyledir: 

(1) Zarure-i mutlaka’nın çelişiği mümküne-i èÀmme’dir. Aksi de geçerlidir. Örneğin “her insan, 

zorunlu olarak canlıdır.” önermesinin çelişiği “her insan, imkÀn-ı èÀmm ile canlı değildir.” önermesidir. 

Yine “hiçbir insan, zorunlu olarak taş değildir.” önermesinin çelişiği “bazı insanlar, imkÀn-ı èÀmm ile 

taştır.” önermesidir. 

(2) DÀime’nin çelişiği mutlaka-ı èÀmme’dir. Aksi de geçerlidir. “Her zenci, dÀima siyahtır.” 

önermesinin çelişiği “her zenci, bilfiil siyah değildir.” önermesidir. “Hiçbir zenci, dÀima beyaz değildir.” 

önermesinin çelişiği “bazı zenciler, bilfiil beyazdır.” önermesidir. 

(3) Meşrute-i èÀmme’nin çelişiği óiniye-i mümküne’dir. “Her kÀtibin parmakları kÀtip olduğu 

müddetçe zorunlu olarak hareketlidir.” önermesinin çelişiği “her kÀtibin parmakları, imkÀn-ı óíní ile 

hareketli değildir. “Hiçbir kÀtibin parmakları kÀtip olduğu müddetçe zorunlu olarak sakin değildir.” 

önermesinin çelişiği “bazı kÀtipler, imkÀn-ı óíní ile sakindir.” önermesidir. 

(4) Örfiye-i èÀmme’nin çelişiği óíníye-i mutlaka’dır. “Her şarap şarap olduğu müddetçe sarhoş 

edicidir.” önermesinin çelişiği “her şarap, ıtlÀk-ı híní ile sarhoş edici değildir.” önermesidir. “Hiçbir şarap 

şarap olduğu müddetçe sarhoş edici değildir.” önermesinin çelişiği “bazı şaraplar, ıtlÀú-ı óíní ile sarhoş 

edicidir.” önermesidir.661 

Semerúandí’nin basitlerin çelişikleri konusunda ele alırken zikretmemiz gereken şey, yukarıdaki 

sıraya göre 1. ve 2. sıradaki basit önermeler karşılıklarıyla çelişik olduğu vurgulanırken, 3. ve 4. sıradaki 

önermeler için ise bu vurgunun olmamasıdır. Bu vurgular, Semerúandí’nin seleflerinde de mevcuttur. Bu 

konuda Semerúandí’nin ÚısùÀs ve şerhinde seleflerine ziyadesi olmadığı söylenebilir. 662 

Bileşik olan cihet sahibi önermelerin çelişiklerini ise Semerúandí şu şekilde sıralıyor ki, bunlar 

aynı zamanda sadece tümel olanların çelişikleridir: 

(1) Meşrute-i òÀããa’nın çelişiği, nitelik bakımından asla muhalif olan óíníye-i mümküne’dir veya 

nitelik bakımından asla muvafık olan dÀime’dir.663 Daha önce zikrettiği için Semerúandí küçük bir 

hatırlatma yapmaktadır: meşrute-i òÀssa, meşrute-i Àmme ve mutlaka-i èÀmme’den oluşmaktadır. 

“Zorunlu olarak her kÀtibin parmakları devamlı olmaksızın kÀtip olduğu müddetçe hareketlidir.” 

önermesinin çelişiği “bazı kÀtiplerin parmakları, imkÀn-ı óíní ile hareketli değildir.” önermesi veya “bazı 

                                                 
661 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 90/115; Örnekler ÚısùÀs’ın şerhinden alınmıştır: Semerúandí, MŞ, vr.: 63. 
662 Bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 39a; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 43-44; Şehrezurí, ResÀil-I, s. 183-184. 
663 Semerúandí, M, vr.: 22b. 
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kÀtiplerin parmakları, dÀima hareketlidir.” önermesidir.664 Tümel olumsuzun çelişiğini de bu şekilde kıyas 

edebiliriz. 

(2) Örfiye-i òÀããa’nın çelişiği asla muhalif óíníye-i mutlaka veya muvafık dÀime’dir. Çünkü 

örfiye-i òÀããa örfiye-i èÀmme ve dÀime olan mutlaka-i èÀmme’den oluşur.665 

(3) Vaktiye-i mümküne’nin çelişiği (asla) muhalif vaktiye veya (asla) muvafık dÀime’dir. Çünkü 

vaktiye de vaktiye-i mutlaka ve mutlaka-i èÀmme’den oluşur. Örneğin “her Ay, devamlı olmaksızın belirli 

bir vakitte tutulur.” önermesinin çelişiği “bazı Ay’lar, imkÀn-ı baktiye ile tutulmaz.” önermesi veya “bazı 

Ay’lar, dÀima tutulur.” önermesidir. 

(4) Münteşire’nin çelişiği (asla) muhalif mümküne-i dÀime veya (asla) muvafık dÀime’dir. Zira 

münteşire, münteşire-i mutlaka ve mutlaka-i èÀmme’den oluşur. Münteşire-i mutlaka’nın çelişiği 

mümküne-i dÀime; mutlaka-i èÀmmenin çelişiği dÀime’dir. Örneğin “her canlı, devamlı olmaksızın 

herhangi (belirsiz) bir vakitte zorunlu olarak nefes alır.” önermesinin çelişiği “bazı canlılar, imkÀn-ı dÀime 

ile nefes alan değildir.” önermesi veya “bazı canlılar, dÀima nefes alandır.” önermesidir. 

(5) Vucudiye-i lÀ-dÀime’nin çelişiği (asla) muhalif olan dÀime veya  (asla) muvafık olan 

dÀime’dir. Çünkü Vucudiye-i lÀ-dÀime, iki mutlaka-i Àmme’den oluşur. Birinci mutlaka-i Àmme’nin 

çelişiği (asla) muhalif olan dÀime iken; ikinci mutlaka-i Àmme’nin çelişiği (asla) muvafık olan dÀime’dir. 

Örneğin “her insan, devamlı olmaksızın bilfiil gülendir.” önermesinin çelişiği “her insan, dÀima gülen 

değildir.” veya “bazı insanlar, dÀima gülen değildir.” önermesidir. 

(6) Vucudiye-i lÀ-zaruriye’nin çelişiği (asla) muhalif olan dÀime veya (asla) muvafık olan 

zorunludur. Zira vucudiye-i lÀ-zaruriye, mutlaka-i èÀmme ve mümküne-i èÀmme’den oluşur. Bunların 

çelişiği de yukarıda geçmişti. “Her insan, zorunlu olmaksızın bilfiil gülendir.” önermesinin çelişiği “bazı 

insanlar, dÀima gülen değildir.” veya “bazı insanlar, zorunlu olarak gülendir.” önermeleridir. 

(7) Mümküne-i òÀããa’nın çelişiği (asla) muhalif olan zorunlu veya (asla) muvafık olan zorunludur. 

Çünkü mümküne-i òÀssa, iki mümküne-i èÀmme’den oluşmaktadır. Birinci mümküne-i Àmme’nin çelişiği 

muhalif olan zorunlu iken, ikinci mümküne-i Àmme’nin çelişiği muvafık zorunludur. Örneğin “her insan, 

imkÀn-ı òÀãã ile kÀtiptir.” önermesinin çelişiği “her insan zorunlu olarak kÀtip değildir.” veya “bazı 

insanlar zorunlu olarak kÀtiptir.” önermeleridir. Yine “hiçbir insan imúÀn-ı òÀãã ile kÀtip değildir.” 

                                                 
664 Semerúandí, MŞ, vr.: 63b. 
665 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 90/116; Semerúandí, MŞ, vr.: 63b. 
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önermesinin çelişiği “bazı insanlar zorunlu olarak kÀtiptir.” veya “her insanların bazıları zorunlu olarak 

kÀtip değildir.” önermeleridir.666 

Bileşik olanlardan tikel olanların çelişiklerine gelince, Semerúandí’ye göre, her iki cüzün çelişiği 

arasında gerekli olan uzaklaşma olmadığından ve asıl önermenin yanlışlığı ile beraber her iki cüzünde 

yanlış olma ihtimalinden dolayı çelişikleri ortaya çıkmaz.667 Bir anlamda tikellerin çelişiklerinde, 

önermelerden biri doğru, diğeri yanlış olamamaktadır. İkisi de doğru ya da ikisi de yanlış olmaktadır. 

Semerkandí çelişki konusunu bitirirken şartlıların çelişiğinin de aynen yüklemliler gibi olduğunu, 

ancak şartlılarda şart koşulan birliğin “luzÿm, èinÀd ve ittifak” bakımından olduğu notunu da 

düşmektedir.668 

 

1.1.1.1.    8888---- Düz Döndürme Düz Döndürme Düz Döndürme Düz Döndürme    

Semerúandí düz döndürme bahsini iki ana başlık altında ele almaktadır: Bunlardan birincisi, onun 

tarifi; ikincisi ise, önermelerin döndürmesidir. 

Dil bakımından ‘herhangi bir kayıtlama olmaksızın birinciyi ikinci ile değiştirmek’ olarak tarif 

ettiği669 döndürmeyi Semerúandí, mantık açısından “zikredilen önermenin taraflarından her birini nitelik 

ve doğruluk halleri baki kalmak üzere (yerlerini) değiştirmek” olarak tarif etmektedir. Semerúandí’nin bu 

tarifte dikkatimizi çektiği noktalardan birisi “önermenin tarafları” ibaresidir. “Konu ve yüklem” olarak 

zikretmeyişini, bu tarifin içine şartlıların döndürülmesini dÀhil etmek isteyişine bağlamaktadır.670 

Gerçekten de FÀrÀbí,671 İbn SínÀ,672 es-Saví,673 Sühreverdí674 ve F. RÀzí675 gibi düşünürler döndürmeyi tarif 

ederken “konu ve yüklem”in yer değiştirmesinden bahsetmektedirler. Keşşí ise konu ve yüklem yerine 

üzerine hüküm verilen (mahkÿmun aleyh) ve kendisiyle hüküm verilen (mahkÿmun bih)’i koymaktadır676. 

Keşşí’nin bu tercihinin F. RÀzí’nin gerekçesini karşılamak ve bir anlamda bütünlüklü bir tarif yapmak 

                                                 
666 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 90-91/116-117; Semerúandí, MŞ, vr.: 64a. 
667 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 91/117. 
668 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 93/120. 
669 Semerúandí, MŞ, vr.: 66a. 
670 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 94/121. 
671 FÀrÀbí, KitÀbu’l-ÚıyÀs, (el-Mantık èİnde’l-FÀrÀbí-II içinde) Tahkik: Refíú el-èAcem, Beyrut 1987, s. 17. 
672 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 51; KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 75; en- NecÀt, s. 64. 
673 es-SÀví, el-BeãÀir, s. 129. 
674 Sühreverdí, TelvíóÀt, s. 40; Şehrezÿrí, Şeróu Hikmeti’l-İşrÀú, s. 91—92. 
675 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 96; vr.: 29a. 
676 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 46a. 
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endişesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. F. RÀzí konu ve yüklem yerine üzerine hüküm 

verilen (mahkÿmun aleyh) ve kendisiyle hüküm verilen (mahkÿmun bih) yerleştirildiğinde tarifin şartlıları 

da içine alacağını söylemektedir.677 

 Ancak gerek Keşşí’nin ve gerekse de F. RÀzí’nin bu tercihlerinin şartlıların döndürmelerini içine 

aldığını söylemek mümkün müdür?  

Bu soruya bir açıdan evet, bir açıdan da hayır cevabı verilebilir. Üzerine hüküm verilen 

(mahkÿmun aleyh)’i “konu (el-mevzu)” ve kendisiyle hüküm verilen (mahkÿmun bih)’i de “yüklem (el-

maómÿl)” olarak karşılayanlar678 açısında bakıldığında bu sorunun cevabı hayırdır. Çünkü her ikisi aynı 

manaya tekabül eden kavramlar olmaktadır. Ancak mahkÿmun aleyhi ve bihi konu ve yüklemden daha 

genel olarak kabul edenler679 açısından da bu sorunun cevabı evettir. Çünkü bazılarına göre, mahkÿmun 

aleyh konu ve mukaddemden ve mahkÿmun bih de yüklem ve tÀlíden daha genel kabul edilmektedirler.680 

Bu anlamda mahkÿmun aleyh ve bih, herhangi bir kayıtlamaya girmeksizin, herhangi bir konuya özgü 

kılınmaksızın, dilin bağlamı içerisinde kendisine bir şeylerin atfedildiği şey olarak karşılanmış 

görünmektedir. Semerúandí bundan kaçınmış, onun yerine “önermenin tarafları” ifadesini kullanmıştır. 

Biz de Semerúandí’nin tercihini kabul ediyoruz. Zira şartlı önermeler iki önermeden oluşmaktadır ve bu 

iki önerme arasındaki ilişki, yüklemli önermedeki konu ve yüklem arasındaki ilişkiden farklıdır. Şartlı bir 

önermenin iki tarafı arasındaki ilişki gerektirme, ayırma veya rastlantısaldır. Oysa yüklemli önermenin 

konu ve yüklemi arasındaki ilişki, varlık-yokluk bağlamındadır. ResÀil’de Şehrezÿrí konu ve yüklemin 

yerine mahkÿmun aleyh ve bih kullanılarak şartlıların düz döndürülmesinin bu tarife katılabileceğini kabul 

etmemektedir.681 

Semerúandí düz döndürmenin tarifine “zikredilen” ibaresini eklemektedir ki, bu kayıt onun 

seleflerinde bulunmamaktadır.682 Bu kayıtla, diyor Semerúandí, döndürülecek olan asıl önermenin 

taraflarının konunun zatı, yüklemin vasfı ve döndürülen önermenin taraflarının da yüklemin zatı, konunun 

vasfıdır, denilmesinden kaçınılmıştır. Zira böyle bir durumda döndürme, asıl önermenin taraflarının yer 

                                                 
677 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 96-97;  vr.: 29a. 
678 Örneğin bkz.: İbn SínÀ, en-NecÀt, s. 51; Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiú, s. 53. 
679 Örneğin bkz.: Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 26. 
680 Burseví, Mizanu’l-İntizÀm, s. 163. 
681 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 190. 
682 Örneğin bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 40a; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 45. 
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değiştirmesi olmamaktadır.683 Çünkü döndürmede şart koşulan şeylerden biri, döndürülen önermenin 

nitelik bakımından asıl önermeye uygun olmasıdır.684 

Semerúandí’nin düz döndürme tarifindeki bir diğer incelik ise döndürmede şart koşulan “doğruluk 

halinin baki kalması”dır.685 ÚısùÀs’ta bunun tartışmasına girmeksizin sadece tercih ettiği ve bir anlamda 

doğru kabul ettiği tarifi yapan Semerúandí, şerhte tartışmaya kısaca değinmektedir. Tartışma konusu, İbn 

SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ında686 düz döndürmeyi tarif ederken şartları bağlamında doğruluk halinin baki 

kalmasının yanında “yanlışlık halinin de baki kalması” şartını zikretmiş olmasıdır. Semerkandí bu ikinci 

şart olmaksızın düz döndürmeyi tarif etmektedir. Ayrıca FÀrÀbí687, áÀzÀlí688, Òunecí689, Urmeví690, 

Kazvíni691 ve Şehrezÿrí692 de bu ikinci kaydı kabul etmemektedirler. Buna mukabil F. RÀzí693 ve Keşşí694 

ise bu kaydı kabul etmektedirler. İbn SínÀ el-İşÀrÀt’ta “yanlışlık kaydını” zikretmesine karşın KitÀbu’ş-

ŞifÀ’da zikretmemektedir.695 Bir otorite olarak İbn SínÀ’nın bu yaklaşımı nasıl uzlaştırılmalıdır? sorusu 

ortaya çıkmaktadır. Semerúandí, ÚısùÀs’ta buna herhangi bir cevap vermemektedir. Ancak el-İşÀrÀt’a 

yazdığı şerhte düz döndürmenin tarifini el-İşÀrÀt’tan alıntılarken “yanlışlık” kaydını zikretmemekte ve 

“yanlışlık” kaydının el-İşÀrÀt’ın bazı nüshalarında zikredildiği bilgisini vermektedir.696 Bu bağlamda Ùÿsí 

de Şeróu’l-İşÀrÀt’taki “yanlışlık” kaydının bir yanılgı olduğunu, belkide bunun yazmayı tensih edenin 

hatasından kaynaklandığını, çünkü bazı el-İşÀrÀt nüshalarında yanlışlık kaydının olmadığını bizzat 

gördüğünü zikretmektedir. Yinede, diyor Ùÿsí, birçok müteaòòirÿn yanlışlık kaydını düz döndürmenin 

şartı olarak zikrettiler.697 Ùÿsí’ye göre yanlışlık kaydının zikredilmesi bir hatadır.698 

                                                 
683 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 94/121. 
684 Semerúandí, MŞ, vr.: 66a-b. 
685 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 94/121. 
686 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 51; İbn SínÀ ayrıca en-NecÀt, s. 64 ve KitÀbu’l-EvsÀù, vr. 30b’de yanlışlık kaydını 
zikretmektedir. 
687 FÀrÀbí, KitÀbu’l-ÚıyÀs, (el-Manùıú èİnde’l-FÀrÀbí-II içinde) Tahkik: Refik El-èAcem, Beyrut 1987, s. 17. 
688 áÀzÀlí, Mièyaru’l-èİlm, s. 126. 
689 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 40a. 
690 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 45. 
691 Úazvíní, el-Munaããaã, vr.: 80b. 
692 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 188. 
693 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 96; vr.: 29a. 
694 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 46a. 
695 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 75. 
696 Semerkandí, BeşÀrÀtu’l-İşÀrÀt, vr.: 43b. 
697 Ùÿsí, Şeróu’l-İşÀrÀt, s. 196; Aynı görüşlere sahip olanlar için bkz.: Kazvíní, el-Munaããaã, vr.: 79b; Şehrezÿrí, 
ResÀil-I, s. 188; Şehrezÿrí, Şeróu Óikmeti’l-İşraú, s. 93; Molla SebzevÀrí, Şeróu’l-Manzÿme-I, Tahkik: Hasan 
HüsnüzÀde el-Ámilí, Tahran 1410, s. 66. 
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Bu noktada sorulması gereken soru, yanlışlık kaydı kabul edildiğinde ne gibi bir durum ortaya 

çıkmaktadır? sorusudur.  

Döndürme sonucu elde edilen önerme, döndürülen asıl önermenin lazımıdır. Eğer yanlışlık kaydı 

kabul edilirse, lazımın daha genel olma ihtimali ortaya çıkar. Böyle bir durumda da döndürme sonucu elde 

edilen önermenin doğruluğunun, asıl önermenin yanlışlığı ile beraber olması ihtimali ortaya çıkar. 

Örneğin “her canlı beyazdır.” önermesi “bazı beyazlar canlıdır.” önermesini gerektirir.699 Burada ortaya 

çıkan durum, doğru olanın yanlış olanın lazımı olmasıdır. HÀlbuki melzumun (asıl önermenin) 

doğruluğunun, lazımın (döndürülme sonucu ortaya çıkan önermenin) yanlışlığı ile beraber olması 

imkÀnsızdır.700 Çünkü döndürülme sonucu ortaya çıkan önerme yanlış olursa, asıl önermede yanlıştır. Asıl 

önerme yanlış olursa, döndürülme sonucu ortaya çıkan önermede yanlış olur. Döndürülme sonucu ortaya 

çıkan önerme doğru olursa, asıl önerme de doğru olur. Çünkü genelin doğruluğu, genel olanın varlığı özel 

olanın varlığı olmaksızın var olacağından dolayı, özel olanın doğruluğunu gerektirmez. Aynı şekilde özel 

olanın yanlışlığı da genel olanın yanlışlığını gerektirmez.701 

Görüldüğü gibi müellifimiz tariflerin inceliklerine dikkat etmekte ve vaz edilen konuyu sağlam bir 

zemine inşa etmeye çalışmaktadır. 

Semerúandí düz döndürme bahsi altında ikinci olarak düz döndürülen önermeleri ele almaktadır. 

Bunları zikretmeden önce, önermenin niceliğinin ve cihetinin, döndürme esnasındaki durumunu 

zikredelim: Tarifte bir kayıt olarak zikretmemesine karşın niceliğin ve cihetin değişebileceğini 

Semerúandí’nin verdiği bilgilerden çıkarmak mümkündür.702 Zira meşhur ve maruf olan durum, niceliğin 

ve cihetin döndürme esnasında değişebileceği, cihet sahibi önermelerden bazılarının döndürülemiyeceği, 

döndürülse bile asıl önermeye muhalif olarak döndürülebileceğidir.703 

Bu başlık altında Semerúandí, yüklemli ve cihet sahibi önermelerin, kısaca şartlıların düz 

döndürmeleri ve düz döndürme esnasında dikkat edilmediğinde ortaya çıkabilecek bazı hatalar ve bu 

hataların nasıl giderileceği hakkında bilgi vermektedir. Semerúandí’nin özellikle cihet sahibi önermelerin 

döndürmeleri hakkında verdiği bilgileri oldukça muhtasar olarak verip, bu döndürmelerin daha spesifik 

                                                                                                                                                              
698 Ùÿsí-Allame Óillí, el-Cevheru’n-Naêíd, s. 84. 
699 Semerúandí, MŞ, vr.: 66b; Aynı bilgiler için bkz.: Semerkandí, BeşÀrÀtu’l-İşÀrÀt, vr.: 43b. 
700 Hüseyin, Şeróu’ş-Şemsiye, (Mizanu’l-İntizÀm yanında), Dersaadet 1314, s. 182. 
701 Burseví, Mizanu’l-İntizÀm, s. 163. 
702 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 94/121. 
703 Ùÿsí-Allame Óillí, el-Cevheru’n-Naêíd, s. 84. 
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durumlarını bu konuda yapılmış müstakil bir çalışmaya bırakmak istiyoruz.704 Semerúandí öncelikle ister 

cihet sahibi olsun, ister olmasın olumlu yüklemli önermelerden başlamaktadır. Buna mukabil selefleri ve 

çağdaşları olan müellifler olumsuzların döndürülmesinden başlamaktadır.705 Sıradan bir tasnif tercihi 

midir, yoksa tekabul ettiği bir gerçeklik var mıdır? Bize göre, Semerúandí’nin bu tercihine tekabül edecek 

bir kabul elbette vardır. ÚısùÀs’ın mukaddime başlığı altında “mantığın mahiyeti ve ona olan ihtiyaç” 

faslında İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-ŞifÀ’sından “olumsuzluğun ancak olumluluk akledildikten sonra 

akledilebileceğini ve zikredilebileceğini” alıntılamıştı.706 Semerúandí bu ilkeyle mutabık kaldı ve 

döndürme bahsinde de selefleri ve çağdaşlarına muhalefetle önce olumluların düz döndürmesinden 

başladı.  

Tümel olumlu ve tikel olumlu yüklemli önerme, tikel olumlu olarak döndürülür. Çünkü bu türden 

önermelerde yüklemin konudan daha genel olma ihtimali vardır.707 Örneğin “her insan canlıdır.” 

önermesini, tarifteki doğruluk değerini koruma şartını göz önüne alırsak “her canlı insandır.” şeklinde 

değil de “bazı canlılar insandır.” şeklinde döndürürüz.708  Tümel olumsuz, tümel olumsuz olarak 

döndürülürken, tikel olumsuz döndürülmez. Zira konunun yüklemden daha genel olma ihtimali vardır.709 

Örneğin “bazı insanlar öğretmen değildir.” önermesinin niteliğinin korunması mümkün olacak, ancak 

doğruluğunun koruması mümkün olmayacaktır. Zira bu önerme “bazı öğretmenler insan değildir.” 

şeklinde döndürülecektir. Görüldüğü gibi niteliği baki kaldı, ancak doğruluk değeri değişti. Bu yüzden 

tikel olumsuz önermenin döndürülmesi olmamaktadır. 

Semerúandí bundan sonra cihet sahibi olan yüklemli önermelerin döndürmeleri üzerinde durur. 

Dahası düz döndürme bahsi altında daha ziyade onlarla ilgilenmektedir. Semerúandí’nin zikrettiği cihet 

sahibi tümel olumlu önermelerin döndürmeleri şöyledir: 

Zorunlu, dÀime, meşrute-i èÀmme ve örfiye-i èÀmme “óíníye-i mutlaka” olarak döndürülür. 

Meşrute-i òÀããa ve örfiye-i òÀããa lÀ-devÀm ile kayıtlı olan “óíníye-i mutlaka” olarak döndürülür. 

Vaktiye, münteşire, vucudiye-i lÀ-dÀime, vucudiye-i lÀ-zaruriye ve mutlaka-i èÀmme “mutlaka-i 

èÀmme” olarak döndürülür. 

                                                 
704 Köz, İslam Mantıkçılarında Modalite Teorisi, s.  249—266. 
705 Örneğin bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 40a-43b; Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 190-199; Kazvíní, er-Risaletu’ş-
Şemsiye, s. 16/269. 
706 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 5/4. 
707 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 96/124. 
708 Semerúandí, MŞ, vr.: 66b. 
709 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 97/124. 
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Mümküne-i èÀmme ve mümküne-i òÀããa döndürülmezler. Çünkü doğruluk değerleri 

değişmektedir.710 

 Daha önce cihet bahsinde bu önermelerin ne oldukları açıklanmaya çlışılmıştı. Oradaki 

bilgilerimizi tekrar ettiğimizde bu döndürmelerin nelere tekabül ettiğini kavramak daha kolaylaşacaktır. 

Cihet sahibi tümel olumsuz önermelerin döndürmelerini ise Semerúandí şöyle vermektedir:  

Zorunlu ve dÀime “dÀime” olarak döndürülür. 

Meşrute-i èÀmme ve örfiye-i èÀmme “örfiye-i Àmme” olarak döndürülmektedir. 

Meşrute-i òÀããa ve örfiye-i òÀããÀ “örfiye-i èÀmme” olarak döndürülür. 

Vaktiye, münteşire, vucudiye-i lÀ-dÀime, vucudiye-i lÀ-zaruriye ve mutlaka-i èÀmme 

döndürülmezler. Çünkü bunların en özeli olan vaktiyenin döndürmesi yoktur. Zira özel olanın 

döndürümesinin yokluğu, genel olan döndürmesinin yokluğunu gerektirir.711 

Tikel olumsuz olan cihet sahibi önermelere gelince, onlardan meşrute-i òÀããa ve örfiye-i òÀããa 

dışındakiler döndürülmezler. Bunlar da aynen kendileri gibi döndürülürler.712 

Semerúandí cihet sahibi önermelerin döndürmelerinden sonra birer cümleyle de olsa şartlıların 

döndürülmesine değinmektedir. Olumlu olan bitişik şartlı bir önerme, ister tümel olsun, ister tikel olsun 

tikel olumlu olarak döndürülür. Tümel olumsuz tümel olumsuz olarak döndürülürken, tikel olumsuz da 

mukaddemin tÀlíden daha genel olma ihtimali olduğundan dolayı döndürülmez. Ayrık şartlı önermelerde 

tabi olarak değil de, vaz bakımından döndürme söz konusudur.713 Çünkü onun mukaddemi tÀlísinden tabii 

olarak değil de, vaz’i olarak ayrılmaktadır.714 

Semerúandí sonsöz (òÀtime) kısmında önermenin taraflarından birinin muhassal bir işe nisbet 

edilmesi ile döndürmede ortaya çıkan yanlışlıklardan bahsetmektedir. Ona göre muhassal olanın varlığının 

sadece konu ve yüklem olduğu zannedilir. Örneğin, diyor Semerúandí, “her kral tahtının üzerindedir.” Ve 

“her kazık duvar içindedir.” gibi önermelerin döndürülmesinin “bazı tahtlar kralın üstündedir.” veya “bazı 

duvarlar kazığın içindedir.” zannedilebilir. Eğer önermedeki nisbet bilinirse bu döndürmelerdeki yanlışlık 

ortaya çıkarılabilir ve onların döndürmeleri “taht üzerindeki bazı şeyler kraldır.” veya “duvar içindeki bazı 

şeyler kazıktır.” şeklinde düzeltilebilir. 

                                                 
710 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 95-96/122-123. 
711 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 98/125-126. 
712 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 99/126. 
713 Semerúandí, ÚısùÀs, s.100/127-128. 
714 Semerúandí, MŞ, vr.: 70b. 
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1.1.1.1.    9999----    TersTersTersTers Döndürme Döndürme Döndürme Döndürme    

Semerúandí ters döndürmeyi iki başlık altında ele almaktadır: Birincisi, tarifi ve bu tarif 

bağlamında ortaya çıkan tartışmalar; ikincisi, ters döndürmenin başka konularla kurulan bağlantısı ve 

modal önermelerin ters döndürmeleri hakkındaki tartışmalar. 

Ters döndürmenin tarifi ve bu tarif sonucu ortaya çıkan tartışmalara gelince, bir otorite olarak İbn 

SínÀ ters döndürmeyi “yüklemin çelişiğini alıp onu konu yapmak, konunun çelişiğini de alıp onu yüklem 

yapmak” olarak tarif etmekte ve ardından tümel olumlu önerme için “her C, B’dir.” önermesinin ters 

döndürmesinin “her B olmayan şey, C olmayandır.” önermesi olduğunu; tümel olumsuz önerme için 

verdiği örnekte de “hiçbir insan taş değildir.” önermesinin ters döndürmesinin “bazı taş olmayan şeyler 

insandır.” önermesi olduğunu ifade etmektedir.715 Yukarıda zikredildiği gibi sonraki bütün tartışmalar İbn 

SínÀ’nın yaptığı bu tarif ve verdiği örneklerden kaynaklanmaktadır.  

Öncelikle bu tarifin şartlı olan önermeleri de kapsayıp kapsamadığı noktasından başlanılacaktır. 

İbn SínÀ’nın ilgili yerde böyle bir endişeye işaret edecek ifadesi bulunmamaktadır. Çünkü o, KitÀbu’ş-

ŞifÀ’nın “yedinci makalesi”nin “üçüncü faslı”nda bitişik şartlı öncülün döndürülmesi başlığı altında açıkça 

hem düz döndürme, hem de ters döndürme için döndürmede “mukaddem” ve “tÀlí”yi bizzat 

kullanmaktadır.716 Daha sonra F. RÀzí,717 Keşşí718 ve aslında tarifinin buna ihtiyacı olmadığını 

düşündüğümüz Semerúandí,719 İbn SínÀ’nın tarifindeki konunun yerine maókÿmun aleyh’in ve bih’in 

mukabillerini/çelişiklerini koyduğumuzda tarifin şartlıları da kapsayacağını ifade etmektedirler. Buna 

mukabil Ebherí, bu tarifin içine şartlıları sokmak için doğrudan mukaddem ve tÀlí’yi kullanmaktadır.720 

Ebheri, düz döndürmede de zikrettiğimiz gibi, kendisiyle tutarlı kalarak maókÿmun aleyhi konu, bihi de 

yüklem olarak kabul ettiği için, onları şartlıların döndürme tarifleri içinde kullanmamaktadır. 

Semerúandí’nin maókÿmun aleyh ve bih ziyadesine itirazımızın sebebi, yaptığı tarifte “(önermenin) 

taraflarından her biri” ifadesini kullanmış olmasıdır. Daha önce düz döndürmede bu ifadeyi şartlıların da 

tarifin kapsamına alınması için zikrettiğini zaten söylemişti.721 Aynı ifadeyi burada kullanmasına karşın 

                                                 
715 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 93—94. 
716 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 385. 
717 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 106-108; vr.:32a-33a. 
718 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 47b. 
719 Semerúandí, M, vr.: 256a; Semerúandí, MŞ, vr.: 71b. 
720 Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiú, s. 113. 
721 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 103/130-131. 
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neden maókÿmun aleyh ve bih’i eklemektedir? Bu, bize göre, bir ziyade niteliğindedir. Ancak diğer 

taraftan, daha önce düz döndürme bahsinde zikrettiğimiz gibi, maókÿmun aleyh ve bih, konu ve 

yüklemden daha genel olarak kabul edilirse, konu ve yüklemin yerine alınmaları, Semerúandí’nin 

“önermenin tarafları” ifadesiyle mutabık bir görüntü arz edebilir. 

İbn SínÀ’nın yaptığı bu tarif bağlamında tartışma konusu olan ve müellifimiz Semerúandí’ninde 

açıkça taraf olduğu bir diğer konu da yüklemin çelişiğinin alındığı gibi, konunun çelişiğinin de alınıp 

alınamayacağı, buna bağlı olarak da niteliğinin ve doğruluk değerinin veya kabule göre yanlışlık değerinin 

değişip değişmeyeceği sorusudur. 

Semerúandí’nin bu noktada verdiği bilgiye göre, F. RÀzí,722 Òunecí723 ve bu ikisine tabi olanlar724 

tarifte yüklemin çelişiğini konu olarak alırken, konunun çelişiğini yüklem olarak değil de, konunun aynı 

yüklem olarak almaktadırlar. Onlara göre, İbn SínÀ’nın sözlerinde çelişki ortaya çıkmaktadır. Çünkü o, 

tümel olumsuza örnek verirken konunun aynını yüklem, yüklemin çelişiğini konu olarak almaktadır. İbn 

SínÀ tümel olumlu önerme için “her C, B’dir.” önermesinin ters döndürmesinin “her B olmayan şey, C 

olmayandır.” önermesi olduğunu; tümel olumsuz önerme için verdiği örnekte de “hiçbir insan taş 

değildir.” önermesinin ters döndürmesinin “bazı taş olmayan şeyler insandır.” önermesi olduğunu ifade 

etmektedir.725 Görüldüğü gibi burada İbn SínÀ tümel olumluda konu ve yüklemin çelişiğini alırken, tümel 

olumsuz önermede konunun aynını yüklem olarak almaktadır. Tartışmanın düğümlendiği nokta da 

burasıdır. İbn SínÀ’ya itiraz edenlere göre-ki bu itirazlar Óunecí etrafında şekillenmektedir726- eğer “her B 

olmayan şey, C olmayandır.” önermesindeki yüklem, maèdÿle olarak alınırsa, açıktır ki önerme, iki tarafı 

olumsuz maèdÿle olacaktır. Böyle bir durumda da onun çelişiği “her B olmayan şey, C olmayan değildir.” 

şeklinde iki tarafı olumsuz madÿle olacaktır. Eğer böyle olursa, döndürmenin yanlışlığından “bazı B 

olmayan şeyler C’dir.” sözümüzün doğruluğu gerekli olmaz. Çünkü bu önerme, yapısı itibariyle 

çelişiğinden daha özel olduğundan dolayı ne döndürmenin çelişiği ve ne de çelişiğinin lazımıdır/gereğidir. 

Diğer taraftan döndürme, manası “her B olmayan şey, C’dir değil.” olacak şekilde olumsuz olarak alınırsa, 

yüklem yine konunun çelişiği değil de aynı olarak alınmış olacak ve İbn SínÀ’nın sözünde çelişki olduğu 

                                                 
722 F. RÀzí, KitÀbu’l-Mulaòòaã, s. 106-108; vr.:32a-33a. 
723 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr. 46a. 
724 Örneğin bkz.: Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiú, s. 110; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 48; Kazvíní, er-Risaletü’ş-Şemsiyye, 
s. 18/267. 
725 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 93—94. 
726 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr. 46a. 
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ortaya çıkacaktır.727 Görünen o ki Òunecí ve bu anlamda onun gibi düşüneler için İbn SínÀ’nın sözünde 

her halükarda çelişki ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, diyor Òunecí, doğrusu her iki durumu da içine 

alacak şekilde “konunun veya çelişiğinin, yüklemin çelişiğine yüklenilmesi ters döndürmedir.” 

denilmesidir.728 Semerúandí’ye göre Ebu’l-BerekÀt el-BağdÀdí İbn SínÀ’nın tarifinin “nitelik bakımından 

asıldan farklı olarak yüklemin çelişiğinin konu, konunun aynının yüklem olacağı” şeklinde söylendiğini 

zikretmektedir. Semerkandí’ye göre bu görüşe katılanlardandır.729 Òunecí’ye göre de bu tarif tam değildir, 

çünkü böyle düşünenler tikel olumsuzun çelişiğinin döndürmesini tikel olumsuz olarak alıyorlar. Onlar 

“her C, B değildir.” önermesini doğru kabul ettiklerinde, çelişiğinin döndürmesinden gerekli olan şey “her 

B olmayan şey, C olmayan değildir.” önermesidir. Böyle bir durumda onlar konunun çelişiğini yüklem 

olarak almış oluyor. Ona göre ters döndürmede doğrusu “nitelik bakımından asıldan farklı olarak 

yüklemin çelişiğini konu, konunun aynının yüklem” veya “nitelik bakımından asla uygun olarak konunun 

çelişiğini yüklem yapmak” şeklinde söylenmesidir.730 Görüldüğü gibi Òunecí’nin teklif ettiği çözüm, 

eklektik bir karakter taşımaktadır. 

Òunecí’nin bu eklektik tutumuna karşın Semerúandí’nin tutumu nettir ve onların İbn SínÀ’yı 

yanlış anladığı kanısındadır ve açıkça İbn SínÀ’nın tarafında yer almaktadır. Semerúandí’nin İbn SínÀ’nın 

ters döndürme konusunda konunun aynının yüklem olarak alındığını kabul eden-ve aynı zamanda Òunecí 

tarafından da kabul edilmeyen tarif- görüşe karşı tavrı nettir ve İbn SínÀ’nın sözü hiçbir şeye mahal 

bırakmaksızın yüklemin çelişiğinin konu, konunun çelişiğinin yüklem olmasına delÀlet etmektedir. 

Òunecí’nin kabul ettiği çözüm yolunu, yani “konunun veya çelişiğinin yüklemin çelişiğine yüklenmesi” 

görüşünü de kabul etmeyen Semerúandí’ye göre, İbn SínÀ’nın sözünde bir çelişki yoktur ve sarih akıl İbn 

SínÀ’nın ters döndürme konusundaki tarifinin “nitelik ve doğruluk bakımından asla uygun olarak 

yüklemin çelişiğini konu, konunun çelişiğini de yüklem yapmak” şeklinde olduğunu görebilir. 

Semerúandí’ye göre, Òunecí gibi düşünenlerin dikkatinden kaçan şey, İbn SínÀ’nın her iki tarafın 

çelişiğini èudÿl manasında değil de, olumsuzluk manasında almasıdır. Çünkü dikkat edilmesi gereken 

nokta şudur ki, bir şeyin çelişiği, sadece o şeyin nefyi ve olumsuzlanmasıdır, yoksa başka bir şey üzerinde 

doğrulanmasıyla beraber o şeyin nefyi değildir; bu ise çelişikten daha özel bir şeydir. Bu durumda 

bilinmesi gereken şey, sonraki mantıkçıların (müteaòòirÿn) kabul ettikleri şeyin ters döndürme değil de, 

                                                 
727 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 103-104; Semerúandí, MŞ, vr.: 71b72a; karşılaştırınız: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 46a. 
728 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 46a-b. 
729 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 104/131. 
730 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 46a. 
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aksine başka bir gereken/lazım olduğudur. Semerúandí’ye göre, böyle kabul edildiği bilinince, ortaya 

atılan şüphelerin tamamı da ortadan kalkacaktır.731 İbn SínÀ’nın olumsuzda konunun aynını yüklem olarak 

aldığını söyleyenleri ise Semerúandí, gerçekten şaşılacak bir kıvraklıkla cevaplamaktadır. “Hiçbir insan 

taş değildir.” önermesinin ters döndürmesi olarak alınan “bazı taş olmayan şeyler insandır.” önermesi, 

aslında dil bakımından daha hafif olduğu için İbn SínÀ tarafından gerçekte her iki tarafı da olumsuz olan 

“her taş olmayan insan olmayan değildir.” önermesinin yerine zikredilmiştir. Eğer bu incelik kavranılırsa, 

İbn SínÀ’nın sözünde bir çelişkinin olmadığı hemen görülebilir.732  

Konunun aynının veya çelişiğinin alınmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir diğer durum 

döndürülme sonucu ortaya çıkan önermenin asıl önermeye nitelik bakımından uygun olup olmayacağıdır. 

Müellifimiz bunun tartışmasına hiç girmemektedir bile. Çünkü gerek İbn SínÀ’nın tarifini savunuşu, 

gerekse de kendisinin “her iki tarafın çelişiğini diğer tarafla değiştirerek almak733” şeklinde yaptığı tarif, 

tartışma götürmeksizin döndürülme sonucu ortaya çıkan önermenin nitelik bakımından, yani olumluluk ve 

olumsuzluk bakımından asla uygun olacağını göstermektedir. Bu noktada Keşşí734 ve Şehrezÿrí’nin735 de 

konunun çelişiğini yüklem olarak alınmasını kabul ettikleri için nitelik bakımından uygunluğun devamını 

kabul ettiklerini zikredelim. Buna mukabil seleflerinden F. RÀzí nitelik bakımından uygunluğu çelişiğin 

döndürülmesinde muteber olmadığını kabul etmektedir. Örneğin “her C, B’dir.” önermesi “her B olmayan 

şey, C değildir.” önermesini gerektirecektir ki, bu da geçerli değildir.736 Ancak İbn SínÀ’nın tarifinde 

çelişki olduğunu düşünen, buna mukabil farklı bir çıkış yolu bulamayarak eklektik bir çözüm öneren 

Òunecí737 ve onun gibi düşünenlere göre738 konunun aynısı yüklem alındığında döndürülme sonucu ortaya 

çıkan önerme asıl önermeden nitelik bakımından farklı olur; eğer konunun çelişiği yüklem olarak alınırsa, 

bu durumda önerme, nitelik bakımından asıl önermeye uygunluk gösterir. 

Bu çerçevede dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta asıl önerme ile döndürme sonucu elde edilen 

önermenin doğruluk değerlerinin baki kalıp kalmayacağıdır. Düz döndürme bahsini ele alırken, bu kaydın 

aslında göründüğü gibi masum olmadığını, yanlış önermelerin elde edilmesine sebep olduğu zikredilmişti. 

                                                 
731 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 104/131-132; Semerúandí, MŞ, vr.: 72a. 
732 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 105/132; Semerúandí, MŞ, vr.: 72b. 
733 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 103/130. 
734 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.:  47b. 
735 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 212—213. 
736 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 106; vr.: 32a. 
737 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 46a. 
738 Örneğin bkz.: Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiú, s. 110; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 48; Kazvíní, er-Risaletü’ş-Şemsiyye, 
s. 18/267; Ú. RÀzí, LevÀmièu’l-EsrÀr, s. 179. 
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Semerúandí kendi tarifini verirken bir kayıt olarak zikretmemesine karşın, her iki tarafın çelişiğini alarak 

yaptığı tarifinden ve İbn SínÀ’nın tarifini tahkik edip savunmasından, her iki önermenin doğruluk 

bakımından uygun olduklarını zikretmesinden bu durumun açık olduğu söylenebilir.739 Tartışmaların 

kaynağı İbn SínÀ’nın tarifinde doğruluk veya yanlışlık kaydı bulunmamaktadır.740 Ancak her iki tarafın 

çelişiğinin alınarak tarifin yapılması bu kaydın konulmasını sanki zaid bir konuma getirmektedir. 

Müellifimiz de bundan emindir ve doğruluk kaydını, İbn SínÀ’nın tarifini tahkik ederken zikretmektedir. 

Yalnız, İbn SínÀ’nın tarifini alıntılayan ve aslında onun tarifini savunan Şehrezÿrí ise doğruluk ve 

yanlışlık kaydının bÀki kalmasını beraberce zikretmektedir.741 HÀlbuki düz döndürme bahsinde yanlışlık 

kaydının bir tensih hatası olabileceğini, böyle bir kaydın önermenin durumunu tümüyle değiştirdiğini 

savunan da bizzat kendisi idi.742 Keşşí de yanlışlık kaydını zikretmektedir.743 Yanlışlık kaydının 

zikredilmesiyle ortaya çıkan durum açık olduğuna göre, Keşşí ve Şehrezÿrí’nin yanlışlık kaydını 

zikretmelerini ya müelliflerin dikkatlerinin kaymasına, ya da bir tensih hatasına yorabiliriz. 

Semerúandí ters döndürme konusu altında ikinci olarak çeşitli konulardan kısaca bahsetmektedir. 

Bunlardan birincisi, ters döndürmenin èudÿl, taóãíl, olumsuzluk ve harici, hakiki ve zihni 

itibarlarla olan ilişkisidir. Semerúandí, bu noktada Òunecí’nin744 ters döndürmeyi bunlarla uzattığını 

söylemektedir. Semerúandí’ye göre, kısaca, önerme harici ise ters döndürmesi de harici; hakiki ise 

döndürmesi de hakiki; zihni ise döndürmesi de zihnidir. Önermenin taraflarının çelişiği alınırken, bu iki 

taraf muóaããal, maèdÿle ve olumsuz da olsa, dikkat edilmesi gereken şey, her iki tarafın èudÿl manasında 

değil de, olumsuzluk manasında alınmasıdır.745   

Her ne kadar Semerúandí, Òunecí için konuyu uzattı yorumunda bulunsa da, kendisi de bundan 

kurtulabilmiş değildir. ÚısùÀs’ta ve şerhinde Óunecí’nin bilgileri bağlamında kendisi de konuyu 

uzatmaktadır. 

İkinci olarak Semerúandí cihet sahibi önermelerin döndürmelerinden bahsetmektedir. Önce tümel 

olsun tikel olsun olumlularından başlamaktadır. Semerúandí’nin burada düştüğü kayıt, bu önermeler ister 

harici, ister hakiki ve isterse de zihni olsun döndürme esnasında bir şey değişmeyeceğidir: Önermelerin 

                                                 
739 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 103/130.; ayrıca bkz.: Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 8b. 
740 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 93. 
741 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 212. 
742 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 188—189. 
743 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 47b. 
744 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 47a vd. 
745 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 105/132. 



 163 

tarafları muòaããala, mèadÿle veya olumsuz olasa da, èudÿl manasında değil de, olumsuzluk manasında 

alınmalıdır. Buna göre zikrettiği döndürmeler şöyledir: 

Zarure-i mutlaka ve daime-i mutlaka daime olarak; meşrute-i èÀmme ve örfiye-i èÀmme örfiye-i 

èÀmme olarak döndürülür. 

Meşrÿùe-i òÀããa ve örfiye-i òÀããa, devamsızlık ile kayıtlanan örfiye-i èÀmme olarak döndürülür.746 

Semerúandí bu önermelerin hangi cihet sahibi önermeye döndürüldüğü konusunda diğer 

mantıkçılarla hem fikirdir. Örneğin Keşşí747, Urmeví748 ve Şehrezÿrí749 bunlar arasındadır. 

Vaktiye, münteşire, vucÿdiye-i lÀ-dÀime ve vucÿdiye-i lÀ-zarÿriye, mümküne-i èÀmme, mümküne-

i òÀããe ve mutlaka-i èÀmmenin döndürmesi olmaz.750 

Bu cihet sahibi önermelerin döndürülmesi konusunda Semerkandí, bazı mantıkçılardan 

ayrılmaktadır. İfade edildiği gibi, Semerúandí, bunların döndürülmesinin olmadığını söylerken Urmeví ise 

onların tikel olumsuz dÀime olarak döndürülebileceğini ifade etmektedir.751 Buna mukabil Keşşí752 ve 

Şehrezÿrí753 de onların döndürülemeyeceğini kabul etmnektedirler. Günümüz mantıkçılarından Necati 

Öner ise yukarıdaki önermelerden sadece mümküne-i Àmme ve òÀããe olanların döndürülemiyeceğini, 

diğerlerinin “muùlaúa-i èÀmme” olarak döndürülebileceğini kabul etmektedir. Öner’in verdiği örnek 

şöyledir: “Her güvercin bilfiil uçucudur lÀkin devamlı değil” önermesi vucÿdiye-i lÀ-dÀimedir. Bu 

önermenin döndürmesi “bazı uçucular bilfiil güvercindir.” şeklinde olur ve bu da “muùlaúa-i èÀmme”dir.754 

Bu noktada sorulması gereken soru zikredilen önermelerin döndürülemiyeceğini kabul edenlerin 

gerekçesi nedir? sorusudur. 

Onlara göre, yukarıda adı geçen önermelerin en özeli “vaktiye”dir ve onun da döndürmesi olmaz. 

Örneğin “her Ay, devamlı olmaksızın herhangi bir vakitte tutulan değildir.” önermesi “bazı tutulanlar, 

imkÀn-ı èÀmm ile Ay değildir.” şeklinde döndürülemez. Çünkü “her tutulan, zorunlu olarak Ay’dır.” 

                                                 
746 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 107/134-135; Ayrıca bkz.: Semerkandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 8b-9a. 
747 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 49a-b. 
748 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 49. 
749 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 222—223. 
750 Semerúandí, M, vr.: 27a-b; Ayrıca bkz.: Semerkandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 9a. 
751 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 48. 
752 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 47b. 
753 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 223. 
754 Öner, Klasik Mantık, s. 102. 
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sözümüz doğrudur. Bu da bizi şu kurala getirmiş olmaktadır:  En özel olanın döndürmesi olmuyorsa, en 

genelin de döndürmesi olmaz.755 

Tikel olumlu olan cihet sahibi önermelerden ise, Semerúandí’ye göre, meşrÿùe-i òÀããe ve örfiye-i 

òÀããe dışında diğerleri döndürülmezler. Meşrÿùe-i òÀããe ve örfiye-i òÀããe de aynen kendileri gibi 

döndürülürler.756 Bu noktada Semerúandí; Keşşí757, Òunecí758, Urmeví759 ve Şehrezÿrí760 ile mutabık 

kalmaktadır. 

Tümel olumsuz olan cihet sahibi önermelere gelince, onların basit olanları, yani içinde 

olumsuzluk ya da olumluluk olarak tek bir hüküm bulunduranları ve bileşiklerden mümküne-i òÀããe 

döndürülmezler. Çünkü konunun maèdÿm olma ve yüklemin çelişiğini de nefyetme ihtimali vardır. Eğer 

böyle olursa, konunun çelişiğinin yüklemin çelişiği ile sabit olması gerekir. Böyle bir durumda da 

yüklemin konudan olumsuzlanması mümkün olmaz; bu mümkün olmayınca ters döndürmede şart koşulan 

doğruluk değeri değişir; doğruluk değeri değişince ters döndürmenin şartları yerine gelmemiş olur ve ters 

döndürme ortaya çıkmaz.761 Fiililere gelince, diyor Semerúandí, eğer onlar harici ve hakiki iseler 

döndürülmezler,762 çünkü “hiçbir boşluk buud değildir.” doğru olurken döndürülmüş hali olan “bazı buud 

olmayanlar boşluk olmayan değildir.” önermesi yanlıştır. Çünkü bu önerme “bazı buud olmayanlar 

boşluktur.” önermesini gerektirir. Bu da doğru değildir.763 Doğru olmayınca döndürmedeki doğruluk kaydı 

değiştiğinden dolayı döndürme geçerli olarak gerçekleşmiş sayılmaz. Eğer fiililer ister tümel olsun ister 

tikel olsun zihni olurlar ise “muùlaúa” olarak döndürülürler.764 Çünkü “hiçbir C, bilfiil B değildir.” doğru 

olduğu zaman “bazı B olmayan şeyler, bilfiil C’dir.”i gerektirir. Bu da “bazı B olmayan şeyler, bilfiil B 

olmayan değildir.” sözümüz anlamındadır. Aksi takdirde “B olmayan şeylerden hiçbir şey, daima C 

değildir.” doğru olur. Böyle bir önermede “hiçbir C daima B olmayan değildir.”e döndürülür. Döndürülen 

                                                 
755 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 108/135-136. 
756 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 108-109/136. 
757 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 49a-b. 
758 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 55a. 
759 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 51. 
760 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 224. 
761 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 108-109/136.; Semerúandí, MŞ, vr.: 76b. 
762 Bkz.: Semerkandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 9a. 
763 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 109/136-137. 
764 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 109/136-137. 
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bu önerme de “her C, daima B’dir.”i gerektirir.765 Görüldüğü gibi burada farklı bir durum ortaya çıktı: 

Döndürmeye başladığımız tümel olumsuz önermeye değil de, tümel olumlu önermeye dönebildik. 

Mümküne-i Àmme ve òÀããe; hÀricí, zihní ve hakíkí itibarlardan hiçbiri ile döndürülmez. Çünkü 

konunun, yüklemin çelişiğinden olumsuzlanan zorunlu olması ihtimali vardır. Örneğin: “Hiçbir zenci, 

imkÀn-ı òÀãã ile siyah değildir.” önermesi doğru olurken onun döndürmesi “bazı siyah olmayan şeyler, 

imkÀn-ı Àmm ile zenci olmayan değildir.”dir önermesidir ve yanlıştur. Çünkü “her siyah olmayan, zorunlu 

olarak zenci olmayandır.”766 

İster tümel olsun, ister tikel olsun hÀricí, hakíkí ve zihní itibardan olan bileşiklerden meşrÿùe-i 

òÀããÀ ve örfiye-i òÀããÀ dışındakiler tikel muùlaúa-i Àmme olarak döndürülürler. Bu iki òÀããa ise nicelikleri 

ne olursa olsun devamsızlık ile ile kayıtlı “óíníye-i muùlaúa” olarak döndürülür. Örneğin “bazı B olmayan 

şeyler, devamlı olmaksızın B olmayan olduğu müddetçe C’dir.”767 

Semerúandí çelişiğin döndürmesi başlığı altında son olarak birer cümle ile şartlıların 

döndürmesine de değinmektedir. Ona göre, luzÿm bildiren tümel olumlu bitişik şartlı bir önerme aynen 

kendisi gibi döndürülür. Tikel olumlusu, mukaddemin tÀlíden daha genel olma ihtimalinden dolayı 

döndürülmez. İster tümel ister tikel olsun olumsuzu ise tikel olumsuz olarak döndürülür. Ayrık şartlılara 

gelince onların düzenleri tabii değil de vaz’i olduğundan, yani mukaddem ve tÀlínin yeri sözün gereği 

olarak belirlendiğinden döndürmeleri olmamaktadır.768 

Burada, Semerúandí’nin açıkça döndürmeye konu etmeyişinden anlıyoruz ki, bitişik şartlıların 

ittifakileri de döndürülememektedir. 

Son olarak zikretmek istediğimiz şey, ters döndürmede de cihet sahibi önermelerin bazen 

nicelikleri ve cihetlerinin değişmekte olmasıdır. Semerúandí’nin bunu yekpare bir şekilde zikretmeyişi, 

konunun zaten açık olduğuna yorulabilir. 

 

1.1.1.1.    10101010---- Şartlı Şartlı Şartlı Şartlı Önermeler Önermeler Önermeler Önermeler    

Birinci olarak Semerkandí bitişik şartlı ve ayrık şartlı hakkında kısaca bilgi vermektedir. 

Semerúandí konuya doğrudan şartlıyı bitişik ve ayrık şartlıya ayırarak başlamaktadır. HÀlbuki daha önceki 

                                                 
765 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 110-111/137-138; Semerkandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 9a. 
766 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 109/136-137.; Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 9a-b. 
767 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 111/138; Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 9b. 
768 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 112/139; Semerúandí, MŞ, vr.: 78a; Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 9b. 
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konularda, önce konu ne ise onun tarifini yaparak başlıyor ve tarif konusundaki mülahazaları ele alıp 

kendi görüşünü ortaya koyuyordu.  

Semerúandí’ye göre şartlı; ya bitişik şartlı olur, ya da ayrık şartlı olur. Bitişik şartlı, kendisinde bir 

başka önermenin sübutuna dayanılarak bir önermenin sübutu hakkında hüküm vermekten, ya da bu sübutu 

olumsuzlamaktan ibarettir. Bu anlamda birincisi, olumluyu; ikincisi ise olumsuzu ifade eder. Ayrık şartlı 

ise kendisinde bir başka önerme ile bir önermeyi birbirinden ayırma ile hükmedilen önermedir. Ayrık 

şartlıda ayırma, hem varlık ve hem de yokluk bakımından olursa, bu ayrık şartlı “hakikiye” olarak 

isimlendirilir. Eğer sadece varlık bakımından hüküm ifade ederse, “manièatü’l-cem” olarak; yok eğer 

sadece yokluk bakımından hüküm ifade ederse, “manièatü’l-òulÿ” olarak isinlendirilir. Aynı şekilde ayrık 

şartlıdaki ayrılık olumsuzlanabilir. Dolayısıyla birincisi olumlu; ikincisi de olumsuz olur. 

Şartlı bir önermedeki birinci cüz “mukaddem (ön-bileşen)”, ikinci cüz ise “tÀlí (art-bileşen)” 

olarak isimlendirilir. Bitişik şartlı bir önermedeki mukaddem “gerektiren (melzÿm)”; tÀlí ise 

“gereken(lÀzım)” olarak isimlendirilir. Şartlı bir önermenin mukaddemi ve tÀlísi arasında şu üç tür iştirak 

ortaya çıkar: (1) Mukaddem ve tÀlí, her iki taraf bakımından ortak olabilirler. Bu ortaklık konu ve yüklem 

bakımından aynılık olabileceği gibi, önermenin döndürmesini gerektirmesi bakımından da olabilir. 

Örneğin “her ne zaman her insan canlı ise, bazı insanlar canlıdır.” önermesi birinci kısma girerken “her ne 

zaman her insan canlı ise, bazı canlılar insandır.” önermesi de ikinci kısma girer. (2) Mukaddem ve tÀlí, 

iki tarftan tek birinde ortaklık sağlayabilir. Bu ortaklık da sadece konu veya yüklem veya diğer tarafın 

konusu ile diğer tarafın yüklemi arasında olabilir. Örneğin “her ne zaman şey insan ise, canlıdır.” 

önermesi; “her ne zaman insan canlı ise, konuşan/düşünen canlıdır.” önermesi; “her ne zaman her insan 

canlı ise, bazı canlılar konuşan/düşünendir.” önermesi bu türden ortaklıkların ifadesidir. (3) Mukaddem ve 

tÀlí, her iki taraf bakımından ayrılırlar. 

Bitişik ve ayrık şartlı bir önerme; iki yüklemli önermeden, iki bitişik şartlıdan, iki ayrık şartlıdan, 

bir yüklemli ile bir bitişik şartlıdan ve son olarak da bir yüklemli ile bir ayrık şartlıdan oluşur.  

Bitişik şartlı bir önermede mukaddemin tÀlíden ayrılması tabiidir. Çünkü aralarındaki ilişki tÀbi 

olunan ve tÀbi olan ilişkisidir. Buna mukabil ayrık şartlıda bu ilişki söz konusu olmadığından dolayı 
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mukaddemin tÀlíden ayrılması vazèi, yani bir anlamda sözün düzenlenmesi gereğidir.769 Bu bilgiler 

geleneğe aittir. 770 

Semerúandí ikinci olarak bitişik ve ayrık şartlıyı hakkındaki incelemesini derinleştirmektedir. 

Eğer bir şartlı önermede mukaddem tÀlíyi gerektiriyorsa, buna bitişik şartlı önermede “luzÿmiye 

(gerektirme)” diyoruz. Eğer mukaddemin tÀlí’den ayrılmasını gerektiriyorsa, buna da ayrık şartlı 

önermede “èinÀdiye (ayrılma)” diyoruz. Buna mukabil bu ikisinin dışındaki durumu ise hem bitişik 

şartlıda ve hem de ayrık şartlıda “ittifakiye (raslantısal)” olarak isimlendiriyoruz. Bitişik şartlı bir 

önermede mukaddem tÀlínin “illeti” olurken, ayrık şartlı bir önermde mukaddem “tÀlínin mukabili” olur. 

Örneğin “Güneş doğduğunda gündüz mevcuttur.” bitişik şartlı önermesinde mukaddem tÀlínin illeti 

konumundadır.  Ancak “daima ya Güneş doğmuştur ya da gündüz mevcut değildir.” ayrık şartlı 

önermesinde mukaddem tÀlínin mukabili konumundadır. Bitişik şartlı bir önermede mukaddem bazen de  

“maèlÿl” olurken, ayrık şartlı bir önermede “tÀlínin mukabili” olur. Örneğin “her ne zaman gündüz 

mevcutsa, güneş doğmuştur.” bitişik şartlı önermesinde mukaddem tÀlínin maèlÿlu konumundadır. Buna 

mukabil “daima ya gündüz mevcut değildir ya da güneş doğmuştur.” ayrık şartlı önermesinde mukaddem 

tÀlínin mukabilinin illeti konumundadır. Bazen de bitişik şartlı bir önermede mukaddem “tÀlínin illetinin 

maèlÿlu” olur. Örneğin “her ne zaman gündüz mevcutsa, Àlem aydınlanmıştır.” bitişik şartlı önermesinde 

mukaddem tÀlínin illetinin maèlÿludur. Ancak “daima ya gündüz mevcuttur, ya da Àlem 

aydınlanmamıştır.” ayrık şartlı önermesinde ise mukaddem tÀlínin mukabilinin illetidir. Semerúandí’nin 

üçüncü hakkında düştüğü not, bitişik şartlıda onun iki görelinin birbirini gerektirme(telazumu) gibi 

olduğudur. Verdiği örnek ise babalık ve oğulluk örneğidir. Çünkü her ne zaman onlardan biri tahakkuk 

ederse, diğeri de tahakkuk eder. Ayrık şartlı noktai nazarından da durum aynıdır. “Daima ya babalık 

tahakkuk eder, ya da oğulluk tahakkuk etmez.” önermesi bunun örneğidir.  

Peki, ittifakiye olanlarda durum nasıldır? Semerúandí ÚısùÀs’da değil de, şerhinde buna örnek 

vermektedir. Bitişik şartlı için verdiği örnek şöyledir: Her ne zaman insan canlı ise, at cisimdir. Görüldüğü 

gibi mukaddem ve tÀlí arasında birbirlerini gerektirecek bir bağ olmaksızın, mukaddem ve tÀlí doğru 

olmak üzere bir araya rastlantısal olarak getirilmişlerdir. Ayrık şartlının hakikiyesi için verdiği örnek 

                                                 
769 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 112-113/140-141; Örnekler şerhten alınmıştır: Semerúandí, MŞ, vr.: 78a-79a; Aynı bilgiler 
için bkz: Semerúandí, BeşÀrÀt, vr.: 26a-b; Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 9b-10a. 
770 Bkz: F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 109-116; vr.:33a-34b; Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 51b-53a; Òunecí, Keşfu’l-
EsrÀr, vr.: 61a-62a; Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiúi, s. 71-79; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 54. 
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şöyledir: “Daima ya insan canlıdır, ya da at cisim değildir.” Manièatü’l-cem için verdiği örnek “daima ya 

insan canlı değildir, ya da at cisim değildir.” önermesidir. Manièatü’l -òulÿ için verdiği örnek ise “daima 

ya insan canlıdır, ya da at cisim değildir.” önermesidir. Verilen örneklerde görüldüğü gibi, mukaddem ve 

tÀlí, tabii olarak birbirinden ayırılamamaktadır. Görüldüğü gibi bunlar olumlulara ait durumlardır. 

Olumsuzlardaki durum nasıl olmaktadır? Bu sorunun cevabını da Semerúandí şerhte vermektedir. Kısaca 

luzÿmiye ve èinÀdiyede aradaki alakaya itibar edilmemesi; ittifakiyede de aradaki alakanın yok olmasıyla 

olumsuzlar ortaya çıkmaktadır. 

Luzÿmiyet bildiren olumlu bitişik şartlı doğru bir önermenin (1) mukaddem ve tÀlísi beraberce 

doğru olabilir. Örneğin “eğer insan canlı ise, cisimdir.” önermesi bu kabildendir. (2) Mukaddem ve tÀlínin 

her ikisi de yanlış olabilir. Bunun örneği olarak da “eğer insan taş ise, cemÀddır.” önermesi verilmektedir. 

(3) Diğer taraftan mukaddem yanlış, tÀlí doğru olabilirken, (4) mukaddem doğru, tÀlí yanlış olmaz. Çünkü 

doğru, yanlışı gerektirmez. Birinci durumun örneği “eğer insan taş ise, cisimdir.” önermesidir. 

Doğru olan ittifakiyede bu durum nasıldır? Semerúandí’ye göre eğer doğru ittifakiye kendisinde 

tÀlísinin doğru olduğu bir genel ise iki doğru ve mukaddemi de nefyetmeyen ve geriye kalanı da 

yanlışlamayan bir şartla tÀlísi doğru olandan oluşabilir. “Eğer insan canlı ise, at canlıdır.” önermesi iki 

doğrudan oluşanın; “eğer insan taş ise, at canlıdır.” önermesi de tÀlísi doğru olanın örneğidir. Eğer doğru 

ittifakiye, her iki tarafı da beraberce doğru olan bir özel ise, ancak iki doğrudan ve geriye kalanının yanlış 

olmasından oluşur. 

èİnÀdiye bildiren doğru bir ayrık şartlı önerme bir doğru, bir yanlış ve ondan oluşan manièatü’l-

cemden; iki yanlış ve ondan oluşan Manièatü’l-òulÿdan ve iki doğrudan oluşur. Bir doğru bir yanlış 

olması açıktır. Onlar beraberce bir araya getirilemedikleri gibi, beraberce de ortadan kaldırılamazlar. Biri 

doğru ise, diğerinin yanlış olması gerekir. Manièatü’l -cem de bir doğru, bir yanlış ve iki yanlıştan oluşur. 

Çünkü onda her iki taraf beraberce bir araya getirilemez. Bu durum onlardan birinin diğeri olmaksızın 

gerçekleşmesi anlamına gelir veya her ikisi beraberce yanlış olabilir. Bir doğru ve bir yanlışın örneği 

açıktır. İkisinin de yanlış olmasının örneği “ya insan ağaçtır, ya da taştır.” önermesidir. Ondan oluşan 

Manièatü’l-òulÿ ise bir doğru bir yanlış ve iki doğrudan oluşur. Çünkü onda her iki taraf beraberce 

yanlışlanamaz. Bu da onlardan biri diğeri olmaksızın gerçeleşir ve her ikisi doğru olabilir şeklinde ortaya 

çıkabilir. Bir doğru ve bir yanlışın durumu açıktır. İki doğrunun örneği ise “ ya insan cisimdir, ya da 

konuşan/düşünendir.” önermesidir. 
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Doğru olan ittifakiye ise, ister hakikiye, ister manièatü’l-cem veya òulÿ olsun ancak èinÀdiyenin 

oluştuğu şeylerden oluşur. Bunlar görüldüğü üzere, olumluların durumudur. Semerkandí’ye göre, 

olumsuzların durumu ise bunların aksidir.771 

Semerkandí’nin yukarıda verdiği bilgilerin kendisinden önceki geleneğe ait olduğunu, ilave bir 

kaydının olmadığını görmekteyiz.772 

Üçüncü olarak Semerúandí ayrık şartlı önerme üzerinde durmakta, kısa ancak özlü bilgiler 

vermektedir. 

Doğru olan ayrık şartlı hakikiye bir önerme, kendisi gibi bir önermeden ve çelişiğinden veya 

çelişiğine eşit bir önermeden oluşur. Çünkü böyle bir önermede her iki taraf beraberce bir araya 

getirilemedikleri gibi, beraberce de ortadan kaldırılamazlar. Birinci durum bir şeyle onun çelişiği 

arasındaki ilişkidir. Böyle bir ilişkide de beraberce ref veya beraberce cem olmaz. Çünkü iki çelişikten biri 

mutlaka doğrudur. İkinci durumda ortaya çıkan şey, bir önermenin çelişiğine eşit bir şeyle bulunmasıdır. 

Böyle bir durumda da çelişiğine eşit bir şeyle beraberce bir arada olamayacağı gibi, beraberce de ortadan 

kaldırılamaz. Çünkü eğer çelişiğine eşit bir şeyle bir arada bulunabilirse, çelişiği ile de bir arada 

bulunabilir demektir. Eğer çelişiğine eşit bir şeyle beraber ortadan kaldırılabilirse, çelişiği ile beraber de 

ortadan kaldırılabilir anlamına gelir. Her durumda uygun olmamaktadır. Birinci duruma Semerúandí’nin 

verdiği örnek şöyledir: Bu sayı ya çifttir, ya da çift değildir. İkinci duruma verdiği örnek ise “bu sayı ya 

çifftir, ya da tektir.” önermesidir. Bu iki örnekte görüldüğü gibi, ayrık şartlının mukaddemini tÀlísi ile bir 

araya getiremediğimiz gibi, beraberce de ortadan kaldıramıyoruz. 

Ayrık şartlı hakikiye bir önerme hakkında Semerkandí’nin dikkatimize sunduğu önemli bir nokta 

da onun sadece iki taraftan/parçadan oluşabileceğidir. Çünkü hakiki ayrım nasıl olursa olsun iki 

taraf/parça arasında olur. O zaman üç cüzden oluşursa ne olur? sorusu aklımıza gelmektedir. 

Semerúandí’nin bu sorumuza cevabı, hakikiyenin iki cüzü arasında ayrılmanın ortaya çıkmayacağıdır. 

Birinci cüz, ikincinin çelişiğini gerektirir. Eğer ikincinin çelişiği üçüncünün aynını gerektirmezse, bu 

durumda ikinci ve üçüncü arasında hakiki bir ayrım ortaya çıkmaz. Eğer birinci de üçüncüyü 

                                                 
771 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 113-114/141-143; Örnekler şerhten alınmıştır: Semerúandí, MŞ, vr.: 80a-80b; Aynı bilgiler 
için bkz: Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 10a-b. 
772 Bkz: F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 109-116; vr.:33a-34b; Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 51b-54b; Òunecí, Keşfu’l-
EsrÀr, vr.: 61a-63b; Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiúi, s. 71-79; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 55; Ùÿsí- èAllame Hıllí, el-
Cevheru’n-Naêíd, s. 40-44. 
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gerektirmezse, ikisi arasında da hakiki ayrım ortaya çıkmaz. Bundan dolayı hakikiye sadece iki 

taraftan/parçadan oluşur. Semerúandí burada bir noktaya dikkaet çekmektedir: Hakikiye bazen yüklemli 

ve ayrık şartlıdan oluştuğu için, ikiden fazla taraftan oluştuğu yanlışına düşüldüğüdür. Mukaddem 

yüklemli olur. TÀlísi de mukaddemin çelişiğine eşit olan manièatü’l-cem olur. 

Ayrık şartlı hakkındaki bilgilendirmeye Semerúandí manièatü’l-cem ile devam etmektedir. Ona 

göre manièatü’l-cem, bir önerme ve onun çelişiğinden daha özel olan bir önermeden oluşur. Çünkü 

manièatü’l-cemde, beraberce bir arada olmak imkÀnsızdır. Buna mukabil her iki taraf beraberce ortadan 

kaldırılabilir. Hakikiyenin aksine manièatü’l-cem, birçok taraftan/parçadan oluşabilir. Örneğin: ya şey 

insandır, ya attır, ya da kartaldır. 

Manièatü’l-òulÿya gelince, o, bir önerme ve çelişiğinden daha genel olan bir önermeden oluşur. 

Çünkü böyle bir önermede her iki taraf beraberce ortadan kaldırılamaz; ancak beraberce bir araya 

getirilebilir. Neden her iki taraf beraberce ortadan kaldırılamaz? Çünkü her iki taraf o zaman diğer tarafın 

çelişiğinden daha genel olur. Eğer bir yanlış ortaya çıkarsa, ikisinin de çelişiğinin yanlışlığı gerekli olur ve 

iki çelişik de yanlış oldukları için ortadan kaldırılabilir. Manièatü’l-òulÿ’da neden iki taraf bir araya 

getirilebilmektedir? Çünkü her bir taraf diğer tarafın çelişiğinden daha geneldir ve genel de daha özel 

olmaksızın bulunabilir. Bu durumda her ikisinin beraber olmasında bir sakınca olmamaktadır. Manièatü’l-

òulÿ konusunda dikkat çekilen bir nokta da onun da birden fazla taraftan oluşabileceğidir. Semerúandí’ye 

göre,  F. RÀzí 773 manièatü’l-òulÿ’nun sadece iki taraftan/parçadan oluşabileceğini kabul etmektedir. F. 

RÀzí’ye göre üç taraftan/parçadan oluşursa, böyle bir önermedeki iki taraf, diğerinin çelişiğinin 

gerekeni/lazımı olur. Bu durumda da ayırma harfini onlara dÀhil etmek mümkün olmaz, çünkü o zaman 

beraberce bir araya gelmeleri geçerli olacaktır. Eğer bir araya gelirlerse, ne òulÿ ne de cem ortaya çıkar. 

Semerúandí’ye göre böyle bir itiraz zayıftır. Çünkü bir şeyin iki gerekeninin/lazımının bütün suretlerde 

beraberce ortadan kaldırılması kabul edilir bir durum değildir. Örneğin “ya şey insan değildir, ya at 

değildir, ya da kartal değildir.” önermesini ele alalım. “İnsan değil” ve “at değil” kartalın iki 

gerekenidir/lazımıdır. Üstelik her ikisi beraber ortadan kaldırılabilir. Her ikisi ortadan kaldırıldığında ise 

önermenin “şey insandır ve attır.” şeklinde olması gerekir.774 Oysa böyle olmayacağı açıktır. 

                                                 
773 Bkz.: F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 112; vr.:33b 
774 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 114-115/141-143; Örnekler şerhten alınmıştır: Semerúandí, MŞ, vr.: 81a-b; Aynı bilgiler 
için bkz: Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 10a-b; Semerúandí, BeşÀrÀt, vr.: 26b-27a. 
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Semerúandí’nin yukarıda verdiği bilgiler, selefleri tarafından zikredilen bilgilerden ibarettir.775 

Ancak bir manièatü’l-òulÿnun ikiden fazla taraftan oluşması noktasında F. RÀzí’ye yönelttiği eleştiri söz 

konusudur. Görebildiğimiz kadarıyla Semerúandí’nin bu itirazı başta İbn SínÀ776 olmak üzere Òunecí777 ve 

Ebherí778 tarafından da dile getirilmektedir. Bu noktada şu kaydı zikredelim: Aynı geleneğin içinde 

olmakla beraber Urmeví F. RÀzí’ye katılarak maniÀtü’l-òulÿnun iki taraftan oluşacağını kabul 

etmektedir.779 Ancak MeùÀli’nin şarihi Úuùbu’d-Dín er-RÀzí ise Urmeví’ye katılmamaktadır.780 

Semerkandí dördüncü olarak şartlı önermenin nicelikleri hakkında bilgi vermektedir. Şartlı 

önermelerde tıpkı yüklemli önermeler gibi nicelikleri belirli olanlar, nicelikleri belirsiz olanlar ve tekil 

nicelik sahibi olanlar olarak üç kısma ayrılırlar.781  Şartlı bir önermede nicelik durumu, “zaman” ve 

“farzetme” bakımındandır. Örneğin luzÿmiyet veya èinÀdiye bildiren bir önermenin tümelliği “zamanların 

ve farzetmenin tamamını kapsaması” bakımından olur. Bitişik şartlı ve olumlu luzÿmiyet bildiren bir 

önermenin tümelliği mukaddemin tÀlíyi her zaman ve halde gerektirmesi sonucu ortaya çıkar. èİnÀdiye 

bildiren ayrık şartlı ve olumlu önermede tümellik, mukaddemin tÀlíden her zaman ve durumda ayrı 

olmasıyla gerçekleşir. Luzÿmiye ve èinÀdiyenin tekillikleri de belirli bir zamana ve farzetmeye tahsis 

edilmekle gerçekleşir. Yoksa şartlıda nicelik, mukaddemin başında nicelik olarak umum ve husus bildiren 

ifadenin bulunmasıyla gerçekleşmez.782 Çünkü şartlı önermede mukaddem ve tÀlí iki tikel veya tekil olur, 

ancak şartlı önerme tümel olabilir. Örneğin “her ne zaman bazı canlılar insan ise, bazı canlılar 

konuşan/düşünendir.” ve “her ne zaman Zeyd kÀtip ise, parmaklarını hareket ettirir.”783 önermelerinde 

birinci önermenin mukaddemi ve tÀlísi yüklemliye özgü “bazı” tikel niceleyicisini taşımaktadır. İkinci 

önermede ise “Zeyd” tekil şahsı vardır. Buna karşın bu iki şartlı önerme de tümeldir. 

                                                 
775 Bkz: İbn SinÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 242-252; es-SÀví, el-BeãÀir, s. 160-163; F. RÀzí, el-Mulaòòaã,  s. 110-
113; vr.:33a-4b; Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 54a-55b; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 62b-63b; Ebherí, Keşfu’l-
ÓaúÀiúi, s. 77-80; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 55-57; Ùÿsí- èAllame Hıllí, el-Cevheru’n-Naêíd, s. 45-47. 
776 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 255. 
777 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 63a. 
778 Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiúi, s. 78. 
779 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 56. 
780 Ú. RÀzí, LevÀmièu’l-EsrÀr, s. 212. 
781 Semerúandí, MŞ, vr.: 81b. 
782 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 116/143-145. 
783 Semerúandí, MŞ, vr.: 81b. 
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Tikel olumlularda ise luzÿm ve èinÀd, bazı zaman ve durumlara delÀlet ettiğinde ortaya çıkar. 

Örneğin “bazen şey canlı olduğunda, insandır.”, “bazen ya şey canlıdır, ya da cemÀddır.”, “bazen ya şey 

hareketlidir, ya da sakindir.” önermeleri zaman ve durumların bazılarında delÀlet etmektedir.784 

Şartlı bir önermenin niceliğinin belirsizliğini nasıl anlamalıyız? Bu sorunun cevabı, başta 

zikrettiğimiz kayıtta gizlidir. İster bitişik şartlı, ister ayrık şartlı olsun, eğer ittisal/birleştirme ve 

infisal/ayırma herhangi bir zaman ve durum kaydı içermiyorsa, şartlı önerme niceliği belirsiz bir 

konumdadır. Örneğin “eğer güneş doğarsa, gündüz mevcut olur.”, “ya sayı çift olur, ya da tek olur.” 

önermeleri nicelikleri belirsiz önermelerdir.785 

Geriye kalan soru, olumsuzların nicelik ifadelerinin nasıl olduğudur. İster bitişik şartlı, ister ayrık 

şartlı olsun tümel olumsuz bir önerme, luzÿmun, èinÀdın ve ittifakın her zaman ve durumdan 

kaldırılmasıdır. Tikel olumsuz ise onların bazı zaman ve durumlardan kaldırılmasıdır.786 

O halde şartlıdaki zaman ve durumu tümellik ve tikellik olarak kayıt altına alan bir nicelik ifadesi 

var mıdır? Bu sorunun cevabı evettir. Bunları da Semerúandí şöyle zikretmektedir:  

 

                                                 
784 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 117/146. 
785 Semerúandí, MŞ, vr.: 83a. 
786 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 117-118/145-146.; Semerúandí, MŞ, vr.: 83a. 
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Semerúandí’ye göre “-ı/i..zaman (iõÀ)”, “eğer (in)”, “şayet (lev)” bitişik şartlıda; “ya (immÀ)” ise 

ayrık şartlıda niceliği belirsiz olan önermede kullanılır. Eğer bu ifadeler belirli bir durum ve zaman ile 

kullanılırsa, bu durumda şartlı önerme “tekil nicelik” bildiren önerme olur.787 

Semerúandí şartlıların niceliklerini ele aldığı bu bahis altında kısaca onların cihetlerine de 

değinmektedir. Tıpkı yüklemliler gibi şartlıların da cihetleri vardır. Bir bitişik şartlı “zarure-i mutlaka, 

vaktiye, münteşire, vucudiye, mümküne” olabilir. Bilinmesi gereken şey, bu cihetlerin tÀlínin cihetleri 

olduğudur.788 Semerúandí, bu bilgisinin kaynağı olarak ÚısùÀs’ta zikretmemekle beraber şerhinde İbn 

SínÀ’yı göstermektedir.789 

Beşinci olarak Semerúandí, luzÿmiyet bildiren tikel olumlu bir önermenin tikellik durumunu 

inceleme konusu yapmaktadır. Luzÿmiyet bildiren olumlu bir önermenin tümel olması, her hal ve 

zamanda tÀlínin mukaddemi gerektirmesi ile ortaya çıkar. Böyle bir durumun ortaya çıkması da 

mukaddemin tabiatının bizzat kendisinin tÀlíyi gerektirmesi şartına bağlıdır.790 Tümel olumlu önermede 

durum böyle iken tikel olumlu önermede durum nasıldır? Semerúandí’ye göre bu nokta bilinmesi gereken 

önemli bir konudur. Luzÿmiyet bildiren tikel olumlu önerme ya tümelin zımnında olur ya da tümelin 

dışında ondan soyut olarak bulunur.791 Tümelin zımnında, yani kaplamından olması açıktır.  Çünkü her ne 

zaman tümel doğru olursa, tikel de zorunlu olarak doğru olur.792 Peki, ama tümelin kaplamında değilse 

durum nasıl gerçekleşmektedir? Örneğin, diyor Semerkandí “bazen şey canlı olduğunda, insandır.”793 

önermesini ele alalım. Burada mukaddemin tabiatının bizzat kendisinin zorunlu olarak tÀlíyi 

gerektirmediği açıkça bilinmektedir. Buradaki gerektirme tümelin kapsamının dışında bir şeydir. Dahası 

buradaki gerektirme mukaddemin tabiatına ilave edilen bir şey dolayısıyladır. O zaman ortaya çıkan şey, 

tÀlíyi gerektiren durum bir “toplam/bütün (el-mecmuè)”dür. Bu durumda mulazemet/birbirini gerektirme 

bu bütüne nisbetle söylenirse “tümel”; tikelin mukaddemine nisbetle söylenirse “tikel” olur. Yukarıdaki 

örneği göz önüne alırsak canlının bizatihi tabiatı, tümelin kapsamında bir şeyle olarak tümel bir 

gerektirme ile gerektirmesi dışında insanı gerektirmez. Belki canlının insanı gerektirmesi, onun varlığına 

                                                 
787 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 118/146-147; Semerúandí, MŞ, vr.: 83b. 
788 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 118-119/147 
789 Semerúandí, MŞ, vr.: 83a. 
790 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 119/147-148. 
791 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 119/148. 
792 Semerúandí, MŞ, vr.: 84a. 
793 Semerúandí, MŞ, vr.: 84a. 
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insan için bir payın eklenmesi dolayısıyladır. Zatı itibariyle burada ihtiyaç duyulan şey, bir pay/hisse 

olarak canlıdır. İşte tam bu noktada eğer mulazemet/birbirini gerektirme bu pay/hisse olarak canlıya 

nisbetle söylenirse “tümel”; sadece canlı olması bakımından canlıya söylenirse “tikel” olur. Çünkü artık 

bu canlı, bazı hallerle beraberdir ve canlının paylı/hisseli varlığı, insanı gerektirecek şekildedir. 

Semerúandí’nin bu noktada düştüğü not, toplam olması bakımından bir şeyin gerektirmesine faydası az 

olduğundan dolayı, zorunlu ihtiyaç hallerinde itibar edilir, şeklindedir. Çünkü döndürmelerden elde edilen 

hükümler, kıyasların sonuçları ve bunların dışındaki şeylere, ancak mutlak olarak tabii olmaları durumuna 

kıyasla itibar edilir. Çünkü insan canlıyı tümel olarak gerektirirken, canlı insanı tikel olarak gerektirir. 

Önermenin taraflarını, diyor Semerúandí, herhangi bir kayıt altına almadan almak gerektiğini bilmek 

gerekir; aksi durumda hükümler konusunda birçok yanlış ortaya çıkar. Buradan ortaya çıkan şey, tümelin 

kapsamından olmayan tikelin mukaddemi, kendisiyle beraber olan bir şart olmaksızın tÀlísini 

gerektirmemesidir.794 Bu şartın zorunlu olması gerekir, aksi takdirde gerçekleşmez. Çünkü luzÿm ve 

èinÀdda şart koşulan şey, mukaddemin tÀlísiz olmamasıdır. Zorunlu olduğu zaman da ya mukaddemin 

tabiatının bir ferdine arız olur. Bunun örneği bazı canlının insanı gerektirmesidir. Zorunlu olduğu zaman 

bazen de herhangi bir zamanda mukaddemin tabiatına arız olur. Örneğin “bazen şey insan olduğunda, 

gelişmeye/büyümeye vakıftır.” önermesi böyledir. Zira mukaddemin bizzat tabiatına herhangi bir zaman 

ilişen şey, onun tarafından gerektirilmektedir.795 ÚısùÀs’ta değil ama, bir başka eserinde Semerúandí, 

èinÀdiye” bildiren ayrık şartlı önerme içinde durumun aynı olduğunu söylemektedir.796 

Semerúandí şartlı önermede altıncı olarak şartlı önermenin basit ve bileşik önermeye nasıl 

dönüştüğü hakkında bilgi vermektedir. Şartlı bir önermede, aradaki şart kaldırıldığında, geriye iki hüküm 

kalmaktadır. O halde şartlı bir önerme hangi şekilde bileşik bir önerme haline gelir? 

Olumlu bitişik şartlı önermede tÀlí birden fazla hükmü içeriyorsa ise önerme bileşik olur.797 Ortaya 

çıkan bu bileşik önerme hem nicelik ve hem de nitelik olarak asıl önermeyle uygunluk da gösterir. TÀlísi 

çoğaltılan şartlı eğer ittifakiye olan bitişik şartlı ise, bileşik önerme haline gelen şartlıda herhangi bir 

                                                 
794 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 120/148; Semerúandí, MŞ, vr.: 84a. 
795 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 121/149; Semerúandí, MŞ, vr.: 84a-b. 
796 Semerúandí, el-MèuteúÀdÀt, vr.: 10b. 
797 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 124/52. 
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değişiklik olmaz ve o da ittifakiye bitişik şartlı olur.798 Olumsuz olan bitişik şartlı da durum nedir? 

Semerkandí’ye göre, tÀlísi çoğalsa bile bileşik önerme olmaz.799 

Peki, şartlı bir önermenin mukaddemi çoğaldığında bileşik bir önerme olabilir mi?  

Semerúandí bu soruya cevap verirken ÚısùÀs’ta ve şerhinde kim olduklarını açıklığa 

kavuşturmadığı bir grubun görüşleriyle cevap vermektedir. Bu gruba göre, mukaddem çoğaldığında şartlı 

önerme bileşik önerme haline gelir. Ancak ortaya çıkan önerme, asıl önerme ister tümel olsun ister tikel 

olsun fark etmeksizin tikel olur.  Ancak Semerúandí, bu grubun görüşünü kabul etmemektedir.800  

Buna mukabil şartlı önerme olumsuz olduğunda mukaddem çoğalırsa, şartlı önerme bileşik 

önermeye dönüşür mü? 

Semerúandí ÚısùÀs’ta herhangi bir ayrıntıya girmeksizin ve örnek de vermeksizin yukarıdaki 

sorunun cevabını olumlu şekilde vermektedir. Düştüğü kayıt, ortaya çıkan bileşik önermenin tikel 

olacağıdır.801 

Bu noktada aklımıza manièatü’l-òulÿ ve cem’de mukaddem ve tÀlí birden fazla olduğunda önerme 

hangi kategoride olacaktır? sorusu gelmektedir. 

Semerúandí’ye göre, eğer manièatü’l-òulÿ olumlu olduğunda mukaddem ve tÀlísi birden fazla 

olursa, manièatü’l-òulÿ bileşik önerme olur. Çünkü böyle bir durumda her bir tarafın çelişiği diğer tarafın 

aynını ve bütünde parçayı gerektirir.802 Anlaşılan bu durum manièatü’l-òulÿ “èinÀdiye” olduğu zamandır. 

Peki, “ittifakiye” olduğu zaman bu ayrık şartlı önerme çoğalacak mıdır, yani bileşik önerme haline 

dönüşecek midir? Semerúandí bu sorunun cevabını ÚısùÀs’ta değil de, şerhinde vermektedir. Ayrık şartlı 

önerme “ittifakiye” olsa da durum değişmez; önerme aynı şekilde bileşik önerme halini alır.803 

Manièatü’l-cem’e gelince, Semerúandí’ye göre, bu şartlı önermenin mukaddem ve tÀlísi çoğalsa 

da önerme çoğalmaz, yani bileşik bir önerme halini almaz. Çünkü eğer manièatü’l-cem’in iki cüzünden 

biri diğerinin çelişiğini gerektirirse, bu durumda diğerinin çelişiği her bir cüzün çelişiğini 

gerektirmeyebilir. Semerúandí’ye göre bunlar, manièatü’l-cem ve òulÿ olumlu olduklarında ortaya çıkan 

durumlaradır.804 

                                                 
798 Semerúandí, MŞ, vr.: 86b. 
799 Semerúandí, MŞ, vr.: 87a. 
800 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 124/153. 
801 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 124/153; Semerúandí, MŞ, vr.: 87a. 
802 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 124/153. 
803 Semerúandí, MŞ, vr.: 87a. 
804 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 124-125/153-154; Semerúandí, MŞ, vr.: 87a-b. 
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O zaman her ikisi olumsuz olduğunda durum değişmektedir. Burada çoğalma, manièatü’l-

òulÿ’nun değil de,  sadece manièatü’l-cemin lazımı/gerekeni olur.805 

Son olarak Semerkandí hakikiyenin durumu hakkında bilgi vermektedir. Ona göre, hakikiye ister 

olumlu ister olumsuz olsun, çoğalma bakımından manièatü’l-cem ve òulÿ ile aynı hükmü alır.806 Olumlu 

hakikiyenin onlara tabi olması durumunda, her iki taraftan biri çoğalırsa, manièatü’l-cem değil ama, 

manièatü’l-òulÿ tek bir tarafa nisbetle çoğalır. Olumsuz hakikiye olarak tabi olması ise, eğer olumsuz 

hakikiyenin doğruluğu, her iki tarafın yanlışlığı ihtimali ile olursa, manièatü’l-òulÿ sadece tek bir cüze 

nisbetle çoğalır. Yok, eğer her iki tarafın doğruluğu ihtimali ile olursa, manièatü’l-cem çoğalır.807 

Semerúandí’nin yukarıda verdiği bilgilerin geleneğe ilişkin bir ziyade getirmediğini ifade edelim. 

Zira İbn SínÀ bu konu hakkında KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın ÚıyÀs kitabında ayrıntılı bilgi vermektedir.808 

Semerúandí  “uyarı (tenbíh)” başlığı altında bir konuya daha dikkat çekmektedir:  Bitişik ve ayrık 

şartlıda, bitişme ve ayrılma ifade eden harfin mukaddemin konusundan önce veya sonra kullanıldığında 

ortaya çıkan durumdur. Eğer bitişme ve ayrılma ifade eden harf, mukaddemin konusundan sonraya 

bırakılırsa, bu şartlı önerme “suret olarak yüklemliye benzer.” Buna karşın şartlı olma vasfını korur.809 

Şerhte Semerúandí “benzer” ifadesinin kullanıldığını “yüklemli olur” ifadesinin kullanılmadığını, bunun 

da o şartlı önermenin şartlı olma niteliğini koruduğu anlamına geldiğini söylemektedir. Örneğin “Güneş 

eğereğereğereğer doğarsa, gündüz mevcut olur (eş-Şemsu inininin kÀnet ùaliaèten, fe’n-nehÀru mevcÿdun)” önermesinde, 

güneş mübteda, şart bildiren ifade de haberdir. Burada şart bildiren harf mukaddemin konusundan sonra 

gelse de şartlı olma hali baki kalmaktadır.810 

İbn SínÀ da bu konuyu KitÀbu’ş-ŞifÀ´nın ÚıyÀs Kitabı’nda ele almış, Semerúandí’nin “benzer” ve 

“oldu” ayrımının kaynağı olarak böyle bir önermenin “cidden yüklemliye yakın bir önerme” olacağını 

zikretmiştir. Hatta bitişme bildiren harf, eğer mukaddemin konusundan önce kullanılırsa bu önermenin 

kesinlikle yüklemli olmadığı, ancak yüklemliyi gerektirebileceği notunu da düşmektedir.811 

Ayrık şartlıda ayrılma bildiren harfin mukaddemin konusundan sonra gelmesi durumundan 

önermede ne gibi bir değişiklik olacaktır? 

                                                 
805 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 124/153; Semerúandí, MŞ, vr.: 87b. 
806 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 124/153. 
807 Semerúandí, MŞ, vr.: 87b. 
808 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 255—256. 
809 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 125/153-154. 
810 Semerúandí, MŞ, vr.: 87b. 
811 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 257. 



 177 

Eğer manièatü’l-òulÿ olan ayrık şartlı önerme, konuda ortak iki tümelden oluşursa ve akabinde de 

ayrılma bildiren harf mukaddemin konusundan sonra gelirse, bu ayrık şartlı önerme hakikiyeye dönüşür. 

Örneğin “daima ya her canlı insandır, ya da her canlı insan değildir.” önermesini ele alalım. Görüldüğü 

gibi bu önerme, iki tümelin bir arada olmasını imkÀnsız kılan manièatü’l-cemdir. Buna mukabil “her canlı 

ya insandır, ya da değildir.” dediğimiz zaman, önerme “hakikiye” olur. Çünkü böyle bir durumda onun 

manası “canlının fertlerinden tek tek her birinin ya insan olduğu ya da insan olmadığı”dır. Açıktır ki, 

burada onlar, ne beraberce bir araya getiriliebiliyorlar ve ne de beraberce ortadan kaldırılabiliyorlar.812 

İbn SínÀ’nın bu konuyu da KitÀbu’ş-Şifa’nın KıyÀs Kitabı’nda ele aldığını, konudan sonra gelen 

ayırma harfiyle oluşturulmuş ayrık şartlı önermenin “yüklemli kuvvetinde” olduğunu, ama tercih edilenin 

ayırma harfinin önce gelmesi olduğunu zikretmektedir.813 

Bu noktadaki açıklamaların Arap dili açısından olduğunu zikretmekle beraber, dikkatli 

bakıldığında ayırma harfinin sonradan kullanıldığı önermenin dilimiz açısından da yüklemliye yakın 

olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bitişik şartlı açısından bakıldığında, dilimiz açısından bu ayrımı 

yapmak biraz daha zor gibi görünmektedir. 

 

1.1.1.1.    11111111---- Şartlıların Birbirini Gerektirmesi (Tel Şartlıların Birbirini Gerektirmesi (Tel Şartlıların Birbirini Gerektirmesi (Tel Şartlıların Birbirini Gerektirmesi (TelÀÀÀÀzumu) ve Biribirinden Ayrılması (Teèanudü)zumu) ve Biribirinden Ayrılması (Teèanudü)zumu) ve Biribirinden Ayrılması (Teèanudü)zumu) ve Biribirinden Ayrılması (Teèanudü)    

Bu konu İbn SínÀ tarafından KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın KıyÀs Kitabı’nda814 ele alınıp inceleme konusu 

yapılırken, F. RÀzí sonrası mantıkçılar tarafından önermeler ve hükümleri başlığı altında ele alınıp 

incelenmektedir. F. RÀzí herhangi bir ek fasıl ayırmaksızın bitişik ve ayrık şartlının altında incelemektedir 

bu konuyu.815 Keşşí816 şartlıları ele aldığı faslın altında dördüncü bahis ve Òunecí817 de aynı şekilde 

şartlıları inceleme konusu yaptığı fasıl altında beşinci bahis olarak inceleme konusu yapmaktadır. 

Müellifimizin çağdaşlarından Urmeví ise bu konuyu seleflerinden farklı olarak ayrı bir bahis altında 

inceleme konusu yapmaktadır.818 Semerúandí de bu konuyu tıpkı Urmeví gibi farklı bir bahis altında 

                                                 
812 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 125/153-154; Semerúandí, MŞ, vr.: 87b. 
813 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 257—258. 
814 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 361—373. 
815 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 126-128/Laleli, vr.: 37b-38a. 
816 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr. 56a-b. 
817 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 65a-70b. 
818 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 58—64. 
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inceleme konusu yapmaktadır.819 Bu tercihlerin konunun mahiyetine tealluk eden bir yönünün olduğunu 

düşünmüyoruz. 

 Semerúandí, bu konuyu beş başlık, bir ek ve bir de son söz olarak ele alıp incelmektedir. Birinci 

olarak sadece bitişik şartlıların birbirini gerektirmesini ele almaktadır. Buradaki kural, İbn SínÀ kaynaklı820 

olmak üzere, ‘iki bitişik şartlının nicelikleri ve mukaddemleri bakımından aynı, nitelikleri bakımından 

farklı ve tÀlíleri bakımından çelişik olmalarıdır.’821 İkinci olarak cins bakımından aynı olan ayrık şartlıların 

birbirini gerektirmesini ele almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken şey, ayrık şartlı bir önermede 

hakikiye hakikiye ile, manièatü’l-cem manièatü’l-cem ile, manièatü’l-òulÿ manièatü’l-òulÿ ile birbirini 

gerektirme ilişkisi içine girmesidir. Üçüncü olarak cins bakımından farklı olan ayrık şartlıların birbirini 

gerektirmesini ele almaktadır. Dördüncü olarak bitişik ve ayrık şartlıların bir birini gerektirmesini; beşinci 

olarak da cins bakımından aynı ve karışık olan bitişik ve ayrık şartlıların birbirinden ayrılmasını inceleme 

konusu yapmaktadır. Daha sonra ek (tezníb)te ise yüklemlinin bitişik şartlı bir önermeyi nasıl 

gerektirdiğine kısaca değindikten sonra sonsöz (òÀtime) kısmında şartlıların nasıl “bozuk/muharref” 

olduklarına ilişkin özlü bir bilgi vermektedir. 

    

2. 2. 2. 2. HÜKÜMHÜKÜMHÜKÜMHÜKÜMLER MANTIĞININ AMACILER MANTIĞININ AMACILER MANTIĞININ AMACILER MANTIĞININ AMACI: KIYAS VE HÜKÜMLERİ: KIYAS VE HÜKÜMLERİ: KIYAS VE HÜKÜMLERİ: KIYAS VE HÜKÜMLERİ    

Semerúandí, ikinci maksat olarak kıyası ele almaktadır. Birinci maksat olarak tarifi inceleme 

konusu yapmıştı. Burada kıyası “maksat (amaç)” olarak isimlendirmesi, buraya kadar anlatılan konuların 

kıyas için temel ön bilgiler olması bakımındandır. Bu türden tasnif mantığın bilinmeyenleri elde etme 

aracı olmasına da uygundur. Birinci maksatla bilinmeyen tasavvurlar; ikinci maksatla bilinmeyen tasdikler 

elde edilmektedir. Semerúandí kıyas konusunu iki ana başlık altında incelemektedir: Birincisi, kıyasın 

tarifi ve bu tarif sonucu ortaya çıkan bazı tartışmaların ele alınması; ikincisi, kıyasın türleridir. 

2.12.12.12.1---- Kıyasın Tarifi ve Bazı Mülahazalar Kıyasın Tarifi ve Bazı Mülahazalar Kıyasın Tarifi ve Bazı Mülahazalar Kıyasın Tarifi ve Bazı Mülahazalar    

Semerúandí ÚısùÀs’ta , kıyas hakkında herhangi bir ön giriş yapmaksızın doğrudan onu iki fasıla 

ayırır ve birinci fasılda tarifi bağlamında ortaya çıkan veya çıkabilecek olan tartışmaları ele almaktadır.822  

Ancak kendi şerhinde daha önce zikrettiği bilgiyi tekrar bir giriş mahiyetinde sunmaktadır:  

                                                 
819 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 126—130/155—161. 
820 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 366. 
821 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 126-128/161-164; Semerúandí, MŞ, vr.: 88a. 
822 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 131—132/161-163. 
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Mantık ilminden maksat bilinmeyen tasavvurların ve tasdiklerin elde edilmesidir. Tasavvurları 

elde etmemize yardımcı olan şey tarif; tasdikleri elde etmemize yardımcı olan şey ise delíl 

olarak bilinir. Birinci maksat, tarifin bilgisidir ve o, daha önce geçti. İkinci maksat, delíldir (el-

óuccet) ve o da kıyas ve ona bağlı konular (tÀbíleri)dır.823  

Burada dikkat çeken birkaç nokta var. Birincisi, ‘delíl, Semerúandí tarafından sadece ‘kıyas’ 

olarak karşılanmıştır. Ancak “her kıyas delíldir; ancak her delíl kıyas değildir.” Çünkü kıyasın da dışında, 

daha sonra müellifin de kısaca ele alacağı gibi, “tümevarım (istiúrÀ) ve “analoji (temåíl)” gibi 

delíllendirme yolları vardır.824 Diğer taraftan Semerkandí kıyas dışındaki iki akıl yürütme türünü burada 

zikretmemektedir. Onları daha sonra “kıyasa bağlı konular (tevÀbiuè’l-úıyÀs)” başlığı altında 

incelemektedir. Orada her ikisini de oldukça kısa ele almaktadır. Ancak biz onları burada kısaca ele 

alacağız. İstikra, tikellerin subutu ile hükmün tümel hakkında ıspatından ibarettir. Eğer tikeller tümüyle 

kapsanırsa “tam istikra” veya “kıyas-ı mukassim” olarak isimlendirilir. İstikra bu durumda kesin bilgi 

verir. Eğer tümeller tümüyle kapsanmaz ise kesin bilgi vermez.825 Analoji (temåíl) İslam hukuçuları 

tarafından “kıyas” olarak isimlendirilir.826 Semerúandí onu ‘bir şeyi benzerliğinden dolayı hükmü sabit 

olan bir şeye dÀhil etmek’ olarak tarif etmektedir. Benzeyen ve benzetilen arasındaki ortaklığın illeti sabit 

olmadıkça kesin bilgi vermez.827 Semerúandí, ÚısùÀs’ta, bu iki akıl yürütme üzerinde durmamaktadır. 

Onun bu tutumu kendisinden önceki geleneğe özgüdür denilebilir. Çünkü mantıkçılar için yakíní bilgiye 

ulaştıran akıl yürütme yöntemi kıyastır. İkincisi, kıyas vurgusunun ardından burhÀn ile ilgili hiçbir şey 

söylememektedir. Gerçi “tÀbíleri” ifadesi bununla ilişkilendirilebilir, ancak açık bir ifadesinin olmaması 

mantık ilminin merkezine kıyası koyduğunu söylemeyi olanaklı kılmaktadır. Bu, genele ait bir bilgi 

olmakla beraber Aristoteles I. Analitikler (KitÀbu’t-Taólíli’l-ßlÀ) girişte açıkça ‘araştırılan şeyin burhÀn 

ve amacın da burhÀni bilgi’ olduğunu ifade ederken828; ÚısùÀs’ın en önemli otoritesi İbn SínÀ da KitÀbu’ş-

ŞifÀ’nın Kıyas Kitabı’na ‘mantık sanatından öncelikli ve bizzat kastedilenin kıyasın bilgisi olduğunu, 

burada araştırma konusu olan şeyin burhÀni kıyaslar olduğunu, çünkü onların bize burhÀni bilgiler 

konusunda fayda sağladığını; ikincil olarak mantıktan kastedilenin diğer dört tür kıyasın bilgisi olduğunu’ 

                                                 
823 Semerúandí, MŞ, vr.: 94a. 
824 Bkz.: Bingöl, Abdulkuddüs, “Şemsu’d-Din Muhammed b. Eşref al-Semerkandi’nin (öl. 1302)’nin Kıstas’ında 
Kıyas Teorisi”, Felsefe Dünyası, Sayı: 20, Bahar 1996, s. 10. 
825 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 216/257. 
826 Semerúandí, MŞ, vr.: 142b. 
827 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 216/257. 
828 Aristoteles, KitÀbu’t-Taólíli’l-ßlÀ,(Manùıúu Arisùÿ-I içinde) Tahkik: Abdurrahman Bedevi, Kuveyt-Beyrut, 1980, 
s.137—138.  
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söyleyerek başlamaktadır.829 Bir başka eserinde İbn SínÀ kıyas bahsine “bu kitabın araştırma konusu, 

burhÀn olan ikinci kitap ile bitişiktir. Ve bizim için burada amaç da burhani bilgiyi elde etmektir” şeklinde 

giriş yapmaktadır.830  Semerkandí böyle bir tartışmayı ziyade kabul etmiş olabilir. Çünkü daha genel olan 

bilinirse, daha özel olan kolay bilinecektir. Şimdi ÚısùÀs’taki sıra gözetilerek Semerúandí’nin kıyas 

hakkındaki düşünceleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Birinci ana başlık altında Semerúandí kıyasın Aristoteles kaynaklı831 “ortaya konulduklarında 

zatları gereği başka bir sözün gerekli olduğu önermelerden oluşan sözdür (ve huve úavlun muellfun min 

úaêÀya metÀ süllimet lezime li-õÀtihi úavlÿn Àòarun)’ şeklindeki tarifini vererek başlamaktadır.832 

Aristoteles kaynaklı bu tarifin Semerúandí’nin bütün selefleri tarafından aynıyla alındığını, bu tarifin 

şerhleri yapılarak açılımlar sağlanılmaya çalışıldığını söylemek mümkündür.833 Semerúandí, tarif noktai 

nazarından yaptığı kıyas tarifini tekrar tahlil etmektedir. Ona göre “söz (el-úavl)” bu tarif için uzak cins 

gibidir ve ayrıca telaffuz edilen ve akledilenden de daha geneldir. “Önermeler ( min úaêÀyÀ)” ibaresi ile 

birden fazla önermenin olması gerektiği kastedilir. Bununla düz ve ters döndürme gibi tek bir önerme 

üzerinde gerçekleştirilen bazı değişiklikler sonucu elde edilen sonuçlar dışarıda bırakılmaya çalışılmıştır. 

Haddi zatında düz ve ters döndürme gibi işlemler sonucu önermenin zatı gereği yeni bir önerme elde 

edilse bile  “önermeler”den olmadığı da açıktır. Semeúandí burada bir noktaya daha işaret etmektedir. O 

da “önermeler” kaydı ile tek başına bir şartlı önermenin kıyas gibi anlaşılamaması gerektiğidir. Çünkü 

şartlı önermelerin tarafları, telif esnasında doğruluk ve yanlışlık ihtimali almadıkları için iki ayrı önerme 

değildirler. Bu yüzden onları iki önermeden oluşuyor kabul edip, kıyas makamında kabul etmek doğru 

değildir.834 “Ortaya konulduklarında (metÀ süllimet)” kaydı ise hem doğru olan ve hem de doğru olmayan 

öncülleri kapsamaktadır. Bu kayıt önermelerin kendilerinde bizzat doğru ve yanlış olmaları ile ilgilenmez. 
                                                 
829 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 3. 
830 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 26a. 
831 Bkz.: Aristoteles’in tarifi şöyledir: “emme’l-úıyÀsu fehuve úavlun iõÀ vuêièat fíhi eşyÀun ekåeru min vaóidin 
lezime şey’un mÀ Àòara mine’l-ıøùırÀri li tilke’l-vucÿdi’l-eşyÀ’il-mevêuèati biõÀtiha.” (Aristoteles, KitÀbu’t-Taólíli’l-
ßlÀ, s. 142) Aristoteles’in Topika’daki tarifi ise şöyledir: “İnne’l-úıyÀse úavlun iõÀ vuêièat fíhi eşyÀu lezime min 
tilke’l-eşyÀi’l-mevêuèati şey’un aòara àayruha mine’l-iêùırÀri.”(Aristoteles, KitÀbu’l-ÙupíúÀ,(Manùıúu Arisùÿ-II 
içinde) Tahkik: Abdurrahman Bedevi, Kuveyt-Beyrut, 1980, s. 489.) 
832 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 131/161; benzer bilgiler için bkz: Semerúandí, BeşÀrÀt,  vr.: 52b; Semerúandí, el-
MuèteúadÀt, vr.:10b. 
833 Örneğin bkz: FÀrÀbí, KitÀbu’l-ÚıyÀs, s. 19; İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 54; KitÀbu’l-EvsÀt, vr. 26a; en-
NecÀt, s. 69; Sühreverdí, Manùıku’t-TelvíóÀt, s. 46;äaví, el-BeãÀir, s.139-140; F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 132/Laleli vr.: 
39a; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.:71a-b; Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 84a; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 64; Ùusí, 
EsÀsu’l-İktibÀs, s. 197. 
834 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 131/161; Semerúandí, MŞ, vr.: 94a-b. 
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Onlar nasıl kabul edilmişlerse, kıyas onlardan o şekilde bir sonuç çıkarır. Örneğin “her insan taştır. Her taş 

cisimdir.” öncüllerinden birinci öncül yanlıştır; ancak kıyas onun yanlış olup olmaması ile ilgilenmeksizin 

burada öncül olarak kabul edilmesi ile ilgilenir ve “her insan cisimdir.” sonucu ortaya çıkar.835 “Zatları 

gereği (li-õÀtihi)” kaydı ise zatları gereği sonucu gerektirmeyen ‘yabancı (ecnebí ve gereken/lÀzım) olan 

garib öncüller’ vasıtasıyla yapılan çıkarımlardan kaçınılmaya çalışılmıştır. Bunlar da eşitlik kıyası ve 

benzerleridir. Örneğin “A B’ye eşittir. B de C’ye eşittir.” öncüllerinden  “o halde A C’ye eşittir.” sonucu 

elde edilir, ancak bu sonuç, yukarıdaki öncüllerin telif edilişleri ve hey’etlerinden dolayı zatı gereği 

çıkmaz. Bu türden telifler, müellifimize göre her zaman sonuç vermez. Örneğin eşiti “farklı veya yarısı” 

ile değiştirdiğimizde öncüllerin zatları gereği sonuç elde edemeyiz.836 Örneğin “A B’den farklıdır. B de 

C’den farklıdır.” öncüllerinden “A C’den farklıdır.” sonucu çıkmaz. Çünkü ‘farklının farklısının farklı 

olması gerekmez.’ Yine örneğin “2 4’ün yarısıdır. 4 8’in yarısıdır.” öncüllerinden “o halde 2 8’in 

yarısıdır.”837 sonucu çıkmaz.838 “Başka biz söz (úavlun Àòarun)” sözü sonucun bilfiil zikredilen 

öncüllerden farklı olması anlamına gelir. Bir anlamda ikisinden farklı yeni bir bilginin kapısında olmalıdır 

sonuç. Eğer böyle olmazsa, diyor Semerúandí, iki önermenin bir araya getirilmesi, onlardan bir öncülü 

gerektireceğinden dolayı nasıl olursa olsun kıyas olacaktır. Kıyastaki iki öncülün gerektirmesi (luzÿmu), 

açık olandan ve açık olmayandan daha geneldir.839 Bir anlamda burası “metÀ süllimet” kaydıyla eş 

değerdedir. Yani öncülleri kabul edilerek (metÀ süllimet) kurulan kıyas, kendinden açık olan birinci 

şekilde ve birinci şekil yardımıyla açıklığa kavuşturduğumuz diğer üç şekilde sonuç verebilir. 

 Semerúandí’nin kıyasın tarifi bağlamında yaptığı açıklamalar selefleri tarafından da yapılmıştır. 

Kıyasın tarifi üzerine böyle bir açıklamanın asıl kaynağını çok özet olmakla beraber Aristoteles ile 

başlatmak mümkündür.840 Ancak, İbn SínÀ sonrası kıyas tarifi hakkında yapılan hemen bütün açıklamalar 

KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın Kıyas Kitabı kaynaklıdır. Orada İbn SínÀ “birinci makalenin yedinci faslında genel 

mutlak kıyasın tanımı ve sekizinci fasılda kıyasın tarifine arız olan şüpheler” başlığı altında uzunca bir 

tahlil yapmaktadır.841 Bundan dolayı, İbn SínÀ sonrası mantıkçıların İbn SínÀ’nın açıklamalarını daha özet 

                                                 
835 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 131/161; Semerúandí, MŞ, vr.: 94b. 
836 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 131/161-162; Semerúandí, MŞ, vr.: 94b. 
837 Daha açık hale gelmesi için Semerúandí’nin A, B, C’si yerine sayıları koyduk. 
838 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 131/161-162; Semerúandí, MŞ, vr.: 94b. 
839 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 134-135/165; Semerúandí, MŞ, vr.: 96a-b. 
840 Aristoteles, KitÀbu’t-Taólíli’l-ßlÀ, s. 142—143. 
841 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 51—71. 
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ve daha anlaşılır bir şekilde yeniden ifade ettiklerini söylemenin abartı olmadığı düşünülmektedir.842 Yine 

de müellifimizin kıyasın tarifi bağlamında yaptığı tahliller, Bingöl’e göre, bir tür kıyas felsefesi olarak 

görülebilir.843 

 

2.2.2.2.    2222---- Kıyasın Kısımları Kıyasın Kısımları Kıyasın Kısımları Kıyasın Kısımları    

Semerúandí kıyasın kısımları konusunda seleflerine tabidir: Kıyas iki kısımdır: Birincisi, iútirÀní 

(kesin)dir. Kesin kıyasta, sonuç ve sonucun çelişiği açıkça bulunmaz. Kesin kıyas, sadece yüklemlilerden 

oluşabileceği gibi, sadece şartlı veya şartlı ve yüklemlilerden de oluşabilir. İkincisi, istiånÀí (seçmeli)’dir. 

Bu kıyas türünde sonuç veya çelişiği öncüllerde bi’l-fiil bulunur.844 Kıyasın kısımları bağlamında 

zikredilmesi gereken bir diğer nokta müellifimizin kıyası bazı selefleri845 gibi öncelikle (1) basit ve (2) 

bileşik olarak ikiye ayırmamış olmasıdır. O daha ziyade kesin (iútirÀní) ve seçmeli (istiånÀí) ayrımını 

belirginleştirmektedir. Bu tutumuyla onun İbn SínÀ’yı izlediği söylenebilir. İbn SínÀ da bu ayrımı 

benimsemekle beraber kıyasın tasnifinde kullanmamaktadır.846 O da kesin (iútirÀní) ve seçmeli (istiånÀí) 

ayrımını öncelemekle beraber847 kıyasa ilişkin ilave bilgiler verdiği bölümlerde “bileşik kıyas” tasnifini de 

kullanmaktadır.848 Semerúandí de tıpkı İbn SínÀ gibi temel tasnifte kullanmamakla beraber basit ve bileşik 

kıyas ayrımını “kıyasa bağlı konular (tevÀbiuè’l-úıyÀs)” başlığı altında kullanmaktadır. Basit kıyas  

kıyasta öncüllerinin sayısı iki öncülden fazla ve de eksik olmayandır. Eğer öncüllerin sayısı ikiden çok ve 

sonuçları da açık olursa, yani her bir kıyasın sonucu tekrar bir öncül olarak sonuç elde edilirse bu bileşik 

kıyas “mevãÿletu’n-netÀic” olarak isimlendirilir. Örneğin: Her C B’dir. Ve her B A’dır. O halde her C O halde her C O halde her C O halde her C 

A’dırA’dırA’dırA’dır. Ve her A’da D’dir. O halde her C D’dirO halde her C D’dirO halde her C D’dirO halde her C D’dir. Ve her D H’dir. O halde her C H’dir.O halde her C H’dir.O halde her C H’dir.O halde her C H’dir. Burada oluşan her 

kıyasın sonucu açıktır ve çıkan sonuç tekrar bir öncül olmaktadır. Bileşik kıyasta eğer sonuç açık değilse, 

yani ikiden fazla öncülle oluşturulan kıyasın sonucu en son zikredilirse bu kıyasta “mefãule” veya 

                                                 
842 Semerúandí’nin bazı seleflerinin kıyas tarifi hakkındaki açıklamaları için bkz: es-äaví, el-BeãÀir, s.139-140; F. 
RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 132-136/Laleli, vr.: 39a-b; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.:71a-b; Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 84a-
b; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 64-65; Ùÿsí, EsÀsu’l-İktibÀs, s. 197-198. 
843 Bkz.: Bingöl, “al-Semerkandi’nin (öl. 1302)’nin Kıstas’ında Kıyas Teorisi”, s. 16. 
844 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 138/168-169; Semerúandí, MŞ, vr.: 97b-98a. 
845 Örneğin bkz.: Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀik, s. 125/183. 
846 Örneğin bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 58/106/357/446. 
847 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 65—66; İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 33a. 
848 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 48a. 
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“maùviye (gizli)” olarak isimlendirilir. Verilen örnek şöyledir: Her C B’dir. Ve her B A’dır. Ve Her A 

D’dir. Ve her D H’dir. O halde her C H’dirO halde her C H’dirO halde her C H’dirO halde her C H’dir.849 Birinci ile ikinci arasındaki fark açıkça görülmektedir. 

ÚısùÀs’ta geniş olarak ele alınan “kesin (iútirÀní) kıyas”tır. Seçmeli (istiånÀí) kıyas oldukça özet ve 

öğretici bir şekilde ele alınmıştır. Kıyasın bu şekilde iki kısma ayrılması konusunda dikkat edilmesi 

gereken bir nokta bulunmaktadır. Semerúandí ne ÚısùÀs’ta ve ne de şerhinde bu konuya değinmemektedir. 

Ancak bir başka eserinde, BeşÀrÀtu’l-İşÀrÀt adlı çalışmasında bu ince noktayı ele almaktadır: ‘Bir grup 

mantıkçı, kıyası ya yüklemlilerden ya da şartlılardan oluşan şey olarak isimlendirdiler ve şartlıları da 

seçmeli (istiånÀí) kıyasa özgü kıldılar. Çünkü onlara göre, Aristoteles’in I. Analitikler (et-Taèlimu’l-

Evvel)’inde sadece yüklemlilerden oluşan kesin (iktirani) kıyaslar zikredilmektedir. Buna mukabil İbn 

SínÀ yüklemlilerden oluşmayan kesin(iútirÀní) kıyaslardan da bahsettiğinden dolayı, kıyas kesin ve 

seçmeli olarak iki kısma ayrılmıştır.’850 Semerúandí’nin bu açıklamasının kaynağında İbn SínÀ’nın 

KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs,851 el-İşÀrÀt ve’t-TenbíhÀt852 ve KitÀbu’l-EvsÀù fi’l-Manùıú853 adlı eserlerinin olduğu 

söylenebilir. Bu durumda ortaya çıkan soru şu olmaktadır: Aynı uyarıyı İbn SínÀ da yaptığına göre şartlı 

kıyasları seçmeli (istiånÀí) kıyaslara özgü kılan kimdir? İbn SínÀ sonrası mantıkçılar olamaz, çünkü onları 

İbn SínÀ’nın bu açıklamasından haberdar kabul etmek lazım gelir.854 Bu durumda geriye İbn SínÀ öncesi 

mantıkçılar kalmaktadır ve buradaki en önemli isim de hiç şüphesiz FÀrÀbí’dir. FÀrÀbí’nin hem KitÀbu’l-

ÚıyÀs’ına855 ve hem de ÚitÀbu’l-ÚıyÀsi’s-äaàír’ine856 bakıldığında kıyası genel olarak yüklemli ve şartlı 

olarak ikiye ayırdığı, seçmeli (istiånÀí) kıyası da şartlı kıyas başlığı altında ele aldığı görülecektir. 

    

                                                 
849 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 213-214/254; Semerúandí, MŞ, vr.: 141a-b. Mevãÿle ve mefãÿle için bkz: İbn SínÀ, 
KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 433-445. 
850 Semerúandí, BeşÀrÀtu’l-İşÀrÀt, vr.: 53b; ayrıca Òunecí’de aynı inceliğe dikkat çekmektedir: Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 
75b. Aristoteles I. Analitiklerin ne birinci ve ne de ikinci bölümünde şartlı kıyasları inceleme konusu yapmaktadır. 
Bkz.: Aristoteles, KitÀbu’t-Taólíli’l-ßlÀ, Tahkik: Abdurrahman Bedevi, Kuveyt-Beyrut, 1980, s. 137-244/251-313. 
851 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 106. 
852 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 66. 
853 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 33a. 
854 Örneğin bkz: Sühreverdí, Manùıúu’t-TelvíóÀt, s. 47; äÀví, el-BeãÀir, s. 165-171; F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 136/184 
vd/Laleli, vr.: 40a/53a-54a; Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 84b-85a; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 75a-b; Urmeví, 
MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 66/ 12103-104. 
855 FÀrÀbí, KitÀbu’l-ÚıyÀs, s. 20/31—33. 
856 FÀrÀbí, ÚitÀbu’l-ÚıyÀsi’s-äaàír, Tahkik: Refíú el-èAcem, Beyrut 1987, s. 72—76; görebildiğimiz kadarıyla 
áazÀlí’de MèiyÀru’l-èUlÿm adlı eserinde İbn SínÀ gibi kıyası iktirani ve istisnai şeklinde değil de “(1) yüklemli, (2) 
bitişik şartlı, (3) ayrık şartlı, (4) òulfi kıyas şeklinde taksim etmektedir (s. 131) ve istisnai kıyas olarak isimlendirileni 
2. ve 3. altında inceleme konusu yapmaktadır. (s. 151—158). 
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2. 2. 12. 2. 12. 2. 12. 2. 1---- Kesin (İútirÀní) Kıyas Kesin (İútirÀní) Kıyas Kesin (İútirÀní) Kıyas Kesin (İútirÀní) Kıyas    

       2. 2. 1. 12. 2. 1. 12. 2. 1. 12. 2. 1. 1---- Yüklemli Kesin Kıyas Yüklemli Kesin Kıyas Yüklemli Kesin Kıyas Yüklemli Kesin Kıyas    

Semerúandí bu başlık altında üç konuyu ele almaktadır: Birincisinde “öncüller” başlığı altında 

yüklemli kıyasın terimleri hakkında bilgi vermektedir. İkincisinde yüklemli kıyasın dört şekli ve sonuç 

verme şartlarını; üçüncüsünde ise cihet sahibi önermelerden yapılan yüklemli kıyası ve sonuç verme 

şartlarını inceleme konusu yapmaktadır. Biz de bu sırayı gözeterek Semerúandí’nin görüşlerini ele 

alacağız. 

Semerúandí “öncüller” başlığı altında İbn SínÀ’dan kıyasın ana terimlerini özetleyen bir alıntı ile 

başlamaktadır. Müellifimiz orta terim, küçük terim, büyük terim, küçük öncül, büyük öncül, şekil, mod 

(el-êarb) gibi yüklemli kıyasın temel terimlerinin tarifi ve unsurları noktasında otoritesine tabidir. Önerme 

kıyasın bir parçası haline geldiğinde “öncül” olarak isimlendirilir. Büyük terim için “èaôam”; büyük öncül 

için “uômÀ” isimlendirmesi de geçmektedir. Kıyastan lazım gelecek olan söz, eğer kıyası önceliyorsa 

“maùlÿb (aranılan şey)” olarak, eğer kıyas onu önceliyorsa “sonuç (netíce)” olarak isimlendirilir. Bunların 

hepsi İbn SínÀ’dan857 yapılan alıntı bağlamında geçmektedir.858 Semerúandí bu terminoloji 

bilgilendirmesinden sonra kıyasın her türünde orta terimin zikredilmesi gerekmediği bilgisini de 

vermektedir. Örneğin seçmeli kıyasta orta terimin tekrarı değil, tÀlínin çelişiği ile sonuç elde edilir. Yine 

eşitlik kıyasında da, doğruluğu kabul edilen kıyasın dışında bulunan yabancı öncül vasıtasıyla sonuç elde 

edilmektedir. Ancak yüklemli kesin (iktirani) kıyasta orta terimin bulunması zorunludur.859  

Bu bilgilerden sonra çok kısa bir şekilde yüklemli kıyasın dört şeklinin nasıl oluştuğu bilgisini 

vermektedir. Eğer orta terim küçük öncülde yüklem, büyük öncülde konu ise birinci şekil oluşur. Aksine 

simetrik olarak eğer orta terim küçük öncülde konu, büyük öncülde yüklem olursa dördüncü şekil oluşur. 

Orta terim her iki öncülde de yüklem olursa, ikinci şekil oluşurken, simetrik bir şekilde çevrildiğinde orta 

terim her iki öncülde de konu olursa üçüncü şekil oluşur.860 Semerúandí’ye göre her şekil, bir başka şekle 

kendisindeki farklı olan öncülün döndürülmesi işlemiyle irca edilebilir. Birinci şekil, sonucu açık bir 

şekilde verdiğinden dolayı en tabii ve kÀmil kıyastır. Hatta o, meùÀlib-ı erbaa denilen tümel olumlu- tümel 

olumsuz ve tikel olumlu-tikel olumsuz’u sonuç olarak veren tek şekil olma özelliğine sahiptir. Birinci 

                                                 
857 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 106-108; en-NecÀt, s. 70; KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 33a-b; Bu tür isimlendirmeler 
FÀrÀbí tarafından da kullanılmaktadır. Bkz: KitÀbu’l-ÚıyÀs, s. 21. 
858 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 139/169-170; Semerúandí, MŞ, vr.: 98a. 
859 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 139-140/170; Semerúandí, MŞ, vr.: 98a-b. 
860 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 140/170-171. 
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şekli tümel sonuç verdiğinden dolayı ikinci şekil izler. İster olumlu olsun ister olumsuz olsun tümel, 

tikelden daha yetkin kabul edilmektedir. Bu anlamda üçüncü şekil sadece tikel sonuç verdiğinden dolayı 

yetkinlik bakımından üçüncü sıradadır. Dördüncü şekil, sonucunun açıklığa kavuşturulması için tümüyle 

değişikliğe uğratıldığı için tabii ve kÀmil olma sırasına girememektedir. Bu yüzdendir ki, diyor 

Semerúandí861, FÀrÀbí862 ve İbn SínÀ863 yetkin olmamasından, az ihtiyaç duyulmasından ve üç şeklin yeterli 

olmasından dolayı onu terketmişlerdir. 

Semerúandí oldukça kısa bir şekilde kıyasın şartlarını zikretmektedir: (1) Bu dört şekil, iki 

tikelden (2) iki olumsuzdan oluşmaz, (3) küçük öncülün olumsuz, büyük öncülün tikel olmaması 

noktasında ortaktırlar. (4) Sonuç, nicelik ve nitelik bakımından zayıf olan öncüle tÀbidir.864 

         (a)          (a)          (a)          (a) Öncüllerinin niceliği ve niteliği bakımından yüklemli kıyasın dört şeklinin sonuç verme Öncüllerinin niceliği ve niteliği bakımından yüklemli kıyasın dört şeklinin sonuç verme Öncüllerinin niceliği ve niteliği bakımından yüklemli kıyasın dört şeklinin sonuç verme Öncüllerinin niceliği ve niteliği bakımından yüklemli kıyasın dört şeklinin sonuç verme 

şartlarına gelinceşartlarına gelinceşartlarına gelinceşartlarına gelince, Semerúandí burada özlü bir şekilde ve oldukça da didaktik bir biçimde dört şeklin hangi 

şartlarda sonuç verdiği ve modlarının sayısı ve sonuçları hakkında bilgi vermektedir. Görebildiğimiz 

kadarıyla şekillerin şartları ve buna bağlı olarak modları gibi konularda seleflerine bir ziyadesi yoktur. Bu 

dört şekli ele alırken sadece iki defa İbn SínÀ’ya bir defada F. RÀzí’ye atıfta bulunmaktadır. Açıklamaları 

kısa, ancak nettir. Öğretici nitelik taşımaktadır. Örnekleri semboliktir. Bu yüzden yer yer şerhe gidilip 

oradan örnek alınacaktır. Kıyasın modları hakkındaki bilgilendirmesi de oldukça muhtasardır ve verdiği 

örnekler de semboliktir. 

Birinci Şekil:Birinci Şekil:Birinci Şekil:Birinci Şekil:    

 Birinci şeklin sonuç vermesi için iki şart zikredilmiştir: (1) Küçük öncül olumlu olmalıdır, (2) 

büyük öncül tümel olmalıdır.  

Burada aklımıza iki soru gelmektedir: Birincisi, eğer küçük öncül olumsuz olursa ortaya ne gibi 

bir durum çıkar? İkincisi, büyük öncül tikel olursa ortaya ne gibi bir durum çıkar?  

Birinci soruya Semerúandí’nin cevabı seleflerinin verdiği cevaptan farklı değildir: Eğer küçük 

öncül olumsuz olursa, küçük terim orta terimin kapsamına girmez. Kapsamına girmeyince de hüküm, orta 

terimden sonucun konusu olacak olan küçük terime geçmez. İkinci soruyu ise şöyle cevaplamaktadır: Eğer 

                                                 
861 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 141/171—172. 
862 FÀrÀbí, KitÀbu’l-ÚıyÀs, s. 21—31. 
863 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 106—122; KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 33b-36a; KitÀbu’n-NecÀt, s. 70-73. 
864 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 141/171—172. 
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büyük öncül tümel değil de, tikel olursa, büyük terimin konusunun varlığı küçük terimin yükleminin 

varlığı dışında bir şey olur. Böyle bir durumda orta terim tekrar etmemiş olur ve farklılık ortaya çıkar.865  

Birinci şeklin dört modu (êarb) vardır. Müellifimiz bunları ÚısùÀs’ta birer cümle ile açıklayıp 

sembolik bir şekilde de örneklendirdikten sonra birinci şekil hakkındaki bazı tartışmalara da muhtasar bir 

şekilde değinmektedir. 

Birinci şeklin birinci modu iki tümel olumludan oluşur ve tümel olumlu bir sonuç verir. Örneğin 

“her C, B’dir. Ve her B de A’dır.” öncüllerinden “o halde her C, A’dır.” sonucu ortaya çıkar.866 İkinci mod 

da iki tümelden oluşur ancak büyük öncülü olumsuz olur. Böyle bir kıyasın sonucu tümel olumsuz olur. 

Örneğin “her C, B’dir. Ve hiçbir B, A değildir.” öncüllerinden “hiçbir C, A değildir.” sonucu elde edilir. 

Üçüncü mod da iki olumludan oluşur, ancak küçük öncül tikel olur. Sonucu da, yukarıda sayılan kurallar 

gereği tikel olumlu olur. Örneğin “bazı C, B’dir. Ve her B, A’dır.” öncüllerinden “bazı C,  A’dır.” sonucu 

elde edilir. Dördüncü mod küçük öncülü tikel olumlu, büyük öncülü tümel olumsuz olan öncüllerden 

oluşur ve sonuç olarak tikel olumsuz elde edilir. Örneğin “bazı C’ler B’dir. Ve hiçbir B, A değildir.” 

öncüllerinden “bazı C’ler B değildir.” sonucu elde edilir.867 

Semerúandí’nin modlar hakkında verdiği bilgilerde bir ayrıntıya işaret etmek istiyoruz: 

Semerúandí modları sıralarken tümelleri önce, tikelleri sonra zikretmiştir. Bu tasnif, ‘ister olumlu olsun, 

ister olumsuz olsun tümelin daha şerefli/üstün olduğu’ kabulüne dayanmaktadır. 

Birinci şeklin modları kendilerinden açık kÀmil kıyaslardır.868 Yalnızca bu şeklin modları 

“nicelikleri belirli dört önerme (maòãÿrÀt-ı erbaè)”yi sonuç olarak vermektedir.869 Diğer şekillerin 

tamamında sonuçlarının döndürülmesi ile sonuç veren modlar birinci şeklin gerekenleri/lazımlarıdır; 

ancak sonuçlarının döndürülmesine bağlı olarak küçük ve büyük terimin yerlerinin değişmesiyle sonuçları 

kontrol edilen bu gereken/lazım modlar, kÀmil kıyaslara nisbet edilseler de kÀmil kıyas değildirler.870 

Semerúandí, küçük öncül olumsuz olduğunda nasıl sonuç vermede bir fayda vermiyorsa, aynı 

şekilde küçük öncül olumlu olduğunda da sonuç vermede bir fayda vermez; keza büyük öncül tikel 

                                                 
865 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 141/172.; Semerúandí, MŞ, vr.: 99a; Semerúandí, MèuteúadÀt, vr.: 11a. 
866 Arapça yazılan mantık eserlerinde küçük öncül önce, büyük öncül sonra zikredilirken Türkçe yazılan mantık 
eserlerinde büyük öncül önce, küçük öncük sonra zikredilir.  
867 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 141/172; Semerúandí, MŞ, vr.: 99a-b; Semerúandí, MèuteúadÀt, vr.: 11a-b 
868 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 142/173. 
869 Semerúandí, MŞ, vr.: 99b. 
870 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 142/173. 
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olduğunda nasıl sonuç vermiyorsa, tümel olduğunda da sonuç vermez eleştirisi üzerinde durmaktadır.871 

Ona göre, böyle olduğu kabul edilse bile, bu şartlardaki bir kıyasın ortaya çıkması birinci şeklin şartı 

olarak zikredilen kurallara nisbetle ortaya çıkan kıyastan daha nadir olacaktır. Hatta bu şartın bilgisini elde 

etmek, küçük öncülün olumlu, büyük öncülün de tümel olması bilgisinden daha zordur. Zira dikkat 

edilmesi gereken nokta, mantıkta kullanılan önermelerin, tümellik ve tikellik kaydı bakımından konuları 

yüklemlerinden farklı olan önermeler olmamalıdır.872 

Bu şartlar bağlamında Semerúandí, İbn SínÀ’nın küçük öncül olumsuz, büyük öncül tikel 

olduğunda da sonuç elde edilebilir şeklinde bir şüphe ortaya attığını söyledikten sonra, kısaca bu şüphe 

hakkındaki görüşlerini zikretmektedir. Eğer bu şekilde sonuç elde edilmeye gidilirse kıyas, òulf ile kontrol 

edilmelidir. Ona göre, şekil, ancak küçük öncül ve büyük öncülün belirlenmesiyle tayin edilebilir. Çünkü 

onların değiştirilmesi, birinci şeklin başka bir şekle çevrilmesini gerekli kılar. Her iki öncülde aranılan 

şeyin konusu olan küçük terimin ve aranılan şeyin yüklemi olan büyük terimin belirlenmesiyle tayin edilir. 

Bundan dolayı her iki öncülün ve kıyasın sonuca özgü bir nispete sahip oldukları bilinmelidir. Eğer bu 

bütün sonuca kıyasla olursa, sonuç veren dört şekil oluşur. Çünkü o zaman küçük öncül, yapısı itibariyle 

küçük terimi kapsayan “bazı B, A’dır.” öncülü olur. Büyük öncül de, büyük terimi kapsayan “hiçbir C, B 

değildir.” öncülü olur. Eğer bu bütün, “bazı C, A değildir.” sonucunun döndürülmesine kıyasla olursa, 

birinci şekil olur, ancak onun sonuç verdiği kabul edilmez, çünkü böyle bir durumda zikredilen òulf yolu 

tamamlanmış olmaz.873  

Burada Semerúandí tarafından dikkatimize sunulan önemli nokta, yukarıdaki bilgilendirmelerin 

nicelikleri belli olan önermelerle kurulan kıyaslara ait olmasıdır. Peki, niceliği belirsiz veya tabii ve 

niceliği tekil olan önermelerle oluşturulan kıyasta hükümler nasıl ortaya çıkar? Ona göre nicelikleri 

belirsiz olan önermelerin hükümleri tikeller hükmündedir. Oysa tabii ve niceliği tekil olan önermelerin 

hükümleri tümeller gibidir. Niceliği tekil olan iki önermeden kıyas kurulabilir. Örneğin “bu Zeyd’dir. Ve 

Zeyd kÀtiptir.” öncüllerinden “bu kÀtiptir.” sonucu elde edilebilir. Buna mukabil niceliği belirsiz olanlar 

tikeller hükmünde olduklarından dolayı ve kıyasın kuralı gereği iki tikelden de sonuç çıkarılamadığından 

dolayı, nicelikleri belirsiz olanlardan bir sonuç elde edilmez.874 

    

                                                 
871 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 142/173. 
872 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 143/174-175.; Semerúandí, MŞ, vr.: 100a. 
873 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 143/175; Semerúandí, MŞ, vr.: 100a-b. 
874 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 143/175-176; Semerúandí, MŞ, vr.: 100b. 
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İkinci Şekil:İkinci Şekil:İkinci Şekil:İkinci Şekil:    

İkinci şeklin de iki şartı vardır: Birincisi, iki öncülün nitelik bakımından farklı olması gerekir. 

İkincisi, büyük öncülün tümel olması gerekir.875 

Bu noktada aklımıza gelen sorular şunlardır: (1) Eğer iki önerme nitelik olarak farklı olmazlarsa 

ortaya ne gibi bir problem çıkar? (2) Büyük öncül tümel değil de, tikel olursa, ne gibi bir problem çıkar? 

Eğer iki öncül nitelik bakımından farklı olmazlarsa, birbirine uygun ve birbirinden ayrı olan iki 

şey, tekbir şeyin olumluluğu ve olumsuzluğu hakkında ortak olurlar. Böyle bir durum ise sonuç vermeyen 

bir farklılıktan başka bir şey değildir.876 Örneğin birbiriyle uygun olanlar için “insan” ve 

“konuşan/düşünen”i, birbirinden ayrı olanlar için de “insan” ve “taş”ı ele alalım. Bunların dördü de 

cevherin kendilerinde olumlanmaları bakımından ortaktırlar. Bir anlamda “insan cevherdir. 

Konuşan/düşünen cevherdir. Taş cevherdir.” şeklinde olumlu önermeler kurulabilmektedir. Durum böyle 

olunca orta terimin her iki öncülde de yüklem olduğu iki olumludan oluşan ikinci şekilden bir kıyas doğru 

olur. HÀlbuki burada ayrımı yapılması gereken nokta “cevher”in “insan” ve “konuşan” için yüklem 

olmasından olumlu bir sonuç çıkarken, insan ve taş için yüklem olmasından olumsuz bir sonuç çıkması 

gerektiğidir. Oysa mevcut durum bunun aksinedir. Örneğin “her insan cevherdir. Ve her konuşan/düşünen 

cevherdir.” öncüllerinden “her insan konuşandır.” sonucu çıkarken “her insan cevherdir. Ve her taş 

cevherdir.” öncüllerinden “her insan taştır.” sonucu çıkmaktadır. Oysa buradan çıkması gereken doğru 

sonuç “hiçbir insan taş değildir.” şeklinde olmalıdır. Görüldüğü gibi bu örnekler tek bir şey hakkındaki 

olumlamalar hakkındadır. Tek bir şeyin olumsuzlaması hakkındaki örneklere gelince “insan at değildir. 

Bu anlamda “konuşan/düşünen at değildir. İnsan at değildir. Taş at değildir.” şeklinde önermeler 

kurulabilir. Durum böyle olunca ikinci şekilden bir kıyasta sanki iki olumsuzdan oluşan bir kıyas doğru 

gibi görünmektedir. HÀlbuki birbiriyle uygun olanlardan olumlu bir sonuç, birbirinden ayrı olanlardan ise 

olumsuz bir sonuç elde edilmelidir. Örneğin “hiçbir insan at değildir. Ve hiçbir konuşan/düşünen at 

değildir.” öncüllerinden normalde her ikisi de olumsuz olduğundan dolayı sonuç çıkmaz. Birbiriyle uygun 

olan küçük ve büyük terimden “her insan konuşandır/düşünendir.” şeklinde olumlu bir sonuç çıkmalıdır. 

Diğer taraftan “hiçbir insan at değildir. Ve hiçbir taş at değildir.” öncüllerinden olumsuz olduklarından 

                                                 
875 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 143/176. 
876 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 143/176.; Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 11b. 
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dolayı herhangi bir sonuç çıkmaz. Kıyas “hiçbir insan taş değildir.” sonucu çıkacak şekilde 

kurulmalıdır.877 

Ùÿsí’nin de ifade ettiği gibi878 ikinci şekilden bir kıyasta iki öncülün nitelik bakımından farklı 

olması doğru bir sonuç elde etmek için tek başına yeterli değildir. Doğru bir sonuç için büyük öncülün de 

tümel olması gerekir. Peki, büyük öncül tikel olursa, nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Müellifimiz bu sorunun 

cevabını ÚısùÀs’ta değil de yazdığı şerhte vermektedir.879 Eğer büyük öncül tikel olursa kıyas bazen 

olumlamanın hakikatiyle, bazen de olumsuzlamanın hakikatiyle beraber doğru olur. Örneğin “hiçbir insan 

taş değildir. Ve bazı cisimler taştır.” öncüllerinden “bazı insanlar cisim değildir.” sonucu çıkar ki aslında 

çıkması gereken sonuç “her insan cisimdir.” şeklinde olmalıdır. Bu kıyastaki büyük öncül “bazı cemÀd 

taştır.” şeklinde alındığında, böyle bir durumda sonuç “bazı insanlar cemÀd değildir.” şeklinde olur. 

Oysaki elde edilmek istenilen sonuç “hiçbir insan cemÀd değildir.” şeklindedir.880  

Semerúandí’nin yaptığı yukarıdaki açıklamalar bağlamında zikretmemiz gereken şey, bu bilgilerin 

orijinal kaynağının İbn SínÀ olduğudur.881 İkinci şeklin şartları bağlamında ‘yapılan bütün tartışmaların 

kaynağı İbn SínÀ’dır’ denilirse, sanıyoruz, abartı olmaz.882  

İkinci şekilden bir kıyasında birinci şekil kıyas gibi dört modu (êarb) vardır. Semerúandí’nin 

gerek ÚısùÀs’ta ve gerekse de kendi yazdığı şerhinde modlar için verdiği örnekler semboliktir.  

Birinci mod iki tümelden oluşur. Büyük öncülü de tümel olumsuzdur. Bu durumda sonuç, tümel 

olumsuz olur. Örneğin “her C, B’dir. Ve hiçbir A, B değildir.” öncüllerinden “hiçbir C, A değildir.” 

sonucu elde edilir.883 İkinci şekilden bir kıyas olumsuz da olsa tümel sonuçlar verdiğinden dolayı kÀmil 

olma bakımından birinci şekilden sonra gelir. 884 Asıl kÀmil kıyas birinci şekil olduğu için diğer üç şekil 

birinci şekle irca edilerek kontrol edilir. Bu bağlamda ikinci şeklin birinci modu büyük öncülün düz 

döndürülmesi yapıldıktan sonra oluşturulan kıyasla kontrol edilir. Örneğin yukarıdaki kıyasın büyük 

öncülü olan “hiçbir A, B değildir.” öncülünü “hiçbir B, A değildir.” şeklinde döndürdükten sonra 

                                                 
877 Semerúandí, MŞ, vr.: 99b. 
878 Bkz.: Ùÿsí, Şeróu’l-İşÀrÀt, s. 254. 
879 Semerúandí, M, vr.: 36b; Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 11b. 
880 Semerúandí, MŞ, vr.: 99b. 
881 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 111—112. 
882 Bkz: Sühreverdí, Manùuúu’t-TelvíóÀt, s. 50; Behmenyar, et-Tuóaããil, s. 117-118; F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 142-
144/Laleli, vr.: 41b-42b; Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 86a-b; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 79a-b; Şehrezÿrí, ResÀil-I, 
s. 244-246; Tÿsí, Şeróu’l-İşÀrÀt, s. 254-255; Tÿsí, EsÀsu’l-İútibÀs, s. 204-205. 
883 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 144/176. 
884 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 140/171. 
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oluşturduğumuz kıyasta sonuç “hiçbir C, A değildir.” olarak çıkar ki, bu, kıyasımızın doğru sonuç 

verdiğini gösterir. Sonucun doğruluğu, ikinci olarak, “òulf” ile kontrol edilir. Òulf, yukarıdaki kıyas 

kullanılarak şöyle örneklendirilebilir: Yukarıdaki kıyasın “hiçbir C A değildir.” sonucunun çelişiği alınır: 

“Bazı C’ler A’dır.” Daha sonra bu önerme küçük öncül yapılır ve eldeki mevcut büyük öncül ile yeni bir 

kıyas oluşturulur: “Bazı C’ler AAAA’dır. Hiçbir A,A,A,A, B değildir.” Bu kıyastan “bazı C’ler B değildir.” sonucu 

elde edilir. Bu sonucun çelişiği “her C B’dir.” şeklindedir. Bu çelişik öncül de asıl kıyastaki “her C B’dir.” 

öncülüdür. İşte ikinci şekilde òulf bu yolla oluşturulur.885 Bu işlemle sonuç elde edilen kıyasa geri 

dönülmüş oldu ve elde edilen sonucun doğruluğu da kontrol edilmiş oldu. Semerúandí söz “òulf”ten 

açılmışken üçüncü ve dördüncü şekilde de “òulf”un nasıl yapılacağı konusunda birer cümlelik bilgiler 

vermektedir. Üçünçü şekilden bir kıyasta önce sonucun çelişiği alınır ve yeni kıyasta büyük öncül olarak 

alınır. Mevcut kıyasın küçük öncülü olduğu gibi kalır. Elde edilecek sonuç, mevcut kıyastaki büyük 

öncülün çelişiği olmalıdır. Dördüncü şekilde ise üçüncü, dördüncü ve beşinci modlar için “òulf” ikinci 

şekildeki gibi oluşturulur; yani önce sonucun çelişiği alınıp küçük öncül makamına yerleştirilir. Sonra da 

büyük öncül olduğu gibi kendi makamında alınarak kıyas oluşturulur ve küçük öncülün çelişiği olan bir 

sonuç elde edilir. Dördüncü şeklin birinci ve ikinci modunda ise “òulf”, hemen yukarıda izah edildiği gibi 

üçüncü şekildeki gibi oluşturulur.886 

İkinci mod iki tümelden oluşur. Küçük öncülü de olumsuz olur. Bu durumda sonuç da tümel 

olumsuz olur. Örneğin “hiçbir C B değildir. Ve her A B’dir.” öncüllerinden “hiçbir C A değildir.” sonucu 

elde edilir. Bu sonucun doğru olup olmadığı iki şekilde kontrol edilir: Birincisi, önce küçük öncül 

döndürülür ve büyük öncül makamında alındıktan sonra kıyas tekrar kurulur. Çıkan sonuç düz döndürülür. 

Böylece aranılan sonuca ulaşılır.  Yukarıdaki kıyasımızda küçük öncül tümel olumsuzdur. Tümel olumsuz 

bir öncül, düz döndürmede aynıyla döndürülür. Bu durumda öncül “hiçbir B C değildir.” şeklinde 

döndürülür. Verilen bilgiler ışığında kıyas şöyle kurulur: Önceki büyük öncül küçük öncül makamında 

alınır: “Her A B’dir.” Sonra döndürülen küçük öncül büyük öncül makamında alınır: “Hiçbir B C 

değildir.” Sonuç: “Hiçbir A C değildir.” şeklindedir. Görüldüğü gibi bu sonuç, asıl kıyastaki sonucun 

döndürülmüş halidir. Bu sonuç “hiçbir C A değildir.” şeklinde düz döndürülür ki, bu da zaten aranılan 

şeyin kendisidir. İkincisi ise “òulf” yoludur.887 Bu yolun ikinci şekilde nasıl işletildiği açıklandı. 

                                                 
885 Semerúandí, MŞ, vr.: 100a; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 214-215/255. 
886 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 144/176; Semerúandí, MŞ, vr.: 100a. 
887 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 144/176; Örnekler şerhten alınmıştır. Bkz.: Semerúandí, MŞ, vr.: 100a. 
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Üçüncü mod, küçük öncülü tikel olumlu, büyük öncülü tümel olumsuz olan öncüllerden kurulur. 

Sonuç tikel olumsuz olarak ortaya çıkar. Bu mod üç şekilde kontrol edilir: (1)  Büyük öncülün 

döndürülmesi ile, (2) òulf yolu ile ve (3) iftiraz (var-sayma) yolu ile.888 Birinci ve ikinci yol yukarıda 

örneklendirildiğinden dolayı tekrar edilmeyecektir. “İftiraz (var-sayma)” olarak isimlendirilen üçüncü 

yola gelince, Semerúandí onun açıklamasını dördüncü moda ertelemektedir.889 Biz de ona tÀbi olarak 

oraya erteliyoruz. 

Dördüncü mod küçük öncülü tikel olumsuz, büyük öncülü tümel olumlu olan öncüllerden 

oluşturulur. Sonuç, tikel olumsuzdur. Bu mod, küçük veya büyük öncülünün döndürülmesi ile kontrol 

edilememektedir. Buna mukabil “òulf” ve “iftiraz (var-sayma)” yolu ile kontrol edilmektedir.890 Bu mod 

şöyle örneklendirilebilir: “Bazı C’ler B değildir. Ve her A B’dir. O halde bazı C’ler A değildir.”891 Bu 

noktada “neden bu mod büyük veya küçük öncülün döndürülmesi ile kontrol edilememektedir?” sorusu 

akla gelmektedir. Yukarıdaki kıyasa bakılırsa, orada küçük öncülün tikel olumsuz olduğunu görülecektir. 

Tikel olumsuz öncülün düz döndürmesi olmaz. Çünkü doğruluk kaydı döndürme esnasında değişmektedir. 

Büyük öncüle bakıldığında onun tümel olumlu olduğunu görülecektir. Tümel olumlu tikel olumlu olarak 

döndürülür. Bu durumda küçük öncül de tikel olduğu için iki tikel öncülden kıyas kurulmaya çalışılır ki, 

kıyasın kuralı gereği iki tikelden sonuç çıkmaz.892 Diğer iki yoldan “òulf”un nasıl oluşturulduğu yukarıda 

geçmişti. “İftiraz (var-sayma) yolunu ise Semerúandí bu moda ertelemişti. Peki, kıyaslar iftiraz ile nasıl 

kontrol edilecek? Yukarıdaki kıyas kullanılarak şöyle izah edilebilir: “B olmayan bazı C’ler” “D” olarak 

isimlendirilir. Bu durumda ortaya iki tümel öncül çıkar: “her D C’dir.” ve “hiçbir D B değildir.” Buradaki 

ikinci öncül yukarıdaki asıl kıyastaki büyük öncülle bir araya getirilir; durum şöyle olur: “Hiçbir D, B 

değildir. Ve her A, B’dir.” bu öncüllerden ikinci şeklin ikinci moduna ait bir sonuç elde edilir: “Hiçbir D, 

A değildir.” Daha sonra yukarıda zikredilen “her D, C’dir.” birinci öncülü “bazı C’ler D’dir.” şeklinde 

döndürülür ve yeni oluşturduğumuz kıyasın sonucu ile yeniden bir kıyas ilişkisine sokulur. Ortaya şöyle 

bir durum çıkar: “Bazı C’ler D’dir. Ve hiçbir D, A değildir.” Bu öncüllerden “bazı C, A değildir.” sonucu 

ortaya çıkar. Bu da zaten elde edilmek istenilen şeyin kendisidir; asıl kıyasın sonucudur.893 

                                                 
888 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 144/177; Semerúandí, MŞ, vr.: 100a; Ayrıca bkz: Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 11b. 
889 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 144/177. 
890 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 144/177. 
891 Semerúandí, MŞ, vr.: 100a. 
892 Semerúandí, MŞ, vr.: 100a. 
893 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 144/177; Semerúandí, MŞ, vr.: 100b. 
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Üçüncü Şekil:Üçüncü Şekil:Üçüncü Şekil:Üçüncü Şekil:    

Bu şeklin de iki kuralı vardır: (1) Küçük öncül olumlu olmalıdır. (2) İki öncülden biri tümel 

olmalıdır.894 Bu şekilden bir kıyasta orta terimin her iki öncülde de konu makamında olduğunu tekrar 

zikredelim.895 

Öncelikle aklımıza küçük öncül olumsuz olursa ne olur? sorusu gelmektedir. Semerúandí’ye göre, 

eğer küçük öncül olumsuz olursa, küçük terim ve orta terim büyük terimin kaplamında olmakla beraber 

bazen büyük terim küçük terim dolayısıyla sabit olmuş olur; bazen de büyük terim orta terimle eşit olarak 

küçük terimden olumsuzlanır. Örneğin “hiçbir insan at değildir. Ve her insan canlıdır.” veya “her insan 

konuşandır/düşünendir.” Öncülleri ele alındığında896 çıkacak sonuç, “bazı atlar canlı değildir.” veya “bazı 

atlar konuşan/düşünen değildir.” şeklinde olacaktır. HÀlbuki Semerúandí’ye göre bu kıyasta “her at 

canlıdır.” veya “hiçbir at konuşan/düşünen değildir.”türünden sonuçlar elde edilmelidir. Ona göre, orta 

terimin her iki öncülde de konu olduğu bu kıyasta büyük öncülün olumsuz olması durumu açıktır.897 

Bununla kastı, büyük öncülün olumsuz olması yanlış çıkarımlara sebebiyet vermeyecektir. Modları 

örneklendirilirken bu durum açıkça görülebilir. 

İkinci olarak sorulması gereken soru ‘iki öncül de tikel olursa, üçüncü şekil açısından ortaya çıkan 

problem nedir?’ sorusudur. Semerúandí bu soruyu şerhte cevaplamaktadır: Eğer üçüncü şekilde her iki 

öncül de tikel olursa, küçük terimle beraber olarak konu makamında bulunan orta terimlerden bazıları, 

büyük terimle beraber olarak konu makamında bulunan bazılarının dışında olma ihtimali taşır. Bu da şu 

anlama gelmektedir: Büyük terimle küçük terim arasında herhangi bir bağlantı ortaya çıkmaz.898 Örneğin 

“bazı canlılar insandır. Ve bazı canlılar da attır/ bazı canlılar at değildir.”899 kıyasından, küçük terimle 

büyük terim arasında herhangi bir bağlantının kurulamaması ve iki tikelden bir kıyas kurulamaz kuralına 

muhalif olmasından dolayı herhangi bir sonuç elde edilemez.  

Üçüncü şeklin altı modu vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir: 

                                                 
894 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 145/178; Semerúandí, MŞ, vr.: 100b. 
895 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 140/171. 
896 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 145/178. 
897 Semerúandí, MŞ, vr.: 101a. 
898 Semerúandí, MŞ, vr.: 101a. 
899 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 145/178. 
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Birinci mod iki tümel olumludan oluşur. Tikel olumlu bir sonuç verir. Örneğin “her B, C’dir. Ve 

her B, A’dır.” öncüllerinden “bazı C’ler A’dır.” sonucu çıkar. 

İkinci mod da iki tümelden oluşur; ancak büyük öncülü olumsuzdur. Tikel olumsuz bir sonuç 

verir.900 Örneğin “her B, C’dir. Ve hiçbir B, A değildir.” öncüllerinden “bazı C’ler A değildir.” sonucu 

elde edilir.901 

Bu iki mod küçük öncüllerinin düz döndürülmesi ve òulf ile kontrol edilir. Görüldüğü gibi bu iki 

mod tikel bir sonuç verir. Tümel bir sonuç veremez, çünkü bu durumda küçük terim büyük terimden daha 

genel olur.902 HÀlbuki kıyasta kaplamı en geniş olan terim, büyük terimdir. Örneğin “her insan canlıdır. Ve 

her insan konuşan/düşünendir.” veya “hiçbir insan at değildir.” öncüllerinden “her canlı 

konuşandır/düşünendir.” veya “hiçbir canlı at değildir.” şeklinde küçük terimin büyük terimin kaplamını 

aşacak şekilde tümel bir sonuç elde edilemez. Küçük terimle büyük terim arasındaki ilişkiye göre göz 

önüne alarak “bazı canlılar konuşandır/düşünendir.” veya “bazı canlılar at değildir.” şeklinde tikel bir 

sonuç elde edilebilir.903  

Üçüncü mod, iki olumludan oluşur ve tikel olumlu bir sonuç verir. Bu modun sonucu ise küçük 

öncülünün döndürülmesi, òulf ve iftiraz yolu ile kontrol edilmektedir.904 Bu üç yolun da nasıl 

oluşturulduğu yukarıda mükerreren zikredilmişti. 

Dördüncü mod da iki olumludan oluşur. Ancak büyük öncülü tikeldir. Açıktır ki sonuç, tikel 

olumludur. Bu mod da òulf, iftiraz ve büyük öncülünün düz döndürülüp küçük öncül makamına 

yerleştirildikten sonra kıyasın tekrar kurulması ve çıkan sonucun düz döndürülmesi yolu ile kontrol 

edilmektedir.905 

Beşinci mod ise küçük öncülü tikel olumsuz, büyük öncülü tümel olumsuz olan öncüllerden 

kurulur. Sonuç elbette tikel olumsuzdur. Bu modun sonucu kontrol edilirken küçük öncülünün düz 

döndürülmesi, òulf ve iftiraz yolu kullanılabilir.906 

Altıncı mod ise küçük öncülü tümel olumlu, büyük öncülü tikel olumsuz olan öncüllerden 

oluşturulur ve sonucu da tikel olumsuzdur. Bu modun sonucu büyük öncülünün düz döndürülmesi ile 

                                                 
900 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 146/178. 
901 Semerúandí, MŞ, vr.: 101a. 
902 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 146/178-179. 
903 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 146/179.; Semerúandí, MŞ, vr.: 101a. 
904 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 146/179.. 
905 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 146/179.; Semerúandí, MŞ, vr.: 101b. 
906 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 146/179.; Semerúandí, MŞ, vr.: 101b. 
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kontrol edilemez. Çünkü büyük öncül tikel olumsuzdur ve tikel olumsuz düz döndürme kuralları gereği, 

döndürülme esnasında doğruluk değerini kaybettiği için döndürülemez. Küçük öncülünün döndürülmesi 

ile de kontrol edilemez. Çünkü küçük öncül tümel olumludur ve tümel olumlu da tikel olumlu olarak 

döndürlür. Böyle bir durumda da kıyas iki tikelden oluşan öncüllerden kurulu olacaktır ki, iki tikelden 

oluşturulan kıyas sonuç vermez. Bu durumda bu mod, òulf ve iftiraz yolu ile kontrol edilir.907 

Dördüncü Şekil:Dördüncü Şekil:Dördüncü Şekil:Dördüncü Şekil:    

Dördüncü şekilden bir kıyasta orta terim, küçük öncülde konu, büyük öncülde yüklem konumunda 

bulunur.908 Dördüncü şeklin sonuç vermesi için tek bir öncülde veya her iki öncülde olumsuzluk ve tikellik 

bir arada bulunmamalıdır. Eğer küçük öncül tikel olumlu olursa, büyük öncül tümel olumsuz olmalıdır.909  

Bu durumda sorulması gereken soru ‘eğer olumsuzluk ve tikellik beraberce dördüncü şekilden bir kıyasta 

bir arada bulunursa ne olur?’ şeklindedir. Hiç şüphesiz eğer böyle olursa, sonuç vermeyen bir farklılık 

ortaya çıkar. Örneğin “hiçbir insan at değildir. Ve hiçbir eşek insan değildir.” veya ikinci büyük öncül 

olarak “hiçbir kişneyen insan değildir.” öncüllerinden bir kıyas kurulduğunda,910 birinci büyük öncülle 

düşünüldüğünde elde edilecek sonucun aslında olumsuz bir sonuç olması gerekir. İkinci büyük öncülle 

beraber düşünüldüğünde ise olumlu bir sonucun çıkması gerekir. Oysa her iki öncülün de olumsuz olması 

bu sonuçları elde etmeye imkÀn vermemektedir.911 

Dördüncü şekilden bir kıyasta iki tikel olumsuzdan; küçük öncülü tikel olumsuz, büyük öncülü 

tümel olumsuz olan kıyastan veya küçük öncülü tümel olumsuz, büyük öncülü tikel olumsuz olan 

kıyastan; iki tikel olumludan oluşan kıyastan; küçük öncülü tikel olumsuz, büyük öncülü tümel olumlu 

olan kıyastan ve küçük öncülü tümel olumlu, büyük öncülü tikel olumsuz olan kıyastan sonuç çıkmaz.912 

Buna mukabil sonuç veren diğer beş modu ise şu şekildedir: 

Birinci mod, iki tümel olumludan oluşur ve sonucu da tikel olumsuzdur. Bu iki tümel öncülün 

tümel sonuç vermemesinin sebebi, orta terimin küçük öncülde konu, büyük öncülde yüklem konumunda 

olması temel gerekçesine bağlı olarak küçük terimin kaplamının büyük terimden daha geniş olma 

ihtimalidir. Örneğin “her B, C’dir. Ve her A da B’dir. O halde bazı C’ler A’dır.” Ya da içeriği olan 

                                                 
907 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 146/179.; Semerúandí, MŞ, vr.: 101b. 
908 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 140/171. 
909 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 147/180. 
910 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 147/180. 
911 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 147/180; Semerúandí, MŞ, vr.: 101b. 
912 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 147-148/180-181; Semerúandí, MŞ, vr.: 102a. 
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önermelerle ifade edilecek olursa “her insan canlıdır. Ve her konuşan/düşünen de insandır.” öncüllerinden 

küçük terimin kaplamının büyük terimden daha genel olduğu “her canlı konuşandır/düşünendir.” sonucu 

yerine “bazı canlılar konuşandır/düşünendir.” şeklinde bir sonuç elde edilir.913 Bu modun verdiği sonuç iki 

şekilde kontrol edilir: (1) Ya her iki öncülün yerleri değiştirilerek küçük öncül büyük öncül olarak, büyük 

öncül de küçük öncül olarak alınır ve çıkan sonuç döndürülür. Örneğin: Her konuşan/düşünen insandır. Ve 

her insan da canlıdır. Bu öncüllerden “her konuşan canlıdır.” tümel sonucu çıkar. Bu tümel önerme düz 

döndürüldüğünde “bazı canlılar konuşandır/düşünendir.” sonucu elde edilir. (2) Ya da “òulf” ile kontrol 

edilir.914 Yukarıda dördüncü şeklin modları arasında “òulf” yönteminin modlara göre farklılık gösterdiğini 

söylenilmişti. Dördüncü şeklin birinci ve ikinci modunda ise “òulf”, üçüncü şekildeki gibi oluşturulur; 

yani sonucun çelişiği alınıp büyük öncül yapılır. Küçük öncül aynı yerinde kalır. Sonuç olarak elde edilen 

öncülün çelişiği alınarak mevcut kıyasın sonucuna ulaşılmalıdır.915 Eğer bu işlem sonucunda mevcut 

kıyasın sonucuna ulaşılmamışsa bu mod, doğru bir sonuç vermiyor demektedir. Dördüncü şekilde “òulf” 

ile sonucun kontrol edilmesi, yukarıdaki kıyasın sonucu kullanılarak şöyle örneklendirilebilir: “Bazı 

canlılar konuşandır/düşünendir.” sonucu doğru değilse “hiçbir canlı konuşan/düşünen değildir.” önermesi 

doğrudur. Bu öncülü de mevcut kıyastaki küçük öncülle bir araya getirip “her insan canlıdır. Ve hiçbir 

canlı konuşan/düşünen değildir.” kıyası kurulur. Bu kıyastan “hiçbir insan konuşan/düşünen değildir.” 

sonucu çıkar. Òulf yolu gereği bu sonuç “hiçbir konuşan/düşünen canlı değildir.” şeklinde döndürülür ve 

döndürülen bu önermenin çelişiği alınarak mevcut kıyasın sonucu ile karşılaştırılır. Eğer mevcut kıyasın 

sonucu elde ediliyorsa bu mod, doğru bir sonuç vermiştir. Eğer vermiyorsa, doğru bir sonuç vermemiştir. 

Bu önermenin çelişiği “bazı konuşan/düşünen canlıdır.” şeklinde olur ki, bu, asıl kıyasın sonucudur.916 

İkinci mod, iki olumludan kurulur. Ancak büyük öncülü tikel olur. Buna bağlı olarak da sonuç 

tikel olumlu olur.917 Bu mod, (1) öncüllerinin yerleri değiştirilmekle, (2) büyük öncülü düz 

döndürülmekle, (3) òulf ve iftiraz ile kontrol edilir.918 Diğer kontrol yolları açıklandığından burada 

iftirazın nasıl yapıldığı bu mod çerçevesinde gösterilecektir. Örneğin: Her C, B’dir. Ve bazı A da B’dir. O 

halde bazı C, A’dır. İftiraz (var-sayma) bu modda şöyle uygulanır: “B” olan bazı şeyler “D” olarak 

                                                 
913 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 148/181; Semerúandí, MŞ, vr.: 102a. 
914 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 148/181; Semerúandí, MŞ, vr.: 102a. 
915 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 144/1176; Semerúandí, MŞ, vr.: 100a. 
916 Semerúandí, MŞ, vr.: 102b. 
917 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 148/181. 
918 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 148/182; Semerúandí, MŞ, vr.: 102b. 
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farzedilir. Bu durumda “her D, A’dır. Ve her D, B’dir.” öncülleri doğru kabul edilir. Buradaki “her D, 

B’dir.” öncülü alınıp büyük öncül yapılırken, mevcut kıyasın küçük öncülü de küçük öncül olarak kalır. 

Bu durumda “her B, C’dir. Ve her D, B’dir.” şeklinde dördüncü şeklin birinci modundan olan “bazı C 

D’dir.” sonu elde edilir. Bu sonuç tekrar küçük öncül, “her D A’dır.” önermesi de büyük öncül olarak 

alınıp “bazı C D’dir. Ve her D A’dır.” şeklinde kıyas oluşturulur. Bu kıyasın sonucu birinci şekilden “bazı 

C A’dır.” sonucu olur ki, bu sonuç, mevcut kıyasın sonucudur.919 

Üçüncü mod, iki tümelden oluşur. Ancak küçük öncülü olumsuzdur. Bundan dolayı da sonucu 

tümel olumsuz olur.920 Bu mod da (1) öncüllerinin yerdeğiştirilmesi sonucu oluşturulan kıyasta sonucun 

düz döndürülmesi (2) küçük öncülün düz döndürülmesi sonucu ikinci şekle irca etmek ve (3) òulf ile 

kontrol edilir.921 

Dördüncü mod ise iki tümelden oluşur. Ancak büyük öncülü olumsuz olur. Sonuç, tikel olumsuz 

olarak çıkar. Tümel olarak çıkmamasının sebebi, küçük terimin kaplamının büyük terimin kaplamını aşma 

ihtimalidir. Çünkü daha özel olan bir şeyin daha genel olan bir şeyin her bir ferdinden olumsuzlanması 

imkÀnsızdır. Örneğin “her insan canlıdır. Ve hiçbir at insan değildir.” öncüllerinden “hiçbir canlı at 

değildir.” sonucu değil de, “bazı canlılar at değildir.” sonucu elde edilir.922 Dördüncü modun sonucu (1) 

iki öncülünün de düz döndürülerek kıyasın tekrar kurulmasıyla birinci şekle, (2) küçük öncülünün düz 

döndürülmesi ile tekrar oluşturulan kıyasla ikinci şekle, (3) büyük öncülünün düz döndürülmesi ile üçüncü 

şekle irca edilerek ve de (4) òulf ile kontrol edilir.923 

Beşinci mod, küçük öncülün tikel olumlu, büyük öncülün de tümel olumsuz olduğu bir kıyastır. 

Tikel olumsuz bir sonuç verir.924 Örneğin “bazı B, C’dir. Ve hiçbir A da B değildir.” öncüllerinden “bazı 

C, A değildir.” sonucu elde edilir. Bu mod küçük öncülü düz döndürüldükten sonra yapılan kıyasla ikinci 

şekle irca edilir.925 

Semerúandí “uyarı (tenbíh)” başlığı altında bazı mantıkçılar926gizli atfıyla İmÀm Necmu’d-Dín en-

NaócuvÀní’nin yüklemli kesin kıyasın bu dört şekline sonuç verdiklerini kabul ettiği bazı modlar 

                                                 
919 Semerúandí, MŞ, vr.: 102b. 
920 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 148/182. 
921 Semerúandí, MŞ, vr.: 102b. 
922 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 148/181-182. 
923 Semerúandí, MŞ, vr.: 102b. 
924 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 148/182. 
925 Semerúandí, MŞ, vr.: 102b. 
926 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 149/182-185. 
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eklediğini söylemektedir. en-NaócuvÀní, yüklemli kıyasın birinci ve ikinci şekline dört; üçüncü şekline 

altı; dördüncü şekline ise yedi tane daha mod eklemektedir. Semerúandí’nin bu ziyade modlar hakkında 

ayrıntılı bir açıklaması yoktur. Şerhte ayrı ayrı modları zikredip birer örnekte vermektedir. Bu bilgiler en-

NaócuvÀní’ye atıftır.927 

Semerúandí yüklemli kıyasları açıklarken çok teknik davranmakta, tasavvurlar ve önermelerle 

ilgili kısımlarda yaptığı gibi, teknik kuralın dışında mantık felsefesi denilebilecek herhangi bir girişimde 

bulunmamaktadır. Şekiller ve modları hakkındaki örnekleri, tıpkı selefleri gibi, harflerden oluşmaktadır. 

Her ne kadar içerikleri olan örnekler verse de bunların yeterli olduğunu söylemek imkÀnsızdır. 

Semerúandí yüklemli kıyas başlığı altında üçüncü olarak cihet sahibi (modal) önermelerden 

oluşan kıyasları inceleme konusu yapmaktadır. Konuyu ele almadan önce, müellifin konuyu nasıl ele 

aldığı hakkında bazı açıklamalar yapmak istiyoruz. Semerúandí, cihet (modalite) sahibi olmayan yüklemli 

kıyaslarda olduğu gibi, konuyu oldukça teknik yönleri ile ele almaktadır. Konuların felsefesini, en azından 

görebildiğimiz kadarıyla, yapmamaktadır. Bir anlamda öğretici bir uslupla konuyu takdim etmeye 

çalışmaktadır. Zikrettiği bazı itirazlar ve bu itirazlara verilen cevaplar, bizzat Semerúandí tarafından değil 

de selefleri, özellikle Òunecí ve Urmeví tarafından daha önce dile getirilmiş görünmektedir. Örneğin bazı 

çıkarımlar konusunda farklı düşünen F. RÀzí ve Keşşí gibi mantıkçıların görüşlerine katılmamakta, onlara 

muhalif olan diğer mantıkçıların, açıkçası çoğunluğun görüşlerini benimsemektedir. Nihayetinde 

Semerúandí sonuç veren ve vermeyen cihet (modalite) sahibi kıyaslar konusunda selefleri ile aynı noktada 

birleşmektedir. Bunlar aşağıda şekiller ele alınırken verilecek, tablolarla açıkça görülecektir. Bu anlamda 

buraya düşmemiz gereken not, buradaki durumun Semerúandí’nin bir eksikliği olmadığıdır. Zira 

kendisinden önce güçlü bir gelenek ve hiç şüphesiz bu geleneği oluşturan güçlü bir mantıkçı çevresi 

bulunmaktadır. Bu entellektüel çevrenin konuları mümkün birçok açıdan ele alıp inceleme konusu 

yapmaları imkÀn dÀhilindedir. Buna karşın, problemin inceleme alanının tükendiğini ifade etmek mümkün 

de değildir. Nitekim Semerúandí cihet (modalite) sahibi kıyaslarla ilgili bilgileri verdikten sonra 

“tamamlama (tetimme)” başlığı altında kendisinden önceki mantıkçıların ele almadıkları bir konuyu ele 

aldığını söylemektedir. Bu da kıyasın öncüllerinin hakiki, harici ve zihni itibarlardan biri olduğunda 

sonucun nasıl çıkacağıdır.  

                                                 
927 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 149/182; Semerúandí, MŞ, vr.: 103a-b. 
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 Şimdi kısaca Semerúandí’nin ele aldığı şekliyle cihet (modalite) sahibi kıyaslar ele alınacaktır. 

Ancak öncelikle hatırlatma olması kabilinden cihet sahibi (modal) önermeleri tekrar zikretmek istiyoruz. 

Semerúandí, bu önermeleri basit olanlar ve bileşik olanlar olmak üzere ikiye ayırmış, a) baa) baa) baa) basit olanlar sit olanlar sit olanlar sit olanlar 

altındaaltındaaltındaaltında (1) zarure-i muùlaúa, (2) meşrÿùe-i èÀmme, (3) dÀime, (4) èörfiye-i èÀmme, (5) muùlaúa-i èÀmme ve 

(6) mümküne-i èÀmme’yi; b) bileşik olanlar altında iseb) bileşik olanlar altında iseb) bileşik olanlar altında iseb) bileşik olanlar altında ise (1) meşrÿùe-i òaããa, (2) èörfiye-i òaããa, (3) vaútiye, 

(4) münteşire, (5) vucÿdiye-i lÀ-dÀime, (6) vucÿdiye-i lÀ-zaruriye ve (7) mümküne-i òaããa’yı saymıştır.928 

O halde kıyasların cihetlerini inceleme konusu yaparken bu önermelerin içeriklerinin neye tekabül ettiğini 

gözden kaçırmamamız gerekmektedir. 

Burada ifade edilmesi gereken bir diğer nokta da, cihet (modalite) sahibi olmayan kıyaslardaki 

gibi şekillerin modlar bazında ele alınmadığı, bilakis on üç öncülün içerikleri bakımından ele alındığıdır. 

Birinci Şekil:Birinci Şekil:Birinci Şekil:Birinci Şekil:    

Birinci şekil için şart, küçük öncülün fiiliye olmasıdır.929  Semerúandí’ye göre bu şart İbn SínÀ 

kaynaklıdır.930 Bu noktada aklımıza gelen ilk şey ‘bu kabule göre küçük öncül fiiliye değil de, örneğin 

mümküne olursa ne gibi bir durum ortaya çıkacaktır?’ sorusudur. Böyle bir durumda kıyastaki orta terimin 

bilfiil küçük terimle beraber sabit olmama ihtimali ortaya çıkar. Bu da şu anlama gelmektedir: Küçük 

terim orta terimin kaplamına girmez ve böyle olmayınca da büyük terimdeki hüküm orta terim vasıtasıyla 

küçük terime geçmez. Bu ise büyük terimin subutunun bazen küçük terimle, bazen de küçük terimden 

olumsuzlanmasıyla ortaya çıkması demektir.  Semerúandí’ye göre bu ihtimal; harici, hakiki ve zihni 

itibarın her üçünde de olabilir.931  Semerúandí ‘cihet (modalite)’ başlığı altında onun muùlaúa-i èÀmme ve 

ondan daha özel olanlar olduğunu açıkladığı için932 burada küçük öncülün “fiiliye” olmasının ne anlama 

geldiği hakkında bilgi vermemektedir.933 

Semerkandí daha sonra özlü bir biçimde cihet sahibi (modal) önermelere ait çıkarımların nasıl 

olacağı hakkında bilgi vermektedir: 

Birinci şekilden bir kıyasta eğer büyük öncül, “vaãfíye” olarak isimlendirilen meşrÿùe-i 

èÀmme/òÀããe veya èörfiye-i èÀmme/òÀããe’nin dışındaki diğer dokuz önermeden biri olursa, sonucun ciheti 

                                                 
928 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 84-86/105-107; Semerúandí, BeşÀrÀt, vr.: 29b-32a. 
929 Semerúandí, M, vr.: 38a. 
930 Semerúandí, MŞ, vr.: 103b. 
931 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 149/185; Semerúandí, MŞ, vr.: 103b. 
932 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 84-87/105-108. 
933 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 149/185; Semerúandí, MŞ, vr.: 103b. 
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(modalitesi) büyük öncülün cihetiyle aynı olur. Buna mukabil büyük öncül meşrÿùe-i èÀmme/òÀããe ve 

èörfiye-i èÀmme/òÀããe dörtlüsünden biri olursa ve büyük öncül de meşrÿte değilse, ister õÀtí, ister vaãfí ve 

isterse de vaútí olsun zorunluluk kaydı müstesna olmak üzere kıyasın sonucunun ciheti küçük öncüle tabi 

olur. Eğer büyük öncül meşrÿte olursa ve büyük öncülde de “devÀmsızlık” kaydı olmazsa, kıyasın sonucu 

cihet bakımından zorunluluk kaydında ve vucÿdiye-i la-dÀime ve êarÿriye kaydı dışında küçük öncüle tÀbi 

olur. Eğer büyük öncülde devÀmsızlık kaydı olursa, sonuç yine küçük öncüle tabi olur. Buna mukabil 

küçük öncülde devÀmsızlık kaydı yoksa devÀmsızlık küçük öncüle bitiştirilir. İşte bu hazf ve bitiştirmeden 

sonra sonucun ciheti ortaya çıkar. 934  

 

                                                 
934 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 152-153/188-189; Semerúandí, MŞ, vr.: 105a-b. 
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Semerúandí’nin verdiği bu bilgilere bakılarak aşağıdaki tabloyu oluşturmak mümkündür:        

Birinci Şekilde Sonuç Veren ve Vermeyen KıyaslarBirinci Şekilde Sonuç Veren ve Vermeyen KıyaslarBirinci Şekilde Sonuç Veren ve Vermeyen KıyaslarBirinci Şekilde Sonuç Veren ve Vermeyen Kıyaslar    
B. Ö 
 

mümkünemümkünemümkünemümküne----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    

vucÿdiyevucÿdiyevucÿdiyevucÿdiye----i i i i 
lalalala----êêêêarÿriyearÿriyearÿriyearÿriye    

vucÿdiyevucÿdiyevucÿdiyevucÿdiye----i i i i 
lÀlÀlÀlÀ----dÀimedÀimedÀimedÀime    

münteşiremünteşiremünteşiremünteşire    vaútiyyevaútiyyevaútiyyevaútiyye    èörfiyeèörfiyeèörfiyeèörfiye----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    

meşrÿùemeşrÿùemeşrÿùemeşrÿùe----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    

mümkünemümkünemümkünemümküne----i i i i 
èÀmmeèÀmmeèÀmmeèÀmme    

muùlúamuùlúamuùlúamuùlúa----i i i i 
èÀmmeèÀmmeèÀmmeèÀmme    

èörfiyeèörfiyeèörfiyeèörfiye----
ièÀmmeièÀmmeièÀmmeièÀmme    

dÀimedÀimedÀimedÀime----i i i i 
muùlaúamuùlaúamuùlaúamuùlaúa    

meşrÿùemeşrÿùemeşrÿùemeşrÿùe----i i i i 
èÀmmeèÀmmeèÀmmeèÀmme    

êêêêarurearurearurearure----i i i i 
mutlmutlmutlmutlakaakaakaaka    

K. Ö 
 

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye dÀime-i la-
dÀime 

øarÿre-i la-
dÀime 

mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

dÀime dÀime zorunlu zorunlu êêêêarurearurearurearure----i mutlakai mutlakai mutlakai mutlaka    

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye èörfiye-i 
òÀããÀ 

meşrute-i 
èÀmme 

mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

èörfiye-i 
èÀmme 

dÀime meşrÿte zorunlu meşrÿùemeşrÿùemeşrÿùemeşrÿùe----i èÀmmei èÀmmei èÀmmei èÀmme    

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

vucÿdiye-i 
la-dÀime 

mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

dÀime mutlaka-i 
èÀmme 

zorunlu dÀimedÀimedÀimedÀime----i muùlaúai muùlaúai muùlaúai muùlaúa    

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye èörfiye-i 
òÀããa 

èörfiye-
ièÀmme 

mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

èörfiye-i 
èÀmme 

dÀime-i 
mutlaka 

èörfiye-
ièÀmme 

zorunlu èörfiyeèörfiyeèörfiyeèörfiye----ièÀmmeièÀmmeièÀmmeièÀmme    

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

dÀime muùlúa-i 
èÀmme 

zorunlu muùlaúamuùlaúamuùlaúamuùlaúa----i èÀmmei èÀmmei èÀmmei èÀmme    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

zorunlu mümkünemümkünemümkünemümküne----i èÀmmei èÀmmei èÀmmei èÀmme    

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye èörfiye-i 
òÀããa 

meşrute-i 
òÀããa 

mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

èörfiye-i 
èÀmme 

dÀime meşrÿùe-i 
èÀmme 

zorunlu meşrÿùemeşrÿùemeşrÿùemeşrÿùe----i òÀããai òÀããai òÀããai òÀããa    

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye èörfiye-i 
òÀããa 

èörfiye-i 
òÀããa 

mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

èörfiye-i 
èÀmme 

dÀime èörfiye-
ièÀmme 

zorunlu èörfiyeèörfiyeèörfiyeèörfiye----i òÀããai òÀããai òÀããai òÀããa    

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye mutlaka-i 
la-dÀime 

vaktiye mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
vaktiye 

dÀime vaktiye-i 
mutlaka 

zorunlu vaútiyyevaútiyyevaútiyyevaútiyye    

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

dÀime münteşire-i 
mutlaka 

zorunlu münteşiremünteşiremünteşiremünteşire    

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

dÀime mutlaka-i 
èÀmme 

zorunlu vucÿdiyevucÿdiyevucÿdiyevucÿdiye----i lÀi lÀi lÀi lÀ----dÀimedÀimedÀimedÀime    

mümküne-i 
òÀããÀ 

vucÿdiye-i 
la-êarÿriye 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

münteşire vaktiye vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

vucÿdiye-i 
lÀ-dÀime 

mümküne-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

mutlaka-i 
èÀmme 

dÀime mutlaka-i 
èÀmme 

zorunlu vucÿdiyevucÿdiyevucÿdiyevucÿdiye----i lai lai lai la----êêêêarÿriyearÿriyearÿriyearÿriye    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

mümkünemümkünemümkünemümküne----i òÀããai òÀããai òÀããai òÀããa    
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Bu tablo Necmu’d-Dín KÀtíbí el-Úazvíní’nin F. RÀzí’nin KitÀbu’l-Mulaòòaãã fi’l-Manùıú ve’l-Óikme adlı 

eserine el-Munaããaã fí Şerói’l-Mulaòòaãã adıyla yazdığı şerhinden alınmıştır. Şehit Ali Paşa: 1680, vr.: 

140a.) 

İkinci Şekilİkinci Şekilİkinci Şekilİkinci Şekil    

Semerúandí, kendisinden önceki geleneğe tÀbi olarak935 iki şart zikretmektedir. Ancak bu iki şartın 

her iki öncül için de geçerli olduğunu da ifade etmektedir: 

  (1) Küçük öncül zorunlu veya dÀime olabilir. Şartların dönüşümlü olduğunu göz önüne alırsak 

aynı şekilde büyük öncül de zorunlu veya dÀime olabilir; 936 bu durumda küçük öncül, zorunlu ve 

dÀimenin dışında geriye kalan on bir cihet (modalite) sahibi önerme olabilir.937 Mümküne ile ilgili olarak 

aşağıda zikredilen ikinci şart göz önüne alınarak söylenirse sonuç,  dÀime çıkar.938 Veyahutta büyük 

öncülün varlığı olumsuz olarak döndürülebilen êarÿriye, dÀime, meşrÿùe-i èÀmme ve òÀããa ve èörfiye-i 

èÀmme ve òÀããa olabilir. 939 

(2)  İster büyük öncül olsun isterse de küçük öncül olsun mümküne, êarÿre-i õÀtiye ile 

kullanılmalıdır veyahutta meşrÿùe olan büyük öncülle beraber kullanılmalıdır.940 Bu da şu anlama geliyor: 

Mümkün bu ilişkilerin dışında ikinci şekilden bir kıyasta sonuç vermemektedir. 

Semerúandí’nin verdiği yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki tabloyu oluşturmak mümkündür. Bu 

tabo da birinci şekildeki tablo gibi Semerúandí’nin anlattıklarını daha anlaşılır kılmak için Kazvíní’nin 

eserinden alınmıştır.941 İlk dönem eserlerinin birçoğunda olduğu gibi Semerúandí’nin ÚısùÀs’ında da 

konuların şekillerle ifade edilmesine rastlanılmamaktadır. Esasen dönemin yaygın tavrı bu olmasına karşın 

bazı müellifler, konunun zorluğunu göz önüne alarak özellikle cihet (modalite) sahibi kıyasları şekillerle 

daha anlaşılır kılmaya çalışmaktadırlar. Bunlardan biri yukarıda ismini zikrettiğimiz Úazvíní diğeri de 

Semerúandí’nin zaman zaman kendisine atıfta bulunduğu Ùÿsí’dir.  

                                                 
935 Örneğin bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 91b; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 76, Şehrezÿri, ResÀil-I, s. 269-270. 
936 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 155/192. 
937 Semerúandí, MŞ, vr.: 106b. 
938 Semerúandí, MŞ, vr.: 107a. 
939 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 155/192; Semerúandí, MŞ, vr.: 106b. 
940 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 155/192. 
941 Bkz.: Úazvíní, el-Munaããaã fí Şerói’l-Mulaòòaãã, Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa Koleksiyonu: 1680, 
vr.: 140b. 
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Birinci şeklin dışındaki kıyaslar, kÀmil kıyaslar olmadıklarından onların sonuçları çeşitli şekillerde 

kontrol edilmektedir. Bunların nasıl yapıldığı, cihet (modalite) sahibi olmayan yüklemli kıyaslar ele 

alınırken açıklanmıştı. Cihet sahibi ikinci şekilden bir kıyasın sonucu da müellifimiz Semerúandí’ye göre, 

òulf, döndürme ve iftiraz yolları ile kontrol edilmektedir.942 

Üçüncü ŞekilÜçüncü ŞekilÜçüncü ŞekilÜçüncü Şekil    

Cihet (modalite) sahibi olan üçüncü şekilden bir kıyasta sonuç elde etmenin şartı, birinci şekilde 

olduğu gibi, küçük öncülün “fiiliye” olmasıdır.943 Birinci şekilde küçük öncülün “fiiliye” olmasının 

“muùlaúa-i èÀmme ve ondan daha genel bir şey olması gerektiğini zikretmiştik. 

Bu bilgi ışığında müellifimize göre, bu şekilde büyük öncül; êarure-i muùlaúa, dÀime, muùlaúa-i 

èÀmme, mümküne-i èÀmme, vaútiye, münteşire, vucÿdiye-i lÀ-dÀime, vucÿdiye-i lÀ-êaruriye ve mümküne-

i òaããa olursa sonuç büyük öncüle tÀbi olur. Buna mukabil büyük öncül meşrÿùe-i èÀmme ve òÀããa veya 

èörfiye-i èÀmme ve òÀããa olursa sonucun ciheti (modalitesi), küçük öncülün döndürülmüş halinin ciheti 

(modalitesi) ile aynı olur; ancak vucÿdiye-i lÀ-dÀime ve êarÿriye bunun dışındadır.944 

Üçüncü şekilde kÀmil kıyaslardan olmadığı için, sonuçlarının doğru olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Cihet (modalite) sahibi olan üçüncü şekilden bir kıyas da, tıpkı mutlaka (cihet sahibi olmayan) 

gibi döndürme, òulf ve iftiraz yolları ile kontrol edilir.945 

Semerúandí’nin yukarıda verdiği bilgilere dayanarak aşağıdaki tabloda sonuç veren ve vermeyen 

çıkarımları bütüncül bir şekilde görmek mümkün olacaktır. Diğer tablolar gibi aşağıdaki tablo da 

Úazvíní’nin şerhinden alınmıştır.946 

                                                 
942 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 159/195. 
943 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 160/197. 
944 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 161/198. 
945 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 161/198. 
946 Bkz.: Kazvíní, Munaããaã, vr.: 141a. 
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Dördüncü ŞekilDördüncü ŞekilDördüncü ŞekilDördüncü Şekil    

Hatırlanacağı gibi dördüncü şekilden bir kıyasta orta terim küçük öncülde konu, büyük öncülde 

yüklem konumunda bulunmaktadır.  Semerúandí bu şeklin sonuç vermesi için üç şart zikretmektedir: 

(1) Bu kıyasta, ister olumlu olsun isterse de olumsuz olsun ve ister büyük öncül olsun ve isterse de 

küçük öncül olsun mümküne-i èÀmme ve òÀããa öncül olarak kullanılmaz.947 Bu da şu anlama gelmektedir: 

Böyle bir kullanımda bu kıyas sonuç vermemektedir. Örneğin bu anlamda imkÀn-ı òÀãã ile êarÿriye olan 

iki öncülden sonuç çıkmamaktadır: “Her zenci, imkÀn ile beyazdır. Ve her kÀtip zenci, zorunlu olarak 

zencidir.”  Burada büyük öncülü “hiçbir zenci olmayan, zorunlu olarak zenci değildir.” şeklinde olumsuz 

olarak alınsa bile herhangi bir sonuç elde edilemeyecektir.948 Mümkün’ün diğer öncüllerle sonuç 

vermediği aşağıda verilecek olan tabloda daha açık bir şekilde görülebilir.  

(2) Bu şekilde kullanılan olumsuz öncüllerin döndürülebilir olması gerekmektedir.949 Bir 

hatırlatmada bulunulacak olursak, sadece altı tür cihet (modalite) sahibi önerme döndürülebilirdir. Bunlar 

da êarÿre-i mutlaka, dÀime-i mutlaka, meşrÿùe-i èÀmme/òÀããa ve èörfiye-i òÀããa’dır.950 Semerúandí’nin 

verdiği bilgilerden anlaşılıyor ki, eğer bunların dışında bir olumsuz kullanılırsa bu şekilden bir kıyas sonuç 

vermeyecektir.951 

(3) Olumsuz olan küçük öncül êarÿriye veya dÀime olmalı veyahutta büyük öncül, ikinci şartta 

isimleri zikredilen döndürülebilen altı önermeden biri olmalıdır.952 

Semerúandí yukarıda zikrettiği şartlar bağlamında bu şekilden bir kıyasta sonucun nasıl elde 

edileceğini şöyle kaideleştirmektedir: Eğer bu şeklin ilk iki modundan gerekli olan netice olumlu olursa, 

sonuç cihet (modalite) bakımından küçük öncülün döndürülmüş haline tabi olur, ancak burada küçük 

öncülün meşrÿte-i èamme/òÀããa ve èörfiye-i èÀmme ve òÀããa olmaması gerekir. Buna mukabil küçük 

öncül o ikisinden biri olursa ve la-devÀm da ondan hazfedilirse sonucun ciheti, büyük öncülün 

döndürülmüş haline tÀbi olur.  Burada Semerúandí’nin dikkat çektiği nokta, bu şekilden bir kıyasta ilk iki 

modun olumlu sonuç verdiğidir. Bunların sonuçları ise iki öncülün yerleri değiştirilerek kontrol edilir. 

                                                 
947 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 161/198-199; Semerúandí, MŞ, vr.: 110a. 
948 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 161/199. 
949 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 162/199; Semerúandí, MŞ, vr.: 110b. 
950 Köz, İslam Mantıkçılarında Modalite Teorisi, s. 263—264. 
951 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 162/199; Semerúandí, MŞ, vr.: 110b. 
952 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 163/201; Semerúandí, MŞ, vr.: 111b. 
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Peki, olumsuz sonuçta durum nasıl tezahür edecektir? Eğer büyük öncül êarÿriye ve dÀime olursa olumsuz 

sonuç dÀime olur. Aksi bir durumda eğer küçük öncül de olumlu ise vucÿd kaydı müstesna küçük öncülün 

döndürülmüş haline; dahası büyük öncül de êarÿre-i vasfiye yok ise zorunlu kaydı müstesna yine küçük 

öncülün döndürülmüş haline tÀbi olur. Bu şekilden bir kıyasta geriye kalan üç mod olumsuz sonuç verir. 

Bunların sonuçları da küçük öncüllerinin döndürülmesi ile ikinci şekilden bir kıyasa irca edilerek kontrol 

edilir.953 

Semerúandí’nin verdiği bu bilgiler aşağıdaki üç tablo ile görselleştirilecektir. Diğer tablolar gibi 

bunlar da Úazvíní’den alınmıştır.954 Tabloların doğru okunabilmesi açısından şunu ifade etmek istiyoruz: 

Tabloları okurken her üç şartı birlikte düşünmekle beraber, ana hatlarıyla birinci tabloyu okurken birinci 

şartı; ikinci tabloyu okurken ikinci şartı; üçüncü tabloyu okurken üçüncü şartı göz önünde 

bulundurmalıdır. 

                                                 
953 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 164/202; Semerúandí, MŞ, vr.: 112a. 
954 Bkz.: Kazvíní, el-Munaããaã, vr.: 141b-142b. 
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vermez 

bazı 
zamanlarda 
èörfiye-i lÀ-
dÀime 

bazı 
zamanlarda 
èörfiye-i lÀ-
dÀime 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

bazı 
zamanlarda 
èörfiye-i 
lÀ-dÀime 

dÀime bazı 
zamanlarda 
èörfiye-i lÀ-
dÀime 

dÀime èörfiyeèörfiyeèörfiyeèörfiye----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

vaútiyyevaútiyyevaútiyyevaútiyye    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

münteşiremünteşiremünteşiremünteşire    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

vucÿdiyevucÿdiyevucÿdiyevucÿdiye----i i i i 
lÀlÀlÀlÀ----dÀimedÀimedÀimedÀime    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

vucÿdiyevucÿdiyevucÿdiyevucÿdiye----i i i i 
lalalala----êêêêarÿriyearÿriyearÿriyearÿriye    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

mümkünemümkünemümkünemümküne----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    
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mümkünemümkünemümkünemümküne----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    

vucÿdiyevucÿdiyevucÿdiyevucÿdiye----i i i i 
lalalala----êêêêarÿriarÿriarÿriarÿriyeyeyeye    

vucÿdiyevucÿdiyevucÿdiyevucÿdiye----i i i i 
lÀlÀlÀlÀ----dÀimedÀimedÀimedÀime    

münteşiremünteşiremünteşiremünteşire    vaútiyyevaútiyyevaútiyyevaútiyye    
èörfiyeèörfiyeèörfiyeèörfiye----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    

meşrÿùemeşrÿùemeşrÿùemeşrÿùe----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    

mümkünemümkünemümkünemümküne----i i i i 
èÀmmeèÀmmeèÀmmeèÀmme    

muùlaúamuùlaúamuùlaúamuùlaúa----i i i i 
èÀmmeèÀmmeèÀmmeèÀmme    

èörfiyeèörfiyeèörfiyeèörfiye----
ièÀmmeièÀmmeièÀmmeièÀmme    

dÀimedÀimedÀimedÀime----i i i i 
muùlaúamuùlaúamuùlaúamuùlaúa    

meşrÿùemeşrÿùemeşrÿùemeşrÿùe----i i i i 
èÀmmeèÀmmeèÀmmeèÀmme    

êêêêarurearurearurearure----i i i i 
mutlakamutlakamutlakamutlaka    

B.Ö 

K.Ö. 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

hiniye-i 
mutlaka 

hiniye-i 
mutlaka 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

hiniye-i 
mutlaka 

dÀime hiniye-i 
mutlaka 

dÀime êêêêarurearurearurearure----i i i i 
mutlakamutlakamutlakamutlaka    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

hiniye-i 
mutlaka 

hiniye-i 
mutlaka 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

hiniye-i 
mutlaka 

dÀime hiniye-i 
mutlaka 

dÀime meşrÿùemeşrÿùemeşrÿùemeşrÿùe----i i i i 
èÀmmeèÀmmeèÀmmeèÀmme    

sonuç 
vermez 

dÀime dÀime dÀime dÀime hiniye-i 
mutlaka 

hiniye-i 
mutlaka 

sonuç 
vermez 

dÀime hiniye-i 
mutlaka 

dÀime hiniye-i 
mutlaka 

dÀime dÀimedÀimedÀimedÀime----i i i i 
muùlaúamuùlaúamuùlaúamuùlaúa    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

hiniye-i 
mutlaka 

hiniye-i 
mutlaka 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

hiniye-i 
mutlaka 

dÀime hiniye-i 
mutlaka 

dÀime èörfiyeèörfiyeèörfiyeèörfiye----
ièÀmmeièÀmmeièÀmmeièÀmme    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

muùlaúa-i 
èÀmme 

muùlúa-i 
èÀmme 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

muùlúa-i 
èÀmme 

dÀime muùlaúa-i 
èÀmme 

dÀime muùlaúamuùlaúamuùlaúamuùlaúa----i i i i 
èÀmmeèÀmmeèÀmmeèÀmme    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

dÀime sonuç 
vermez 

dÀime mümkünemümkünemümkünemümküne----i i i i 
èÀmmeèÀmmeèÀmmeèÀmme    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

hiniye-i 
mutlaka 

hiniye-i 
mutlaka 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

hiniye-i 
mutlaka 

dÀime hiniye-i 
mutlaka 

dÀime meşrÿùemeşrÿùemeşrÿùemeşrÿùe----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

hiniye-i 
mutlaka 

hiniye-i 
mutlaka 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

hiniye-i 
mutlaka 

dÀime hiniye-i 
mutlaka 

dÀime èörfiyeèörfiyeèörfiyeèörfiye----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

muùlaúa-i 
èÀmme 

muùlaúa-i 
èÀmme 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

muùlaúa-i 
èÀmme 

dÀime muùlaúa-i 
èÀmme 

dÀime vaútiyyevaútiyyevaútiyyevaútiyye    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

muùlúa-i 
èÀmme 

muùlaúa-i 
èÀmme 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

muùlaúa-i 
èÀmme 

dÀime muùlaúa-i 
èÀmme 

dÀime münteşiremünteşiremünteşiremünteşire    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

muùlaúa-i 
èÀmme 

muùlaúa-i 
èÀmme 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

muùlaúa-i 
èÀmme 

dÀime muùlaúa-i 
èÀmme 

dÀime vucÿdiyevucÿdiyevucÿdiyevucÿdiye----i i i i 
lÀlÀlÀlÀ----dÀimedÀimedÀimedÀime    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

muùlaúa-i 
èÀmme 

muùlaúa-i 
èÀmme 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

muùlaúa-i 
èÀmme 

dÀime muùlaúa-i 
èÀmme 

dÀime vucÿdiyevucÿdiyevucÿdiyevucÿdiye----i i i i 
lalalala----êêêêarÿriyearÿriyearÿriyearÿriye    

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

sonuç 
vermez 

mümkünemümkünemümkünemümküne----i i i i 
òÀããaòÀããaòÀããaòÀããa    
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Semerúandí yüklemli kesin kıyasları bitirirken “tamamlama (tetimme)” başlığı 

altında üç itibarla yapılan kıyasları ele almaktadır. Müellif bu konunun güzel bir konu 

olduğunu, kendisinden önce bu konunun ele alınmadığını, bu konunun ele alınmasının 

mugalÀtalı kıyasları anlama da faydalı olduğunu söylemektedir.955 Gerçekten de müellifimizn 

bazı seleflerinin eserlerine göz attığımızda bu türden bir konuya değinmediklerini 

görmekteyiz. Onlar cihet (modalite) sahibi kıyasları ele aldıktan sonra şartlı kesin kıyaslara 

geçmektedirler.956 

 Harici, hakiki ve zihni olmak üzere üç itibar vardır. Bu üç itibarla oluşturulacak 

kıyas, dört şekilde nasıl sonuç verecektir? Semerúandí’ye göre, bu itibarla dört şekilde 

oluşturulan kıyasta sonucun itibarı şöyle tespit edilir: Eğer sonuç olumlu olursa, sonucun 

itibarı bu kıyasta iki itibardan en özel olanının itibarıdır. Eğer sonuç olumsuz olursa, 

kıyastaki olumsuz öncülün itibarı ile aynı olur. Bu durumda burada bilinmesi gereken şey, 

hangi itibarın hangi itibardan daha özel olduğudur. Semerúandí’ye göre olumlu harici itibar, 

olumlu hakiki itibardan daha özeldir. Olumlu hakiki itibar da olumlu zihni itibardan daha 

özeldir. İkinci olarak aklımıza gelen soru, bu itibarlar olumsuz olduğunda hangisi daha özel 

olacaktır? sorusudur. Semerúandí’ye göre eğer bu itibarlar olumsuz olursa, durum olumluda 

zikredilenin aksinedir.957  

         

2.2.2.2.    2.2.2.2.    1.1.1.1.    2222---- Şartlı Kesin (İútirÀní) Kıyas Şartlı Kesin (İútirÀní) Kıyas Şartlı Kesin (İútirÀní) Kıyas Şartlı Kesin (İútirÀní) Kıyas    

Semerúandí şartlı kıyasları incelemeye şartlı bir önermenin de ap-açık (bedíhi) ve 

sonradan elden edilme (kesbi) olduğunu, yüklemli kıyaslardan şartlı bir sonuç çıkarmanın 

gerçekten çok zor olduğunu, bundan dolayı da mantıkçıya düşenin şartlı kıyası incelemek 

olduğunu söyledikten sonra, Aristoteles’in bu konuda kitap yazıp yazmadığı tartışmasına 

değinerek başlamaktadır.  Semerúandí; bazılarının Aristoteles’in bilgi elde etmede yüklemli 

kıyaslara itimad ettiği için şartlı kıyasları terk ettiği görüşünde olduklarını söylemektedir. 

Ancak Semerúandí kime ait olduğunu ÚısùÀs’ta ve şerhte söylemediği bu görüşe 

                                                 
955 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 165/203; Semerúandí, MŞ, vr.: 113b; Ayrıca bkz: Semerúandí, el-
MuèteúadÀt, vr.: 12b. 
956 Örneğin bkz: F. RÀzí, el-Mulaòaãã, s. 180 vd; vr.: 52a vd.; Keşşi, HadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 92a vd.; 
Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 98b vd.; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 81 vd.; Şehrezÿri, ResÀil-I, s. 288 
vd. 
957 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 165/203; Semerúandí, MŞ, vr.: 112b; Ayrıca bkz: Semerúandí, el-
MuèteúadÀt, vr.: 12b. 
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katılmamaktadır. Ona göre her iki kıyas hükümleri bakımından farklıdır. Diğer taraftan İbn 

SínÀ’nın958 ise ‘belkide Aristoteles bu konuda kitap yazdı, ancak Arapçaya tercüme edilmedi’ 

görüşüne ve Ebu’l-BerekÀt el-BaàdÀdí’nin959 ‘eğer bu konuda kitap yazsaydı Arapçaya 

tercüme edilirdi’ itirazına da yer vermektedir.  İlaveten İbn SínÀ’nın960 on sekiz yıl bir kitaba 

dayanarak şartlıları incelediği, daha sonra kendisine FÀrÀbí’ye ait olduğu söylenen bir kitabın 

ulaştığı, ancak ibareleri kapalı, hataları çok, delilleri zayıf, sonuç vermeyeni sonuç veren ve 

sonuç vereni de sonuç vermeyen olarak gösterdiğinden dolayı terk ettiğini söylemektedir. 

Semerúandí’ye göre ise belkide Aristoteles yakíní bir sonuç vermediğinden dolayı şartlı 

kıyasları inceleme konusu yapmamıştır.961 

Burada ifade etmemiz gereken birkaç nokta vardır: Şartlı kıyas ÚısùÀs’ta önemli 

sayılabilecek bir hacimde ele alınmaktadır. Denilebilir ki, Semerúandí şartlı kıyasları bütün 

yönleri ile ele almaya çalışmıştır. Bu anlamda Semerúandí’yi başta İbn SínÀ olmak üzere 

Keşşí962, Òunecí963 ve Şehrezÿrí964 ile farklı bir statüde ele almak gerekmektedir. Zira adı 

geçen müellifler, İbn SínÀ’nın bu konuda açmış olduğu yolu derinlemesine devam ettirmiş 

görünüyorlar. Bu noktada şaşırtıcı olan bir diğer bilgi de F. RÀzí’nin KitÀbu’l-Mulaòòaã’ta 

konuyu çok özet bir şekilde ele almasıdır.965 Gerçi kendisi konuyu ayrıntılı bir şekilde el-

Manùıúu’l-Kebír adlı eserinde ele alacağını söylemektedir.966  Ancak İbn SínÀ’nın matematik, 

tabiat ve ilahiyattaki birçok iddianın bitişik ve ayrık şartlı önermeler şeklinde olduğu967 

bilgisini hatırlarsak, ilahiyat ve tabiat bilimlerini de havi olan Mulaòòaã’ta şartlı kıyasların 

biraz daha ayrıntılı olması eser bütünlüğüne daha uygun düşebilirdi.   

Semerúandí968 geleneği takiple şartlı kıyasları beş kısımda ele almaktadır: (1) İki 

bitişik şartlıdan, (2) iki ayrık şartlıdan, (3) bir yüklemli ile bir bitişik şartlıdan, (4) bir 

                                                 
958 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 41a. 
959 BaàdÀdí, el-KitÀbu’l-Mèuteber, s. 155. 
960 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 356—357. 
961 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 168-169/206; Semerúandí, MŞ, vr.: 114a-b. 
962 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 92a-100b. 
963 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 99a-124b. 
964 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 289—390. 
965 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 180-183; vr.: 52a-53a. 
966 F. RÀzí, el-Mulaòòaã,  s. 183; vr.: 53a. 
967 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 231. 
968 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 169/206. 
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yüklemli ile bir ayrık şartlıdan ve (5) bir bitişik şartlı ve bir ayrık şartlıdan oluşan şartlı 

kıyaslar.969 

    

2.2.2.2.    2.2.2.2.    1.1.1.1.    2. 12. 12. 12. 1---- İki Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas İki Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas İki Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas İki Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas    

Bu kıyas üç sınıftan oluşmaktadır: (1)(1)(1)(1) Orta terim, her iki bitişik şartlı öncülde tam bir 

cüz olarak bulunur. (2) (2) (2) (2) Orta terim, her iki öncülde eksik bir cüz olarak bulunur. (3)(3)(3)(3) Orta 

terim, öncüllerin birinde tam, diğerinde eksik bir cüz olarak bulunur. Semerúandí’nin bu üç 

sınıf hakkında düştüğü kayıt, bunlardan sadece birincisinin İbn SínÀ970 tarafından, kalan diğer 

ikisinin ise sonraki bilginler (müteaòòirÿn) tarafından ele alındığıdır. 971 Semerúandí’nin son 

iki sınıfı ortaya koyan “sonraki mantıkçılar (müteaòòirÿn)” atfı kime aittir? İbn SínÀ’dan 

sonra yukarıdaki üç sınıftan ikincisini Behmenyar972 ve Keşşí973 zikretmekte, ancak 

üçüncüsünden bahsetmemektedirler. İbn SínÀ ile Semerúandí arasındaki bütün müelliflerin 

eserlerine ulaşılamadığından Behmenyar ve Keşşí’nin ilk defa zikreden olduğunu söylemek 

iddialı olabilir. Keşşí’nin hocası kabul edilen F. RÀzí, konuyu KitÀbu’l-Mulaòòaã’ta oldukça 

kısa ele almakta, konuyu ayrıntılı olarak incelemeyi el-Manùıúu’l-Kebír974 adlı eserine 

                                                 
969 Başta İbn SínÀ olmak üzere bazı mantıkçıların sıralaması bu şekilde değildir. Farklılığın konunun 
mahiyetine tekabül ettiğine ilişkin açık ifadeleri bulunmadığından dolayı bu durumu tasnif tercihi 
olarak kabul etmek gerektiği düşüncesindeyiz. Örneğin İbn SínÀ “(1) Bitişik şartlıdan oluşan kıyaslar, 
(2) bitişik şartlılardan ve ayrık şartlılardan oluşan kıyaslar, (3) ayrık şartlılardan oluşan kıyaslar, (4) 
bir yüklemli ve bir (bitişik) şartlıdan oluşan kıyaslar; yüklemli burada büyük öncül konumundadır, (5) 
bir yüklemli ve bir (bitişik) şartlıdan oluşan kıyaslar; yüklemli burada mukaddemle ortaktık kurar, (6) 
kıyas-ı mukassim (bir yüklemli ile bir ayrık şartlıdan oluşan kıyas” şeklinde tasnif yaparken 
(KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 295—349) Ebherí ise “(1) Bir yüklemli ve bir ayrık şartlıdan oluşan kıyas, 
(2) bir yüklemli ile bir bitişik şartlıdan oluşan kıyas, (3) iki bitişik şartlıdan oluşan kıyas, (4) ayrık 
şartlılardan oluşan kıyas, (5) bir bitişik şve ayrık şartlıdan oluşan kıyas” şeklinde tasnif 
yapar.(Tenzilu’l-EfkÀr fí Tèadíli’l-EsrÀr, Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 2562, vr.: 
21b-26b) 
970 Gerçektende İbn SínÀ KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın ÚıyÀs (s. 295 vd.) kitabında sadece birinci sınıfı ele 
almaktadır.  
971 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 169/207; Semerúandí, MŞ, vr.: 114b. 
972 Behmenyar, et-Tuóaããíl,  s. 138. 
973 Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 93a. 
974KitÀbu’l-Mulaòòaã’taki “Allah’tan onu tamamlamayı diliyoruz” ifadesinden onu yazmaya 
başladığını çıkarmak mümkündür.(s. 108/Laleli, 2554, 33a.) KitÀbu’l-Mulaòòaã’a el-Munaããas adıyla 
şerh yazan Necmu’d-Dín Kazvíní F. RÀzí’nin böyle bir eserinin nüshasını bulamadığını 
söylemektedir. (el-Munaããaã, vr.: 91a/159b.) Hayri Kaplan Topkapı III. Ahmed Koleksiyonunda 
bulunan el-Manùıúu’l-Kebír adlı çalışmanın F. RÀzí adına kayıtlı olsa bile, 1a varağındaki bilgilerden 
onun Necmu’d-Dín Kazvíní’ye ait olduğunu söylemektedir.( Kaplan, Hayri, Fahreddin Razi 
Düşüncesinde Ruh ve Ahlak, Ankara Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora 
Tezi, Ankara 2001, s. 316.). Fakat Şeróu’l-İşÀrÀt’ı okurken karşılaştığımız iki ibare, el-Manùıúu’l-
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bırakmaktadır. F. RÀzí’nin bu ikinci eseri mevcut olmadığından dolayı, konuyu birincisi 

açısından değerlendirmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Orada ise F. RÀzí sadece birinci 

sınıftan bahsetmektedir.975 Daha sonra Òunecí her üç sınıfı da inceleme konusu 

yapmaktadır.976 Ancak bunun ilk defa Òunecí tarafından ele alınıp alınmadığını tespit 

edebilmiş değiliz. Kendisi de konuyu ele aldığı ilgili yerde buna işaret edecek herhangi bir 

ifade kullanmamaktadır. Diğer taraftan Semerúandí, son iki sınıf hakkında sonraki 

bilginlerin söyledikleri şeylerin hatalı olduğunu da ifade etmektedir.977 

(a) Orta terimin her iki öncülde de tam cüz olduğu birinci sınıfa gelince(a) Orta terimin her iki öncülde de tam cüz olduğu birinci sınıfa gelince(a) Orta terimin her iki öncülde de tam cüz olduğu birinci sınıfa gelince(a) Orta terimin her iki öncülde de tam cüz olduğu birinci sınıfa gelince, 

Semerúandí, bu sınıfıda iki alt başlık altında ele almaktadır:  

Birincisi,Birincisi,Birincisi,Birincisi, iki luzumiyeden oluşan şartlı kıyas ki, burada kıyasın dört şekli, sonuç 

vermesinin şartları, modlarının sayısı, sonucun cihet(modalites)i, keyfiyeti, niceliği ve hatta 

kendiliğinden açık olmayan modların sonuçlarının açıklığa kavuşturulması tıpkı yüklemli 

kıyastaki gibidir. Diğer taraftan Semerúandí, öncülleri luzÿmiye olan şartlı kıyasın bir 

modunun sonuç veren türden olmadığı uyarısını da yapmaktadır.978  Sonra sırasıyla şekilleri 

ele alıp, gerek değerleri ve gerekse de sonuçlarının kontrol edilmesi hakkında açıklama 

yapmamakta,979 bunları bütünüyle ‘hepsinin yüklemlide olduğu gibi’ ibaresine 

bırakmaktadır. Luzÿmiyeden oluşan şartlı kıyas altında Semerúandí, birinci ve üçüncü şekil 

                                                                                                                                          
Kebír’in tamamlandığı intibaını vermektedir, ancak kesin bir hükme varmak-Topkapı’daki nüshayı 
görmediğimiz için şimdiki bilgilerimiz çerçevesinde-zordur. F. RÀzí’nin şerhindeki atıfları şöyledir: 
“Oluşturucu olmayan araz” başlığı altında bilgileri şerhederken tartışma geçen bir yerde “biz onu 
büyük kitabımızda çözdük/hallettik (ve in hallelnÀhÀ fí kitÀbinÀ el-kebír)” (Tahkik: Ali Rıza 
NecefzÀde, Tahran 1384, s. 69) ve cihet (modalite) başlığı altındaki bilgileri şerhederken mümkün 
cihetini tartıştığı bir yerde “biz büyük kitabımızda onun şöyle….olduğunu açıkladık (naónu úad 
beyyennÀ fí kitÀbina el-kebír ennehu…)” (s. 193) ifadelerini kullanmaktadır. Bu iki ifade bu eserin 
vucud bulduğuna açıkça işaret etmektedir, ancak başta Úazvíní’nin bile esere ulaşamamış olması nihai 
olarak varlığı hakkındaki şüpheleri destekler görünmektedir. Fakat biz, elimize ulaşmasa dahi böyle 
bir eserin yazılmış olabileceği kanaatini taşımaktayız. Bizi bu kanaate sevkeden sebep, 
geleneğimizdeki bilginlerin bir başyapıt yazdıktan sonra şerh çalışması yaptıklarını, merkeze o 
eserlerini aldıklarını tespit etmiş olmamızdır. Örneğin müellifimiz Semerkandí’nin bu konudaki 
başyapıtı ÚısùÀs’dır. Çünkü mantık hakkında yazdığı diğer eserlerinde ve İşÀrÀt’a yaptığı şerhinde 
ÚısùÀs’ı merkez alarak hareket etmektedir. 
975 F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 183; vr.: 53a. 
976 Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 99a. 
977 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 169/207. 
978 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 169/207. 
979 Örneğin İbn SínÀ (KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s.295-296) ve Òunecí (Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 99a-b) bu 
türden kıyasta birinci şeklin ve modların kÀmil kıyas olduğunu, sonuçlarının nasıl kontrol edileceğini 
zikretmektedirler. 
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hakkında İbn SínÀ’nın980 bir şüphe ortaya attığını söyleyip bu iki tartışmada İbn SínÀ’nın 

cevaplarını ve sonraki (müteaòòirÿn) mantıkçılardan bazılarının konu hakkındaki görüşlerini 

zikrettikten sonra luzÿmiyeden olan şartlı kıyaslar bahsini kapatmaktadır.981 

İkinci İkinci İkinci İkinci olarak öncülleri sadece ittifakiyeden ve ittifakiye ile beraber luzÿmiyeden olan 

kıyasları ele almıştır. Kaynağı İbn SínÀ982 olmak üzere bu türden bir kıyasta sonuç çıkarırken 

Semerúandí’nin kabul ettiği ve bilinmesi istediği şey, olumlu bitişik şartlı ittifakiye bir 

önermenin doğruluğu mukaddem’in değil de, tÀlí’nin doğruluğuna dayandığı ve ittifakiye 

olan bir önerme de mukaddem ve tÀlí arasında çelişmemezliğin şart olmadığıdır. Gerçi 

Òunecí’nin çelişmemezliğin şart olmaması durumunda iki yanlıştan oluşan birbirini 

gerektirmenin (mulÀzemet) doğru olacağı983 itirazını zikreder, ancak ona katılmaz ve İbn 

SínÀ’yı savunur. Ona göre eğer tÀlí’nin çelişiği, mukaddem’e uygunluk gösterirse, tÀlí’nin 

onun gerekeni/lazımı olacağını kabul etmek gerekmez. Kaldı ki, böyle bir durum ancak 

tÀlí’nin çelişiği mukaddem’in var sayılmasına değil de bizzat varlığına uygunluk gösterirse 

ortaya çıkar. Zaten İbn Sína’nın ibaresi de buna işaret eder. Bu açıdan bakıldığında tÀlí’nin 

çelişiğinin mukaddem’e uygunluk göstermesi, mukaddem ve tÀlí arasındaki birbirini 

gerektirmeyi/mülazemeti nefyetmez. Semerúandí’ye göre, eğer İbn SínÀ’nın sözleri iyice 

düşünülürse, ittifakiyenin luzÿmiyeden daha genel kabul edildiği görülür. Fakat burada İbn 

SínÀ’nın ittifakiye ile kastı, bitişik şartlı bir önermedir.984 Bazılarının ittifakiyeyi daha özel 

kabul etmelerine de Semerúandí katılmamaktadır.985 

Bu bilgilerden sonra Semerúandí, yine İbn SínÀ’ya986 atıfla birinci şekilde hangi 

öncüllerle sonuç elde edilebileceği ve elde edilemiyeceği hakkında kısa ve örnek 

vermeksizin bilgi vermektedir. İki ittifakiyeden oluşan birinci şekilden bir kıyasın, kıyas 

olması daha evladır. Çünkü büyük öncül olumlu olduğunda büyük terimin varlığı, olumsuz 

olduğunda büyük terimin yokluğu bilinir konumda olmaktadır. Bu durumda büyük terimin 

varlığı ve yokluğu biliniyorsa, sonuç o zaman kıyas kurulmadan biliniyor demektir. Bu da şu 

                                                 
980 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 296/302. 
981 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 170-171/207-209. 
982 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s.265—268. 
983 Semerúandí ÚısùÀs’ta “sen dersen ki” şeklinde ifade ettiği itirazın Òunecí’ye ait olduğunu şerhinde 
açıkça isim vererek sarahate kavuşturmaktadır. (MŞ, vr.: 116b.) Bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 
101a. 
984 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 172-173/210-211; Semerúandí, MŞ, vr.: 116a-b. 
985 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 173/211. 
986 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s.297—298. 
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anlama gelmektedir: Büyük terimin varlığı ve yokluğu bilinirse, Àlemin içindeki her şeyle 

uygunluğu bilinebilir demektir. Açıkça o zaman kıyasın oluşturulmasının bir faydası yok 

demektir. Küçük öncül luzÿmiye olduğunda da durum aynıdır. Ancak küçük öncül ittifakiye, 

büyük öncül de olumlu luzÿmiye olduğunda, kıyas fayda vermez. Yine büyük öncül olumsuz 

luzÿmiye, küçük öncül de olumlu ittifakiye olduğunda olumsuz luzÿmiye bir sonuç elde 

edilir.  Çünkü bu öncüllerde küçük terim büyük terimi gerektirirse ve küçük terimin de orta 

terimle beraberliği farzedilirse, büyük terim orta terimi gerektirir. Akabinde ise büyük 

öncülün yanlış olması gerekir. Semerúandí bu son ilişkiye şu kaydı düşmektedir: 

‘Gerektirenin/melzÿmun herhangi bir şeyle beraber farzedilmesi, nasıl olursa olsun onun 

gerekeninin/lÀzımının gerekmesini/luzÿmunu zorunlu kılmaz. Aksi durumda eşyanın tamamı 

arasında birbirini gerektirme sabit olurdu. Kaldı ki, böyle bir şey, çelişkidir. Örneğin “her ne 

zaman insan canlı ise, taş da cisimdir.” ve “hiçbir zaman taş cisim değilse, insan da cisim 

değildir.” önermelerinin tarafları arasındaki ilişki doğru olurdu ve bu durumda “hiçbir zaman 

insan canlı değilse, insan cisim de değildir.” sonucu elde edilirdi. HÀlbuki doğru olan “her ne 

zaman insan canlı ise, cisimdir.” önermesidir.’987 

Orta terimin her iki öncülde tÀlí olduğu ikinci şekilde iki ittifakiyeden kıyas 

oluşturmak mümkün değildir. Küçük öncül olumlu luzÿmiye, büyük öncül de olumsuz 

ittifakiye olduğunda kıyastan bir sonuç çıkmaz. Örneğin “her ne zaman insan taş ise, 

cemÀddır.” ve “hiçbir zaman insan cisim değilse, cemÀd da değildir.” öncüllerinden sonuç 

çıkmayacağı açıktır. Yine küçük öncül ittifakiye, büyük öncül olumsuz luzÿmiye olduğunda 

da kıyas sonuç vermez. Örneğin “her ne zaman insan canlı ise eşek de anırandır.” ve “hiçbir 

zaman insan cisim olmadığında eşekte anırandır.” öncülleri sonuç vermez. Yine öncüllerden 

küçük öncül olumsuz luzÿmiye, büyük öncül de olumlu ittifakiye olduğunda kıyas sonuç 

vermez. Örneğin “hiçbir zaman insan canlı olmadığında eşekte anıran değildir.” ve “her ne 

zaman insan cisimse, eşek de anırandır.” kıyasından sonuç çıkmaz. Bu şekilde küçük öncül 

olumsuz luzÿmiye olduğunda da sonuç çıkmaz. Yine küçük öncül olumsuz ittifakiye, büyük 

öncül de olumlu luzÿmiye olduğunda, sonuç olumsuz ittifakiye olur.988 

Orta terimin her iki öncülde mukaddem olduğu üçüncü şekilde iki ittifakiyeden 

ittifakiye bir sonuç çıkar. Burada büyük öncül ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun fark 

                                                 
987 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 174-175/212; Semerúandí, MŞ, vr.: 116b-117a. 
988 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 175/212; Semerúandí, MŞ, vr.: 118a-b. 



 216 

etmez. Küçük öncül luzÿmiyeden ve büyük öncül de ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun 

ittifakiye olursa kıyas ittifakiye sonuç verir. Yine küçük öncül ittifakiye, büyük öncül olumlu 

veya olumsuz olsun luzÿmiye olsun kıyas sonuç vermez.989 

Dördüncü şekilde öncüller ister yalnızca ittifakiyeden olsun veya isterse 

luzÿmiyeden olsun kıyas herhangi bir sonuç vermez.990 Çünkü büyük terim dördüncü 

şekilden bir kıyasta şartlının mukaddemi olur. Şartlının mukaddemi, şartlı olumlu ve 

olumsuz ister luzÿmiye olsun, ister ittifakiye olsun bazen doğru bazen yanlış olur.991 

(b) Orta terimin her iki öncülde de tam cüz olmadı(b) Orta terimin her iki öncülde de tam cüz olmadı(b) Orta terimin her iki öncülde de tam cüz olmadı(b) Orta terimin her iki öncülde de tam cüz olmadığı ikinci kısma gelince,ğı ikinci kısma gelince,ğı ikinci kısma gelince,ğı ikinci kısma gelince,  bu da dört 

kısma ayrılır: Birincisi, ortaklık her iki öncülün mukaddeminde olur. İkincisi, ortaklık her iki 

öncülün tÀlí’sinde olur. Üçüncüsü, ortaklık küçük öncülün tÀlí’si ve büyük öncülün 

mukaddem’inde olur. Dördüncüsü, küçük öncülün mukaddemi ve büyük öncülün tÀlí’sinde 

olur. Semerúandí’ye göre her bir kısımda dört şekil ortaya çıkar. Semerúandí her bir kısma 

harflerden oluşan örnekler vermektedir. Her ne kadar her kısım için dört şeklin oluştuğunu 

söylüyorsa da, şekilleri ayrı ayrı ele alıp örneklendirmemektedir. Bu türden bir kıyastaki 

sonuç elde etme şartlarını da zikretmemektedir. 992  

 Semerúandí’ye göre bu kısımdaki dört şeklin bütün modları bazı mantıkçılar 

tarafından “òulf ve üçüncü şekle irca ile yapılmaktadır. Ancak ona göre, bu iki açıklama yolu 

iki nedenden dolayı geçersizdir: Birincisi, onlarda yabancı öncüller kullanılmaktadır. Bu 

öncüllerin doğru olması önemli değildir; çünkü onların terimleri, kıyasın çıkarım yapmamızı 

sağlayan terimlerinden farklıdır. Eşitlik kıyası bunun örneklerindendir. Çünkü onun doğru 

sonuç vermesi, kıyasın dışındaki/yabancı doğru öncüllere bağlıdır. İkinci açıklamada da 

durum farklı değildir, çünkü üçüncü şekildeki bir kıyas, ancak zikredilen öncüllerle kurulur. 

Yabancı olmayan öncüllerin varlığı, ancak sonuç vermesi için üçüncü şeklin iki olumlu 

bitişik şartlıdan oluşmasıyla tamamlanır. Oysa şartlı kıyaslarda üçüncü şekil sonuç vermez. 

O zaman bu iki yolla bu kısımdaki şekiller açıklanamaz. Örneğin “her ne zaman her insan 

konuşan/düşünense, her insan idrak edendir.” ve “her ne zaman bazı konuşanlar/düşünenler 

cemÀdsa, bu durumda her insanın idrak eden olması imkÀnsızdır.” doğru olmasına karşın 

                                                 
989 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 175/212; Semerúandí, MŞ, vr.: 118b. 
990 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 175/212. 
991 Semerúandí, MŞ, vr.: 118b. 
992 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 175/213.  
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“bazen her ne zaman her insan cemÀd olduğunda her insan idrak edendir” ve “her ne zaman 

her insan cemÀdsa her insanın idrak eden olması imkÀnsızdır.” öncülleri doğru değildir.993  

(c) Orta terimin öncüllerin birinde tam, diğerin de tam bir cüz olmadığı kısma (c) Orta terimin öncüllerin birinde tam, diğerin de tam bir cüz olmadığı kısma (c) Orta terimin öncüllerin birinde tam, diğerin de tam bir cüz olmadığı kısma (c) Orta terimin öncüllerin birinde tam, diğerin de tam bir cüz olmadığı kısma 

gelince,gelince,gelince,gelince, bu türden bir kıyas, iki öncülden birinin taraflarından biri şartlı olduğunda ve bu 

şartlının da kıyasın diğer öncülü ile beraber, onun taraflarından birisinde ortak olması ile 

ortaya çıkar. Buradaki şartlı, bitişik veyahut ayrık şartlı olabilir. Her iki durumda da o, ya 

küçük öncülün tÀlí’si ve mukaddem’i veya büyük öncülün tÀlí’si ve mukaddem’i olur. Bu 

durumda ortaya sekiz kısım çıkar. Bu sekiz kısmın her birinde dört şekil oluşturulabilir.994  

Semerúandí harflerden oluşan örnekler verdikten sonra bu kısımdaki kıyasların hükümlerinin 

yüklemli ve şartlı öncülden oluşan kıyasın hükmü gibi olduğunu, aradaki farkın burada şartın 

şartlı, diğerinde ise yüklemli olması olduğunu söyler. Ayrıca kurulan kıyasın sonucu burada 

şartlı kıyastan, orada ise yüklemli kıyastan elde edilmektedir.995 

 

2.2.2.2.    2.2.2.2.    1.1.1.1.    2. 22. 22. 22. 2---- İki Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas İki Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas İki Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas İki Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas    

Bu türden bir kıyasta, tıpkı iki bitişik şartlıdan oluşan kıyas gibi, üç kısma ayrılır: (1) 

Orta terim, her iki ayrık şartlı öncülde de tam bir cüz (parça) olarak bulunur. (2) Orta terim, 

her iki ayrık şartlı öncülde de tam bir cüz olarak bulunmaz. (3) Orta terim, öncüllerden 

birinde tam, diğerinde eksik bir cüz (parça) olarak bulunur. 

Birincisine gelince,Birincisine gelince,Birincisine gelince,Birincisine gelince, öncüllerin ikisi de ayrık şartlı olunca Semerúandí önce ayrık 

şartlının mukaddem ve tÀlí’si arasındaki döndürülebilir olma konumunu tekrar dikkatlere 

sunmaktadır: Ortaklığın her iki ayrık şartlıda tam olması durumunda küçük öncül büyük 

öncülden tabii olarak değil de, söylenişi (vaz’i) itibariyle ayrılabilir.996 Bunun sebebi ayrık 

şartlı bir önermede mukaddem’in tÀlí’den tabii olarak değil de, söylenişi itibariyle 

ayrılmasıdır.997 Daha önce şartlı önermeleri ele alırken zikredildiği gibi, ayrık şartlı 

önermelerin mukaddem ve tÀlí’leri doğruluk ve yanlışlık değerleri bakımından üç kısma 

ayrılmışlardı: Bunlar da (1) Hakikiye, (2) Manièatu’l-cem ve (3) Manièatu’l-òulÿ’dur. Bu da 

şu anlama gelmektedir: Her iki öncülü de ayrık şartlı olan şartlı kıyasta bu üç ayrımı daima 

                                                 
993 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 176/214; Semerúandí, MŞ, vr.: 119b. 
994 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 178/216; Semerúandí, MŞ, vr.: 120b. 
995 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 178/216. 
996 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 180/218.  
997 Semerúandí, MŞ, vr.: 122a. 
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göz önünde bulundurmak gerekmektedir.  Semerúandí’nin çağdaşları998 ortaklığın her iki 

öncülde de tam olduğu ayrık şartlı kıyasta altı şekilde kıyas kurulabilceğini 

zikretmektedirler. Semerúandí bunları yekpare bir şekilde zikretmemiş, sadece ayrı ayrı ele 

almıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: (1) İki hakikiyeden oluşan kıyas, (2) bir hakikiye 

ve bir manièatu’l-cem’den oluşan kıyas, (3) bir hakikiye ile bir manièatu’l-òulÿ’dan oluşan 

kıyas, (4) bir manièatu’l-cem ve manièatu’l-òulÿ’dan oluşan kıyas, (5) öncüllerin ikisdinin de 

manièatu’l-cem olduğu kıyas, (6) öncüllerinin ikisinin de manièatu’l-òulÿ olduğu kıyas.  

Semerúandí bu altı tür kıyas için iki şartın999 olduğunu söylemektedir: 

(1) İki öncülden biri olumlu olmalıdır. 

(2) Büyük öncül tümel olmalıdır.1000 

Semerúandí de önce her iki öncülün de hakikiye olması durumunda kıyasın nasıl bir 

sonuç verdiği ile başlamaktadır.  Ona göre her iki öncül de hakikiye olursa, kıyas iki şekilde 

sonuç verir: Birinci sonuç olumlu iki bitişik şartlıdan meydana gelir. İkinci sonuç olumsuz 

iki bitişik şartlıdan meydana gelir.1001 Semerúandí bu noktada bir İbn SínÀ savunusu 

yapmaktadır. Çünkü İbn SínÀ’ya göre iki hakikiyeden bir sonuç çıkmaz. Ona göre eğer 

küçük terim ve büyük terim birbirinden tamamen ayrı iki şey olurlarsa, bu durumda küçük 

öncül ve büyük öncül yanlış olur; buna mukabil eğer her iki terim aynı olursa, bu durumda 

da bir şeyin bizzat kendi kendisinden ayrılması söz konusu olur. Semerúandí ÚısùÀs’ta ve 

şerhte1002 isimlerini zikretmediği bazı mantıkçıların bu ifadeyi yanlış anladıkları 

düşüncesindedir. Tespitlerimize göre, Semerúandí’nin bu konudaki “úavmun mine’l-

müteaòòirín” atfıyla verdiği bilgiler Urmeví’ye aittir. Urmeví,1003 İbn SínÀ’nın aksine küçük 

terim ve büyük terim birbirinden ayrı olursa, her iki terimin eşit olma ve orta terimin de 

onlardan birinin çelişiği olma ihtimalinden dolayı küçük öncül ile büyük öncülün yanlış 

olacağını kabul etmemektedir. Semerúandí; Urmeví’nin kastını şu örnekle açıklamaya 

çalışmaktadır: DÀima şey ya insandır ya da insan olmayandır. Ve dÀima ya şey insan 

olmayandır, ya da konuşan/düşünen olmayandır. Buna mukabil eğer iki terim aynı olursa bir 

                                                 
998 Örneğin bkz.: Kazvíní, el-Munaããaã, vr.: 146b; Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 317. 
999 Temelde bu şartların daha önce İbn SínÀ tarafından belirlendiği ifade edelim: KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 
42a. 
1000 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 186/223. 
1001 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 180/218; Semerúandí, MŞ, vr.: 122a. 
1002 Semerúandí, MŞ, vr.: 122b. 
1003 Urmeví, MetÀlièu’l-EnvÀr, s. 89. 
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şeyin bizzat kendisinden ayrılması gerekmez, bilakis bir şeyin bizzat kendisinin luzÿmu 

gerekir. Semerúandí bu düşüncelere katılmamakta ve böyle düşünenlerin de İbn SínÀ’yı 

anlamadıklarını düşünmektedir. Çünkü KitÀbu’ş-ŞifÀ’da1004 İbn SínÀ’nın kastı iki 

hakikiyeden hakikiye bir sonuç çıkmaması anlamındadır. Dikkat edilirse, eğer küçük terim 

ve büyük terim birbirinden ayrı/farklı iki şey olursa, küçük terim ve büyük terim arasında 

hakiki bir çelişki olması mümkün değildir; ancak küçük terim beraberce orta terim ve büyük 

terime çelişik olabilir; aynı şekilde büyük terim de orta terim ve küçük terime çelişik olabilir. 

Bu durum her iki öncülün yanlış olmasını gerektirir. Çünkü o zaman küçük terimin 

doğruluğundan orta terim ve büyük terimin yanlışlığı; küçük terimin yanlışlığından orta 

terim ve büyük terimin doğruluğu gerekir. Yine büyük terimin doğruluğundan ve 

yanlışlığından da aynı durum ortaya çıkar. Buna mukabil küçük terim ve büyük terim aynı 

olurlarsa, yine kıyastan hakikiye bir sonuç çıkmaz, ancak bir şeyin kendisini çürütmesi 

durumu ortaya çıkar.1005 Bunlar iki hakikiye tümel olumlu olduğu zamanki durumdur.  

O halde şöyle bir soru sormak gerekir: Eğer hakikiyelerden biri tikel olursa bir sonuç 

elde edilebilir mi ve elde edilirse nasıl bir sonuç elde edilir? 

Hakikiyelerden biri tikel olursa sonuç tikel bitişik şartlı olur. Eğer hakikiyelerden 

biri ister tümel olsun ister tikel olsun olumsuz olursa kıyas sonuç vermez.1006 Bunlar, iki 

hakikiye öncüle ait hükümlerdir.1007 

Semerúandí bundan sonra hakikiye ve manièatu’l-cem ve òulÿ’dan oluşan kıyasları 

kısaca ele alıp sonuçlarını söylemekte ancak her birine örnek vermemektedir. 

Olumlu hakikiye ile her ikisi de tümel olumlu olmak üzere manièatu’l-cem ve 

òulÿ’dan oluşan bir kıyas, tümel olumlu bitişik şartlı bir sonuç verir. Manièatu’l-cem ve 

òulÿ’dan biri tikel olursa bu durumda sonuç tikel olumlu bir bitişik şartlı olur. Tikel olan 

öncül hakikiye, tümel olan öncül de manièatu’l-cem olursa kıyas ne èinÀdiye ve ne de 

luzÿmiye olarak sonuç vermez. Buna mukabil eğer her ikisi de tümel olmasına karşın 

manièatu’l-cem ve olumsuz manièatu’l-òulÿ’dan tümel olumsuz bitişik şartlı bir sonuç çıkar. 

Ancak burada olumsuz öncül hakikiye olursa kıyas herhangi bir sonuç vermez. Buradaki 

durum hakikiye olmayan öncüllerin tümel olması durumunda çıkacak sonuçlardır. Peki, o 

                                                 
1004 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 319. 
1005 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 181-183/219-220; Semerúandí, MŞ, vr.: 122b. 
1006 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 183/220. 
1007 Semerúandí, MŞ, vr.: 123a. 
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zaman hakikiye olmayan öncüllerden biri tikel olursa sonuç nasıl çıkar? Bu durumda tikel 

olumsuz bitişik şartlı bir sonuç elde edilir. Buna mukabil tikel öncül hakikiye ve olumsuz 

öncül de manièatu’l-cem olursa kıyas ne èinÀdiye, ne de luzÿmiye bir sonuç verir.1008 

Kıyastaki her iki ayrık şartlı öncül de manièatu’l-cem olursa nasıl bir sonuç elde 

edilir? Semerúandí’ye göre böyle bir durumda kıyas ne bitişik şartlı ve ne de ayrık şartlı 

herhangi bir sonuç vermez. Örneğin ona göre şu iki öncül herhangi bir sonuç vermez: DÀima 

ya şey insandır ya da canlı olmayandır. Ve dÀima ya şey canlı olmayandır, ya da attır. Gerçi 

bazılarının, üçüncü şekilden bir kıyasta küçük terim ve büyük terimin çelişiklerinden 

oluşacak bir şekilde tikel olumlu bitişik şartlı bir sonuç verdiğini zikretmek beraber 

Semerúandí iki şartlının üçüncü şekilden bir kıyasta sonuç vermediğini kabul etmediği için 

bu görüşe de katılmamaktadır.1009 

Her iki ayrık şartlı öncül manièatÿ’l-òulÿ olunca kıyas ne èinÀdiye ve ne de luzÿmiye 

olarak herhnagi bir sonuç vermez. Semerúandí bu kıyasta da üçüncü şekle dayanılarak elde 

edilmiş olan tikel olumlu bitişik şartlı sonucu yukarıda zikrettiğimiz sebebe dayanarak kabul 

etmemektedir.1010 Buradaki sonuç verme bilgileri manièatü’l-cem ve òulÿ’nun olumlu olması 

durumunda geçerlidir.  O zaman bunlardan biri olumsuz olursa kıyas sonuç verir mi veya 

nasıl bir sonuç verir? 

Bu durumda ona göre kıyas, tikel olumsuz bir sonuç verir.1011 

Her ikisi de tümel olmak kaydıyla kıyastaki ayrık şartlı öncüllerden biri manièatu’l-

cem diğeri de manièatu’l-òulÿ olursa kıyas tümel bitişik şartlı bir sonuç verir. Eğer bunlardan 

biri tikel olursa sonuç elde edilebilir mi veya nasıl bir sonuç elde edilir? Semerúandí’ye göre 

eğer manièatü’l-cem tikel olursa kıyas, tikel olumlu bir sonuç verir. Buna mukabil 

manièatü’l-òulÿ tikel olursa kıyas, sonuç vermez. Semerúandí kıyasın tikel olumlu bitişik 

şartlı bir sonuç verdiğini söyleyenlere katılmamaktadır.1012 Buradaki durum onlar olumlu 

olduğu zamandır. Peki, onlardan biri olumsuz olursa ortaya ne gibi bir durum çıkar? 

Semerúandiye göre, bu durumda kıyas sonuç vermez.1013 

                                                 
1008 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 184/221. 
1009 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 185/222. 
1010 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 185/222. 
1011 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 185/222. 
1012 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 185/222-223. 
1013 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 186/223. 
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İkincisine gelince, İkincisine gelince, İkincisine gelince, İkincisine gelince, yani orta terimin her iki ayrık şartlı öncülde de tam bir cüz (parça) 

olarak bulunmaması durumunda kıyastan bir sonuç elde edebilmek için müellifimiz dört şart 

zikretmektedir: 

(1) Her iki öncül de olumlu olmalıdır. 

(2) Her ikisinde maniaèatu’l-òulÿ doğru olmalıdır. 

(3) Öncüllerden biri tümel olmalıdır. 

(4) Ortaklık sonuç verecek bir kıyas oluşturmalıdır. 

Bu şartlar çerçevesince kıyasın sonucu Semerúandí’ye göre manièatü’l-òulÿ olur; 

burada manièatü’l-cem bir sonuç çıkmaz. Bu kısım kendi içinde tekrar beş alt kısma ayrılır. 

Bu beş kısmın her birinde dört şekil kıyas oluşturulabilir. Bunlarda şöyledir: (1) Ortaklık her 

iki öncülde de tek bir parça/cüz olur.1014 Örneğin: 

 “Her A ya B’dir ya da CCCC’dir.  

Ve ya her CCCC  D’dir ve ya da her H Z’dir.” öncülleri: 

 “her A ya B’dir ya D’dir ya da her H Z’dir.” sonucunu verir.1015  

(2) Öncüllerden birindeki tek bir cüz (parça), diğer öncüldeki parçaların her birinin 

cüzü (parçası) olur. Örneğin: 

 “Her A ya B’dir, ya da CCCC’dir. 

 Her CCCC ya D’dir, ya da H’dir.” öncülleri: 

 “Her A ya B’dir, ya D’dir ya da H’dir.” sonucunu verir.1016 

(3) Öncüllerden birindeki her bir cüz, diğer öncülün cüzlerinden her biri olur. 

Örneğin: 

  “Ya her A BBBB’dir, ya da her C DDDD’dir. 

 Ve ya her BBBB  H’dir, ya da her DDDD Z’dir.” öncülleri: 

İki şekilde sonuç verir: Birincisi “ya her A B’dir, ya her B H’dir, ya da her C Z’dir.” 

şeklinde iken ikincisi “ya her A H’dir, ya her C D’dir, ya da her D Z’dir.” şeklinde olur.1017 

(4) İki öncüldeki her bir cüz diğer öncüldeki her cüzle ortaktır. Örneğin: 

  “Ya her A BA BA BA B’dir, ya da her B CB CB CB C’dir. 

                                                 
1014 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 186/223. 
1015 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 187/224; Semerúandí, MŞ, vr.: 125b. 
1016 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 187/224; Semerúandí, MŞ, vr.: 126a. 
1017 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 187/224; Semerúandí, MŞ, vr.: 126a. 
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 Ve ya her C AC AC AC A’dır, ya da her BBBB D’dir.” öncülleri dört parçadan oluşan şu sonucu 

verirler: 

 “Ya bazı B’ler D’dir, ya her A D’dir, ya her B A’dır, ya da bazı C’ler D’dir.”1018 

(5) İki öncülden birinin tek bir cüzü diğer öncülün cüzlerinden her biri ile ortak olur. 

Bunu şöyle örneklendirebiliriz: 

 “Ya her A B’dir, ya da her C DDDD’dir. 

 Ve ya her DDDD H’dir, ya da her DDDD A’dır.” öncüllerinden iki şekilde sonuç çıkar: 

Birincisi “ya her A B’dir, ya da her C H’dir, ya da her C A’dır.” şeklinde iken ikincisi “ya 

bazı B’ler D’dir, ya her C A’dır, ya da her D H’dir.” şeklindedir.1019  

Müellifimizin verdiği bu bilgilerin kendisinden önceki geleneğe ait olduğunu, 

tümüyle konunun mahiyetine tekabül eden bir ziyadesinin olmadığını zikredelim.1020 

Üçüncü kısımda ise Üçüncü kısımda ise Üçüncü kısımda ise Üçüncü kısımda ise ortaklık öncüllerden birinde tam cüz olurken, diğerinde tam 

parça/cüz olmaz.1021 Semerúandí’ye göre böyle bir durumda kıyas kurabilmenin şartı, iki 

öncülden birinin taraflarından biri bitişik veya ayrık şartlı olmalı; bu şartlı da basit şartlı ile 

beraber tam parçada/cüzde ortaklık kurmalıdır.1022 Bu kısımdaki kıyasın sonucu manièatü’l-

òulÿ’dur.1023 Semerúandí ÚısùÀs’ta bu üçüncü kısma ilişkin birkaç satırlık bilgi vermiştir. 

Herhangi bir örnek zikretmemiştir. Ancak yazdığı şerhte taraflardan birinin bitişik veya ayrık 

şartlı olması şartına birer örnek vererek konuyu anlaşılır kılmaya çalışmaktadır. 

Semerúandí’nin iki öncülden birinin taraflarından birinin bitişik şartlı olması şartına verdiği 

örnek ve sonucu şöyledir:  

DÀima ya A B’dir, ya da her ne zaman C D ise H de Z’dir manièatü’l-òulÿ ile.  

Ve dÀima ya H Z’dir, ya da S T’dir manièatü’l-cem ile. 

O halde dÀima ya A B’dir, ya da her ne zaman C D ise S T değildir. 

Öncüllerden birinin taraflarından biri ayrık şartlı olması durumunda şöyle bir 

çıkarım oluşturulacaktır: 

                                                 
1018 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 187/224; Semerúandí, MŞ, vr.: 126a. 
1019 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 187/224; Semerúandí, MŞ, vr.: 126a. 
1020 Örneğin bkz.:  Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 113a-114b; Ùÿsí-Alleme Óıllí, el-Cevheru’n-Naêíd, s. 
158-161. 
1021 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 188/225. 
1022 Semerúandí, MŞ, vr.: 126b. 
1023 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 188/225. 
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 DÀima ya A B’dir, ya da dÀima C D’dir veya H Z’dir. (Öncül manièatü’l-òulÿ’dur ve 

tÀlí’si de manièatü’l-cemdir.) 

 Ve dÀima ya H Z’dir, ya da S T’dir manièatü’l-òulÿ ile. 

 O halde dÀima ya A B’dir, ya da her ne zaman C D ise S de T’dir.1024  

 

2.2.2.2.    2.2.2.2.    1.1.1.1.    2. 32. 32. 32. 3---- Bir Yüklemli ve Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas Bir Yüklemli ve Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas Bir Yüklemli ve Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas Bir Yüklemli ve Bitişik Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas    

Bu kıyastaki durum önceki iki şartlı kıyastan farklıdır. Bu kıyas kendi içinde dört 

kısma ayrılmaktadır: (1) Ortaklık bitişik şartlının tÀlí’sinde olur ve yüklemli öncül büyük 

öncül konumunda olur. (2) Ortaklık yine bitişik şartlının tÀlí’sinde olur, ancak yüklemli 

öncül küçük öncül konumunda olur. (3) Ortaklık bitişik şartlının mukaddem’inde olur ve 

yüklemli öncül küçük öncül konumunda olur. (4) Ortaklık bitişik şartlının yine 

mukaddem’inde olur ancak yüklemli bu defa büyük öncül olur. Bu dört kısmın her birinde 

kıyasın dört şekli oluşturulabilir.1025 

İlk iki kısım bitişik şartlı bir sonuç verir. Ancak bu sonucu vermesi için (1) kıyastaki 

bitişik şartlı öncül olumlu olmalıdır. (2) Bitişik şartlının ve yüklemlinin ortaklığı bitişik 

şartlının tÀlí’sinde olmalıdır. (3)  Eğer bitişik şartlı olumlu olursa bitişik şartlı ve yüklemlinin 

ortaklığı sonuç verecek kıyas olmalıdır. (4) Eğer bitişik şartlı olumsuz olursa oluşumun 

yüklemli ile beraber sonucu olumsuzun tÀlí’sini sonuç vermelidir.1026 (5) Sonuç nicelik 

bakımından bitişik şartlıya tabi olmalıdır.1027 (6) Yüklemlinin varlığı da bitişik şartlının 

mukaddem’inin takdirine göre doğru olur.1028 

Semerúandí bitişik şartlı öncülü olumlu ve olumsuz olana birinci şekilden bir örnek 

vermektedir. Olumlu öncül için verdiği örnek şöyledir: 

 Eğer her A B ise her C DDDD’dir. 
 Ve her DDDD de H’dir. 
 O halde eğer her A B ise her C de H’dir. 
Olumsuz öncül için verdiği örnek şöyledir: 

 Hiçbir zaman A B değilse her C de DDDD değildir. 
 Ve her DDDD H’dir. 
 O halde hiçbir zaman A B değilse her C de H değildir.1029 

                                                 
1024 Semerúandí, MŞ, vr.: 126b-127a. 
1025 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 189/225; Semerúandí, MŞ, vr.: 127a. 
1026 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 189/226. 
1027 Semerúandí, MŞ, vr.: 126a. 
1028 Semerúandí, MuèteúadÀt, vr.: 13b. 
1029 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 189/226. 
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Bu bağlamda Semerúandí olumsuz olan küçük öncüllerin modlarının tamamını, 

olumsuz luzÿmiyelerin olumlu luzÿmiyeleri gerektirdiği düşüncesiyle açıklayan İbn 

SínÀ’ya1030 katılmaz. Çünkü o, olumsuzun olumluyu ve olumlunun da olumsuzu 

gerektirdiğini kabul etmemektedir.1031 

Üçüncü ve dördüncü kısımda ortaklık bitişik şartlının mukaddemi’inde olur ve 

üçüncü kısımda yüklemli küçük öncül, dördüncü kısımda büyük öncül olur. Semerúandí’ye 

göre her iki kısımda bitişik şartlı bir sonuç verir. Semerúandí burada İbn SínÀ1032 ve 

Òunecí’yi1033 konuyu sadece örneklerle ele aldıkları, açık bir şekilde çıkarımın nasıl yapıldığı 

ve sürecin nasıl işlediği konusunda kolayca kavranılabilcek bir kural koymadıkları 

gerekçesiyle eleştirmektedir. Gerçekten de her iki mantıkçı konuyu ele aldıkları eserlerinde 

birçok örnek vermişler, ancak konuyu kavramayı kolaştıracak açıklama yapmamışlardır. 

Semerúandí bu konuyu ÚısùÀs’ta “zamanın bazı değerli bilginleri”, şerhte de “MeùÀliè’nin 

sahibi” olarak atıfta bulunduğu Urmeví’nin1034 güzel kurallarla anlattığını düşünmektedir ve 

şu açıklamayı yapmaktadır: 

Eğer yüklemli ve bitişik şartlının mukaddem’inin ortaklığı, daha önce 
zikredildiği gibi yüklemlinin konulmasına riayet şartıyla, sonuç veren bir kıyas 
olursa, her ikisinin sonuçları ya başlangıçta elde edilir, ya da tümel bitişik 
şartlının tikel mukaddem’i tümel yapıldıktan sonra elde edilir. Çünkü tikel 
mukaddem, tümel kuvvetindedir; zira bütün, parçasının lazımını gerektirir. Bu 
durumda da her iki mesleğin (yolun) her bir mesleğindeki her şekilin her 
modundan oluşan kıyas, mukaddem’i tümel tikel bir sonuç verir. Bu kıyasların 
sonuçları üçüncü şekille kontrol edilir; bu durumda orta terim bitişik şartlının 
mukaddem’i olur. Veyahutta sonucu, ikinci şekilde oluşturulan òulf ile kontrol 
edilir; bu durumda da orta terim bitişik şartlının tÀlí’si olur. Eğer yüklemli ve 
bitişik şartlının mukaddemi sonuç veren bir kıyas oluşturmazlarsa, yüklemlinin 
varlığı, oluşumun sonucu veya düz döndürmesiyle beraber tümel bir şekilde 
bitişik şartlının mukaddemini sonuç olarak verir. Ve bitişik şartlının varlığının 
da bu kısımda tümel olması gerekir, çünkü birinci şekilden bir kıyasta büyük 
öncül olur. Oluşturulan kıyasın sonucu birinci şekille kontrol edilir; böyle bir 
durumda da orta terim bitişik şartlının mukaddemi olur ve sonuçta 
mukaddem’in tümelliğinin tümeli olur. Sonuç veren bir kıyasın sonucunun 
döndürülesi ile üçüncü şekilde kontrol edilir. Orta terim de yukarıdaki tüme 
sonucun döndürümüş hali olur ve bu durumda ise tikel sonuç elde edilir.1035 

 

                                                 
1030 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 334. 
1031 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 189-190/224; Semerúandí, MŞ, vr.: 127b. 
1032 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 337—347. 
1033 Bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 115b-118a. 
1034 Bkz.: Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 94—96. 
1035 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 191-192/228-229; Semerúandí, MŞ, vr.: 128a-b. 
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Bu açıklamadan sonra Semerúandí yüklemlinin küçük öncül olduğu sonuç veren 

üçüncü kısma birinci şeklin birinci modundan bir örnek vermekte ve sonucunun üçüncü 

şekil ve òulf ile nasıl kontrol edildiğini göstermektedir. Örnek şöyledir: 

Her C BBBB’dir. 
Her ne zaman her BBBB A olursa V de Z olur. 
O halde bazen her C A olduğunda V de Z olur. 

 

Müellifimiz bu kıyasın sonucunu üçüncü şekille kontrol ederken şu açıklamayı 

yapmaktadır:  

Her ne zaman şartlının mukaddemi “her A B’dir.” şeklinde var sayılırsa “her C 
B’dir.” ve “her B A’dır.” doğru olur. Her ne zaman “her C B’dir.” ve “her B 
A’dır.” şeklinde birinci şekilden bir kıyas doğru olursa “her C A’dır.” sonucu 
doğru olur. Akabinde her ne zaman bitişik şartlının “her B A’dir.” mukaddemi 
doğru olursa, “her C A’dır.”da doğru olur. ( Bu ikisinin doğruluğundan ortaya 
çıkan “her B C’dir.” sonucu) sonra alınıp küçük öncül yapılırken bitişik şartlı 
da büyük öncül konumunda alınır. (Böylece ortaya “her B C’dir. Ve her ne 
zaman her B A ise V de Z’dir.” şeklinde) “bazen her C A olduğunda V de 
Z’dir.” sonucunu veren üçüncü şekilden bir kıyas çıkar. Buna mukabil bitişik 
şartlı mukaddemi “her ne zaman bazı B’ler A olursa V de Z olur.” şeklinde 
tikel olan bir önerme olursa, mukaddemi tümel olarak alınır ve şöyle bir kıyas 
oluşturulur: “Her ne zaman her B A olursa bazı B’ler A olur. Ve her ne zaman 
bazı B’ler A olursa V de Z olur.” Bu öncüller “her ne zaman B A olursa V de Z 
olur.” sonucunu verir.1036 

 

Semerúandí yukarıda birinci şeklin birinci modunda verdiği örneğin sonucunu 

verdiği bilgiler doğrultusunda òulf ile şöyle kontrol etmektedir: 

Eğer “bazen her C A olursa V de Z’dir.” sonucu doğru olmazsa, onun “hiçbir 
zaman her C A olmazsa V de Z değildir.” şeklinceki çelişiği doğru olur. Bu 
çelişiği alınıp büyük öncülle bir araya getirilir ve şöyle bir kıyas oluşturulur: 
“Her ne zaman B A olursa V de Z olur. Ve hiçbir zaman her C A olmazsa V de 
Z değildir.” İkinci şekilden bir kıyas oluşturan bu öncüllerden “hiçbir zaman 
her B A değilse her C de A değildir.” sonucu çıkar. Çıkan bu sonuç “her ne 
zaman her B A olursa her C de A’dır.” sözünün doğruluğundan dolayı 
geçersizdir. Çünkü o “her B A’dır.” doğru olduğu ve de “her C B’dir.” olan 
yüklemli önerme önermesi doğru olduğu zaman “her C B’dir.” ve “her B 
A’dır.” doğru olur. Her ikisi doğru olduğu zaman “her C A’dır.”ı gerektirirler. 
Böyle bir durumda her ne zaman “her B A’dır.” doğru olursa “her C A’dır.”da 
doğru olur.1037 

 

Yukarıdaki alıntılarda görüldüğü gibi Semerúandí konuyu oldukça teknik bir şekilde 

ele almaktadır. Semerúandí’ye göre, İbn SínÀ KitÀbu’ş-ŞifÀ’da yüklemli ve bitişik şartlının 

mukaddeminin ortaklığının sonuç veren kıyası kapsaması sonucu oluşturulan modların 

tamamının sonucunu bu şekilde kontrol etmektedir. Ancak Semerúandí’nin bu noktada 

                                                 
1036 Semerúandí, MŞ, vr.: 128b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 192/229. 
1037 Semerúandí, MŞ, vr.: 128b; Semerúandí, ÚısùÀs, s. 192/229. 
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dikkatimizi çektiği şey iki olumlu luzÿmiyeden oluşan üçüncü şeklin ve büyük öncülü 

olumsuz olan ikinci şeklin sonucunun bilinemeyeceğidir. Bundan dolayı burada her bir 

kısımda oluşan her bir şeklin modlarını bu bilgiler doğrultusunda değerlendirmek 

gerekmektedir.1038 

 

2.2.2.2.    2.2.2.2.    1.1.1.1.    2. 42. 42. 42. 4---- Bir Yüklemli ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas Bir Yüklemli ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas Bir Yüklemli ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas Bir Yüklemli ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas    

Bu kıyas, Semerúandí ve ondan önceki matıkçılar tarafından1039 yüklemlinin ayrık 

şartlının cüzleri ile aynı sayıda olup olmamasına göre iki ana kısma ayrılmış ve bu şekilde 

işlenegelmiştir.  

Birinci kısım(meslek)Birinci kısım(meslek)Birinci kısım(meslek)Birinci kısım(meslek)’’’’da yüklemliler ayrık şartlıların taraflarının/cüzlerinin 

sayısınca olur. Burada oluşturulabilecek her bir kıyasın sonucu tek bir yüklemli olur; böyle 

bir kıyas da “kıyas-ı mukassim” ve/ya “tam istikra(el-istiúrÀu’t-tÀmmu)” olarak 

isimlendirilir.1040 Bu kıyasta her bir yüklemli, ayrık şartlının taraflarından/cüzlerinden bir 

tarafla/cüzle bir araya getirilir ve sonucu da yüklemlidir. Bu yüklemli sonuç iki şekilde 

ortaya çıkabilir: (1) Burada ayrık şartlının cüzlerinden her biri, yüklemlilerden her biri ile 

                                                 
1038 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 193/229.; Semerúandí, MŞ, vr.: 128b. 
1039 Örneğin bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 349-356; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 119b-
122a; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 96-98; Ùÿsí-Alleme Óıllí, el-Cevheru’n-Naêíd, s. 174; Şehrezÿrí, 
ResÀil-I, s. 370-378. 
1040 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 194/230; Böyle bir isimlendirmeyi öncelikle kimin yaptığı sorusuna 
tespitlerimiz çerçevesince cevabımız İbn SínÀ olmaktadır. O açıkça KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın ÚıyÀs 
Kitabı’nda  “ben onu ‘kıyÀs-ı mukassim’ olarak isimlendirdim ifadesini kullanmaktadır. Ancak 
ifadelerin söyleniş biçimi dayanak alınırsa ikinci isimlendirmeyi kendisinin yaptığını 
söylememektedir. ÚıyÀs kitabında yekpare böyle bir isimlendirme yapmamakta buna mukabil 
KitÀbu’l-EvsÀù (vr.: 44b) ve KitÀbu’n-NecÀt (s. 84) adlı eserlerinde “o ‘tam istikra’ olarak 
isimlendirildi” ifadesini kullanmaktadır. Buna mukabil Ebherí Keşfu’l-ÓaúÀiú (s. 174-175) ve 
Tenzílu’l-EfkÀr (Laleli:2562, vr.: 21b-22a.) da, Ebu’l-BerekÀt BaàdÀdí el-M´uteber (s. 160-161)’de bu 
iki isimlendirmeyi de yapmamaktadırlar. Ebherí bu kıyası dört kısma ayırmış, bu kısımlardan hiçbiri 
için yüklemli sonuç verdiği bilgisini vermemiştir. Sadru’ş-Şeriaè ise beş kısma ayırmış birinci olarak 
“kıyas-ı mukassim”i incelemiştir (Şeróu Taèdíli’l-èUlÿm, Antalya Tekelioğlu: 798, vr.:133a-b.). İbn 
SínÀcı gelenekten olan BehmenyÀr ise et-Tuóaããíl (s. 145—146)’de ‘tam istikra’ isimlendirmesi yapar 
ancak ‘kıyÀs-ı mukassim’ isimlendirmesi yapmaz. Bu durumda Semerúandí’nin bunlara itibar 
etmediğini İbn SínÀ’yı takiple Òunecí ve Urmeví’ye tabi olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki bir diğer 
konu da isimlendirme hakkındadır. Yani “kıyas-ı mukassim” mi yoksa “kıyas-ı mukassem” mi 
okunmalıdır. Ahmed Rüşdí her ikisinin de söylenebileceği görüşündedir. (Tuófetu’r-Rüşdí, İstanbul 
1252, s. 262.) 
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kıyas ilişkisine sokulduğunda, burada oluşan kıyaslar sadece tek bir şekilden olur.1041 

Aşağıdaki kıyas bunun örneğidir: 

  DÀima ya her C BBBB’dir, ya da her C DDDD’dir. 
  Ve her B B B B A’dır. Ve her DDDD A’dır. 
  O halde her C A’dırO halde her C A’dırO halde her C A’dırO halde her C A’dır....1042104210421042    

Yukarıdaki kıyasta ayrık şartlının birinci cüzü, yani mukaddem’i ile yüklemlilerin 

birinci cüzü, yani ilk önermesi birinci şekilden bir kıyası meydana getirir. Aynı gözle ikinci 

cüzlere baktığımızda da ortaya çıkan kıyasın birinci şekilden olduğu görülecektir. Ayrık 

şartlının tarafları ve yüklemlilerle oluşturulan kıyasta ortaya çıkan kıyas sadece tek bir 

şekilden oluşuyorsa görülecektir ki her birinin orta terimi farklıdır. Birincisinde “B”, 

ikincisinde “D”dir.1043 

(2) Ayrık şartlının cüzlerindeki önermelerle yüklemli önermeleri bir araya 

getirdiğimizde ortaya çıkan kıyas farklı şekillerden olabilir.1044 Aşağıdaki kıyas da bunun 

örneğidir: 

  DÀima ya bazı C’ler BBBB’dir, ya da her DDDD C’dir. 
  Ve her BBBB A’dır. Ve her A da DDDD’dir. 
  O halde bazı C’ler A’dır.O halde bazı C’ler A’dır.O halde bazı C’ler A’dır.O halde bazı C’ler A’dır.    
    

Yukarıdaki kıyasa bakıldığında her iki öncülün birinci cüzlerinden oluşturulan 

kıyasın birinci şekilden olduğu görülecektir; çünkü “BBBB” orta terimi birincisinde yüklem 

ikincisinde konu makamındadır. Her iki öncülün ikinci cüzlerinden oluşturulan kıyas da 

dördüncü şekilden bir kıyastır; çünkü burada da “DDDD” orta terimi birincisinde konu, 

ikincisinde yüklem konumundadır.1045  

Peki, bu türden bir kıyasta şekiller nasıl oluşmaktadır? sonrusu aklımıza gelmektedir. 

Semerúandí’ye göre ayrık şartlı önerme küçük öncül olursa orta terim ayrık şartlının 

taraflarının/cüzlerinin yüklemleri, yüklemlilerin de konuları olur. Yukarıdaki; 

“ DÀima ya her C BBBB’dir, ya da her C DDDD’dir.  
Ve her B B B B A’dır. Ve her DDDD A’dır.” 

kıyasına bakıldığında ayrık şartlının taraflarının yüklemlerinin yüklemlilerin konuları 

olduğunu görülecektir. Orta terimlerin bu konumları birinci şekli meydana getirir. Eğer orta 

                                                 
1041 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 194/230-231. 
1042 Semerúandí, MŞ, vr.: 129a. 
1043 Semerúandí, MŞ, vr.: 129a. 
1044 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 194/231; Semerúandí, MŞ, vr.: 129a. 
1045 Semerúandí, MŞ, vr.: 129a. Bilgilerin geleneği için bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 1119b-12a; 
Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 96. 
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terim, ayrık şartlının taraflarında/cüzlerinde konu, yüklemlilerin her birinde yüklem olursa 

dördüncü şekil ortaya çıkar. İkinci şekil orta terimlerin her iki öncülde de yüklem olmasıyla; 

üçüncü şekilde konu olmasıyla oluşur. Buna mukabil ayrık şartlı öncül büyük öncül olursa 

orta terimler ayrık şartlının taraflarında/cüzlerinde konular, yüklemlilerin cüzlerinde 

yüklemler olursa birinci şekil, eğer bunun aksi olursa dördüncü şekil; orta terimler ayrık 

şartlının ve yüklemlilerin taraflarında beraberce yüklemler olursa ikinci şekil; orta terimler 

her iki öncülün taraflarında konu olursa üçüncü şekil oluşur. Tabii olarak burada ortaya 

çıkan şekiller, oluşan kıyasın her bir tarafından sadece tek bir şekil ortaya çıktığı zamandır. 

Eğer tek bir şekilden oluşan bir yapıda değilse bu durumda orta terim, ayrık şartlının 

taraflarının bazısında yüklem, bazısında konu olacaktır; yüklemlide de aynı şekilde olacaktır. 

Yukarıdaki ikinci kıyas bunun örneğidir.1046 Orada ayrık şarlının ikinci tarafı ile ikinci 

yüklemli bir araya geldiğinde dördüncü şekilden bir kıyas ortaya çıkmaktadır. Oysa 

birincileri bir araya getirdiğimizde ise birinci şekilden bir kıyas ortaya çıkmaktadır.  

Semerúandí bu türden bir kıyasın sonuç vermesinin şartlarını hemen konunun 

başında değil de, bazı kıyasları açıklarken yaptığı gibi, konunun sonunda zikretmektedir. 

Ona göre bu kıyasın sonuç vermesi için; 

(1) Ayrık şartlı öncül manièatu’l-òulÿ ve hakikiye olmalıdır. 

(2) Ayrık şartlı öncül olumlu olmalıdır. 

(3) Ayrık şartlı ve yüklemlinin ortaklığı her şekilde sonuç veren kıyas 

oluşturmalıdır.1047 

Semerúandí manièatü’l-cem’in şart koşulmamasını onun cüzlerinin beraberce yanlış 

olabilme ihtimaline dayandırmaktadır.  Olumlu olması şartı, olumsuz olması durumunda 

ayrık şartlının cüzlerinin yanlış olma ihtimalinden dolayıdır. Üçüncü şart ise, sonucun 

yüklemli çıkması içindir.1048 

İkinci kısım (meslek)İkinci kısım (meslek)İkinci kısım (meslek)İkinci kısım (meslek)’’’’da kendi içinde yüklemlinin sayısına göre ikiye ayrılmaktadır:  

(1) Ayrık şartlının taraflarının/cüzlerinin sayısınca olan yüklemlilerden her biri sonuç 

verecek bir ortaklıkla ayrık şartlının taraflarından her biriyle ortak olabilirler. Oluşan 

kıyasların her birinin sonucu farklıdır ve sonuçta manièatu’l-òulÿ’dur. Eğer ortaya çıkan iki 

                                                 
1046 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 194/231; Semerúandí, MŞ, vr.: 129b. 
1047 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 194/231. 
1048 Semerúandí, MŞ, vr.: 129b. 
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sonuç aynı olursa onlardan biri, bu bir yüklemli ve ayrık şartlıdan oluşan kıyasın sonucundan 

bir cüz yapılabilir.1049 Burada sonuç elde edebilmek için ayrık şartlının manièatü’l-òulÿ ve 

hakikiye olması şart koşulmuştur. Bu da ayrık şartlının taraflarından birinin dÀima doğru 

olması içindir. Örneğin:  

  DÀima ya her A BBBB’dir, ya her A CCCC’dir, ya da her A DDDD’dir. 
Ve her BBBB H’dir. Ve her CCCC Z’dir. Ve her DDDD Z’dir. 
O halde dÀima ya her A H’dir, ya her A Z’dir.O halde dÀima ya her A H’dir, ya her A Z’dir.O halde dÀima ya her A H’dir, ya her A Z’dir.O halde dÀima ya her A H’dir, ya her A Z’dir.    

Daha önce verdiğimiz tarife göre, yukarıdaki kıyastan, öncüllerin üçer parçalı 

olmasından dolayı üç ayrı kıyas oluşturulabilir. Dolayısıyla sonucun da iki değil de üç 

parçalı olması gerekir. Ancak yukarıda zikrettiğimiz gibi her iki öncüldeki son iki cüzlerin 

kıyaslarından çıkan sonuç aynıdır; bundan dolayı da sonuçta onlar tek bir taraf olarak 

alınır.1050 

(2) Yüklemliler, ayrık şartlının cüzlerinin sayısınca olmayabilir. Bu durumda 

yüklemliler ayrık şartlının cüzlerinden (a) ya daha fazla sayıda olabilir, (b) ya da eksik 

olabilir. Eğer yüklemli ayrık şartlının cüzlerinden fazla olursa, yüklemlinin bu fazlalığı da 

sadece bir fazlalık olursa ayrık şartlının bir cüzü iki yüklemli ile; eğer yüklemlinin ayrık 

şartlıdan fazlalığı birden fazla olursa ayrık şartlının cüzlerinden biri birden fazla yüklemli ile 

ortaklık kurabilir.  Bu türden bir kıyas manièatü’l-òulÿ bir sonuç verir. Sonuç vermesinin de 

iki şartı vardır: 

 (1) Ayrık şartlı öncül manièatü’l-òulÿ veya hakikiye olmalıdır. 

 (2) Ayrık şartlı öncül olumlu olmalıdır.1051 

Semerúandí yukarıdaki bilgileri ÚısùÀs’ta değil ama şerhte şöyle 

örneklendirmektedir. Önce ayrık şartlının cüzlerinin yüklemlilerden az olduğu kısma 

aşağıdaki örneği vermektedir: 

  DÀima ya her A BBBB’dir, ya da her A CCCC’dir. 
  Her BBBB D’dir. Ve her CCCC H’dir. Ve her CCCC Z’dir. 
  O halde dÀima ya her A D’dir, yO halde dÀima ya her A D’dir, yO halde dÀima ya her A D’dir, yO halde dÀima ya her A D’dir, ya her A H’dir, ya da her A Z’dir.a her A H’dir, ya da her A Z’dir.a her A H’dir, ya da her A Z’dir.a her A H’dir, ya da her A Z’dir.1052    

Yukarıdaki kıyasta ayrık şartlının bir cüzünün yüklemlilerden iki cüzle beraber 

ortaklık ilişkisinde bulunduğu görülmektedir. 

                                                 
1049 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 195/233. 
1050 Semerúandí, MŞ, vr.: 130b. 
1051 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 195-196/233; Semerúandí, MŞ, vr.: 130b. 
1052 Semerúandí, MŞ, vr.: 130b. 
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Diğer taraftan yüklemlinin sayısı ayrık şartlının taraflarının sayısından az olursa, 

örneğin yüklemli bir tane olup, ayrık şartlı da iki taraftan oluşursa, buradaki tek yüklemli de 

ayrık şartlının iki tarafı ile ortak olursa kıyas yine manièatu’l-òulÿ bir sonuç verir.1053 

Aşağıdaki kıyas bunun örneğidir: 

  DÀima ya her A BBBB’dir, ya da her C BBBB’dir. 
  Ve her BBBB H’dir. 
  O halde dÀima ya her A H’dir, ya da her C H’dir.O halde dÀima ya her A H’dir, ya da her C H’dir.O halde dÀima ya her A H’dir, ya da her C H’dir.O halde dÀima ya her A H’dir, ya da her C H’dir.1054    

Yüklemli ayrık şartlının tek bir cüzü ile ortak olduğunda da sonuç manièatü’l-òulÿ 

olur.1055 Semerúandí’nin şerhte verdiği örnek şöyledir: 

  DÀima ya her A BBBB’dir, ya her A D’dir. 
  Ve her B B B B C’dir. 

O halde ya her A C’dir, ya da her A D’dir.O halde ya her A C’dir, ya da her A D’dir.O halde ya her A C’dir, ya da her A D’dir.O halde ya her A C’dir, ya da her A D’dir.1056    

Semerúandí bu türden kıyaslarda eğer tek bir yüklemli küçük öncül olursa kıyasın 

sonuç vermeyeceği görüşünde olan İbn SínÀ’ya1057 katılmamaktadır. Ona göre İbn SínÀ’nın 

bu düşüncesi doğru değildir. Tek bir yüklemli ister küçük ve ister büyük öncül olsun fark 

etmeksizin kıyas sonuç verir.1058 Bu itirazın daha önce Òunecí1059 ve Urmeví1060 tarafından 

dile getirildiğini, dolayısıyla asıl kaynağının Semerúandí olmadığını zikredelim. 

Bu türden bir kıyasta aklımıza gelen soru “ peki, ayrık şartlı manièatü’l-òulÿ değil de 

manièatü’l-cem olursa kıyas sonuç verir mi veya nasıl bir sonuç verir?” şeklindedir. Zira 

yukarıdaki iki sınıf sadece ayrık şartlı öncülün manièatü’l-òulÿ olması durumunda ortaya 

çıkan sonuçlardır. 

Semerúandí’ye göre, manièatü’l-cem olan ayrık şartlı öncüllerin cüzlerinin tamamı 

ister yüklemlilerle ortak olsunlar ister olmasınlar kıyas, manièatü’l-cem bir sonuç verir.1061 

Bu durumda da tabi olarak yüklemliler ya ayrık şartlının cüzleri ile aynı sayıda olur ya da 

olmaz. Semerúandí birinci durum için, yani her iki öncülün cüzlerinin aynı sayıda olduğu 

kıyasa verdiği örnek şöyledir:  

                                                 
1053 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 196/233; Semerúandí, MŞ, vr.: 130b. 
1054 Semerúandí, MŞ, vr.: 130b. 
1055 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 196/233. 
1056 Semerúandí, MŞ, vr.: 130b. 
1057 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 353. 
1058 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 196/233-234; Semerúandí, MŞ, vr.: 130b. 
1059 Bkz.: Òunecí¸ Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 121a. 
1060 Bkz.: Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 97. 
1061 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 196/233-234. 
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DÀima ya bazı BBBB’ler A’dır, ya da bazı CCCC’ler D’dir manièatü’l-cem olarak. 
  Her C BBBB’dir. Ve her H CCCC’dir. 
  O halde DÀima ya her C A’dır, ya O halde DÀima ya her C A’dır, ya O halde DÀima ya her C A’dır, ya O halde DÀima ya her C A’dır, ya da her H D’dir manièatü’lda her H D’dir manièatü’lda her H D’dir manièatü’lda her H D’dir manièatü’l----cem olarak.cem olarak.cem olarak.cem olarak.    

Her iki öncülün taraflarının aynı sayıda olmayışına verdiği örnek şöyledir: 

  DÀima ya bazı BBBB’ler A’dır, ya da her CCCC D’dir manièatü’l-cem olarak. 
  Ve her CCCC’de BBBB’dir. 
  O halde dÀima ya her C A’dır, ya da her C D’dir.O halde dÀima ya her C A’dır, ya da her C D’dir.O halde dÀima ya her C A’dır, ya da her C D’dir.O halde dÀima ya her C A’dır, ya da her C D’dir.1062    

Semerúandí yukarıdaki kıyasları aynen şerhte de tekrar etmektedir. Ancak orada 

önce ayrık şartlıları değil de yüklemlileri küçük öncül yapmaktadır.1063 Bunu ayrık şartlının 

mukaddem ve tÀlí’sinin tabi olarak değil de sözün o şekilde söylenilmesi durumuna 

bağlamak mümkündür. 

Semerúandí burada bir şeye daha dikkatimizi çekmektedir: O da yukarıdaki 

çıkarımların manièatu’l-òulÿ ve cem olumlu oldukları zaman ortaya çıkacağıdır. Bu durumda 

sorulması gereken soru eğer onlar olumsuz olursa kıyas sonuç verir mi veyahut nasıl bir 

sonuç verir? şeklinde olacaktır. 

Ona göre manièatü’l-cem olumsuz olursa, oluşacak kıyasın sonuç vermesi ve şartları 

tıpkı manièatü’l-òulÿ’nın olumlu olması durumundaki gibidir. Sonuç olumsuz manièatü’l-

cem olur.1064 Örneğin: 

  Hiçbir zaman ya her A BBBB değildir, ya da C C C C D değildir manièatü’l-cem olarak. 
  Ve CCCC de BBBB’dir. 
  O halde dÀima ya her A H değildir, ya da C D değildir O halde dÀima ya her A H değildir, ya da C D değildir O halde dÀima ya her A H değildir, ya da C D değildir O halde dÀima ya her A H değildir, ya da C D değildir manièatmanièatmanièatmanièatü’lü’lü’lü’l----cem olarak.cem olarak.cem olarak.cem olarak.1065    

Eğer manièatu’l-òulÿ olumsuz olursa, oluşacak kıyas tıpkı manièatü’l-cem’in olumlu 

olmasındaki sonucu ve şartları taşıyacaktır. Buradan çıkacak sonuç olumsuz manièatü’l-

òulÿ’dur.1066 Örneğin: 

  Her CCCC BBBB’dir. 
  Hiçbir zaman ya bazı BBBB’ler A değildir, ya da H D değildir manièatü’l-òulÿ olarak. 
  O halde hiçbir zaman ya her C A değildir, ya da H D değildir.O halde hiçbir zaman ya her C A değildir, ya da H D değildir.O halde hiçbir zaman ya her C A değildir, ya da H D değildir.O halde hiçbir zaman ya her C A değildir, ya da H D değildir.1067    

Öncüllerden biri olumlu hakikiye olduğunda ise kıyas olumlu manièatü’l-cem ve 

olumlu manièatü’l-òulÿ sonuç verirken; hakikiye olumsuz olursa kıyas sonuç vermez.1068 

                                                 
1062 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 196-197/234. 
1063 Semerúandí, MŞ, vr.: 131a. 
1064 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 197/235. 
1065 Semerúandí, MŞ, vr.: 132a. 
1066 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 197/235. 
1067 Semerúandí, MŞ, vr.: 132a. 
1068 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 198/236; Semerúandí, MŞ, vr.: 132a. 
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2.2.2.2.    2.2.2.2.    1.1.1.1.    2. 52. 52. 52. 5---- Bir Bitişik Şartlı ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas Bir Bitişik Şartlı ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas Bir Bitişik Şartlı ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas Bir Bitişik Şartlı ve Bir Ayrık Şartlıdan Oluşan Şartlı Kıyas    

Bu kıyası da müellifimiz kendisinden önceki geleneği takiple öncüllerdeki cüzün 

tam olup olmamasına göre üç kısımda ele almaktadır: 

BirincisindeBirincisindeBirincisindeBirincisinde orta terim her iki öncülde de tam parça/cüz olarak bulunur. Bu kıyasta 

öncüllerden biri ayrık şartlı olduğu için Semerúandí bir konuya dikkat çekmektedir: Ayrık 

şartlı önermede mukaddem ve tÀlí birbirinden tabii değil de, sözün öyle konulmasından 

dolayı ayrıldığı için ortaklık bitişik şartlının mukaddem’i ve tÀlí’si göz önüne alınarak 

yapılacaktır. Ayrık şartlının bu durumu göz önüne alınırsa, bitişik şartlı küçük öncül 

olduğunda birinci şekil ikinciden, üçüncü şekil dördüncüden ayırt edilmez. Buna mukabil 

eğer bitişik şartlı büyük öncül olursa birinci şekil üçüncüden, ikinci şekil dördüncüden ayırt 

edilemez. Açıkça bu da şu anlama gelmektedir: Buradaki kısımlar şekillere göre değil de, 

bitişik şartlının küçük ve büyük öncül olmasına göre şekillenmektedir. Birinci kısmın sonuç 

vermesi için; 

(1) Her iki öncülden biri olumlu olmalıdır. 

(2) Her iki öncülden biri tümel olmalıdır. 

Madem birinci kısımda şekiller ve çıkarım bitişik şartlı etrafında şekillenmektedir. O 

halde bitişik şartlının küçük öncül ve olumlu olduğu bir kıyas sonuç verir mi, verirse nasıl 

bir sonuç ortaya verir? sorusunun cevabı ile başlanılmaktadır. Semerúandí’ye göre bitişik 

şartlı küçük öncül ve olumlu olursa ve tÀlí’si de olumlu olan manièatü’l-cem ile ortak olursa; 

bu olumlu bitişik şartlının mukaddem’i olumlu manièatü’l-òulÿ ile ortak olursa; buna 

mukabil bu olumlu bitişik şartlının mukaddem’i olumsuz manièatü’l-cem ile ve tÀlí’si de 

olumsuz manièatü’l-òulÿ ile ortak olursa kıyasın sonucu hem nicelik ve hem de nitelik 

bakımından ayrık şartlı gibi olur.1069 Semerúandí bu bilgileri şerhte örneklendirmektedir. 

Konunun kavranılmasını kolaylaştırması için birincisi hakkında verdiği örneği zikretmek 

istiyoruz. 

  Her ne zaman A B olursa CCCC de DDDD olur. 
  Ve dÀima ya CCCC DDDD olur, ya da H Z olur manièatü’l-cem olarak. 
  O halde dÀima ya A B olur ya da H Z olur O halde dÀima ya A B olur ya da H Z olur O halde dÀima ya A B olur ya da H Z olur O halde dÀima ya A B olur ya da H Z olur manièatmanièatmanièatmanièatü’lü’lü’lü’l----cem olarak.cem olarak.cem olarak.cem olarak.1070    

                                                 
1069 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 199-200/237-238. 
1070 Semerúandí, MŞ, vr.: 133a. 
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Buna mukabil küçük öncül olan bitişik şartlı olumsuz olursa kıyasın sonuç 

vermesinin şartları şunlardır: 

(1) Olumsuz olan bitişik şartlı tümel olmalıdır. Bu şart da bitişik şartlının 

mukaddem’inin ve tÀlí’sinin ortaklığının, manièatü’l-cem ve òulÿ olan ayrık 

şartlı ile olması bir şeyi değiştirmez. 

(2) Eğer tümel değilse, bitişik şartlının mukaddem’i manièatü’l-cem ile, tÀlí’si de 

manièatü’l-òulÿ ile ortak olur. Bitişik şartlı eğer tümel olan manièatü’l-òulÿ ile 

kıyas oluşturursa sonuç nicelik ve nitelik bakımından bitişik şartlı gibi olan 

manièatü’l-cem olmalıdır. 

(3) Eğer bitişik şartlı tümel olur ve de manièatü’l-òulÿ ile kıyas oluşturursa sonuç 

yine nicelik ve nitelik bakımından bitişik şartlı gibi olan manièatü’l-cem 

olmalıdır. 

(4) Bu üç şartın dışındakiler de sonuç, tikel olumlu manièatü’l-òulÿ olmalıdır.1071 

Semerúandí bu noktada ÚıstÀs’ta verdiği bilgilere şerhte şunu ilave etmektedir: 

Tümel olan olumsuz bitişik şartlı manièatü’l-cem ve òulÿ ile bir kıyas kurduğunda sonuç 

tikel olumsuz manièatü’l-òulÿ olur. Bu sonucu bitişik şartlının ayrık şartlı ile olan 

ortaklığının mukaddem’i ve tÀlí’si bakımından olması etkilemez. Örneğin: 

  Hiçbir zaman A B değilse CCCC de DDDD değildir. 
  Ve dÀima ya CCCC DDDD’dir, ya da H Z’dir manièatü’l-cem olarak. 
  O halde dÀima ya her A B değildir, ya da H Z değildir O halde dÀima ya her A B değildir, ya da H Z değildir O halde dÀima ya her A B değildir, ya da H Z değildir O halde dÀima ya her A B değildir, ya da H Z değildir manièatmanièatmanièatmanièatü’lü’lü’lü’l----òulÿ olarak.òulÿ olarak.òulÿ olarak.òulÿ olarak.    

Ona göre yukarıdaki örnekte küçük öncül olan ayrık şartlı manièatü’l-òulÿ olsa da; 

bitişik şartlının ayrık şartlı ile ortaklığı bitişik şartlının mukaddem’i ile beraber olsa da; 

bitişik şartlı manièatü’l-òulÿ ile beraber kıyas oluştursa sonuç manièatü’l-òulÿ olur.1072  

Bitişik şartlı tikel olumsuz olursa bitişik şartlının mukaddem’i manièatü’l-cem ile 

ortak olmalıdır; tÀlí’si de manièatü’l-òulÿ ile ortak olmalıdır. Manièatü’l-cem ile olan 

ortaklığa verdiği örnek şöyledir: 

  DÀima ya A B olur, ya da C DC DC DC D olur manièatü’l-cem olarak. 
  Her ne zaman C DC DC DC D olmazsa, H’de Z değildir. 
  O halde dÀima ya A B değildir, ya da H Z değildir O halde dÀima ya A B değildir, ya da H Z değildir O halde dÀima ya A B değildir, ya da H Z değildir O halde dÀima ya A B değildir, ya da H Z değildir manièatmanièatmanièatmanièatü’lü’lü’lü’l----òulÿ olarak.òulÿ olarak.òulÿ olarak.òulÿ olarak.1073    

                                                 
1071 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 200/238; Semerúandí, M, vr.: 133b. 
1072 Semerúandí, MŞ, vr.: 133b-134a. 
1073 Semerúandí, MŞ, vr.: 134a. 
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Tikel olumsuz bitişik şartlı tümel manièatü’l-òulÿ ile bir kıyas kurarsa sonuç 

manièatü’l-cem olur. Ancak sonucun niteliği ve niceliği bitişik şartlı gibi olur. Ancak bitişik 

şartlı tümel olumsuz olursa kıyasın sonucu manièatü’l-òulÿ olur. Sonucun nitelik ve niceliği 

de bitişik şartlıya benzer. Verdiği örnek şöyledir: 

  Hiçbir zaman A B olmazsa CCCC de DDDD olmaz.  
  Ve dÀima ya C DC DC DC D olur, ya da H Z olur manièatü’l-òulÿ olarak. 
  O halde hiçbir zaman ya A B değildir, ya da H Z değildir O halde hiçbir zaman ya A B değildir, ya da H Z değildir O halde hiçbir zaman ya A B değildir, ya da H Z değildir O halde hiçbir zaman ya A B değildir, ya da H Z değildir manièatmanièatmanièatmanièatü’lü’lü’lü’l----cem olarak.cem olarak.cem olarak.cem olarak.    

Semerúandí’nin burada dikkat edilmesini istediği nokta, eğer bitişik şartlı tikel olursa 

kıyasın sonucunun tikel manièatü’l-cem olacağıdır. Bir diğer nokta da bitişik şartlı tikel 

olduğunda tÀlí’si manièatü’l-cem ile bir kıyas oluşturursa bu kıyasın herhangi bir sonuç 

vermeyeceğidir. Verdiği örnek şöyledir: 

  Her ne zaman şey cisim olmayan olursa canlı değildir. 
  Ve dÀima ya şey insandır, ya da canlı olmayandır. 

Eğer bitişik şartlı tümel olmazsa tÀlí’sinin manièatü’l-òulÿ ile ortaklık kurup bir 

kıyas oluşturması da sonuç vermez. Şu örneği vermektedir: 

  Hiçbir zaman A B olmazsa CCCC de DDDD olmaz. 
  Ve dÀima ya C DC DC DC D olur, ya da H Z olur manièatü’l-òulÿ olarak. 
  O halde hiçbir zaman ya A B değildir, ya da H Z değildir manièatü’l-òulÿ olarak. 

Olumsuz bitişik şartlı manièatü’l-òulÿ ile bir kıyas oluşturduğunda kıyas sonuç 

vermez. Semerúandí’nin verdiği örnek şöyledir: 

  Her ne zaman şey cisim değilse canlı değildir. 
  Ve dÀima ya şey canlıdır, ya da insan olmayandır manièatü’l-òulu olarak. 

Semerúandí bu türden kıyasların sonuçlarının bitişik şartlının düz döndürülmesi 

yapıldıktan sonra kıyasın tekrar oluşturulması ile kontrol edildiğini söylemektedir.1074 

  Geriye ise öncüllerden birinin hakikiye olması durumunda kıyasın sonuç verip 

vermeyeceği meselesi kalmaktadır. Hakikiye olan öncül olumlu olursa kıyas, hem 

manièatü’l-cem ve hem de òulÿ ile oluştuğunda olumlu hakikiye bir sonuç verir. Buna 

mukabil eğer hakikiye olumsuz olursa kıyas, sonuç vermez.  

Görebildiğimiz kadarıyla müellifimizin şerhte zikrettiği bu bilgiler sıklıkla 

kendilerine atıfta bulunduğu yakın seleflerinde bulunmamaktadır.1075  

                                                 
1074 Semerúandí, MŞ, vr.: 134a-b. 
1075 Örneğin bkz.: Keşşí, ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 100a-b; Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 122a-124b; 
Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 98-100. 
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İkinci kısımdaİkinci kısımdaİkinci kısımdaİkinci kısımda orta terim her iki öncülde de tam bir parça/cüz değildir. Semerúandí 

burada sözü oldukça kısa tutmaktadır. Böyle bir kıyas iki şekilde sonuç verir: Birincisi 

bitişik şartlıdır ve verdiği örnek şöyledir: 

  Her ne zaman A B olursa, her C de DDDD’dir. 
  Ve ya her DDDD H’dir, ya da V Z’dir. 
  O halde her ne zaman A B olurO halde her ne zaman A B olurO halde her ne zaman A B olurO halde her ne zaman A B olursa bu durumda ya her C H’dir, ya da V Z’dir.sa bu durumda ya her C H’dir, ya da V Z’dir.sa bu durumda ya her C H’dir, ya da V Z’dir.sa bu durumda ya her C H’dir, ya da V Z’dir.    

Bu kıyasta görüldüğü gibi sonuç olan bitişik şartlı, öncüldeki bitişik şartlının ortak 

olmayan kısmı ile ayrık şartlının cüzleri ile oluşan teliften ortaya çıkan ayrık şartlı ve ayrık 

şartlının ortak olmayan tarafından oluşmaktadır.1076 

İkincisi, ayrık şartlıdır. Ancak bu ayrık şartlı sonuç, ayrık şartlı öncülün ortak 

olmayan tarafından, bitişik şartlının ortak olmayan tarafından ortaya çıkan bitişik şartlıdan 

ve oluşan kıyasın sonucundan meydana gelir. Yukardaki kıyasın bu bakımdan sonucu şu 

şekilde olmaktadır: 

Her ne zaman A B olursa, her C de DDDD’dir. 
  Ve ya her DDDD H’dir, ya da V Z’dir. 
  O halde ya V Z’dir, ya da her ne zaman A B olursa her C de H olur.O halde ya V Z’dir, ya da her ne zaman A B olursa her C de H olur.O halde ya V Z’dir, ya da her ne zaman A B olursa her C de H olur.O halde ya V Z’dir, ya da her ne zaman A B olursa her C de H olur.1077    

Üçüncü kısımda Üçüncü kısımda Üçüncü kısımda Üçüncü kısımda orta terim öncüllerden birinde tam parça/cüz, diğerinde eksik bir 

parça/cüz olarak bulunur. Eğer orta terim bitişik şartlıda tam parça olarak bulunursa bu 

kıyas, bir yüklemli ve bir ayrık şartlıdan oluşan kıyas gibidir. Çünkü burada bitişik şartlı 

yüklemli konumundadır.1078  Semerúandí bu bilgileri şerhte örneklendirmektedir. Verdiği 

örnek şöyledir: 

Her en zaman A B olursa CCCC de DDDD olur. 
Ve dÀima ya her ne zaman C DC DC DC D olursa H de Z olur, ya da V Z olur. 
DÀima ya her ne zaman A B olursa H Z olur, ve ya da V Z olur.DÀima ya her ne zaman A B olursa H Z olur, ve ya da V Z olur.DÀima ya her ne zaman A B olursa H Z olur, ve ya da V Z olur.DÀima ya her ne zaman A B olursa H Z olur, ve ya da V Z olur.    

Semerúandí şerhte bu kıyasın benzediği, yüklemli ve ayrık şartlıdan oluşan kıyasa 

verdiği örnek şöyledir: 

  Her C BBBB’dir. 

  Ve dÀima ya her BBBB A’dır, ya da H Z’dir. 

  O halde dÀima ya her C A’dır, ya da H Z’dirO halde dÀima ya her C A’dır, ya da H Z’dirO halde dÀima ya her C A’dır, ya da H Z’dirO halde dÀima ya her C A’dır, ya da H Z’dir.1079 

                                                 
1076 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 202/241. 
1077 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 202/241; Semerúandí, MŞ, vr.: 135b. 
1078 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 203-204/241-242. 
1079 Semerúandí, MŞ, vr.: 136a. 
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Eğer orta terim ayrık şartlı öncülde tam bir parça olarak bulunursa bu durumda kıyas 

bir yüklemli ile bir bitişik şartlıdan oluşan kıyas gibidir. Çünkü burada ayrık şartlı 

yüklemlinin konumundadır.1080 Şerhte verdiği örnek şöyledir: 

  Her ne zaman A B olursa ya C D olur, ya da H ZH ZH ZH Z olur manièatü’l-cem olarak. 
  Ve dÀima ya H ZH ZH ZH Z olur ya da V Z olur manièatü’l-òulÿ olarak. 
  O halde her ne zaman A B olursa bu duO halde her ne zaman A B olursa bu duO halde her ne zaman A B olursa bu duO halde her ne zaman A B olursa bu durumda her ne zaman C D olursa V rumda her ne zaman C D olursa V rumda her ne zaman C D olursa V rumda her ne zaman C D olursa V de Z olur.de Z olur.de Z olur.de Z olur.    

Bu kıyas, ona göre, bir yüklemli ve bir bitişik şartlıdan oluşan kıyasa benzemektedir. 

Benzeri için verdiği örnek şöyledir: 

  Her ne zaman A B olursa her C de DDDD olur. 
  Ve her DDDD H’dir. 
  O halde her ne zaman A B olursa her C de H olur.O halde her ne zaman A B olursa her C de H olur.O halde her ne zaman A B olursa her C de H olur.O halde her ne zaman A B olursa her C de H olur.1081    

Semerúandí şartlı kıyaslar bahsini “tamamlama (tetimme), uyarı (tenbíh), ek (tezníb) 

ve sonsöz (òÀtime)” başlıkları altında ele aldığı bazı konularla bitirmektedir. Tamamlama 

başlığı altında seleflerinden Òunecí1082 ve Urmeví1083’nin yaptığı gibi şartlı öncüllerden 

yüklemli sonucun nasıl elde edileceği konusunu ele almaktadır. Ayrıca bu başlık altında bir 

iki cümleyle yüklemli öncüllerden şartlı sonuç elde etmeye de değinmektedir.1084 Zira 

Semerúandí şartlı kıyaslara başlarken yüklemli öncüllerden şartlı sonucun elde edilmesinin 

gerçekten zor olduğunu bundan dolayı da mantıkçının şartlı öncüllerden şartlı sonucun elde 

edildiği kıyası incelemeye yönelmesi gerektiğini söylemişti.1085   

Semerúandí şartlı kıyaslara başlarken, sonucunun neden kesinlik (yaúín) 

bildirmediği konusunu daha sonra açıklayacağını söylemişti. İbn SínÀ’nın matematik, tabiat 

ve ilahiyattaki birçok iddianın bitişik ve ayrık şartlı önermeler şeklinde olduğu1086 bilgisine 

göre Semerúandí’nin konuya ilişkin açıklamalarının tamamı teknik boyutta kaldı ve şartlı 

kıyasların neye tekabül ettiği konusunda mantık felsefesi sayılabilecek herhangi bir açıklama 

da yapmadı.  

    

                                                 
1080 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 203-204/242. 
1081 Semerúandí, MŞ, vr.: 136a. Bilgilerin geleneği için bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 123b-124b; 
Ebherí, Tenzílu’l-EfkÀr, vr.: 25b-26b; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 100; Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 388-
390. 
1082 Bkz.: Òunecí, Keşfu’l-EsrÀr, vr.: 124b-130b. 
1083 Bkz.: Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 100—103. 
1084 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 204/233. 
1085 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 168/206. 
1086 Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 231. 
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2.2.2.2.    2.2.2.2.    2222---- Seçmeli (İstiånÀí) Kıyas Seçmeli (İstiånÀí) Kıyas Seçmeli (İstiånÀí) Kıyas Seçmeli (İstiånÀí) Kıyas    

Semerúandí’nin kıyasları sınıflandırma konusunda İbn SínÀcı olduğu, bu yüzden de 

kıyası öncelikle (1) kesin (iútirÀní) ve (2) seçmeli (istiånÀí) olarak ikiye ayırdığı kıyasa 

başlarken zikredilmişti. Birinci kısmı Semerúandí oldukça ayrıntılı bir şekilde inceledi. 

İkinci kısma gelince, ÚıstÀs’ta oldukça özet bir şekilde ele almaktadır. Tanımını ve geçerli 

çıkarım yapabilmenin üç şartını zikrettikten sonra “uyarı (tenbíh)” ve “sonsöz (òÀtime)” 

başlıkları altında kısaca verdiği bilgilerden sonra konuyu bitirmektedir. Dahası kıyasa 

başlarken bir örnek verdiği için burada herhangi bir örnek vermeden konuyu bitirmektedir. 

Burada konuya ilişkin seleflerinden farklı bir katkısının olduğu görülmemektedir. 

Görebildiğimiz kadarıyla şerhte de herhangi bir ziyadesi yoktur.1087 Şimdi kısaca 

Semerúandí’nin verdiği bilgiler çerçevesinde seçmeli (istiånÀí) kıyas ele alınacaktır. 

Semerúandí daha önce1088 seçmeli (istisnÀí) kıyası “sonucun veya çelişiğinin bilfiil 

zikredildiği kıyas” şeklinde tarif ettiği için burada doğrudan nasıl bir yapıya sahip olduğunu 

ve nasıl işlediğini ele alarak konuya başlamaktadır. Ona göre, seçmeli (istisnÀí) kıyas iki 

öncülden oluşur. Bunlardan biri şartlı öncül olmalıdır.1089 Bu şartlı öncül bitişik şartlı veya 

ayrık şartlı olabilir.1090 Diğer öncül ya bu şartlı öncülün taraflarından/cüzlerinden biri olur, ya 

da bu şartlı öncülün taraflarından/cüzlerinden birinin çelişiği olur. Bunların da tek bir 

yüklemli öncül, tek bir bitişik şartlı veya ayrık şartlı öncül, her ikisinin ayrık şartlı öncül, her 

ikisinin yüklemli öncül veya onlardan birinin yüklemli diğerinin ayrık ayrık şartlı bir öncül 

olması mümkündür.1091 Seçmeli bir kıyasın sonuç vermesi için üç şart vardır: 

(1) Şartlı olan öncül tümel olmalıdır. Eğer şartlı öncül tikelse, seçmelinin varlığı 

tümel olmalıdır. Eğer şartlı öncül tekil nicelik bildiriyorsa seçmeli öncülün hali şartlı 

öncülün hali ile aynı olmalıdır.1092 

(2) Seçmeli kıyasta kullanılan şartlı öncül “ittifakiye” olmamalıdır. Eğer ittifakiye 

olursa ister onun taraflarından biri ister çelişikleri istisna edilsin kıyas sonuç vermez. 

                                                 
1087 Semerúandí, MŞ, vr.: 139a-141a. 
1088 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 138/168; Bu tarifin kökeni için bkz: İbn SínÀ: KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 
389. 
1089 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 211/250. 
1090 Semerúandí, MŞ, vr.: 139a. 
1091 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 211/250; Semerúandí, MŞ, vr.: 139a. 
1092 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 211/250-251; Semerúandí, MŞ, vr.: 139b. 
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İttifakiyenin “genel (èÀmm)” ve “özel (òÀãã)” olmasının durumu değiştirmediği gibi 

ittifakiyenin bitişik şartlı veya ayrık şartlı olması da durumu değiştirmemektedir.1093 

(3) Şartlı öncül olumlu olmalıdır. Eğer olumsuz olursa kıyas sonuç vermeyecektir.1094 

Semerúandí daha sonra seçmeli kıyasta şartlı öncüllerin nasıl istisna edildikleri ve 

sonuçların nasıl elde edildiğine ilişkin aşağıdaki bilgileri vermektedir: 

Şartlı öncül bitişik şartlı olursa mukaddem’in aynı istisna edildiğinde 
tÀlí’nin aynı sonuç olarak elde edilir. Eğer tÀlí’nin çelişiği istisna edilirse 
mukaddem’in çelişiği sonuç olarak elde edilir. Eğer şartlı ayrık şartlı 
hakikiye olursa ve hangisinin ( yani mukaddem ve tÀlí’den hangisi olursa 
olsun) aynı istisna edilirse edilsin sonuç diğerinin çelişiği olur; veya 
hangisinin çelişiği istisna edilirse edilsin diğerinin aynı sonuç olur. Ayrık 
şartlı öncül manièatü’l-cem olursa hangisinin aynı istisna edilirse edilsin 
diğerinin çelişiği sonuç olarak ortaya çıkar; buna mukabil her iki tarafın 
çelişiğinden hangisi istisna edilirse edilsin diğer tarafın aynı sonuç olarak 
çıkmaz. Çünkü manièatü’l-cem olan ayrık şartlının her iki tarafı da yanlış 
olabilir. Eğer ayrık şartlı öncül manièatü’l-òulÿ olursa taraflarından 
hangisin çelişiği istisna edilirse edilsin diğerinin aynı sonuç olarak elde 
edilebilir; ancak bunun aksi bir durumda kıyas sonuç vermez. Çünkü 
manièatü’l-òulÿ olan bir ayrık şartlı öncülün her iki tarafı da doğru 
olabilir. Bunların tamamı açık şeylerdir.1095 

 

Semerúandí bu açıklamaları ÚısùÀs’ta ve şerhte örneklendirmemekte, “bunların 

tamamı açık şeylerdir” ibaresine bırakmaktadır. Çünkü daha önce gerek bitişik şartlı ve 

gerekse ayrık şartlı önermelerinin tarafları ve bu taraflar arasında ortaya çıkan durumlar 

hakkında yeterince bilgi vermişti. 

Seçmeli kıyas konusunu Semerúandí F. RÀzí’ye bir itirazla bitirmektedir. Bu itirazın 

asıl kaynağı, tespitlerimize göre, kendisi değil Urmeví’dir.1096 F. RÀzí bitişik şartlı öncülde 

tÀlí muùlaúa-i èÀmme olursa çelişiği istisna edildiğinde kıyasın sonuç vermeyeceğini kabul 

etmiştir. Örneğin “her ne zaman bu insansa ıùlÀú-ı èÀmm ile bi’l-fiil gülendir.” Öncülü 

alındığında, bu öncülün tÀlí’sinin çelişiği alınarak “ancak gülen değildir.” denildiğinde “o 

halde insan değildir.” sonucu çıkacaktır. Oysa “gülen olmayan bazı şeyler zorunlu olarak 

                                                 
1093 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 211/251; Semerúandí, MŞ, vr.: 139b. 
1094 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 211/251; Semerúandí, MŞ, vr.: 139b. 
1095 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 212/252; Semerúandí, MŞ, vr.: 140b. Aslında bu bilgilerin kaynağında 
İbn SínÀ vardır: KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 400—407; ayrıca bkz.: äÀví, el-BeãÀir, s. 169-172; 
Behmenyar, et-Tuóaããíl, s. 148-150; Ebherí, Tenzílu’l-EfkÀr, vr.: 26b. 
1096 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 104; aynı bilgiler Şehrezÿrí’de de mevcuttur. Bkz.: ResÀil-I, s. 392. 
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insandır.” şeklinde söylenebilir. Semerúandí F. RÀzí’nin bu eleştirisini kabul etmiyor, çünkü 

ona göre muùlaúa-i èÀmme’nin çelişiği  “dÀime”dir.1097 

Burada seçmeli kıyasın klasik mantık eserlerinde nasıl tasnif edildiği hakkında bazı 

bilgiler vererek bu bölümü bitirmek istiyoruz. FÀrÀbí’nin şartlı kıyas ile seçmeli kıyas 

arasında kesin bir ayrım yapmamakta;1098 bundan dolayı İbn SínÀ onu eleştirmektedir.1099  

Semerúandí İbn SínÀ’ya tÀbidir.1100 Urmeví şartlı kıyasların altında “yedinci fasıl”, Şehrezÿrí 

de “kıyasın ekleri ve ona bağlı konuları (levÀóiúu’l-úıyÀsi ve tevÀbièihi)  başlığı altında1101 

incelemektedir. BaàdÀdí, FÀrÀbí’ye tÀbi görünmektedir.1102 Doğru tasnif, İbn SínÀ’nınkidir. 

Çünkü seçmeli kıyas, mutlak kıyasın eki ve/ya tÀbisi değil, onun türüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1097 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 212/253; Semerúandí, MŞ, vr.: 140b. 
1098 FÀrÀbí, KitÀbu’l-ÚıyÀs, s. 31—33. 
1099 İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 33a; İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 106. 
1100 Semerúandí, MŞ, vr.: 139a. 
1101 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 391—393. 
1102 BaàdÀdí, el-KitÀbu’l-Mèuteber, s. 152—161. 



 240 

III. BÖLÜM    

KIYASA BAĞLI KONULARKIYASA BAĞLI KONULARKIYASA BAĞLI KONULARKIYASA BAĞLI KONULAR    

    
Asıl konuya geçmeden önce Semerúandí’nin “kıyasa bağlı konular (tevÀbièu’l-

úıyÀs)” isimlendirmesinin nasıl oluştuğu hakkında kısaca bilgi verilecektir.  

Aristoteles’in mantık külliyatı (1) Kategoriler/KitÀbu’l-MeúÿlÀt, (2) Peri 

Hermenias/KitÀbu’l-èİbÀre, (3) I. Analitikler/KitÀbu’l-ÚıyÀs, (4) II. Analitikler/KitÀbu’l-

BurhÀn, (5) Topika/KitÀbu’l-Cedel, (6) Retorika/KitÀbu’l-ÓiùÀbe, (7) Poetika/KitÀbu’ş-Şèir, 

(8) Sofistik Elenci/KitÀbu’s-Safsata adlı kitaplardan oluşmaktadır. Bu külliyata Organon 

isminin Diogen De Laerte1103 veya Alexandre de’Aphirodisias (ö. 200)1104 tarafından verildiği 

kabul edilmektedir. Müslüman filozoflar bu sekiz kitaba denk gelen müstakil eserler 

yazdıkları gibi eserlerinde bu kitaplara karşılık gelecek bölümler de yazmışlardır. Özellikle 

FÀrÀbí ve İbn SínÀ bu kitapları karşılayan müstakil eserler yazmışlardır. Ancak İbn SínÀ el-

İşÀrÀt’la beraber mantık konularının tasnifinde farklı bir yöntem izledi. Kategorileri mantığın 

konuları arasından çıkardı, “ikinci nehc”de beş tümeli tarif türlerini inceledi ve II. 

Analitikler/KitÀbu’l-BurhÀn, Topika/KitÀbu’l-Cedel, Retorika/KitÀbu’l-ÓiùÀbe, 

Poetika/KitÀbu’ş-Şièr, Sofistik Elenci/KitÀbu’s-Safsata kitapları altında incelenen konuları 

“kıyasa bağlı konular” başlığı altında kısa kısa ele aldı.1105 İbn SínÀ sonrası bilginler bu 

yöntemi benimsediler ve bu son beş kitabı FÀrÀbí’nin “beş sanat”1106 veya “beş kıyas”1107 

isimlendirmesiyle oldukça muhtasar bir şekilde ele aldılar1108; hatta eserlerinden tümüyle 

çıkaran bilginler dahi oldu.1109 

                                                 
1103 Ülken, H. Z., Mantık Tarihi, İstanbul 1942, s. 72. 
1104 Bayrakdar, Mehmet, İslÀm Felsefesine Giriş, Ankara 1998, s. 138. 
1105 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 76—89. İbn SínÀ KitÀbu’n-NecÀt’ta ise el-İşÀrÀt’ta “kıyasa bağlı konular 
(tevÀbièu’l-kıyas)” altında ele aldığı konuları “kitÀbu’l-burhÀn” başlığı altında inceler. el-
İşÀrÀt’takinde farklı olarak “kitÀbu’l-muàalaùa”yı farklı bir kitap olarak isimlendirmektedir. (KitÀbu’n-
NecÀt, s. 97—127.) 
1106 FÀrÀbí, İhsau’l-èUlÿm,, Sunuş ve Şerh: Ali Bumelham, Beyrut 1999, s. 43. 
1107 FÀrÀbí, et-Ùavtie, (el-Manùıú èİnde’l-FÀrÀbí-I içinde), Beyrut 1986, s. 56. Aynı isimlendirmeleri 
İbn SínÀ’da yamaktadır: KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-BurhÀn, Düzenleyen: Abdurrahman Bedevi, Kahire 1954, s. 
82. 
1108 Örneğin bkz.: F. RÀzí, el-Mulaòòaã, s. 188-198; vr.: 54a-58b; Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 105-
109; Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 391-473. 
1109Örneğin Òunecí Keşfu’l-EsrÀr adlı eserini şartlı kıyaslarla bitirmektedir. Elimizdeki iki yazma da 
şartlı kıyasların incelenmesiyle bitmektedir.  (Topkapı Kütüphanesi III. Ahmet Koleksiyonu: 3354, 
vr.: 130b; Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Koleksiyonu: 1434, vr.: 122a.) 
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“Kıyasa bağlı konular (tevabièu’l-úıyÀs)” kaynağını Aristoteles’in KitÀbu’t-

TaólílÀti’l-ßlÀ (KitÀbu’l-ÚıyÀs)’sının ikinci makalesinden alsa da1110 bu şekilde bir 

isimlendirmeye İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀù ve’t-TenbíhÀt’ıyla kavuştuğu söylenebilir.1111 Her ne 

kadar İbn SínÀ KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın Kıyas Kitabı’nın dokuzuncu makalesi’nde kıyasa bağlı bazı 

konuları ele alsada böyle bir isimlendirme yapmamaktadır ve konuların tasnifi de el-

İşÀrÀt’takinden farklıdır.1112  Çünkü KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın ilgili makalesi suret bakımından kıyasa 

bağlı konuları içerirken el-İşÀrÀt’ın ilgili bölümü kıyasın içeriğini ilgilendiren konuları da 

içermektedir. Dolayısıyla isimlendirmenin asıl kaynağının İbn SínÀ olduğu söylenebilir. İbn 

SínÀ sonrası mantıkçılar isimlendirme konusunda da farklılık göstermektedirler. Örneğin 

Urmeví1113 ve müellifimiz “kıyasa bağlı konular (tevÀbiuè’l-úıyÀs)” isimlendirmesini tercih 

ederken Şehrezÿrí1114’nin isimlendirmesi “levÀóiúu’l-úıyÀsi ve tevÀbiièhi”; İbn 

Kemmÿne’nin ise “tevÀbiuè’l-eúíseti ve levÀóiúihÀ”1115 şeklindedir. 

Semerúandí bu başlık altında toplam on iki konuyu ele almaktadır. Bunlar da 

sırasıyla şöyledir: (1) Bileşik kıyaslar, (2) òulfi kıyas, (3) öncüllerin elde edilmesi, (4) 

taólílu’l-úıyÀs, (5) tümevarım (istiúrÀ), (6) analoji (temåíl), (7) burhÀn, (8) ilimlerin 

kısımları, (9) ilimlerin birbirleriyle olan münasebetleri, (10) tanımın burhÀn ile elde 

edilememesi, (11) bilimsel sorular (meùÀlib), (12) tartışma metodolojisi (Àdabu’l-baóå ve’l-

münÀôara). Buradaki 1., 5., 6. ve 10. konular daha önce ilgili oldukları konular bağlamında 

ele alınmıştır. Semerúandí’nin bu başlık altında zikredilen konuları 12. konu hariç oldukça 

özet bir şekilde ele aldığı, hatta bazılarını bir iki cümlelik bilgilerle geçtiği ve seleflerinden 

aldığı bilgilere açık ve farklı bir ziyadesinin olmadığı söylenebilir. 

1. 1. 1. 1. ÒULFÍ KIYASÒULFÍ KIYASÒULFÍ KIYASÒULFÍ KIYAS    

Birçok mantık konusu gibi òulfí kıyasın asıl kaynağının da Aristoteles’in I. 

Analitikleri olduğunu söylemek mümkündür.1116 Semerúandí’nin açıklamaları da asıl 

                                                 
1110 Aristo, KitÀbu’t-TaólílÀti’l-ßlÀ, s. 251—313. 
1111 İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 76—89. 
1112 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 415—573. 
1113 Urmeví, MeùÀlièu’l-EnvÀr, s. 105. 
1114 Şehrezÿrí, ResÀil-I, s. 391. 
1115 İbn Kemmÿne, el-Cedíd fi’l-Óikme, Tahkik: Hamid M. El-Kubeysi, Bağdad 1982, s. 189. 
1116 Aristo, KitÀbu’t-Taólílati’l-ßla, s. 285—288. 
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kaynağını Aristoteles’te bulmak üzere FÀrÀbí1117 ve İbn SínÀ1118 geleneği çerçevesindedir. 

Semerúandí konuyu oldukça teknik yönüyle ve kısa ele almakta, tarifi konusundaki bir 

itirazının dışında seleflerinden herhangi biriyle tartışmaya girmemektedir.1119 Gerçi yüklemli 

kıyasların sonuçlarını kontrol ederken ikinci şekilde kısaca değinmiş, nasıl oluşturulduğu 

hakkında yine özlü bir bilgi vermişti.1120 

Müellifimizin tarif noktai nazarından tam bulmadığı tarif şöyledir: 

İki çelişikten birinin subutuna, diğer çelişiğin geçersiz oluşuyla delÀlet eden 
sözdür.1121 
 

Ona göre bu tarif, içine almaması gereken bazı şeyleri de içermektedir. Örneğin bu 

tarife hakikiyeden oluşan seçmeli (istiånÀí) kıyas girebilir. ÚısùÀs’ta değil de şerhte bu 

duruma verdiği örnek şöyledir: 

  DÀima ya A B’dir, ya da A B değildir. 
  Ancak A B’dir. 
  O halde A B değildir.1122 
 

Hakikiyenin her iki taraflarının beraberce doğru ve beraberce yanlış olamayacağını 

düşündüğümüzde Semerúandí’nin itirazının haklı olduğu söylenebilir. Şurası ilginçtir ki, 

ÚısùÀs’ta ve şerhte alternatif bir tarif önermemektedir.1123  

Òulfí kıyas iktirani ve seçmeli (istiånÀí) kıyastan oluşabilir. Òulfí kıyas, müstaúím 

kıyasa1124 döndürülebilir. Bu döndürme işlemi ise sonucun çelişiğini gerektiren imkÀnsızın 

çelişiğini alıp doğru öncülle yan yana getirip bir kıyas kurmakla yapılır. Bu işlem aynı 

zamanda òulfí kıyasın döndürülmesi de olmuş olur. Çünkü buradaki işlemde sonucun 

çelişiği, öncülün doğru olmasından dolayı geçersiz olur. Aynı şekilde sonucun çelişiğinin 

veya karşıtının/mukabilinin alınıp öncüllerden biri ile kıyas oluşturulması ve oluşturulan bu 

kıyasın da diğer öncülü nefyeden şeyi sonuç vermesi “kıyasın döndürmesi” olarak 

isimlendirilir. Òulfí kıyasın akabinde kıyasın döndürülmesinin zikredilmesi, her ikisinde de 

                                                 
1117 FÀrÀbí, KitÀbu’l-ÚıyÀs, s. 33—34. 
1118 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 308-309; İbn SínÀ, KitÀbu’l-EvsÀù, vr.: 54a. Ayrıca bkz.:  
SÀví, el-BeãÀir, s. 174; Keşşí, HadÀiúu’l-ÓaúÀiú, vr.: 102b; Ebherí, Tenzílu’l-EfkÀr, vr.: 27a. 
1119 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 214-215/255; Semerúandí, MŞ, vr.: 141b-142a. 
1120 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 144/176 
1121 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 214/255. 
1122 Semerúandí, MŞ, vr.: 141b. 
1123 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 214-215/255; Semerúandí, MŞ, vr.: 141b-142a. 
1124 Burada geçen “müstaúím kıyas”, FÀrÀbí tarafından her iki öncülü de doğru olan ve sonucu da 
zorunlu olarak doğru çıkan yüklemli kıyas olarak açıklanmaktadır. (KitÀbu’l-ÚıyÀs, s. 33.) 
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sonucun çelişiğinin veya karşıtının/mukabilinin alınıp öncüllerden biriyle yeni bir kıyas 

kurulması benzerliğine telmihtir.1125 Yine sonucun alınıp iki öncülden birinin, örneğin 

tümelse, niceliğini değiştirmeden tümel olarak döndürdükten sonra sonuçla kıyas 

oluşturması ve sonucunun da diğer ikinci öncül çıkması da “kıyasın devri” olarak 

isimlendirilir. Şayet kıyasta sonuç, öncüllerden biri olarak alınırsa bu da “muãÀdere” olarak 

isimlendirilir.1126  

2. 2. 2. 2. BURHÁNBURHÁNBURHÁNBURHÁN    

Semerúandí “kıyasa bağlı konular (tevÀbièu’l-úıyÀs)” başlığı altında yedinci konu 

olarak burhÀnı ele alır. Daha önce zikredildiği gibi kıyasa bağlı konular başlığı altında 

incelenen konular, en azından Semerúandí için, teknik ve didaktik özetlerden ibarettir. Söz 

konusu ele alış tarzı burhÀn için de geçerlidir. Her ne kadar Semerúandí farklı başlık altında 

ele alsa da “ilimlerin cüzleri, birbirleri ile olan ilişkileri ve bilimsel sorular (meùÀlib)ı biz 

burhÀn başlığı altında ele alınacaktır. Konunun mahiyetine tekabül etmese de bu şekildeki bir 

tasnifin gerekçesi İbn SínÀ’nın adı geçen konuları KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın BurhÀn Kitabı’nda ele 

alıyor olmasıdır.1127 Semerúandí ise burhÀnı iki başlık altında ele almaktadır: 

2. 1- Semerúandí burada kıyasları içerikleri dolayısıyla, geleneği takiple, beş kısma 

ayırmaktadır. Bunlardan birincisi, onun anlatım sırasına göre, herhangi bir tasdik konusunda 

fayda vermemesine karşın hayal ve hayret konusundaki faydasından dolayı “şiir”dir. Bundan 

dolayı şiiri oluşturan öncül, “muhayyel öncül” olarak isimlendirilir ve bu türden bir öncülün 

faydası insanı bir şeye rağbet ettirmesi veya bir şeyden uzaklaştırmasıdır. İkinci kıyas, 

bünyesinde bir tasdiki bulunduran, ancak bu tasdikin kesin (cÀzim) olmadığı “hitabet”tir. 

Hitabet kıyasını oluşturan öncüller maznÿnÀt ve makbulÀt olarak isimlendirilir. Bu öncüllerin 

faydası ikna ve galip zandır. Bu türden bir kıyasta istiúra (tümevarım), analoji (temåíl) ve 

sonuç vermeyen modlar kullanılabilir. Üçüncü kıyas, cedeldir ve cedelin tasdikleri bazen 

hakk (doğru) olabilir, bazen de olmayabilir; çünkü onun öncülleri ya insanların ya da 

                                                 
1125 Zaten İbn SínÀ bu olguya açıkça işaret etmişti. (İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-ÚıyÀs, s. 518.) 
1126 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 215/255; Semerúandí, MŞ, vr.: 141b-142a. İbn SínÀ KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın 
ÚıyÀs Kitabı’nın dokuzuncu makalesinde òulfí kıyasın müstakim kıyasa (s. 518—523) döndürülmesi, 
kıyasın döndürülmesi (s. 513—517), kıyasın devri (s. 506—512) ve muãÀdere konusunu (s. 529—533) 
ayrı ayrı başlıklar altında ele alarak incelemiştir. Müellifimizin zikrettiği bu kısa bilgilerin temelinde 
buralardaki bilgilerin olduğunu söylemek mümkündür. 
1127 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-BurhÀn, s. 131—261. 
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cedeldeki diğer tarafın kabulüne dayanır. Cedelin öncülleri meşhurÀt ve müsellemÀt olarak 

isimlendirilir. Böyle bir kıyasta öncül ister doğru, ister yanlış olsun hasmı ilzam ve ilzamı 

defetmek vardır. Dördüncüsü, “muàalata” altında tek bir sınıf oluşturan kıyastır ki, 

kullanılan öncüllerinin tasdiki değeri bakımından “safsaùa” ve “şaàab” olarak iki kısımdır. 

Eğer tasdikin değeri, cedelin öncülüne benzer olursa “şaàab”; yok eğer burhÀnın öncülüne 

benzer olursa “safsaùa” olur. Muàalata türünden bir kıyasın öncülü “vehmiyyÀt” olarak 

isimlendirilir. Beşinci kıyas ise burhÀn’dır. BurhÀn’ın öncülünün tasdiki değeri nefsu’l-

emr’de doğrudur. BurhÀn’ın öncüllerinin kabulü zorunludur. Bu öncüller bizzat kendileri 

bakımından zorunlu, mümkün ve varlık bildiren olsun fark etmez. Çünkü burhÀní matlub 

bazen zorunlu, bazen mümkün ve bazen de varlık bildiren olabilir. KısùÀs’ta değil ama şerhte 

açıkça ismini zikrettiği Aristoteles’in burhÀní kıyasta ancak zorunlu önermelerin kullanıldığı 

görüşüne atıfta bulunmaktadır.1128 Ayrıca Semerúandí Aristoteles’in burhÀni kıyası “kesin 

(yakíní) sonucu elde etmek için kesin (yaúín) öncüllerden oluşturulan kıyastır.”1129 tarifini de 

zikretmektedir. Semerúandí burada kullanılan kesin (yaúín) için “çelişiğine ihtimal 

olmaksızın bir şeye itikattır.” tarifi de yapmaktadır. Ayrıca bir cümle ile önemli bir noktaya 

daha işaret etmektedir: Kıyas, burhÀnın sureti, kesin öncüller ise onun içeriğidir. Semerúandí 

kendisinden önceki geleneğe tÀbi olarak kıyaslarda kullanılan öncülleri kesín (yaúín) olanlar 

ve olmayanlar olmak üzere ikiye ayırmakta ve kesin olanlar altında, tarifleri de gelenekle 

aynı olmak üzere, (1) evveliyÀt, (2) maósÿsÀt, (3) mücerrebÀt, (4)hadsiyyÀt, (5) mütevÀtirÀt, 

(6) fitriyyÀt’ı zikreder. Bunların tasdiklerinin değeri farklı olduğundan SemerúÀndí asıl 

umdenin burhÀní bir kıyasta “evveliyÀt” ve fitriyyÀt” olduğunu söyler. Kesin olmayan 

öncülleri de (1) meşhÿrÀt, (2) müsellemÀt, (3) maúbÿlÀt, (4) maônÿnÀt, (5) muòayyelÀt ve (6) 

vehmiyyÀt olarak zikretmiştir.1130 

2. 2- Semerúandí ikinci olarak burhÀnın türleri hakkında bilgi vermektedir. BurhÀnın 

birinci türü, “niçin (lime) burhÀnı”dır. Bu türden bir burhÀnda orta terim, nefsü’l-emr’de 

                                                 
1128 Bkz.: Arisùÿ, Anÿlÿùíúa’l-EvÀòir  (KitÀbu’l-BurhÀn), s. 333. 
1129 Bkz.: Arisùÿ, Anÿlÿùíúa’l-EvÀòir  (KitÀbu’l-BurhÀn), s. 341/3448. 
1130 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 217-219/257-260; Semerúandí, MŞ, vr.: 143a-144a. Buradaki bilgilerin 
oldukça muhtasar olduğu açıktır. Biz burada müellifimizin ele aldığı şekliyle konuyu yansıtmaya 
çalıştık. Ayrıntılı olarak FÀrÀbí’nin ve İbn SínÀ’nın bu kıyasların adlarını taşıyan eserlerine bakılabilir. 
Ayrıca bkz.: Yaren, Tahir, Kıyaslarda Kullanılan Bilgiler, Ankara 2003; Pehlivan, Necmettin, İçerik 
Bakımından Kıyas, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara 2005. 
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büyük terimin küçük terime olan nisbetinin illeti (nedeni/sebebi) olur. Bu illetin yüklemle, 

luzÿm, inad veya bu üçünden birinin olumsuzlanmasının olması herhangi bir değişiklik 

yapmaz. Niçin burhÀnı tasdikin ve hükmün illetini verir. BurhÀnın ikinci türü ise “burhÀn-ı 

inne”dir. BurhÀn-ı inne de tasdikin illeti olmasına karşın büyük terimin küçük terime olan 

nisbetinin illeti olmaz. Bu burhÀn, hükmün sabitliğine/varlığına (inniyetu), bir anlamda 

niçinliğine bakmaksızın bizzat kendisinin subutuna delÀlet eder. O halde burada orta terim, 

büyük terimin küçük terime olan nisbetinin ma’lülüdür. Semerúandí “uyarı (tenbíh)” başlığı 

altında ma’lÿl olan orta terimin, ma’lÿlün illete eşit olduğu bilindiğinde hükmün 

sabitliği/varlığı (inniyetu) için bir şey ifade edeceği açıklamasını yapmaktadır. Çünkü bir tek 

ma’lÿlün birden fazla illetinin olması mümkündür. Örneğin ölümü meydana getiren şey, 

boğazlamak, boğulmak veya öldürücü bir hastalık olabilir. Semerúandí’nin zikrettiği bir 

diğer önemli nokta ise niçin burhÀnı’n da orta terimin dört illetten, yani fail, maddi sÿri ve 

gai illetten her biri ile ortaya çıkmasıdır.1131 Peki, burhÀn-ı inne’de durum nasıl ortaya çıkar? 

Semerúandí’ye göre bu dört illetteki orta terimler büyük terim yapılırsa burhÀn, burhÀn-ı 

inne’ye dönüşür. 

Semerúandí “sonsöz (òÀtime)” başlığı altında bazı önemli noktalara daha dikkat 

çekmektedir. BurhÀní bir kıyasın öncülleri kesin (yaúíni), akılda sonuçların önce bilinir, 

tasdik için illet olmalarının yanında bu türden öncüllerinin yüklemleri evveli olan konuları 

için zatí olmalıdır.1132 

2. 3- İlimlerin ana parçaları (cüzleri) olarak isimlendirdiğimiz şeyler (1) konular, (2) 

ilkeler (mebÀdí) ve (3) problemler (mesÀil)’dir. Konular, her bir ilmin bizzat kendisinde 

araştırılan zÀti arazlardır. Örneğin mikdar hendesenin, sayı matematiğin, insan bedeni ve bu 

bedenin kısımları, ilaçlar ve gıda tıbbın konusudur. Bu ilimlerin temel inceleme alanını 

bunlar oluşturur. Diğer ilimlerle de bu konular üzerinden münasebet kurar. Bir ilmin tek bir 

konusu olabileceği gibi, birden fazla konusu da olabilir. Birincisinin örneği matematiğin 

sadece sayıları konu edinmesine karşın tıb ilminin insan bedeninin yanında o bedene arız 

                                                 
1131 Bu bilginin geleneği için bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt, s. 131-134. Hatta İbn BÀcce bu dört 
sebebin hem cisimlerle ilgili, hemde insanların eylemleri ile ilgili orta terimleri bulmada önemli rol 
oynağındı söyler. (Ta’liku İbn BÀcce ÀlÀ KitÀbi’l-BurhÀn, Thk.: Macit Fahri (el-Mantık İndel-FÀrÀbí  
içinde) Beyrut 1987, s. 62.) 
1132 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 221-222/262-263; Semerúandí, MŞ, vr.: 144a-145a. BurhÀni kıyas 
hakkında daha geniş bilgi için FÀrÀbí ve İbn SínÀ’nın aynı adlı kitaplarına bakılabilir. Ayrıca bkz.: 
Yaren, Kıyaslarda Kullanılan Bilgiler, s. 12-17/29-38; Pehlivan, İçerik Bakımından Kıyas, s. 43-58.) 
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olan hastalıkları giderecek ilaçları da konu edinmesidir. İlkeler, ilmin araştırma alanlarının 

kendisine bina edildiği tasavvurlar ve tasdiklerdir. Problemler (mesÀil) ise ilgili ilmi 

kapsayan ve haklarında burhÀnın talep edildiği önermelerdir.1133 

Bu da şu anlama geliyor: Eğer kesin bilgiyi elde edecek bir kıyas kurulacaksa o 

ilmin neyi konu edindiği, temel ve değişmez doğrularının neler olduğu ve nihayet 

probleminin ne olduğu bilinmeldir.  

2. 4- BurhÀni bir kıyas kurarken dikkat edilmesi gereken noktalardan1134 biri de 

ilimlerin birbirleri ile münasebetleridir. Öncülleri alırken bunlara dikkat etmek, kesin bilgiye 

ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Semerúandí bu noktaya kısa bir şekilde ve üç başlıkta 

değinmektedir: Birincisi, bazı ilimlerin konuları diğer bazısından daha genel olabilir. Bu 

durum ilimlerin birbirleri ile girişimlilik ilişkisinde (mütedaòil) olmaları olarak 

isimlendirilmektedir. Örneğin tıb ilmi tabiat ilminden, tabiat ilmi de metafizik ilminden daha 

özeldir. Çünkü burada en genel olan metafizik ilmi, varlığı varlık olması bakımından 

inceleme konusu yapmaktadır. İkincisi, ilimlerin konuları birbiriyle girişimli değil de sadece 

birbiriyle münasebettar olabilir. Bu tek bir şeyin iki ilmin konusu olması şeklinde ortaya 

çıkabileceği gibi birden fazla şeyin iki ilmin konusu olması şeklinde de ortaya çıkabilir. 

Örneğin Àlemin cirmi, şekil olması bakımından hendese ilminin inceleme alanına girerken 

tabiatı bakımından astronomi ilminin inceleme alanına girer. Üçüncüsü, eğer ilimlerin 

birbiriyle herhangi bir münasebeti yoksa, bu ilimler bir birinden ayrı ilimler olarak 

isimlendirilir. Örneğin tabiat (fizik) ve matematik ilmi böyledir. Her ikisinin inceleme 

konuları birbirinden farklıdır. Semerúandí’nin bu konu başlığı altında değindiği bir diğer 

nokta da bir ilimdeki burhÀni bir kıyasın başka bir ilme naklidir. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken şey, naklin gerçekleşmesi için iki ilmin konuları bakımından birbiriyle 

yakınlığı olması gerektiğidir. Örneğin geometri (hendese)deki burhÀn optik ilmine 

nakledilebilir. Aynı şekilde matematikteki bir burhÀn da müzik ilminin problemlerinin 

çözümünde kullanılabilir.1135 

                                                 
1133 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 222-223/263-264; Semerúandí, MŞ, vr.: 145b. Ayıca bkz.: İbn SínÀ, 
KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-BurhÀn, s. 98-104. 
1134 Bkz.: Pehlivan, İçerik Bakımından Kıyas, s. 52-56. 
1135 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 224-225/264-266; Semerúandí, MŞ, vr.: 146a-b. Ayıca bkz.: İbn SínÀ, 
KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-BurhÀn, s. 131-141; İbn SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt, s. 113-114. 
 



 247 

2. 5- Bilimsel sorular iki gruba ayrılmışlardır: Birinci gruptakiler temel/ana bilimsel 

sorulardır ve bunlar da (1) nedir (mÀ)? sorusu, (2) var/mıdır (hel)? sorusu, (3) hangi/si 

(eyyu)? sorusu, (4) niçin (lime)? sorusu şeklindedir. Bu gruptaki soruların temel vasfını 

almalarının sebebi, onların görevini yapacak başka soruların olmamasıdır. İkinci gruptakiler 

(1) nasıl (keyfe), (2) nerede (eyne), (3) ne zaman(metÀ), (4) nekadar (kem) ve (5) kim (men) 

şeklindedir. İkinci grubun temel özelliği, birinci gruptaki temel sorulara 

indirgenebilmeleridir. Semerúandí birinci gruptaki sorular hakkında şu bilgileri vermektedir : 

(1) Nedir (mÀ)? sorusu: Bu soruyla “boşluk nedir?” sorusunda olduğu gibi ya bir ismin 

anlamının mahiyeti bilinmek istenir. Bu durumda ortaya çıkan cevap isim bakımından tarif 

olur. İkinci olarak bu soruyla mevcut bir şeyin mahiyeti bilinmek istenebilir. Böyle bir 

durumda “o nedir?” sorusunun cevabı tanım (óad) veya resm (resm) olur. (2) Var/mıdır 

(hel)? sorusu: Basit ve bileşik olarak ikiye ayrılır. Birinci kısımla “Zeyd mevcut mudur?” 

sorusunda olduğu gibi herhangi bir kayıtla söz konusu olmaksızın bir şeyin varlığı bilinmek 

istenir. Bileşik “var mı?” sorusuyla bir şeyin varlığının şu halde olup olmadığı bilinmek 

istenir. Zeyd odada mıdır? sorusu bunun örneğidir. (3) Hangi/si (eyyu)? sorusu: ortaklığın 

varlığı bilindikten sonra aradaki ortaklığı birbirinden ayırmak için sorulan sorusudur. 

Örneğin “o hangi şeydir?” ve “o hangi canlıdır?” soruları aradaki ortaklığın ayrılmasına 

yönelik sorulardır. (4) Niçin (lime)? sorusu: Bu soruyla bazen tasdikin illeti, yani bir 

anlamda orta terim bilinmek istenir, bazen de hükmün mutlak hali ve şu veya bu şekilde 

olduğu hali bilinmek istenir. “Hareket niçin mevcuttur?” sorusu birincinin; “hareket niçin 

hızlıdır ve niçin doğudandır?” sorusu ise ikincinin örneğidir. 

 Bu dört bilimsel sorusunun bazen “nedir (mÀ) ve var mıdır (hel)” sorularına 

hasredilerek ikiye indirildiği de olmaktadır. Nedir (mÀ)? sorusu “tasavvur”a; var mıdır (hel)? 

sorusu da “tasdik”e özgü kabul edilmiştir.1136 Ancak İbn SínÀ ise nedir? ve hangi? sorularıyla 

tasavvurun, var mı? ve niçin? sorularıyla tasdikin talep edilebileceğini söylemektedir.1137 

İkinci gruptaki  (1) nasıl (keyfe), (2) nerede (eyne), (3) ne zaman(metÀ), (4) nekadar 

(kem) ve (5) kim (men) şeklindeki bilimsel sorular birincilere kıyasla kendileriyle tikel 

                                                 
1136 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 227-228/268; Semerúandí, MŞ, vr.: 147b. Bkz.: Pehlivan, İçerik 
Bakımından Kıyas, s. 46-47. 
1137 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-BurhÀn, s. 22; İbn SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt, s. 105—106. Aynı ayrımı 
GÀzÀlí’de yapmaktadır. Bkz.: Maúasıdu’l-FelÀsife, Hazırlayan: Muhyiddin Sabri el-Kürdi, Mısır Thz, 
s. 64. 
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bilgilerin elde edildiği sorulardır. Faydaları da kapsayıcı değildir. Temel bilimsel sorulara 

indirgenebilirler.1138 

3. 3. 3. 3. TARTIŞMA METODOLOJİSİ (ÁDÁBU’LTARTIŞMA METODOLOJİSİ (ÁDÁBU’LTARTIŞMA METODOLOJİSİ (ÁDÁBU’LTARTIŞMA METODOLOJİSİ (ÁDÁBU’L----BAÓæ VE’LBAÓæ VE’LBAÓæ VE’LBAÓæ VE’L----MUNÁÔARA)MUNÁÔARA)MUNÁÔARA)MUNÁÔARA)    

ÚısùÀs’ı kendisinden önceki ve sonraki mantık eserlerinden farklı kılan iki temel 

özelliğin olduğu söylenebilir: Birincisi, bazı mantık problemlerine ilişkin yeni yaklaşımlara 

ve çözümlere sahip olması; ikincisi, daha önceki mantık eserlerinde bulunmayan “tartışma 

metodolojisi (ÀdÀbu’l-bahå ve’l-munÀôara)” adı ile yeni ve özgün bir konuyu inceleme 

konusu yapmasıdır. Birinci özelliğine ilişkin tespitler yukarıda birinci ve ikinci bölümde 

ortaya konulmaya çalışıldı. İkinci özellik, mantık eserlerinde İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’1139ı temel 

alınarak yapılan tasniflerde bir değişiklik yapmış, ancak bir gelenek oluşturmamıştır. 

Semerúandí de “kıyasa bağlı konular” başlığı altında beş sanatı ele almıştır. Ancak tıpkı İbn 

SínÀ gibi burhÀn hariç diğerlerinin kısaca tariflerini vermiş ve öncüllerini tanıtmıştır. Bunlar 

yukarıda kısaca zikredildi zaten. Semerúandí mantık eserlerine cedel kısmının eklenmesinin 

mantıkçıların adetlerinden olduğunu, ancak kendi zamanın da onun yerini òilÀf ilmi’nin 

aldığını, ancak kendisinin bu yeni sanatı cedelin yerine koyduğunu söylemektedir.1140 İlk 

anda aklımıza “neden òilÀf ilmi’nin yerine koydum” demedi sorusu gelmektedir. Aşağıda ele 

alınacağı gibi, bu yeni sanatın, tabiri caizse, üzerine bina edildiği kaide mantık ilmidir. Fakat 

òilÀf ilmi, Semerúandí, BurhÀnu’d-Dín en-Nesefí’nin Mukaddime’sine yazdığı şerhten 

biliyordu ki, İslÀm hukukuna özgü kodlara sahiptir.1141 Hukukçuların bilgi elde etme 

yöntemleri ile mantıkçıların bilgi elde etme yöntemlerinin farklı olduğu da açıktır. Örneğin 

TaşköprüzÀde “Mevêuaètu’l-èUlÿm’ da “òilaf ilmi, Ebu Óanífe ve arkadaşları, İmÀm ŞÀfiiè, 

İmÀm Malik ve İmÀm Ahmet gibi değerli bilginlerin her birine ait olan görüşlerin icmali ve 

tafsili delillerinden farklı çıkarımlar yapabilmeyi araştıran ilimdir.”1142  ve “Ebu Óanífe ve 

ŞÀfiiè gibi fer’i görüş sahibi bilginler arasında ortaya çıkan cedeldir (tartışmadır).”1143 

şeklinde iki tarif yapmaktadır. Her iki tarifin yapısına bakılırsa bu ilim, İslÀm hukukuna 

                                                 
1138 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 228/269. 
1139 Bkz.: İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 80-89. 
1140 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 229/269. 
1141 Miller, Larry Benjamin, Islamic Disputation Theory: A Study of The Development of Dialectics 
In IslÀm From Tenth Through Fourteenth Centuries, Yrz. 1985, s. 180. 
1142 TaşköprüzÀde, Mevêuèatu’l-èUlÿm -I, Beyrut 1985, s. 283.  
1143 TaşköprüzÀde, Mevêuèatu’l-èUlÿm -II, Beyrut 1985, s. 556. 
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özgüdür. Aslında bu yeni sanat, müellifimiz açıkça zikretmesede, Aristoteles’in Sofistik 

Çürütmeler kitabına dayanan ve FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneği tarafından inceleme konusu 

yapılan “muàalatalı kıyaslar”ın da yerini almaktadır. Çünkü Semerúandí bu sanatı iki ana 

bölüme ayırmaktadır. Birinci bölüm, bize göre, cedelin yerine koyduğunu söyledeği ve yeni 

sanatın asıl kural ve kaidelerinin anlatıldığı bölümdür. İkinci bölüm de ise Sofistik 

Çürütmeler’de anlatılan konular, Semerúandí’nin kendine özgü tasnifleri ile ele alınmaktadır. 

Bu yeni sanatın, suret olarak bir eklektizim taşıdığını söylemek mümkündür; fakat içerik ve 

terminoloji olarak oldukça farklıdır. Özellikle birinci bölümü göz önüne aldığımızda, 

terminolojisinin büyük bir kısmı, kaynağını Aristoteles’in Topika’sında bulan ve FÀrÀbí- İbn 

SínÀ tarafından “cedel” olarak isimlendirlen tartışma sanatının terminolojisinden oldukça 

farklıdır. Semerúandí bu yeni sanatın kural ve kaidelerini kendisinin sistemli hale getirdiğini 

söylemekle beraber daha önceki bilginler nezdinde bu sanatın nüvesini oluşturacak temel 

hareket noktalarının bulunduğunu da teslim etmektedir. Fakat onlar ayrı bir sanat olarak 

ortaya koyamamışlardır.1144 Müellifin başarısı, burada sistemleştiriciliğinde kendini 

göstermektedir. Hiç şüphesiz konuya vukufiyeti, bu sanata yenilikler de katmıştır. Bunlar 

aşağıda konu incelenirken vurgulanmaya çalışılacaktır. Semerúandí’yi bu bakımdan mantık 

ilminin kurucusu ve sistemleştiricisi Aristoteles’e benzetebiliriz. Çünkü Aristoteles, bir 

sistem filozofu olarak, mantığa ilişkin dağınık halde bulunan malumatı sistemli bir şekilde 

ifade ettiği gibi, bu sistemleştirme çabası esnasında daha önce inceleme konusu yapılmamış 

konuları da ortaya koymuştur. Nasıl ki Aristoteles; kendisinden önce Platon,  Sokrates ve ilh. 

geriye doğru devam edip giden filozofların oluşturduğu felsefi malumatı önünde bulmuş, bu 

malzeme zenginliği ile konuları inceleyip kendine özgü görüşler ortaya koymuşsa, 

müellifimiz de kendisinden önce FÀrÀbí’nin, İbn SínÀ’nın, onların geleneğine tÀbi olanların 

veya muhalif olanların zengin çalışmalarını önünde bulmuş ve orijinal sıfatını haiz 

görüşlerini bu sağlam zemin üzerine bina etmiştir. 

3. 13. 13. 13. 1---- Tarifi Tarifi Tarifi Tarifi    

Bu yeni sanatın tarifine geçmeden önce Semerúandí’nin bu sanatı ÚısùÀs ve diğer 

eserlerinde nasıl isimlendirdiğini ortaya koymak istiyoruz. Böyle bir tespit, tarifin asıl 

unsurlardan oluşması konusunda yardımcı olacaktır. 

                                                 
1144 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 229/269. 
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Semerúandí hem (1) ÚısùÀs1145 hem de (2) Şeróu’l-ÚıùÀs’ta1146 “fi’l-baóå ve’l-

münÀôara”; (3) el-MuèteúadÀt1147 adlı eserinde “èfí èilmi’l-münÀôara”; (4) el-EnvÀru’l-

İlÀhiyye’de “fí úavÀièdi’l-baóå”1148 ve (5) RisÀle’sinde1149 ise “fí ÀdÀbi’l-baóå” 

isimlendirmesini yapmaktadır. Birinci ve ikinci eserdeki “ve” bağlacına bakarsak iki şeyi 

tarif etmemiz gerekirken, üç, dörd ve beşinci eserlere baktığımızda tarif edeceğimiz şey birer 

tanedir ve üçüncü eserde tarif edeceğimiz şey ilk iki eserin ikinci parçası iken, dördüncü ve 

beşinci eserde tarif edeceğimiz şey yine ilk iki eserin birinci parçasıdır. Şimdi bu sanatın 

ismi olan bu iki teknik terimi tarif etmeye geçebiliriz. 

Öncelikle “ÀdÀb”tan başlamak istiyoruz. Semerúandí ÚısùÀs’ta bu terimi sanatın 

isimlendirmesinde kullanmamakla beraber, ki birinci bölümü “fí temhídi’l-baóåi ve ÀdÀbihi” 

şeklinde isimlendirmiştir, onun hangi nitelikle sanatta yer aldığına değinmemektedir. Sadece 

el-EnvÀr’da sanatı, “fí úavÀièdi’l-baóåi” şeklinde isimlendirmektedir.1150 Buradaki 

“úavÀièd”in “ÀdÀb”ın karşılığı olduğu söylenebilir ve “kaide, kural, prensip ve ilke” olarak 

da karşılanabilir. el-EnvÀr’ın bu tercihine binaen olsa gerek èİmÀdu’d-Dín Yahya (ö. 1350) 

Óaşiye’sinde “ÀdÀb”ı “úavÀièd” olarak şerhetmektedir.1151 RisÀle’nin şarihi Beheştí (ö. 1348) 

ise “ÀdÀb”ın tekilinin “edeb” olduğunu; bu kelimenin hem nefsin, hem de dersin “edeb”i için 

kullanılabileceğini söyledikten sonra bu sanata özgü olan anlamını “kendisiyle, ister hitabi 

olsun ister istidlÀli olsun lafız ve mana olarak münazarada ortaya çıkabilecek bütün 

hatalardan kaçınılan şeyin bilgisidir.” şeklinde vermektedir.1152 Beheştí’nin “adÀb”ı, her ne 

kadar Semerúandí el-EnvÀr’da kullansa bile, “úavÀièd (kural, kaide, ilke ve prensip)” olarak 

karşılamamasının bu sanatın içeriğine daha uygun düştüğü söylenebilir. Çünkü bu yeni 

sanatın tarafları, amacı gerçekleştirirken her yolu kullanamazlar. Özellikle ister delilin 

dışında, ister delile ait bir şeyde olsun ahlÀki zemini asla terk etmemelidirler ve bu sanatta bu 

                                                 
1145 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 229/269. 
1146 Semerkandí, MŞ, vr.: 148a. 
1147 Semerkandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 16a. 
1148 Semerúandí, el-EnvÀru’l-İlÀhiyye, Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 2432, vr.: 147b. 
1149 Semerúandí, RisÀle fí ÁdÀbi’l-Baóå, Süleymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbi Kolekksiyonu: 
2099, vr.: 238b. 
1150 Semerúandí, el-EnvÀru’l-İlÀhiyye, Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 2432, vr.: 147b. 
1151 èİmadu’d-Dín Yaóya b. Aómed el-Kaùí, ÓÀşiye èalÀ Şerói ÁdÀbi’l-Baóå, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi: 37295, vr.: 74a. 
1152 Beheştí, el-LubÀb fí Şerói’l-ÁdÀb, Milli Kütüphane Afyon Gedik Ahmet Paşa Koleksiyonu: 
17661/7, vr.: 180a. 
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zemine işaret eden şeyin “ÀdÀb” olduğu düşünülmektedir. Bazı şerhlerde bu ahlÀki zemine 

açıkça da işaret edilmektedir. Örneğin bir haşiyede “ÀdÀb, aslında nefsin güzel/ makbul 

övgüye değer ahlÀki şeylerden elde ettiği şeydir ve bu sanatta onunla kastedilen münÀzarada 

her iki tartışmacı tarafından güzel bulunarak tasdik edilen şeydir.”1153 şeklinde tarif edilmiştir 

ki, bu sanata uygun olan açıklamanın bu olduğu söylenebilir. 

“Baóå”e gelince, her ne kadar Semerúandí tarafından üçüncü eser hariç 

isimlendirmede kullanılsa da, ÚısùÀs’ta açıkça tarifi yapılmamıştır. Semerúandí’nin bu 

tutumu şaşırtıcıdır; çünkü mantık konularını ele alırken en meşhur tarifleri bile tekrar tarif 

noktai nazarından inceleme konusu yapıyor, sonra da varsa katkılarını ve karşı önerilerini 

ortaya koyuyordu. Kural ve kaidelerinin büyük bir kısmını kendisinin sistemleştirdiği bir 

sanatta en önemli teknik terimlerinden birini, üstelik bu sanata isim olmuş terimi tarif 

etmemektedir; mantığın bu duruma örnek teşkil eden meşhur bir tarifi de varken. Çünkü 

mantık “el-manùıúu èaletun úanÿniyyetun…”diye devam edip giden ve meşhur olan bir tarife 

sahiptir.   

 Bu durumda “baóå”in hangi anlamlara geldiğini tespit edebilmek için 

Semerúandí’nin RisÀle’sinin şarihlerine ve diğer müelliflere başvurmak zorunda kalacağız. 

 Kur’an dilinin büyük ismi Ragıb el-İsfehaní (ö 1108)1154 ve Ebu’l-BeúÀ (ö. 1683)1155 

‘baóå’ın lügat anlamının “örtüsünü kaldırıp bir şeyi açığa çıkarmak, toprağın ve onun dışında 

herhangi bir şeyin altında bulunan bir şeyi aramak”; RisÀle’nin şarihi KílÀní (ö. 1427) ise  

“kontrol etmek/tetkik etmek/incelemek/soruşturmak/araştırmak (et-tefaóóuã) ve dikkatli bir 

şekilde araştırmak/incelemek/soruşturmak/muayene etmek/yoklamak/sorgulamak/bulmaya 

çalışmak (et-teftíş)” olduğunu söylemektedirler. 1156  Her iki lügat anlamını birleştirdiğimizde 

“baóå”in ister gizli olsun ister olmasın bir şeyi araştırmak, soruşturmak ve/ya ne olduğunu 

incelemek anlamına geldiğini söyleyebiliriz. 

Peki, “baóå”in bu sanata özgü olan anlamı nedir? 

                                                 
1153 Hüseyin Abdullah b. Muhammed b. ŞÀban, Óaşiye èalÀ Şerói ÁdÀbi’l-Baóå, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi: 37338, vr.: 239b. 
1154 Ragıb el-İsfehaní, MüfredÀt: Kur’an Kavramları Sözlüğü, Trc.: Yusuf Türker, İstanbul 2007, s. 
172. 
1155 Ebu’l-Beúa, KülliyÀtu Ebu’l-Beúa, Yrz. 1281, s. 99. 
1156 Kutbu’d-Dín el-KilÀní, Şeróu ÁdÀbi’l-Baóå, Milli Kütüphane Adana İl Halk Kütüphanesi 
Koleksiyonu: 184, vr. 1b.  
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KílÀní “baóå”ın ıstılahi anlamının tarifini ise İbn SínÀ’dan alıntılamaktadır: “Olumlu 

ve olumsuz nisbetin, istidlal yolu ile ispatıdır (el-Baóåu huve iåbatu’n-nisbeti’l-icÀbiyyeti 

ve’s-selbiyyeti bi-tariúi’l-istidlÀli).”1157 Fakat buraya düşülmesi gereken kayıt, İbn SínÀ’nın 

tarifinin sadece bu sanata özgü olduğunu söylemenin mümkün olmayacağıdır. Bu iki temel 

sebebe bağlanabilir: Birincisi, İbn SínÀ’nın ibarelerini bu sanata özgü kılacak bir kayıt 

bulunmamaktadır. Baóå, burada genel olarak herhangi bir şeyi araştırmak/soruşturmak olarak 

alınmış olabilir. İkincisi, İbn SínÀ’nın, Semerúandí’nin dikte ettiği türden bir sanata ilişkin 

herhangi bir çalışmasının olmaması, dolayısıyla “baóå”ı bu şekilde bu sanata özgü olarak 

tarif edemeyeceğidir.1158 Bu sebepledir ki, sonraki müellifler, “baóå”i bu yeni sanata özgü 

olan terimlerle kayıt altına alarak tarif etmeye çalışmışlardır. Aşağıda birden fazla tarif 

vererek “baóå”in bu yeni sanattaki yeri tespit edilmeye çalışılacaktır. 

 CürcÀní (ö. 1413)  “mebóaå (baóå)”i  “münÀôara’da ispat ve nefye yönelmek” 

şeklinde tarif etmektedir.1159 CürcÀní’nin tarifi “münÀôara’da ‘nisbetinnisbetinnisbetinnisbetin’ ispatına ve nefyine 

yönelmek” şeklinde tekrar edilirse kavramın biraz daha açıklık kazanacağı söylenebilir. 

Ebu’l-BeúÀ ise: “Baóå, ıstılahi olarak, ‘óaúú’ı ortaya çıkarmak, ‘batıl’ı ortadan 

kaldırmak için ‘muèallil’in delillerle olumlu ve olumsuz nispeti ispat etmesi, ‘sÀil’in de onun 

(delíllerinin) ispatını talep etmesidir.”1160şeklinde daha ziyade bu sanata özgü terminoloji 

kullanarak bir tarif yapmaktadır.  

Baóå, Ùaóaneví (ö. 1745)’nin KeşşÀf’ına göre, bu sanatla ilgilenen bilginler 

tarafından: (1) Bir şeyin bir şeye yüklenmesi, (2) haber bildiren nisbetin delíl ile ıspat 

edilmesi, (3) yüklemin konu ile ıspatı, (4) zati arazın ilmin konusuyla ıspatı ve münazarada 

da (5) “ãavÀb”ı ortaya çıkaran inceleme (nazar) olmak üzere beş anlamda kullanılmıştır.1161 

SaçaklızÀde (ö. 1733)’ye göre “ebóÀå (baóå ), soru soranın itiraz ettiği; muèallil’in 

cevapladığı şeylerdir.”1162 

                                                 
1157 el-KílÀní, Şeróu ÁdÀbi’l-Baóå, vr.: 1b. Fakat biz, İbn SínÀ’nın “baóå”i hangi eserinde bu şekilde 
tarif ettiğini de bulamadık. 
1158 İbn SínÀ’nın KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-Cedel’de müellifimize ilham verdiğini düşündüğümüz ifadeleri için 
aşağıda açıklama yapılacaktır. 
1159 Cürcaní, et-TèarífÀt, Kostantiniyye 1300, s. 132. 
1160 Ebu’l-Beúa, KülliyÀtu Ebu’l-Beúa, s. 99. 
1161 Ùaóaneví, KeşşÀf-I, Tahkik: Refik el-Acem, Beyrut 1996, s. 309. 
1162 SÀcaklızÀde, Taúríru ÚavÀníni’l-Mütedavile min èİlmi’l-MünÀôara, Tenkitli Metin: Yusuf Türker, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2005, s. 67. 
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Gelenbeví (ö. 1790) ise “baóå” ve münÀôara”yi “ve” bağlacı ile birbirine bağlayıp 

daha ziyade bu ikisinin aynı anlama geldiğini telmih eden bir tarif yapmaktadır: “Óaúúın 

ortaya çıkarılması için sözün müdafaasıdır.1163 

“MünÀôara”ya gelince, Semerúandí yukarıdaki 1., 2.,  3. ve 4. eserlerde isimlendirme 

olarak kullanıyorsa da, her üçünde de tarifini yapmamaktadır. Bu da “baóå”i tarif etmeyişi 

kadar ilginçtir. Hem “baóå” ve hem de “münÀôara”, yukarıdaki ilk üç eserde konuların 

bağlamına bırakılmıştır; Semerúandí Şeróu’l-Muúaddime’de onun iki kökten geldiğini 

söylemektedir: Birincisi, “en-naôír”dir ve bununla iki tartışmacının (münÀôır) söz (el-kelÀm) 

bakımından birbirilerine eşit oldukları kastedilir.1164 Buradaki eşitlik şÀrih KílÀní’ye göre 

“ãavÀb”ı ortaya çıkarmak için iki şey arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak şekilde 

yönelimlerinin eşit olmasıdır.1165 ŞÀrih KílÀní’nin açıklaması bu yeni sanatı cedelden farklı 

kılan incelikli noktaya da işaret etmiş olmaktadır: O da her iki tarafın “ãavÀb”ı ortaya 

çıkarmada eşit yönelimlerde olmalarıdır; bir anlamda bu, ne olursa olsun birbirlerine galip 

gelme yönelimlerinin olmaması demektir. Semerúandí’nin söylediği ikinci kök, “en-

naôar”dır; ancak bu daha ziyade “el-baãíret” ile beraber kullanılır ve “naôar” bununla 

kullanıldığında “fí” harfí cerini alır.1166 ŞÀrih Beheştí ilimlerde muteber olanın “en-naôaru 

bi’l-baãíreti” ile tarif edilen münazaranın olduğunu, “en-naôaru bi’l-baãíreti” ile kastedilenin 

“düşünme (el-fikr)” olduğunu bunun ise daha ziyade “tahayyüli hareket” anlamına geldiğini, 

bu anlamın da “bilinmeyenlere ulaşmak için bilinen şeylerin düzenlenmesi” olarak tarif 

edilen “(kesinlik bildiren) düşünce (el-fikr)”den daha genel olduğunu söylemektedir.1167 

KílÀní ise bu sanat açısından makbul olan “düşünce (el-fikr”) tarifinin birinci tarif olduğunu, 

ikinci tarif olmadığını söylemektedir. Eğer ikinci tarif olursa, “bir delílin öncülünü men 

etmeyi(munÀúaêa)” dışarıda bırakacaktır; bu da münazaranın tarifini, tarif noktai nazarından, 

kapsamlı (efradını cÀmi) yapmamaktadır. Buna karşın “tahayyüli hareket” olarak karşılık 

                                                 
1163 Gelenbeví, RisÀletu’l-ÁdÀb, İstanbul 1274, s. 100. (Gelenbeví’nin mütercimi Abdunnafi, 
Gelenbeví’nin “baóå” ve münÀôara”yi “ve” bağlacı ile birbirine bağlayarak tarif yapmasına dayanarak 
“baóå” ve münÀôara”nın müteradif lafızlar olduğunu söylemektedir. Abdunnafi, Tercüme-i ÁdÀb-ı 
Gelenbeví, İstanbul 1302, s. 5.) 
1164 Semerúandí, Şeróu’l-Muúaddime, vr.: 118a. 
1165 el-KílÀní, Şeróu ÁdÀbi’l-Baóå, vr.: 2a. 
1166 Semerúandí, Şeróu’l-Muúaddime, vr.: 118a. (Burada müellifimizin “en-naôar” tercihinin köklerini 
İbn SínÀ’nın Cedel Kitabı’nda bulmak mümkündür. Orada açıkça “el-münaôara”nın “en-naôar”dan 
türediğini iki yerde söylemektedir. (Bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-Cedel, s. 15/20.) 
1167 Beheştí, el-LubÀb fí Şerói’l-ÁdÀb, vr.: 183b. 



 254 

bulan “düşünce (el-fikr)” bir delílin öncülünü men etmeyi (munÀúaêa)”de içermektedir. 

Çünkü delílin öncüllerinden biri men edildiği zaman, men eden kimse, men’in ortaya 

çıkması veya çıkmaması noktasında tahayyüli bir hareket(düşünceye/el-fikr)e sahip olabilir. 

Eğer men ortaya çıkarsa bu durum delílin öncüllerinden hangisi hakkındadır? sorusu ortaya 

çıkacaktır. Çünkü ap-açık (el-bedíhiyyÀt)tan ve kabul görmüş (el-musellemÀt) öncüllerin 

birçoğu hakkında men’e yönelinmez.1168 Burada “zihnin tahayyüli hareketi” derken, günlük 

dildeki hayalle karıştırılmamalıdır. “Tahayyüli hareket” “fikr” dediğimiz ve yeni bir bilgi 

elde etme ameliyesi olan şeyin türüdür ve “nefsin bir karineyle akledilebilen şeylere doğru 

onları elde etmek, nelikleri hakkında bilgi sahibi olmak için yönelmesidir.1169 Zihin bunu bir 

karine ile yapar; karine de “aranılan şeye (el-maùlÿba) işaret eden şeydir.”1170 ŞÀrihler 

Semerúandí’nin “en-naôar” ve “el-baãíret” tercihleri üzerinde, bu sanatın “ãavÀb”ı ortaya 

çıkaran amacını izah edecek şekilde durmuşlardır. Yine bu bağlamda TaşköprüzÀde “en-

naôar”ın “nefsin akledilenler(el-mèaúÿlÀt)e yönelmesi” anlamına geldiğini “el-baãíret”in ise 

daha ziyade “kalble” ilişkili olduğunu söylemektedir. Sadece “el-baãar” denilmediğini, 

çünkü onun daha ziyade duyumuz olan “göz”e özgü olduğunu söylemektedir.1171 Ebu’l-

BeúÀ1172 “el-baãiret”i “akledilenleri idrak eden kalbteki kuvvettir.” şeklinde tarif etmiştir 

CürcÀní’nin ziyadesi “el-baãar”ın da nefsin bir kuvveti olduğu ve eşyanın suretini ve zahirini 

idrak ettiğidir.1173 Başta müellifimiz olmak üzere şarihlerin “naôar” ve “baãiret” hakkındaki 

düşüncelerinin kaynağında Úur’Àn’ın olduğu düşünülmektedir. Çünkü Úur’Àn dilinin ustası 

Ragıb “naôar”ve “baãíret”in yakınlığına açıkça işaret etmekte ve “naôar”a “bir nesneyi idrÀk 

etmek, görmek için gözü ve baãíreti’i çeşitli yönlerden döndürmek, çevirmek (…),hiç acele 

etmeden tekrar tekrar ve dikkatle düşünme (teemmül), araştırma veya incelme (faóãun)  (…), 

araştırma veya inceleme sonrasında elde edilen bilgi” anlamlarını vererek1174 “baãiret”in de 

Úur’Àn tarafından görme organı olarak neredeyse kullanılmadığını söyleyerek işaret 

                                                 
1168 el-KílÀní, Şeróu ÁdÀbi’l-Baóå, vr.: 2b. 
1169 Hüseyin Abdullah b. Muhammed b. ŞÀban, Óaşiye èalÀ Şerói ÁdÀbi’l-Baóå, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi: 37338, vr.: 233b. 
1170 CürcÀní, et-TèarífÀt, s. 116. 
1171 TaşköprüzÀde, Şaró èalÀ RisÀle fí ÁdÀbi’l-Baóå, Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi: 
36974, vr.: 36a. 
1172 Ebu’l-BeúÀ, KülliyÀt, s. 178. 
1173 CürcÀní, et-TèarífÀt, s. 31. 
1174 Ragıb el-İsfehaní, MüfredÀt: Kur’an Kavramları Sözlüğü, s. 1461. 
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etmektedir.1175 Ragıb’ın “naôar” için seçtiği örneklerden biri “evelem yenôurÿ fí 

melekÿti’semÀvÀti ve’l-èarêi (7.èArÀf, 185. )”ayetidir ve buradaki “evelem yenôurÿ fí” 

ibaresini “O’nun bunları yaratmasındaki hikmetini hiç acele etmeden, tekrar tekrar ve 

dikkatle düşünmeye yönelik bir teşvik bulunmaktadır.” şeklinde açıklamaktadır. “Baãíret” 

için verdiği örneklerden biri “úul haõihi sebílí edèÿ ilÀ’llÀhi èalÀ baãíretin ( 12.Yusuf, 108.)” 

ayetidir ki, buradaki “èalÀ baãíretin” ibaresini de “bir bilgiye ve hak olduğu düşüncesine ya 

da inancına dayanarak” şeklinde açıklamış1176 ve Semerúandí tarafından bu yeni sanata isim 

olarak verilen “münÀôara”yı, “naôar” ve “baãiret”i kullanarak adeta Semerúandí’yi müjdeler 

şekilde tarif etmektedir: “MünÀôara, biriyle bir nazarla ilgili tartışma yollu araştırmada ya da 

incelemede bulunmak; ve üstün gelmek için yarışmak, rekabet etmek ya da çekişmek; ve 

kişinin basiretiyle gördüğü her şeyi ortaya koymak istemesi”dir.1177 Buradan bir adım daha 

ileri giderek, esasen bu yeni sanatın temelinde Úur’Àní terimlerin, dahası onun tartışma ve 

delillendirme yönteminin bulunduğu söylenebilir. 

 “Baóå”in aksine müellifimiz, RisÀle’de “münÀôara”yı yukarıdaki sözlük ve ıstılahi 

anlamlarına tartışma zemini olacak şekilde şöyle tarif etmiştir: 

MünÀôara, her iki tarafın ãavÀbı ortaya çıkarmak için iki şey arasındaki 
nisbet hakkında derinlemesine inceleme ile düşünce ortaya koymasıdır 
(el-MünÀôaratu hiye’n-naôaru bi’l-baãíreti mine’l-canibeyni fi’n-nisbeti 
beyne’ş-şey’eyni iôhÀren li’ã-ãavÀbi).1178 

 

MünÀôara hakkında sonradan yapılan bütün tarifler müellifimizin bu tarifinin şu 

veya bu şekilde farklı bir şekilde ifade edilişi veya tarifte kullandığı terimlerin şerhedilmesi 

mesabesindedir. Şarihler bu tarifi oldukça önemsemişler ve dört illetle karşılığını göstererek 

sanatın temel noktalarını ortaya koymaya çalışmışlardır. ŞirvÀní (ö. 1499)’ye göre, 

yukarıdaki tarifte geçen “en-naôaru” ibaresi suri illete; “mine’l-canibeyni” ibaresi fail illete; 

“fi’n-nisbeti” ibaresi maddi illete; “iôhÀren li’ã-ãavÀbi” ibaresi ise gai illete işaret 

etmektedir.1179  

 

 

                                                 
1175 Ragıb el-İsfehaní, MüfredÀt: Kur’an Kavramları Sözlüğü, s. 204. 
1176 Ragıb el-İsfehaní, MüfredÀt: Kur’an Kavramları Sözlüğü, s. 1461-1462/204. 
1177 Ragıb el-İsfehaní, MüfredÀt: Kur’an Kavramları Sözlüğü, s. 1463. 
1178Semerúandí, RisÀle fí ÁdÀbi’l-Baóå, Bağdatlı Vehbi Kolekksiyonu: 2099, vr.: 238b.  
1179 ŞirvÀní, Şeróu ÁdÀbi’l-Baóå, vr.: 102b. 



 256 

3. 23. 23. 23. 2---- Amacı Amacı Amacı Amacı    

Semerúandí’nin bu sanatın amacına ilişkin ÚısùÀs ve şerhindeki açıklaması aşağıdaki 

ifadelerinden ibarettir:  

Mantığın idraki ve düşünmeyi koruma hakkında olması gibi (bu sanatta) 
“taúrír” ve “taórír”in korunması hakkındadır. Onunla meramı anlatma 
yoluna odaklanılır ve sözün de en kayda değerine ulaşılır.1180 
 

Bu ifadelerde amacı sarih noktaya getirecek iki önemli şeye işaret etmek 

gerekmektedir: Birincisi, bu sanatın mantığa teşbih ile amacının söylenmesidir. Mantık, o 

meşhur tarifini göz önüne aldığımızda, idrak ve düşünme ameliyesinde insanı hatadan 

korumaktadır. Oysa bu sanat ise insanı ortaya konulan düşüncelerin 

araştırılması/soruşturulması, aslında bir anlamda sunulması konusunda hatadan 

korumaktadır. Bu yüzden ilk defa kimin yaptığını tespit edememekle beraber bu sanatın 

mantığa benzer bir tarifi yapılmaktadır. Bu tarif de şöyledir: 

“ÁdÀbu’l-baóå, kurallarına uyulduğunda zihni iki şey arasındaki nisbeti 
araştırmada/soruşturmada hatadan koruyan alet-i kanuniyedir.1181 

 

İkincisi, taúrír ve taórír’in ne olduğunun açıklanması gerekir. Bu yeni sanatın 

amacına taalluk eden bu iki önemli terimi Semerúandí, ÚısùÀs ve şerhinde tarif 

etmemektedir. Aslında onun ifadelerine bakılırsa bu iki teknik terimin sıralaması bile 

önemlidir bu sanatta. Her ne kadar Semerúandí ÚısùÀs’ta konuyu ele aldığı ilk satırlarda 

“taúrír”i önce kullanmışsa da bu sanatın taraflar arasında nasıl işlediğini ele almaya 

başlarken sıralamayı değiştirmekte ve “taórír”i öne almaktadır.1182 Hatta buna Şeróu’l-

Muúaddime’de işaret etmekte ve “taórír”in önceliğini vurgulamaktadır.1183  Taórír, sözlük 

anlamı itibariyle, “inceden inceye araştırmak/soruşturmak, doğrulamak, dikkatli bir şekilde 

oluşturmak, yazmak, birleştirmek”1184; “kitabın ve/ya başka bir şeyin yazılması, düzene 

konulması/ıslah edilmesi”1185;  “kitabın yazılması ve düzeltmeler için tekrar gözden 

                                                 
1180 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 229/269; Semerkandí, MŞ, vr.: 148a. (Burada çeviri konusunda daha 
ziyade mana ağırlıklı davranılmıştır.) 
1181 Gelenbeví, RisÀletu’l-ÁdÀb, İstanbul 1274, s. 100. 
1182 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 232/273; Semerkandí, MŞ, vr.: 149a. 
1183 Semerúandí, Şeróu’l-Muúaddime, vr.: 118b. 
1184 Steingass, F., Kamusu’l-Müteèallim, Beyrut 1989, s. 269. 
1185 Ebu’l-BeúÀ, KülliyÀt, s. 128. 



 257 

geçirilmesi”1186 anlamlarına gelmektedir ki, en temel anlamının bir metni dikte etmek 

olduğunun işaretini görmek mümkündür. Istılahi anlamı da bu temel anlamıyla adeta iç 

içedir. Nitekim CürcÀní1187 ve Ebu’l-BeúÀ1188 “taórír, mananın yazmakla açıklanmasıdır” 

demektedirler. Semerúandí her ne kadar yekpare bir tarif yapmasa da “taórír”in anlamını bu 

sanattaki amacına yaklaştıran açıklamasını Şeróu’l-Muúaddime’de yapmaktadır: “Taórír, 

ancak tartışmanın yerini belirlemek ve her iki tarafın sözünün 

sıhhatini/doğruluğunu/geçerliliğini ve bozukluğunu seçip ortaya çıkarmada gerekli olur.”1189 

“Taórír”in sözlük anlamlarını ve Semerúandí’nin açıklamalarını göz önüne alırsak, bu 

sanatın taraflarının “ãavÀb”ı ortaya çıkarırken “ilgili konuyu sarahate kavuşturacak yazılı bir 

metnin” de sunulabileceği anlamına ulaşmak da mümkündür. 

Taúrír’e gelince, şÀrih DevvÀni (ö. 1501) “o, beyandır ve (bu beyanda sözün) gerçek 

takdiridir.”1190demektedir. CürcÀní ise “taúrír”in “ibare ile mananın açıklanması”1191 

olduğunu, bunun da “sözden (el-kelÀm) mecazın ve tahsisin/özelleştirmenin kaldırılmasıyla 

sözün te’kid edilmesi”1192 şeklinde yapıldığını söylemektedir. CürcÀní “meleklerin hepsi 

toptan secde etti (fe-secede’l-melÀiketu küllühüm ecmaÿène [15. Hicr, 30])” ayetini örnek 

vererek taúrír’in anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Burada Allah küllühüm kaydıyla 

meleklerin tamamına işareti te’kid etmiş oldu ve herhangi bir şekilde tahsise ihtimal 

bırakmadı.  Semerúandí’nin bu sanatın nasıl işlediğini ele aldığı yerde taórír’i baóå’e; taúrír’i 

de “sözler (el-eúvÀl)” ve “görüşler (el-mezÀhib)”e özgü kılmasını1193 ve amacını da mantığa 

teşbihle söylemesini göz önüne alarak, bu sanatın doğru düşünme ve düşündüklerini doğru 

bir şekilde dikte edebilme ve ifade edebilmeyi gözettiğini söyleyebiliriz. Şurası açıktır ki, 

doğru düşünmekle düşündüklerimizi doğru bir şekilde yazmak ve ifade etmek arasında doğru 

bir ilgileşim yoktur; birçok tartışmanın asıl sebebinin de bu olduğunu söylenebilir. 

                                                 
1186 Abdi Hüseyin, Şeróu’ş-Şemsiyye, (Mizanu’l-İntizam yanında), Dersaadet 1314, s. 10. 
1187 Cürcaní, et-TèarífÀt, s. 44. 
1188 Ebu’l-BeúÀ, KülliyÀt, s. 128. 
1189 Semerúandí, Şeróu’l-Muúaddime, vr.: 118b. 
1190 CelÀlu’d-Dín Muóammed b. Es’ad es-äıddíkí ed-DevvÀní, Semerúandí’nin RisÀle’sinin şarihi 
KemÀlu’d-Dín Mes´ÿd eş-ŞirvÀní er-Rÿmí’nin yazdığı şerhe haşiye yazan bilgindir. Biz yukarıdaki 
bilgiyi eş-ŞirvÀní’nin şerhinde muharrir tarafından kenara düşülmüş nottan aldık. (eş-ŞirvÀní, Şeróu 
ÁdÀbi’l-Baóå, vr.:111a.)  
1191 Cürcaní, et-TèarífÀt, s. 44. 
1192 Cürcaní, et-TèarífÀt, s. 32. 
1193 Semerkandí, M, vr.: 60b. 
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Kastımızın dinleyene murad ettiğimiz gibi ulaşmaması/ulaşamaması, ifadelerimizden yanlış 

çıkarımların yapılmasına sebep olmaktadır. 

RisÀle’de ise bu yeni sanatın öğrenciyi, araştırma/soruşturmada istenilen şeye 

ulaştırmayan yollardan (mine’ê-êalÀleti) koruduğunu; gerek anlama ve gerekse de anlatma 

konusunda olsun ona kolaylık sağladığını1194 söylemektedir. 

Semerúandí bu sanatı “cedel”in yerine koyduğunu söylemektedir. Oysa Şeróu’l-

Muúaddime’ye göre her ikisinin de ilke(mebÀdi)si “kabul edilmiş öncüller (el-

muúaddimÀtu’l-müsellemetü)”dir.1195 O halde bu sanatı “cedel”den, hatta daha genelde diğer 

tartışma türlerinden ayıran şey hangi özelliğidir? 

Semerúandí ÚısùÀs, el-MuèteúadÀt ve el-EnvÀr’dan sonra yazdığını söylediği 

Şeróu’l-Mukaddime’de RisÀle’deki tarifini Nesefí’nin tarifi dolayısıyla, deyim yerindeyse 

revize etmekte ve cedelden ayrıldığı noktayı kesin olarak belirlemektedir. Orada Semerúandí 

Nesefí’nin “münÀôara”yı; 

“her iki tarafın ‘ãavÀb’ı ortaya çıkarmak için iki şey arasındaki nisbet 
hakkında (kesinlik ifade eden) düşünce ortaya koyması (hiye’n-
naôaru mine’l-canibeyni fi’n-nisbeti beyne’ş-şey’eyni iôhÀren li’s-
ãavÀbi)” 

 
şeklinde tarif ettiğini, ancak onun bu tarifinin münÀôara değil derin bir fikir alış-verişi 

(müfÀkere) olduğunu söylemektedir. Anladığımız kadarıyla burada sözün (el-kelÀm) 

karşılıklı serdedilişi ifade edilmemektedir. Çünkü burada her iki tarafı karşı karşıya getiren 

bir şeye işaret yoktur. Onun tarifi şöyledir: 

Doğrusu şöyledir: Her iki tarafın ‘ãavÀb’ı ortaya çıkarmak için sözü 
müdafaa etmesidir. Eğer ‘ãavÀb’ı ortaya çıkarmak yoksa “mücÀdele 
(cedelleşme)” olur (eã-äavÀbu ennehÀ mudÀfaaètu’l-kelÀmi mine’l-
canibeyni iôhÀren li’-ã-ãavÀbi. Ve in lem tekun li-iôhÀri’ã-ãavÀbi fe-
hiye mücÀdeletun).1196 

 
Semerúandí bu tarifiyle sanatın hem amacını hem de cedelden ayrıldığı noktayı kesin 

olarak ortaya koymuş oldu. Bu ayrım çok önemliydi, çünkü o, bu sanatın mebadisi olduğunu 

söylediği “kabül görmüş öncüller (el-muúaddimatu’l-müssellemetu)”e ‘ãavÀb”ı ortaya 

                                                 
1194 Semerúandí, RisÀle fí ÁdÀbi’l-Baóå, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 
Kolekksiyonu: 6168, vr.: 1b. 
1195 Semerúandí, Şeróu’l-Muúaddime, vr.: 118a. 
1196 Semerúandí, Şeróu’l-Muúaddime, vr.: 118a-b. 
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çıkarma görevi yüklemektedir.1197 Bu noktaya biraz daha yakından bakmak gerekecektir; 

çünkü Semerúandí’nin yukarıdaki “müdafaa” ibaresi, “naôar” ve “baãíret”i ilga 

etmemektedir. Bu ibaresinin vurgusu, bu yeni sanatı diğer tartışma sanatlarından kesin olarak 

ayıran “ãavÀb”adır. Bazı şarihler “el-müdafaaè” ibaresinin sanatın amacına uygun bilinçli bir 

tercih olduğunu söylemektedirler. Örneğin  “el-muòÀlefet” denilmemiştir, çünkü muhalafet, 

bir şeyin ıspatını ve nefyini hem zihinde hem de hariçte yapmaya çalışmaktır. Buna mukabil 

“müdafaa” sadece hariçte/zihin dışında bir şeyin ıspatına veya nefyine çalışmaktır.1198 

Şarihler, Semerúandí’nin neden bu ibareyi tercih ettiği hakkında bazı mülahazalar da 

bulunmuşlardır. Yani neden “hakk” ve “sıdk” demedi de “ãavÀb” dedi? RisÀle’nin şarihi 

Beheşti “ãavÀb, nefsu’l-emr’e uygun/mutabık şeydir.”dedikten sonra bu tercihin “ortaya 

konulan delillerin hiçbir şeye dayanılmaksızın sırf inatla kabul edilmemesi (mükÀbere)” 

şeklinde ortaya çıkabilen tartışmadan sakınmak için kullanıldığını söylerken1199 RisÀle’nin 

bir başka şarihi KílÀní ise “mükÀbere”de “ãavÀb”ın ortaya çıkarılamayacağını, bilakis 

tarafların birbirini ne olursa olsun mağlup etme ve birbirlerine karşı üstünlük taslama 

durumun ortaya çıkacağını söylemektedir.1200 KeşşÀf’ın yaptığı ayırım, Semerúandí’nin 

tercihini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır: “äavÀb, inkÀrı kolay olmayan, nefsu’l-emr’deki 

sabit iştir. äıdú, zihindeki şeyin hariçteki şeye mutabık olmasıdır. Óaúú, hariçte olan şeyin 

zihinde olana mutabık olmasıdır.”1201 Ancak bazı şarihlerin bu üçünü aynı anlamda 

anladıklarını zikredelim.1202 Fakat biz, bu üçünü aynı anlamda alma konusunda kaynağın İbn 

SínÀ olduğunu düşünüyoruz. İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın Cedel Kitabı’ında bu yeni sanatı 

müjdeleyen kısa ifadelerinde amacını açıklarken “ãavÀb”ı değil de “óaúú”ı kullanmıştır.1203 

Semerúandí’nin “ãavÀb” tercihinin temelinde de, tıpkı “baóå, naôar ve baãíret”te olduğu gibi, 

Úur’Àn’ın olduğu düşünülmektedir. Doğrusu Semerúandí’nin ÚısùÀs ve konuyu ele aldığı 

                                                 
1197 Semerúandí, Şeróu’l-Muúaddime, vr.: 118a. 
1198 Abdullab b. Muhammed b. Şaban Hüseyin, Óaşiye èalÀ Şerói  ÁdÀbi’l-Baóå, Ankara Üniversitesi 
İlÀhiyat Fakültesi: 37338, vr.: 226a. 
 
1199 Beheştí,el-LubÀb, vr.: 184a-b.  
1200 KílÀní, Şeróu ÁdÀbi’l-Baóå, vr.: 3a. 
1201 Taóaneví, KeşşÀfu IsùılÀóÀti’l-Funÿn-I, Tahkik: Refik el-Acem, Beyrut 1996, s. 1098.  
1202 Şeróu Şerói’s-Semerúandí Li’l-Muúaddimeti’n-Nesefí, Ankara Milli Kütüphane: 187, vr. 34a-b. ( 
Bu eser, kütüphane kataloğunda yanlışlıkla müellifimize atfedilmektedir. 31a varağından okuduğumuz 
yukarıdaki ismi ve müellifimizin Muúaddime şerhiyle yaptığımız karşılaştırma bizi, bu eserin başka 
bir müellife ait olduğu sonucuna götürdü.) 
1203 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-Cedel, s. 15. 
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diğer eserlerinde buna işaret eden açık bir ibaresi yoktur. Ancak “ãavÀb”ın Úur’Àn’ın bir 

terimi olduğu açıktır. Úur’Àn “ãavÀb”ı Nebe suresi 38. ayette kullanmaktadır ve orada 

Allah’ın huzurunda konuşanların hangi nitelikte konuşacaklarını söylerken kullanmaktadır. 

Bizi bu yargıya cesaretlendiren bir diğer sebep de Úur’Àn dilinin büyük ismi Ragıp el-

İsfehaní’nin “ãavÀb”a verdiği iki anlamın bu yeni sanatın “ãavÀb”a yüklediği anlamla 

örtüşmesidir. Ragıp’a göre “ãavÀb” (1) ya bir şeyin zatı göz önüne alınarak kullanılır ve bu 

durumda o şeyin hem akıl ve hem de şeriat bakımından övgüye değer, razı ve hoşnut olunan 

bir şey olduğu anlamına gelir; (2) ya da bir işi yapan göz önünde bulundurularak kullanılır 

ki, bu durumda maksat edinilen şeye maksat edindiği şekilde ulaştığı anlamına gelir.1204 

Ragıp’ın “ãavÀb”a verdiği bu iki anlamın, Semerúandí’nin RisÀle’de münazara için yaptığı 

tarifle ÚısùÀs’ta sanatın işleyişini anlatırken tarafların tutumları hakkında verdiği bilgilerle 

oldukça uyum içindedir. Çünkü bu sanat açısından da “ãavÀb” (1) inkÀrı mümkün olmayacak 

olan, çelişkiden uzak olan, o şey her ne ise onun neliğine işaret eden şeydir ve (2) bu yeni 

sanatın tarafları “ãavÀb”ı ortaya çıkarırken ister delile ait olsun, ister olmasın delillerini 

ahlÀki zemini terk etmeksizin kullanmak zorundadırlar. 

Semerúandí’nin bu sanat ve cedel arasında yaptığı ayrımda İbn SínÀ’nın izlerinin 

olduğu düşünülmektedir. Semerúandí, tartışmasız, iyi bir İbn SínÀ muharriridir ve bu yönü 

ÚısùÀs boyunca özellikle KitÀbu’ş-ŞifÀ’ya ve el-İşÀrÀt’a yaptığı atıfların yanında, İbn 

SínÀ’nın yanlış anlaşıldığı konulara ilişkin yaptığı ince tespit ve tashihlerden anlaşılmaktadır. 

KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın Cedel Kitabı’nda İbn SínÀ, cedel sanatının amacı göz önüne alındığında 

ona “hakkın bulunması/ortaya çıkarılması ve hakkı araştırmak” gibi isimlerin 

verilemiyeceğini söylemektedir.1205 Çünkü cedelin amacı ikna ve ilzamdır.1206 İkna ve ilzamı 

da cedel, hitabetin gücüyle ve doğal olmayan bir yolla ve adaleti de gözetmeksizin yapar.1207 

Cedele münÀôara isminin de verilebilceğini; ancak münazaranın amacının ve taraflarının 

tutumunun cedelden tümüyle farklı olduğunu söylemektedir. Semerúandí’nin Şeróu’l-

Muúaddime’de tashih ettiği tarif, İbn SínÀ’nın açıklamalarına oldukça benzemektedir. İbn 

SínÀ’ya göre münÀôaranın amacı, birbiri hakkında ileri sürülmüş iki mukabil görüşün 

araştırılmasıdır/incelenmesidir; buradaki taraflar birbirlerine doğruyu açıklamaya çalışırlar 

                                                 
1204 Ragıb el-İsfehaní, MüfredÀt: Kur’an Kavramları Sözlüğü, s. 877. 
1205 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-Cedel, s. 15. 
1206 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-Cedel, s. 24. 
1207 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-Cedel, s. 24. 
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ve her ikisinin amacı da (kesin) bilginin ortaya çıkmasıdır. Dahası münÀôaranın tarafları 

bizzat (kesin) bilgiyi ortaya çıkaran ve onun ortaya çıkmasında fayda veren şeylerden 

faydalanırlar.1208 İbn SínÀ’ya göre ne olursa olsun hasmı yenmeye ve inadla tartışmaya 

delÀlet etmez.1209 Semerúandí’nin İbn SínÀ’nın bu ifadelerine açık bir atfı bulunmamakla 

beraber ÚısùÀs’ta konuyu ele almaya başladığı yerde bu sanatın parça parça da olsa 

kendisinden önceki bilginler nezdinde cari olduğunu söylemesi ve biraz önce ifade ettiğimiz 

gibi iyi bir İbn SínÀ muharriri olması, bizi, bu bilgilerden haberdar olduğu kanısına 

yöneltmektedir. 

3. 33. 33. 33. 3---- Tarafları Tarafları Tarafları Tarafları    

    3. 3. 13. 3. 13. 3. 13. 3. 1---- Fail Olan Taraflar Fail Olan Taraflar Fail Olan Taraflar Fail Olan Taraflar    

“äavÀb”ın ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu sanatın fail tarafları kimlerdir? 

ÚısùÀs’ta, mükerreren zikredildiği gibi, Semerúandí sanatın yekpare bir tarifini yapmadığı 

için tarafların tespitini de metnin bağlamına bırakmaktadır. Gerçi Semerúandí “muèallil” ve 

“sÀil” olmak üzere iki tarafı açıkça zikretmekte; ancak hangisinin doğrudan “ãavÀb”ı ortaya 

çıkarmakla görevli olduğu, hangisinin de ona yardımcı olduğunu doğrudan söylemek yerine, 

tartışmadaki tutumlarına bırakmaktadır.1210 Şeróu’l-Muúaddime’de “münÀôır” ile 

kastedilenin, yukarıdaki tarifi göz önüne alırsak, “muèallil”; karşı tarafın da sÀil olduğunu 

söylemektedir.1211 Semerúandí’nin “münÀôara”nın tarifinde kullandığı “iki taraftan (mine’l-

canibeyni)” ifadesi, fikir alış-verişinde bulunan tarafları (el-mütefÀkireyn), öğretici (el-

muaèllim) ve öğrenen (el-müteaèllim)i de işaret edecek şekilde genellik ifade etmesine 

karşın1212 şarihler tarafından, “muèallil” ve “sail” olarak karşılanmaktadır.1213  

Peki, kimdir bu muèallil ve sÀil? 

RisÀle’nin şÀrihi Beheştí’ye göre muèallil, kendisini hükmün ıspatına adayandır.1214 

Bir başka ifadeyle muèallil, kendi iddialarını mantık ilminin kurallarına uyarak delíl ile ıspat 

                                                 
1208 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-Cedel, s. 15—16. 
1209 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: el-Cedel, s. 20. 
1210 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 232/273; Semerkandí, MŞ, vr.: 149a. 
1211 Semerúandí, Şeróu’l-Muúaddime, vr.: 118a. 
1212 Abdullab b. Muhammed b. Şaban Hüseyin, Óaşiye èalÀ Şerói  ÁdÀbi’l-Baóå, Ankara Üniversitesi 
İlÀhiyat Fakültesi: 37338, vr.: 225a. 
1213 TaşköprüzÀde, Şeró èalÀ RisÀle fí ÁdÀbi’l-Baóå, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: 36974, 
vr.: 26a; Abdullab b. Muhammed b. Şaban Hüseyin, Óaşiye èalÀ Şerói  ÁdÀbi’l-Baóå, Ankara 
Üniversitesi İlÀhiyat Fakültesi: 37338, vr.: 225a. 
1214 Beheştí, el-LübÀb, vr.: 183b. 
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eden kimsedir.1215 SÀil, kendisini hükmün nefyine adayan,1216 yani muèallil’e itiraz ederek 

onun delílinin öncüllerinden hangisini kabul etmiyorsa “biz bunu kabul etmiyoruz” deyip 

kabul etmediği öncül hakkında delíl isteyen kimseye denir. 1217 

 

3.3.3.3. 3. 2 3. 2 3. 2 3. 2---- Maddi Olan Taraflar Maddi Olan Taraflar Maddi Olan Taraflar Maddi Olan Taraflar    

Semerúandí’nin “münÀôara” tarifindeki “iki şey arasındaki nisbet” ibaresinin maddi 

illete işaret ettiği söylenilmişti. Semerúandí de “baóå”in, içerisinde nefiy veya ıspatı 

bulunduran hükümde ortaya konulabileceğini söylemektedir.1218 Buradaki hüküm kaydının 

yüklemlileri ve şartlıları kapsaması için şarihlerin bazıları daha genel kabül ettiklerinden 

dolayı “üzerine hüküm verilen (maóúumun aleyh)” ve “kendisiyle hüküm verilen 

(maókÿmun bih)”1219 şeklinde, bazıları da “konu, yüklem, muúaddem ve tÀlí” olarak ayrı ayrı 

zikretmişlerdir.1220 

Böylece amacı “ãavÀbın ortaya çıkarılması” olan bu sanatın taraflarının bunu nasıl 

gerçekleştirdiklerine gelmiş bulunuyoruz. 

    

3. 43. 43. 43. 4---- Sanatın İşleyişi Sanatın İşleyişi Sanatın İşleyişi Sanatın İşleyişi    

 Bu yeni sanatın taraflarının, yani “muèallil/münazaracı” ve “sÀil/soru soran”ın 

“ãavÀb”ı nasıl ortaya çıkardıklarını incelemeye geçmeden önce müellifin bu konuyu 

ÚısùÀs’ta ve konuyu ele aldığı el-MuèteúadÀt, el-EnvÀr ve RisÀle’de nasıl tasnif ettiği ortaya 

konulacaktır. Bununla, tasnif noktasında ÚısùÀs’ın konumunu, konunun bütünlüğünü ve 

konuyu ele alabilmenin yol haritasını görülmeye çalışılacaktır.  

ÚısùÀs (ve Şeróu’l-ÚısùÀs) el-MuèteúadÀt ve el-EnvÀr RisÀle 

IIII.... Bölüm (elBölüm (elBölüm (elBölüm (el----Úısm): Úısm): Úısm): Úısm): 
Araştırmaya/Soruşturmaya Giriş ve Araştırmaya/Soruşturmaya Giriş ve Araştırmaya/Soruşturmaya Giriş ve Araştırmaya/Soruşturmaya Giriş ve 
Kurallar (ÁdÀb)ıKurallar (ÁdÀb)ıKurallar (ÁdÀb)ıKurallar (ÁdÀb)ı    

 
Giriş (Muúaddime): İlimlerin 
Kısımları ve Araştırmanın Niteliği 

 

I.Bölüm (elBölüm (elBölüm (elBölüm (el----Úısm): Úısm): Úısm): Úısm): 

Araştırmaya/Soruşturmaya GirişAraştırmaya/Soruşturmaya GirişAraştırmaya/Soruşturmaya GirişAraştırmaya/Soruşturmaya Giriş 

 

          Giriş (Muúaddime)  

I. Bölüm (el-

Faãl): Tarifler  

 

II. Bölüm (el-

                                                 
1215 Ahmed Cevdet Paşa, ÁdÀb-ı SedÀd, İstanbul 1294, s. 7. 
1216 Beheştí, el-LübÀb, vr.: 183b. 
1217 Ahmed Cevdet Paşa, ÁdÀb-ı SedÀd,  s. 7. 
1218 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 230/271. 
1219 ŞirvÀní, Şeróu ÁdÀbi’l-Baóå, vr.: 101b. 
1220 TaşköprüzÀde, Şeróu ÁdÀbi’l-Baóå ve’l-MünÀôara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Kütüphanesi: 37270, vr.: 103b. 
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1. Kısım(el-Meslek): Araştırmanın 
Düzeni ve Soruların ve Cevapların 
Yönlendirilmesi 

 
(a) Tarifler (et-
TèarífÀt) 
(b) Önermeler/Probl
emler (el-MesÀil) 
 

2. Kısım (el-Meslek): Araştırmanın 
Kısımları ve Uyulması Gerekenler 

 
II. Bölüm (elII. Bölüm (elII. Bölüm (elII. Bölüm (el----Úısm): Úısm): Úısm): Úısm): Yanlış ve Yanlış ve Yanlış ve Yanlış ve 
SebepleriSebepleriSebepleriSebepleri    

 

 

1. Yönlendirme (et-

Tevcíh): Araştırmanın/Soruşturmanın 

Düzeni Hakkında 

 

(a) Tarifler 

(b) Önermeler
/Problemler (el-MesÀil) 

 
2. Yönlendirme (et-

Tevcíh): Delil İstemek (el-Menè) ve 

Cevap Hakkında 

3. Yönlendirme (et-

Tevcíh): Araştırmanın/Soruşturmanın 

Kısımları 

 

II. Bölüm (elII. Bölüm (elII. Bölüm (elII. Bölüm (el----Úısm): Yanlış ve SebepleriÚısm): Yanlış ve SebepleriÚısm): Yanlış ve SebepleriÚısm): Yanlış ve Sebepleri    

 

Faãl): 

Araştırmanın/Sor

uşturmanın 

Düzeni 

 

III. Bölüm (el-

Faãl): Problemler 

(el- MesÀil ) 

 

Miller’a ittiba ile RisÀle’nin ÚısùÀs’dan önce yazıldığını1221 kabul edersek ÚısùÀs’tan 

sonra yazıldığı bizzat Semerúandí tarafından ifade edilen1222 ve mantık kısmı da ÚısùÀs’ın 

yetkin bir özeti olan el-MuèteúadÀt’ın ve el-EnvÀr’ın tasnifini dikkate almamız gerekecektir. 

Burada el-MuèteúadÀt’ın ve el-EnvÀr’ın tasnifinin daha teknik olduğu söylenebilir; çünkü 

yukarıda da görüleceği gibi ÚısùÀã’ta birinci bölümünün birinci alt başlığı altında birleştirdiği 

konuları el-MuèteúadÀt’ta ayrı ayrı zikrettiğinden dolayı bu yeni sanatın işleyişi esnasındaki 

temel hareket oktaları daha açık görülebilmektedir. İlaveten el-MuèteúadÀt ve el-EnvÀr’da 

birinci bölümün her üç alt başlığında da “yönlendirme (et-tevcíh)” teknik terimi kullanılırken 

ÚısùÀs’ta sadece birinci bölümün birinci alt başlığının ikinci kısmında “soruların ve 

cevapların” başında kullanılmakta, ancak sanat açısından işlevine değinilmemektedir.  

 

3. 4. 13. 4. 13. 4. 13. 4. 1----Birinci BölümBirinci BölümBirinci BölümBirinci Bölüm: : : : TartışmayaTartışmayaTartışmayaTartışmaya/Soruşturmaya Giriş ve Kurallar (ÁdÀb)ı/Soruşturmaya Giriş ve Kurallar (ÁdÀb)ı/Soruşturmaya Giriş ve Kurallar (ÁdÀb)ı/Soruşturmaya Giriş ve Kurallar (ÁdÀb)ı    

Semerúandí birinci bölümde muèallil/münazaracı ve sÀil/soru soran arasındaki 

sözlerin müdafaasına geçmeden önce “giriş(muúaddime)”de bir araştırmacının bilmesi 

gereken en temel noktaları ortaya koymaktadır: 

                                                 
1221 Miller, Islamic Diputation Theory,  s. 212. 
1222 Semerúandí, el-MuèteúadÀt, vr.: 1b. 
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(1) Araştırmacı, araştırma konusu yaptığı ilmin sadece lafızlarla mı, sadece mana ile mi veya 
her ikisiyle mi ilgili olduğunu bilmelidir. Örneğin sözlük bilimi, nahiv, çekim bilgisi ve 
aruz gibi ilimler sadece lafızlarla ilgilenirler. İlahiyat/metafizik, tabiat, matematik, tıp ve 
ahlak gibi ilimler ise sadece manalarla ilgilenirler. Bu ikisine mukabil tefsir, hadis, fıkıh 
usulü ve fıkıh gibi ilimler ise hem lafızlarla ve hem de mana ile ilgilenirler. 

(2) Araştırmacı bu tespitinden sonra her bir ilmin kendine ait terminolojisi olduğunu bilmeli, 
ilaveten ister kesinlik bildirsinler ister zannilik bildirsinler her bir ilmin kabül ettiği 
öncülleri de kabul etmelidir. 

(3) Her ilmin delillerinin kuvvet ve mertebe bakımından bir amacı olduğunu, bu delillerden 
bu amaçları aşacak şeylerin istenmemesi gerektiğini bilmelidir. Semerúandí burada fıkıh 
ilmini örnek vermektedir. Onun delilleri kuvvet ve mertebe bakımından “zannı galib” 
derecesindedir; bundan dolayı da fıkıh ilminden “burhÀn”ı talep etmemelidir. 
Semerúandí “ãavÀb”ı ortaya çıkarmakla görevli olan ‘muèallil’in bunları bilmesinin hem 
daha evla ve hem de daha güzel olduğunu ve bunlara göre hareket etmesi gerektiğini 
söylemektedir. 

(4) Semerúandí bu girişte son olarak delillerinin kuvvetliliği ve zayıflığı bakımından delilleri 
en zayıftan delilleri en kuvvetliye doğru bir sıralama yapmaktadır. Onun en zayıftan en 
kuvvetliye doğru yaptığı sıralama şöyledir: (1) Gramer, (2) fıkıh, (3) fıkıh usulü, (4) 
òilÀf, (5) hikmet/felsefe, (6) mantık, (7) astronomi ve (8) geometri.1223 Burada ilk anda 
aklımıza delilleri kuvvet ve mertebe bakımından en kuvvetli olanın mantık ilmi olması 
gerektiği gelmektedir. Oysa görüldüğü üzere müellifimizin tasnifi ve tercihi böyle 
değildir. Onun bu tercihinde hiç şüphesiz o ilimle mantığı biliyor olmasıdır. Çünkü 
Semerúandí geometri ilmine ait EşkÀlu’t-Te’sís 1224adlı özgün bir çalışmaya sahiptir. 

 
Girişte araştırmacının önüne koyduğu bu kısa uyarılardan sonra Semerúandí, asıl 

konuyu birinci bölümün birinci kısmında incelemeye başlamaktadır: 

 

3. 4. 1. 13. 4. 1. 13. 4. 1. 13. 4. 1. 1---- (Birinci Yönlendirme:)  (Birinci Yönlendirme:)  (Birinci Yönlendirme:)  (Birinci Yönlendirme:) TartışmanınTartışmanınTartışmanınTartışmanın/Soruşturmanın Düzenlenişi /Soruşturmanın Düzenlenişi /Soruşturmanın Düzenlenişi /Soruşturmanın Düzenlenişi     

Semerúandí bu yeni sanatın düzenini, işleyişini ve soruların ne hakkında olacağını ve 

nasıl yönlendirileceğini aşağıdaki ibareleri üzerine bina etmektedir: 

Açıktır ki araştırma/soruşturma ancak olumlu veya olumsuz hükme 
sahip olan şeyde gerçekleşir. Ve o (hüküm) da iki kısma ayrılır: 
Tarifler ve önermeler/problemler/mesÀil. İki şey arasındaki hükümde 
eğer bu iki şeyden biri diğerinin tarif edeni ise tarifler olur; eğer iki 
şeyden biri, diğerinin tarif edeni değilse 
önermeler/mesÀil/problemlerdir. Her ikisinin de beyan ve taleb 
bakımından kendilerine özgü yolları vardır.1225  

                                                 
1223 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 229-230/270. 
1224 Bkz.: KÀtib Çelebi, Keşfu’ô-Ôunÿn-I, Hazırlayanlar: Şerafettin Yaltkaya-Rıfat Bilge, İstanbul 
1941, s. 105. 
1225 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 230/271; Semerúandí, MŞ, vr.: 148a. (Semerúandí burada tarifleri hükmün 
kapsamına sokmakla tarifin bir önerme veya bir çıkarımda öncül olup olmayacağı tartışmasına ister 
istemez dÀhil olmaktadır. Açıkça söylediği gibi hüküm nefiy ve ispatı havidir; tarif de onun bir kısmı 
ise, o zaman tarifin önerme veya bir çıkarımda öncül olması imkÀn dÀhilindedir. Bu konuya ilişkin 
tartışmayı I. Bölümün “2.4.4- Tanım ve BurhÀn Arasındaki İlişki” başlığı altında Semerkandí’nin 
seleflerini de göz önünde bulundurarak kısaca değinmiştik.) 
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Muèallil, araştırma/soruşturma esnasında kullanacağı şeylerin tarifleri konusunda 

sarahat sahibi olmalıdır. Bu da ancak tarifin (1) tam tanım, (2) eksik tanım, (3) tam resm ve 

(4) eksik resm olmak üzere dört türünü ve tarifin genel şartlarını ve dört türünün her birine 

ait olan özel şartlarını bilmekle gerçekleştirebilir. Yani muèallil, cins ile genel arazı/ilineği, 

cinsin ayırımı ile cinsi ve özelliği/òÀããayı, ayırımın parçaları ile bizzat ayırımın kendisini ve 

yakın cins/ayrım/tür ve uzak cinsi/ayırımı/türü birbirine karıştırmaması gerektiği gibi; tarif 

edenle tarif edilenin birbirinden farklı olduğunu, ancak doğruluk ve yanlışlık bakımından eşit 

olup birbirine döndürülebileceklerini; aksi durumda bunlardan birinin ihmal edilmesi veya 

karıştırılması durumunda tarifte bir bozukluğun ortaya çıkacağını bilmelidir. Semerkandí bu 

konuda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen okuyucuyu ÚısùÀs’ın mantık kısmına 

yönlendirmektedir.1226  

 SÀil/soru soran, muèallil’in, tarifin şartlarına uyup uymadığına bakar ve ondan tarifin 

özel ve genel şartlarının sıhhatini, yani naklettiği tarifin bu şartları haiz olup olmadığını talep 

edebilir. Bazen öyle olur ki, çelişki; tarif eden varken tarif edilenin olmamasından veya 

aksine tarif edilen varken tarif edenin olmamasından veyahutta başka herhangi bir 

bozukluktan ortaya çıkabilir.  Bu türden çelişkiler tarifin bozukluğunu hemen ortaya 

çıkarır.1227 

 Muèallil ise sÀil’in tarife özgü özel ve genel şartların sıhhatini talep etmesine 

karşılık, ister naklettiği olsun, ister kendisinin dikte ettiği olsun tarifin hakikat bakımından 

mı, yoksa isim bakımından mı yapıldığını açıklığa kavuşturmalıdır. Çünkü eğer tarif isim 

bakımından oluşturulmuşsa, yapılacak itirazlara “hayır x’le şu anlamdan başkasını 

kastedmiyorum” diyebilir. Buna mukabil eğer tarif hakikat/zat bakımından ise, isim 

bakımından verdiği tarife gelen itiraza verdiği cevap burada bir işe yaramaz. Burada açıkça 

tarif ettiği şeyin, onu kendisi yapan unsurlarını yani yakın cinsini ve yakın ayrımını kesin 

olarak tayin etmelidir.1228 

  Semerúandí tariflerin bu yeni sanattaki rolüne ilişkin kısa açıklamasından sonra, 

muèallil ve sÀil arasında sözün (el-kelÀm) müdafaasının gerçekleştiği, “hem kendiliklerinde 

                                                 
1226 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 231/271. 
1227 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 231/272. 
1228 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 231-232/272; Semerúandí, MŞ, vr.: 148a-149a. 
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(nefsu’l-emr) hem de sÀil/soru soran nezdinde delile ihtiyaç duyan 

önermelere/mesÀil/problemler”e geçmektedir. Semerúandí burada delilden başka bir şeyin 

kastedilmesini önlemek için hemen onun en az iki öncülden oluşması gerektiğini, daha fazla 

öncülden oluşması konusunda herhangi bir sınırlama olmadığını da söylemektedir.1229 

 Önermeler/problemler hakkındaki araştırmaya/soruşturmaya geçmeden önce bir 

noktayı ifade etmek istiyoruz. Semerúandí ÚısùÀs’da, bu yeni sanatın teknik terimlerini 

kullanımıyla ele almaktadır. Oysa RisÀle’sinde bu sanatı üç bölümde (el-faãl) ele almış 

birinci bölümü tariflere ayırarak kullanacağı teknik terimleri kısa kısa tarif etmiştir.1230 

Aşağıda konu incelenirken kullanılan teknik terimler, konunun akışına göre bazen metin 

içinde bazen de dipnotlarla desteklenecektir. 

 Muèallil, tartışmaya/araştırmaya başladığı zaman ilk önce yapması gereken, iddiası 

hakkında delíl1231 getirmek değil, iki şey arasındaki nisbetin sağlamlığını ve zayıflığını 

tartışmanın yerini tayin edecek şekilde incelemeli, manayı açıkça anlaşılacak şekle 

sokmalı/kitabetle kuvvetlendirmelidir (et-taórír); sözlerin ve görüşlerin mecaz veya tahsis 

veya bunun benzeri şeylere işaret etmeden gerçek anlamlarında olup olmadıklarını (et-taúrír) 

kontrol etmelidir.1232  

                                                 
1229 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 232/272. 
1230 Semerúandí, RisÀle, Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu: 6168, vr.: 1b-2a. 
1231 Müellifimiz Şeróu’l-Muúaddime’de delílin “delíl, kendisinin bilinmesinden medÿlün varlığının 
bilinmesi gereken şeydir (ed-Delílu huve’l-lezí yelzemu mine’l-èilmi bihi el-èilmu bi-vucÿdi’l-
medlÿli)(vr.: 121b).”şeklindeki tarifini uygun bulmamakta ve sebep olarakta şunları göstermektedir: 
“Delíl ve medlÿl, baba ve oğul gibi iki göreli şeydir. Bundan dolayı da bilinme ve bilinmeme 
bakımından eşit olurlar. Böyle bir durumda diğerinin tarifinde bir diğerini almak doğru olmaz. Çünkü 
tarif noktai nazarından tarif edenin tarif edilenden daha açık olması gerekir. Tarifteki “medlÿlün 
varlığı (bi-vucÿdi’l-medlÿli)” kaydı da isabetli değildir; çünkü medlÿl, bazen bir şeyin yokluğu, 
bazende bir şeyin varlığı ve bazende bizzat hakikatin kendisi olması ihtimali vardır (vr.: 121b-122a).” 
Bu açıklamaları ışığında delili iki şekilde tarif etmektedir. Birinci tarifi, kesinlik bildiren delíle 
özgüdür ve o da şöyledir: “Delíl, kendisinin bilinmesinden, başka bir şeyin tahakkukunun bilindiği 
şeydir ( ed-Delílu huve’l-lezí yelzemu mine’l-èilmi bihi el-èilmu bi-taóaúúuki şey’in aòara. vr.: 
122a.).” İkinci tarifinde kapsamını biraz daha genişletmekte ve hem kesinlik bildiren hem de zan 
bildiren delíli içerecek şekilde tarif yapmaktadır: “Delíl, kendisinin kesin olarak veya zanni olarak 
bilinmesinden başka bir şeyin tahakkukunun kesin veya zanni olarak bilinmesi gereken şeydir (ed-
Delílu huve’l-lezí yelzemu mine’l-èilmi evi’ô-ôanni bihi el-èilmu evi’ô-ôannu bi-taóaúúuki şey’in 
aòara)(vr.: 122b).” Burada işaret etmek istediğimiz şey, Semerúandí’nin RisÀle’de zanni delíle karşılık 
olmak üzere  “emÀre”yi kullandığıdır. (Aşir Efendi Koleksiyonu: 467, vr.: 39b.) 
1232 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 232/273. 
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Muèallil’in “taórír” ve “taúrír”ine karşılık sÀil/soru soran, muèallil tarafından 

nakledilen1233 sözlerin ve görüşlerin geçerliliğini ve doğruluğunu isteyebilir. Çünkü birçok 

yanlış, böyle bir talebin olmayışından ortaya çıkmaktadır.1234 Bu noktaya RisÀle’deki şu 

ayrıntıyı eklemek istiyoruz: Muèallil “taórír” ve “taúrír”ini yaptığı zaman sÀil, muèallil’in 

iddia ettiği şeyler hakkında delil isteyemez,1235 çünkü muèallil onları, “óikÀye yolu” ile 

aktarmaktadır.1236 HikÀye ise bir kelimeyi bir yerden başka bir yere herhangi bir değişikliğe 

uğratmadan aktarmaktır.1237  

SÀil; muèallil’in tartışmacı olmayanı (el-munÀziè) tartışmacı olan yerine almasına 

dikkat etmelidir. Çünkü böyle yaparsa, muèallil tartışma/araştırma esnasında gerçekte 

tartışmacı olan nezdindeki kabül edilmiş öncülleri tartışmacı olmayan nezdinde kullanabilir. 

Zaten böyle bir durum tartışmayı/araştırmayı tamamen rastgeleliğe/karışıklığa (el-òabù) 

sürükler.1238 Semerúandí şerhte bu durumu şöyle örneklendirmektedir: Bir kimse 

“Kelamcıların hilafına Àlem sonradan olmadır.” dediği zaman, bu durumda kelamcılar 

tartışmacı olarak alınır ve tartışma esnasında “tartışmacının görüşüne göre ‘VÀcib tercih 

sahibidir.’ önermesi kullanılır. Buna dayanarak da Àlemin sonradan olmalığı ıspat edilmiş 

olur.1239 HÀlbuki kelamcılar Àlemin kadím olduğunu kabul etmiyorlar ki, onların hilafına 

Àlem sonradan olma olsun da tartışmacı olarak alınsınlar. 

 Muèallil, iddiası hakkında delil getirmeye yöneldiği zaman, sÀilin önünde iki 

seçenek bulunur: Birincisi ya onun öncülleri hakkında delil isteyebilir, ya da istemeyebilir. 

Eğer delil istemezse bu söylenen şeyleri kabul ettiği/katıldığı anlamına gelir. Buna mukabil 

eğer delil isterse ya muèallil’in delilinin tamamından önce istemelidir, ya da sonra. Eğer sÀil, 

                                                 
1233 Bu sanata göre “naúl” esnasında nakledilenin yapısı (sigası ve harekesi) değişir. ( Ebu’l-BeúÀ, 
KülliyÀt, s. 360.) Bu sebepledir ki sÀil, nakletmeye duyarlı davranıp sıhhat derecesini istemektedir. 
1234 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 232/273. 
1235 Burada “iddia edilen şey hakkında delil istemek” olarak karşılanan şey “men”dir (el-Menèu huve 
ùalebu’d-delili èale’d-dèavÀ; yani men iddia edilen şey hakkında delil istemektir. [Mehmet Hilmi, 
VeôÀifu’l-ÁdÀb (Óulaãatu’l-Mantık içinde), İstanbul 1290, s. 38]. Burada men’in reddetmek, kabul 
etmemek, engel olmak, alıkoymak, yasaklamak anlamından uzak olduğu açıktır. Bu durum yeni 
sanatın her iki taraf açısından “savÀb”ı ortaya çıkarmaya özgü olduğunu yansıtmaktadır.  
1236 Semerúandí, RisÀle, Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu: 6168, vr.: 2b. 
1237 Ebu’l-BeúÀ, KülliyÀt, s. 360. 
1238 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 232/273. TaşköprüzÀde şerhinde “el-òabù”i, tarafların vazifelerinin 
birbirine girmesi/karışması olarak açıklamaktadır. (TaşköprüzÀde, Şeróu RisÀle fí èİlmi’l- ÁdÀbi’l-
Baóå, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: 37383, vr.: 160a.) 
1239 Semerúandí, MŞ, vr.: 149b. 
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muèallil’in delilinin tamamından önce delil talebinde bulunursa, muèallil’e “münÀúaêa”1240 

ve “àaãb” ile karşılık vermiş olur. Muèallil’in delílinin öncüllerinden biri hakkında delíl talep 

ederken kullanılan münÀúaêa ise iki türdür: Birincisi, “mücerred men”1241; ikincisi, 

“müstened”dir. Fakat Semerúandí’ye göre, sÀil mücerred men ile yetinmezse müstened ve 

àaãb’ı kullanabilir.1242 Müstened, ÚısùÀs’ta “men’in kendisine bina edildiği şey” olarak tarif 

edilmektedir ve üç hamleli bir karşı koymadır: Birincisi,  “niçin böyle olmasın?ı kabul 

etmiyoruz”; ikincisi, “bunun luzumunu/gereğini kabul etmiyoruz; ancak şöyle olursa gerekli 

olur”; üçüncüsü, “hal böyle iken bunu nasıl kabul edelim” şeklindedir. Müstened’in amacı, 

muèallil’in delílinin sıhhatini/geçerliliğini/doğruluğunu veya bozukluğunu/yanlışlığını 

açıklığa kavuşturmaktır.1243 SÀil’in muèallil’e karşı kullandığı “àaãb”, esasında sÀil’in “rol 

çalması” olarak görülebilir. Çünkü Semerúandí’ye göre “àaãb”ın ortaya çıkarılması iddia 

edilen şeyin illetinin ortaya çıkarılmasına bağlıdır illeti tespitle ortaya koyma ise muèallil’in 

görevidir. Tartışmada sÀil’e “gaãb” yetkisini Semerúandí’nin verdiği anlaşılmaktadır, zira 

kendisi daha öncekilerin sÀil’e bu yetkiyi vermekdiklerini söylemektedir. Çünkü muèallil, 

taèlíl yaptığı sürece men eden (el-maniuè/sÀil) ya kabul edecektir, ya da men edecektir (yani 

delil talep edecektir).1244 RisÀle’nin şarihi KílÀní ise Semerúandí’nin görüşüne göre “àaãb, 

ister ıspat gerekli olsun, ister olmasın tartışma konusu hüküm hakkında muèallil, subutu 

yönünde delilini ortaya koymadan önce, (sÀilin) onun (iddia ettiğinin) nefyi hakkında delilin 

öncülünü men etmesidir.”1245 demektedir. SaçaklızÀde “àasb; muèallil delilleri hakkında 

herhangi bir istidlÀlde bulunmadan önce, sÀil’in onun delílinin öncülünün bozukluğunu, 

                                                 
1240 Semerúandí “münÀúaêa”yı RisÀle’de “delílin öncülü hakkında delíl istemek” olarak tarif 
etmektedir. (Semerúandí, RisÀle, Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu: 6168, vr.: 2b.) Bkz.: Semerúandí 
“münÀúaêa”yı soru soran fiili alırken İbn SínÀ cedel sanatında onu cevaplayanın fiili olarak alır ve 
onu “tek bir hükme sahip olan tümelin, tümel olmaktan çıkarılması ve farklı hükümlere sahip 
yapılmasıyla gerçekleşir” şeklinde açıklar.( İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: Topkiler (Cedel), Çev.: Ömer 
Türker, İstanbul 2008, s. 242.). 
1241 Fakat Semerúandí “mücerred men”in nasıl yapıldığını başta (ÚısùÀs M, vr.: 60b) ve şerhi olmak 
üzere (MŞ, vr.: 149b), el-MuèteúadÀt (vr.: 16b), RisÀle (Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu, vr.: 2b) 
ve Şeróu’l-Muúaddime (vr.: 121a-b)’de herhangi bir eserinde açıklamamakta ve herhangi bir tarif de 
vermemektedir. Şarih KílÀní’nin “mücerred men”i açıklamak için verdiği örnek şöyledir: “Mücerred 
men, muèallilin Peygamber (a.s)’in ‘mallarınızın zekÀtını verin’ sözü dolayısıyla kadının zinetinlerine 
zekÀt gereklidir; bu nass, kadının zinetlerini kapsar, demesi; akabinde sÀilin de ‘bu nassın kadının 
zinetlerini kapsadığını kabul etmiyorum, demesi gibidir”. (Şeróu RisÀle fi ÁdÀbi’l-Baóå, vr.: 14a.) 
1242 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 232/273. 
1243 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 233/273-274. 
1244 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 232/273. 
1245 KílÀní, Şeróu ÁdÀbi’l-Baóå, vr.: 14b. 



 269 

istidlÀl getirerek iddia etmesidir.”1246 ve “şayet sÀil, muèallil öncül hakkında istidlÀlde 

bulunmadan önce,  hakkında delil bulunmayan iddiayı veya iddia edilen delilin öncülünü 

delille iptal ederse “àaãb” olarak isimlendirilir.”1247 şeklinde tarif yapmaktadır. Görünen o ki, 

“àasb”; sÀil’in, muèallil’in makamını işgal ederek bir şey iddia etmesi, sonra da dönüp iddia 

ettiği şey hakkında istidlÀl getirmesi ile olmaktadır.1248 Semerkandí’ye göre sÀil, (muèallil’in) 

öncülünü ortadan kaldırma konusunda ister delíli olsun ister olmasın münÀúaêa ve àaãb’ın 

dışında bir taarruzda bulunursa, tartışma/soruşturma (el-baóå) rastgeleliğe hapsolur. Söz 

gereğinden fazla uzar ve aranılan şeye de ulaşılamaz. SÀil, muèallil’in delílinin ortadan 

kalkmasına yönelebilir, ancak bunu muèallil delílini ortaya koyduktan sonra yapmalıdır.1249  

Buradaki münÀúaêa ve àaãb muèallil’in delílinin tamamını ortaya koymadan önce 

sÀil tarafından verilen karşılıklardı. O zaman muèallil delílinin tamamını ortaya koyduktan 

sonra durum taraflar arasında nasıl olacaktır? 

Bu durumda muèallil delílini bütünüyle ortaya koyduğu için, sÀil’in önünde onu 

kabul etmek ve etmemek seçeneği açıktır. Eğer muèallil’in delilini kabul etmezse bunu, bir 

şeyin sureti hakkındaki hükmün delílden farklı olmasına veya farklı olmamasına 

dayandıracaktır. Eğer kabul etmeyişini hükmün delilden farklı olmayışına dayandırmazsa bu 

kendisi cevabı hak etmeyen bir büyüklenme (mükÀbere)1250 ve inadlaşma (èinÀd) olur. Buna 

mukabil hükmün delílden farklı olduğunu iddia ederek karşılık verirse, bu da “icmali nakz 

(naúêan icmÀliyyen)”1251 olarak isimlendirilir. Bunun icmali/özet olmasının sebebi, özet 

olarak muèallil’in öncüllerinden bir şeyin men’ine bağlı olmasıdır. Eğer sÀil, muèallil’in 

delilini kabul ederse medlulünü men etmesi gerekir. Bunu da iki şekilde yapabilir: Ya 

medlulün çelişiğine delÀlet eden başka bir delile dayanarak yapar, ya da başka bir delile 

dayanmaksızın yapar. Eğer başka bir delile dayanmaksızın men yaparsa bu da, cevap 

                                                 
1246 SaçaklızÀde, Takrír, s. 117. 
1247 SaçaklızÀde, RisÀletu’l-Velediyye fí èİlmi’l-ÁdÀb, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: 37209, 
vr.: 82b-83a. 
1248 SaçaklızÀde, Takrír, s. 117. 
1249 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 233/273. 
1250 CürcÀní et-TèarífÀt’ında mükÀbere’yi: “İlmí bir konuda hakkı ortaya çıkarmak için değil de hasmı 
ne olursa olsun yenmek için yapılan tartışmadır.” ve “bilindikten sonra hakkın müdafaadır.” (s. 154) 
şeklinde iki defa tarif etmiştir. Ancak müellifimizin zikrettiği kontekse birinci tarifin daha uygun 
düştüğü açıktır. 
1251 Semerúandí RisÀle’de “naúê”ı “hükmün delílden farklı olması” şeklinde tarif etmiştir. (Hacı 
Mahmud Efendi Koleksiyonu: 6168, vr.: 2b.) 
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vermeyi hak etmeyen bir büyüklenme (el-mükÀbere) olur. Eğer başka bir delile dayanarak 

men yaparsa bu da, “muaèraêa” olur.1252 Muèaraêa ise “hasmın ortaya koyduğu delílinin 

hilafına delil ortaya koymaktır.”1253 SÀil’in muaèraêa yolu ile ortaya koyduğu bu delil, 

muèallil’in delílinin aynı da olabilir, ondan farklı da olabilir. Genel delíllerden olarak 

muèallil’in delílinin aynısı olursa buna, “muaèraêa bi’l-úalb”1254 denilir.  Eğer sÀil’in delíli 

muèallil’in delílinden farklı olursa bu durumda, ona suret olarak benzeyebilir de 

benzemeyebilir de. Eğer suret olarak benzerse buna, “benzer olanla karşı delíl getirme 

(muaraêa bi’l-miål)” denilir. Buna mukabil eğer benzemezse “farklı olanla karşı delil 

getirme (muaraêa bi’l-àayr)” denilir.1255  Semerúandí burada bir noktaya dikkat çekmektedir: 

“Ayrıntılı nakê (naúêan tafãíliyyen)”in ne olduğu, nerede kaldığıdır. Yukarıda zikredilen 

munÀúaêa, ayrıntılı naúê’dır. İcmÀli naúê, suret bakımından hükmün delílden faklı 

olmasından dolayı, onun öncüllerinin tamamı sahih olmayan delíller hakkında söylenen 

şeylerden ibarettir. Buna mukabil hasmın delíline karşı delíl ortaya koymanın (muaèraêa) 

yolu ise eğer delíl, medlÿlün subutuna delÀlet ederse, şöyle şöyle olmasından dolayı onu 

nefyeden şeyin bulunacağıdır. Çünkü hasmın delíline karşı delíl getirme (muèaraêa) işinde 

karşı delíl getiren (el-muèarız), delíl getirmeye başladığı zaman men eden (el-maniuè) 

                                                 
1252 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 233/274.; Semerúandí, MŞ, vr.: 149b. 
1253 Semerúandí, RisÀle, Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu: 6168, vr.: 2b. Karşılaştırma için bkz.: 
Müellifimiz “muèaraêa”yı bu yeni sanatta soru soran’ın fiili olarak sunmaktadır. Oysa İbn SínÀ ise 
“cedel sanatı”nda “muèaraêa”nın cevap veren’in fiili olduğunu söylemektedir ve onu “cevaplayanın 
kendi vazını destekleyen ve soranın kıyasına paralel olan bir kıyas serdetmesidir” şeklinde tarif 
etmektedir. Sonra onun son derece zayıf olduğunu da ilave etmektedir. (İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: 
Topkiler (Cedel), s. 241.). 
1254 Mehmed Hilmi (ö. 1908) “eğer muèarızın delíli, suret ve madde olarak muèallil’in delíli ile aynı 
olursa muèaraêa bi’l-úalb olur” demektedir. (VeôÀifu’l-ÁdÀb, [Hulaãatu’l-Manùıú içinde], İstanbul 
1290, s. 42.) 
1255 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 233/274. Müellifimiz ne ÚısùÀs’ta ve ne de şerhinde her ikisine de örnek 
vermemektedir. Oysa mantık kısmının şerhini yaparken ÚısùÀs’ın muğlÀk ya da örneksiz olan yerlerini 
açıyor ve örneklendiriyordu. Ancak burada şerh, neredeyse ÚısùÀs’ın aynısı konumundadır. Konunun 
sarahat kesbetmesi için SaçaklızÀde’nin örneklerini vermek istiyoruz. Muèaraêa bi’l miål’i “eğer 
muèarızın delíli, muèallil’in delilinden madde olarak farklı, suret olarak aynı olursa, muaraøa bi’l-misl 
olarak isimlendirilir” şeklinde tairf ettikten sonra şu örneği vermektedir: Felsefeci: “Álem kadimdir. 
Çünkü kadimin eseridir. Kadimin eseri olan her şeyde kadimdir.”dediği zaman ona içerik olarak 
farklı, ancak suret olarak aynı olan şu muarazada bulunulur: Álem sonradan olmadır. Çünkü o 
değişkendir. Ve her değişken olan da sonradan olmadır.” SaçaklızÀde muèaraêa bi’l-àayr’ı “içerik 
olarak ister aynı olsun ister aynı olmasın muarızın delílinin muèallil’in delílinden suret olarak farklı 
olmasıdır” şeklinde tarif ettikten sonra Felsefecinin yukarıdaki delíline/kıyasına şu şekilde muaraøada 
bulunulabileceğini söylemektedir: Álem sonradan olmadır, çünkü o, tercih yapabilenin eseridir. Ve 
hiçbir kadim tercih yapabilenin eseri değildir.” (Takrír, s. 156) 
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muèallil olur; muèallil de men eden olur. Semerúandí bu noktada muaèraêa ve özet naúêı 

karıştırmamamız için her ikisinin de delílin öncülleri hakkında yönlendirildiği, ancak belirli 

bir öncüle nisbetle olursa muèaraêa ve özet naúê; delílin bütününe nisbetle ise muaèraêa 

yoluyla munÀúaêa, yani delíli hasmın ikame ettiğinin hilafına delíli ikame ederek delilin 

öncülünü men etmek ve özet naúê yoluyla da tafãíli naúê olur, yani hükmün delílden farklı 

olmasını kullanarak ayrıntılı bir şekilde delílin öncülünü men etmektir. Semerúandí böylece 

sÀil tarafından olan durumu bırakıp muèallil tarafında durumun nasıl meydana geldiğine 

geçmektedir.1256 

SÀil muèallil’in öncüllerinden birini men ettiği zaman muèallil, ya delíl1257 

getirmelidir ya da tenbíh ve tafãíl’in türlerinden birini getirmelidir. Semerúandí’nin burada 

tenbíh ve tafãíl ile kastettiği şey, verdiği “Àlem değişkendir, çünkü biz, farklı eserler ve 

ortaya çıkan şeylerde değişmeler görmekteyiz.”1258 örneğine bakılırsa sÀilin doğrudan 

muhatap olduğu ve bir anda inkar edemiyeceği şeylerdir. “Duyulardan, tecrübeden ve sezgi 

ve bunların dışındaki bedihi öncüllerden faydalanılan(arak oluşturulan) şeye işarettir.”1259 ve 

“gizli bedíhi/ap-açık şeylere ulaştıran ve onu açıklığa kavuşturan şeydir.”1260 şeklindeki 

“tenbíh” tarifleri müellifimizin ibaresine birazdaha açıklık getirmektedir. 

Semerúandí bu noktada önemli bir konuya değinmektedir: Muèallil ve sÀil arasındaki 

bu delíl ve karşı delíl durumunun nerede ve nasıl son bulacağıdır. Bir tartışma/soruşturma 

ilÀnihaye devam edebilir mi? Burada muèallil ve sÀil tartışmayı nasıl bırakacaktır? 

Muèallil iki öncülden az olmaması gereken ikinci, üçüncü ve dördüncü bir delíl 

getirse de sÀil, munÀúaêa, muèaraêa ve naúê yoluyla bu delíllerin öncüllerinden bir şey 

hakkında men’e, yani bunların öncülleri hakkında delíl talep etmeye yönelecektir. Bu böyle 

ilÀnihaye devam edemeyeceğinden dolayı men edenin “ilzÀm”ı1261 veya muèallil’in 

“ifóÀm”ı1262 ile son bulmalıdır. Çünkü muèallil; men, muèaraêa ve naúê ile engellendiğinde 

                                                 
1256 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 234/274-275. 
1257 Semerúandí’nin “delíl”den ne anladığını yukarda diğer eserlerine de başvurarak açıklamıştık. 
1258 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 234/275. 
1259 SaçaklızÀde, Taúrír, s. 69. 
1260 Hüseyin Abdullah b. Muhammed b. ŞÀban, Óaşiye èalÀ Şerói ÁdÀbi’l-Baóå, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi: 37338, vr.: 254a. 
1261 İlzÀm, SaçaklızÀde tarafından “sÀil’in, muèallil’in kelamını men’den aciz kalmasıdır” şeklinde 
tarif edilmiştir. (Taúrír, s. 76.) 
1262 İfóÀm, SaçaklızÀde tarafından “muèallil’in, soru soranın men’i esnasında matlÿbunu/aranılan şeyi 
ispatında aciz kalmasıdır” şeklinde tarif yapmakatadır. (Taúrír, s. 76.) 
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“ifhÀm” ortaya çıkar. Eğer durum bunun aksine olursa, muèallil’in delíli ister doğru olsun 

ister yanlış olsun ya kabulü zorunlu bir şeyde son bulabilir, ya da son bulmayabilir. Kabulü 

zorunlu bir şeyde son bulursa, men eden’in “ilzÀm”ı ortaya çıkacaktır. Fakat kabulü zorunlu 

şeyde son bulmazsa, “ifóÀm” gerekli olacaktır. Bunun dışında ya teselsül ortaya çıkar ya da 

muèallil’in delílini ortaya koymasında acizlik gösterdiği ortaya çıkar. Burada teselsül 

geçersizdir, çünkü bir başlangıcı vardır. O zaman geriye muèallil’in “ifóÀm”ı kalmaktadır. 

Semerúandí’ye göre hatta teselsülün kabulü bile yine “ifóÀm”ı gerektirir. Çünkü muèallil 

sonsuz sayıda şeyleri ıspat edemez.1263 

    

(3. 4. 1. 2(3. 4. 1. 2(3. 4. 1. 2(3. 4. 1. 2---- İkinci Yönlendirme: Men ve Cevap Hakkında)  İkinci Yönlendirme: Men ve Cevap Hakkında)  İkinci Yönlendirme: Men ve Cevap Hakkında)  İkinci Yönlendirme: Men ve Cevap Hakkında)     

SÀil bir soru sorduğu zaman, muèallil’in alacağı öncelikli tedbir cevap vermekte 

acele etmemek ve sÀil’den men’inin yönünü (et-tevcíh)1264 ve tahkikini (et-taóúíú)1265 

istemektir. Çünkü sÀil, bazen men’inin yönünü belirlemeye güç yetiremeyebilir; böyle bir 

durumda tartışma biter veya men’in bozuk olduğu ortaya çıkar. SÀil tevcíh ve tafãíl ile 

uğraşırken muaèallil de men’in cevabını düşünür.  

Semerúandí’ye göre men’in iki türdür: Birincisi, muèallil’e zarar veren; ikincisi, 

zarar vermeyen men. Birinci durum açıktır, fakat ikinci durum nasıl ortaya çıkmaktadır? Bu 

da iki şekilde gerçekleşir: Birincisi, sÀil tarafından men edilen öncülün ortadan kalkması 

muèallil’in iddiasını ispat edebilir; ikincisi, herhangi bir yönde olan men, muèallil’in daha 

önce zikrettiklerinden bu men’in cevabını gerektirebilir. Semerúandí’nin verdiği örnek 

şöyledir: Muèallil “bu, şunun illeti değildir. Çünkü ondan sonradır. Sonra olanında illet 

olması caiz değildir.” dediği zaman, sÀil’in “şart olması niçin caiz olmasın?” men’i, 

                                                 
1263 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 234/275. 
1264 et-Tevcíh, Semerúandí tarafından Şeróu’l-Muúaddime’de “münazarada munazırın sözünü 
hasmının sözüne doğru yönlendirmesidir (vr.: 164a.).” ve Şeróu’l-Lemeèati’r-Rabièa min KitÀbi’l-
EnvÀri’l-İlÀhiyye (Süleymeaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 2432/8, vr.: 170b.)’de “Sözü (el-
kelÀm) hasmın sözünü nefyedecek yönde ortaya koymaktır.” şeklinde tarif edilmektedir. Bu 
yönlendirme Ahmet Cevdet Paşa’ya göre sÀilin sözüne mukabil ve onu da defedecek şekilde ortaya 
konulmalıdır. (ÁdÀb-ı SedÀd, İstanbul 1294, s. 9.) 
1265 Taóúíú, CürcÀní tarafından et-TèarífÀt’ta “bir meseleyi delíliyle ispat etmektir.” (s. 36) şeklinde 
tarif etmektedir. Ki burada muèallil’in men’in tahkikini istemesi, men’in delílini tespit etmeye 
yöneliktir. 
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muèallil’e zarar vermez, çünkü onun da cevabı sÀil’in men’e yöneldiği yerde vardır. Çünkü 

şartın da sonra olması mümkün değildir.1266 

Semerúandí’ye göre cevap da iki kısımdır: Birincisi, muèallil’e fayda veren; ikincisi 

fayda vermeyen.   Fayda vermesi açıktır, ancak fayda vermemesi nasıl olmaktadır? Bu da iki 

şekilde olmaktadır: Birincisi, sÀil’in men’i muèallil’in iddiasının subutunu engelleyebilir. 

İkincisi, iddiası subut bulsa bile, başka bir yerde zararlı olabilir. 1267 

Muèallil’in bu dikkatleri karşısında sÀil’in hamlesi ne olacaktır? SÀil, cevabın 

tevcihini, yani hangi sözüne karşılık olarak söylendiğini ve tafãílini, bir anlamda başka 

şeylerle karışmamasını isteyebilir. Çünkü bazen muèallil, cevabın bozukluğunu ortaya 

koyabilir1268 veya tevcíhe güç yetiremeyebilir.1269 

Cevap vermede bir konuya daha dikkat çekmektedir Semerúandí. O da men, 

müstenedle beraber olduğunda cevap nasıl şekillenecektir? sorusudur. Ona göre, men, 

müstenedle beraber olduğu zaman, müstened hakkında cevap vermek bir fayda vermez. 

Çünkü müstened’in def’i, men’in def’ini gerektirmez; müstened’in gayesi, ister kendiliğinde 

(nefsu’l-emr’de) olsun ister sÀil’in iddiasında olsun men edilen öncülün ortadan kalkmasını 

gerektirmesidir.1270 RisÀle’nin şÀrihi Beheştí’ye göre ise cevabın amacı, onun, yani men ile 

beraber müstened’in ortadan kalkmasıdır. Böyle bir durumda “özel olanın ortadan kalkması, 

genel olanın ortadan kalkmasını gerektirmez” kuralına dayanılmış olur. Bundan dolayı da 

Beheştí’ye göre, müstened hakkında verilmiş cevapla meşgul olmak, men’in ortaya çıkması 

için fayda vermeyecek bir şeyle meşgul olmak anlamına gelmektedir.1271 Dolayısıyla burada 

bilinmesi gereken men hakkında cevap vermeden müstened hakkında cevap vermenin uygun 

olmadığıdır. Çünkü melzumun nefyedilmesi, lazımın da nefyedilmesini gerektirmez. Bu da 

men’in yetkisinin, müstened’in yetkisinin ortadan kalkmasıyla ortadan kalkmayacağı 

anlamına gelir. Fakat bir kimse men’i, müstened’in kendisine bina edildiği şey olarak alırsa, 

bu durumda müstened hakkında verilecek cevap men hakkında verilecek cevap olur; ancak 

                                                 
1266 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 234/275; Semerúandí, MŞ, vr.: 150a. 
1267 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 235/276. 
1268 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 235/275—276. 
1269 Semerúandí, MŞ, vr.: 150a. 
1270 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 235/276. 
1271 Beheştí, el-LubÀb, vr.: 200a. 
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dikkatten kaçmaması gereken şey menèin sadece müstened’in lazımı olduğu, aksinin 

olmadığıdır.1272 

Semerúandí “muóaúúıúÿn” olarak atıfta bulunduğu bilginlerin müstened’e cevap 

verilmeyeceğini ve hakkında tartışma/soruşturma yapılmayacağını söylediklerini ifade 

etmektedir. İlaveten “muóaããalín” olarak atıfta bulunduğu bilginlerin ise “madem 

müstened’in def’i bir şey ifade etmiyor ve madem hakkında da bir tartışma/soruşturma 

yapılamıyor, o halde müstened’in bekasıyla beraber olan men hakkında cevap vermek nasıl 

mümkün olsun?” yargıları ile zihni bir karışıklık yaşadıklarını söylemektedir. Semerúandí bu 

zihin karışıklığının müstened ve onun kısımlarının arasının ayrılarak her takdire göre nefiy 

ve ispattan amaca uygun şey hakkında açıklama yapılmasıyla giderilebileceğini 

söylemektedir. Semerúandí’ye göre bu da ancak üç kısımda gerçekleşir. Çünkü cevap veren, 

müstened’in taraflarını sınırlamaya güç yetirebilir de yetiremeyebilir de. Eğer sınırlayamaz 

ise, zaten cevap veremez. Fakat eğer onun taraflarını sınırlayabilirse, her takdirde amacına 

uygun bir yönde açıklamaya (el-beyÀn)1273 güç yetirebileceği gibi, güç yetiremeyebilir de. 

Tabii olarak eğer açıklamay(el-beyÀn)a güç yetiremez ise cevap vermesi zaten mümkün 

değildir. Eğer açıklamay(el-beyÀn)a güç yetirirse cevabını tamamlayabilir. Semerúandí 

müstened’in kısımlarını sınırlamanın sınırlamamaya ve “taúríb”1274e güç yetirememeye irca 

edilebilceğini söylemektedir.1275 Çünkü bir şeyi iki kısma ve ikiden daha fazla kısma 

hasretmek mümkündür. İki kısımla sınırlandığında sadece onunla çelişiği birbirinden 

uzaklaştırılır. Birden fazla kısımla sınırlandığında iki iş veya onların yokluğu (èadem) ikiden 

fazla iş ve onların yoklukları (èadem) arası birbirinden uzaklaştırılır. Yine de cevap veren 

açıklama (el-beyÀn) ve yaklaştırma (et-taúríb)’ya güç yetiremez.1276 

                                                 
1272 Beheştí, el-LubÀb, vr.: 200b. 
1273Diğer birçok teknik terim gibi Semerúandí bu teknik terimi de tarif etmediği gibi 
örneklendirmemektedir. Bu da sanatın temel hareket noktalarını görmeyi zorlaştırmaktadır. el-Beyan 
(açıklama), CürcÀní tarafından “dinleyen için konuşanın muradını ortaya çıkarmasından ibarettir.” (et-
TèarífÀt, s. 32.) şeklinde tarif edilmiştir. CürcÀní tarifinin bu sanatta kullanıldığına ilişkin herhangi bir 
ifade kullanmamaktadır. Ancak bu sanatın yapısını ve müellifimizin kullandığı konteksi 
düşündüğümüzde bu anlamdan çok da farklı olduğunu söyleyemeyiz. 
1274 Semerúandí ne ÚısùÀs ve ne de şerhinde bu teknik terimi tarif etmemektedir. Bu da konunun 
anlaşılmasını fazlasıyla zorlaştırmaktadır. et-Taúríb SaçaklızÀde tarafından Taúrír’de “aranılan şeyi 
(el-maùlÿb) gerektirecek şekilde delilin sevkedilmesidir/yönlendirilmesidir.”(s. 68.) şeklinde tarif 
edilmiştir. 
1275 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 236/276-277; Semerúandí, MŞ, vr.: 150b. 
1276 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 236/277; Semerúandí, MŞ, vr.: 150b. 
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3. 4. 1. 33. 4. 1. 33. 4. 1. 33. 4. 1. 3---- (Üçüncü Yönlendirme:) (Üçüncü Yönlendirme:) (Üçüncü Yönlendirme:) (Üçüncü Yönlendirme:) 1277     Araştırmanın/Soruşturmanın Kısımları Araştırmanın/Soruşturmanın Kısımları Araştırmanın/Soruşturmanın Kısımları Araştırmanın/Soruşturmanın Kısımları    

Tartışma/soruşturma üç kısımdır: Birincisi, ilkeler (el-mebÀdí); ikincisi, araçlar (el-

evsÀù); üçüncüsü, temel dayanaklar (el-meúÀùiè)’dır. Semerúandí bu teknik terimleri tarif 

etmiş ve bu sanatı icra eden kimsenin bu üçü hakkında nelere dikkat etmesi gerektiğini özlü 

bir şekilde ifade etmiştir. Tartışmacı bu cüzlerde, karışıklıklar ve belirsizlikler sebebiyle 

hataların ortaya çıkabileceğini bilmelidir. Bu yüzden tartışmacıya düşen, doğru yolu ortaya 

çıkarmak için onların hallerini araştırmak ve yanlışın kapısını kapatmaktır. Semerúandí’ye 

göre, bunlar iddianın aslına özgü şeyler değildir, bilakis üzerlerine delilin ikame edildiği her 

öncüle nisbetle ortaya çıkan şeylerdir.1278 

İlkeler (el-mebÀdí), Semerúandí’ye göre, temel iddialar, tartışmanın/soruşturmanın 

kaynağı ile beraber yetkin bir şekilde ortaya konulması (taórír) ve araştırılan, soruşturulan, 

nakledilen kendisine dayanılan görüşlerin açıkça beyanı (taúrír)dır.1279 ŞÀrih Kaşí bütün 

bunların “iddia edilen şeyin açık/belirgin hale getirilmesinden ibaret” olduğunu 

söylemektedir.1280 Semerúandí burada yanlışlığın iddiaların, görüşlerin ve terminolojinin 

birbirine karıştırılması ile ortaya çıktığını, dolayısıyla iddiaların delillerinin getirilmesi, 

görüşlerin de açık bir şekilde belirlenmesi gerektiğini söylemektedir. Burada muèallil, 

delílinin iddiasını haklı çıkaracak şekilde sonuç verip vermediğine, bu ilkelerin iddia 

ettiklerini nefyedip etmediğine, iddiasının ve görüşlerinin gereken(lazım)lerinden bir 

gereken(lazım)in olup olmadığına dikkat etmelidir. Çünkü iddia edilen şey ne kadar güvenli 

bir şekilde ortaya çıkarsa ve görüşler de belirginleşirse, tartışma/soruşturma da o nisbette 

kolaylaşır. Bunlara dikkat edilirse muaèallil veya sÀil hasmını def etmeye kolaylıkla güç 

yetirebilir. Bu noktada soru soran’a (sÀil) düşen, muèallil’in delílinden bu mananın gerekli 

olup olmadığı, gerekli olduğu takdirde ise iddiasını gerektirip gerektirmediğine 

bakmasıdır.1281  

                                                 
1277 Başlıktaki “üçüncü yönlendirme”yi konuyu daha teknik olarak yansıttığını düşündüğümüz için el-
MuèteúadÀt’tan ödünç alıyoruz. Yukarıda çizdiğimiz şemaya tekrar bakacak olursak başlık ÚısùÀs’ta 
da aynıdır. Fakat orada bu başlık birinci bölümün ikinci alt başlığıdır ve “yönlendirme” ibaresi yoktur. 
1278 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 237/278; Semerúandí, MŞ, vr.: 151a. 
1279 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 237/278; Semerúandí, MŞ, vr.: 151a. 
1280 Kaşí, İmaduddin Yahya b. Ahmed, Óaşiye èalÀ Şerói ÁdÀbi’l-Baóå, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Kütüphanesi: 37295, vr.: 91b. 
1281 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 237-238/278; Semerúandí, MŞ, vr.: 151a. 
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Araçlar (el-evsÀù), iddialar hakkında ikame edilen delillerdir. Semerúandí’ye göre 

araçlar, akıl yürütme türlerinden kıyas, tümevarım (el-istiúrÀ) ve analoji(temåíl)’dir. Bu 

sanatın tarafları delillerinin aranılan şeyi (el-maùlÿb) gerektirici olup olmadığına bakmalıdır. 

Eğer aranılan şeyi gerektirici olmazlarsa, delíl olmazlar. Semerúandí bu sanatta kıyasın, 

kesin (el-iútirÀní) ve seçmeli (el-istiånÀí) olmak üzere iki türünün de kullanılabileceğini 

söylemektedir. Bu sanatın taraflarından delíl getiren muèallil’e düşen, kıyası ayrıntılı/açık bir 

şekilde ortaya koyması, aranılan şeyi gerektirecek şekilde öncüllerini bil-fiil zikretmesidir. 

Bu da muèallil’e sÀil’in men’inin hangi öncül hakkında olduğunu görme kolaylığını 

verecektir. Soru soran ise eğer varsa bozukluğu ve men’i ortaya çıkarmak için açıkça kıyasın 

öncüllerinin açıklanmasını istemelidir. Soru soran en küçük bir şey hakkında bile 

müsamahakÀr olmamalıdır. Eğer müsamahakÀr davranırsa bu sanatın kolay bir şey olduğu 

zannedilir. Oysa, diyor Semerúandí, birçok yanlış kolay gibi görünen şeylerden ortaya 

çıkar.1282  

Burada bir noktaya dikkat edilmelidir: O da amaç olan “ãavÀb”ı ortaya çıkarmak için 

“istiúrÀ (tüme-varım)”, “et-temåíl (benzetme/anoloji)” ve bunların dışındaki çıkarım 

yöntemlerininin kullanılacağının söylenmesidir. Her ne kadar Semerúandí, bu yeni sanatı 

mantığın kural ve kaideleri üzerine oturtmaya çalışıyorsa da, amaca ulaştıran vasıtalar 

konusunda daha kapsamlı davranmaktadır. Çünkü mantıkta çıkarım, özellikle burhÀní bir 

sonuç elde edilecekse tümel öncüllerden hareketle tümdengelimsel bir yolla gerçekleştirilir. 

Ancak Semerúandí burada, klasik mantık geleneğinin bilgi elde etme konusunda ihtiyaç 

duymadığı iki akıl yürütme yöntemine “ãavÀb”ı ortaya çıkarma görevi yüklemektedir. Zaten 

şarihlerin, Semerúandí’nin münazara tarifini incelerken “en-naôar”ın “fikr” olduğunu, fakat 

bunun da “bilinmeyenleri elde etmek için bilinenlerin düzenlenmesi olarak” tarif edilenden 

“el-fikr” değil de, ondan daha genel olan “zihnin tahayyülí hareketi” olduğunu 

söylemektedirler ki, bu Semerúandí’nin diğer iki akıl yürütme yöntemine yüklediği “ãavÀb”ı 

ortaya çıkarma amacına uygundur. 

Semerúandí “uyarılar (tenbíhÀt)” başlığı altında òulfí kıyasa dikkat çekmektedir. 

Òulfí kıyasta üzerinde durduğu konu, çelişiğin alınması esnasında ortaya çıkabilecek 

yanlışlıklardır. Çünkü nicelik, nitelik ve cihet (modalite) bakımından çelişik olmayan şeyler 

                                                 
1282 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 238/279; Semerúandí, MŞ, vr.: 151a-b. 



 277 

çelişikmiş gibi alınabilir. Örneğin tümelin çelişiğini tümel olarak, tikelin çelişiğini tikel 

olarak, olumlunun çelişiğini olumlu olarak, olumsuzun çelişiğini olumsuz olarak, 

muùlaúa’nın çelişiğini muùlaúa olarak ve zorunlunun çelişiğini zorunlu olarak almak bu 

türden bir yanlışlıktır. Semerúandí bu noktada F. RÀzí’yi eleştirmektedir. Örneğin F. RÀzí 

varlık (el-vucÿd) ile mahiyet arasındaki ilişkiye dair açıklamalarda bulunurken “varlık/vucÿd 

mahiyetten hiçbir şeyin cüz’ü değildir.” şeklinde kullandığı tümel olumsuz önermenin 

çelişiğini “varlık/vucÿd bütün mahiyetler için cüzdür.” şeklinde tümel olumlu önerme olarak 

almaktadır. Oysa onun tümel olumsuz önermesinin çelişiği “varlık/vucÿd bazı mahiyetler 

için cüzdür.” şeklinde tikel olmalıdır. Semerúandí F. RÀzí’nin sözlerinde bu türden birçok 

yanlışlığın ortaya çıktığını söylemektedir.1283 

Temel dayanaklar (el-meúaùiuè), zorunlu ve kabul görmüş delillerin ve akıl 

yürütmelerin kendilerinde son bulduğu şeylerdir. Semerúandí’ye göre temel dayanakları, 

öncelikle, muèallil’in bilmesi gerekir. Eğer bunlar karıştırılırsa tartışmanın sağlam bir 

zemine oturacağını söylemek mümkün olmayacaktır. SÀil’in soruları ile muèallil’i “ãavÀb”a 

doğru yönlendirme görevi göz önüne alınırsa temel dayanakları onun da bilmesi gerekir. 

Zaten metinde açık bir tahsis de söz konusu değildir.1284 Ahmed Cevdet Paşa’nın dediği gibi 

bu sanat, “ãavÀb”ın ve “óaúú”ın sadece asıl münazaracı olan muèallil tarafından ortaya 

çıkarılmasını zorunlu kılmaz; bilakis “ãavÀb” ve “óaúú”  sÀil tarafından da ortaya 

çıkarılabilir.1285 Dolayısıyla bu temel dayanakları bu sanatın fail her iki tarafı da bilmelidir. 

Semerúandí bu temel dayanakları aklíler ve dile ilişkin olanlar olmak üzere iki kısma 

ayırmaktadır ve bunları kısaca örneklendirerek açıklamaktadır. Semerúandí’nin aklí olanlara 

ilişkin örnek olarak zikrettiği temel dayanaklardan birincisi, devr ve teselsüldür. Devr ve 

teselsül olduğu zannedilip de devr ve teselsülün olmaması veya aksi durumların bilinmesi 

gerektiği üzerinde durmaktadır. İki şeyin birbiri ile bağlantısının devr olarak 

anlaşılmamasına vurgu yapmaktadır. Diğer taraftan bazı şeyler arasındaki görelilik ilişkisinin 

mutlak manada devr olmadığı bilinmelidir. Örneğin babalık ve oğulluk arasındaki görelilik 

durumu “beraberlik devri” olarak isimlendirilir. 

                                                 
1283 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 239/279-280; Semerúandí, MŞ, vr.: 151b. 
1284 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 240/280—281. 
1285 Ahmed Cevdet Paşa, ÁdÀb-ı SedÀd, s. 3. 
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 İki çelişiğin bir arada bulunmaması gerekir. Mantık kısmında geçtiği gibi 

çelişiklerden biri zorunlu olarak doğru, diğeri de zorunlu olarak yanlıştır. O halde iki çelişik 

şey ne beraberce bir arada bulunabilir ve ne de beraberce ortadan kaldırılabilir. Muèallil ve 

sÀil bu temel bilgiyi bilmelidir. Ahmed Cevdet Paşa (ö. 1895)’nın güzel ifadesiyle muèallil, 

iddia ettiği şeyi mantık kurallarına dayanarak delille ıspat eden kimsedir.1286  

 Bu anlamda çelişiğin çelişiğe yüklenmesi, bir şeyin kendinden olumsuzlanması, en 

büyüğün en küçüğe eşitliği ve tercih eden olmaksızın tercih edilenin varlığı gibi temel 

mantık bilgileri de bu sanatın fail tarafları tarafından bilinmesi gereken şeylerdir.1287 

 Dille ilgili temel dayanaklara gelince, bunlar da mecazın ve ortaklığın luzÿmu, 

gizleme [iêmar], özgü kılma [taòãíã], ortadan kaldırma [nesò], aktarma [naúl], eksiklik 

[nuúsan] ve lafzın söylenilmesi caiz olmayan şeye söylenilmesi gibi şeylerdir. Soru soran 

(sÀil) bunların geçerlilik derecelerini ve asıllarını talep edebilir.1288 Dile ilişkin bu dikkat 

noktaları, düşünülenlerin dil bakımından doğru bir şekilde ifade edilmesini temin edecek 

unsurlardır. Semerúandí bu yeni sanatın amacını mantığa teşbihle “taórír” ve “taúrír”in 

korunması olarak ifade etmişti. Bu iki teknik kavramın, yukarıda, düşündüklerimizi doğru 

bir şekilde ifade edebilmeyi temin eden araçlar olduğu açıklanmaya çalışılmıştı. 

Düşüncelerin doğru bir şekilde ifade edilmesi noktasında mantığın kural ve kaidelerini 

önceleyen şey, şüphesiz, ifadelerin kullanılan dilin kural ve kaidelerine göre doğru bir 

şekilde kurulmasıdır. Yukarıda zikredilen şeyler, bu faydayı temin içindir. 

Semerúandí birinci bölümü bitirirken “sonsöz (òÀtime)” başlığı altında kendi 

zamanındaki cedelciler arasında “takdírí men (menuè’t-taúdír)” olarak isimlendirilen bir men 

türünden bahsetmektedir. Bu türden bir men’in onların terminolojisinde “kendiliğinde ( fí 

nefsi’l-emr) veya men eden nezdinde imkÀnsız olan takdire göre sabit işlerin men’i” şeklinde 

tarif edildiğini söylemektedir.1289 Semerúandí Şeróu’l-Muúaddime’de takdiri men’in 

dayandığı şeyin “imkÀnsızın imkÀnsızı gerektirmesi muhtemeldir.” kabulü olduğunu 

söylemektedir.1290 Ona göre bu men, yanıltmaca ve sırf inaddan başka bir şey değildir. Çünkü 

                                                 
1286 Ahmed Cevdet Paşa, ÁdÀb-ı SedÀd, s. 7. 
1287 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 240/281. 
1288 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 240/282. 
1289 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 242/283.; Semerúandí, MŞ, vr.: 153b; aynı tarif için bkz.: Semerúandí, 
Şeróu’l-Muúaddime, vr.: 131b. 
1290 Semerúandí, Şeróu’l-Muúaddime, vr.: 131b. 
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bir şeyin takdiri iki kısma ayrılır: Birincisi, bir şeyin takdiri onun kesinliği değil de var 

sayılması hakkındadır. İkincisi, bir şeyin takdiri o şeyin gerçek kesinliği hakkındadır.1291 

 

3. 3. 3. 3. 4. 24. 24. 24. 2---- İkinci Bölüm İkinci Bölüm İkinci Bölüm İkinci Bölüm: Yanlış ve Sebepleri: Yanlış ve Sebepleri: Yanlış ve Sebepleri: Yanlış ve Sebepleri    

Semerúandí bu başlık altında temelde Aristoteles’in Sofistik Elenchi kitabı kaynaklı 

olan ve FÀrÀbí ve İbn SínÀ geleneğine ait bir konuyu ele almaktadır: Bir akıl yürütmede, 

bilinçli ya da bilinçsiz olarak ortaya çıkabilecek yanlışlıkların, daha doğrusu yanıltmacaların 

neler olduğu ve bu yanlışlıkların ve yanıltmacaların nasıl giderilebileceğidir. Semerúandí 

ilaveten kendisinin de bazı yanıltmacalar ve bu yanıltmacalara verilebilecek cevaplar 

eklediğini de söylemektedir.1292 

Semerúandí akıl yürütmeye iki şekilde karşı konularak yanıltmaca yapılabileceğini 

söylemektedir ve konuyu da bu iki yanıltmaca etrafında şekillendirmektedir: Birincisi, 

yanıltma işi delíle başlamadan önce delílin dışında olabilir; ikincisi, delíl hakkında bir 

yanıltmaca olabilir.  

Birincisi delílin dışında olduğu için, doğal olarak, arızí bir yanıltmaca olacaktır. Bu 

tür yanlışlar (1) genel ve (2) özel olmak üzere ikiye ayrılır. Birincisini tartışmanın her iki 

tarafı da karşısındakini susturmak (ilzÀm) için kullanabilir; ikincisi, muèallil ve soru 

sorandan her birine özgü olabilir. Genel yanıltmaca ve saptırmalar, her iki tarafın birbirini 

aşağılaması, iftira atması, sözünü reddetmesi, birbirleriyle alay etmeleri, sözlerini yerli-

yersiz kesmeleri, birbirlerine kaba davranmaları, saçmalama, gereksiz tekrar gibi tamamen 

delílin dışında olan şeylerdir.1293 Soru soran, delíl getirenin kullandığı lafızların ve manaların 

açıklamasını ister ve menèin dayanmadığı şeyi menèin dayandığı şey olarak almayı, çelişik 

olmayanı çelişik olarak almayı, öncüllerdeki àaãbı ve takdiri menèi ortaya çıkarır. Muèallil 

ise soru soranın men’inin yönünü ve anlamını hangi şeyi söylediği, hangi öncül hakkında 

söylediği ve ben bunu ne zaman söyledim, söylediğim şeyleri o halde tekrar et gibi şeylerle 

talep etmelidir.1294 

                                                 
1291 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 244/284. 
1292 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 244/285. 
1293 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 244-245/285. Bu bilgilerin geleneği için bkz.: İbn SínÀ, KitÀbu’n-NecÀt, s. 
126-127. 
1294 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 245/285. 
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Semerúandí’nin delílin dışındaki yanıltmacalar hakkında düştüğü not, bunların 

ilimlerle bir bağlantısı olmadığı, bunları kullanmakla ilimlerden zevk alınamayacağı, bunları 

benimseyenin de sırf inatla tartışmaya ve saçma sapan davranmaya kendisini kaptırmış 

kimse olacağıdır. Yine de Semerúandí delil dışı yanıltmacalara saçma sapan davranış 

sergileyenlerin def edilmesinde, hakkı inkÀr eden ve batılda direten inkÀrcıların 

susturulmasında faydalanılabilme görevi de vermektedir.1295 

Delílin bizzat kendisinde çıkan veya çıkarılan yanıltmacalara gelince bu, bir şey ile 

onun benzeri arasını iyice ayırt edememekten kaynaklanmaktadır. Bu türden yanıltmacaların 

da Semerúandí, geleneği takiple, ya delílin içeriğinde, ya suretinde ya da her ikisinde 

çıkarılabileceğini söylemektedir. Bu şekilde ortaya çıkarılan yanıltmacaların sayısının on iki 

olarak belirlendiğini, bunların da lafız ve mana bakımından ortaya çıktıklarını 

söylemektedir.1296 Ancak ilk defa bu işi tespit eden bilgin olarak Aristoteles Sofistik 

Çürütmeler’de dile ilişkin, yani lafızlara ilişkin altı, manaya ilişkin de yedi yanlış 

zikretmiştir.1297 Genel olarak bu sayı benimsenmiş olmakla beraber örneğin FÀrÀbí lafızlara 

ilişkin ondört; manaya ilişkin ondokuz yanlış saymaktadır.1298 İbn SínÀ ise Aristoteles’in 

sayılarında bir ziyade veya eksiltme yapmamıştır.1299 Örneğin yine Sühreverdí Óikmetü’l-

İşrÀú’inde lafza ve manaya ilişkin ayrım yapmaksızın onaltı yanlış zikrederken1300 Ebheri ise 

lafza ilişkin iki, manaya ilişkin onbeş yanlış zikretmektedir.1301 Dolayısıyla Semerúandí’nin 

bu oniki sınırlaması, ya kendi tespiti ya da kullandığı kaynağın bilgisi olabilir. 

                                                 
1295 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 245/285-286. İbn SínÀ cedel sanatı hakkındaki açıklamalarını şöyle 
bitirmektedir: “…inatlaşana inatlaşmakla, inkÀr edene inkÀrla ve yoldan çıkana yoldan çıkmakla 
karşılık vermekte bir sakınca yoktur. Hatta böyle karşılık veren kimsenin yapacağı en uygun şey, çaba 
göstermesi ve ona sunduğu bir muàalatayla bile olsa onu dizginlemesidir. Böylece muhatabının 
gerçeği inkÀrının yanı sıra yanlışı da kabul edebileceğini ona bildirecektir.” (İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: 
Topikler (Cedel), s. 242.) 
1296 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 245/286. 
1297 Aristoteles, The Sophistici Elenchi, Translation and Notes by Edward Poste, M.A, London-
Macmillan and Co. Oxford 1866, s. 7/11—13. 
1298 FÀrÀbí, KitÀbu’l- Emkineti’l-Muàalaùati,  Thk. R. El-Acem, (el-Mantık İndel Fârâbî-II  içinde)  
Beyrut 1986. 
1299 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: es-Safsaùa, Thk.: A. F. El-İhvani, Yrz. Thz., s. 8/20. 
1300 Sühreverdí, Óikmetu’l-İşrÀú, Nşr.: H. Corbin, Tahran —Paris 1956, s. 46-50. 
1301 Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiú, s. 213. Kaynağı Aristoteles’in Sofistik Çürütmeler’i olmak üzere FÀrÀbí-
İbn SínÀ geleneği etrafında şekillenmiş olan bu türden yanlışlar ve çözümleri üzerine yapılmış çalışma 
için bkz.: Emiroğlu, İbrahim, Mantık Yanlışları, İstanbul 1993, s. 107-198. 
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Semerúandí içerik yanıltmacalarını da lafızda ve manada ortaya çıkanlar olarak iki 

başlık altında incelemektedir.  

Lafızlarda ortaya çıkarılan yanıltmacalar da ya müfret/tekil lafızlarda, ya da 

bileşik/mürekkeb lafızlarda ortaya çıkarılabilir.  

Müfret, yani tekil lafızlardaki yanıltmacalar da üç şekilde ortaya çıkabilir: Birincisi, 

bu lafızların içerikleri konusunda yanıltmacaya başvurulabilir. Örneğin hasmı yanıltmak ve 

galip gelmek için “eşsesli (el-iştirÀk)” lafızların veya mecÀz lafızların ve teşkík(dereceli 

anlam)bildiren lafızların kullanılması böyledir. İkincisi, müfret lafızların suretleri konusunda 

yanıltmacaya başvurulabilir. Örneğin Arapça açısından düşünülecek olursa muzari bir fiili 

kullanırken onun şimdiki zamana mı (el-óÀl), yoksa “gelecek zamana (el-istiúbÀl)” mı ait 

olduğunun müphem bırakılması bu türdendir. Üçüncüsü, müfret lafızların, cümledeki 

fonksiyonunun belirsizliği, yanlış harekelenmesi, eğer şeddeli ise şeddesinin yanlış olarak 

çözülmesi veya aksine yanlış bir şekilde şeddelenmesi sonucu ortaya çıkarılan 

yanıltmacalardır. 

Bileşik lafızlarda, yani lafızların bir araya getirilmesi dolayısıyla ortaya çıkarılan 

yanıltmacaların Semerúandí üç tane olduğunu söylemektedir: Birincisi, terkíbin kendisiyle 

ilgili olarak ortaya çıkar. Ona göre bu terkíb edilen lafızlarda ortaklığın kullanılmasıyla 

ortaya çıkarılır. Semerúandí’nin bu yanlışa verdiği örnek Arap dili açısındandır. Örneğin 

“êarbu Zeydin” denildiğinde burada Zeyd, “êarbu”nun hem faili/özensi hem de 

mef’ulü/nesnesi olabilir; çünkü mastar, hem faile/özneye hem de mef’ule/nesneye izafe 

edilebilmektedir. İkincisi, terkibin geçersiz bir şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Semerúandí’nin 

verdiği örnek  “beş, çift ve tektir. Ve her ne zaman çift ve tek olursa, çifttir.” Burada “beş, 

çift ve tektir” sözünü, çift ve tekten oluşur şeklinde anlamalıdır, yoksa o, çift ve tek olarak 

vasıflanabilir, şeklinde anlamamalıdır. İkinci olarak verdiği örnek “heyula ve suret, cisimdir” 

sözü, her ikisinin bir araya gelmesi cisimdir şeklinde anlaşılmalıdır; aksine her biri cisimdir 

şeklinde anlaşılırsa, ortaya yanıltmaca çıkmaktadır. Semerúandí bu türden durumların 

“bileşik(olan şeyler)in (yanlış bir şekilde)tafsili(parçalara ayrılması)” olarak 

isimlendirildiğini söylemektedir. Üçüncüsü, terkibte olmayan şeyin mevcut gibi 

gösterilmesidir. Örneğin: Zeyd şair ve maharetli bir doktordur, denildiği zaman onun sanki 

“maharetli bir şair” de olduğu anlaşılabilir; oysa bu şekilde anlaşılması bir yanıltmacadır. 

İkinci örnek ise “insan ve at, canlıdır.” önermesidir. Burada sanki her ikisinin bir araya 
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gelmesi bakımından canlı oldukları zannedilir. Oysaki “insan canlıdır” ve “at canlıdır” 

denilebilir. İnsanın canlı olması için ata, atın canlı olması için insana ihtiyacı yoktur. 

Semerúandí bu üçüncü türün “(birbirinden) ayrı (olan şey)ların(yanlış bir şekilde) terkibi” 

olarak isimlendirildiğini söylemektedir. Böylece Semerúandí müfret/tekil ve 

bileşik/mürekkeb lafızlar altında zikrettiği üçerli yanıltmacaların hepsinin lafızlarla ilgili 

yanıltmacalar olduğunu söyleyerek mana ile ilgili yanlışları ele almaya geçmektedir.1302 

Burada Semerúandí, bu altı yanlışı seleflerinden farklı bir tasnifle ifa etti. Başta 

Aristoteles1303 olmak üzere FÀrÀbí1304 ve İbn SínÀ1305, yukarıda Semerúandí’nin zikrettiği 

yanıltmaca türlerini bir bütün olarak lafızlara ilişkin olanlar olarak zikrederler. Semerúandí 

ise, görüldüğü üzere dile ilişkin olanları da müfret lafızlara ve bileşik lafızlara ilişkin olarak 

iki alt başlıkta topladı; onları da kendi içinde tekrar alt başlıklara ayırdı. Semerúandí’nin bu 

tasnifleri konunun mahiyetinde bir değişiklik meydana getirmemektedir; ancak tasnifinin 

biraz daha incelikli olduğunu yanıltmacaların statülerini görmede daha faydalı olduğunu 

söylemek mümkündür. Fakat Semerúandí, her ne kadar daha sonra ayrı ayrı örneklerle bu 

yanıltmacaları tekrar ele alsada, burada esasında bu yanıltmacaların kendisinin dikte ettiğini 

söylediği bu yeni sanat açısından, özellikle üzerinde durduğu “taórír” ve taúrír”e göre 

durumlarına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır.  

Mana bakımından ortaya çıkan yanıltmacalara gelince, Semerúandí burada da 

yanıltmacaların tasnifi konusunda küçük değişiklikler yapmaktadır. Kendisi açıkça farklı 

tasnifine vurgu yapmamaktatır; fakat başta Aristoteles olmak üzere FÀrÀbí ve İbn SínÀ’nın 

ayrı ayrı zikrettiği yanlışların tasnifini değiştirmektedir.  

Şöyle ki o, öncelikle mana yanıltmacalarının ya sonuca nisbetle, ya da sonuca nisbet 

edilmeden ortaya çıkabileceğini söylemektedir.  

Sonuca nisbet edilmeden ortaya çıkan yanıltmaca da ya önermenin taraflarından 

biriyle ya da her ikisiyle ilgili olabilir. Önermenin taraflarından biriyle ilgili olan, önermenin 

tarafı olmayanı taraf olarak alma sonucunda ortaya çıkar; bu “yükleme itibarının kötülüğü 

(sÿi èitbÀri’l-óaml)” olarak da isimlendirilir. Bu türden yanlışın altına (1) melhuku lahıkın 

                                                 
1302 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 246/286-287; Semerúandí, MŞ, vr.: 155a. Ayrıca örnekler ve ayrıntılar için 
bkz.: Emiroğlu, Mantık Yanlışları,  s. 107-139. 
1303 Aristoteles, The Sophistici, s. 7. 
1304 FÀrÀbí, KitÀbu’l- Emkineti’l-Muàalaùati,  s. 136—138. 
1305 İbn SínÀ, KitÀbu’ş-ŞifÀ: es-Safsaùa, s. 8. 
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yerine koyma ve tersi, (2) ilineği (bi’l-arazı) zat yerine alma, (3) bi’l-kuvveyi bi’l-fiil yerine 

alma, (4) bir şeyle beraber olanı o şeyin yerine alma, (5) özel olanla genel olanın yerini 

değiştirme, (6) kayıt altına alınmış olanla herhangi bir yönden kayıt altına alınmamış olanın 

yerlerini değiştirme, (7) cihet (modalite)i, mekÀnı, zamanı ve harici, hakiki ve zihni üç itibarı 

değiştirmek, (8) parçayı bütünün yerine alma ve tersi yanlışlar girmektedir.1306 Yine de bu 

sekiz maddenin İbn SínÀ’nın ifadelerinin sistemli bir şekilde açıklanmış hali olduğunu 

söyleyelim. Çünkü o, yüklemenin itibarının kötülüğü altında bunlara telmihte bulunmaktadır. 

Fakat sadece yükleme itibarının kötülüğünün önermenin taraflarından biri ile bağlantılı 

olarak ortaya çıkan bir yanıltmaca olduğunu açıkça ifade etmemektedir.1307 Önermenin her 

iki tarafıyla ilgili olan yanıltmacalara gelince, ki bu aynı zamanda mana bakımından ortaya 

çıkan ikinci yanıltmacadır,  bu, önermenin her iki tarafının birbirinin yerine geçebileceğinin 

zannedilmesidir; bu türden bir yanıltmaca “aksini vehmettirme (íhÀmu’l-èaks)” olarak 

isimlendirilir.1308 

Sonuca nisbetle ortaya çıkan yanıltmacalara gelince Semerúandí, bunların da dört 

tane olduğunu söyleyerek başlangıçta söylediği toplam oniki yanıltmacayı tamamlamaktadır. 

Semerúandí bu dört yanıltmacayı, iki temel başlık altına yerleştirmektedir. Şöyle ki, dört 

yanıltmacadan ilk üçü kıyas, sonuç veren bir moda göre düzenlendiğinde ortaya çıkmaktadır. 

Bu üç yanıltmacadan birincisi, ıspat edilecek olanın delíl yerine alınması (muãÀdere èale’l-

maùlÿb); ikincisi, illet olmayanı illet olarak alma; üçüncüsü, birçok problemi tek bir 

problemmiş gibi ele almadır. Dördüncü yanıltmaca, kıyas sonuç veren moda göre 

düzenlenmediğinde ortaya çıkmaktadır; böyle bir durumda bozukluk kıyasın sureti 

bakımından ortaya çıkar.1309 Burada dikkat edilmesi gereken şey, Semerúandí’nin suret 

bakımından ortaya çıkarılan yanıltmacaları, nihayetinde, içerikle ilgili yanıltmacalar altına 

yerleştirmiş olmasıdır. Çünkü onun selefleri, yanıltmacaları önce suret, içerik ve her ikisi 

bakımından ortaya çıkanlar olarak tasnif ettikten sonra Semerúandí’nin yukarıda zikrettiği 

yanıltmacaları içerik yanıltmacaları başlığı altında dile ilişkin olanlar ve manaya ilişkin 

                                                 
1306 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 247/287. 
1307 İbn SínÀ,KitÀbu’ş-ŞifÀ: Sofistik Deliller, Çev.: Ömer Türker, İstanbul 2006, s. 15-16. 
1308 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 247-248/287. 
1309 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 248/288. 
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olanlar alt başlığı altında inceleme konusu yapmaktadırlar.1310 Gerçi Semerúandí delílin 

kendisinden kaynaklanan yanıltmacalara başlarken yanıltmacanın içerik (el-mÀdde), biçim 

(eã-ãÿret) ve her ikisi bakımından çıkarılabileceğini söylemektedir.1311 Ancak yukarıda 

görüldüğü gibi biçime ilişkin yanıltmacayı, mana yoluyla ortaya çıkarılan yanıltmaca başlığı 

altında sonuca nisbetle ortaya çıkarılabilecek olan yanıltmaca alt başlığı altına yerleştirdi.1312  

Semerúandí bu bilgileri verdikten sonra yukarıda zikrettiği her bir yanıltmaca için 

örnek problemler ve çözümler ortaya koymaktadır. Onun buraya düştüğü kayıt, daha önceki 

bilginlerin görüşlerinden faydalandığını, ancak onların tuhaf, anlaşılmaz fazlalıklarını, 

terminolojilerini/ıstılahlarını ve cevaplarını gözden geçirip düzelttikten sonra daha önce 

kimsenin yapmadığı kendine özgü bir düzende zikrettiğini söylemesidir.1313 Semerúandí (1) 

Anlamdaş (muradif) lafzın kullanılması dolayısıyla yapılan yanıltmacaya iki, (2) mecaz 

lafzın kullanılması dolayısıyla yapılan yanıltmacaya bir, (3) teşkík bildiren lafzın 

kullanılmasıyla yapılan yanılmacaya bir, (4) manaya bağlı olarak ortaya çıkan ve önermenin 

bir tarafına ait olan yükleme itibarının kötülüğü olarak isimlendirilen yanıltmacaya bağlı 

olarak ortaya çıktığını söylediği altı yanıltmaca ve bunlara ait çözümleri zikretmektedir. 

Bunlarda şöyledir: (a) LÀóıkı melóÿk yerine alma, yani ekleneni ekleyen yerine alma veya 

tersine ait bir yanıltmaca ve çözüm, (b) zatı ilineğin yerine alma veya tersine ait iki 

yanıltmaca ve çözüm, (c) bi’l-kuvveyi bi’l-fiil yerine alma veya tersine ait bir yanıltmaca ve 

çözüm, (d) şeyle beraber olanı o şeyin yerine alma veya tersine ait bir yanıltmaca ve çözüm, 

(e) herhangi bir kayıt altına alınmamış şeyi kayıt altına alınmış şeyle değiştirmeye ilişkin beş 

yanıltmaca ve çözüm, (f) parçayı bütünle değitirmeye ilişkin olarak da iki yanıltmaca çözüm 

zikretmektedir, (5) mana yanıltmacaları altında önermenin her iki tarafına ait olan ancak 

sonuca nisbetle ortaya çıkan dört yanlıştan üç tanesine örnek vermektedir. Bunlar da (a)illet 

olmayanı illet olarak alma yanıltmacasına ilişkin dört örnek ve çözümü, (b) birçok meseleyi 

tek bir mesele gibi ele alma yanıltmacasına ilişkin iki örnek ve çözümü, (c) biçim (eã-ãÿret) 

                                                 
1310 Örneğin bkz.: İbn SínÀ, el-İşÀrÀt, s. 86-89; Ebherí, Keşfu’l-ÓaúÀiú, s. 213 vd. Bkz.: Emiroğlu da 
çalışmasında biçim yanlışlarını, mana yanlışları altında tasnif etmemektedir.( Emiroğlu, Mantık 
Yanlışları,  s. 43-107.) 
1311 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 245/286. 
1312 Müellifimiz; İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ına yazdığı şerhinde de konuyu ele alırken tasnife, kıyastaki bir 
yanıltmacanın ya sonuca nisbetle ortaya çıkarılabileceğini ya da sonuca nisbet edilmeden 
çıkarılabileceğini söyleyerek başlamaktadır.(BeşÀrÀtu’l-İşÀrÀt, vr.: 68a vd.) 
1313 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 248/288. 
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yanıltmacalarını da Semerúandí’nin nihayetinde manaya bağlı olarak ortaya çıkarılan 

yanıltmacaların altına yerleştirdiğini söylemiştik; üçüncü olarak ta buna ilişkin bir örnek ve 

çözümü ortaya koymaktadır. Burada müellifimizin zikretmediği yanıltmaca “ıspat edilmek 

istenilen şeyin delíl olarak alınması (muãÀdere èale’l-maùlÿb)”dır.1314 Bunu yukarıda konuyu 

ele alırken örneklendirdiğinden burada tekrar zikretmediğini düşünüyoruz. Çünkü dile ve 

manaya ilişkin örnek olarak zikretmediği yanıltmacaları da yukarıda konuyu ele alırken 

örneklendirmişti.  

 Semerúandí ÚısùÀs’ın şerhinde yukarıda zikredilen yanıltmacaların bazı 

içeriklere özgü olduğunu söylemektedir.1315 ÚısùÀs’ı bitirirken birde kendileriyle her 

aranılan şeyin ıspatının yapıldığı birçok genel yanıltmacaların olduğunu da ifade 

etmektedir. Bunların da daha ziyade ÒilÀf İlmi’nde görüldüğünü ve ayrıca bu genel 

yanıltmacalarla hem aranılan şeyin, hem de onun çelişiğinin ıspatının yapılabildiğini 

de söylemektedir. Bu türden yanıltmacalara ilişkin yedi örnek problemi ve 

çözümlerini göstermektedir.1316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1314 Semerúandí, ÚısùÀs, s. 248-258/288-297. 
1315 Semerúandí, MŞ, vr.: 159b. 
1316 Semerúandí, M, vr.: 67b; Semerúandí, MŞ, vr.: 159b. 
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SONUÇSONUÇSONUÇSONUÇ    

 Her ne kadar kaynaklar Semerúandí’nin özel ve ilmi hayatının nerede ve nasıl 

geçtiği konusunda çok kısıtlı bilgi verse de, genelde yaşadığı XIII. yüzyılı ve özelde de 

çalışma konumuzu oluşturan başyapıtı ÚısùÀs’ta yaptığı atıflar göz önüne alınırsa İslÀm 

Dünyası’nın entelektüel hareketliliğinin oldukça yoğun olduğu bir zaman diliminde 

yaşadığını söylemek mümkündür. Çünkü Semerúandí; F. RÀzí (ö. 1209), Ámidí (ö.1233), 

Keşşí (ö…), Òunecí (ö. 1248) , NaócuvÀní (ö.1253), Ebherí (ö. 1265), Urmeví (ö. 1283), 

Kazvíní (ö. 1276), Ùusí (ö. 1274), Şehrezÿrí (ö. 1288), Burhanu’d-Dín en-Nesefí (ö. 1288) 

ve äadru’ş-Şerièa (ö. 1347) gibi İslÀm düşüncesine birden çok alanda katkı yapan 

müelliflerle çağdaştır ve ÚısùÀs’ta da birçoğuna isimlerini zikrederek atıfta bulunmaktadır. 

Ayrıca F. RÀzí öncesinden de, örneğin özellikle FÀrÀbí ve İbn SínÀ’dan, áazÀlí ve BaàdÀdí 

gibi çok yönlü ve önemli müelliflerden haberdar olması göz önüne alınırsa ÚısùÀs’ın hem 

suret hem de içerik olarak güçlü bir geleneğe bina edildiği söylenebilir. Bu bakımdan önce 

ÚıstÀs’ın suretine, sonrada içeriğine ilişkin tespitler zikredilecektir. 

 A) Suret Olarak ÚıstÀs’ın Bazı Özellikleri 

 İslÀm felsefesi düşüncesinde iki temel gelenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, 

Aristoteles’e dayanan meşşÀí gelenektir ve en önemli iki ismi FÀrÀbí ve İbn SínÀ’dır; 

ikincisi, Platon’a, hatta daha geriye gidilerek Hermes adı ile İdris peygambere dayandırılan 

İşrakí gelenektir ve en önemli ismi Sühreverdí’dir. ÚısùÀs’ta kullanılan terminoloji açıkça 

birinci geleneğe aittir. Doğrusu, açık ya da kapalı olsun Semerúandí’nin ikinci geleneğe ait 

olan bir atfı tespit edilememiştir. Aslında burası ilginçtir. Acaba Semerúandí, İşrakí 

gelenekten haberdar değil miydi, yoksa bu geleneğin fikirlerini kayda değer mi bulmamıştı? 

ÚısùÀs’ta her iki soruya cevap teşkil edecek bir ibare veya telmih bulunmamaktadır. Ancak 

ÚısùÀs’ın otoritesinin İbn SínÀ olduğunu düşünürsek, ikinci sorunun cevabına bir yol bulmak 

mümkündür. Fakat bu noktada da itiraz kabilinden bile olsa neden herhangi bir atıf 

yapmamaktadır? sorusu ortaya çıkmaktadır? Esasında, Sühreverdí’nin efsaneleştirilen 

hayatından Semerúandí’nin haberdar olduğu düşünülmektedir. Sühreverdí’nin İşrakí 

geleneği kurduğu eseri Óikmetu’l-İşraú’ın iki önemli şarihi Şehrezÿri (ö. 1288) ve Úuùbu’d-

Dín eş-ŞirÀzí (ö. 1310) Semerúandí’nin çağdaşlarıdır. Ancak zamanın şartlarını göz önüne 

aldığımızda, bu geleneğe ve zikrettiğimiz şarihlere ait elinde herhangi bir eserin bulunmamış 

olması, onun bu geleneğin mantık anlayışına ilişkin herhangi bir değerlendirmede 
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bulunmasını engellemiş olabilir. Ancak, Semerúandí’nin İşrakí geleneğe atıfta 

bulunmamasının önemli bir sebebinin daha olduğu söylenebilir: F. RÀzí, başta Semerúandí 

ve seleflerinden atıfta bulunduğu müelliflerden Keşşí, Òunecí, Ebherí ve Urmeví gibi 

mantıkçıların çokça atıfta bulunduğu Şeróu’l-İşÀrÀt ve KitÀbu’l-Mulaòòaã fi’l-Manùıú ve’l-

Óikme adlı eserinde İşrakí geleneğin kurucusu Sühreverdí’ye açık bir atıfta ve görüşlerine 

ilişkin bir değerlendirmede bulunmamaktadır. Her ne kadar Semerúandí ve yukarıda 

zikrettiğimiz diğer müellifler, İbn SínÀ-F.RÀzí arasındaki tartışmalarda çoğunlukla İbn 

SínÀ’yı haklı bulsalar da F. RÀzí’nin onlar üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bundan dolayı 

Semerúandí’ye ulaşan gelenek, Sühreverdí’nin temsil ettiği İşrakí geleneği dikkate almadan 

oluştuğundan, o da herhangi bir atıfta bulunmamaktadır, diye düşünmekteyiz. 

 Bir de Semerúandí’nin áazÀlí ile olan ilişkisinin boyutu da kayda değer 

görünmektedir. Bilindiği gibi daha önce áazÀlí, meşşÀí geleneğin metafizik konusundaki 

düşüncelerine sert eleştiriler getirmiş, ancak mantık konusunda onlarla mutabık kalarak 

Mièyaru’l-èİlm, Mióaúúu’n-Naôar ve el-ÚısùÀsu’l-Mustaúím adı altında mantığa ait müstakil 

eserler yazmış ve nihayet el-MusùaãfÀ’ya yazdığı mantık mukaddimesinde “mantık 

bilmeyenin ilmine güven olmaz” diyerek onun vazgeçilmezliğini açıkça ifade etmiştir. Fakat 

ilginç olan şudur ki, her ikisi de meşşÀí geleneğe eleştirel yaklaşmalarına karşın áazÀlí’nin 

değil de F. RÀzí’nin çalışmaları gelenek oluşturmuştur. Her ne kadar F. RÀzí sonrası 

bilginler, buna müellifimiz de dÀhil olmak üzere, F. RÀzí’ye birçok konuda itiraz edip İbn 

SínÀ’yı haklı bulsalar da, esasında onun çabaları karşılık bulmuş ve áazÀlí’den ziyade 

kendisine atıf yapılmış ve eserleri şerh edilmiştir. Örneğin Semerúandí ÚısùÀs’ta áazÀlí’ye 

bir yerde atıf yaparken F. RÀzí’ye sayısız atıfta bulunmaktadır. Aynı üslubu Semerúandí’nin 

çağdaşları ve atıfta bulunduğu Òunecí, Ebherí ve Urmeví gibi bilginlerde de görmek 

mümkündür. áazÀlí ile Eşaèri ve Şafiiè olma ortak paydasını paylaşmalarına karşın birçok 

müellif, áazÀlí’nin eserlerine değil de F. RÀzí’nin eserlerine daha çok atıf yapmış ve onun 

eserlerine şerh yazmıştır. F. RÀzí, Semerkandí ve bu ikisi arasındaki müelliflerin aynı 

zamanda kelamcı kimliklerinin olduğu da düşünülürse, áazÀlí karşısındaki sukutlarının onun 

meşşÀílere yönelttiği sert eleştirilere katılmadıkları anlamında da okunabilir. Örneğin 

Semerúandí, usul konusunda áazÀlí’nin eserine değil de F. RÀzí’nin eserine şerh yazmıştır. 

Esasen, F. RÀzí’nin ilgi odağı olmasında, her ne kadar eleştiriye uğrasa da, onun problemlere 

farklı açılardan bakabilme istidadının rol oynadığı söylenebilir. İlaveten F. RÀzí’nin meşşÀi 
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geleneğe eleştirisinin, felsefe dairesi içinde kalması ve herhangi bir felsefi problemden 

dolayı onları, áazÀlí’nin aksine, sapıklık veya küfürle itham etmemesi gelenek 

oluşturmasına sebep olmuş olabilir. 

 F. RÀzí’nin mantığa suret olarak önemli bir katkıda bulunduğunu ve onun da bu 

katkıyı KitÀbu’l-Mulaòòas adlı eseriyle yaptığını düşünüyoruz. FÀrÀbí-İbn SínÀ geleneğinde 

mantığın inceleme alanı “tasavvur” ve “tasdik” ikilisi üzerine bina edilmekte, ancak eserlerin 

tasnifinde kullanılmamaktadır. Ancak F. RÀzí, mantığın bütün konularını oldukça sistematik 

bir şekilde bu ikili üzerine bina etti. Yine her ikisini de “ilkeler” ve “amaçlar” alt başlıklarına 

ayırarak oldukça sistematik bir yapı kazandırdı. F. RÀzí’nin KitÀbu’l-Mulaòòaã ve Şeróu’l-

İşÀrÀt’ında atıfta bulunduğu el-Manùıúu’l-Kebír’ adlı eseri elimizde bulunmadığı için mantık 

hakkındaki bu sistematik yol haritasının onun KitÀbu’l-Mulaòòaã’ı ile başladığını 

düşünüyoruz. ÚısùÀs’ın bu tasnif geleneğine tÀbi olduğu açıkça söylenebilir. Burada 

Semerúandí’nin tasnif konusunda bir dikkat kaymasına da işaret etmek istiyoruz. ÚısùÀs’ın 

ikinci bölümü (el-MaúÀletu’å-æaniyyetu) “tasdiklerin elde edilmesi” hakkındadır. Burada 

Semerúandí “tasdiklerin elde edilmesi” olarak konuyu isimlendirdikten sonra “ve fihi 

ebvÀbun” ibaresiyle onun birkaç babtan (yani alt kısımlardan) oluştuğunu ifade etmekte, 

birinci babı “önermenin kısımları, cüzleri ve hükümleri” olarak isimlendirdikten sonra bunu 

da “ve fíhi fuãÿlun” ifadesiyle kıyasa kadar “fasıl” adı ile on bir alt başlığa ayırmaktadır. 

Ancak “ve fíhi ebvÀbun”daki birinci bab olmasına karşın ikinci bab açıkça 

isimlendirilmemektedir. Kıyasa geldiğinde “ikinci maksat (amaç): kıyas” deyip onu da 

“fasıl” adı ile daha alt başlıklara ayırmaktadır. Eserdeki simetriyi gözeterek “ikinci 

maksat(amaç): kıyas”, “ikinci bab” olarak alınmıştır fakat ifade etmeli ki, kullanılan 

nüshalarda buna işaret eden bir ifade mevcut değildir. Dahası “ve fíhi ebvÀbun” ifadesi 

ikiden fazla babın olmasını gerektirmektedir. Eğer iki babtan oluşsaydı “ve fíhi bÀbÀni” 

demesi gerekirdi. Bu ya bir dikkat kayması, ya da bir tensih eksikliği olabilir. Bundan dolayı 

“el-bÀbu’å-åÀní” ibaresini “<…>” işaretleri arasına aldık. “Kıyasa bağlı konular( tevÀbièu’l-

úıyÀs)”ı da herhangi bir yere bağlamadan “fasıl” bölümlemesiyle ortalıkta bırakmaktadır. 

“Ve fíhí ebvÀbun”a göre, “üçüncü bab (el-bÀbu’å-åÀliåu)” olarak alınabilirdi; ancak “faãl” 

isimlendirmesiyle ayırdığı için eserin simetrisine uygun düşmemektedir.  Tasnif, onun kıyasa 

tabi olduğunu gösterir bir şekilde düzenlenebilirdi. Semerkandí ayrıca “tasavvurların elde 

edilmesi (iktisÀbu’t-taãavvurÀt)” bölümündeki fasılları “baóå” adını verdiği alt başlık 
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bölümlemelerine; “tasdiklerin elde edilmesi(iktisÀbu’t-taãdíúÀt)” ikinci bölümündeki 

“fasıl”bölümlemelerini “meslek” adını verdiği daha alt bölümlemelere tÀbi tutmaktadır. 

 ÚısùÀs’ın dili hakkındaki bazı tespitlerimiz ise şu şekildedir: ÚısùÀs’ın ifadeleri kısa 

ve yoğun örgülüdür. Kısa olması, okuyucudan bazı noktaları biliyor olarak ÚısùÀs’ı eline 

alması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu bakımdan ÚısùÀs’ın müptediler için değil, mantık 

konularının incelikleri ile ilgilen araştırmacılar için olduğu söylenebilir. Bu özelliği ile o, İbn 

SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ına benzemektedir. Zaten Semerúandí ÚısùÀs’a şerh yazmasının sebebini 

şerhin girişinde “inceliklerin açıklanması, hakikatlerin vuzuha kavuşması” taleplerinin 

oluşturduğunu söylemektedir. 

 Burada ayrıca ÚısùÀã’ın sadece mantık eseri olmasına da dikkat çekmek gerekir. İbn 

SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ıyla başlayan üçlü, yani mantığın alet olmasının önemini vurgulayan 

“mantık, tabiat, metafizik” tasnifi dışındadır. Örneğin F. RÀzí’nin KitÀbu’l-Mulaòòaã’ı, 

Keşşí’nin ÓadÀiúu’l-ÓaúÀiú’i, Ebherí’nin Keşfu’l-ÓaúÀiú’i ve Tenzílu’l-EfkÀr’ı ve 

Urmeví’nin MeùÀlièu’l-EnvÀr’ı yukarıdaki üçlü tasnife tÀbidirler. Onun bu şekildeki 

tasnifinden şu sonuçlar çıkarılabilir: Birincisi, ÚısùÀs’ı sadece mantığa hasrederek otorite 

kazanmak istemiş olabilir; bu otoriteyi şöhret manasında değil de, mantık konularının 

incelikli noktalarını ele alma özelliği anlamında anlamalıdır. İkincisi, metafizik konuları, 

müstakil bir esere bırakmış olabilir. Semerúandí el-MuèteúadÀt adlı eserinin girişinde zaten 

hikmet konusunda eã-äaóÀif adlı bir eser yazdığını söylemektedir. Ancak yine de fizik kısmı 

açıkta kalmaktadır. Gerçi Semerúandí’nin küçük ancak şöhreti maruf EşkÀlu’t-Te’sís adlı 

geometriye ilişkin bir eseri bulunmaktadır. Fakat yukarıda zikrettiğimiz bağlamda 

değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü bu eser, oldukça özet, teknik ve spesifik konuları 

ele almaktadır. Onun bu tutumu bilinçli olarak sergilediği kanaatini taşımaktayız. Zira 

çalışmamızın “giriş” kısmında mantık eserleri hakkında bilgi verirken, ÚısùÀs’tan sonra 

yazdığını söylediğimiz el-MuèteúadÀt, el-EnvÀru’l-İlÀhiyye adlı eserlerini “mantık (el-

EnvÀr’da “mizan” isimlendirmesi yapmaktadır), mebadí, mesÀil” üçlemesi üzerine tasnif 

etmektedir ki, biz böyle bir tasnifin “kelamcı-filozof” tercihi olduğunu düşünüyoruz. MebÀdi 

ve mesÀil bölümlerinde, ele aldığı konular her ne kadar metafizikte ele alınan konular ise de, 

o, bunları “èilmi kelÀm” başlığı altında ele almaktadır. Çünkü mebÀdi derken kelÀmın temel 

önermelerinden, mesÀil derken onun problem alanlarından bahsetmektedir. 
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 Burada ÚısùÀs’ın tasnifi konusunda bir noktaya daha işaret etmek istiyoruz: O da 

ÚısùÀs’ın kendisinden önceki mantık eserlerinde olmayan, kural ve kaideleri Semerúandí 

tarafından sistemli hale getirilen “tartışma metodolojisi (ÀdÀbu’l-baóå ve’l-münÀôara)” adlı 

yeni ve özgün bir konuyu bulundurmasıdır.  

 B) İçerik Olarak ÚısùÀs’ın Özellikleri 

 Bunları da çalışmamızın bölümlerini göz önünde bulundurarak zikretmek istiyoruz: 

 Çalışmanın giriş bölümünde Semerúandí’nin mantığının en temel hareket noktası 

olan bilgi üzerinde önemle duruldu. 

 Semerúandí, kendisinden önceki ve sonraki müelliflerden kendisini en temelde 

ayıracak önemli bir konu ile işe başlamaktadır: O da bilginin tarifidir. Onun bilgi tarifinin 

başta İbn SínÀ olmak üzere onun geleneğine tabi olanlara ilişkin bir tashih olduğu 

düşünülmektedir. Semerúandí’nin “bilgi, bir şeyden herhangi bir suretin akılda ortaya 

çıkmasıdır (el-èilmu huve èibÀratun èan óuãÿlu ãÿretin mine’ş-şey’i èinde’l-èaúli)” tarifi, 

bilginin “óuãÿlí (óÀdiå, bir anlamda sonradan olma)” ve “óuêÿrí (úadím, yani ezeli bilgi, 

Allah’ın bilgisi)” ayrımının ikisine de şamil olacak şekilde düzenlenmiştir. Çünkü 

Semerúandí “èinde’l-èaúli” tercihinin insanın ve VÀcib’in, yani Allah’ın bilgisini de tarife 

dÀhil ettiğini söylemektedir. Semerúandí daha önceki mantıkçıların “bilgi, akılda bir şeyin 

suretinin ortaya çıkmasıdır (el-èilmu huve óuãÿlu ãÿreti’ş-şey’i fi’l-èaúli)” tariflerindeki 

“óuãÿlu ãÿreti’ş-şey’i” ibarelerinin hem sadece doğru olan bilgiye işaret ettiğini, hem de o 

şeyin bir tür olarak akılda ortaya çıktığını düşünmektedir. Oysa insanın bilgisi doğruda 

olabilir, yanlışta olabilir; ayrıca şeyler bir tür olarak akılda ortaya çıkmazlar, bilakis aklın 

şeylerden soyutlayarak aldığı, ayırdığı eser ve suretler zihinde bulunurlar.  

Tasavvurların inceleme konusu yapıldığı birinci bölümde; 

 1) Mantığın, açıkça, bir alet olduğu kanaatindedir ve açıklamalarını da buna göre 

yapmaktadır. Mantık ilim midir? sorusunu hiç sormaması, beş sanatı tarifleri ile geçmesi, 

buna mukabil kıyası oldukça etraflı bir şekilde incelemesi de mantığı alet olarak kabul ettiği 

anlamına gelmektedir. Esasen İbn SínÀ KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın Medòal(Mantığa Giriş) Kitabı’nda 

bu türden tartışmanın hiçbir faydası olmadığını ve de gereksiz olduğunu söylemiştir. 

 2) Semerúandí;  “malumat-ı tasavvuriye ve tasdikiye”nin “kendileri olmaları 

bakımından mantığın konusu olarak” alınmamaları gerektiğini, Òunecí ve onun gibi 

düşünenlerin yanılgı ile onları “kendileri olmaları bakımından, yani problemler (mesÀil) 
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olmaları” bakımından mantığın konusu yaptıklarını söylemektedir. Oysa ona göre bunlar 

“ilkeler (mebÀdí)” olmaları bakımından mantığın konusu olarak alınmalıdır. 

 3) İltizÀmí delÀletin kesin bilgiyi vermesi beklenilen ilimlerde kullanılmaması 

konusunda F. RÀzí’ye katılmakta ve bu delÀletin ancak şiirde kullanılabileceğini 

söylemektedir. 

 4) Beş tümeli “cins, tür, ayırım, òÀããa ve ilinti” tasnifiyle incelemektedir. Beş 

tümelin tariflerini yaptıktan sonra, onları tekrar tarif noktai nazarından incelemeye tÀbi 

tutmaktadır. Onun bu türden açıklamaları mantık felsefesi olarak değerlendirilebilir. Beş 

tümelin tarifleri konusunda geleneğe tÀbidir ve çoğunlukla İbn SínÀ’nın tarifleri arasından bir 

tercihde bulunmaktadır. 

  5) İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ının geleneğine tÀbi olarak “kategoriler”e ilişkin alt başlık 

açmadan onları “cins”in altında ele almaktadır. Semerúandí her ne kadar geleneği takip etse 

de kategorilerin aranılan bilimsel sonuçları (el-maùlÿb) elde etmede rollerini açıkça ifade 

etmektedir. Ona göre eğer matlubun hangi cinsten olduğunu bilinirse onun zatının bilgisini 

elde etmek kolaylaşacaktır. Semerúandí’nin kategoriler konusunda önemli bir kaydı da 

onların sayısının “tüme-varım (el-istiúrÀ)” ile tespit edileceğidir ki, bu esasında kategorileri 

hem varlığa hem de zihne ait gören Aristoteles ve geleneğinin kabullerinin bir yansımasıdır. 

Bazı filozofların kategorilerin sayısını cevher, nicelik, nitelik ve nisbet olarak dörtle 

sınırladıklarını  da söylemektedir. 

 6) FÀrÀbí ve İbn SínÀ tarafından zikredilmemesine karşın F. RÀzí sonrası mantıkçılar 

tarafından cins ve türün mertebelerine “müfret cins” ve “müfret tür” olarak yeni bir mertebe 

eklenmiş ve bu mertebeye de genellikle “akıl” örnek verilmiştir. Her ne kadar Semerúandí 

“müfret tür”ü dördüncü bir mertebe olarak kabul etse de, onu “eğer cevher akıl için cins 

kabul edilirse akıl, müfret tür olur” şartına bağlamaktadır. 

 7) Semerúandí’nin iyi bir İbn SínÀ muharriri olduğunda şüphe yoktur. Bu özelliği 

onun özellikle F. RÀzí başta olmak üzere Keşşí, Òunecí ve Urmeví’nin görüşlerine ilişkin 

yaptığı tashihlerde ortaya çıkmaktadır. Tarifleri ele alırken müteaòòirÿn olarak atıfta 

bulunduğu mantıkçıların tarifi “bir şeyi tarif eden, tasavvuru, şeyin tasavvurunun ve temyiz 

edilmesinin sebebi olan şeydir.” şeklinde tarif etmelerini tam bulmamakta ve “şeyi kendisi 

dışındaki şeylerden ayıran şeye delÀlet eden sözdür.” şeklinde yeni bir tarif önermekte, bu 
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tarifin de “müfret sözleri dışarıda bırakıp tam tanımı ve onun dışındakileri içine aldığını 

kabul etmektedir. 

 8) ÚısùÀs, her ne kadar hacim bakımından küçük olsa da, mantığın tüm konularına 

değinmektedir. Birinci bölüm (el-MaúÀletu’l-ßlÀ) de daha sonra genişçe ele alacağını 

söylemek üzere “tanım ve burhan arasındaki ilişkiye de değinmektedir. Örneğin sıkça atıf 

yaptığı Òunecí ve Urmeví bu konuya değinmemektedirler. Fakat Semerúandí’nin tanımın 

burhan ile elde edilebileceğini söylediği “Anaxagoras” isminin yanılgı olduğu, açıkça 

kaynak zikretmese bile kaynağının İbn SínÀ’nın KitÀbu’l-EvsÀù fi’l-Manùıú adlı eserinin 

olduğu düşünülmektedir. Gerçi Semerúandí İbn SínÀ’nın bu çalışmasına ÚısùÀs’ta ve 

şerhinde atıf yapmamaktadır. Ancak aynı zamanda iyi bir F. RÀzí muharriri olduğunu 

düşündüğümüz müellifin bu eserin ismini Şeróu’l-İşÀrÀù’ta görmüş olması gerekir 

kanısındayız. Bu konudaki doğru isim FÀrÀbí’nin Ksenokrates tercihidir. Semerúandí’nin 

tercihi yanlıştır. 

Tasdiklerin inceleme konusu yapıldığı ikinci bölüme ilişkin tespitlerimiz ise 

şunlardan ibarettir: 

 1) Semerúandí önermenin kısımları (aúsÀmu’l-úaêiyyeti) hakkında açıklamasında, 

yüklemlinin taraflarını “konu ve yüklem”; şartlı önermenin taraflarını “mukaddem ve tÀlí” 

olarak isimlendirirken bunları “maókÿmun aleyh ve maókÿmun bih” ile aynı tutmaktadır. 

Ancak şartlı bir önermenin “mukaddem”ine maókÿmun aleyh” denilebilir mi? 

Semerúandí’nin buradaki tutumu bu yönde iken, döndürmeleri ele alırken “mukaddem” ve 

“tÀlí”yi “maókÿmun aleyh” ve “bih” olarak isimlendirmeden özellikle kaçınmakta ve 

“önermenin tarafları” ibaresini tercih etmektedir. Maókÿmun aleyh ve bih, konudan, 

yüklemden, mukaddemden ve tÀlíden daha genel midir ve bunların yerine kullanılabilir mi? 

Semerúandí bu konuda farklı tutumlar sergilemektedir. 

 2) Semerúandí önermenin cüzleri hakkındaki mülahazalarını ifade ederken nisbetin, 

“konuluk” ve “yüklemlik” olmadığını söylemektedir. Çünkü konunun “konuluk”u ve 

yüklemin “yüklemlik”i ancak hükümden sonra ortaya çıkar. O zaman da “konuluk” ve 

“yüklemlik” dediğimiz şeylerin önermenin bir parçası olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Semerúandí; İbn SínÀ’nın da böyle anladığını söyleyerek, aslında yanlış anlamaları da tashih 

etmektedir. Bu da onun iyi bir İbn SínÀ muharriri olduğunu göstermektedir. 
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 3) Semerúandí cihet (modalite) konusunu incelerken, sonraki mantıkçılara 

(müteaòòirÿn) bazı konularda eleştiriler getirmektedir ki, onun bu tespit ve tashihlerinin, 

mantığa vukufiyetinin en güzel örnekleri olduğu söylenebilir. Semerúandí en temelde 

cihetin, daha önceki mantıkçılar tarafın yapılan tarifini tashih etmektedir. Ona göre bazı 

mantık kitaplarında cihetin “maddeye delÀlet eden lafızdır veya aklın maddeye delÀlet eden 

lafızla hüküm vermesidir.” şeklinde tarifinin yapıldığını sonra da “cihet, maddeye mutabık 

olmayabilir.” denildiğini, ancak bu iki yargının birbiriyle çeliştiğini söylemektedir. Çünkü 

maddeye delÀlet eden lafız veya aklın onunla hüküm vermesi, zorunlu olarak onların 

biribirine mutabık olmasını gerektirir. Dahası mutabık olmayan cihetin cihet olmaması 

gerekir, çünkü o zaman ne maddeye delÀlet eden olur ve ne de akıl onunla hüküm verebilir. 

Örneğin “İnsan, bi’l-imkÀn canlıdır.” önermesini ele alalım. Açıkça görüleceği gibi, maddesi 

zorunludur, ancak “imkÀn” lafzı ona delÀlet etmemektedir. Semerúandí’nin burada tashih 

ettiği mantıkçı, kendisi de iyi bir İbn SínÀcı olan Òunecí’dir. 

 Semerúandí’nin bir diğer önemli tashihi ise “zorunlunun tarifi hakkındadır. Bazı 

müteaòòirÿn mantıkçıların onu “yüklemin konudan ayrılmasının imkÀnsızlığı” şeklinde tarif 

ettiklerini, ancak bu tarifin sadece olumluları kapsayabileceğini, olumsuz olanları içine 

alamayacağını söylemektedir. Her ikisini de kapsayacak tarif önerisi “yüklemin konuya olan 

nisbetinin ortadan kalkmasının imkÀnsızlığı” şeklindedir. Semerkandí’nin bu tashihi de, 

tespitlerimize göre, Urmeví’yedir. 

 4) ÚısùÀs’ın ana kaynağı İbn SínÀ’dır. Ancak Semerúandí, her ne kadar açıkça kitap 

ismi vermese de yer yer bir otorite olarak FÀrÀbí’ye atıflarda bulunmaktadır. Hatta İbn 

SínÀ’ya karşı, bazen FÀrÀbí’nin görüşlerini de tercih etmektedir. Çelişki konusunu ele alırken 

FÀrÀbí’ye atıfta bulunmakta ve çelişkinin ortaya çıkması için gerekli olan sekiz şartın 

birbirine ircası konusunda FÀrÀbí’nin görüşlerine itiraz etmemekte ve ona katılmaktadır. 

 5) Semerúandí düz döndürmeyi ele alırken çok önemli bir İbn SínÀ tashihi 

yapmaktadır. O da İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ında düz döndürmenin tanımında “yanlışlık” 

kaydının zikredilmesinin doğru olmadığını söylemesidir. Gerçi İbn SínÀ KitÀbu’ş-ŞifÀ’da  

“yanlışlık” kaydını zikretmeksizin tarif yapmaktadır. Semerúandí bu kaydın tarifin bir 

unsuru olamayacağını, bu kaydın zikredilmediği el-İşÀrÀt nüshalarını gördüğünü 

söylemektedir. Dahası bu kaydın sadece tensih ziyadesi dışında tarif bağlamında 

uygulanabilirliğinin de olmadığını “her canlı insandır.” tümel olumlu önermesiyle 
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göstermektedir. Görüldüğü gibi yanlış olan bu tümel olumlu önerme, “bazı insanlar 

canlıdır.” şeklinde tikel ve değeri bakımından da doğru olarak döndürülür.  

Ayırca burada döndürme tarifine yüklemlileri ve şartlıları beraberce dÀhil etmek için 

“mahkÿmun aleyh ve bih’i değil de “önermenin tarafları” ibaresini tercih etmektedir. Ancak 

ilginç olan İbn SínÀ’nın ters döndürme tarifini tahlil ederken şartlıları kapsaması için 

“mahúumun aleyh ve bih’in kullanılması gerektiğini söylemektedir. HÀlbuki kendisi 

tarifinde “önermenin tarafları” ibaresini kullanmaktadır. Bu durumdan onun, maókÿmun 

aleyh ve bih’i yüklemlinin ve şartlının taraflarından daha genel kabul ettiği söylenebilir. 

6) Semerúandí’nin önemle üzerinde durduğu ve oldukça hacimli bir yer ayırdığı 

konu da şartlı önermeler ve onlarla ilgili hükümlerdir. Denilebilir ki, konuyu mümkün bütün 

yönlerden ele almaya çalışmıştır. Esasında, ayrıntı ile burada güttüğü amaç, daha sonra şartlı 

kıyasları ele alırken fayda ve kolaylık temin etmektir. Fakat kendisinin de açıkça atıfta 

bulunduğu gibi, şartlı önermeler konusundaki incelemeleri daha önceki müellifler tarafından 

ele alıp incelenmiştir. Burada özellikle İbn SínÀ’yı zikretmek gerekir. O, KitÀbu’ş-ŞifÀ’nın 

Kıyas Kitabı’ında konuyu ayrıntılı bir şekilde inceleme konusu yapmıştır. Fakat bu durumun 

Semerúandí açısından bir nakısa doğurduğu söylenemez. Çünkü o, yer yer İbn SínÀ’yı yanlış 

anlayan müteaòòirÿn mantıkçıları tespit ve görüşlerini de tashih etmektedir. Örneğin F. RÀzí 

ve ona tÀbi olarak Urmeví’nin “manièatu’l-òulÿ”nun sadece iki cüzden oluşabileceği 

görüşlerini Semerúandí kabul etmemekte ve ikiden fazla cüzden oluşabileceğini 

söylemektedir. 

7) Klasik mantığın en temel konusu kıyastır ve ÚısùÀs’ta kıyası mümkün bütün 

yönlerden inceleme konusu yapmaktadır. Zaten kıyastan önceki bütün konular, kıyasın daha 

iyi anlaşılması için hazırlık konularından ibarettir. Çünkü doğrudur ya da yanlıştır 

denilebilecek bilgi, kıyasla elde edilmektedir. Semerúandí kıyasın Aristoteles temelli kıyas 

tarifini verdikten sonra, tarif hakkında mantık felsefesi sayabileceğimiz bazı açıklamalarda 

bulunmaktadır. Kıyasın türleri konusuna özen göstermiş, “iútirÀní (kesin)” ve “istiånÀí 

(seçmeli)” olarak ikiye ayırmıştır. ÚısùÀs’ta herhangi bir tartışmaya girmemekle beraber 

BeşÀrÀtu’l-İşÀrÀt adlı eserinde bazılarının kıyasın türü olarak “iktirani” ve “şartlı”yı 

zikrettiklerini, ancak bunun doğru olmadığını söylemektedir. Bu uyarıyı İbn SinÀ KitÀbu’l-

EvsÀù fi’l-Manùıú adlı eserinde de yapmaktadır. Her iki müellifin eleştirisi, ismi 

zikredilmemekle beraber, FÀrÀbí’ye gitmektedir. Çünkü FÀrÀbí KitÀbu’l-KıyÀs’ta kıyası 
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genel olarak önce iútirÀní ve şartlı olarak ikiye ayırdıktan sonra istiånÀí kıyası şartlı kıyas 

altında inceliyor, ancak onun kıyasın bir türü olduğunu zikretmiyor. Urmeví de ilginç bir 

şekilde kıyasın türlerini iútirÀní ve istiånÀí olarak açıkça zikretmesine karşın, istiånÀí’yi şartlı 

kesin kıyasların türlerini anlatırken onu için açtığı fasılların devamında yedinci fasıl olarak 

incelemektedir. İstiånÀí’de şartlı bir öncülün zorunluluğu, birbirine karıştırılmasının sebebi 

gibi görünmektedir. 

8) Semerúandí kıyasta kullanılan terminoloji konusunda seleflerinden herhangi bir 

ayrılık göstermemekte, hatta İbn SínÀ’dan uzunca bir alıntı yaparak teknik terimleri tarif 

etmektedir. Yüklemli ve şartlı kıyasların şekillerini, modlarını ayrıntılı bir şekilde ele 

almaktadır. Özellikle şekillerin şartlarını ele alırken, aksi bir durum olduğunda neden 

sonucun elde edilemediğine ilişkin soruları da cevaplamaktadır. Bu da aslında, çoğunlukla 

ihmal edilen bir durumdur. Örneğin yüklemlinin birinci şeklinin “(1) küçük öncül olumlu 

olmalıdır, (2) büyük öncül tümel olmalıdır.” şartlarının aksi olursa, yani küçük öncül 

olumsuz, büyük öncül de tikel olursa sonuç çıkar mı, çıkarsa nasıl bir sonuç olur? türünden 

mülahazalara her şekilde yer vererek kıyası ayrıntılı bir şekilde incelemektedir. 

9) Müellif, kıyası anlatırken herhangi bir cetvel çizmemiştir. Oysa geometriye ilişkin 

eseri EşkÀlu’t-Te’sís’de bütün anlatımlarını şekillerle desteklemiştir. Gerçi EşkÀl’deki 

konular buna müsaittir. Ancak bazı mantıkçılar kıyası anlatırken, özellikle de cihet 

(modalite) sahibi kıyasları anlatırken cetveller oluşturarak konuları daha kolay anlaşılır hale 

getirmektedirler. 

10) Semerúandí kıyasların şekillerini örneklendirirken ÚıstÀs ve şerhinde geleneksel 

örneklerin dışına çıkmamıştır. Oysa onun çok yönlü ilmi kişiliği, ister istemez farklı 

içeriklere sahip örnek beklentisi oluşturmaktadır. 

11) Seçmeli (istiånÀí) kıyaslar hakkında teorik kısa bilgilerle yetinmiş, nerede ve 

neden kullanıldığı, kullanılması gerektiği konusunda herhangi bir bilgi vermemiştir. 

12) Semerúandí, kıyası incelemeye başladığında kıyasları daha temelde basit ve 

bileşik olarak ayırmamış, sadece kesin ve seçmeli olarak ayırmıştır. Buna “kıyasa bağlı 

konular” başlığı altında değinmektedir. Burada teorik ve kısa bilgiler vermektedir. Bu 

kıyaslarla amaçlanan şey hakkında bilgi de vermemektedir. Seçmeli kıyas hakkında da aynı 

tutumu sergilemektedir. Acaba bu, ÚısùÀs için bir nakısa sayılabilir mi? Bu vesile ile şu 

tespitimizi ifade etmek istiyoruz: Semerúandí “tasavvurların elde edilmesi” başlığı altındaki 
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birinci bölümde, her konunun tarifi hakkında özenle duruyor, seleflerine karşı alternatif 

öneriler sunuyordu ve yer yer mantık felsefesi olarak isimlendirilebilecek yorumlar da 

yapıyordu. Fakat “tasdiklerin elde edilmesi”ni ele aldığı ikinci bölümde ise sadece kuralları 

zikredip sistemin nasıl işlediğini anlatmıştır. Bununla konulara hiç müdahil olmadığını 

kastetmiyoruz, ancak birinci bölümdeki kadar müdahil olduğu da söylenemez. Ancak 

konuların mahiyetini Semerúandí’nin şekillendirdiğini söyleyebiliriz. 

ÚısùÀs’ın “kıyasa bağlı konular”ına dayanarak oluşturduğumuz üçüncü bölüme 

ilişkin tespitlerimiz ise şu şekildedir: 

1) Semerúandí bu başlık altında oldukça kısa ve de didaktik özellikte olmak üzere 

bileşik ve òulfí kıyastan, öncüllerin elde edilmesi, kıyasın çözümlenmesi, tümevarım (el-

istiúrÀ), analoji (et-temåíl), burhÀn, ilimlerin birbiriyle olan münasebetleri, tanım ve burhÀn 

arasındaki ilişki ve bilimsel soruları ele almıştır. Burada geleneğe açık bir ziyadesi yoktur. 

Ancak òulfí kıyası ele alırken “İki çelişikten birinin subutuna, diğer çelişiğin geçersizliğine 

işaret ederek delÀlet eden sözdür.” şeklinde yapılan tarifi, tanımın dili ile söylersek “agyarını 

mani olmadığı” gerekçesiyle eksik bulmaktadır, ancak bir tarif önerisi de sunmamaktadır.  

 2) Beş sanata ilişkin açıklamalarını “burhÀn” başlığı altında yapmakta, burhÀn hariç 

diğerlerinin sadece tariflerini vermektedir. Burada İbn SínÀ’nın el-İşÀrÀt’ının başlattığı 

gelenek etkili olmakla beraber, ÚısùÀs’ın bu ihtisarında farklı bir gerekçeye sahip olduğu 

düşünülmektedir: O da Semerúandí’nin, ÚısùÀs’a daha önceki mantık eserlerinde olmayan 

yeni bir sanatı, “tartışma metodolojisi (ÀdÀbu’l-baóå ve’l-münÀôara)”ni eklemiş olmasıdır. 

Çünkü bu yeni sanatın amacı “ãavÀbı ortaya çıkarmak”tır. 

 3) Semerúandí, bu yeni sanatı filozofların cedel sanatının yerine koyduğunu 

söylemektedir. Çünkü cedelin amacı, ne olursa olsun, hangi yol kullanılırsa kullanılsın hasmı 

ilzam etmek (susturmak)tır.  Semerúandí bu yeni sanatı tümüyle kendisinin icad ettiği 

iddiasında değildir. O, açıkça kendisinden önce bu konuya ilişkin parça parça da olsa bir 

takım çalışmaların olduğunu söylemektedir. Burada onun başarısı, parça parça olan bilgileri 

sistemli bir bütün haline getirmesidir ki, onu bu bakımdan Aristoteles’e benzetmek 

mümkündür. Aristoteles de mantık ilmini, Platon, Sokrates ve geriye doğru giden filozoflar 

silsilesinin ortaya koyduğu malzemelerden faydalanarak inşa etmiştir. Bu yeni sanatın amacı 

“ãavÀbı ortaya çıkarmak”tır; ne olursa olsun hasmı susturmak değildir. Cedelcinin kullandığı 

ve delílin dışında olan “aşağılama, iftira, söz kesme, küçük düşürme, kaba davranma, 
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gereksiz tekrar” gibi şeylerin bu sanatta yeri yoktur. Sanatın ismindeki “ÀdÀb” aynı zamanda 

“ahlÀkí bir tutuma” da işaret etmektir. Semerúandí bu sanatta tartışmanın hüküm olmaksızın 

gerçekleşmeyeceğini söylemektedir. Bu da elimizde delíl olabilir, ancak bu delíle ilişkin bir 

hüküm bulunmalıdır, anlamına gelir. Her ne kadar Semerúandí bu yeni sanatı filozofların 

cedel sanatının yerine koyduğunu söylese de, “ãavÀbı ortaya çıkarmak” için kullandığı 

“kesin (iútirÀní) ve seçmeli (istiånÀí) kıyas, tümevarım (el-istiúrÀ), analoji (et-temåíl) gibi 

delillendirme yollarının kullanılabileceğini söylemesi bizi, aynı zamanda bu yeni sanatın 

kelamcıların cedel sanatının, İslÀm hukukçularının òilÀf adını verdikleri tartışma sanatının da 

yerini alabileceği, biraz daha ileri gidersek alması gerektiği sonucuna götürmektedir. Bu 

yargıya bizi cesaretlendiren ikinci dayanağımız ise hem ÚısùÀs’ta hem de meşhur RisÀle fí 

ÁdÀbi’l-Baóå’inde bu yeni sanatla hikmete (felsefeye), kelama ve hilÀf ilmine ait problemleri 

çözüme kavuşturmasıdır. Bu da, bize göre, şu anlama gelmektedir: Onların yöntemlerinin 

çözemediği problemleri bu sanat çözebilmektedir. Daha önceki mantık eserlerinde olmayan 

ve oldukça da özgün olan bir konuya sahip olan ÚısùÀs’ın, daha sonra yazılacak mantık 

eserleri için bir gelenek oluşturmadığını görmekteyiz. Örneğin Semerúandí’nin yakın 

çağdaşlarından ve ÚısùÀs’a ve şerhine, önemine binaen birçok atıfta bulunan Sadru’ş-Şeriaè 

(ö. 1347)(Şeróu) Taèdíli’l-èUlÿm adlı eserinde “baóå ve münÀôara”ya yer vermemiştir. 

Aslında sadece Sadru’ş-Şeriaè değil, biraz daha iddialı söylersek Semerúandí’den günümüze 

kadar hiçbir mantık eserinde “baóå ve münÀôara”ya yer verilmemiştir. Bu durum da bir 

gelenek oluşmasını engellemiştir. Fakat bu noktaya hemen bir kayıt düşmemiz 

gerekmektedir: Esasen ÚısùÀs’ın “baóå ve münÀôara”yı içinde bulunduran yapısının bir 

gelenek oluşturamamasının sebebi yine Semerúandí’nin kendisidir. Çünkü o, bu konuyu 

küçük hacimli RisÀle fí ÁdÀbi’l-Baóå adlı çalışmasında daha kısa, ancak daha yetkin bir 

şekilde ele almıştır. Asıl geleneği bu risale oluşturmuş ve üzerine sayısız şerh, haşiye ve talik 

yazılmıştır.  

 4) Semerúandí ÚısùÀs’ta bu yeni sanatın terminolojisinin tarifleri konusunda ketum 

davranmaktadır. Bu gerçekten ilginç bir tutumdur. Kurallarını ve işleyişini kendisinin dikte 

ettiği bir sanatın teknik terimlerinin birçoğunu tarif etmemiş, konunun bağlamından 

çıkarmamıza bırakmıştır. Örneğin bu sanata ismini veren “baóå” ve “münÀôara”yı,  en 

önemli hareket noktaları olan “taúrír” ve “taórír”i ÚısùÀs’ta açıkça tarif etmemiştir. Bu 

esasında temel hareket noktalarını görmeyi zorlaştırmaktadır.  
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 5) Bu yeni sanatın filozofların cedel sanatlarının yerine konulduğu söylenilmişti. 

Gerçi yukarıda bazı argümanlar ileri sürülerek kelamcıların cedeli ve hukukçuların òilÀf ilmi 

yerine de konulduğunu hatta konulması gerektiğini de söylemiştik. Bu yeni sanatı, 

diğerlerinden ayıran yönlerden biri de, fail taraflar olarak “muèallil” ve “sÀil”in tartışırken 

birbirlerine karşı tutumlarıdır. Her iki taraf amaç olan “ãavÀbı ortaya çıkarma” görevinde 

birbirlerine eşittirler. Her ne kadar asıl münazaracı sıfatına muèalil sahip olsa da, sÀil (soru 

soran), soruları ile muèallil’e onu mağlup etmek için tuzak kuran değil de, soruları ile onu, 

amacı gerçekleştirmeye doğru yönlendirendir. Oysa diğer sanatlarda sÀil, tuzak sorular 

sorarak onu susturarak galip gelmeye çalışır. Zaten sanatın ismindeki “ÀdÀb”, tarafların 

tartışmada ahlÀki sınırlar içinde kalmaları gerektiğine işaret etmektedir. 

 6) Bu yeni sanat bağlamında bir noktaya daha dikkat çekmek istiyoruz: Semerúandí 

bu yeni sanatı ele alırken daima “delíl” isimlendirmesi yapmaktadır. Her ne kadar ÚısùÀs’ta 

açık bir şekilde tarif etmese de kullandığı bağlam düşünüldüğünde ve RisÀle’deki “kendisi 

bilindiğinde medlÿlünün de bilindiği şey” tarifinden onun, bu sanatı diğer sanatlardan kesin 

olarak ayıran “ãavÀbı ortaya çıkarma” ile uyumlu olduğu söylenebilir. Delíl denilen şey, 

zanní olmamalıdır. Gerçi Semerúandí RisÀle’de medlÿlü zanní olarak bildiren şey olarak 

“emÀre” kavramını kullanmaktadır. Fakat Semerúandí “emÀre”yi ÚısùÀs’ta 

kullanmamaktadır. Miller, RisÀle’nin ÚısùÀs’tan önce yazıldığını söylerken bu iki teknik 

terime dikkat çekmektedir. Bu durumda Semerúandí’nin ÚısùÀs’ta “emÀre”yi kullanmaması, 

taraflarının sürekli ahlÀki bir zeminde (ÀdÀb) kalmaları gereken bir sanata daha uygun 

düşmektedir. O zaman RisÀle, bu yönüyle Semerúandí tarafından revize edilmiş, “ãavÀb”ı 

gerçekleştirmede zanní olan ve/ya ahlÀki olmayan şeyin kullanılmamasına özen 

gösterilmiştir. Delíl ve emÀre arası, Semerúandí’nin selefleri tarafından da özenle ayrılmıştır. 

Örneğin F. RÀz, Semerúandí’nin de şerh yazdığı KitÀbu’l-Maóãÿl adlı eserinde “delíl”i 

“sahih nazarla bilgiye ulaştıran şey”; “emÀre”yi de “sahih nazarla zanna ulaştıran şey” olarak 

tarif etmektedir. Her ikisinde de “sahih nazar”, yani F. RÀzí’nin ifadesiyle “ister olumlama 

ister olumsuzlama bakımından olsun zihindeki (bilinen) tasdik(hüküm)lerin başka 

tasdik(hüküm)lere ulaştırması için kesin(cazim)lik bildirecek şekilde düzenlemesi” kullanılsa 

da emÀre, kendi neliği/mahiyeti dolayısıyla doğru/geçerli bilgiye ulaştırmamaktadır. Bu 

sanatın “ãavÀbı ortaya çıkarma” amacına “delíl” daha uygun düşmekte; bir başka ifadeyle 

zan bilgiden bir şey ifade etmez ve hakikate ulaşmada da kullanılmaz. 
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ÚısùÀsu’lÚısùÀsu’lÚısùÀsu’lÚısùÀsu’l----EfkÀr fí Taóúíki’lEfkÀr fí Taóúíki’lEfkÀr fí Taóúíki’lEfkÀr fí Taóúíki’l----EsrÀrEsrÀrEsrÀrEsrÀr Adlı Eserinin Tahkiki, Tercümesi ve Değerlendirmesi,  Adlı Eserinin Tahkiki, Tercümesi ve Değerlendirmesi,  Adlı Eserinin Tahkiki, Tercümesi ve Değerlendirmesi,  Adlı Eserinin Tahkiki, Tercümesi ve Değerlendirmesi, 

Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. İsmail KÖZ,Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. İsmail KÖZ,Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. İsmail KÖZ,Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. İsmail KÖZ,    VolumeVolumeVolumeVolume----I: XXVI+ 266 s.; VolumeI: XXVI+ 266 s.; VolumeI: XXVI+ 266 s.; VolumeI: XXVI+ 266 s.; Volume----II:II:II:II:  X+ 300   X+ 300   X+ 300   X+ 300 

s.s.s.s.; ; ; ; VolumeVolumeVolumeVolume----III: IX+ 306.III: IX+ 306.III: IX+ 306.III: IX+ 306.    

Tez, üç cilt olarak düzenlenmiştir. Birinci ciltte, eserin tahkiki yapılmıştır. Tahkik Tez, üç cilt olarak düzenlenmiştir. Birinci ciltte, eserin tahkiki yapılmıştır. Tahkik Tez, üç cilt olarak düzenlenmiştir. Birinci ciltte, eserin tahkiki yapılmıştır. Tahkik Tez, üç cilt olarak düzenlenmiştir. Birinci ciltte, eserin tahkiki yapılmıştır. Tahkik 

çalışmasında beş nüsha kullanılmıştır. Arapça metin elden geldiğince konulara göre çalışmasında beş nüsha kullanılmıştır. Arapça metin elden geldiğince konulara göre çalışmasında beş nüsha kullanılmıştır. Arapça metin elden geldiğince konulara göre çalışmasında beş nüsha kullanılmıştır. Arapça metin elden geldiğince konulara göre 

paragraflandırılmış ve bu paraparagraflandırılmış ve bu paraparagraflandırılmış ve bu paraparagraflandırılmış ve bu paragraflar graflar graflar graflar da tercüme ileda tercüme ileda tercüme ileda tercüme ile eş eş eş eş----güdümü sağlamak için güdümü sağlamak için güdümü sağlamak için güdümü sağlamak için 

numaranumaranumaranumaralandırılmıştır.landırılmıştır.landırılmıştır.landırılmıştır. Ayrıca satır numarası da verilmiştir.  Ayrıca satır numarası da verilmiştir.  Ayrıca satır numarası da verilmiştir.  Ayrıca satır numarası da verilmiştir. EEEElden geldiğince noktalama lden geldiğince noktalama lden geldiğince noktalama lden geldiğince noktalama 

işaretleri de kullanılmıştır. Müellifin açık veya gizli olarak yaptığı atıişaretleri de kullanılmıştır. Müellifin açık veya gizli olarak yaptığı atıişaretleri de kullanılmıştır. Müellifin açık veya gizli olarak yaptığı atıişaretleri de kullanılmıştır. Müellifin açık veya gizli olarak yaptığı atıflar gösterilmeye flar gösterilmeye flar gösterilmeye flar gösterilmeye 

çalışılmıştırçalışılmıştırçalışılmıştırçalışılmıştır    

İkinci cilt tercümeden oluşmaktadır. Aİkinci cilt tercümeden oluşmaktadır. Aİkinci cilt tercümeden oluşmaktadır. Aİkinci cilt tercümeden oluşmaktadır. Arapça ile eşrapça ile eşrapça ile eşrapça ile eş----güdümü sağlamak için tercüme de güdümü sağlamak için tercüme de güdümü sağlamak için tercüme de güdümü sağlamak için tercüme de 

paragraflandırılmış, paragraflara da numara verilmiştir. Satır numarparagraflandırılmış, paragraflara da numara verilmiştir. Satır numarparagraflandırılmış, paragraflara da numara verilmiştir. Satır numarparagraflandırılmış, paragraflara da numara verilmiştir. Satır numaraları da verilmiştir. aları da verilmiştir. aları da verilmiştir. aları da verilmiştir. 

Metindeki anlaşılması güç ifadeler, Metindeki anlaşılması güç ifadeler, Metindeki anlaşılması güç ifadeler, Metindeki anlaşılması güç ifadeler, bizzat müellif tarafından yazılmış şerhtenbizzat müellif tarafından yazılmış şerhtenbizzat müellif tarafından yazılmış şerhtenbizzat müellif tarafından yazılmış şerhten yapılan yapılan yapılan yapılan    

alıntılaralıntılaralıntılaralıntılarla açıklığa kavuşturulmayla açıklığa kavuşturulmayla açıklığa kavuşturulmayla açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.a çalışılmıştır.a çalışılmıştır.a çalışılmıştır. Bu alıntılar metne köşeli parantezle ([…])  Bu alıntılar metne köşeli parantezle ([…])  Bu alıntılar metne köşeli parantezle ([…])  Bu alıntılar metne köşeli parantezle ([…]) 

yerleştirilmiştir.yerleştirilmiştir.yerleştirilmiştir.yerleştirilmiştir.    

Üçüncü cilt, giriş ve üç bölüm olarak düzenlenmiştir. Giriş’te çalışmanın teknik Üçüncü cilt, giriş ve üç bölüm olarak düzenlenmiştir. Giriş’te çalışmanın teknik Üçüncü cilt, giriş ve üç bölüm olarak düzenlenmiştir. Giriş’te çalışmanın teknik Üçüncü cilt, giriş ve üç bölüm olarak düzenlenmiştir. Giriş’te çalışmanın teknik 

boyutu, müellifin hayatıboyutu, müellifin hayatıboyutu, müellifin hayatıboyutu, müellifin hayatı,,,, mantığı inceleme konusu yaptığı eserler mantığı inceleme konusu yaptığı eserler mantığı inceleme konusu yaptığı eserler mantığı inceleme konusu yaptığı eserler ve bilgi anlayışı, mantık ve  ve bilgi anlayışı, mantık ve  ve bilgi anlayışı, mantık ve  ve bilgi anlayışı, mantık ve 

mmmmantığın konusuantığın konusuantığın konusuantığın konusu hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde  hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde  hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde  hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde kavramkavramkavramkavram((((tasavvurtasavvurtasavvurtasavvur)))) lar lar lar lar    mantığı mantığı mantığı mantığı 

ele alınmıştır. ele alınmıştır. ele alınmıştır. ele alınmıştır. ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs’ın yapısı göz önüne alınarak bu bölüm (1) ’ın yapısı göz önüne alınarak bu bölüm (1) ’ın yapısı göz önüne alınarak bu bölüm (1) ’ın yapısı göz önüne alınarak bu bölüm (1) Kavramlar mantığının Kavramlar mantığının Kavramlar mantığının Kavramlar mantığının 

ilkeleri ilkeleri ilkeleri ilkeleri ve (ve (ve (ve (2222))))    Kavramlar mantığının amacı: tariflerKavramlar mantığının amacı: tariflerKavramlar mantığının amacı: tariflerKavramlar mantığının amacı: tarifler alt başlıklarıyla incelenmişt alt başlıklarıyla incelenmişt alt başlıklarıyla incelenmişt alt başlıklarıyla incelenmiştir. İkinci ir. İkinci ir. İkinci ir. İkinci 

bölümde, bölümde, bölümde, bölümde, hükümhükümhükümhüküm((((tasdiktasdiktasdiktasdik)))) ler mantığı  ler mantığı  ler mantığı  ler mantığı ele alınmıştır. Bu bölüm de ele alınmıştır. Bu bölüm de ele alınmıştır. Bu bölüm de ele alınmıştır. Bu bölüm de ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs’ın içeriğine ’ın içeriğine ’ın içeriğine ’ın içeriğine 

dayanılarak (1) dayanılarak (1) dayanılarak (1) dayanılarak (1) Hükümler mantığın ilkeleri: önermeler ve hükümleriHükümler mantığın ilkeleri: önermeler ve hükümleriHükümler mantığın ilkeleri: önermeler ve hükümleriHükümler mantığın ilkeleri: önermeler ve hükümleri ve (2)  ve (2)  ve (2)  ve (2) hükümler hükümler hükümler hükümler 

mantığının amacı: kıyas ve hükümlerimantığının amacı: kıyas ve hükümlerimantığının amacı: kıyas ve hükümlerimantığının amacı: kıyas ve hükümleri başlıkları altında incelenmiştir. Üçüncü b başlıkları altında incelenmiştir. Üçüncü b başlıkları altında incelenmiştir. Üçüncü b başlıkları altında incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, ölümde ise, ölümde ise, ölümde ise, 

Semerúandí’nin müstakil bir başlık altında ele almadan kıyasın altına bir fasıl ile eklediği Semerúandí’nin müstakil bir başlık altında ele almadan kıyasın altına bir fasıl ile eklediği Semerúandí’nin müstakil bir başlık altında ele almadan kıyasın altına bir fasıl ile eklediği Semerúandí’nin müstakil bir başlık altında ele almadan kıyasın altına bir fasıl ile eklediği 

kıyasa bağlı konular ele alınmıştır. Ancak bu bölümde asıl üzerinde durulan konu, “ÀdÀbu’lkıyasa bağlı konular ele alınmıştır. Ancak bu bölümde asıl üzerinde durulan konu, “ÀdÀbu’lkıyasa bağlı konular ele alınmıştır. Ancak bu bölümde asıl üzerinde durulan konu, “ÀdÀbu’lkıyasa bağlı konular ele alınmıştır. Ancak bu bölümde asıl üzerinde durulan konu, “ÀdÀbu’l----

baóå ve’lbaóå ve’lbaóå ve’lbaóå ve’l----münÀôara” olmuştur. Bu konu, münÀôara” olmuştur. Bu konu, münÀôara” olmuştur. Bu konu, münÀôara” olmuştur. Bu konu, ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs’ı kendisinden ’ı kendisinden ’ı kendisinden ’ı kendisinden önceki ve sonraki eserlerden önceki ve sonraki eserlerden önceki ve sonraki eserlerden önceki ve sonraki eserlerden 

ayıran en önemli konudur. Diğer alt başlıklar, didaktik özellikteki özetlerden ibaret ve ayıran en önemli konudur. Diğer alt başlıklar, didaktik özellikteki özetlerden ibaret ve ayıran en önemli konudur. Diğer alt başlıklar, didaktik özellikteki özetlerden ibaret ve ayıran en önemli konudur. Diğer alt başlıklar, didaktik özellikteki özetlerden ibaret ve 

müellifin geleneğin bilgilerini özetinden ibarettir.müellifin geleneğin bilgilerini özetinden ibarettir.müellifin geleneğin bilgilerini özetinden ibarettir.müellifin geleneğin bilgilerini özetinden ibarettir.    

Sonuç kısmında Sonuç kısmında Sonuç kısmında Sonuç kısmında ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs’ın hem suret hem de içerik olarak bir değerlendirilmesi ’ın hem suret hem de içerik olarak bir değerlendirilmesi ’ın hem suret hem de içerik olarak bir değerlendirilmesi ’ın hem suret hem de içerik olarak bir değerlendirilmesi 

yapılmıyapılmıyapılmıyapılmış ve onu diğer mantık eserlerinden ayıran yönlerine vurgu yapılmaya çalışılmıştır.ş ve onu diğer mantık eserlerinden ayıran yönlerine vurgu yapılmaya çalışılmıştır.ş ve onu diğer mantık eserlerinden ayıran yönlerine vurgu yapılmaya çalışılmıştır.ş ve onu diğer mantık eserlerinden ayıran yönlerine vurgu yapılmaya çalışılmıştır.    
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Pehlivan, Necmettin, Critical Edition, Translation and Analysis of Shams alPehlivan, Necmettin, Critical Edition, Translation and Analysis of Shams alPehlivan, Necmettin, Critical Edition, Translation and Analysis of Shams alPehlivan, Necmettin, Critical Edition, Translation and Analysis of Shams al----Dín Dín Dín Dín 

Muóammad b. Ashraf asMuóammad b. Ashraf asMuóammad b. Ashraf asMuóammad b. Ashraf as----SamaSamaSamaSamarrrrqandí’s ÚısùÀsu’lqandí’s ÚısùÀsu’lqandí’s ÚısùÀsu’lqandí’s ÚısùÀsu’l----EfkÀr fí Taóúíúi’lEfkÀr fí Taóúíúi’lEfkÀr fí Taóúíúi’lEfkÀr fí Taóúíúi’l----EsrÀr, Ph. D.; AdvisEsrÀr, Ph. D.; AdvisEsrÀr, Ph. D.; AdvisEsrÀr, Ph. D.; Advisor:  or:  or:  or:  
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306.306.306.306.            

    This dissertation has been designed as three volumes. In first volume, critical  This dissertation has been designed as three volumes. In first volume, critical  This dissertation has been designed as three volumes. In first volume, critical  This dissertation has been designed as three volumes. In first volume, critical  

edition of asedition of asedition of asedition of as----Samaqandí’s Samaqandí’s Samaqandí’s Samaqandí’s ÚısùÀsu’lÚısùÀsu’lÚısùÀsu’lÚısùÀsu’l----EfkÀr fí Taóúíúi’lEfkÀr fí Taóúíúi’lEfkÀr fí Taóúíúi’lEfkÀr fí Taóúíúi’l----EsrÀrEsrÀrEsrÀrEsrÀr has been made. A has been made. A has been made. A has been made. Arabic text, as rabic text, as rabic text, as rabic text, as 

far as possible, divided into paragraphes according to topics and these paragraphes has been far as possible, divided into paragraphes according to topics and these paragraphes has been far as possible, divided into paragraphes according to topics and these paragraphes has been far as possible, divided into paragraphes according to topics and these paragraphes has been 

numerated to be in conformity with translation. In addition, numbers of lines numerated to be in conformity with translation. In addition, numbers of lines numerated to be in conformity with translation. In addition, numbers of lines numerated to be in conformity with translation. In addition, numbers of lines have beenhave beenhave beenhave been    

given, as far as possible, punctuation Marks have been used,given, as far as possible, punctuation Marks have been used,given, as far as possible, punctuation Marks have been used,given, as far as possible, punctuation Marks have been used, implicit or  implicit or  implicit or  implicit or explicit referencesexplicit referencesexplicit referencesexplicit references of  of  of  of 

the the the the author haveauthor haveauthor haveauthor have been indicated. been indicated. been indicated. been indicated.    

    Second volume consists of the translation of asSecond volume consists of the translation of asSecond volume consists of the translation of asSecond volume consists of the translation of as----Samaqandí’s Samaqandí’s Samaqandí’s Samaqandí’s ÚısùÀsu’lÚısùÀsu’lÚısùÀsu’lÚısùÀsu’l----EfkÀr fí EfkÀr fí EfkÀr fí EfkÀr fí 

Taóúíúi’lTaóúíúi’lTaóúíúi’lTaóúíúi’l----EsrÀrEsrÀrEsrÀrEsrÀr. To ensure the conformity with Arabic text . To ensure the conformity with Arabic text . To ensure the conformity with Arabic text . To ensure the conformity with Arabic text tttthe translation has been he translation has been he translation has been he translation has been 

numerated toonumerated toonumerated toonumerated too and number and number and number and numbers of the paragraphes and lines have been given. To explain the s of the paragraphes and lines have been given. To explain the s of the paragraphes and lines have been given. To explain the s of the paragraphes and lines have been given. To explain the 

obscure explainations, quotations have been made from the Author’ explatonary bookobscure explainations, quotations have been made from the Author’ explatonary bookobscure explainations, quotations have been made from the Author’ explatonary bookobscure explainations, quotations have been made from the Author’ explatonary book    on this on this on this on this 

book. These quotations have been located in book. These quotations have been located in book. These quotations have been located in book. These quotations have been located in […………] parantheses. parantheses. parantheses. parantheses.    

    Third volume has been designed as an intThird volume has been designed as an intThird volume has been designed as an intThird volume has been designed as an introduction and three chapters. In roduction and three chapters. In roduction and three chapters. In roduction and three chapters. In 

introduction, introduction, introduction, introduction, we havewe havewe havewe have presented some information about technical aspects of  presented some information about technical aspects of  presented some information about technical aspects of  presented some information about technical aspects of ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs, author’s , author’s , author’s , author’s 

life, his books in which he examined the logic, his understanding of knowledge, logic and life, his books in which he examined the logic, his understanding of knowledge, logic and life, his books in which he examined the logic, his understanding of knowledge, logic and life, his books in which he examined the logic, his understanding of knowledge, logic and 

topics of logic. In first chapter ttopics of logic. In first chapter ttopics of logic. In first chapter ttopics of logic. In first chapter the lohe lohe lohe logic of the concepts (gic of the concepts (gic of the concepts (gic of the concepts (taãavvurÀtaãavvurÀtaãavvurÀtaãavvurÀt) has been discussed.  t) has been discussed.  t) has been discussed.  t) has been discussed.  

Cosidering the form of “Cosidering the form of “Cosidering the form of “Cosidering the form of “ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs” this chapter has divided into two ” this chapter has divided into two ” this chapter has divided into two ” this chapter has divided into two sections: 1sections: 1sections: 1sections: 1) Principles of ) Principles of ) Principles of ) Principles of 

logic of the concepts, 2) Purpose of logic of the concepts.  In second chapter, logic of the logic of the concepts, 2) Purpose of logic of the concepts.  In second chapter, logic of the logic of the concepts, 2) Purpose of logic of the concepts.  In second chapter, logic of the logic of the concepts, 2) Purpose of logic of the concepts.  In second chapter, logic of the 

assents (assents (assents (assents (tatatataãdíúãdíúãdíúãdíú)))) has been discussed. This chapter, too, considering the  has been discussed. This chapter, too, considering the  has been discussed. This chapter, too, considering the  has been discussed. This chapter, too, considering the mattermattermattermatter of  “ of  “ of  “ of  “ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs”, ”, ”, ”, 

has been has been has been has been discussed indiscussed indiscussed indiscussed in two sections: 1) Principles of logic of the propositions: propositions  two sections: 1) Principles of logic of the propositions: propositions  two sections: 1) Principles of logic of the propositions: propositions  two sections: 1) Principles of logic of the propositions: propositions 

and it’s assents, 2) Purpose the logic of propositions: syllogism and it’s assents. Inand it’s assents, 2) Purpose the logic of propositions: syllogism and it’s assents. Inand it’s assents, 2) Purpose the logic of propositions: syllogism and it’s assents. Inand it’s assents, 2) Purpose the logic of propositions: syllogism and it’s assents. In third  third  third  third 

section, we discussed topics connected with syllogism,  which is not section, we discussed topics connected with syllogism,  which is not section, we discussed topics connected with syllogism,  which is not section, we discussed topics connected with syllogism,  which is not discussed indiscussed indiscussed indiscussed in seperate  seperate  seperate  seperate 

section section section section by Semerkandiby Semerkandiby Semerkandiby Semerkandi. But, the main topic discussed here is “disputation theory. But, the main topic discussed here is “disputation theory. But, the main topic discussed here is “disputation theory. But, the main topic discussed here is “disputation theory    ((((ÀdÀbu’lÀdÀbu’lÀdÀbu’lÀdÀbu’l----

bahå ve’lbahå ve’lbahå ve’lbahå ve’l----munÀôaramunÀôaramunÀôaramunÀôara)”.)”.)”.)”. This is This is This is This is the most important topic which disting the most important topic which disting the most important topic which disting the most important topic which distinguishes  “uishes  “uishes  “uishes  “ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs” from ” from ” from ” from 

antecedent and subsequent antecedent and subsequent antecedent and subsequent antecedent and subsequent logical wlogical wlogical wlogical works. Other orks. Other orks. Other orks. Other topics havetopics havetopics havetopics have been written in didactic manner  been written in didactic manner  been written in didactic manner  been written in didactic manner 

and asand asand asand as summary.  summary.  summary.  summary.     

    In the conclusion we have presented an analysis of “In the conclusion we have presented an analysis of “In the conclusion we have presented an analysis of “In the conclusion we have presented an analysis of “ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs”, considering it’s form ”, considering it’s form ”, considering it’s form ”, considering it’s form 

and matter, and matter, and matter, and matter, and triedand triedand triedand tried to point out the  to point out the  to point out the  to point out the difdifdifdifferent aspectsferent aspectsferent aspectsferent aspects of “ of “ of “ of “ÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀsÚısùÀs” compared with other ” compared with other ” compared with other ” compared with other 

logical logical logical logical wwwworks.orks.orks.orks.    
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