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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 
medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-
yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, üret-
tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 
arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-
laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-
niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 
bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 
kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-
kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-
deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-
katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk 
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 
kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 
boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 
tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-
vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-
mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Me-
dine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, 
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-
ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-
nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 
sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-
jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 
bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 
bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 
ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-
yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-
runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 
yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-
dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 
çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 
ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-
ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 
emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 
 Recep Tayyip Erdoğan

 Cumhurbaşkanı



SUNUŞ

Kendi özgün ilmî paradigmasını kurmuş olan medeniyetlerde tema-
yüz eden üç önemli ayırıcı vasıftan bahsetmek mümkündür. Bunlardan 
birincisi bu medeniyetin kendine özgü bireysel prototipi tanımlayan ve 
daha önceki medeniyetlerin prototiplerinden farklılaşan bir ben idraki-
nin oluşması; ikincisi, bu medeniyetlerin bilgi boyutunu şekillendiren 
farklı bir ilmî önderlik prototipinin ortaya çıkışı; üçüncüsü ise o mede-
niyetin tevarüs ettiği bilgi birikimini yeniden kuran özgün bir sistem-
leştirme faaliyetinde bulunmuş olmasıdır. Bu üç vasıf nazar-ı dikkate 
alındığında böyle bir medeniyet perspektifine sahip olmak, medeniyet-
lerin kuruluşunu, yükselişini ve muhtemel meydan okumalara karşı di-
renebilmesini sağlayan temel unsur olacaktır.

İslâmî paradigmanın esasını teşkil eden varlık-bilgi-değer sistemleri 
arasındaki bütünlük ve tutarlılık, İslâm medeniyet birikiminin tarihî sü-
rekliliğinin ve günümüzdeki geçerliliğinin en temel unsurudur. Bugün 
yeniden yorumlamak ve üretmek zorunda olduğumuz İslâmî paradig-
matik zeminin teorik ve metodolojik temelleri ancak ve ancak bu tarihî 
birikim ve geleneğin süreklilik unsurlarının berrak bir şekilde anlaşılma-
sıyla mümkün olabilir. Zira medeniyetimizin kadîm medeniyet birikim-
leriyle karşılaşma sürecinde âlimlerin gösterdiği gayretler sonucu ortaya 
konan paradigmatik sistemleşmenin bir benzerini bugün yaşadığımız 
çağda ortaya koymamız bir gerekliliktir.

Bu bağlamda; İskenderiye’den başlayıp Suriye, Irak ve İran üzerinden 
Horasan’a çekilecek bir jeo-kültürel hat, İslâmî dünya görüşünün kadîm 
medeniyet birikimi ile girdiği alışveriş ve hesaplaşma ilişkisine sahne olmuş-
tur. İslâm düşünce birikiminin en özgün yanı varlık-bilgi-değer düzlemle-
rinde ortaya koyduğu son derece tutarlı ve dayanaklı algılama biçimidir. 



Bu yüzden İslâm medeniyetinin çağlar boyu ortaya koymuş olduğu var-
lık-bilgi-değer bütünlüğünün adeta somut belgeleri olan ve yazma halin-
de kütüphanelerimizde bulunan nadide eserlerimizi neşrederek, kül-
tür tarihimiz hakkında daha kapsamlı bir bakış açısını yakalamamız 
gerekmektedir. Nitekim bu eserlerin müellifleri, eserlerinde sadece 
kendi düşüncelerini ortaya koymamışlar, aynı zamanda dönemlerinin 
entelektüel, sosyal, siyasi, ekonomik ve sanatsal atmosferi hakkın-
da da eşsiz kıymetteki bilgilerin bize kadar gelmesini sağlamışlardır.

Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, bilim, kültür ve sanat alanında kaleme alınmış olan bu eşsiz 
eserlere halkımızın ulaşmasını temin etmekte ve modern usullerle bu 
eserleri neşretmektedir. Şüphesiz kültürel bilincimiz, bu kıymetli eserler 
sayesinde geliştikçe ve yeni nesiller güçlü bir tarih bilinciyle yetiştikçe, 
sadece tarihi değil bugünü ve geleceği de daha iyi bir şekilde anlayıp 
anlamlandıracağımız muhakkaktır. Yeni nesiller bu çalışmalar sayesinde 
tarih bilinçlerini artırdıkça hem içinde bulunduğumuz çağı hem de gele-
ceği daha iyi anlamlandıracağımız açıktır.

 

 Ahmet Davutoğlu

 Başbakan



ÖNSÖZ

Bilim, kültür ve sanat alanında İslâm medeniyetinin üretmiş olduğu 
büyük mirasın önemli bileşenlerinden Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti 
birikimini tevarüs etmiş bir milletiz. Bunun doğal bir neticesi olarak dün-
yada en zengin yazma eser kütüphaneleri ve koleksiyonları bizim toprak-
larımızda bulunmaktadır. Hem milletimizin hem de mirasına sahip oldu-
ğumuz medeniyetlerin entelektüel hafızasını ve bilincini temsil eden bu 
eserler, bilimsel açıdan taşıdığı temel önemin yanında kültür, sanat, tarih, 
edebiyat gibi pek çok alan açısından da kıymet taşımaktadır.

Şüphesiz, medeniyetlerin hem inşasını hem de gelişmesini sağlayan en 
büyük etkenlerden birisi milletlerarası bilimsel ve kültürel etkileşimdir. 
Medeniyetler tarihine baktığımız zaman birbirinden etkilenmemiş, birbi-
rini etkilememiş herhangi bir medeniyetin olmadığı rahatlıkla müşahede 
edilebilir. Zira her büyük medeniyet diğer milletlerin tecrübelerinden ken-
disi için dersler çıkararak gelişimini sürdürmüştür. İslâm medeniyetinin 
pek çok din ve kültürün yanında çeşitli milletlerin tecrübelerinden de is-
tifade ederek ortaya koyduğu sentezi tevarüs eden Osmanlı, bu birikimi 
hem özümsemiş hem geliştirmiş hem de onun farklı coğrafyalara ve millet-
lere ulaşmasına katkı sağlamıştır. İşte bu etkileşim ve tecrübenin adeta ya-
zılı belgeleri mahiyetinde olan yazma eserlerimiz, kültür tarihimizin ihmal 
edilmemesi gereken en önemli kaynaklarıdır.

Kültürel hafıza ve kimliğimizin yazılı vesikaları konumunda bulunan 
yazma eserlerin özveriyle korunması, gelecek nesillere layıkıyla aktarılma-
sı ve günümüz insanı için erişilebilir kılınması hayati önem arz etmekte-
dir. Bu görevi kendisine temel hedef edinmiş bulunan Kültür ve Turizm



Bakanlığımıza bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, medeniyet 
mirasımıza ait eserlere sahip çıkarak bu eserlerin etkin bir şekilde yeniden 
inşasını amaçlamaktadır. İslâm kültür ve medeniyetimizin klasik eserlerini, 
çeviri, çeviri yazı ve tıpkıbasım çalışmalarının yanında içerik incelemeleri 
ile beraber yayınlayarak bu eserlerin ihtiva ettiği bilgi ve değerlerin bilim-
sel, kültürel ve toplumsal düzlemde anlaşılması ve yeniden yorumlanması-
na katkı sağlayacak yayınlar yapmak, ülkemizdeki kültürel bilinci yeniden 
canlandırmayı temin edecektir.

Horasan’dan Bosna’ya, Kırım’dan Yemen’e, İstanbul’dan Kahire’ye ka-
dar geniş kültürel coğrafyamızda bilim, sanat, felsefe, din, tarih ve diğer 
pek çok alanda ortaya konulan eserleri milletimizle buluşturmak, ülke ola-
rak bize yeni bir kültürel ivme ve bilimsel zenginlik sağlayacaktır.

  Mahir Ünal

 Kültür ve Turizm Bakanı
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GİRİŞ

19. Yüzyılın önemli düşünürlerinden biri olan Ali Sedâd (1857-1900), 
dönemin önemli tarihçilerinden biri olan Ahmed Cevdet Paşa’nın oğludur. 
Küçük yaşta Kur’ân okumayı öğrenmiş, Said Bey’den fizik ve kimya dersleri 
almış, Galata Sarayı Sultânîsi, Mahrec-i Aklâm ve Hukuk Mektebi gibi önem-
li okullarda mantık hocalığı yapmıştır. 1857 yılında doğan Ali Sedâd, 1900 
yılında 43 yaşında iken vefat etmiş ve Fâtih hazîresinde babasının yanına def-
nedilmiştir.1 Ali Sedâd’ın Fatma Â liye ve Emine Semiyye olmak üzere iki kız 
kardeşi vardır. Fatma Âliye, ilk Türk kadın romancısı olarak edebiyat tarihine 
geçerken Emine Semiyye, Avrupa’da öğrenim gördükten sonra İstanbul’da öğ-
retmenlik, Selanik’te öğretim müfettişliği yapmıştır. 

Ali Sedâd, Mekteb-i Sultânî’de okutulacak hendese-i resmiyeye dair eser-
lerin tercümanlığını yapmış, tercümesini yaptığı kitapların bütün hakkını 
Maarif ’e terk ettiği için rütbe terfii ile taltif edilmiştir.2 Şûrâ-yı Devlet azası 
olan Ali Sedâd’ın, 1879 Şam doğumlu Mehmed Muhiddin Efendi adında bir 
oğlu olduğu, dedesi Ahmed Cevdet Paşa ve babası Ali Sedâd’dan kalan eser ve 
kitapların varisi olması hasebiyle hak talebinde bulunduğu arşiv kayıtlarında 
yer almaktadır.3 

Ali Sedâd, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi Aristoteles mantık geleneğini devam 
ettirmekle birlikte kendisinden önceki mantıkçılardan farklıdır. Çünkü batı-
da gelişen anlayışları iyi tanımış ve buna dair önemli tartışmaları Türkiye’ye 
taşımıştır. En önemli eseri 1885 (h.1303) tarihinde basılan Mîzânu’l-Ukûl 
fi’l-Mantık ve’l-Usûl’dür. Bu eserin yazılış sebebi dikkat çekicidir. Babası Ah-
med Cevdet Paşa bir mantık kitabı yazmış ve adını oğluna izafeten Mi‘yâr-ı 
Sedâd koymuştur. Ali Sedâd, babasının bu iltifatına teşekkür etmek ve bir an-
lamda onun arzusunu gerçekleştirmek için Mîzânu’l-Ukûl’ü kaleme almıştır.

1 BOA. Hattı Hümayun No: 26/5; DİA, c. 2; s. 442, Necati Öner, “Türkiye’de 
Yeni Mantık Cereyanlarının İlk Habercisi: Ali Sedad”, Ankara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dergisi, Ankara 1957, s. 60. 

2 BOA. Hattı Hümayun No: 47/40, BOA. Hattı Hümayun No: 42/60
3 BOA. Hattı Hümayun No: 26/5, BOA. Hattı Hümayun No: 985/77790, BOA. 

Hattı Hümayun No: 165/235, BOA. Hattı Hümayun No: 672/49



16 GİRİŞ - Mantık ve Metodoloji

Mîzânu’l-Ukûl, Avrupa’da gelişen mantık akımlarına dair bilgilerin yer al-
dığı, kendi alanında yazılmış ilk telif eserdir. Bu eser, üç giriş (mukaddime), 
dört bölüm (kitap) ve bir ekten (lâhika) oluşmaktadır. Birinci mukaddimede 
tarihi bilgi, ikinci mukaddimede mantığın ta‘rif ve tesmiyesi, üçüncü mukaddi-
mede ise mantığın sübut ve sıhhatine değinilirken; birinci bölümde tasavvurât, 
ikinci bölümde tasdîkât, üçüncü bölümde metod (usûl), dördüncü bölümde saf-
sata, ekte (lâhika) ise “mantığın cebre tatbîki” başlığı altında Boole ve Stanley 
Jevons metodu (usûlü) yani riyazî mantık anlayışları ele alınmaktadır. Mîzâ-
nu’l-Ukûl, ülkemizde cebirsel mantığa ve metodolojiye yer veren kendi türü-
nün ilk orijinal eseri olma hüviyetini sahiptir. Ali Sedâd, eserinde Avrupa’da 
mevcut mantık anlayışlarını aktarmakla yetinmemekte, onların eleştirisine de 
yer vererek, bu alanda bir otorite olduğunu göstermektedir. 

Fransız matematikçilerinden Sone’nin eserini Hesâb-ı Tefâzulî ve Temâmî 
adı ile Türkçe’ye kazandıran Ali Sedâd’ın Mîzânu’l-Ukûl dışında mantığa dair 
Lisânü’l-Mîzân (İstanbul 1306/1889) ile fizik alanında Kavâidü’t-Tahavvülât 
fî Harekâti’z-Zerrât (İstanbul 1300/1883) adlı eserlerinin yanı sıra çeşitli ga-
zete ve dergilerde yayımlanan ilmî ve edebî makaleleri, ayrıca Arûz-ı Osmânî 
(İstanbul 1314/1897) adlı bir risâlesi bulunmaktadır.1

Bilimlerde metod konusu ülkemizde ilk defa 1861’de İtalyan mantıkçısı 
Gallupi’den çevrilen Miftahu’l-Fünûn’da ele alınsa da yukarıda da ifade ettiği-
miz gibi Ali Sedâd Avrupa’da doğan yeni fikirleri ilk defa ayrıntılı bir şekilde, 
eleştiriye de tabii tutarak Mîzânu’l-Ukûl’de ele almaktadır. Bu bakımdan me-
tod probleminin fikir hayatımızda ele alınışını Miftahu’l-Fünûn’la başlatmak 
daha doğru olur. Ali Sedâd’ın önemi, metod problemine daha geniş yer ver-
mesinde ve ilk defa, tümevarım, yüklemin niceliği ve riyazî mantıktan bahse-
dip, bunların tartışmasını yapmış olmasındadır. Ali Sedâd, Mîzânu’l-Ukûl’de 
çeşitli mantık akımlarına yer vermiş olmasına rağmen, yalnız bir aktarıcı du-
rumunda değildir. Kendi mantık anlayışı çerçevesinde ele aldığı görüşlerin 
olumlu ve olumsuz yönlerine de dikkat çekmektedir. 

1 DİA, c. 2; s. 442.
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Birinci mukaddime’de Sokrates ve Eflâtun’a atıflar yapmakla beraber man-
tık ilminin mantığın mu‘allim-i evvel olarak kabul edilen Aristoteles ile sis-
temleştiğini ifade eden Ali Sedâd, onun mantık eserlerinin Organon ismi al-
tında bir araya getirildiğine dikkat çekmektedir. Ali Sedâd’a göre Aristoteles’in 
bu eseri birkaç kez Arapçaya çevilmiştir. Ayrıca Ebû Yûsuf el-Kindî, mu‘al-
lim-i sânî Fârâbî, mu‘allim-i sâlis olarak kabul edilen İbn-i Sînâ gibi hukemâ 
Aristoteles’in söz konusu eserinden hareketle onun mantık anlayışı üzerinde 
önemle durmuşlardır. Eserlerinde onun mantık anlayışına yer verdikleri gibi 
şerhler de yazmışlardır.

Mütekaddimîn ehl-i sünnet ulemâsının da dini ilimlerde ve kelâm konu-
larında mantığın temel kaidelerini kullandığını ifade eden Ali Sedâd’a göre 
aslında mantığı reddettiği düşünülen âlimler mantığın temel kaidelerini değil, 
Organon bağlamında aktarılan meşşâîliğin bazı görüşlerini reddetmişlerdir.

Organon’un ilk kitabı olan ve on kategoriyi ele alan Kategoriler’e, yine Ka-
tegoriler’e giriş olarak yazılan ve beş tümeli ele alan Porphyrios’un İsagucî’sine 
atıfta bulunan Ali Sedâd, kategorilerin kelâmcılar tarafından reddedildiğine 
dikkat çekmektedir. Yine kelâmcılar, meşşâîler zihindeki ma‘lûmâtdan ibaret 
kabul ettikleri için beş tümeli reddetmişlerdir. Çünkü kelâmcılara göre beş 
tümel, zihnî varlıkları ifade etmektedir ve bunların hâricde karşılıkları yok-
tur. Daha sonra İslâm âlimleri kategoriler konusunu mantıktan çıkarıp, bir 
takım değişiklikler yaparak mümkün olduğu kadar metafizikten ayırmışlardır. 
Böylece müteahhirîn ehl-i sünnet âlimleri usûl-i felsefiyyeyi zararsız görüp, 
mantığı kabul etmişlerdir. Ali Sedâd’a göre tasavvurât, mantığın metafizik ko-
nularından ayıklanırken tasdîkât, mühendislikteki değişikliğe musait olmayan 
ilkeler gibi değişikliğe uygun değildir. 

Ortaçağ Avrupa’sında felsefenin, kilisenin egemenliği altında olduğunu 
ifade eden Ali Sedâd, Aristoteles’in mantık eserlerinin Müslümanlar yolu ile 
Avrupa’ya geçtiğine dikkat çekmektedir. Ali Sedâd, Müslüman âlimlerden ilim 
tahsil eden bazı Mûsevîlerin bazı Arapça kitaplarını yanlarında götürdükleri-
ni, bunlar arasında Organon’un Analitik yani kıyâs kısmının tercümelerinin de 
bulunduğunu ifade etmektedir. Bu eserler, Mûsevîler tarafından Arapça’dan 
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İbrânice’ye ve sonra da İbrânice’den Lâtince’ye tercüme edilmiştir. Ona göre 
Avrupa’da asıl atalet Bacon ve Descartes’ın uyarılarıyla ortadan kalkmaya baş-
lamıştır.

Bacon, Novum Organum adlı eseri ile Aristoteles’in mantığını ve kıyâsı red-
dedip, istikrâyı keşfetmeye çalışmıştır. Hâlbuki kıyâsın reddi ma‘kûl olmadığı 
gibi istikrâ da yeni keşfedilmiş bir metod değildir. Çünkü Aristoteles, Orga-
non’da istikrâya dâir ayrıntılı bilgi vermektedir. Descartes ise temel mantık 
kurallarını eleştirmeden ilimlerde tamamıyla değil kısmen kullanılan metod 
konusunu önemsemiş ve bu konularda önemli tespitlerde bulunmuştur. Ali 
Sedâd’a göre “mantık her ne kadar ulemâ-i İslâmiyye arasında ba‘zı mertebe 
dûçâr-ı ta‘dîlât olmuş ise bile esâsına dokunulamadığından ve Avrupalıların 
mantıkça olan ta‘dîlâtı hiç mertebesinde bulunduğundan hâlâ Aristoteles’in 
Organon nâm kitâbı eskimemiştir.”

Kitâplarımızda kıyâsın yanı sıra temsîl ve istikrâ konularının da mükem-
mel bir şekilde ele alındığını ifade eden Ali Sedâd, bazılarının bu konular 
hakkında yazılanların özetlerini görüp yanlış kanaate vardıklarına dikkat çek-
mektedir. Ona göre bazı İngiliz hukemâsı mantıkta ciddi değişiklikler yapa-
rak ve mantığı cebre uygulamaya çalışarak bir mantık makinesi îcâd etmeye 
çalışmışlardır. Bu tür çabalar mantığa hizmet olsa da “kânûn-i fikr” demek 
olan mantıkta bir değişikliğe sebep olmamıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse 
Ali Sedâd’a göre ne Bacon’ın ne de Descartes’ın yaptığı eleştiri ve çalışmalar 
Aristoteles’in mantığından bir şey eksiltmemiş, onun mantığına yeni bir şey 
katmamıştır.

İkinci mukaddime’de mantığın ta‘rif ve isimlendirilmesi üzerinde duran 
Ali Sedâd’a göre her ilmin bir konusu, bir amacı bir de metodu vardır. Fikrin 
tâbi‘ olduğu kuralları belirlemek mantığa ve bu kuralları çeşitli ilimlere uygu-
lamak metoda âiddir. Buna göre mantık asıl metoddur. 

Mantığı “hakîkate ta‘alluk etmesi i‘tibâriyle sûret-i tefekkürden bahseder bir 
ilimdir” yâhud “mechûlâta mûsil olması cihetiyle ma‘lûmâtdan bahseder bir 
ilimdir” şeklinde tanımlayan Ali Sedâd’a göre mantığın konusu “ma‘lûmât”, 
gâyesi fikrin doğru ve yanlışlığını ayırmaktır. Mantık bir âlet-i kânûniyyedir ki 
ona mürâca‘at edildiği zaman zihin fikirde hatâdan korunmuş olur. 
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Üçüncü mukaddime’de ilmin tasdîk ve tasavvurdan meydana geldiğini 
ifade eden Ali Sedâd hükümü, “bir emrin emr-i âhara gerek îcâben ve ge-
rek selben isnâdıdır” yâhud “Avrupa mantîkiyyûnunun ta‘bîrince iki mefhûm 
beynindeki nisbetin tasdîkidir” şeklinde tanımlamaktadır. Tasavvur ve tasdîk 
üzerinde duran Ali Sedâd’a göre bunların her biri bedîhî ve nazarî olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Bedîhî, fikir ile elde edilmeye ihtiyaç duyulmayan yani 
apaçık ilim iken, nazarî fikir ile elde edilebilen ilimdir. Lâ-edriyye (scepticis-
me) akımının görüşlerine de değinerek onların her şeyden şüphe duymalarına 
bazı itirazlar getiren Ali Sedâd, dönemden döneme bazı bilgilerin değiştiğini, 
bazılarının ise apaçık olduğunu ifade etmektedir. 

Birinci bölümde “tasavvurât” konusunu ele alan Ali Sedâd, öncelikle tümel, 
tikel kavramları, daha sonra kavramın mâhiyeti, hakikati, hüviyeti üzerinde 
durmaktadır. Tümel bir kavramın zihin ve zihin dışında karşılığının olup 
olmadığını tartışan Ali Sedâd, ma‘lûm ve mefhûm, mütevâtı’, müşekkek, 
müsâvî, mübâyin gibi kavram çeşitlerini örneklerle açıklamaktadır. “Îsâgûcî” 
başlığı altında beş tümel yani cins, tür, ayrım, hâssa ve araz üzerinde duran 
Ali Sedâd, tümel kavramın zâtî veyâ arazî, zâtî olanın cins, tür ve ayrım, arazî 
olanın ise hâssa veyâ araz-ı âmm olacağını ifade etmektedir. 

Tasavvurât başlığı altında ela aldığı tanımı (kavl-i şârih) Ali Sedâd “bir 
mefhûmun mertebesini ta‘yîn ve sâirinden temyîz etmek onu ta‘rîf eylemek 
olup bunu ifâde eden kavle kavl-i şârih denilir” şeklinde tanımlamaktadır. 
Ona göre bir mertebenin ta‘yîni o mertebeyi tamamiyle veya bazı özelliklerini 
zikrederek mümkün olduğu kadar sınırlandırmakla mümkündür. Ali Sedâd, 
tanımı hadd ve resm olarak ikiye ayırarak örneklerle açıklamakta ve tanımın 
şartlarına yer vermektedir. Bölme (taksîm), konusunu tanım konusuna ek ola-
rak ele alan Ali Sedâd bölmeyi, “küllün eczâsına taksîm ve tahlîli” ve “küllînin 
cüz’iyyâtına taksîmi” olmak üzere ikiye ayırmakta, her ikisine de örnek ver-
mektedir. 

İkinci bölümde “tasdîkât” ele alınmaktadır. “Tasdîki tam olan söze önerme 
denilir” diyerek önermenin unsurlarına dikkat çeken Ali Sedâd, önermenin 
bağını sadece “dır” ve “değildir” şeklinde değil, üç zamandan biri şeklinde 
gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. “Hava açıldı” ve “hava açılır” ve “hava 
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açılacak” önermelerindeki “açıldı” ve “açılır” ve “açılacak” ya da “hava açıl-
madı”, “hava açılmıyor” ve “hava açılmayacak” önermelerindeki “açılmadı”, 
“açılmıyor” ve “açılmayacak” fiilleri gibi. Bu önermelerden birinci grupta yer 
alanlar olumlu, ikinci grupta yer alanlar ise olumsuz önermelerdir. Ali Sedâd, 
başlangıçta önermeleri yüklemli ve şartlı olarak ikiye ayırmakta daha sonra 
bunların altında yer alan önerme çeşitlerine de yer vererek nitelik ve nicelikle-
rine dikkat çekmektedir.

“İki kazıyyeden birinin sâdık diğerinin kâzib olmasını bi’z-zât iktizâ edecek 
sûretde îcâb ve selb ile ihtilâflarına tenâkuz” denildiğini ifade eden Ali Sedâd, 
önermeler arasında hangi durumlarda çelişkinin gerçekleşeceğini örneklerle 
açıklamakta, ayrıca bu başlık altında kavramların çelişikliğine dikkat çekmek-
tedir. Ona göre “soğuk” ve “sıcak” ifadeleri birbirinin çelişiği gibi görünse de 
mantıkçı açısında birbirinin çelişiği değildir. Mantıkça burada aranacak tenâ-
kuz “harâret” ile “harâret değil/lâ-harâret” ve “burûdet” ile “burûdet değil/
lâ-burûdet” gibi ifadelerin arasındaki çelişikliktir. Ali Sedâd, bu durumu bir 
takım sembolerle izah etmektedir. Döndürme konusu üzerinde de duran Ali 
Sedâd, döndürmeyi tanımlayarak-yüklemli olsun, şartlı olsun - bir önermenin 
düz ve ders döndürmesinin yapılabileceğini örneklerle açıklamaktadır. 

Tasdîkâtın çeşitleri başlığı altında Ali Sedâd, şekk, tasdîk, i‘tikâd, zan, cehl-i 
mürekkeb, tahayyül kavramlarını tanımlayarak şekk, tahayyül ve vehmin ta-
savvurât; yakîn, cehl-i mürekkeb, taklîd ve zanın tasdîkât kabîlinden olduğu-
nu ifade etmektedir. Ona göre bir önerme ya yakîniyye ya taklîdiyye yâ zan-
niyye ya da cehliyye-i mürekkebeden olur. Yakîniyye; bedîhiyye ve nazariyye 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bedîhiyye, aklın düşünce ve akıl yürütmeye 
ihtiyaç duymaksızın kesin olarak onayladığı önerme demektir. “Bütün parça-
dan büyüktür” gibi. Nazariyye ise aklın bir delîl vâsıtasıyla onayladığı önerme-
dir. “Bir üçgenin iç açıları iki dik açıya eşittir” önermesi gibi. Daha sonra Ali 
Sedâd, taklîdiyye, zanniyye ve cehliyye-i mürekkebenin her birini tanımlayıp, 
açıklamaktadır.

Ali Sedâd bazı mantık kitaplarında beş sanat başlığı altında ele alınan öncül 
çeşitlerini bedîhiyyât ve zanniyyât başlıkları altında ele almaktadır. Bedîhiyyâtı 
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aklî ve hissi olarak ikiye ayırdıktan sonra, evveliyyât ile fıtriyyâtı sırf aklî olan, 
müşâhedât, mücerrebât, hadsiyyât ve mütevâtirâtı “bedîhiyyâtı hâriciyye” ola-
rak da isimlendirdiği hissi öncüller arasında zikretmektedir. Zanniyyât altında 
ise yakîn ifade etmeyen meşhûrât, makbûlât, müsellemât, maznûnât, vehmiy-
yât ve muhayyelâta yer vermekte her birine örnekler vermektedir. 

Bilinenlerden bilinmeyene ulaşmak için oluşturulan önermelere delîl de-
nir. Diğer bir ifade ile delîl “bir fıkradır ki bunun tasdîki diğer bir kazıyyenin 
tasdîkini müstelzim olur.” Delîlin sonuç verdiği önermeye “da‘vâ”, “netîce” 
veya “matlûb” denir. Kıyâs, istikrâ ve temsîli delîlin çeşitleri olarak kabul eden 
Ali Sedâd, delîl çeşitlerinin her birinin tanımlarını yaptıktan sonra kıyâsın 
şartlarına değinerek hangi tür öncüllerden hangi sonuçlara varılabileceğine 
dikkat çekmektedir. Örneğin, delîlin sonucu öncüllerin özel olanına tâbidir. 
Yine delîlin bir öncülü yakînî ve diğeri zannî ise sonucu zannî olur. Delîlin 
öncüllerinin ikisi de zannî olursa sonuç da zannî olur. 

Ali Sedâd, kıyasın kısımlarına istisnâî kıyâsı tanımlamakla başlar ona göre 
“netîcenin aynı veya nakîzi kıyâsda hem mâddeten ve hem de sûreten ya‘nî 
hey’et-i mecmû‘ası ile münderic olur ise ol kıyâsa kıyâs-ı istisnâî denilir.” İstis-
nâî kıyâsı, istisnâî-i müstakîm, istisnâî-i gayri müstakîm olarak ikiye ayıran Ali 
Sedâd’a göre eğer kıyâsda yer alan öncül, sonucun aynı ise istisnâî-i müstakîm, 
çelişiği ise istisnâî-i gayri müstakîm olarak isimlendirilir. Meselâ, 

Eğer mıknatıs şu cismi çekerse, o cisim demirdir
Lâkin mıknatıs onu çekiyor
O halde o cisim demir

Kıyasın sonucu birinci öncülde aynen yer aldığı için kıyâs-ı istisnâî-i müs-
takîmdir. Ve 

Eğer şu cisim demiri çekerse, o cisim mıknâtîsdır
Lâkin demiri çekmemektedir.
O halde o cisim mıknâtîs değildir
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Kıyasın sonucu birinci öncülde yer alan “o cisim mıknâtîstir” önermesinin 
çelişiği olduğu için kıyas-ı istisnâî-i gayr-i müstakîmdir. Ali Sedâd, söz konusu 
örneklerin aynı zamanda mukaddime-i şartıyye-i muttasıla olduğunu ifade 
ederek, şartıyye-i munfasılaya şu örneği vermektedir: 

Sayı ya çift olur ya tek olur
Bu sayı tektir
Öyle ise bu sayı çift değildir

Kıyâs-ı istisnâî dâimâ iki önermeden oluşur, birincisi dâimâ şartlı önerme 
için “mukaddime-i şartıyye”; ikincisi çoğunlukla “lâkin”, “ancak”, “hâlbuki” gibi 
bir tabîrlerle başladığından “mukaddime-i istisnâiyye” olarak isimlendirilir.

Ali Sedâd’a göre eğer sonuç kıyasta maddesi bakımından yer alıp, sûreten 
yer almıyor ise “kıyâs-ı iktirâni” olarak adlandırılır. Ali Sedâd, iktirâni kıysın 
unsurlarına değindikten sonra her kıyâsın bir sorunun, varılan sonucun da 
sorunun cevabı niteleğinde olduğunu aktarmaktadır. Buna göre “H, B midir?” 
sorusuna; 

H, E dir
E de B dir
Öyle ise H, B dir

Şeklinde cevap verilebileceği gibi 

H, B dir
Zîrâ H, E dir
Öyle ise E de B dir

Şeklinde de cevâp verilebilir. 

Ali Sedâd, kıyasın öncüllerinden küçük öncülün mü yoksa büyük öncülün 
mü önce zikredilmesi ile ilgili tartışmalara Fransızca kitaplarda yer alan bilgi-
leri ve İngiliz felsefeci Herbert Spencer’ın görüşlerini göz önünde bulundura-
rak değinmekte, müslüman âlimlerin çoğunlukla küçük öncülü önce, büyük 
öncülü sonra zikrettiklerini ifade etmektedir.
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Ali Sedâd’a göre eğer iktirânî kıyâsın iki öncülü de yüklemli olur ise 
“kıyâs-ı iktirânî-i hamlî” eğer öncüllerden biri veya ikisi de şartlı olursa “ik-
tirânî-i şartî” olarak isimlendirilir.

Örnek:

Her ne zaman güneş doğar ise gündüz olur
Gündüz olur ise aydınlık olur
Öyle ise güneş doğar ise aydınlık olur

Diğer bir örnek:

Cisim ya ma‘den olur ya nebât olur veyâhûd hayevân olur
Ma‘den ise cemâddır, nebât ise nâmîdir, hayevân ise hassâsdır
Öyle ise cisim ya cemâd veyâ nâmî veyâhûd hassasdır.

Ali Sedâd, kıyâs-ı mukassem, kıyâs-ı mürekkeb, mefsûlü’n-netâyic, mevsû-
lü’n-netâyic ve kıyâs-ı hulfîyi tanımlayıp birer örnek verdikten sonra iktirânî 
kıyasın mod ve şekilleri üzerinde durmaktadır.  

Kıyâsın modları önermelerin nitelik ve niceliklerinden, şekilleri ise orta 
terimin öncüllerde konu ve yüklemde aldığı duruma göre oluşur. İktirânî 
kıyâsın iki öncülü ile sonucundan ibaret olan üç önermenin her biri “tümel 
olumlu/mûcibe-i küllîye”, “tümel olumsuz/sâlibe-i külliye”, “tikel olumlu/
mûcibe-i cüz’iyye” ve “tikel olumsuz/sâlibe-i cüz’iyye” olabilirler. Bu durum-
dan yüzlerce mod elde edilebilir. Tümel olumlu önermeyi “م (M)”, tümel 
olumsuzu “ ل (L)”, tikel olumluyu “ح (H)” ve tikel olumsuzu “ب (B)” harfleri 
ile sembolleştiren Ali Sedâd, kıyasın dört şeklinin olduğunu ifade etmektedir. 
Ali Sedâd, bu şekillerin oluşum şartlarını izah ederek, onlardan toplam 19 
geçerli moddun sonuç verdiğini aktarmaktadır. 

Aristoteles’in üç şekil üzerinde durduğunu Câlinus’un dördüncü şekli or-
taya koyduğunu, İbn Sînâ ve Fârâbî’nin hatta asrımızdaki Avrupalı mantık-
çıların bile dördüncü şekle itibar etmediğini ifade eden Ali Sedâd, Kur’ân-ı 
Kerîm’de de kıyasın üç şeklinin mevcut olduğunun İsâgûcî şerhi Dürrü’n-nâ-
cî’de yer aldığını söylemektedir. Daha sonra Ali Sedâd, bu şekillerin her birine 
âyetlerden örnekler vermektedir. 
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Ülkemizde ilk defa yüklemin niceliğini ayrıntılı bir şekilde izah eden Ali 
Sedâd, mantıkta önermenin niceliği dendiğinde konun niceliğinin anlaşıldı-
ğını ancak 19. Yüzyıl İngiliz mantıkçılarının yüklemin de niceliği üzerinde 
durduklarını ifade etmektedir. Ona göre yüklemin niceliği fikrini Avrupa’da 
ortaya atan George Bentham, geliştiren ise William Hamilton’dur. 

Bu mantıkçılara göre yüklem, niceliği itibariyle iki yani tümel ve tikel, 
mahsûrâtı itibariyle ise 8’e ayrılmaktadır. Ali Sedâd, Thamson ve Spalding 
gibi bazı mantıkçıların yüklemin niceliğini 8 değil, 6 olarak kabul ettiklerine 
yer vermektedir. Ona göre yüklemin niceliği konusu üzerinde duran Avrupalı 
mantıkçılar, geçerli kıyasın modlarını 72’ye çıkararak Aristoteles mantığına 
yenilik getirdiklerini sanmışlardır. Ancak gerçekte durum böyle değildir. On-
lar durmu çok abartmış ve tabii yoldan ayrılmışlardır. Yüklemin niceliğinin, 
ilk defa Hamilton tarafından ele alınmadığını, eski mantıkçıların da bunu 
bilindiğini, fakat böyle bir şeyi “münharifattan” addettikleri için dikkate al-
madıklarını ifade eden Ali Sedâd, De Morgan’ın Hamilton’a yaptığı itirazlara 
yer vermektedir.

Avrupa’da Bacon’la başlayan metod ve tümevarım tartışmalarını fikir ha-
yatımıza aktaran Ali Sedâd, temsil konusunda temsili tanımlayıp bir örnek 
vermekle yetinirken, tümevarım üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmaktadır. 
Tümevarımı tanımlayıp tam ve eksik tümevarım şeklinde ikiye ayıran Ali Se-
dâd, kıyas ve tümevarımda yer alan “büyük terim”, “küçük terim” ve “orta 
terim”i karşılaştırmaktadır. Ona göre “Aristoteles’in kavlince kıyâsda hadd-i 
evsat vâsıtası ile hadd-i asğar ile hadd-i ekber mukâyese olunacak yerde hadd-i 
asğar vâsıtası ile hadd-i ekber ile hadd-i evsat mukayese olunur ise istikrâ’ 
olmuş olur.” 

Ali Sedâd, Stuart Mill ve Herbert Spencer’ın tümevarımı kıyastan daha 
fazla önemsediklerini, onlara göre aslolan akıl yürütmenin tümevarım oldu-
ğunu ifade eder. Ancak onların kıyas eleştirilerine karşı koyar ve yaptıkları 
eleştirilerin kıyasın öneminden hiçbirşeyi eksiltmediğine şu ifadelerle dikkat 
çeker: “Hâlbuki delillerin maddeleri onların dediği gibi istikra tariki ile bi-
linmek lâzım gelse bile, bundan kıyasın hizmetine halel gelmez. Yine kıyas 
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mukaddimâta göre neticesini verir. Lâkin istikrada istilzam tam bulunmadı-
ğından her zaman mukaddimâtına göre netice veremez.”

Delîlin formunun yanı sıra maddesi üzerinde de duran Ali Sedâd, delî-
li maddesi bakımından burhân, hatâbe, cedel, şi‘ir ve safsata olarak beş kıs-
ma ayırmaka bunları, mantık geleneğinde olduğu gibi “sınâ‘at-ı hams” olarak 
isimlendirmektedir. Burhân, hatâbe, cedel ve safsata hakkında kısa bilgiler 
verdikten sonra, şi‘ir hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmaktadır. Safsataya da 
üçüncü bölümde ayrı bir başlık ayırmaktadır.

Üçüncü bölümde “metod” konusu üzerinde duran Ali Sedâd, her ilmin bir 
metodunun olduğunu ifade etmektedir. Ali Sedâd, metod probleminin Avru-
pa’da gelişmesini övmekle beraber, bu problemin İslâm düşüncesi için yabancı 
olmadığını, asırlar boyunca, şer’î bilimlerde metod üzerine eserler yazıldığını, 
fakat her bilimi ilgilendiren metodun toplanmasıyla mantığa eklenmesinin 
XVI. asırdan bu yana ilk defa Avrupa’da yapıldığını “Avrupa hükemasının bu 
babda göstermiş oldukları terakki şayanı takdir olup bizde de metodun man-
tığa ilâve olunmasının zamanı gelmiştir” sözleri ile ortaya koymaktadır.1

Ali Sedâd’a göre metodun her şeyden önce amaca ulaştıran yolu belirleyici 
olması gerekir. Diğer bir ifade ile metod, “usûlün en mu‘tenâ işi her şeyden 
evvel maksada mûsil olan tarîkin ta‘yînidir”. Bu düşünce iledir ki, Ali Sedâd 
eserinde bilimlerde metod konusuna geniş yer vermiş, matematikte, tabiat 
bilimlerinde/tarihte metodtan bahsetmiştir. Ali Sedâd, matematik, tabiat bi-
limleri ve tarihi ayrı başlıklar halinde ele alarak, konularını, amaçlarını ve me-
todlarını anlatır. Bu arada, “ilahiyat”, “ulûmu şer‘iye”, “ulûmu lisaniye”yi de ele 
alırsa da, bunların metodlarını değil, daha çok konularını belirtmeye çalışır. 

Ali Sedâd, klasik mantık kitaplarında aşina olmadığımız riyâzî ilimlere ese-
rinde önemli yer ayırmaktadır. Eserini önemli kılan yönlerden biri de riyazî 
ilimlere yer vermesi ve bu konuda Avrupalı düşünürlerin görüşlerinden ha-
berdar etmesidir.

1 Bkz. Necati Öner, “Türkiye’de Yeni Mantık Cereyanlarının İlk Habercisi: Ali Se-
dad”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1957, s. 64, 67.
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Ali Sedâd sayı, mikdâr, hareket ve zamanı riyâziyyenin konuları arasında 
aktararak, bunların anlaşılmalarının hem sosyal bilimler hem de mühendislik 
ve cebir açısından önemli olduğunu bir takım örnekler vererek açıklamakta-
dır. Hareket ve zaman kavramları arasındaki ilişki üzerinde önemle duran Ali 
Sedâd, Newton ve Clarke gibi düşünürlerin zamanla ilgili görüşlerini aktar-
manın yanı sıra kelamcıların, özellikle de Mu‘tezile’nin konu ile ilgili görüş-
lerine yer vererek, Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh olduğunu ifade 
etmektedir. 

“Port Royal mantıkçılarının Euklides’e karşı dermeyân eyledikleri i‘tirâzın 
reddi” başlığı altında Ali Sedâd, da‘vâyı nakîzini ibtâl etmek sûretiyle kullanı-
lan isbât metodunun her ilimde kullanıldığını ve pek çok hakikati kolaylıkla 
ortaya çıkardığını ifade etmektedir. Ona göre Port Royal mantıkçıları, bir şe-
yin nakîzini ibtâl ile matlûbu intâc eden hulfî kıyâsı reddetmekle, tenâkuz, 
ahkâm-ı kazâyâyı ve kanûn-ı fikri reddetmiş olmaktadırlar. Port Royal man-
tıkçılarının Euklides’e karşı haksız eleştiriler getirdiğini ifade eden Ali Sedâd’a 
göre, Port Royal mantıkçıları “ibtal-ı nakîz ile intacı matlûb eden” burhan 
metodunu reddetmekle, aslında mantığı reddetmektedirler.

Ali Sedâd, tecrübe metodunu konu edinen tabîi ilimler üzerinde de dur-
maktadır. Ona göre insan, dış düyaya beş duyu ile muttali‘ olabilir. Tabîi ilim-
ler, beş duyudan hâlî olmadıkları için doğal olarak duyularla ilgilidir. Ona 
göre âlem a‘yân ile a‘râzdan ibârettir. A‘yân zâtı ile kâim olan olup, a‘râz ise 
zâtı ile kâim olamayıp a‘yân ile kâim olandır. Buna göre ma‘lûmât-ı hâriciyye 
ya a‘yâna veyâ a‘râza müte‘allik olmaktadır. Yine Ali Sedâd’a göre tabîi ilimler, 
iki kısımdır. Birinci kısmından “ilm-i târîh-i tabî‘iyyede”, ikinci kısmından ise 
“ilm-i hikmet-i tabî‘iyyede” bahsolunur.

Ta‘lîl konusu üzerinde ayrıntılı bir şekilde duran ve bir takım sembollerle 
örnekler veren Ali Sedâd ta‘lili, “tard”, “aks”, “deveran”, “sebr” kavramları bağ-
lamında ele almaktadır. Aklın ortaya koyduğu birçok yolun olduğuna dikkat 
çeken Ali Sedâd, yeni dönem mantıkçıların bunları dört madde halinde sıra-
ladıklarını ifade ederek her birini örneklerle açıklamaktadır. 
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Ali Sedâd, Mîzânu’l-Ukûl’da “ulûm-ı târihiyye” başlığı altından “ulûm-ı 
ahlâk” ve “usûl-ı târîh”in metodunu alt başlık olarak incelemektedir. Ona göre 
Avrupalı düşünürler, ilm-i rûh, ilm-i târîh ve lisâna müte‘allık olan ulûm-ı 
edebiyye, hukûk ve siyâsiyyât gibi tabî‘iyyât ve riyâziyyâtın dışında kabul et-
tikleri ilimleri birleştirip ahlâk ilimleri olarak isimlendirmişlerdir. Ancak son-
raki bazı Avrupalı düşünürler bu ilimleri tabîi ilimlere dâhil etmişlerdir. Ali 
Sedâd, bu ilimlerin tabîi ilimlere dâhil edilmesini doğru bulmaz. Ona göre bu 
ilimler tarihin bölümlerindendir. 

Ali Sedâd, tarihin metodunu ele alırken, “tabiat bilimlerinde metod ne ise 
tarihte de odur” der. Ona göre tabiat bilimlerinde ilk bilgiler gözlem ve de-
neyimle elde edildiği halde, tarihte, gözlem ve deneyimin yerini “ahbar” ve 
“asar” almaktadır. Tarih ilmini tanımlayan Ali Sedâd, tarihin sadece bir vakıayı 
ve toplumun durumunu aktarmaktan ibaret olmadığını zikretmektedir. İbn 
Haldun’un tarih metodunun kurucusu olduğunu ifade eden Ali Sedâd, onun 
bu metodu keşf etmesinin sıradan bir durum olmadığını vurgulmaktadır. Ay-
rıca Ali Sedâd, tarihî rivayetlerin araştırılması, eğer doğru iseler bilgi kaynağı 
olarak kabul edilmeleri, değiller ise red edilmeleri gerektiğine dikkat çekmek-
tedir. Ona göre dini kaynaklarda bile rivayet edilen akla ugun olmayan ya da 
doğru olmayan bilgiler var ise onlara dayanarak doğru bir tarih oluşturulamaz. 

İlâhiyyâta (metafizik) bir başlık ayıran ve ilâhiyyâtı tanımlayan Ali Sedâd, 
farklı grupların konu ile ilgili görüşlerine yer vererek, insanın âlemde gördü-
ğü durumlardan hareketle ilâhiyyâta müte‘allik bir fikir elde ettiğini buradan 
vâcibü’l-vücûdu isbâta kadar vardığını ifade etmektedir. Ayrıca şer‘î ilimleri 
konu edinen Ali Sedâd, Hz. Peygamberin ilâhî ahkâmı bize aktardığını, bu-
nun da kitâb ve sünnetten oluştuğunu aktarmaktadır. Kur’an’ın tevatür yolu 
ile bize ulaştığını ifade eden Ali Sedâd, sünnettin de son derece titiz bir çalış-
ma ile aktarıldığına dikkat çekmekte, kelamcıların konu ile ilgili görüşlerini 
değerlendirerek, şer‘i ilimlerin metodu ile ilgili birçok kitabın yazıldığını zik-
retmektedir. 

“İnsan işârât-ı mahsûsa ile zihnindekini ifâde ve iş‘âr edebilir ki bu key-
fiyyete lisân ta‘bîr ederler” diyen Ali Sedâd lisânı, “lisân-ı hâl” ve “lisân-ı kâl” 
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olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Lisân-ı hâl, insanın organlarının hareketlerin-
den ibaret olup, fıtrîdir. Yani çaba ve eğitime ihtiyaç duyulmaksızın herkes bu 
lisânı bilebilir. Diğer bir ifade ile lisân-ı hâl, ifâde olunan şeyle örtüşen veyâ 
ona uygun bir takım işâretlerden ibarettir. İnsanın yüz ifadesinden mutlu ya 
da mutsuz olduğunu bilmek veya parmakla bir şeyi göstermek gibi. Lisân-ı kâl 
ise insanın meramını lafız veya kelimelerden oluşan ses ile aktarmasıdır. Lisan-ı 
hal ile lisan-ı kal’ın birbirini tamamladığını ifade eden Ali Sedâd, özellikle 
hatiplerin daha etkili olmak için her ikisini bir arada kullandıklarına dikkat 
çekmektedir. Çince, Arapça, Osmalıca ve Türkçe gibi dilleri farklı özellikleri 
ile aktaran Ali Sedâd, tefekkürü ve kültürü zengin olan toplumların dillerinin 
de güçlü olduğunu ifade etmektedir. Lisân ile idrâk kavramları üzerinde de 
duran Ali Sedâd’a göre lisân ile idrâk birbirlerinden farklıdır. Birincisi nutk-ı 
zâhirî, ikincisi nutk-ı bâtınî demektir.

Ali Sedâd, lisan ilimlerini ele aldıktan sonra “Ba‘zı Avrupa Hukemâsının 
Tevhîd-i Elsine Fikri” başlığı altında bütün dilleri bir dilde toplama fikrini 
değerlendirmektedir. Ona göre her ne kadar bazı Avrupalı düşünürler bütün 
dilleri bir dilde toplamanın mümkün ve kolay olduğunu ileri sürüyorlarsa da 
bu mümkün değildir.

Mantıkta yanlışları bilmenin önemli olduğunu ifade eden Ali Sedâd, 
Mîzânu’l-Ukûl’un eki olan “Mantığın Cebre Tatbîki” başlığından önce safsata 
ve muğalata üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmaktadır. Ekte (lâhika) mantığın 
cebre tatbîki üzerinde duran Ali Sedâd, Boole ve Stanley Jevons’un metodları 
üzerinde durmaktadır. Ali Sedâd, her iki mantıkçının mantığı cebire nasıl uy-
guladıklarını sembollerle ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Aristoteles mantığının yanında yeni bir mantık sistemi kurma fikrini ilk 
defa Leibniz ortaya atmış, bu fikri XIX. asır İngiliz mantıkçılarından Boo1e ve 
Stanley Jevons geliştirerek bir sembolik mantık kurmaya çalışmışlardır. Sem-
bolik mantıktan ilk defa memleketimizi haberdar eden ise Ali Sedâd’dır. Boo-
le, riyazî mantık üzerine ilk eserini 1853’de yazmış, Ali Sedâd 1885’de yayın-
ladığı Mîzânu’l-Ukûl’da riyazî mantığı açıklamaya çalışmıştır. Ali Sedâd, riyazî 
mantığı açıklamakla birlikte onun taraftarı değildir. O, Aristoteles mantığına 
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bağlı olduğu için riyazî mantık anlayışını küçümsemez. Ancak bu anlayışı kül-
fetli bulur ve çıkmaza saptığını düşünür. 

Sonuç olarak, mantık konularını, mantık kitaplarından aşina olduğumuz 
tarzın dışında ayrıntılı bir şekilde ele alan Ali Sedâd, mantığın “bilimlerde me-
tod” bölümünde, her bilimi ayrı ayrı inceleyerek, bilimlerin konuları, gelişme-
leri, prensipleri üzerinde durmuş, mantıktan çok bilim felsefesi yapmıştır. Ali 
Sedâd’dan sonra yeni tarzda yazılan mantık kitaplarında da zaman zaman aynı 
durum devam etmiş, metod problemi incelenirken, mantığın birinci bölümü, 
yani suri mantıkla bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. 

Ali Sedâd, asırlar boyunca bütün fikir hayatımıza hâkim olan Aristoteles’in 
mantık anlayışına bağlı kalmıştır. Fakat bu bağlı kalış, kendisinden önce ge-
len mantıkçılardan kısmen farklı bir durum arz etmektedir. Bazı mantıkçılar, 
geleneğe bağlı kalarak, Aristoteles mantığını kılı kırk yararcasına işlemiş, de-
falarca yazılmış ve söylenmiş şeyleri tekrar etmişlerdir. Ali Sedâd ise mantığın 
Avrupa’daki gelişmesinden haberdar olmuş, İslâm gelenek çemberinin dışına 
çıkarak, yeni fikirlerin tartışmasını yapmış; Aristoteles mantığını savunarak, 
onun bilinçli bir taraftarı olmuştur. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Ali Sedâd, 
riyazî mantık taraftarı olmamakla beraber, riyazî mantığı fikir hayatımıza dâ-
hil etmesi, takdire şayan bir durumdur. Çünkü onun amacı, memleketimiz 
için bilinmez, fakat Avrupa fikir dünyasınca bilinir bir mantık anlayışından 
fikir hayatımızı haberdar etmektir.1 

Bu kitabın basımı için bizi teşvik eden ve hazırlık aşamasında her türlü ko-
laylığı sağlayan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı sayın Prof. Dr. Muhit-
tin Macit’e, Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı sayın Yrd. Doç. Dr. Ferruh Öz-
pilavcı’ya, eserin bir kısım tashihlerini üstlenen Yrd. Doç. Dr. Elif Baga’ya ve 
Nimet Ferah’a teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

1 Bkz. Necati Öner, agm., s. 66-69.
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TAHDÎS-İ Nİ‘MET

Ân be ân meşhûd -ı bâsıra-ibtihâcımız olan bunca terakkiyât -ı 
ilmiyye , mahzâ  kâffe-i âmâl-i hümâyunu âmme-i Osmâniyyân ’ın 
istikmâl -i sa‘âdet  ve selâmetine masrûf olan zât -ı akdes-i hazret-i 
pâdişâhî[nin] cümle -i âsâr -ı celîlesinden bulunduğu bâhir olmakla 
şu terakkiyâtın husûlüne vâsıta  olan bendegân-ı ma‘ârifcûyân zîr-i 
cenâh-ı müstevcibü’l-felâh-ı humâyûn-ı ebed-makrûnda bulun-
dukça ulûm  ve fünûn  yevmen fe-yevmen terakkî  edip daha nîce 
muhassenât ve âsârın hayyız-ı husûle geleceğinden şüphe olma-
makla, terakkiyât-ı hâzıradan her biri parlak bir istikbâlin şâhididir. 

İşte şu hakîkati idrâk  ile bu abd-i âcizler dahi öteden beri 
me‘ârif -mendân-ı Osmâniyyân ’ın gencîne-i efkâr  ve ebkâr-ı âsâr -ı 
ber-güzîdelerini neşr ü ta‘mîm  etmek sûretiyle âmâl-ı mukadde-
se-i meşrûhaya hizmet ile îfâ-yı vazîfe-i nazîfeye teşmîr-i sâ‘id-i ih-
timâm eylemiş idik. 

Çok şükür bu emel ve arzumuzun cilverger-i minassa-i husûl  
olmakta bulunduğunu gördük. Bizim için böyle bir medâr -ı mef-
haret ve mübâhâtın husûlünde himmet-i mahsûsaları mebzûl olan 
efendilerimize karşı lâzime-i teşekkürün îfâsından âciz bulunduğu-
muz derkârdır.

Elhakk, nîce âsâr -ı nefîsesiyle mağbût-ı a‘sâr ve ezmân olup 
nâm-ı âlîleri sâmi‘a-res-i mefharet oldukta kulûbda bir hiss-i 
şükrân peydâ olmamak mümkün  olmayan fâzıl-ı yektâ ve edîb-i 
bî-hemtâ devletlü Cevdet Paşa Hazretleri’nin mâ-hasal-ı kalem-i 
me‘âlî rakamlarıyla kütübhânemizi tezyîn etmek üzere Mi‘yâr-ı 
Sedâd ve Âdâb-ı Sedâd nâm eserlerin def‘a-i sâniye olarak tab‘ ü 
neşr ine muvaffak olmuş iken, asr-ı saâdet-i Hazret-i Sultan Abdül-
hamîd Hân î’nin yetiştirmekte olduğu ezkiyânın ser-âmedânından 
ve şûrâ-yı devlet a‘zây-ı kirâmından olup muşârun-ileyh hazretle-
rinin mahdûm-ı necâbet-mevsûmları bulunan sa‘âdetlü Sedâd Bey 
Efendi Hazretleri’nin bu kerre onlara medhal  ve lisânımızdaki kü-
tüb -i Mantık  ’ı mükemmil  ve mütemmim





34 TAHDÎS-İ Nİ‘MET - Mantık ve Metodoloji

olmak ve ma‘ârif -i şarkiyye ve garbiyyenin muhassenâtını câmi‘  
bulunmak üzere tertîb ve te’lîfine bezl-i himmet buyurdukları 
Mîzânu’l-Ukûl fi’l-Mantık ve’l-Usûl nâm eser-i celîlin min gayr-i 
haddin tab‘ına muvaffakiyetimiz evlâd-ı vatana bihakkın hiz-
met-i müftehirede bulunmak arzumuzu îsâl -i hadd-i ikmâl eyle-
miş olduğundan kalbimiz surûr ve hubûr ile mâlâmâl olmuştur. 

E‘âzım-ı üdebâ-yı Osmâniyye ’nin hemân kâffesi tarafından al-
kış ve tahsînlerle kabûl edilmiş olan mezkûr kitâb -ı fevâid -nisâbı  
vücûda getirmiş olmalarından dolayı mîr-i muşârun-ileyh hazret-
lerini âcizâne tebrîk ve teşne-dilân-ı ma‘rifete böyle bir menba‘-ı 
fûyûzâtın irâ’esiyle iktisâb -ı fûyûzâtın nisâb-ı mübâhât eyleriz.

 Tâbı‘lar
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[TAKRİZLER]

Tabîb-i Edîb İzzetlü Hüseyin Hulkî Bey
Efendi’nin Takrîzleridir

Her biri bir gâyete vusûl  maksadı için mâzînin tetâbu‘-ı a‘sâr  
ile pek muzlim edvârında kalmış bulunan bir zamândan bugü-
ne değin ulûm  ve fünûn -ı şettâ cem‘  ve tedvîn  edilegelmektedir. 
Lâkin mukaddemleri beşeriyyetin fıkdân-ı ma‘lûmât  ve noksân-ı 
keşfîyyât ı ve ashâb-ı ilmin adem-i meleke  ve istihkâr-ı tecrübe  
etmeleri sebebiyle bi’t-tab‘ birçok hayâlât  ulûmun mebâhis -i cid-
diyyâtına dâhil [olmuş] ve pek çok ulûmda dahi mevzû‘  ve gâye-
lerinde tecvîz  olunan müsâmahadan dolayı büyük bir karışıklık 
hâsıl  olmuş idi. 

Beşeriyyetin mahsûl-ı idrâkâtı olan ulûm  ve fünûndaki bu 
karışıklık gitgide edilen keşfiyyât  sâyesinde terakkiyât -ı fikriy-
ye-i âlemce hâsıl  olan inkılâbât  arasında az çok asr-ı ahîre kadar 
devâm edegeldi. 

Daha birkaç seneye gelinceye kadar kevâkibin harekâtında 
havâdisât-ı arziyye ve beşeriyyenin esbâbını görecek derecede na-
zar  sahibi ehl-i nücûm ve iksîr-i a‘zam keşfiyle ecsâmın tağyîr -i 
tabî’atına ve insanın temdîd-i hayâtına çâre-i vusûl  arayan erbâb-ı 
ulûm  az değil idi.

Itnâb-ı kelâma ne hâcet! Merdûd-ı fezâ-yı hızlân esfeli’s-
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sâfîlîn olan beşerin kâlâ-yı kâlbüd-i behîmiyyeti hiyâtat-hâne-i 
tabî‘atın mikrâs-ı kavânîni hükmüne tâbi‘  bulunduğu hakîkati 
daha birkaç seneden beri kabûl olunmaya başlamıştır. 

İşte ilm  ü fen  nâmıyla insanlar arasında i‘tibâr  bulmuş olan bu 
hayâlât  ve efkâr -ı vâhiye sâikasıyla bir aralık İlm-i Hey’et , İlm-i 
Nücûm ’a; ve ecsâmın tağayyür-i terkîbâtı hînindeki havâdisden 
bahseden Kimyâ -yı Fennî (Chimie), kalb-i hakâikten bâhis olan 
Kimyâ-yı İksîrî ’ye (Alchimie); ve Mantık  ve daha birçok şeyler 
Felsefe  ve İlm-i Mâverâi’t-Tabîa ‘ya ve pek çok ciddî ve hayâlî  
ilimler dahî yek diğere karıştırılmışlar idi. 

Ma‘lûmât-ı beşeriyye müfredâtı olan ulûm  böyle bir herc ü 
merc  hâlinde pek çok zamânlar kaldı.

Bir de sonraları ulûmun kâffesi mürûr -ı zamân  ve tetâbu‘-ı 
tecrübe  ve idmân ve tekessür -i ma‘lûmât sâyesinde yavaş yavaş 
hayâlâttan tefrîk edilmeye ve ekserîsi de mevzû‘larının şümûllü 
bulunması veya ulûm -ı sâire mevzû‘larıyla müşterek  olması ha-
sebiyle birkaç fer‘a taksîm  veyâhûd diğerleriyle tevhîd olunmaya 
başladı. Diğer taraftan dahî yeni yeni edilen keşfiyyât  cem‘  oluna-
rak ulûm hâline vaz‘  olundu. Bu sûretle ma‘lûmât-ı beşeriyyenin 
sûret -i tertîb ve tanzîmi husûsunda terakkiyât -ı mütemâdiye-i 
fikriyye nisbetinde bir inkılâb-ı küllî  hâsıl  oldu.

Esbâb-ı ânife sâikasıyla bir aralık Kimyâ -yı Fennî, Kimyâ-yı 
İksîrî’den
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ve İlm-i Hey’et , [İlm-i] Nücûm’dan ayrıldı ve Kimyâ-yı İksîrî  ile 
İlm-i Nücûm  hayâlât  olmak i‘tibâriyle gayyâ-i nisyâna atıldı. 

Daha sonraları Kimyâ -yı Uzvî, Kimyâ-yı Ma‘denî ’nin karbon  
bâbına aid bir bahis  olmak üzere i‘tibâr  olundu.

Ve ulûm -ı cedîdeden İlm-i Hayât , insânı, Mâ-verâu’t-tabîa[-
nın] fezâ-yı ceberûtî sinden alarak hayevânâtın silsile-i nâsûtiyye-
 sine idhâl eyledi.

Linguistik  (İlm-i Elsine ) tefhîm-i hissiyyât  ve tebyîn-i tees-
sürât ın yani muhassalât-ı dimâğiyye nin âsâr -ı sadâiyye sûretin-
de incilâ-pezîr-i beyân  olması keyfiyyetinin dahî kavânîn -i sâbi-
te -i tabî‘iyyeye merbût  bulunduğunu ve bu sebeble elsine  gibi 
kudemânın âsâr-ı hevâiyye kabîlinden zannetdikleri mahsûlât-ı 
dimâğiyyenin suver -i teşekkülâtı ile te‘azzuvât-ı hayevâniyye ara-
sında bir fark olmadığını isbât  eyledi.

Beri taraftan Fizyoloji  dahî insanın kâffe-i alâ’im-i zekâsı[nın] 
kıhf-ı azmîsi derûnundaki dimâğ  denilen uzvun mahsûsâtından 
olduğunu tebyîn eyledi. 

Emrâz-ı akliyye, İlm-i Emrâz ’ın âfât-ı asabiyye  bahsinin bir 
kısmını teşkîl etmeye tahsîs edildi. 

İşte ulûmda meşhûd  olan bu tekallüb ve terakkiyât  bir dere-
ceye vardı ki insana mevhibe-i fâtıra-i kudret olan nutk  hâssa -i 
celîlesinin bile merkez ve menşe’i dimâğın bir kısmı olduğu ve 
kavâ‘id -i asliyyesinin de dimâğı idâre edegelmekte olan kavanîn-i 
tabî‘iyye
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taht-ı te’sîrinde bulunduğu iddi‘â  ve hattâ isbât  dahî edilmeye 
başladı.

Yani İlm-i Mantık , Fizyoloji -i Dimâğî’nin bir ciheti olmak 
üzere kabûl olunacağı zâhir  olmaya yüz tuttu. 

Asrımızda ulûmun terakkiyâtı bu zirve-i kemâle doğru ilerle-
mektedir.

Hakîkaten, her bir fikir meslek-i perverîden tecrîd -i muhâ-
keme  edilecek olur ve en büyük ashâb-ı mantığın ârâ-yı sâibe-
leri hâdde-i tedkîkten geçirilir ise mefhûmât -ı mücerrede mec-
mû‘u zannolunan İlm-i Mantık ’ın pek kavî  esâslar ile ma‘lûmât-ı 
mu‘ayyeneye müstenid olduğu ve bu cihetle ahkâm -ı akl  ü fikr  
dahi ulûm -ı sâire mevzû‘âtı gibi kavanîn-i sâbite  tahtında mazbût  
bulunduğu derk olunur. 

Hiç şüphesiz istikbâl-i Mantık -ı Mutlak, dimâğın mevzi‘-i 
nutk  olan üçüncü fass-ı yesârîsinin Fizyoloji  mebhasından ibâret 
olacak ve mesela bugünkü günde şerâyîndeki demin kavânîn -i 
sâbite -i hikemiyye ile nasıl cereyân ettiği biliniyorsa bir gün ge-
lecek ahkâm -ı akl  ü fikrin dahi böylece mazbût  ve basît  kavânîne 
tâbi‘an cilâ-sâz-ı idrâkât  ola geldiği görülecektir. 

Bu zamân  bize pek uzak değildir. 

Vaktiyle bir rakkâsın hareketi ne vecihle serâir-i tabî‘atı zalâm-ı 
istitâr içinde görebilecek bir basîretle halk olunmuş bulunan bir 
Galile’ye küre-i arzın etrâf-ı Şems’de tavâfını ihtâr etti ise
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yakında bir fizyolojiste dahî küçük bir tecrübe  veya âdî bir hâ-
dise-i dimâğiyye İlm-i Mantık ’ı kâffe-i teferru‘âtıyla fezâ-yı mü-
cerredâttan alıp cümcüme denilen ve mahfaza-i idrâkât -ı beşer 
olan sandıkça-i azmi derûnuna idhâl ve bu sûretle mâddiyyât ile 
hemhâl ettirecektir. 

Avrupa ’da terakkiyât -ı ilmiyye  bu derecelere varmış iken mül-
kümüzde yalnız nâm-ı ma‘rifet -ittisâm-ı sa‘âdetlerine nisbetle 
benâm olan Mi‘yâr-ı Sedâd nâm eser-i celîl şark mantıklarının 
en müfîd  ve münakkahı bulunmak haysiyyeti ile bir mi‘yâr-ı 
cevâhir-i akl  ü idrâk  olmak şerefini her vakit hâiz olduğundan 
kitâbhâne-i şarkın bâlâ-hücre-i i‘tibârında bırakıldıktan sonra 
Aristo ’nun peyrevliğinde pâ-bend-i istikrâr olarak vücûda getiri-
len âsârdan başka bir şey göze çarpmaz.

Hâlbuki bâlâda tafsîl olunduğu üzere sinîn-i ahîrede Avru-
pa ’da ulûm  ve funûnca terakkiyât -ı külliyye vücûda gelmiş ve 
tabî‘î miftâh-ı ulûm  olan İlm-i Mantık  dahî bâlâda arz olunan 
mertebe-i teceddüde ve hemân ulûm-ı tabî‘iyye dâiresine duhûle 
yüz tutmuş olduğundan İlm-i Mantık ’ın hâl-i hâzırını lâyıkıyla 
zabt  edecek ve lâ-siyyemâ ulemâ -yı şarkın ârâ-yı sâibe leri ile mü-
dakkikîn-i garbın efkâr -ı sedîdelerini mütenâzıran karşılaştırarak 
ve mukâyese ve tedkîk  eyleyerek mantığın hey‘et-i umûmiyyesini 
her bir vecihle nazar -ı mütâla‘a önüne vaz‘  eyleyecek bir esere 
asrımızda ihtiyâc-ı küllî  var idi.

İşte Osmanlılar’ın terakkiyât -ı ilmiyyece şimdiye değin gü-
zerân
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etmiş olan eyyâm-ı sa‘y ve verzişlerini bi-hakkın en şereflisi ad-
dolunmak lâzım  gelen asr-ı ma‘rifet  pirâye-i hazret-i tâcdârînin 
sâika-i teşvîkâtında meydâna geldiğine şüphe olmayan Mîzâ-
nu’l-Ukûl fi’l-Mantık  ve’l Usûl bu ihtiyâcı -me‘a ziyâdetin- def‘ 
eyledi. 

Âsâr-ı hâme-i sedîdânelerinden olan bu eser-i âlî-kadr mül-
kümüzde emsâli nâ-mesbûk bir te’lîf -i behîn olduğu gibi İlm-i 
Mantık ’a dâir memâlik-i garbiyye de dahî destgâh-ârâ-yı tab‘ olan 
âsâr -ı cedîdeden mevzû‘unda olan şümûl  hasebiyle daha vâsi‘ ve 
daha câmi‘dir. Çünkü şark mantıkçıları eserlerinde Aristo  ile hü-
kemâ -yı İslâmiyye’nin efkârını zabt  etmek ile iktifâ ettikleri gibi 
Avrupa  ehl-i mantığı te’lîflerinde Aristo’nun efkârından sonra 
Descartes  ve Bacon  gibi felâsife -i garbın âsârından derhâl skolas-
tiklerin heyûlâ -yı münâkaşâtına dalarak şarkın hıred-firîb-i âlem 
olan mesâ‘î-yi idrâkâtını unuturlar.

Hâlbuki Mîzânu’l-Ukûl bir kefesinde şarkın defâin-i idrâkâtını 
ve diğer kefesinde garbın hazâin-i efkârını cem‘  etmiş bir mîzân -ı 
kemâl tavsîfine çespân bir eser-i mefkûdu’l-emsâldir. 

Mesâ‘î-yi ma‘rifet  ve âsâr -ı medeniyetleri hakîkaten câlib-i 
takdir-i kâffe-i ‘âlemiyân olan İslâm’ın çîre-destî-yi san‘atlarının 
birçok âsârı Irak ve Endülüs  sahrâlarında rîk-i harâbî altında 
mestûr ve akıl ve zekâlarının dünyalar değer birçok mahsûlâtı 
dahî kütübhânelerde târ
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ü bûd-ı ankebût arasında kalarak enzâr-ı müdekkikîn den mehcûr 
bulunmakta olan zamânımızda Mîzânu’l-Ukûl ulemâ -yı İslâmiy-
ye’nin pek çok efkâr -ı dehâ-numûnânelerini pek güzel bir sûretle 
cem‘  etmiş bulunmak münâsebeti ile el-hakk misli bulunmaz bir 
eser olmak üzere meydân-ı intişârda teferrüd  edecektir.

Mîzânu’l-Ukûl garbın bugünkü veleh-bahş-ı şu‘ûr olan âsâr -ı 
terakkiyâtının ahkâm -ı fikriyyesini kemâl-i tedkîk  ile hâdde-i tah-
kîke çektiği gibi âsâr-ı İslâmiyye’yi dahî tedkîk eyleyerek mâzînin 
şimdiye değin taharrî  edilmemiş olan bu cihetlerine de tevcîh-i 
nazar  etmiş ve böylece İslâm hazâin-i âsârında dahî ahkâm-ı akla 
dâir birçok cevâhir-i hakâik  bu mîzân  sayesinde pâzâr-ı istifâdeye 
konmuş oluyor.

Ba‘de-mâ bu mîzân -ı dakîkü’l-‘ıyâr sâyesinde hakîkaten şark 
ve garbın ve kurûn-ı sâbıka ve hâzıranın cevâhir-i idrâkâtı bir sıh-
hat -i hurde-şükâfâne ile tartılacaktır. 

Hele Mantık  miftâh-ı ulûm  olmak haysiyyeti ile bu yolda bir 
eserde kâffe-i ulûmdan bir nebze bahs olunmak veya hiç olmaz 
ise bir misâl getirilmek muktezayât-ı mantıktan olduğu halde 
birçok te‘lîfât bu meziyetten ârî ve hâlbuki Mîzânu’l-Ukûl her 
bir ilimden îrâd -ı misâl ettiği gibi fünûnun en nâzik mesâil  ve 
mebâhisinden de bi’l-münâsebe bahs eylemek cihetiyle ulûmun 
en dakîk nukâtını dahi havî olduğundan bilâ-mübâlağa kilid-i
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gencîne-i ulûm tevsîmine şâyân olmaktan ziyâde  ayn-ı hazîne-i 
fünûn  tavsîfi kendine çespândır.

Meselâ gözdeki tabaka-i kornea  makta‘larının muhtelif 
münhanîlerden ibâret bulunmasından münba‘is olan ve ru’yet-
çe eşkâlin takdîr-i tûllerinde hiss-i basarın adem-i isâbetini mû-
cib olan hâlet-i Fizyoloji  degme mufassal bir Fizyoloji kitâbında 
görülemeyeceği hâlde Mîzân’da bir münâsebet  getirilerek öyle 
bir selâset-i ifâde  ve dikkat-i ta‘rîf  ile îzâh olunmuş ve bu sâ-
yede öyle bir mühim mes’ele -i Mantıkiyye tenvîr edilmiştir ki 
insan misâlin ciddiyet ve fennîliğine, mümesselün-leh’in dakîk 
ve âlî bulunmasına dikkat ediyor da idrâkât -ı beşeriyyenin ne 
ulvî bahislere kadar i‘tilâ edebildiği nazar -ı ibretî önünde teces-
süm ederek ulûmun semâvîliği garîb bir sûrette zihninde tecellî 
eylemeye başlıyor.

İşte Mîzânu’l-Ukûl rahle-i istifâdeme zînet verdiği müddet-
çe hâsıl  eylediğim efkâr  veya daha doğrusu Mîzânu’l-Ukûl nâm 
gencîne-i irfândan i‘tisâb edebildiğim cevâhir-i âsâr  bâlâda misâl 
olarak serdettiğim bahiste olduğu gibi kâffeten zihinlere bir cilâ-
yı cedîd verecek ciddiyât-ı cedîdedendir.

Bugünkü günde ulûmun Avrupa ’da ahz edegeldiği suver -i te-
rakkiyât  önünde Osmanlıların ikbâl-i istikbâllerinin subh-ı sâdık  
beşâreti ve hakkıyla â‘sâr-ı sâlifenin ulûm  ve fünûnun terakkiyâtı 
husûsunca reşk-kerde-i rekâbeti olmak îcâb eden asr-ı kemâ
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-lât-hasr-ı Hazret-i Hamîdî’nin şân-ı terakkiyâtına lâyık buluna-
cak böyle bir kitâb -ı hikmet-nisâba ihitîyac-ı küllî  var idi.

Yine tekrar ederim: Mîzân bu ihtiyâcı me‘a ziyâdetin ber-tarâf 
etti.

Zâten matbû‘ât-ı Osmaniyye erbâb-ı intizârı Mi‘yâr-ı Sedâd ile 
akıl ve zekâsına ‘ıyâr-bahş-ı i‘tibâr  olmuş olan ve Âdâb-ı Sedâd ile 
teşhîz-i nazar  ve ibtisâr etmiş bulunan bir sâhib-i hazîne-i ilm  ve 
fenden Mîzânu’l-Ukûl gibi bir kitâbda senceş-yâb-ı zuhûr olacak 
cevâhir-i irfâna müntazır idi. 

Erbâb-ı intizârı tebrik ederim.

 Mekteb-i Tıbbiyye -i Askeriyye Fizyoloji  Mu‘âvini

 Doktor Hüseyin Hulkî 
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Da‘vâ Vekîlleri Meşâhîr ve Mütehayyizânından Nedret 
Hilmî  Efendi’nin Takrîzleridir

Sa‘âdetli efendim hazretleri,

Akıl! Bu nûr-ı ezelî ve feyz-i lem-yezelî acabâ ufk-ı terakkîye 
ne vakit pertev-endâz ve âlem-i medeniyyete ne sûretle revnak-sâz 
oldu? 

Zamân-ı kadîmde rû-nümâ-yı zuhûr olan inkılâbât -ı ma’ne-
viyyeyi kemâ-kân tasvîr  etmek mümkün  olsa kim bilir ne garîb 
manzaralar teşekkül eder idi. 

Târîhte yekdiğerini ta‘kîb eden Hind , Mısır , Yunan , Roma , 
Arab  ve Avrupa  medeniyetinin husûle getirdiği tebeddülât-ı azî-
me nazar -ı hayret ile temâşâ edilmekte ve benî beşerin otuz kırk 
asırdan beri pervâne gibi şem‘-i ma‘rifet  etrafında dolaşan bir 
mahlûk idiği görülmekte ise de ibre-i fikrin kutb-ı hakîkate doğ-
ru izhâr-ı meyl ettiği târîh hâlâ sandıkça-i nisyânda mahfûz  kal-
maktadır... Efsûs!!! Ammâ ne hâcet! Varsın perde-i reyb ve zunûn  
silsile-i tevârîhin verâsına çekiledursun. Mîzânu’l-Ukûl elde ol-
dukça terakkiyât -ı beşeriyyenin bidâyet-i zuhûrunu ta‘yîn  etmek 
o kadar düşvâr bir kâr mı olacak? Hayır Hayır!

Delfi (Delphes) ma‘bedinin tâkı üzerinde menkûş ders-i ibret 
dîbâce-i hikmet ve mukaddime -i ma‘rifet  sayılsa sezâdır.1

İnbisât-ı fikr  ile mümtâz  ve ihtilâf -ı tab‘ ile serfirâz olan bir 
mahlûk

1 “Kendini tanı” yazısının bulunduğu Yunan  tapınağına işaret ediliyor. 
(Çev.)
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ârif  bi’n-nefs olmadıkça ve kuvâ-yı fikriyyesini bir kânûn-ı umûmî 
tahtına almadıkça hakkı bâtıldan, hayrı şerden ve hüsnü kubh-
dan nasıl tefrîk edecek? Bu hâlin muhâl  olduğunda şübhe  eden 
var ise kütübhâne-i vatana bergüzâr bıraktığınız Mîzânu’l-Ukûl 
fi’l-Mantık  ve’l-Usûl nâm kitâb -ı müstetâbı mütâla‘a eylesin. Her 
türlü şübhe ve za‘af-ı i‘tikâdın bir anda zâil olacağına kanâ‘at-i 
kâmilem vardır.

Ah! Keşke ulûm  ve fünûn -ı şettâda azıcık ma‘lûmâtım olay-
dı da şu eser-i bî-nazîrin mündericâtını zihn-i kâsırânem ihâta  
edebileydi. Fakat dekâik ve hakâikini fehm  ü idrâke iktidâr -ı 
nâçîzânem ta‘alluk etmez ise ne olur? Hiç olmaz ise böyle bir 
mecelle-i celîlenin mensûb olduğum sınıf hakkında derkâr olan 
fevâid  ve muhassenâtından dolayı vazîfe-i şükr-i güzârînin icrâ-
sına müsâ‘ade buyrulmaz mı? Her türlü akvâl ve ef‘âlini kânûn 
ve usûl  ve kâ‘ideye tevfîk eylemek vazîfesiyle mükellef olan hük-
kâm ve sâir me’mûrîn-i adliyye ve da‘vâ  vekilleri cümleden ziyâ-
de  minnetdâr olmayacaklar mı? Olacaklar, hattâ mantıkkiyyûn, 
Mîzân ünvânının vech-i vaz‘ını her neye atfederlerse etsinler 
erbâb-ı hukûk ol mîzânı kudemâ -yı Yûnân’ın temsîl  ettiği bir 
pâkîze destinde mütecessim adâlete işâret olmak üzere telakkî 
edecekler.

Hem nasıl memnûn ve minnetdâr olmasınlar? Nîce evlâd-ı 
vatan nâz u ni‘am içinde deryâ-yı zevk ü safâya dalmış ve gayret-i 
vataniyyeden bîhaber kalmış iken siz zamân -ı istirâhatinizi fedâ 
edip taharriyât-ı cedîde ve tetebbu‘ât-ı
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mühimmede bulunarak müşâr bi’l-benân oldunuz ve vâcibü’l-it-
tibâ‘ usûlü tefhîm birle bu sınıfı ihyâ ettiniz. Cümleden ziyâde  
ma‘rifet -i nefse ve kuvâ-yı akliyyeyi idâre ilmine muhtâc olan bu 
sınıf idi. Siz zekâvet-i fıtriyye ve necâbet-i asliyyenize munzamm 
olan müktesabât-ı ilmiyyenizle fikirleri teng-nây-ı fesâddan füs-
hat-serây-ı sıhhate îsâl  idecek râh-ı müstakîmi bi’l-irâ’e onları ir-
şâd  buyurdunuz. 

Vatan, hâiz bulunduğunuz ulviyyet ve meziyyeti takdîr etmiş, 
ediyor ve edecek. Ancak şu hizmet-i meşkûre kadr-i âlîlerini ya-
kından tanıyamayanlara ibrâz idecek bir hüccet -i kaviyye olmuş-
tur. 

el-Yevm, fazîlet -i cihân-pesendinizi teslîm etmeyen bir bedhâh 
tasavvur  olunamaz.

Reîsü’l-üdebâ ve şeyhu’l-fudelâ peder-i vâlâ-güherlerinin 
bi-hakkın ihrâz etmiş oldukları bunca evsâf -ı cemîle üzerine bir 
de “Ebu’l Fâzıl” ünvânının ilâvesine sebeb-i mahz olmanızdan 
dolayı zât -ı vâlâlarını tebrîke musâra‘at eylediğim sırada efendimi 
dahi “Fâzıl İbn-i Fâzıl” yâd etmemek elden gelmiyor.

Hissiyât-ı kalbimi tamâmıyla arz u beyândan aciz bulunmam 
hasebi ile ziyâde  tasdî‘den mücânebet ve bi’l-cümle  müntesibîn-i 
hukûk nâmına îfâ-yı vazîfe-i şükrâniyyet eylerim efendim ol bâb-
da.

 Da‘vâ Vekîli 

 Nedret Hilmî 
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Fudelâ-yı Üdebâdan ve Meşâhîr-i Şu‘arâdan
İzzetlü Mu‘allim Nâcî Efendi Hazretlerinin Takrîzleridir

İnsanın kıymet-i hakîkiyyesi hâiz olduğu fikir ile mütenâsib 
olur. Fikrin şerefi ise derece -i istikâmetine göre ta‘yîn  olunur.

İnsanda fikir, kâinâtta insan gibidir. İnsan kâinâtın, fikir de 
insanın yegâne zînetidir. Fikirde istikâmet insanda fikir gibidir. 
Fikir insanın, istikâmet de fikrin mîzân -ı kıymetidir. 

İnsan sâir hayvânlardan fikir ile, fikirler yekdiğerinden istikâ-
metle mütemeyyiz olur. İstikâmetsiz fikir, fikirsiz insana benzer, 
“insan fikr -i müstakîmdir” denilebilir. 

א  א  ْ כ ْ  ا و ا ا
אن1 א إ א    ْ א

irşâd -ı mükemmelânesinin küre-i arz üzerinde min-haysü’l-hakî-
ka nâkıs insanlar bulundukça masûn-ı zevâl olan ehemmiyyet-i 
kâmilesi bundan anlaşılır. 

Terbiye-i fikir insan için en büyük vazîfedir. Terbiye-i fikrin 
gâyeti ise istikâmetidir.

1 Nefse dön ve onu erdemleriyle kemâle erdir
 Zîrâ sen beden(in)le değil nefs(in)le insansın
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Dünyada en büyük sa‘âdet  olan istikâmet-i fikrin esbâb -ı ik-
tisâbından biri de müellefât-ı hakîmânenin mütâla‘asıyla iştiğâl-
dir. Binâenaleyh, bu yolda yazılmış âsârın en ziyâde  kıymetdâr 
olması lâzım  geleceğine fikr -i müstakîm hükmeder.

Müelliflerimiz içinde mütevağğil-i hikmet ve efkâr -ı ümmete 
mülakkin-i ismet olmakla müştehir bulunan sa‘âdetli Ali Sedâd  
Beyefendi Hazretleri’nin Mîzânu’l-‘Ukûl fi’l-Mantık  ve’l-Usûl ün-
vânıyla te’lîf  buyurdukları kitâb  işte o müellefât-ı hakîmâneden 
ma‘dûd olduğu cihetle hakîkaten müstetâbdır.

Şimdilik muvaffakiyetlerini minnetdârâne tebrîk ile berâber 
böyle mukavvimü’l-efkâr  daha pek çok âsâr  vücûda getirecekleri-
ne ümîdvâr bulunduğumuzu arz ile iktifâ eyleriz.

 Mu‘allim Nâci 
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Bâyezîd Dersi‘âmmlarından ve Meşâhîr-i Ulemâdan 
Mekremetlu Âteşî Hoca Mustafa Efendi Hazretlerinin 

Takrîzleridir.

ــ  ــ ا ، و ــ ر وا ّ ــ ــאب ا אכ ــאن  ذ ّــ ا ي ز ــ ــ  ا ا
ــ  ّ ــ ا א ــ  ي  ــ ــ ا ــ  ة  ــ ، وا ــ ــ وا ــ ا ــא  ً ا
؛  ــ . و ــ א اد  ــ ــ ا ا  כ ــ ــ  ــ ا א ــ و أ ــ آ ، و ــ وا
ــ  ل ودا ــ ــכאر ا ــ  ّ ل، و ــ ل وا ــ ــ ا ى أ ــ ــ  ــ  ّ ه  ــ
ــ  ّ ــ  כ ــ  ــّכ أ ــ  ــ  ــ ا ا ا ــ ــ  ــ إ ــ  َ ل، و ــ ــ ا א

 1. ــ اء ا ــ ــ  ــאء إ ــ  ــאدي  ــ ا . وا ا ــ ــ ا כ א
אدي.2 ،  و  א אن  א ا ّرس  ّ ا ا

1 Zihinleri tasavvur  ve tasdîki kazanmakla süsleyen ve mantığı tefhîm ve 
tahkîk  yönteminin ölçütü kılan Allah’a hamdolsun. O’nun hüccet  ve 
tevfîk sâhibi olan Habîbine ve tedkîkle tarîkü’s-sedâda yönelen âl u as-
hâbına salât olsun. Şimdi bu eser akıl ve nakil ehli için yazılmış makbul ve 
büyük üstatların fikirlerini tezyîn ve boş zanları def eden bir mecelledir. 
Kuşkusuz bu eser-i celîli inceleyen kişi, onun müellifini zikr -i cemîl ile 
anacaktır. Allah Teâlâ dilediğine doğru yolu gösterir. (Çev.)

2 Takrîzin kaleme alan fakir, Sultân Bâyezîd Câmi‘i Müderrisi Mustafa Veh-
bî Tokâdî’dir. (Çev.)
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Edîb-i Hakîm Sa‘âdetlü Ahmed Midhat  Efendi 
Hazretlerinin Takrîzleridir

“Ba‘de mâ-vecebe aleynâ” ism-i müsemmâsına mutâbık  olmak 
üzere sa‘âdetlü Ali Sedâd  Beyefendi Hazretleri tarafından dahî 
“Mîzânu’l-Akl” tesmiye  buyrulan İlm-i Mantık  felsefenin med-
hali olmak derecesinde hâiz-i ehemmiyet bir ilm -i celîldir. An-
cak cenâhaynı olan tasavvurât ve tasdîkâttan kısm-ı tasavvurât-
ta mahsûsât-ı hâriciyyenin pek büyük dahli olduğu gibi kâffe-i 
ihtirâ‘ât ve bedayi‘-i fenniyye ve sınâ‘iyye dahî İlm-i Mantık ’ın 
esâs-ı kadîmesini tağyîr  edemeseler bile meydân-ı tasavvurâtını 
tevsî‘  ve binâenaleyh ahkâm -ı tasdîkâtını tahkîm sûretiyle pek 
büyük te’sîrât îfâ eyleyebilirler. Bu sebebe mebnîdir ki erbâb-ı 
ulûmdan geçinen bazı kimseler üssü’l-esâs ı “Îsâgûcî ” nâm metin 
olan İlm-i Mantık’ın bir zamân  için kâfî olduğunu i‘tirâf ile be-
raber bu zamân ve lisânımız gibi bir lisân  için kâfi olamayaca-
ğı i‘tikâdına düşerek hakîkatten epeyce uzaklaşmışlar ise de bu 
i‘tikâdâtlarıyla Mantık ilmine yeniden hizmet edilmek lüzûmunu 
meydâna koymuş olarak bu lüzûma Ali Sedâd Beyefendi Haz-
retleri gibi erbâb-ı ilm ve iktidârın tevfîk-i hareket  etmeleri dere-
cesinde te’sîrât-ı fi‘liyye dahî husûlüyle yine müstehakk-ı şükrân 
olmuşlardır. 
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Ali Sedâd  Beyefendi Hazretlerinin te’lîfine himmet buyur-
dukları işbu eser-i bihterîn hemen kâmilen mütâla‘a-güzâr-ı 
âcîzânem olmuştur. Eser-i mezkûrun mâhiyetini yine eserin 
kendisi o kadar vuzûh ve mükemmeliyyet ile meydâna koyar ve 
her mütâla‘a edene o derecelerde takdîr ve tasdîk  ettirir ki bizim 
gibi âcizlerce bu vâdîde söz  söylemek tâ‘kîd ve tağlît -i mes’ele-
den başka bir netîce  hâsıl  edemez. Yalnız kâri’lerimizin nazar -ı 
dikkatlerini şu nokta üzerine celb eyleriz ki bu misillû ulûm -ı 
esâsiyye bir kavme ya da bir lisâna mahsûs  olamaz. Kavimle-
rin ve lisânların tehâlüf ve tebâyünüyle mütehâlif ve mütebâyin  
dahî olamaz. Hisâb ’ın, Hendese ’nin Türkçesi, Arapçası, Fran-
sızcası olamayacağı gibi Mantık ’ın dahî esâs-ı fenniyyesi hangi 
lisânda olsa hep birdir.  

Bu hakîkat  şimdiye kadar Fenn-i Mantık ’ı Arapça ’ya mah-
sûstur i‘tikâdında bulunanlarca müsellem değil idiyse bile 
şimdi Ali Sedâd  Beyefendi Hazretlerinin işbu te’lîf -i münîf-
leri hakîkat-i mezkûreyi en büyük münkirlerine bile teslîm 
ettirecektir. Zîrâ öyle bir behre ile vücûda getirilmiştir ki 
Mantık’ın Arapça’dan Osmanlıca ’ya intikâli esnâsında Avru-
pa  denilen ulûmistandan dahî geçirilmiştir. Hele hâtimesinde 
Mantık’ın Fenn-i Cebir ’e tatbîki bu fennin fünûn -ı sâireden 
ta‘alluku munkatı‘  yetîm gibi bir şey olmayıp bilakis hey’et -i 
umumiye-yi ulûm  içinde mevki‘i ve o mevki‘ hükmünce 
ulûm ve fünûn-ı sâire ile 
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olan ta‘alluk ve münâsebeti dahî bizce ilk defa olmak üzere mey-
dâna konulmuştur. 

Vâkı‘â Ali Sedâd  Beyefendi Hazretlerinin işbu eser-i âlîleri 
Îsâgûcî  gibi mantıkca bir metin ittihâz  olunacak derecede mü-
nakkah değildir. O derecenin muktezâsı fevkinde mufassaldır. 
Ancak mantıkca Dürrü’n-Nâcî ve tasavvurât ve tasdîkât  şerhle-
ri ve hâşiye leri derecelerinde mufassal dahî olmayıp o derecenin 
mâ-dûnunda muhtasardır. Lâkin bu hâl eser için bir nakîsa değil 
bir meziyyettir. Zîrâ Ali Sedâd Beyefendi Hazretleri bu eserleriyle 
“işte Mantık  denilen şey budur” diye bir müdde‘âyı isbât  buyur-
muşlardır. Gösterdikleri iktidâr  ise sâir birçok fünûnda olduğu 
gibi Fenn-i Mantık ’ta dahî isterler ise mütûn derecesinde müc-
melât ve münakkehât ve isterler ise şurûh  ve havâşî  mertebele-
rinde mufassalât  ve mutavvelât  te’lîfinden âciz kalmayacaklarını 
cümleye teslîm ve tasdîk  ettirmektedir. 

İlm-i te’lîfte eser-i yegâneleri bundan ibâret olmayan Ali Se-
dâd  Beyefendi Hazretlerinin bizce ehemm ve elzem âsârı budur. 
Binâenaleyh âsâr -ı sâirelerini vücûda getirmek için sarf  etmiş ol-
dukları mesâ‘îyi dâimâ şâyân-ı şükrân gördüğümüz gibi bu eser-
lerini bir rüchân-ı mahsûs  ile meşkûr bulmaktayız. Mevlâ daha 
nîcelerinin te’lîfine muvaffak bi’l-hayr ederek kendilerini ale’d-
devâm müstehakk-ı şükrân-ı havâss u avâm buyursun. Âmîn.

 Ahmed Midhat  
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Şeyhü’l-Üdebâ ve Fâzıl-ı Bîhemtâ Hoca Sa‘âdetlü
el-Hâcc İbrâhim Efendi Hazretlerinin Takrîzleridir

Hamd ü senâ ol Hâlık-ı yektâ ve dânâya ahrâdır ki nev‘ -i 
benî Âdem’i tarîk-i rüşd ve sedâda sâlik ve delâlet -i akl  ve fikr  
ile künûz-ı ulûma mâlik etmiştir. Nev‘-i beşere miftâh-ı kavîm-i 
akl ile ebvâb-ı gencîne-i ulûmu açmak iktidârını vermiş ve mik-
yâs-ı müstakîm-i fikr ile mekâdîr -i mechûle-i umûr ve ahvâ-
li kıyâs  ve takdîr eylemek isti‘dâdını rûzî kılmıştır. Bu sebeble 
nev‘-i benî Âdem ‘indallah mükerrem ve mümtâz  ve merâtib -i 
âliye-i mecd ve sa‘âdete i‘tilâ etmekle envâ‘ -i sâire beyninde ser-
firâz olmuştur. 

Nev‘-i benî Âdem için bu meziyet-i âliye mukarrer ise de 
çok kere de fikr  ve re’yi mevki‘-i hatâda vâki‘ olarak tasavvurât 
vâkı‘asını mertebe-i tasdîke iblâğ edemez ve hayâlhâne-i efkârı-
na tevârüd eden nîce kazâyâdan netîce -i sâibe istihsâline imkân 
bulamaz. Fe-lizâlik, hükemâ -yı sedîdetü’l-ârâ tedebbür ve istik-
râ  ederek İlm-i Mantık ’ı vaz‘  etmişler ve bu ilme İlm-i Mîzân  
ve İlm-i İstidlâl dahî demişlerdir. Çünki bu ilim ile ulûm -ı sâi-
re vezn  ve ‘ıyâr olunduğu gibi, bu vâsıta  ile pek çok umûr-ı 
ma‘kûle-i mechûle keşf  ve isitidlâl kılınır. İlm-i Mantık , mekâ-
dîr -i mechûle-i ahvâl -i ulûmu takdîr ve ta‘yîn  etmekte mîzâna 
müşâbih ve ser-menzil-i maksûda vusûlde mütehayyir kalan bir 
seferbere delâlet -i rehnümâya mümâsildir.
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İlm-i Mantık  diyârımızda lisân -ı Arabî  üzere müdevven ve 
müşkilât ve gavâmızı müte‘addid  şurûh  ve havâşî  ile mübeyyen 
olup, bunlardan hakkıyla istifâde , müddet-i medîdeye müte-
vakkıf olduğundan bu matlûbun teshîli husûsundaki lüzûm ve 
ihtiyâc emr -i vâzıhtır. Bu vuzûh beldemizde asâlet-i zâtiyyesini 
tezyîn eyleyen vüfûr-ı zekâ  ve nebâhetle müşâr bi’l-benân ve dî-
bâce-i kitâb -ı ulüvv-kadrinde “el-veledu sınvü ebîhi”1 mefhûmu 
âşikâr ve ‘ıyân olan Ali Sedâd  Beyefendi Hazretlerine daha ziyâde  
tevazzuh eylemekle ulûm -ı hikemiyyeye olan ıttılâ‘-ı tâmmı ve 
‘ale’l-husûs  Fenn-i Mantık ’taki mahâret-i mâ-lâ-kelâmı kendileri-
ni bu bâbda bir te’lîf -i fevâid -elîf vücûda getirmeğe dâ‘î olmuş ve 
binâenaleyh bu fen  ile ülfete râğıb olanlar için sarf -ı evkât-ı me-
dîde etmeksizin vukûf  ve ıttılâ‘ hâsıl  olmak üzere Mîzânu’l-‘Ukûl 
fi’l-Mantık ve’l-Usûl ismi ile müsemmâ bir kitâb-ı fevâid-nisâb 
te’lîfine muvaffak olmuşlardır. Ve bu müellefe Avrupa  mantıkiy-
yûnunun bazı husûsdaki re’y  ve efkârlarını dahi derc ve ilâve ede-
rek ârâ-yı kadîme ile bunları bir sûret -i ma‘kûlede muhâkeme  
etmişlerdir.

Te’lîf-i mezkûru dört kitâba taksîm  ederek kitâb -ı evvelde 
Fenn-i Mantık ’ın kısm-ı evveli olan tasavurâtı ve kitâb-ı sânide 
tasdîkâtı tahrîr  eylemişlerdir. Hem mûcez  ve müfîd  ve hem de 
mutâli‘îne bâ‘is-i şevk-i mezîd bir sûret -i muvazzahhadır. Kitâb-ı 
sâliste ulûm -ı riyâziyye ve ulûm-ı tabî’iyye ve ulûm-ı târihiyye ve 
ulûm-ı ilâhiyye ve şer’iyyenin ahvâlini

1 Çocuk, babasının hâli üzeredir. (Çev.)
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beyân  edip, kitâb-ı râbi‘de safsata  ve ğalatât ve muğâlatâtı tah-
rîr eylemişlerdir. Şimdiye kadar lisânımızda böyle ulûm-ı âliyeyi 
câmi‘  bir te’lîf-i latîf vücûda gelmemiş olduğundan mîr-i müşâ-
run ileyhin bu bâbda ibrâz buyurmuş oldukları eser-i cemîl, 
ma’lûmât-ı nâfi‘a vu mühimme[den] bahs etmekte bî-misl ü ‘adîl 
olmakla bi-hakkın şâyân-ı takdîr ve tebrîktir. Cenâb-ı Hakk sa‘y-
larını meşkûr eylesin. Âmîn.

 el-Hâcc İbrâhîm 
 Mu‘allim-i Dâru’t-Ta‘lîm 
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Meşahîr-i Ders-i Âmmdan ve Mevâlî-yi ‘İzâmdan ve 
Mecelle Cem‘iyyeti Mütehayyizân-ı A‘zâsından Üstad-ı 

Muhteremim Fazîletlü Ömer Efendi Hazretlerinin 
Takrîzleridir

ــ  ــ ا م. وأّن  ــ ارد ا ــ ــכאر و ــ ا م  ــ َ ا ــ ا ــ أّن  ــ   ر
ــ و  ّ ال  ــ ــ أ ض  ــ ــא  ّ כــ ر ــאدة،  ه ا ــ ــ  ــ  ــא   وإن כאن 
ــאر  ــ  ؛  ــ א اع ا ــ ِ أ ــ א ــ و א ف آراء ا ــ א ــ  ــכאل  ــ أ ــ 
ــ  ون  ــ ــ ا ل وا ــ ــ ا ن أ ــ ــא ا ــ  ل و ــ ان ا ــ م و ــ ا
ــא  ّ ــ أ  ً ــ א أ ّ ــ ــאر و ا ا ــ م  ــ ــא ا  [ ــ ة  [ ــ ــא כ ــ  ا
ن  ــ ّ ــ ا ــא ا ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ در ا ــאر  ا ا ــ وع  ــ

 1. ــ ــכ ا   ٍ ــ ٍ وا ــ ــאرٍح و ٍل  ــ ون  ــ ّ ــ ا وا

 Karînâbâdî  Abdurrahmân Efendizâde
 Ömer Hilmî

1 Hiç şüphesiz,  fikirlerin birbirini izleyip, düşüncelerin ardarda gelmesiyle 
ilimler gelişir. Her ne kadar bu ilim cevherinde artışı kabul etmeyen de-
ğerli bir taş olsa bile,  bu ilmin erbabı olan kişilerin görüşlerinin değişmesi 
ve çeşitli yolların birbirinden farklılığı sebebiyle bazen Mantık  ilmine de 
çeşitli haller ârız olabilir ve farklı sorunlar ilişebilir. Mantık, ilimlerin öl-
çütü ve akılların mîzânıdır. O, öteki ilim dalları için aslü’l-usûldür. Mü-
teahhirûn filozoflar, bu ölçüt ile, öteki ilimlerden birçok meseleyi çözmüş 
ve bu mi’yarın fer‘leri olmalarına rağmen bunları usûl  olarak isimlendir-
mişlerdir. Mütekeddimûn ve müteahhirûn ulemânın ortaya koyduklarını 
açık bir söz  ve vâzıh bir kelâm  ile biraraya getiren zeki müellifin gayretini 
Allah ödüllendirsin. (Çev.)
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Edîb-i Hikmet-Rehîn Üstâd-ı Muhteremim
Sa‘âdetlü Sa‘îd Beyefendi Hazretlerinin Takrîzleridir

Zavâbıt ve kavâ‘id -i mantıkıyyeyi evlâd-ı vatana bi’l-etrâf 
öğretmek ve asr u zamâna muvâfık bir Mantık  kitâbımız 
bulunmak için te’lîf  ve tasnîfine muvaffak oldukları Mîzâ-
nu’l-Ukûl fi’l-Mantık ve’l-Usûl nâm kitâb -ı müstetâbın müs-
veddesini lutfen irsâl ile ol bâbda beyân -ı mütâla‘a etmek em-
rini hâvî aldığım emirnâme-i sâmî-i bende-perverleri üzerine 
kitâb-ı müst[et]âb-ı mezbûra ihâle-i nazar -ı dikkat eylediğimde 
Mantık ne demek olduğunu ve şimdiye kadar Mantık nâmıyla 
edilen safsataların esâsı ne idüğünü ve Mantık denilen ilm -i 
mahsûsa hizmet edenler ne kadar şâyeste-i takdîr bulundukla-
rını fehm  ü iz‘ân ve çünki biz burada mekâtib-i rüşdiye prog-
ramlarında Mantık dersini teşkîl eden dört risâleyi kırâ’at edip 
birinci risâle  olan Îsâgûcî  risâlesinde îsâgûcî lafzı “îs” “âgûcî” 
denile mi geldiği yoksa “îsâoukî” lafzının delalet ettiği “med-
hal ” ma‘nâsını mı müfîd  idüğü bahisleri içinde yuvarlandık-
tan ve Vaz‘iyye denilen risâlenin mevzû‘unu bile bilmeksizin 
ibârâtını sayıkladıktan ve Ferîde denilen risâle-i sâlisede “ ــ  1رأ
ــאم ــ ا ا  ً ــ -misâliyle meydân-ı bahs e soyunup esedi ham ”أ
mâma sokmakta ne ma‘nâ  ve letâfet bulunduğunu istîzâh sade-
dine girişilse mektebden tası 

1 Hamamda bir aslan gördüm. (Çev.)
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tarağı toplamak lâzım  geleceği derkâr olduğuna mebnî: 
Feryâd besî kerdem ve feryâd resî nîst
Gûyâ ki beser nûbet hamâm kesî nîst1

terânesiyle o deryâ-yı mübâhesâtı dahi gemi arslanı bilâ-vukûf  ve 
tevakkuf geçtikten sonra ve risâle -i râbia-yı “Gelenbevî ”yi:

Bâ müdde‘î  ve sâil 
Çûn purşude resâil 
Sâkî bedeh peyâle
Ez în u ân çı hâsıl 2

zemzemesiyle hoşca gördükten sonra bir zât -ı kemâlât-furûşun:
Biz de okuduk birâz beyânı

mısra‘ ıyla cühelâya meydân okuması kabîlinden olmak üzere:

Ğavvâs-ı bihâr-ı mantık olduk
Mantık  mantık mantık tık tık

beytini lisân -ı hâl ile gûyâ olarak meydâna çıkageldiğimizden ve 
içimizde tatlı su frenkliğine heves eden zevât Fransızca  Mantık ’a 
“Logic ” denildiğini işitip Beyoğlu  kitâbcılarına bi’l-mürâca‘at  
Logic kitâbı nâmıyla bazı kütüb  tedârik ediyorlar ise de onlarda 
dahi bizim resâil -i ma‘hûdede gördüğümüz:

el-Âlemü hâdisün li-ennehu müteğayyirun3

Ve küllü müteğayyirin hâdisün ve’l-âlemü hâdisün4 

1 Feryâd ettim fakat feryâdım duyulmadı;
 Sanki hamam sırasının başında kimse yok. (Çev.)
2 Risâleler “müdde’î” ve “sâil ” terimleri ile doldu taştı;
 Ey sâki, getir şarap bardağını, bunlardan ne fayda gelir? (Çev.)
3 Âlem sonradan meydana gelmiştir, çünkü o değişmektedir. (Çev.)
4 Her değişim geçiren sonradan meydana gelmiştir, demek ki âlem sonra-

dan meydana gelmiştir. (Çev.)
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misâli yerine:

Hevâ-i nesîmî cisimdir.
Her cismin sıkleti vardır. 
Öyle ise hevâ-i nesîmînin sıkleti vardır

misâlini görmek gibi ehemmiyetsiz farklardan başka fark bulu-
namadığından Mantık ’ın esâs ve mâhiyetini muvazzıh ve şayes-
te-i vasf-ı Kavl-i Şârih böyle bir esere şiddet-i ihtiyâcımız âşikâr 
bulunmağın, umum-ı ma‘ârif -cûyân-ı vatan nâmına olmak üzere 
teşekkürât-ı mahsûsa ile nâm-ı sâmîlerini pîrâye-i zebân eyledim.

Doğrusu lisân  bahsinde zât -ı vâlâlarıyla hem-efkâr  olamadı-
ğımı me‘a’t-te’essüf beyândan geri duramayıp fakat nizâ‘-ı lafzîyi 
sevmediğime ve ale’l-husûs  her türlü terakkiyât  esbâb  ve vesâitin-
de zât-ı sâmîlerini en büyük tarafdârândan addedip lisânımızın 
mukarrar ve müttefekun-aleyh  kavâ‘id -i mazbûta tahtına alınma-
sı en ziyâde  mâ-yuhtâc ileyhimiz olan mevâddan bulunmasıyla 
zât-ı vâlâ-yı terakkî -perverlerini o husûsta dahî erbâb-ı hamiy-
yet ve himmetle berâber behemehâl bir encümen-i dânişverân-ı 
lisân teşkîliyle lisânımıza yani Türkçemize kavâ‘id ve zavâbıt vaz‘  
olunması mâddesine bizim gibi hâhişker bildiğime binâen Türk-
çe için “Nahiv Îcâdı” lüzûmsuz ve imkânsız bulunduğu zemînle-
rinde îrâd  buyrulan mevâddın hey‘et-i mecmû‘asını bir makâle-i 
nazariyye  addeyler ve ister en mükemmel  elsine -i terkîbiyyeden 
olan lisân-ı Arabî  ile yaptığımız terkîblerden nâşî nahv-i Arabî-
den iktibâsen 
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ve ister nahv-i Türkî  nâmıyla re’sen etrâflı kâ‘ide kitâbları vü-
cûda gelmesine vus‘ları mertebesinde ikdâm eden himmet-per-
verân-ı vatan için aferînhân bulunduklarından zerre kadar iş-
tibâhım olmadığını ve şu hâl-i keşmekeş lisânın devâmı ve her 
sâhib-i kalemin tahlîl olunacak olsa türlü türlü kâ‘idelere ve 
yekdiğeriyle mütehâlif ve belki mütenâkız usûle ircâ‘ olunabi-
lecek ibârelerle ifâde -i merâmı sâhib-i lisân olmak iddi‘âsında 
bulunan bir kavm için pek büyük bir ayıp idüğüne me‘a’t-tasdîk  
esef ve keder eylemekte bulundukları dahî ‘ind-i bendegânem-
de müsellemâttan olduğunu ve lisânımızın tarz-ı cedîd üzere 
tertîb ve tensîk-i kavâ‘idine birinci derecede hizmet eden zât-ı 
ma‘ârif -simâtın mahdûm-ı dânişmendî olmaları lisânımıza hiz-
met husûsunda bütün gençlerimize takaddüm gayretinde bu-
lunmalarını iktizâ eylediğini ve’l-hâsıl  kalbim kitâb -ı âlîlerinden 
dolayı size müteşekkir ve fikrim lisân hakkındaki ifadât-ı aliy-
yelerinden dolayı gayr-i müteğayyir idüğünü ifâde ile hatm-i 
kelâm  ederim. 

 A‘cezü’l-‘İbâd
 Sa‘îd
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İfâde-i Muharrir

Osmanlı lisânında bazı terkîbât -ı Arabiyye müsta‘mel oldu-
ğundan bi’t-tab‘ nahv-i Arabîden bazı kavâ‘id  iktibâs olunur. 
Ammâ Osmanlı lisânını teşkîl eden elsine -i selâseden Türk lisânı  
derûn-i risâlede beyân  olunduğu üzere elsine-i halliyyeden bulu-
nup nahvî olmadığı usûl -i fenn-i elsine ile tahakkuk  eylediğinden 
Türk lisânı için nahiv  îcâd etmek yeniden bir lisân  îcâd etmek ka-
bîlindendir. Islâh u tashîh -i lisâna teşebbüs ve ihtimâm eyleyenle-
rin yeniden bir lisân îcâdı gibi imkânı olup olmadığı bahsi henüz 
bertarâf olamamış olan bir mes’eleyi halletmiş olmaları farz olun-
sa bile –bahs-i mahsûsunda işâret kılınmış olduğu vecihle– Max 
Müller ’in vaz‘  ve teşkîl-i elsinede sâik-i akvâm  ve ümem olan bir 
kuvvet ve sîretten pek dûn add eylediği encümen-i dânişverân 
yeniden îcâd olunacak bir lisân için bir de nahiv îcâdını iltizâm  
edecekler mi? 

Islâh-ı lisân  ise nahiv  îcâdı ile birleştirilemez, lâkin üstâd-ı 
muhteremimiz sa‘âdetlü Sa‘îd Beyefendi Hazretleri mukadde-
men bir bahiste elsine -i selâseden terekküb  edip bugün isti‘mâl  
etmekte bulunduğumuz Osmanlı lisânına Türk lisânı  demekte 
ısrâr buyurmuş olduklarından kendilerinin nahiv ta‘bîri Os-
manlı lisânına ta‘alluk edip onda dahî bervech-i mezkûr nahv-i 
Arabî ’den bazı kavâ‘idin isti‘mâli lâzım  geldiği münker olmadı-
ğından 
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ve zâten maksad  terakkî -yi lisâna hizmet olmak esâsında dahî fi-
kirler müttehid bulunduğundan nahv-i Türkî  hakkındaki ifâdât-ı 
âcizemize îtirazları nizâ‘-ı lâfzîden ibâret olmuş olur.

Zât-ı üstâdâneleri ise nizâ‘-ı lafzî yi sevmediklerinden, sevme-
dikleri bahsi uzatmaktan ictinâb  etmek şâkirdleri için vecîbeden-
dir.

 Ali Sedâd 
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Takdime

Mahzâ istifâde -i âcizânem için te’lîf  ve ism-i âcizânemle tes-
miyesine mürüvvet buyurulmuş olan Mi‘yâr-ı Sedâd ve Âdâb-ı 
Sedâd nâm iki eser-i mu‘teber  en büyük bir medâr -ı iftihârım ol-
duğu halde buna mukâbil borcum olan teşekkürâtın îfâsına muk-
tedir  değilim.

Binâenaleyh bu deynin îfâsını o eserlerin gösterdiği tarîkte 
yani Mantık  ve Münâzara’da terrakkîye sa‘y etmek sûretinden 
ibâret addederek bunları anlamaya ve böylece mi‘yâr-ı sıdk  u 
sedâddan istifâdeye sa‘y eylemiş idim. O istifâdenin ise kuvve-i 
hâfızada nakş-ı rüsûm ve me‘ânîden ibâret olması mezkûr eser-
lerin kütübhânede mücelledât-ı sâire arasında bulunmasından 
pek de farklı olamayacağından mi‘yârın ta‘yin-i ıyâr-ı ma‘lûmât-
ta isti‘mâliyle gâyetinden istifâdeye gayret olunmuş idi. Fi’l-vâ-
ki‘ bu yolda kendimce pek büyük istifâdeye ve ta‘yîn -i hakâ’ikte 
bir mu‘îne mazhar oldum ki bunun îzâhı fikrimin tercüme-i 
hâlini tahrîre müte‘allık olmakla bir de bu sûretle tasdî‘den çe-
kindim. 

el-Hâsıl bu eser vâsıtasıyla fikrimin sevk olunduğu tarafa 
meyl ile dekâik-i İlm-i Mantık ’a çalıştım. Ve mesâlik-i muhteli-
fece mesâil -i Mantık’ın ne nazarla görüldüğünü taharrî  eyledim. 
Ez-cümle  bugün fünûn  ve sanâyi‘in mevki‘ ve merkezi olan Av-
rupa ’da mütedâvil bulunan mantığı 
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dahî mütâla‘a ve bizim Mantık ile tatbîk ve mukâyese eyledim. Bu 
yolda istihsâl  eylediğim ma‘lûmâtı mi‘yâra çektim. Hâlisü’l-‘ıyâr 
olanlarını temyîze gayret eyledim. 

Hâlbuki asrın muhassenât ve isti‘dâdı bu sa‘yın semeresi-
ni istihsâle yardım etmekte olup Emîrü’l-Mü’minîn Halîfe-i 
rûy-i zemîn es-Sultânu’l-Gâzi Abdülhamîd Hân -ı Sânî -edâ-
mallâhu bakâhu- Efendimiz hazretlerinin sâye-i şâhânelerin-
de vezîr-i himâye-i mülûkânelerinde ulûm  ve fünûnun gör-
düğü teşvîkât ile az zamân  içinde bulduğu terakkî  ta‘rîf  ve 
tavzîhden müstağnî olup, niyât ve makâsıd-ı hayriyyet-âyât -ı 
cenâb-ı mülûkâneye tevfîk-i hareketle o yolda hizmet vecîbe-i 
zimmet-i ‘ubûdiyet olmağın, evvel ve âhir bu vecîbenin îfâsı-
na bezl-i makderet olunduğu gibi tedkikât-ı mezkûre netîce-
sinin ta‘mîm -i menfa‘âti zımnında işbu eser-i muhtasarın dahî 
tahrîrine şurû‘ ve Mîzânu’l-Ukûl fi’l-Mantık  ve’l-Usûl tesmiye  
olundu.

Asr-ı ma‘arif-hasr-ı Hazret-i pâdişâhîde cilveger-i sâha-i zuhûr 
olan nîce bedâyi’ -i âsâr  arasında bunun pek nâçizâne ve mûrâne 
bir şey olduğu âşikâr ise de bu da varsın sâha-i ilm  ve hünerde bir 
mûrun eseri oluversin!

Maksad-ı âcizânem Mi‘yâr-ı Sedâd’ın netîcesi olan bu eser-i 
âcizâne ile o mi‘yârı isti‘mâl  edecek olanlara delâlet  ve İlm-i Man-
tık ’ı
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mükemmelen ta‘lîmi mütekeffil olan o düstûr-ı mücmelden 
istifâde  arzusunda bulananlara irâ’e-i tarîk-i suhûletten ibâ-
rettir:

İmdi kaziyye  ve suver  ve mevâdd-i akyise   gibi ebhâs -ı asliy-
ye-i mantıkkiyye Mi‘yâr-ı Sedâd’da mükemmel  olduğundan 
tafsîlini isteyenlere oraya müraca‘âta delâlet  etmek üzere bu-
rada ebhâs-ı mezkûre muhtasaran tahrîr  olunacaktır ve hele 
pek çok yerleri Mi‘yâr-ı Sedâd’ın ebhâsını hülâsa ve ihtisârdan 
ve bazı cümlelerini hemen olduğu gibi nakl  eylemekten ibâret 
olacaktır.

Ma‘lûmdur ki bir aralık fırak-ı sûfestâiyye ortadan çe-
kildiğinden Mantık ’ta muğâlatât bahsinin ve sâir min-hay-
sü’l-mâdde  ebhâs -ı mantıkiyyenin tatbîkâtı azalması üzerine 
Târîh -i İbn-i Haldun’da dahî beyân  olunduğu üzere müteah-
hirîn  mantıkiyyûn ol bahislerin tafsîlinde ihmâl eder olmuş-
lar idi. Hâlbuki zamânımızda ulûm  ve fünûn  terakkî  eyledik-
çe mesâil -i hikemiyye de tekessür  edip ârâ ve efkâr -ı hükemâ  
bi’t-tab‘ teşettüt ve tenevvü‘ eylemiştir. Bu sırada ise tekrâren 
tavâif-i sûfestaiyye  dahî meydâna çıkmakla ebhâs-ı mezkûre-
nin kıymeti artmıştır. Binâenaleyh bu risalecikte muğâlatât 
bahsine dahî ayrıca işâret olunmuştur ve Mantık’ın ulûm ve 
fünûna tatbîkinden ibâret olduğu halde bizde henüz cem‘  
ve tehzîb  olunmayıp, Avrupa ’da ise fünûn-ı hâzıranın terak-
kiyâtının esâsı ve cemî‘-i ulûmun medhal  ve mebnâsı addolu-
nan usûlün muhtasaran cem‘ ve tahrîrine ve usûl -i
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ulûm-ı şer‘iyyenin dahî bunların arasındaki mevki‘ ve münâse-
betini ta‘yîne ibtidâr olunmuştur. Ve asr-ı hâzırın terakkiyât -ı 
muhimmesinden olan Mantık’ın Cebir ’e tatbîki ve mantık 
makinesi gibi fikir ve nazara dâir bazı a‘mâl -i bedî‘adan bulu-
nan ihtirâ‘ât ve keşfiyyâtın mantıkça meleke  ve mümâreseye 
ba‘zı mertebe yardım etmesi melhûz  bulunduktan başka ba‘zı 
müceddidîn tarafından işbu keşfiyyâtı Mantık’ın esâsınca te-
ğayyurâtı müstelzim  olan terakkiyâttan addolunduğundan 
bunun bir mübâlağadan ibâret olduğu mütâla‘a ve tedkîkiyle 
zâhir  olacağından zeylen onlardan dahi birazcık bahs olun-
mak tensîb kılınmıştır.

Şimdilik yazılabilen ba‘zı parçaları takdîm kılınmakla taz-
yî‘ edecek bir vakitleri olduğu hâlde mütâla‘asına tenezzül 
edip de maksad -ı meşrûhun istihsâline el verdiği tasdîk  buy-
rulduğu halde kendimi ism-i âcizâneme mensûb olan Mi‘yâr-ı 
Sedâd ile bihakkın iftihâra kesb-i liyâkat etmiş addedeceğim.

 Ali Sedâd 
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Cevâb

Mukaddemâ Ma‘arif-i Umûmiyye Nezâret-i Celîlesi  Dâiresi’n-
de teşkîl olunan komisyonun tensîb ve teklîfine mebnî mekâtib-i 
umûmiyyede tedrîs için İlm-i Mantık ’tan lisân -ı Osmânî üzere 
bir risâle  te’lîf etmiştim.

Sen o zaman münhasıran ulûm -ı riyâziyye ve hikmet-i ta-
bî‘iyye ile meşgûl idin. Mantık  ise mi‘yâr-ı ulûm olduğundan 
ta‘allümü ehemm ve elzem olmak hasebiyle seni bu fenn-i celî-
lin tahsilini teşvîk için risâle -i mezkure senin nâmına nisbetle 
Mi‘yar-ı Sedâd tesmiye  olunmuş ve bu maksadı mükemmel  ol-
mak üzere Fenn-i Âdâb’dan Âdâb-ı Sedâd nâm risâle dahî kale-
me alınmış idi. 

Şimdi İlm-i Mantık ’tan bir risâle  te’lîfine muvaffakiyyetin 
Mi‘yâr-ı Sedâd’ın te’lîfine masrûf olan sa‘y ve emeğimin mükâfâtı 
addolunabileceği cihetle bence ne mertebe mûcib-i mesâr ve if-
tihâr olacağının beyân -ı tafsîline hâcet göremem.

Evvel be-evvel Riyâziyyât  ile uğraşmakta hatâ etmemiş ve bir 
yanlış yola gitmemiş olduğunuz dahî bu eseriniz ile sâbit  olmuş-
tur.

Vakı‘â, İlm-i Mantık  ulûm -ı hikemiyyenin mukaddimesi 
mesâbesinde olduğu cihetle diğer ilimlerden mukaddem  tahsî-
li lâzım  gelirse de İlm-i Hendese  müstesnâdır. Çünki berâhîn -i 
hendesiyye tabî‘î kava‘id-i
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mantıkıyye üzere müretteb olarak o kadar celî ve o mertebe şâi-
be-i iştibâhdan berîdir ki Mantık okumuş talebenin ezhânı onları 
bilâ-tereddüd  kabûl ve teyakkun eder ve mübtedîler eşkâl -i hen-
desiyyeyi elvâh-ı te‘âlîm üzere resm ede ede eşkâl-i mantıkıyyeyi 
dahî bi’s-suhûle elvâh-ı ezhânda tertîbe kesb-i isti‘dâd  ederler ve 
zihinleri eşkâl-i hendesiyye ile meslek-i sedâd  ve istikâmete alış-
makla fünûn -ı sâireyi tahsîl ederken beyhûde hayâlât  içine dalıp 
kalmazlar.

Binâen alâ zâlik her fenden akdem Hisâb  ve Hendese  okut-
mak kudemâ -yı hükemânın mu‘tâdı idi. Hattâ eskiden yapılmış 
olan kütüb -i mantıkıyyede Hendese’den misâller îrâd  olunagel-
miştir.

Ez-cümle  beyne’t-talebe mütedâvil olan metn -i Şemsiyye’de 
kaziyye -i nazariyyeyi temsîl  için “müsellesin üç zaviyesi iki kâi-
meye müsâvîdir” meselesi îrâd  olunmuştur. Misâl ise mümes-
selün-lehin en vâzıh cüz’iyyâtından olmak lâzım  geldiğinden 
metn-i Şemsiyye evvelce Hendese  okumuş olan talebeye okuttu-
rulmak üzere yapılmış olduğu anlaşılır. Seyyid Şerîf dahî Hâşiye-i 
Kübrâ’sında her fenden akdem Hendese okutmak eslâfın âdeti 
olduğu cihetle kütüb -i Mantık ’ta böyle Hendese’den misâller ge-
tirmekte olduklarını beyân  eylemiştir. 

Kitâb-ı Öklides ’te münderic  olan eşkâlden fazla bir şekil bulu-
namadığı gibi, Kitâb-ı Aristo ’da münderic olan eşkâl  ve durûb-ı 
kıyâs  ve envâ‘  ve ahkâm -ı kazâyâdan başka bir şey bulunamaz.
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Fakat “1ــכאر ــ ا م  ــ ــ ا ا ” kâ‘idesince Hendese ’nin tat-
bîkâtından nîce ulûm -ı nâfi‘a zuhûra geldiği gibi İlm-i Mantık ’ın 
tatbîkâtından dahî nîce ma‘lûmât-ı müfîde isitihsâl olunabileceği 
dahî inkâr olunamaz. Bu yolda Avrupa  mantıkçılarının istihsâl  
ettikleri fevâ’idden en ziyâde  şâyân-ı takdîr ve tahsîn olan, usûl  
bahsini İlm-i Mantık ’a ilâve etmeleridir. Ve usûl eğer ki ku-
demâ -yı hükemânın âsârında müteferrikan var ise de her ilmin 
usûlünü Fenn-i Mantık ’a tatbîk ile zabt  u tedvîn  etmemişler idi. 
Avrupa mantıkçıları ise bu tatbîkâtı icrâ ile her ilmin usûlünü 
zabt ü tedvîn eylemişlerdir. 

Fakat dîde-i hakâ’ik ile bakılır ise bu da esâsen yeni bir şey 
değildir, zîrâ ulûmun usûle tatbîki fikri ibtidâ fukahâ  beyninde 
zuhûr edip, Usûl-ı Fıkıh nâmıyla bir ilim tedvîn  olunmuştur ki 
ulûm -ı İslâmiyye içinde en dakîk bir ilm -i celîlü’l-kadrdir. 

Kezâlik İlm-i Hadîs’in usûlü cem‘  olunarak İlm-i Usûl-i Hadîs  
tedvîn  olunmuştur. 

İlm-i Kelâm  dahî akâ’id-i İslamiyyenin usûlü demektir.

Ma’a-mâfîh Avrupa  mantıkçılarının ulûm -ı hikemiyyeden her 
birini Mantık ’a tatbîk ile usûlünü taharrî  ederek aslu’l-usûl  olmak 
üzere bir fenn-i mahsûs  yapıp Mantık’a ilâve etmeleri terakkiyât -ı 
ilmiyyeden ma‘dûddur.

Ammâ Mantık ’ın Cebir ’e tatbîki gerek muhâverât-ı nâsda ve 
gerek ulûm  

1 İlimlerin gelişmesi fikirlerin birbirine eklenmesiyle olur. (Çev.)
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ve fünûnda müsta‘mel ve mütedâvil olan kaziyyelerde aranılan 
‘akd ü vaz‘  ü hamlden gaflete mebnî olduğu cihetle mühim bir 
terakkî  addolunamaz. Mantık makinesi  ise bir nev‘  mel‘abe den 
ibârettir. Fakat bu mebâhisin tedkîk  ve muhâkemesi ma‘ârif -i Os-
mâniyye’ye bir ilâve-i cedîde olduğundan bu te’lîfin asr-ı mehâ-
sin-hasr-ı hümâyunda nev-be-nev meydâna çıkan âsâr -ı makbû-
leye bir lâhika-yı cemîledir.

Hemân kitâbını ikmâle çalış; Allah muvaffak eyleye.

 Ahmed Cevdet 
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MÎZÂNU’L-UKÛL

Fİ’L

MANTIK VE’L-USÛL

Eser-i Hâme-i

Alî Sedâd





Bismillahirahmânirrahîm

MUKADDİME-İ ÛLÂ

MA‘LÛMÂT-I TÂRÎHİYYE

Târîh , İlm-i Mantık  için fakat1 iki asıl  ve me’haz  göstere-
bilir ki bu da Mu‘allim-i Evvel ve Avrupa  hükemâsının ta‘bî-
rince Ebu’l-Mantık diye yâd ve tizkâr olunan Aristo ’nun (Av-
rupa’da Organon diye şöhret bulmuş olan) Fass nâm kitâbıyla 
Hükemâ-yı Hindiyye’den Gotama ’nın Niyaya nâm te’lîfinden 
ibârettir. Lâkin ulûm -ı Hindiyye’ye dâir ma‘lûmât-ı hâliyye 
pek az olup Niyaya ise her ne kadar ba‘zı kavâ‘id -i mantıkiyye-
den bâhis ise de bir Mantık kitâbı olmaktan ziyâde  Eflâtûn ’un 
Diyalektik denilen eserine müşâbih bir şeydir. Organon ise 
İlm-i Mantık ’ın cemî‘-i kavâ‘idini mükemmelen câmi‘  bir 
eserdir.  

Hükemâ-yı Yunâniyye ’nin kudemâsı dahî her ne kadar Man-
tık ’tan bahsetmişler ve ba‘zı kavâ‘idini zikretmişler ise de henüz 
tertîbine muvaffak olamamışlar iken Sûfestâiyye ’nin tekessürü 
üzerine perâkende bir hâlde 

1 Müellif, metin içinde “fakat” kelimesini günümüz Türkçesi’nde kullanıl-
dığı manada kullanmamaktadır. Arapça ’da kullanılan mana olan “sadece/
yalnızca” manasında kullanmaktadır. (Çev.)
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bulunan işbu kavâ‘ide ehemmiyet vererek esâtîn-i hükemâdan 
Sokrat  ilim ve medeniyetin muharrib-i mütehevvirleri olan 
tavâif-i Sûfestâiyye’ye karşı bir bünyân-ı metîn oldu. Eflâtûn -ı 
İlâhî, Sokrat’ın tarîk-i müdâfa‘âtını kaleme almakla, sonra Aris-
to ’nun ikmâl eylediği sedd-i sedîd-i hikmete mu‘âvenet etmiş bu-
lundu.

el-Hâsıl Mu‘allim-i Evvel Aristoteles, Organon’u kütüb -i mü-
te‘addide  üzere te’lîf  ile1 bunda cemî‘-i kavâ‘id -i Mantık ’ı cem‘  
eyledi.

Aristo ’nun işbu eser-i bî-nazîri birkaç def‘a lisân -ı Arabî ’ye 
nakl  olunmuş idi. Ve tashîh  ve tehzîbine i‘tinâ olunarak Kinde  
melikzâdelerinden Ya‘kûb İbn-i İshâk İbn Sabbâh Ebû Yûsuf 
el-Kindî  gibi hükemâ -yı benâm bu bâbda hizmet eylemişler 
idi. 

Sonra Mu‘allim-i Sânî  Ebû Nasr Fârâbî , onu tehzîb  etmekle 
onun kitâbları şâyi‘ olarak diğerleri perâkende kaldı. Ondan son-
ra dahî Mu‘allim-i Sâlis Şeyh-i Reîs  Ebû Alî İbn-i Sînâ   İlm-i Hik-
met’i ihâta  vechiyle te’lîf  eylediği Şifâ nâm kitâbında Aristo ’nun 
mantığını pek mükemmel  bir yolda tahrîr  eyledi ve muhtasaran 
Necât nâm kitâbına dahî derç etti. 

Mütekaddimîn-i ulemâ -yı ehl-i sünnet , Mantık  ile mütevağğil 
olanları şedîden muâhaze ederler idi. Müteahhirîn-i ehl-i sünnet 
ise Mantık’ı tervîc 

1 Aristonun Kütüb-i Mantık ’ı bunlardır: Kitâb-ı Mekûlât, Kitâb-ı ‘İbâre, 
Kitâb-ı Kıyâs, Kitâb-ı Burhân, Kitâb-ı Cedel, Kitâb-ı Safsata, lâkin ba‘zı 
müellifler Hitâbet ve Şi‘r’i dahî kütüb -i mezkûreye ilâve eylediklerinden 
Fass denilen Kütüb-i Mantık sekiz kitâb  olmuş olur.
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etmeleriyle mebâhis -i ulûm -i şer‘iyyede dahî kavâ‘id -i mantıkıyye 
esâs oldu. Lâkin burada şâyân-ı dikkat bir nokta vardır: Müte-
kaddimîn, Mantık’ı reddeylediklerinden onların ulûmu kavâ‘id-i 
esâsiyye-i Mantık’a muhâliftir zannolunmamalıdır! Ulûm-ı şer‘iy-
ye  ve mebâhis-i kelâmiyyede onların da aslü’l-usûlü kavâ‘id-i esâ-
siyye-i mantıkıyyedir: Onların i‘tirâzları Organon yâhud ol usûle 
muvâfık olarak hükemâ -yı Arabiyye tarafından te’lîf  olunan kü-
tüb -i mantıkıyye üzerinedir. Zîrâ bunlar hikmet-i Meşşâ’iyye’ye 
bir esâs olmak üzere te’lîf olunduklarından ba‘zı Mantık’a mü-
te‘allık olmayan mevâddı dâhî câmi‘dirler.

Ezcümle, Organon’un kitâb -ı evveli Kategorias ya‘nî mekûlât-ı 
aşeraden bâhis olup bu mekûlât ise ‘inde’l-mütekellimîn mer-
dûddur. Ve Aristo ’nun kitâblarına medhal  olmak üzere Porfiri-
os  nâm hakîmin Îsâgûcî  nâm te’lîfinde dahi külliyyât-ı hamsden 
bahs olunmuştur ki külliyyât-ı hams Meşşâ’iyyûn’a göre zihinde-
ki ma‘lûmâttan münteza‘  olan mefhûmlar olup ma‘kûlât -ı sâniye 
tesmiye  olunmuş iken, Eflâtûn ’un mesleğini iltizâm  eden ba‘zı 
mantıkiyyûn bunları Eflâtûn’un hâriçte mevcûd  bir emr -i mücer-
red  olan külliyyâtına tatbîk ile şu fikirlerini tervîce Mantık ’ı âlet 
edinmek istediklerinden Mantık kitâblarına bu yolda ba‘zı ebhâs  
dahî dâhil olmuş idi. Mütekellimîn  ise onları bir i‘tibar-ı zihnî 
addettiklerinden hâriçte muntabık olacakları bir şey olmamakla 
onlarca 



ل121 ان ا



122 MUKADDİME-İ ÛLÂ - Mantık ve Metodoloji

bi’t-tab‘ bu da merdûd idi. İşte o yolda te’lîf  olunan kütüb -i man-
tık bi’t-tab‘ inde’l-mütekellimîn kabul olunamaz.

Lâkin muahharan hükemâ -yı İslâmiyye mekûlât bahsini Man-
tık ’tan tayy ettiler. Ve diğer ba‘zı ta‘dîlât daha icrâ iderek kavâ‘id -i 
mantıkıyyeyi mümkün  mertebe mesâil -i Metâfizîkiyye’den (ya‘nî 
mebâhis -i Mâ-ba‘de’t-tabî‘iyye’den) tahlîs ve tefrîk etmeleriyle 
müteahhirîn -i ehl-i sünnet  dahî bâkî kalan ba‘zı ta‘bîrât ve usûl -i 
felsefiyyeyi zararsız görerek tecvîz  ve Mantık’ı kabûl ettiler.

İşte şuraya dikkatle anlaşılabilir ki ehl-i sünnetin kabûl veyâ 
adem-i kabûlünden bahsettikleri şey i‘mâl-i fikr in kânûnu olan 
kavâ‘id -i esâsiyye-i mantıkıyye değil, belki herhangi bir mesle-
ği takyîden yazılan kütüb -i mantıkıyyedir. Hakîkat-i hâlde ise o 
mîzân -ı akl  u iz‘ân olan Mantık ’ı, îzâh ve isbât  olunamayan ef-
kâr -ı Metâfizîkiyye ile tahlît etmek câiz olamayacağından ehl-i 
sünnetin bu bâbda dahî isâbetleri zâhirdir.

Ammâ ta‘dîlât-ı mezkûre Mantık ’ın tasavvurât kısmına âid 
olup tasdîkât  kısmı ise tefekkürün eşkâl -i mahsûsa-i tabî‘iyyesi 
olduğundan teğayyura müsta‘id  değildir ve eşkâl-i hendesiyye na-
sıl mazbût  ve mukannen ise kavâ‘id -i mantıkıyye dâhî öyle oldu-
ğundan esâslı bir ta’dîle uğramamıştır.

Ma‘lûmdur ki İlm-i Hikmet, Avrupa ’da ezmine-i mütevassı-
tada (Skolastik ) ya‘nî kilise felsefesi yle başlar. Skolastikin birinci 
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devrinde Avrupa’da fakat İsâgûcî ve Organon’un Kitab-ı Mekûlât 
gibi ba‘zı parçaları mevcûd  idi. İkinci devrinde Endülüs ’e gidip 
ulemâ -yı İslâmiyye’den tahsîl-i ulûm  eden ba‘zı Mûsevîler  ba‘zı 
kütüb -i Arabiyye’yi Avrupa’ya getirdikleri sırada Organon’un Ana-
litik kısmının ya‘nî kıyâs  bahsinin tercümelerini dahî getirmişler 
idi. Bunlar Mûsevîler tarafından Arabî ’den İbrânî’ye ve sonra da 
İbrânî’den Lâtince’ye nakl  ve tercüme olunmuş idi. İşte Avrupa’da 
Mantık  ve Hikmet’in asıl  başlangıcı üç dört lisândan intikâl ile 
gelen bu yoldaki ba‘zı kitâblar oldu. Lâkin bundan sonra Avrupa 
hükemâsı bir yandan ulûm-ı İslâmiyye’ye vâkıf oldukca terakkî  
eder oldular. Ma’a-mâfîh bunlar da ba‘zı mevâdd-ı cüz’iyye den 
başka mantıkca esaslı bir teğayyur gösteremediler.

Mantık  bir âlet-i kânûniyye  olup, fikrin sahîh ve fâsidini tefrîk 
ve temyîze ve ma‘lûmâttan mechûlâta tevassule hizmet eyler ise 
de dâimâ netîcenin sıhhati, mebâdî  ve ma‘lûmât-ı evveliyyenin 
sıhhatine mevkûf olduğundan bunlarda cüz’î  bir hatâ vâki‘ olsa 
kıyâsât-ı müteselsile ile ol hatâ gittikçe büyüyerek sırf hatâdan 
ibâret bir meslek ortaya getirebilir: Bunun için tatbîkât-ı mantı-
kıyyede teşkîl-i mukaddimât husûsunda pek ziyâde  dikkat lâzım-
dır. Hâlbuki bir aralık bu yoldaki musâmahât ile tatbîkât-ı man-
tıkıyyede hatâlar gittikçe ilerleyip ba‘zı mebâdî-yi Metâfizîkiyye 
üzerine mebnî olan netâic -i garîbe



ل125 ان ا



126 MUKADDİME-İ ÛLÂ - Mantık ve Metodoloji

tezâyüd eylemiş idi. Ve artık mahsûsâttan bile kıyâsen bahsolu-
nup hârice mürâca‘ata lüzûm görülmez idi. Evhâm ve hayâlâta 
vücûd  verilip ulûm  ve fünûn  terakkîden kaldı. İşte bu hâl-i ‘atâle-
tin bertaraf olması, Bacon  ve Descartes ’ın îkâzıyla olabildi:

Bacon  Novum Organum nâm te’lîfinde gûyâ Aristo ’nun Man-
tık ’ını ve ale’l-husûs  kıyâsı redd ile tarîk-i istikrâyı keşfeyledi ve 
bir usûl  vaz‘  ve te’sîs eyledi. Hâlbuki kıyâsın reddi ma‘kûl  olmayıp 
tarîk-i istikrâ  ’ dahî yeniden keşfolunmuş bir şey değil idi. Orga-
non’da Aristo dahî istikrâya dâir tafsîlât i‘tâ eylemiş idi. Bacon’ın 
usûlü ise kendisini İlm-i Hey’et ’çe meşhûr ve müsbet  olan Koper-
nik  mesleğinin aleyhinde bulundurdu. Hattâ bu usûle vâkıf ol-
madıkları hâlde kendisiyle mu‘âsır  olan ba‘zı hükemâ  muahharan 
mertebe-i yakîne vâsıl olmuş bulunan meslek-i mezkûrun ihyâ-
sına çalışıyorlar idi. Ve daha nîce hükemâ terakkiyât -ı fenniyyeye 
ciddî hizmetler etmeye muvaffak oluyorlar idi. Binâenaleyh bu 
usûlü terakkiyât-ı hâzıranın sebeb-i aslîsi addedenlerin mübâla-
ğa etmiş olduklarında şübhe  yoktur! Ma‘a-mâfîh Novum Orga-
num’un sâbıku’z-zikr  tatbikât-ı mantıkıyyeyi sû-i isti‘mâl  etmeye 
alışmış olanları îkâz eylemiş olduğu dahi münker değildir.

Descartes  ise kavâ‘id -i esâsiyye-i mantıkıyyeye ta‘arruz etmek-
sizin ol zamâna kadar ulûm  ve fünûna tamâmıyla tatbîk oluna-
mayıp perâkende
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kalmış olan usûlü cem‘  ve tanzîm ve sûret -i mükemmelede îzâh 
ve tefhîm etmekle terakkiyyât-ı ilmiyyeye yeni bir yol açtı.

Zâten usûl , ulûm -i şer’iyyeye tatbîk olunmuş ve bu bâbda 
nîce kitâblar te’lîf  olunmuş bulunduğundan ulûm-ı şer’iyyenin 
sûret -i tertîbi mükemmel  ve mazbût  ve mesâilinin sıdk  ve sıhhat-
leri mütebeyyin ve müberhendir: İşte sonradan cemî‘-i ulûm ve 
funûn dahî bu vechile müte‘allık oldukları usûle tatbîk ve tevfîk 
olundukta asrımızda meşhûd  olan şu terakkiyât -ı ilmiyye  hâsıl  
olmuştur. Binâenaleyh, eimme-i müctehidînin mesâil -i şer‘iyye-
yi usûlüne tevfîk ile cem‘  etmeleri hakîkâte isâbetlerini müeyyid 
olmakla berâber, usûlün lüzûmunu derk ile keşfinde cümleye ta-
kaddüm eylemeleri dahî kendilerinin büyüklüğünü mu‘lin olan 
ahvâldendir.

Usûl (ya‘nî metod ) ise kavâ‘id -i mantıkıyyenin ulûm  ve fünû-
na keyfiyyet -i tatbîkinden ibâret olup ulûmun terakkîsiyle bu da 
bi’t-tab‘ terakkî  eylemiştir. Ammâ bunun terakkîsiyle kavâ‘id-i 
mantıkıyye kat‘an dûçar-i tehallüf  olmaz:

Şimdiye kadar Öklides ’in kitâbında cem‘  eylemiş olduğu eş-
kâl -i hendesiyyeden fazla bir şekl-i hendesî -yi muntazam  keşf  
olunamamakla en yeni te’lîf  olunan hendese-yi âdiye kitâblarının 
kitâb -ı Öklides’ten farkları şâyân-ı ta‘yîn  ve beyân  olmayıp cüm-
lesi onun usûlünde tertîb kılınmış ve bunun Fransa’da meşhûr 
olan Legendre’nin kitâbından öğrenilecek Hendese ’nin Eukli-
des’in kitâbından dahî öğrenilmesi



ل129 ان ا



130 MUKADDİME-İ ÛLÂ - Mantık ve Metodoloji

mümkün  olduğu misillû Mantık  her ne kadar ulemâ -i İslâmiyye 
arasında ba‘zı mertebe dûçâr-ı ta‘dîlât olmuş ise bile esâsına do-
kunulamadığından ve Avrupalıların mantıkca olan ta‘dîlâtı hiç 
mertebesinde bulunduğundan hâlâ Aristoteles’in Organon nâm 
kitâbı eskimemiştir.

Hattâ Ulûm-ı Riyâziyye ’de nîce keşfiyyât  ile meşhûr olan Lag-
range “Hendese ’yi Euklides’in kitâbından okumayanlar Latin ve 
Yûnân-ı kadîm lisânlarını işbu lisânların ehli olan eski müelliflerin 
kitâblarından okumayıp da zamanımız müelliflerinin eserlerin-
den bellemeye çalışanlar gibidir” dediği gibi meşhûr Frank’ın Lu-
gat-ı Felsefiyye’sinde bi’l-âhare Avrupa ’da Mantık , dûçâr-ı tedennî 
ve inhitât olup hele kıyâs  bahsi unutulacak mertebeye gelmek-
le müellefâtta bile görülememeye başlamış olduğu ve kavâ‘id -i 
kıyâsı lâyıkıyla anlamak isteyenlerin Aristo ’nun Organon nâm 
kitâbına ve İbn Rüşd ’ün te’lîfâtına ve isimlerini zikreylediği sâir 
âsârâ mürâca‘at  etmeleri lâzım  geleceği beyân  olunmuştur. İşte 
Avrupa Mantık’ının sâhibleri şu yolda idâre-i kelâm  ile Avrupa 
Mantık’ında kıyâs bahsinin noksânını i‘tirâf eyliyorlar. Fi’l-vâki‘ 
Mantık’tan en ziyâde  matlûb  ve muntazar olan, kıyâs kavâ‘idi ol-
duğu hâlde müllefât-ı ifrenciyyede bir aralık buna i‘tinâ etmeme-
ye başladıklarından Avrupalılar  Mantık’ın en büyük bir kısmında 
geri kalmışlar idi.

Bizim kitâblarımızda kıyâs  bahsi pek mükemmel  olduktan 
mâ-‘adâ temsîl  ve istikrâ ’ bahisleri de mükemmeldir. Fakat muh-
tasarâtı görüp de mufassalâta 
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vâkıf olmayan ba‘zı kimseler bizde istikrâ’ bahsinin gâyet  muhta-
sar  olduğuna zâhib olmuşlar ise de ulemâ -yı İslâmiyyece istikrâ’ 
bahsi dahî sûret -i mükemmelede ma’lûmdur.

Bu yakında ba‘zı İngiliz hükemâsı  asl-ı Mantık ’a dahî girişerek 
tecdîde çalışmışlar ise de esâslı bir teğayyür  îkâ‘ına muktedir  ola-
mamışlardır. Bunların bir takımı bu yolda ortaya koydukları ba‘zı 
efkâr  ile Sûfestâiyyeyi teksîr eyledikleri gibi diğerleri dahî Man-
tık’ı Cebir ’e tatbîk etmek ve bir mantık makinesi îcâd eylemek 
yolunda uğraşmışlardır. Her ne kadar bu gibi şeyler ma‘lûmât-ı 
sathiyye ashâbı nazarında mantıkça bir büyük terakkî  ve vüs‘at-i 
fikre hizmet gibi telâkkî olunmuş ise de kânûn-ı fikr  demek olan 
Mantık’ın Cebir ve Mukâbele’ye dahî şumûlü olmakla Mantık’ın 
Cebir’e tatbîki, meşmûlünün tahtına derci kabîlinden olup lâ-
hika-i risâlede Mantık’ın tatbîkât-ı cebriyyesine bir işâret olmak 
üzere muhtasaran derc olunacak olan mevâddın mütâlâ‘asından 
münfehim olacağı vecihle İngiliz mantıkiyyûnu bu yolda tekel-
lüfât-ı zâide ihtiyârından başka bir şey yapamamışlardır.

Hulâsa-i kelâm , Mantık ’ta terakkî  ve teceddüd  fakat usûle 
ve ta‘bîr -i âharle tatbîkâta âid olup usûl  dahî zamânımızda asl-ı 
Mantık’a ilâve kılınarak Mantık’tan bir kısım  addolunmuş bu-
lunduğundan terakkiyyât-ı mantıkıyyeden merâm usûlün terak-
kîsi olmakla bunu temyîz  etmelidir. Binâenaleyh, Bacon ’ın eseri-
ne gidip de Aristo ’nun Mantık’ına i‘tirâz edenlerin sihâm-ı
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i‘tirâzları kasd olunan hedefe tesâdüf  edemeyip rüzgâr-ı bahs ve 
cidâl onu lâyık olduğu cihete (ya‘nî tatbîkât-ı mantıkıyye yi sû-i 
isti‘mâl  edenlerin tarafına) îsâl  eylemiştir.

Bacon  ise âlem-i felsefede yeni bir şey gösteremediği hâlde pek 
çok şeyler keşf  eylediğini söyleyip kendisinden evvel terakkiyyât-ı 
ilmiyyeye hâdim olan hükemâ -yı benâma i‘tirâz eylemek yolun-
da dirliksizlik gösterdiği hâlde Mantık ’ı sû-i isti‘mâl  edenleri îkâz 
etmiş olduğu için olsun, Lordlar Kamarası ’ndan ihrâc olunduğu 
gibi kâfile-i felâsife den ihrâc olunmayıp sıyt u şöhreti ma‘rifetine 
gâlip bir hakîm olarak ibkâ olunduğunu “Barthélemy Saint-Hi-
laire ” beyân  eder.
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Mantığın Ta‘rîf ve Tesmiyesi

Her ilmin bir mevzû‘u vardır, ol ilimde onun ahvâl -i zâtiy-
yesinden bahsolunur. Meselâ Hendese ’nin mevzû‘u mikdâr  ve 
Hey’et ’in mevzû‘u kevâkibdir.1

Her ilmin bir de gâyeti vardır: Bu da fâide -i müterettibesidir. 

Bundan başka her ilmin bir de usûlü2 vardır. Bu dahî mev-
zû‘un ahvâl -i zâtiyyesine vukûf  için ittihâz  olunan turuku mübey-
yin  olan kavâ‘idden ibârettir.

Turuk-ı mezkûre her ilimde başkadır. Meselâ nazariyye -i hen-
desiyyeyi keşf  ve istihrâca mûsil olan tarîk, herhangi bir hâdise-i 
tabî‘iyyenin tâbi‘  olduğu kânûnu ta‘yîn  ve isbâta mûsil olan tarî-
ka muhâliftir.

İşbu ihtilâf  ise mevzû‘  ve gâyetin ihtilâfından neş’et etmekle 
mevzû‘ ve gâyet  değiştikçe usûl  dahî değişir3, lâkin mevzû‘ değiş-
mekle zihin değişmez: Mevzû‘ ne olur ise olsun 

1 Mevzû‘ – Objet; Gâyet - Bat
2 Usûl - Méthode
3 Ba‘zı ‘ilimler mevzû‘ları bir olduğu halde kayd-ı haysiyet  ile dahî yekdi-

ğerinden mütemeyyiz olabilir. Meselâ kevâkibin ahvâl -i tabî‘iyyesinden 
bahseden ilme Hey’et -i Tabî‘i ve beynlerindeki eb‘âddan ve sûret -i hare-
ketlerinden bahseden ilme dahî Hey’et-i Riyâzi denir.
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fikir her hâlde ba‘zı kavânîn -i külliyyeye tâbi‘  olur. Binâenaleyh 
usûl-i ulûm   bu kavânîne tâbi‘ olmakta müşterek  olur.

Fikrin tâbi‘  olduğu kavânîni ta‘yîn  etmek Mantık ’a ve işbu 
kavânîni muhtelif ulûma tatbîk eylemek usûle âiddir. Bu hâlde 
Mantık aslu’l-usûl  olmuş olur.

Mantık ’ı “hakîkate ta‘alluk etmesi i‘tibâriyle sûret -i tefekkür-
den bahseder bir ilimdir” yâhûd “mechûlâta mûsil olması cihe-
tiyle ma‘lûmâttan bahseder bir ilimdir” diye ta‘rîf  etmek müm-
kün  olur. Bu ise mechûle tevassul için umûr-ı ma‘lûmenin sûret-i 
tertîbi demektir. İmdî Mantık’ın mevzû‘u ma‘lûmâttır.

İlm-i Mantık ’ın gâyeti fikrin sahîh ve fâsidini temyîz  ey-
lemektir. Herhangi bir ilmin sahîh olması için tamâmıyla 
i‘mâl-i fikr in kavâ‘idine mutâbık  olması lâzım  gelir. Bundan 
Mantık’ın ehemmiyeti ve sâir ulûma şumûlü zâhir  olur.

Mantık  bir âlet-i kânûniyyedir ki ona mürâ‘ât  ile zihin fikir-
de hatâdan mahfûz  olur. İlm-i Mantık ’ta kesb-i meleke  ile kuv-
ve-i akliyye kemâl bulup fikr  ve kıyâsı sâlim ve ta‘rîfâtı sahîh ve 
celî olur. Lisân dahî daha mükemmelleşir. Ve zihin dûçâr-ı hatâ 
olmaktan daha ba‘îd olarak Sûfestâiyye ’ye karşı bir kuvve-i mü-
dâfâ‘ayı hâiz olur. 
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Ba‘zen ilm -i mantığa İlm-i Mîzân  tesmiye  eylemişlerdir. 
Mantık  tesmiyesinin aslı bu ilmin lisân -ı Yûnâniyye’deki ismi 
olan “logique” kelimesinin aynen tercümesinden ileri gelmiştir. 
“Logique”in aslı “logos” lafzı olup lisân-ı Yûnâniyye’de “nutk ” de-
mektir.

Lisân-ı Arabî ’de “kalb” kelimesinin hem uzv-ı ma‘rûfa ve hem 
de “hakîkat -i insâniyyeye” delâlet  eylediği gibi “nutk ” kelimesi 
dahî hem “nutk-ı zâhirîye” ve hem “nutk-ı bâtınîye” delâlet eyler. 
Seyyid Şerîf Cürcânî  (k.s) Hâşiye-i Suğrâ’da buyurur ki:

ــ  ّ و ــ א ــ ا ــ ا ، و ّــ כ ــ ا ّي و ــ א ــ ا ــ ا  ُ ــ َ ْ ُ ــ   ”ا
اد،  ــ ا כ  ــ ــ  א א כ  ــ و ّول  ا ي  ّ ــ  ّ ــ ا ا  ــ و ت.  ــ ا إدراك 
ــ  א א אة  ّ ــ ــא ا ــ ا ــ  ــ ا ــ כ  ی و ّ ــ  ّ ــ ا ا ــ

 “ ــ ا ــ  ــ  ا ــ  ــ  א

Ma‘nâsı budur:

“Mantık , nutk -ı zâhirîye ıtlâk olunur ki tekellümdür ve nutk-ı 
bâtınîye ıtlâk olunur o da ma‘kûlâtın idrâkidir ve işbu fenn (ya‘nî 
Fenn-i Mantık ) evvelkisini (ya‘nî tekellümü) takviye ve ikincisini 
(ya‘nî idrâk -ı ma‘kûlâtı) meslek-i sedâda teslîk eder, imdî bu fenn 
ile nefs-i nâtıka  tesmiye  olunan nefs-i insâniyyenin iki ma‘nâsı 
dahî mütekavvî  ve zâhir  olmakla onun için Mantık’tan bir isim 
müştak  olmuştur.”
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MANTIK ’IN SÜBÛT VE SIHHATİ

İlim gerek vicdânî ve gerek hâricî ba‘zı ef ’âlin îkâz ve te’sî-
riyle başlar: Meselâ; insan, “mükedder olur”, “yürür” ve “gezer” 
ve “güneşi görür”: İşte bu gibi ef ’âl ve te’sîrât dâimâ zamân  ile 
mu‘ayyen olan ba‘zı anlar ve imtidâd ile mu‘ayyen olan ba‘zı 
noktalar ile mahdûd  olarak mebâdî -i tasavvuriyye ve tasdîkiy-
yeyi i‘tâ ederler. Mantık  işbu ma‘lûmâtın ne vecihle hâsıl  oldu-
ğunu taharrî  etmez, bu diğer bir ilme (ya‘nî İlm-i Ahvâl-i Nefs’e 
ve ba‘zılarına göre dahî İlm-i Menâfi‘u’l-A‘zâ  [Fizyoloji ]’ya) 
müte‘allıktır. Mantık mebâdî-i mezkûrenin zihinde ictimâ‘ıyla 
başlayıp, işbu ma‘lûmattan mechûlâta mûsil oldukları cihetle 
bahseder.

Buradan ilmin te’sîrât ve mebâdî -i mezkûreden ibâret olduğu 
anlaşılmamalıdır. İlim işbu mebâdîden akılda teşekkül eyler. Bu 
dahî bir hüküm  ile birlikte, ta‘bîr -i âharle bir hükmü mutazam-
mın olur ise tasdîk  ve illâ tasavvur  denilir. Hüküm dahî bir emrin 
emr -i âhara gerek îcâben ve gerek selben isnâdıdır. Yâhûd Avrupa  
Mantîkiyyûn ’unun ta’bîrince iki mefhûm  beynindeki nisbetin 
tasdîkidir.
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Tasavvur  ve tasdîkin her biri ya bedîhî  ya nazarîdir. Bedîhî, 
fikir ile iktisâba mevkûf olmayan ilim olup nazarî  dahî fikir ile 
iktisâba mevkûf olan ilimdir.

Lâkin burada şâyân-ı îzâh bir cihet  vardır: O da ma’lûmât-ı 
mezkûrenin sıhhatidir. Fi’l-vâki‘ netâic -i mantıkıyyenin sıhhati 
mebâdî -i mezkûrenin sıhhatine müte‘allık olup, bu da vücûd-ı 
hâriciyyenin sıhhatine müte‘allık olur.

Binâen ‘alâ hâzâ, İlm-i Kelâm  ve Hikmet’in mukaddimesine 
konulduğu gibi Mantık ’ın mukaddimesine dahî şu mes’eleyi koy-
mak lâyık olur: “Hakâik-i eşyâ sâbit  midir, ya‘nî vücûd-ı hâricî  
var mıdır? Ve var ise ona ilim mütehakkık olur mu ya‘nî biline-
bilir mi?”

İmdî “bunun isbâtına hâcet var mıdır, bu isbât  olunsa da 
olunmasa da ba‘zı eşyânın vucûdu bedîhî  değil midir ki bu be-
dâheti cezm  etmek tabî‘at-i beşeriyyede vardır ve böyle her şey-
den şüphe etmek kâr-ı akl  mıdır?” denilebilir: Ve bâdî-i nazarda 
bu mes’elenin dermiyân olunması beyhûde bir tekellüften ibâ-
ret zannolunur. Lâkin bunu demekte pek mübâlağa etmeye de 
gelmez: Böyle bedîhiyyâtta bile şüphe edenler bulunduğundan 
onlara karşı bunun îzâhı lâzım  gelir! Ulûm-ı kat‘iyyeden olan 
Hendese ’de bile ba‘zı bedîhî gibi görünen mesâilin isbâtına hâ-
cet vardır: Meselâ ikişer noktaları müşterek  bulunan iki hatt-ı 
müstakîmin bütün imtidâdlarınca birleştiklerinde bir hatt-ı 
müstakîm 
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olduklarının tahkîk  ve isbâtına iltifât olunmuştur. Hâlbuki zâhir-
de bunun isbâtına lüzûm yok gibidir.

Diğer tarafdan bir hayli şeyler vardır ki bedîhî  gibi kabûl olun-
dukları hâlde sonra hatâ oldukları zâhir  olmuştur! Hiss galat eder 
fikir de hatâdan hâlî olmaz: Ya ba‘zı kere akıl böylece hatâ ediyor 
ise niçin dâimâ hatâ etmemiş olsun? Niçin bu hayât, fânî bir ya-
lancı rü’yâdan ibâret olmasın?

İşte evvel-emirde bunun böyle olmadığını îzâh eylemek lâ-
zımdır ki akıl hakîkati telakkîye rusûh ve meleke  kesb etsin. Bir 
taraftan fırak-ı Sûfestâiyye ’den Lâ-edriyye 1 tâifesi ise bu lüzûmu 
artırmışlardır: Bunlar tebdîl-i şekil ve lisân  ile evvel ve âhir zuhûr 
edegeldikleri hâlde ne esâs-ı iddi‘âları ve ne de iddi‘âlarını müey-
yid olmak üzere getirdikleri delilleri teğayyür  etmemiştir. Bunla-
rın iddi‘âları şu iki sûretle ifâde  olunabilir: Biri, akl -ı beşer kendi 
kendisini nâkızdır. Diğeri, akl-ı beşerin hakîkate isâbet eylediği 
tahakkuk  edemez:

Evvelce bunların birincisinin reddine ibtidâr idelim: Bunun-
la Lâ-edriyye ’nin ifâde  etmek istedikleri vecihle benî-beşerin bir 
asırda kabûl ettiğini diğer bir asırda cerh ettiği gibi bir zamânda 
bir halkın kabûl ettiğini diğer halkın cerh ettiği vâki‘dir. 

1 Lâ-edriyye  - Scepticisme
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İşte bu i‘tirâz ne kadar eski ise cevâbı dahî o kadar eskidir: Bu 
misillû tenâkuz  vâki‘dir lâkin Lâ-edriyye ’nin bundan tertîb eyle-
dikleri delîl  safsata  ve mugâlatadır. Lâ-edriyye, hasımlarının aklın 
hiç hatâ etmediği iddi‘âsında bulunduklarını göstermek isterler. 
Hakîkat-i hâl ise böyle değildir. Fi’l-vâki‘ felâsifeden bir takım bil-
giç ler vardır ki Lâ-edriyye’nin her şeyi inkâr ettiklerine mukâbil 
onlar dahî her şeyin sıhhatinden ve akıllarının tamâmıyla kifâye-
tinden emîn olarak nîce zunûnu yakîn mertebesine koymak ister-
ler! Ehl-i tahkîk  ise onlara Lâ-edriyye’den daha başka bir nazarla 
bakmazlar. Lâ-edriyye her şey için îkâ‘-i şübheye çalışarak binâ-
yı ilmin tahrîbine çıkıştıkları misillû bu bilgiçler dahî şukûk  ve 
zunûnu yakîn sûretinde göstermek sûretiyle yakînin kadrini ten-
zîle uğraşmış olurlar. Bu iki fırka bir hattın iki nihâyet noktaların-
da bulunuyor ki hakîkat  tamâm bunun ortasındadır. İnsana lâyık 
olan, hatâdan tahallusa sa‘y ile berâber acz ve kusûrunu gözünün 
önüne getirmek ve mîzân -ı akıl ve iz‘ânın ba‘zı hakâik -i âliyyeye 
göre ne kadar küçük bir âlet olduğunu der-hâtır etmektir.

Halîfe-i Râbi‘ Ali İbn-i Ebî Tâlib  -radiyallahu anh- Hazretleri 
minberde iken bir Arab  bir şey sormuş, “bilmem” diye cevâb ver-
miş, Arab “öyle ise orada ne ararsın” demiş, o dahî “her şeyi bilen, 
mekândan münezzehtir, buraya çıkan, ba‘zısını bilip ba‘zısını bil-
meyenlerdir” diye buyurmuş olduğu mervîdir.
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İmdî Lâ-edriyye ’nin iddi‘âlarının sübûtu için insanın kendi 
hatâlarının aslını bilememesi ve bir re’yi red ile diğerini kabûl 
eylediği vakit vech-i rüchânını temyiz edememesi kaziyyelerinin 
ikisinin birden tahakkuku lâzım  gelir, hâlbuki insanın bir fikri 
red ile diğerini tercîh etmesi vech-i rüchânını temyîz  ile olabilip 
bu dahî hatâsına vâkıf olmasını istilzâm ider.

Bunu bir misâl ile bir derece  daha îzâh edelim:

Bir aralık hükemâ , küre-i arzın merkez-i âlemde istikrârına 
kâil olmuşlar idi. Bugün ise havl-i şemsde devr  ve seyrini isbât  
ediyorlar. Bu iki re’y  yekdiğerini nâkızdır fakat akıl kendi ken-
disini nâkız değildir. İstikrâr-ı arza kâil olanlar bugünki İlm-i 
Hey’et ’e esâs olan ma’lûmâta vâkıf olmayarak hey’et -i eflâkın 
sûret -i mer’iyye ve zâhiriyyesine nazaran istidlâl  eylemişler idi: 
Bunda aklın kendince kat‘an tenâkuzu yoktur. Sarı bir duhân ile 
muhât olan bir şey sarımtırâk göründüğü hâlde duhân-ı mezkûre 
mündefi‘ olup da reng-i aslîsi ile göründükte ol şeyin sarımtırâk 
olmayıp aldanmış olduğu zâhir  olunca burada tenâkuza hükmet-
mek mi lâzım  gelir?

Akıl, i‘mâl-i fikrin kavâ‘idine ya‘nî Mantık ’a tevfîke sevk olu-
nur ise hiçbir vakit kendi kendisini nakzetmez. Ve Lâ-edriyye ’nin 
“tenâkuz -ı ‘akl ” dedikleri, telâhuk-ı efkâr  ile aklın terakkîsidir bu-
nunla 
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kavâ‘id -i mezkûre teğayyür  etmeyip belki daha iyi anlaşılır ve 
daha iyi tatbîk olunur.

Gelelim Lâ-edriyye ’nin ikinci iddi‘âlarına: İsbâtsız bir şeye kâil 
olmak de’b-i hükemâdan hâric  olmakla, hikmet evvelce her şeyin 
hakkında mümkün  olan şübheleri ta‘dâddan başlayıp hüküm  ve 
tasdîkin berâhîn  ile sâbit  olmasına ta‘lîk eder. Ve ihtimâm-ı tâmm 
ile bu yoldaki şübheleri kâmilen bertaraf etmeye cehd eyler. İşte 
ehl-i şukûkun düştüğü varta-i zann u gümândan kurtulmanın en 
kestirme yolu da budur: İnsan her şeyde şübhe  ettiği hâlde bir şey 
olsun vardır ki onda şübhe etmek kâbil olamaz, imdî şübhe için 
sarf  ettiği sa‘y ve fikr  ve nefs-i şübhe bile hep kendisinin vücûdu-
nu isbât  eder: Binâenaleyh insanın şübhe edemeyeceği şey kendi 
mevcûdiyyetidir. 

Fi’l-vâki‘ insan cemî‘-i ahkâmda bile aldanmış olsa şu aldanı-
şı dahî kendi vücûdunu isbât  eder. Zîrâ aldanmak için mevcûd  
olmalıdır. İnsan kendi mevcûdiyyetinde şübhe  edemediği gibi 
hâriçte kendisi gibi mevcûdiyyet-i zâtiyyesinde şübhe edemeyen 
insanların ve sâir eşyâ-yı hâriciyyenin dahî vücûdunda şübhe ede-
mez. İşte akl -ı beşerin böylece ba‘zı hakâike olsun isâbeti zâhir  
olur.

Ehl-i şukûkun bu bâbda bir ağır i‘tirâzları daha vardır: 
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Şöyle ki, fikrin sıhhatini teslîm ile berâber eşyânın hâriçte vücû-
dunu inkâr ederler. Ve eşyânın hâriçte vucûdu olmayıp da var 
diye zu’m olunduğu takdirde bu zu’mun onların hakîkaten vu-
cûdu takdîrindeki te’sîri îkâ‘ edebileceğini iddi‘â  eylerler. Ve Haz-
ret-i Sâni‘in her hâlde âlemi ibdâya kâdir olduğu gibi insan da 
dâimî bir galat-ı hiss îkâ‘ına muktedir  bulunduğunu dermiyân 
ederler.

Bu iddi‘âya göre Lâ-edriyye , fikrin sıhhatini teslîm ile hakâik -i 
hâriciyyeyi inkâr etmiş olurlar. İmdî görülüyor ki, bunlar herhâl-
de birleşmeleri lâzım  gelen iki mes’eleyi tefrîke sarf -ı mâ-hasal 
gayret ederler. Ya‘nî bir kere hakîkat -i hâriciyye vardır ama zihin 
ona asla isâbet edemez dedikten sonra mevcûd  olsa zihin hakîka-
te isâbete müsta‘iddir, lâkin hakîkat-i hâriciyye bu kadar demiş 
olurlar. Hâlbuki bu iki mes’ele  birden nazar -ı mütâ‘alaya alın-
dıkta ya aklın sıhhati ve isâbetiyle berâber vücûd -ı hâriciyyenin 
sübûtu veya aksi lâzım gelir: Bu hâle göre ise îzâhât-ı sâbıkanın 
tehattur u ile Lâ-edriyye’nin bu iddi‘âları dahî merdûd olur.

Şurası da hafî olmaya ki: Sûfestâiyye  nîce hakâiki musırrâne 
inkârda ol mertebeye varırlar ki onlar ile bahsetmek bile müm-
kün  olmaz. Benî-beşer ba‘zı hakâiki cezm  ve i‘tikâd  etmek ve bu 
i‘tikâdı ile dâreynde necât ve selâmet bulmak için dâru’l-kesb-i 
a‘mâl  olan 
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şu arsa-yı fenâya kadem-nihâde olmuş iken sanki bir takımları 
da hiçbir şeye inanmamak için bu âleme gelmişler ve belki gel-
diklerine bile inanmamışlardır! Sûfestâiyye’nin en ehveni olan 
Lâ-edriyye ’ye karşı bile iki kaziyyenin tenâkuzu lâzım  geldiğini 
dermiyân etmekten ne hâsıl  olur! Zîrâ onların usûlü ol kaziyye-
lerde ve tenâkuzda ve ol kaziyyelerin tenâkuzu lâzım geldiğinde 
şübhe  etmek olduğu misillû kendilerinin şübhe ettiklerinde dahî 
şübhe ederler. İmdî muhakkıkîn -i ulemâ  Sufestâiyye ile münâza-
rayı men‘ etmişlerdir. Zîrâ mechûlün ifâdesi ma‘lûm  ile nazara 
muhtâc olup zarûriyyâtın mechûliyyeti ise tasavvur  olunamaz. 
Hâlbuki hasmı ma’lûmu i‘tirâf etmez ki onunla mechûl sâbit  
olsun. Buna binâen onlara cevâb i‘tâsı ile iştigâl etmek onların 
mesleklerini iltizâm  gibi bir şey olacağından onlar ile fakat cedeli 
tecvîz  eylemişlerdir. Bu hâle göre onların reddi hakkındaki îzâhât, 
henüz İlm-i Hikmet’in mesâil -i dakîkasını ahz-ı telakkîye kesb-i 
rusuh etmeyerek Sûfestâiyye’nin ilkâ’âtından müte’essir olmuş 
olmakla berâber hakîkati kabûle müsta‘id  kalmış olan zihinlerin 
irşâd  ve îkâzı içindir.
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KİTÂB-I EVVEL

TASAVVURÂT

Bâb-ı Evvel

Elfâz ve Me‘ânî-i Müfrede

Müfredin mânâsı teşahhus ederse cüz’î  denilir. Ve eğer efrâd -ı 
kesîreye şâmil  olursa küllî  denir.

Meselâ “Zeyd” ve “Amr” ve “İstanbul” gibi ‘alemler ve “şu 
kitâb ” ve “bu kalem” gibi ism-i işâretler hep cüz’îdir. Ve “insan” 
ve “şehir” gibi efrâd -ı kesîreye ıtlâk olunan elfâz  küllîdir.

Hâriçte müte’allık olduğu şeyden kat‘-ı nazar  ile ilme ma‘lûm  
ve mefhûm  denir.1 Ve mücerred  mefhûma nazar ile zihin onun 
efrâd -ı kesîreye şumûlünü tecvîz  eyler ise ol mefhûm küllîdir ve 
tecvîz eylemez ise cüz’îdir.

Her mefhûm -ı küllînin efrâd -ı zihniyyesi mahsûr olmayıp 
hâriçte dahî efrâd-ı gayr-ı ma‘dûdesi bulunur. Lâkin ba‘zısının 
efrâd-ı hâriciyyesi ma‘dûd olur. Meselâ insanın hâriçte efrâd-ı 
gayr-ı ma‘dûdesi bulunup seyyâre (ya‘nî havl-i şemste devr  ile 
mevkib-i şemsi 

1 Mefhûm - Idée
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teşkîl eden ecrâm-ı felekiyye)nin efrâd-ı ma‘lûmesi ma‘dûd ve 
mahsûrdur.

Cüz’î ba‘zen ehass  ma‘nâsında müsta‘mel olarak e‘ammın tah-
tında münderic  demek olur ve buna cüz’î -yi izâfî denilir. Meselâ 
“insan” mefhûmu küllî  olduğu hâlde hayevâna nisbetle cüz’î ol-
muş olur. 

Lafz-ı küllî  mantıkça iki ma‘nâya delâlet  eder: Evvelâ mefhû-
mun efrâdına delâlet eder,1 meselâ “insan” lafzı Zeyd ve Amr ve 
Bekr ve ilâ ah. ve “ma‘den” lafzı dahî, demir ve bakır ve gümüş 
ve altın ilâ ah. misillû mefhûmunun kâffe-i efrâdına delâlet eder.

Sâniyen ol efrâdın evsâf  ve a‘râzına delâlet  eder.2 Meselâ Zeyd 
ve Amr ve Bekr’in insan tesmiye  olunabilmeleri için her birinde 
nâmî ve hassâs  ve müteharrik bi’l-irâde  ve zü’l-fıkarât  ve zâtü’s-
sedy  ve zâtü’l-eyâdî ve nâtık  olmak gibi ba‘zı ahvâl  ve a‘râz-ı müş-
tereke  bulunmakla bunların cümlesine delâlet eder. Ve kezâlik 
demir ve bakır ve gümüş ve altına ma‘den denilebilmek için ba‘zı 
evsâf-ı müşterekeleri bulunmak lâzım  gelmekle bunların cümle-
sine delâlet eder. 

Mefhûm-i küllî  efrâd -ı zihniyyesine nisbetle mâhiyet  ve 
efrâd-ı hâriciyyesine nisbetle hakîkat  tesmiye  olunur.3 Mefhû-
mun hâriçte efrâdı 

1 Efrâd-ı Mezkûrenin Cümlesi - Extension
2 Evsâf-ı Mezkûrenin Cümlesi - Compréhension
3 Mâhiyet - Étre de Raison; Hakîkat -Véritable
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bulunsun bulunmasın ona mâhiyet denilip hakîkat ta‘bîri hâriçte 
efrâdı bulunan mefhûmlara mahsûstur. Meselâ hakîkat-i insan  
ve mâhiyet-i insan  denilebilir. Mâhiyet-i ankâ denilebildiği hâlde 
hakikat-i ankâ denilemez.

Her hakîkat  kendi efrâdına mahmûl  olur ve efrâd  dahî ‘avâ-
rız -ı müşahhasa  ile yekdiğerinden mütemeyyiz olur. İşte bu ve-
cihle müşahhas  olan hakîkate hüviyet  denilir. Meselâ hakîkat-ı 
insan kâffe-i efrâdına şâmil  olduğu hâlde beyazlık ve esmerlik gibi 
avârız-ı müşahhasa ile berâber mülâhaza olunur ise hüviyet denir. 

İnsan bu vecihle mütemeyyiz olan efrâd -ı hâriciyyeyi ya‘nî 
â‘yân ı müşâhede  ve mütâlâ‘a ile onlarda müşterek  bulunan evsâ-
fı intizâ‘  ederek ma‘lûmât-ı cüz’iyye den “bi’t-tecrîd ” ma‘lûmât-ı 
külliyyeyi istihsâl  eyler ve eğer işbu1 sıfât  ve â‘râz-ı müştereke 
a‘yân-ı mezkûrenin hakîkatini teşkîl ve onu hakâik -i sâireden 
tamâmıyla temyîz  iden evsâfdan ise zâtî 2 ve değil ise arazî  denilir.

Meselâ birkaç insan müşâhede  olunsa bunlar avârız-ı müşah-
hasa  ile yekdiğerinden mütemeyyiz olduklarından zihin bunların 
sûretlerini birleştiremez. Lâkin ba‘zı sıfât  ve â‘râzda iştirâklerini 
ve bi’l-farz nutk  ve kitâbet  ve teneffüs  ve hareket  ve hissettiklerini 
müşâhede ile

1 İntizâ‘ (tecrîd ) - Abstraction
2 Zâtî - Essentiel
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işbu ahvâlin onların cümlesine şumûlünü tecvîz  ederek, a‘râz-ı 
müştereke -i mezkûreyi müşahhasâttan tecrîd  eder. Ve şu sûretle 
tecrîd eylediği mefhûmları mütâla‘a ile teneffüs misillû â‘râzın in-
sanın gayrı olan hayevânâtta dahî bulunduğunu ve kitâbetin dahî 
bi’l-cümle  efrâd -ı insâniyyeye şümûlü olmadığı cihetle bunların 
insanı sâirinden temyîz  etmediğini ve fakat nutkun insanı sâir 
hayevândan ve his ve hareket-i irâdiyye dahî ecsâm ve nebâtâttan 
temyîz eylediğini fehm  eder. İşte ahvâl -i müştereke-i mezkûreden 
hiss ve hareket-i irâdiyye ve nutk zâtiyyâttan olup diğerleri arazî  
olurlar.

Bundan başka zihin suver -i cüz’iyyede zamm ve tefrîk  ile tasar-
ruf  ederek hâriçte a‘yândan hiç birine muntabık olmamak üzere 
ba‘zı sûretler tasavvur  eder ki bunlara vehm  ve hayâl denir.

Mefhûm-ı küllî  efrâdında mütefâvit  olur ise küllî-yi müşekkek  
ve mütefâvit olmaz ise küllî-yi mütevâtı’  denir. Meselâ hayevân-ı 
nâtık  mefhûmu insanın kâffe-i efrâdına seyyân olarak şâmil  ol-
makla küllî-yi mütevâtı’ olur. Ve beyâz mefhûmunun efrâdı ise 
kimi çok ve kimi az beyaz olarak mütefâvit bulunmalarıyla küllî-
yi müşekkek olur. 

Her iki mefhûm  beyninde sıdk  ve şumûlleri i‘tibâriyle niseb-i 
erba‘adan biri ya‘nî ya müsavât  ya mübâyenet  ya umûm  ve husûs -ı 
mutlak  veyâ umûm ve husûs min-vech  bulunur. 

İki küllî  yekdiğerinin cemî‘-i efrâdına sâdık  ve şâmil  olur 
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ise yekdiğerine müsâvî  olurlar. Nâtık ile dâhik gibi ki her nâtık  
dâhik olup her dâhik dahî nâtıktır.

Eğer iki küllîden hiç birisi diğerinin efrâdından hiç birine sâ-
dık  olmaz ise birbirlerine mübâyin  olurlar. İnsan ile at gibi. 

Ve eğer iki küllîden yalnız biri diğerinin cemî‘-i efrâdına şâ-
mil  olur ise beynlerinde umûm  ve husûs -ı mutlak  bulunur. Ya‘nî 
küllînin biri e‘amm  ve diğeri ehass  olur. İnsan ile hayevân gibi ki 
ba‘zı hayevân insan ve her insan hayevân olmakla hayevân e‘amm 
ve insan ehass olur.

Ve iki küllîden her biri diğerinin fakat ba‘zı efrâdına şâmil  olur 
ise beynlerinde umûm  ve husûs  min-vech  bulunur. Ya‘nî her biri 
diğerinden min-vech  e‘amm  ve min-vech ehass  olur. İnsan ile be-
yaz gibi ki insanların ba‘zısı beyaz ve beyazların ba‘zısı insandır.

Dâimâ bir küllî  ile şâmil  olduğu cüz’î  beyninde umûm  ve 
husûs  mutlak  bulunup her bir küllî şâmil olmadığı cüz’îye mübâ-
yin  olur. Ve cüz’îler her hâlde birbirlerine mübâyin olurlar.     

Niseb-i erba‘a, mefhûmların yekdiğerine şumûlü i‘tibâriyle 
arandığı gibi ezmân ve ahvâle göre tahakkukları i‘tibâriyle dahî 
aranır. Meselâ güneşin doğması ile gündüz olması mütesâvîdir ve 
güneşin doğması ile gecenin olması mütebâyindir.

Beynlerinde umûm  ve husûs -ı mutlak  bulunan iki mefhûm -ı 
küllî  
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mukâyese olundukta efrâdı diğerinin efrâdından çok olan mefhû-
mun evsâf  ve zâtiyyâtı daha az ve evsâf ve zâtiyyâtı az olanın efrâdı 
çok olur. Meselâ hayevân mefhûmunun efrâdı zü’l-fıkarât  mefhû-
munun efrâdından ziyâdedir, zîrâ her zü’l-fıkarât hayevân olup, 
her hayevân zü’l-fıkarât değil, ba‘zı hayevân zü’l-fıkarâttır ve di-
ğer ba‘zısı dahî zü’l-fıkarât olmayan hayevânlardır. Lâkin zü’l-fı-
karâtın zâtiyyâtı daha ziyâdedir zîrâ onda hayevân mâhiyetinde 
müşterek  olan cemî‘-i evsâftan mâ-‘adâ zü’l-fıkarât mâhiyetinde 
müşterek olan efrâda mahsûs  ba‘zı evsâf dahî vardır.

Bâb-ı Sânî

Îsâgûcî 1

Mefhûmlar, yekdiğerinden e‘amm  ve ehass  olduklarına na-
zaran merâtib -i muhtelifede bulunarak bir silsile teşkîl ederler. 
Ve bu silsilede her mefhûmun mertebesi efrâdının mertebesiyle 
mu‘ayyendir. Meselâ zü’l-fıkarât  ve ma‘dûmu’l-fıkarât mefhûmla-
rı hayevân mefhûmunun tahtında ve bir

1 Îsâgûcî  lisân -ı Yunânî’den olup medhal  demektir. Mukaddime-i evveliyye-
de dahî işâret kılındığı vecihle Porphyrios kütüb -i Aristo ’ya medhal olmak 
üzere te’lîf  eylediği kitâba Îsâgûcî tesmiye  ederek ona külliyyât-ı hams me-
bâhisini derc eylediğinden ol vakitden beri mebâdî -i kavl-i şârih  demek 
olan külliyyât-ı hams bahsine Îsâgûcî denilegelmiştir. Binâenaleyh burada 
dahî ehl-i Mantık ’ın eserine iktifâ’en işbu ta‘bîr  isti‘mâl  olunmuştur.
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mertebede bulunarak hayevân mefhûmu bunların ikisinin dahî 
efrâdına şâmil  olur. Ve zü’l-fıkarât mefhûmu dahî zâtü’s-sedy  ve 
tayr  ve semek  ve zâhife  ve dafda‘ mefhûmlarının fevkinde bulu-
narak onların efrâdına şâmil olur.

Bu nev‘  bir silsilenin merâtibini teşkîl eden mefhûmlar-
dan müteşşekil diğer bir silsilede dahî husûsât-ı mezkûre cârî 
olur. Meselâ hat mefhûmu hatt-ı müstakîm ve hatt-ı münhanî  
mefhûmlarının mâ-fevkinde bir mertebede bulunup hatt-ı mün-
hanî mefhûmunun tahtındaki mertebede dahî muhît-i dâire  ve 
kat‘-ı nâkıs  ve kat‘-ı mükâfî  ve kat‘-ı zâid  ve helezûnî  ve ilâ âh. 
mefhûmları bulunur.

İmdî efrâdına nisbetle mefhûmların merâtibini ta‘yîn  etmeye 
tertîb1 denilir.

Küllîyyâtın bir silsile-i merâtib e dâhil olabilmeleri için beyn-
lerinde ba‘zı münâsebet  bulunmak lâzımdır. Meselâ hatt-ı mün-
hanî  ile tayr  bir silsilede tertîb olunamaz, ammâ hatt-ı münhanî 
hatt-ı müstakîm ve tayr zâtü’s-sedy  ile bir silsilede tertîb oluna-
bilir. Zîrâ hatt-ı münhanî ile müstakîmin ve zâtü’s-sedy ile tayrın 
ba‘zı evsâf -ı zâtiyyeleri müşterek  olduğundan beynlerinde münâ-
sebet vardır.

İşte böylece ayrı ayrı birer silsilenin merâtibini teşkîl eden 
mefhûmların her biri mensûb olduğu silsile mekûlesinden

1 Tertîb - Classification
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olur1. Meselâ tayr  hayevânın mensûb bulunduğu mekûleden 
olup hatt-ı münhanînin kemm mekûlesi nden olur.

Bir silsilenin merâtib -i muhtelifesine nev‘  ve cins 2 denilip nev‘ 
cinsin bir mertebe tahtındaki merâtibi ve cins dahî nev‘e şâmil  
olarak onun mâ-fevkindeki mertebeyi iş‘âr  eder.

Meselâ zü’l-fıkarâta nisbetle zâtü’s-sedy  ve tayr  ve zâhife  ve se-
mek  mefhûmlarından her biri nev‘  olup bunlara nisbetle zü’l-fı-
karât  cins  olur. Ve muhît-i dâire  ve kat‘-ı zâid  ve nâkıs ve mükâfî 
ve ilâ âh. mefhûmları nev‘ olup hatt-ı münhanî  bunların cinsi 
olur. 

İmdî cins  nev‘lerinin cemî‘-i efrâdına sâdık  ve şâmil  olur ama 
nev‘  cinsin cemî‘-i efrâdına şâmil olmayıp ba‘zı efrâdına şâmil 
olur. Zîrâ nev‘in evsâfı cinsin evsâfıyla kendisine mahsûs  olan ev-
sâftan terekküb  eder. Meselâ zü’l-fıkarâta zâtü’s-sedy  munzamm 
olarak zâtü’s-sedy nev‘ini zü’l-fıkarâtın sâir tayr  ve zâhife  ve semek  
ve dafda‘ nev‘lerinden temyîz  eyler.

Bir cins  ecnâs -ı sâire ile ba‘zı evsâf -ı zâtiyyede müteşârik  olarak 
işbu evsâfın mecmû‘u ecnâs-ı mezkûreden daha e‘amm  bir merte-
be teşkîl edebilir. Bu hâlde işbu mertebedeki cinse

1 Mekûle - Catégorie
2 Cins – Genre ; Nev‘- Espéce
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nazaran ecnâs-ı mezkûre enva‘ olur. Meselâ evvelki misâllerde cins 
makâmında bulunan zü’l-fıkarât  cins-i hayevânın bir nev‘i olur. 

Bi’l-‘akis bir nev‘in efrâdı ba‘zı evsâf  ile mütemeyyiz ve kısım-
ları münkasım  olup bu kısımlara nazaran nev‘ -i mezkûra cins  
olur ve aksâm-ı mezkûre dahî birer nev‘ olurlar.

Bir cinsin tahtında müretteb olan nev‘ler ba‘zı evsâfta müteşâ-
rik  olmaları ile cins -i mezkûru teşkîl eylediklerinden ba‘zı husûsât 
ile temeyyüz  etmedikleri hâlde cümlesi bir mefhûmda birleşir. 
İşte envâ‘ -ı mezkûreyi temyîz  etmek için cinse zamm olunma-
sı lâzım  gelen evsâfa fasl  denilir. Meselâ müselles kâimüz’-zâviye  
nev‘inin cinsi müselles olmakla nev‘i temyîz için cinse zamm olu-
nan kâimüz’-zâviye onun faslı olur.

İmdî fasl , cinsi taksîm  ve nev‘i takvîm eyler. Nev‘ bir mâhi-
yet  olup cins  ile fasl onun cüz’leridir. Ya‘nî mâhiyet cins ile fasıl-
dan terekküb  eder. Ve cins ol mâhiyetten e‘amm  olarak fasl ona 
müsâvî  olur. Meselâ insan mâhiyeti bir nev‘  olup cinsi hayevândır 
ki sâir hayevânlara dahî şâmil  olur ve fasl dahî nâtık  olarak insana 
müsâvî olur1 ve insanı sâir hayevânlardan tefrîk eyler.

1 ‘İnde’l-mütekellimîn nâtık  insana müsâvî  olmayıp, ondan e‘amm  olmakla 
insanın faslı değildir. Müte’ahhirîn-i tabî‘iyyûnun bir takımı dahî nâtık 
insanın faslı
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Küllî, bir şeyin zâtından ve hakîkatinden hâric  değil ise 
zâtîdir. Ve zâtî  bir hakîkatin ya aynı (ya‘nî nev‘i) veyâ cüz-i 
e‘amm ı (ya‘nî cinsi) veyâ cüz-i müsâvîsi ya‘nî (faslı) olur. Me-
selâ insan hakîkati hayevân-ı nâtık  mefhûmunun aynı olup 
hayevân ol hakîkatten e‘amm  ve nâtık ona müsâvî  olur. Ve 
bunların üçü de hakîkat -i insâniyyeden hâric olmayıp ancak 
bunları tasavvur  ile insan mâhiyeti tamâm olabilir.

Eğer küllî  bir şeyin zâtından veya hakîkatinden hâric  ise arazî  
olur. Ve arazî ya bir hakîkate mahsûs  olarak hâssa  denilir veyâ 
hakâik -i muhtelifeye âmm ve şâmil  olarak araz -ı âmm1 denilir.

 olmasına i‘tirâz ile ‘araziyyâtındandır demek isterler. Lâkin burada geti-
rilen emsilenin ta‘yîn -i hakîkati esâs bahse müte‘allık olmamakla hangi 
misâl kolay tesâdüf  eder ise onun îrâdı münâsib görülmüştür. Ve bu misâl-
de olduğu gibi bazen hayevân ile insan arasındaki zü’l-fıkarât  ve zâtü’s-
sedy  merâtibinden dahî sarf -ı nazar  olunarak aynen mütekaddimîn -i 
mantıkiyyûnun ta‘bîrâtı kullanılmıştır. Lâkin bugünkü günde bile Isidore 
Geoffroy Saint-Hilaire ve Quatrefages gibi meşâhîr-i tabî‘iyyûn  hayvânât 
nebâtâttan nasıl mümtâz  ise insanı dahî öyle hayvânâtdan büsbütün 
mümtâz addeylediklerinden onların eserine gidilir ise yine insanı nâtık 
ile ta‘rîf  etmek lâzım  gelir. Zâten dahî, mâhiyyet-i hakîkiyyenin zâtiyyât 
ve araziyyâtını temyîz  eylemek ba‘zı hükemâ  ‘indinde müte‘assir  ve ba‘zısı 
‘indinde müte‘azzir  olduğundan merâtib -i hakîkiyye mu‘ayyen olmayıp 
hükemâ-yı cedîde dahî ta‘yîn-i zâtiyyâtta muhtelif re’ylerde bulundukla-
rında merâtibin ta‘yîni hakkında mesâlik-i muhtelife zuhûra gelmiştir.

1 Hâssa – Propre ; Araz-ı Âmm - Accident
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Meselâ dâhik hâssa ve müteneffis  araz-ı âmm olarak bunların ikisi 
de hakîkat -i insâniyyeden hâriçtirler.

İşbû îzâhâttan zâhir  olur ki küllî  ya zâtî  veyâ arazîdir, zâtî cins  
ve nev‘  ve fasıldır, arazî  dahî ya hâssa  veyâ araz -ı âmmdır. İşte 
küllînin şu beş kısmına birden küllîyyât-ı hams denilir. Bi-hase-
bi’l-i‘tibâr  bunların birkaçı bir şeyde mütesâdık olabilirler. Me-
selâ mâşî hayevâna nisbetle hâssa ve insana nisbetle araz-ı âmm 
olduğundan, mâşî mefhûmunda hâssa ile araz-ı âmm mütesâdık 
olurlar.

Mâhiyet-i hakîkiyye hâriçte mevcûd  olan mâhiyet  olup onun 
rütbesi bizim i‘tibârımızın medhali olmaksızın nefsü’l-emrde 
mu‘ayyendir. Binâen‘aleyh mâhiyyât-ı hakîkiyyenin zâtiyyât 
ve arazıyyâtını ta‘yîn  ile rütbesini tahdîd  etmek hakîkatlerine 
vâkıf olmaya ve bu da hârice mürâca‘atla rasad  ve tecrübeye 
mevkûftur. Bu vukûf  ise ulûm -ı tabî‘iyyenin terakkîsiyle mü-
terakkî  olmakla bu sûretle merâtib -i hakîkiyyenin ta‘yînine ta-
karrüb olunabilir.

Mâhiyyât-ı i‘tibâriyye zihinde bizim i‘tibârımız ile müte-
meyyiz olurlar. Meselâ üç dıl‘ın ihâtasından hâsıl  olan şekle 
müselles tesmiye  olunarak şekil onun cinsi ve üç dıl‘  ile ihâta  
olunması faslı olup müsellesin sâir ahvâli hep araziyyâtından 
olur.

İmdî insan ve zâtü’s-sedy  ve zü’l-fıkarât  gibi a‘yâna müte‘allık
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olan mefhûmlar silsile-i tertîbe konulabildikleri misillû beyaz 
ve kırmızı gibi (a‘yân ile kâim  olduklarından zihnen) tecrîd  ile 
ma‘lûm  olan a‘râz dahî bir silsile-i tertîbe konulabilirler.

Efrâd-ı hâriciyyenin herhangi birinden münteza‘  olan bir vasıf 
diğer bir şeye tatbîk olunabilir. Meselâ elimizdeki bu kâğıdın ta-
savvurunda beyazlığı ve şeklinin müstatîl olması ve sathının yazı 
yazmaya müsâ‘id olmak üzere düzgün bulunması gibi evsâftan 
fakat beyazlığını tecrîd  ederek beyaz mefhûmu tasavvur  olunsa 
işbu mefhûm  yalnız hâriçte kendisinin tecrîd olunduğu kâğıda 
muntabık olmayıp daha bir hayli şeylere mahmûl  olan bir mâhiy-
yet-i hakîkiyye dir. Bundan istintâc  olunur ki bu misillû a‘yân-ı 
hâriciyyeden münteza‘ olan mefhûmlar arasında dahî niseb-i er-
ba‘a ta‘ayyün etmekle beyaz ve kırmızı ve sâir emsâli a‘râz birer 
küllî  olarak bunların fevkinde mülevven  bulunur ve mülevven 
dahî a‘razın bir nev‘idir.

Nev‘in cüz’iyyâtı hüviyetler ya‘nî avârız-ı müşahhasanın nev‘i 
ile terekkübünden tahassul eden şahıslar olur ise ol nev‘e nev‘ -i 
hakîkî ve nev‘ü’l-envâ‘  denilir. Ama bunun tahtında dahî nev‘ ile 
avârız-ı külliyyeden müteşekkil ba‘zı küllîler bulunabilir ki bun-
lara sınıf denilir. Lâkin araziyyâttan teşekkül eyledikleri cihetle sı-
nıflar silsile-i zâtiyyâttan hâric  kalır. Binâenaleyh nev‘-i hakîkînin 
tahtında başka nev‘ bulunmaz. 

Nev‘-i izâfî tahtında envâ‘ -ı sâire bulunabilen bir küllîdir. 
Binâenaleyh 
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nev‘ -i izâfî nev‘-i hakîkîden e‘ammdır. Meselâ cisme nisbetle 
nâmî ve cism-i nâmîye nisbetle hayevân birer nev‘-i izâfî  olup 
insan nev‘-i hakîkîdir.

İmdî cins  nev‘in cüz’ü olup işbu cüz’den daha e‘amm  bir cins 
bu cinse nisbetle nev‘  olan cins-i mezkûrun bir cüz’ü olmakla 
cüz’ -i ehassta münderic  olur. Ve bu sûretle bir mâhiyette müte‘ad-
did  cüz’ler münderic olur. Ve cüz’-i ehass  diğerlerini câmi‘  olarak 
ol mâhiyetin tamâmı cüz’-i müştereki olmakla ona cins-i karîb  ve 
eczâ -i sâireye cins-i ba‘îd  tesmiye  olunur. Meselâ cism-i nâmî ve 
bunun cüz’-i müşterek i olan cisim, insânın cüz’-i müşterekidirler 
lâkin bunlar hayevânda münderic olmalarıyla insana nisbetle ha-
yevân cins-i karîb1 ve diğerleri cins-i ba‘îd olmuş olurlar.

Fasl dahî mâhiyeti cins -i karîbindeki müşâriklerinden temyîz  
eder ise fasl -ı karîb2 ve cins-i ba‘îdindeki müşâriklerinden temyîz 
eder ise fasl-ı ba‘îd olur.

Nev‘-i izâfînin merâtib -i müteselsilesi olduğu gibi cinsin dahî 
merâtibi olduğundan nev‘  yukarıdan aşağıya i‘tibâr  olunarak 
nev‘-i sâfile  nev‘ü’l-envâ‘   ve nev‘-i hakîkî  denildiği misillû cinsin 
merâtibi dahî aşağıdan yukarıya i‘tibâr olunur ve bu merâtibin 
gayr-i mütenâhî

1 Cins-i Karîb - Genre Prochain
2 Fasl-ı Karîb - Différence Spécifique
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olarak teselsül  edip gitmesi mümkün  olamayacağından merâtib-
de bir nihâyet bulması tabî‘îdir. İşte cinsin işbu nihâyet mertebe-
sine dahî cinsü’l-ecnâs   ve cins -i âlî1 denilir.

Bâb-ı Sâlis

Kavl-i Şârih

Külliyyâtın yekdiğerinden e‘amm  cinsler tahtında müretteb 
olarak cins -i âlîye kadar ne vecihle bir silsile teşkîl eyledikleri 
bundan evvelki bâbdan ma‘lûmdur. Bir mefhûmun mertebesini 
ta‘yin ve sâirinden temyîz  etmek onu ta‘rîf  eylemek olup bunu 
ifâde  eden kavle kavl-i şârih  denilir.

Bir mertebenin ta‘yîni ise ya ol mertebeyi tamâmıyla tahdîd  
ederek veyâ ba‘zı evsâfını zikr  eyleyerek mümkün  olduğu kadar 
tahdîdine takarrüb olunmak sûretiyle olur. Bu hâle göre ta‘rîf  
dahî yâ bir mertebeyi sâirinden temyîz  etmekle had veyâ ol mer-
tebeye dâir ba‘zı ma‘lûmat vererek resm2 tesmiye  olunur.

Bir mefhûmu tahdîd  etmek onun zâtiyyâtını zikr  eylemektir. 
Meselâ insan mefhûmunu tahdîd edecek olduğumuzda: Tertîb-i 
tabî‘îye nazar  ile, insan bir cism ve ecsâmdan cism-i nâmîdir ve 
cism-i nâmîden hassâs 

1 Cins-i ‘Âlî - Genre Supréme
2 Hadd – Définition; Resm - Description
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ve müteharrik bi’l-irâde  ya‘nî hayevândır ve hayevânât arasında 
nâtıktır, deriz. İşte şu mezkûr olan zâtiyyâtın mecmû‘u insanın 
haddidir. 

Eğer işbu evsâfın her biri nazar -ı mutâla‘aya alınsa görülür ki 
yukarıdan aşağı en son mertebesinden mâ-‘adâsı ta‘rîf  olunacak 
olan efrâdından daha başka efrâda dahî şâmil  olur. Meselâ her 
cisim insan olmayıp insandan başka da ecsâm vardır ve her nâmî 
hayevân ve her hayevân da insan değildir. Bunların her birinin in-
sandan başkasına dahî şumûlü vardır. Lâkin her bir küllînin efrâ-
dı işbu küllîyi kendisinden evvelki küllîye zamm ile mahdûd  olur. 
Meselâ nâmî kendisinden evvelki cisme zamm olundukta cism-i 
nâmî olup bunun efrâdı mahdûd ve münhasır  olur. Ve hassâs  ve 
müteharrik bi’l-irâde  mefhûmuna cism-i nâmî zamm olunduk-
ta cism-i nâmî-yi hassâs ve müteharrik bi’l-irâde, ya‘nî hayevân 
mefhûmunun haddi hâsıl  olup işbu mefhûm  efrâd -ı hayevâniy-
yeye münhasır olur. Ve nâtık  mefhûmuna hayevân mefhûmu 
zamm olundukta müsâvî  olan efrâd-ı insâniyyeye münhasır olur. 
Ve böyle mertebeden mertebeye hasr ve tahdîd  ile ta‘rîf oluna-
cak olan mâhiyetin efrâdına tamâmıyla mutâbık  bir mertebeye 
gelinir. Ve meselâ hayevân-ı nâtık ta‘bîrindeki hayevân ile nâmî 
ve ondan cisim anlaşılmakla hayevânı-ı nâtık  mefhûmu bunların 
cümlesini câmi‘  olur. 

Bundan anlaşılır ki haddler cins -i karîb ile fasl -ı karîbden
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terekküb  ederler. Ve bu nev‘  haddlere hadd-i tâmm  denilir.

Bir mefhûm  yalnız faslı ile ta‘rîf  olundukta hadd-i nâkıs  olur. 
Bu ise ol mefhûmu fakat sâirinden temyîz  edebilir ise de tamâ-
mıyla tahdîd  edemez. İnsanı nâtık  ile ta‘rîf gibi.

Ve eğer ta‘rîf  cins -i ba‘îd ile fasıldan terekküb  eder ise kezâlik 
hadd-i nâkıs  olur. İnsanı cism-i nâmî ile ta‘rîf gibi.

Ve ta‘rîf  eğer cins -i karîb ile hâssadan terekküb  eder ise resm-i 
tâm denir. İnsanı hayevân-ı dâhik ile ta‘rîf gibi. Ve eğer cins-i 
karîb  zikr  olunmaz ise resm-i nâkıs olur. İnsanı cism-i dâhik veyâ 
yalnız dâhik ile ta‘rîf gibi.

Bir şeyi temsîl  ile îzâh etmek ve taksîm  eylemek dahî resm-i 
nâkıs kabîlindendir. Gâyet sür‘atli bir hareket -i deverâniyye ile 
devr  eden bir şişe derûnundaki mâyi‘in ahz eylediği şekl ile küre-i 
arzın kuvve-i ‘ani’l-merkeziyyesinden dolayı kutublarının yassı-
lanmasını temsîl ile îzâh etmek ve mikdârı ta‘rîf  ve îzâh makâ-
mında mikdâr  yâ hat veyâ sath veyâhûd cism-i ta‘lîmîdir diye 
taksîm eylemek gibi.

Ta‘rîfte ıttırâd  ve in‘ikâs  şart tır: İn‘ikâs ta‘rîfin cemî‘-i efrâdına 
şâmil  olması ve ıttırâd dahî efrâd -ı mezkûreden hâric  olan bir 
şeyin ta‘rîfte dâhil olmamasıdır.

Eğer ta‘rîf  olunan mâhiyetin efrâdından ba‘zısı ta‘rîften hâric  
kalacak olsa ol mâhiyete şâmil  olmayıp onun mertebesini
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tamâmıyla ta‘yîn  etmiş olmaz. Bu cihetle in‘ikâs  şarttır. Ve ba‘zı 
hüviyyât avârız-ı müşahhasalarıyla mütemeyyiz olduklarından 
zâtları bir olduğu hâlde de zihinde birleşmezler lâkin iki mefhûm -ı 
küllînin zâtları bir olsa avârız-ı müşahhasaları olmadığından ol iki 
mefhûm yekdiğeri ile birleşir. Zîrâ mâhiyetlerin mâ-bihi’t-temyî-
z i zâtiyyeleri olduğundan zihinde zâtiyyâtı bir olmak üzere iki 
mâhiyet  bulunamaz. Binâenaleyh ta‘rîfte ıttırâd  dahî şartdır.

Ta‘rîfde kullanılan lafız vâzıh ve celî olmak ve ta‘birât-ı müb-
heme ve elfâz -ı garîbe kullanılmamak dahî ta‘rîfin âdâb  ve şurû-
tundandır.

Bir şeyi, bilinmesi kendisine mevkûf olan şey ile ta‘rîf  etmek 
dahî câiz değildir. Meselâ “aded -i zevc ferd  olmayan adeddir” 
dedikten sonra ferdi “zevc olmayan adeddir” deyü ta‘rîf etmek 
devr -i bâtıldır.

Tafsîlât-ı sâbıkadan anlaşılacağı üzere ta‘rîf , merâtibine nis-
betle ya‘nî eczâsiyle tasavvur  olunan bir mâhiyeti ifâdeden ibâ-
ret olup ol mâhiyetin ifâdesinde zâtiyyâtının yâhûd araziyyâtının 
ayrı ayrı zikrinden ise kavl-i şârih  ile cümlesi birden ifâde  edilmiş 
olur. Bu ise yalnız mantıkca müttehaz bir usûlden ibâret olmayıp 
tabî‘at-ı beşeriyyede vardır. Ya‘nî insan vâkıf olmaksızın bi’t-tab‘ 
kâide-i tertîb  ve ta‘rîfe ri‘âyet  etmektedir. Hattâ lisânda
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a‘yândan tecrîd  kılınan müteşarik mefhûmları ifâde eden elfâz -ı 
kesîre a‘yânı veyâ hüviyyâtı ifâde eden kelimâta nisbetle daha 
ziyâdedir. Ve bir kavmin melekât-ı akliyyesi ne kadar neşv ü nemâ 
bulmuş ise tecrîd ve tertîbde ol mertebe ileri gideceğinden lisân-
larında dahî mücerredât ve küllîyyâta mevzû‘  olan elfâz ol kadar 
tekessür  etmiş bulunur. Ve bu nev‘  elfâzın i‘ânesiyle küllîyyâtın 
idrâk  ve ifâdesi teshîl  olunmuş olur. 

Meselâ her kim olur ise efrâd -ı hayevâniyyenin müşâhedesiyle 
müteşârik  oldukları ba‘zı a‘râzın idrâk  ve ifâdesine muktedir  ol-
duğu gibi efrâd-ı mezkûrenin cümlesine birden hayevân tesmiye  
ile onları silsile-i tertîbe ilhâk ve ba‘zı evsâf  ile nev‘lerini temyîz  
ederek mâhiyetlerini ta‘rîf  eylemiş olur. Şu kadar ki Mantık  bu 
tertîb ve ta‘rîfin bi’t-tab‘ ifâdesinden daha mükemmel  bir sûret -i 
muntazamada îfâsına hizmet eyler.

Hakâikin evsâf -ı esâsiyye ve hakîkiyyeleri ile evsâf-ı sathıyye 
ve hâriciyyeleri beyninde bir münâsebet -i tabî‘iyye vardır. İşte 
bu münâsebete nazaran mâhiyetler evsâf-ı hakîkiyyeleri ile mü-
temeyyiz oldukları gibi evsâf-ı hâriciyyeleri ile de mütemeyyiz 
olurlar. Meselâ zâtînin ta‘yîni müte‘assir  veyâhûd müte‘azzir  olsa 
bile hiç kimse at ile insanın tefrîk ve temyîzinde su‘ûbet bulmaz. 
Bi’t-tab‘ onları temyîze muktedirdir. Bu hâlde temyîz  fakat ah-
vâl -i zâtiyye ile olmayıp araziyyât ile de mümkündür demek
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olur. Meselâ insan mâhiyeti nâtık  ile temyîz olunduğu gibi dâhik 
ile de temyîz olunabilir.

Araz-ı ‘âmm her ne kadar cinse şâmil  olsa bile araziyyâtın bir 
takımı bir nisbet -i mu‘ayyenede bir mâhiyette tahassus  etmele-
ri ile hey’et -i mecmû‘alarını tasavvur  ile ol mâhiyet  temeyyüz  
edebilir. Zîrâ nisbet ve hey’et-i mezkûre mâhiyetin efrâdının 
tabî‘at ve ahvâl -i teşekküliyyesine mütevâfıktır. Meselâ insanın 
nâtık  olması âlât  ve teşekkülât-ı bedeniyyesinin ekmeliyyetine 
müte‘allık olmakla insan böyle evsâf -ı hâriciyyesiyle mütemâyiz 
olduğu gibi evsâf-ı teşrîhiyye ve fizyolojisiyle dahî mütemeyyiz 
olmak lâzım  gelir. Bu hâlde gerek sathıyyen ve gerek ta‘mîken 
nazar  ile edilen tertîbâtın tevâfuk etmesi lâzım gelir gibi görü-
nür. Lâkin ne fâide  ki hakâikin ne evsâf-ı hâriciyyesi ve ne de 
evsâf-ı dâhiliyyesi tamâmıyla mütâla‘a edilememiş olduğundan 
ma‘lûm  değildir. Bundan dolayı zâtiyyâtın temyîzinde herkesin 
ma‘lûmâtı mütefâvit  olmakla tertîbâtta ihtilâf  vâki‘ olmuştur. 
Ta‘rîf ise tertîbe müte‘allık olduğundan hakâikin ta‘rîfi bu bâbda 
kabûl olunan usûle göre tehallüf  etmektedir.

Ba‘zı ehl-i hey’etin harekât-ı ecrâm-ı felekiyyenin sûret -i zâhi-
resine nazaran meydâna hissî bir meslek-i hey’et  getirdikleri gibi 
ba‘zı hükemâ -yı kadîme dahî hakâiki fakat evsâf -ı hâriciyyesine 
nazaran tertîb ederek ortaya bir meslek koymuşlar iken müteah-
hirîn -i tabî‘iyyûn  ulûm -ı tabî‘iyye ve tecrübiyyenin terakkîsinden 
bi’l-istifâde  tertîbi hakâikin teşekkülât-ı 
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esâsiyyesine tevfîka çalışmışlardır. Lâkin türlü türlü ihtilâfât ile 
ortadaki şübehâtı tekessür  eylemişlerdir.

Ama bu ihtilâfât, mâhiyyât-ı hakîkiyyede olup mâhiyyât-ı 
i‘tibâriyyenin tertîb ve ta‘rîfinde ihtilâf  eden yoktur. Bu iki nev‘  
mâhiyetin bir büyük farkı vardır: Mâhiyyât-ı i‘tibâriyye ta‘rîfine 
nazaran tertîb olunabilip mâhiyyât-ı hakîkiyye tertîbine nazaran 
ta‘rîf  olunur ya‘nî mâhiyyât-ı hakîkiyyenin tertîbinin gâyeti ta‘rîfi 
olur. Zîrâ mâhiyyât-ı i‘tibâriyyenin eczâsı zihinde müstahzar bu-
lunup ondan teşekkül edecek envâ‘  ta‘rîf olunduktan sonra tertîb 
olunur. Mâhiyyât-ı hakîkiyyenin eczâsı ise hâriçten münteza‘  
olarak nefsü’l-emre tevfîk olunması lâzım  geldiğinden ta‘rîf için 
tertîb-i tabî‘iyyenin ma‘lûm  olması lâzımdır. 

Tetimme

Taksîm

Taksîm1 ber-vech-i mezkûr ta‘rîf  kabîlinden olup iki nev‘dir: 
Birincisi küllün eczâsına taksîm  ve tahlîlidir. Su müvellidü’l-mâ’  
ile müvellidü’l-humûzadan mürekkebdir ve o da dört dîvâr ile bir 
sakfdan ibâretdir gibi. Bu nev‘  taksîmde her kısım , mukasseme 
mübâyin  olur. 

1 Taksîm - Division 
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İkincisi küllînin cüz’iyyâtına taksîmi olup taksîmin bu 
nev‘inden mukassemin aksâmından her birine nisbetle e‘amm  
olması şarttır. Aksâmdan biri mukassemin aynı veyâ mübâyi-
ni olsa taksîm  fâsid olur. Meselâ hat yâ hatt-ı müstakîm olur 
veyâhûd münhanî olur denildikte taksîm sahîh olduğu hâlde 
hat ya müstakîmdir ya dâiredir ve hat ya hatdır veyâ satıhdır 
ve hat ya hattır veyâhûd hatt-ı münhanîdir denilse taksîm fâsid 
olur. 

Taksîmin aksâmını hâsır olması da şarttır. Ya‘nî kâffe-i aksâ-
mında kâffe-i müştemilât ı münderic  olarak hâriçte bir şey kal-
mamalıdır.

Hasr iki kısımdır: Birincisi hasr-ı aklî olup nefy ile isbât  bey-
ninde mütereddid ve mukassem  aksâmında aklen münhasır  olur. 
Hayevânın nâtık  ile gayr-i nâtıka taksîmi gibi ki aklen bu kısım-
ların hâricinde bir hayevân kalmaz. Ve adedin zevc ile ferde tak-
sîmi dahî bunun gibidir. Zîrâ zevc ferd  olmayan ve ferd dahî zevc 
olmayan demektir.

İkincisi hasr-ı istikrâiyyedir ki mukassemin aksâmını istikrâ ’ 
ve tetebbu‘  ile olur. Ecsâm-ı basîtanın altmış şu kadara ve etrâf-ı 
şemste devreden seyyârâtın iki yüz bu kadar adede taksîmi gibi.
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KİTÂB-I SÂNÎ

TASDÎKÂT

Bâb-ı Evvel

Kazâyâ-yı Mutlaka

Fasl-ı Evvel

Kaziyyenin Ta‘rîf ve Taksîmi

Tasdîki mütezammın olan kavle kaziyye  denilir ki “kâiline bu 
kavlinde sâdıktır yâhûd kâzibdir” demek sahîh olur.

Tasdîk zihinde ayrı ayrı müstahzar olan mefhûmların birbir-
lerine rabtı ile beynlerindeki nisbetin ta‘yîni demek olduğun-
dan hüküm  ve tasdîk  için evvelâ mahkûmun aleyhin ve sâniyen 
mahkûmun bihin ve sâlisen bunların beynindeki nisbetin tasav-
vuru lâzımdır. Ve nisbeti ifâde  eden şeye dahî râbıta 1 denilir.

Meselâ “altın mütetarrıktır” ve “bu müselles mütesâviyü’l-ad-
lâ‘dır” cümle -i haberiyyeleri birer kaziyye  olup birincisinde altın 
ve ikincisinde müselles mahkûmun aleyh  ve birincide mütetarrık 
ve diğerinde mütesâviyü’l-adlâ‘ mahkûmun bih olurlar. Ve ikisin-
de dahî râbıta  “-dır” lafzıdır.

1 Râbıta - Copule
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Fiiller üç zamândan birine delâlet  etmekle berâber hem 
mahkûmun bihi ve hem de râbıtayı mütazammın olurlar. Meselâ 
“hava açıldı” ve “hava açılır” ve “hava açılacak” kaziyyelerindeki 
“açıldı” ve “açılır” ve “açılacak” fiilleri gibi.

Eğer bir kaziyyede mahkûmun aleyh  ile mahkûmun bih bey-
nindeki nisbetin vukû‘u ile hükmolunur ise ol kaziyyeye mûcibe  
ve adem-i vukû‘ u ile hükmolunur ise sâlibe 1 denilir. İmdî bâlâda-
ki misâller hep mûcibe olup onların menfîleri olan “hava açılma-
dı”, “hava açılmıyor” ve “hava açılmayacak” kaziyyeleri sâlibedir.

Kaziyye ya hamliyye  veyâhûd şartıyye2 olur.

Kaziyye-i hamliyyede mahkûmun bih ile mahkûmun aleyh  
beynindeki nisbetten sarf -ı nazar  ile râbıta  tayy olunur ise kaziy-
yenin tarafeyni müfrede münhall  olur. Meselâ “hava açıktır” ka-
ziyyesinden râbıta tayy olundukta “hava” ve “açık” kalıp, bunlar 
dahî birer müfreddir.  

Kaziyye-i şartiyye , hamliyyelerden mürekkeb  olduğundan 
râbıtayı tayy ile müfrede münhall  olmaz. Ve şartıyyeyi teşkîl eden 
hamliyyelerin irtibâtından sarf -ı nazar  olunsa, kaziyyenin tarafey-
ninin münhall olduğu hamliyyeden birinin mazmûnu mahkû-
mun aleyh  ve diğerinin mazmûnu mahkûmun bihdir.

1 Mûcibe – Affirmative; Sâlibe - Négative
2 Şartıyye - Conditionnelle
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Meselâ “Eğer yaz gelir ise hava sıcak olur” kaziyyesi, şartıyye ol-
duğundan “yaz gelir” ve “hava sıcak olur” hamliyyelerinden mü-
teşekkil olup onunla yaz gelmekten havanın sıcak olması lüzûmu 
tasdîk  olunur. 

Kaziyye-i şartıyyeyi teşkîl eden hamliyyelerin birincisine mu-
kaddem  ve ikincisine tâlî  tesmiye  olunur.

Kaziyye-i şartiyyede tâlînin mukaddeme ittisâli ile hükmo-
lunur ise ol kaziyyeye muttasıla  ve infisâli ile hükmolunur ise 
munfasıla1 tesmiye  olunur. Meselâ “güneş doğar ise gündüz olur” 
kaziyyesinde “gündüz olur” mazmûn unun “güneş doğar” maz-
mûnuna vukû‘ -ı ittisâli ile hükmedildiğinden muttasıla olur. 
Veyâ “ecsâm eczâ -yı lâ-tetecezzâdan mürekkebdir” yâhûd “ecsâm 
ilâ-gayri’n-nihâye kâbil-i taksîmdir” kaziyyesinde ecsâmın eczâ-yı 
lâ-tetecezzâdan mürekkeb  bulunması ile ilâ-gayri’n-nihâye kâbil-i 
taksîm  olması mazmûnlarının infisâli ile ya‘nî ikisinin birden ta-
hakkuku câiz olması ile hükmedildiğinden munfasıla olmuş olur.

Ve kaziyye -i şartıyyede ittisâl veyâ infisâlin vukû‘u ile hük-
molunur ise mûcibe  ve ‘adem-i vukû‘u ile hükmolunur ise sâlibe  
olur. Bâlâdaki misâller mûcibedir.

Munfasılanın eczâsı olan kaziyyeler ikiden ziyâde  olabilir.

1 Muttasıla – Hypothétique; Munfasıla - Disjunctive
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Meselâ cisim “ya sulb olur veya mâyi‘ veyâhûd havâ’î (gaz) olur” 
gibi.

Kaziyye-i hamliyyenin mahkûmun aleyhine mevzû‘  ve mahkû-
mun bihine mahmûl 1 denilir.

Kaziyye-i hamliyyede mevzû‘un her ferdine hükmolunur ise 
kaziyye  külliyye olup mahmûl , mevzû‘  ile ifâde  olunan efrâdın 
cümlesine sâdık  olur. “Her ma‘den nâkil-i harârettir” kaziyyesi 
gibi. Ve eğer mevzû‘un ba‘zı efrâdına hükmolunur ise kaziyye-i 
cüz’iyye 2 denilir. “Ma‘denden ba‘zısı havada tehammuz eyler” 
gibi.

Kaziyye-i mahsûsa  ise, ya‘nî mevzû‘u cüz’î -yi hakîkiyye olan 
şahs-ı vâhid ise mahmûl  mevzû‘un ifâde  eylediği ferde tamâmıyla 
sâdık  olacağından bu nev‘  kaziyyeler kaziyye -i külliyye gibi i‘tibâr  
olunabilir.

İmdî zâhir  olur ki kaziyye -i hamliyye  kemmiyyetce külliyye 
ve cüz’iyye olduğu gibi keyfiyyet  i‘tibâriyle (ya‘nî îcâb ve selb  i‘ti-
bâriyle) dahî mûcibe  ve sâlibe  olmakla dört nev‘  olup bunlara 
mahsûrât-ı erba‘a denilir.

Mahsûrât-ı erba‘a beyninde bi-hasebi’t-tahakkuk   ba‘zı nisbet-
ler vardır: Mûcibe-i külliyye ile sâlibe -i külliyye ve sâlibe-i cüz’iy-
ye birbirlerine mübâyindir. Mûcibe-i külliyyenin sâdık  olduğu 
yerde sâlibeler sâdık olamaz.

1 Mevzû‘ – Sujet; Mahmûl - Préedicat
2 Külliyye – Universelle; Cüz’iyye - Particulére
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Meselâ “her ma‘den nâkil-i elektriktir ve hiçbir ma‘den yâhûd 
ba‘zı ma‘den nâkil-i elektrik  değildir” gibi.

Mûcibe-i cüz’iyye ile sâlibe -i cüz’iyye beyninde umûm  ve 
husûs  min-vecih bulunur. Meselâ “ba‘zı ma‘den sulbdür ve ba‘zı 
ma‘den sulb değildir” denildikte ikisi de sâdık  olur ama “ba‘zı 
insan hayevândır” mûcibe -i cüz’iyyesi sâdık olduğu hâlde bunun 
sâlibe-i cüz’iyyesi olan “ba‘zı insan hayevân değildir” kaziyyesi sâ-
dık olmaz. Ve “ba‘zı insan çârpâ  değildir” sâlibe-i cüz’iyyesi sâdık 
olup bunun mûcibe-i cüz’iyyesi olan “ba‘zı insan çârpâdır” kaziy-
yesi kâzibdir.

Fasl-ı Sânî

Ahkâm-ı Kazâyâ

Mebhas-ı Evvel

Tenâkuz

İki kaziyyeden birinin sâdık  diğerinin kâzib olmasını bi’z-
zât  iktizâ edecek sûrette îcâb ve selb  ile ihtilâflarına tenâkuz  
denilir.

Meselâ [“Zeyd kâtibdir” ve]1 “Zeyd kâtib değildir” denildikte 
bu iki kaziyyeden birinin sâdık  ve diğerinin kâzib olması lâzım  
gelir. Bu vecihle olan ihtilâf  ise ancak kaziyyelerin mahkûmun 
aleyh 

1 Kullanılan metinde bu ifade yer almamakla birlikte, anlam bütünlüğü açı-
sından bu ifadenin metne eklenmesi gerektiği düşünülerek konulmuştur. 
(Çev.)



ل209 ان ا



210 KİTÂB-I SÂNÎ: TASDÎKÂT - Mantık ve Metodoloji

ile mahkûmun bihde ittihâdları ile tahakkuk  eyler. Meselâ “Zeyd 
kâtibdir” kaziyyesiyle “Amr kâtib değildir” kaziyyesi beyninde 
tenâkuz  bulunmaz.

Mahsûrâtta ise kemmiyyetce ihtilâf  dahî şarttır, zîrâ ba‘zen 
kaziyye -i külliyyelerin ikisi de kâzib ve cüz’iyyelerinin ikisi bir-
den sâdık  olur. “Her insan kâtibdir”, “hiçbir insan kâtib değil-
dir” ve “ba‘zı insan kâtibdir”, “ba‘zı insan kâtib değildir” kaziy-
yeleri gibi.

İmdî îcâb-ı küllînin nakîzi selb -i cüz’î  ve selb-i küllînin nakîzi 
îcâb-ı cüz’îdir. Meselâ “her insan hayevândır” kaziyyesinin nakîzi 
“ba‘zı insan hayevân değildir” kaziyyesi olup “hiçbir insan ha-
yevân değildir” kaziyyesinin nakîzi dahî “ba‘zı insan hayevândır” 
kaziyyesidir.

İki mefhûmun biri vücûdî  ve diğeri ademî  olmak hasebiyle 
ihtilâfı dahî tenâkuzdur. “İnsan” ile “lâ-insan” gibi ki herhangi bir 
şey olursa olsun ya “insan” veyâ “lâ-insan” olduğundan bunların 
ikisi bir şeyde sâdık  olmazlar.

İşte şu tenâkuz  keyfiyyeti fikir ve tasdîkin tâbi‘  olduğu bir kâ-
nun olup cemî‘-i ma‘lûmatta cârî olur. Ve Tabî‘iyyât  ve Riyâziy-
yât  ve sâir cemî‘-i ulûm  bu kanûna tâbi‘ olmalarıyla beynlerinde 
tenâkuz tahakkuk  eden kaziyyelerden biri kabûl olundukta diğeri 
herhâlde merdûd olur.

Hüküm ve tasdîkin şu kânûnunu bi’l-ihtisâr ba’zı düstûrlar 
ile
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ifâde  etmek mümkündür: Meselâ “vâki‘ vâki‘dir” düstûr-ı 
umûmîsi bir zarûriyye-i bedîhiyyedir. Bir mefhûmun kendisi 
ile eczâsı beynindeki mutâbakat -ı külliyye bu düstûra mebnî 
olduğu gibi mefhûm -ı mezkûrun eczâsından ba‘zısı ile olan 
mutâbakat-ı cüz’iyye dahî ona râci‘ olur. Meselâ “insan” ile 
“hayevân-ı nâtık ” beyninde bir mutâbakat-ı külliyye  ve “in-
san” ile fakat “hayevân” veyâ “nâtık” arasında bir mutâbakat-ı 
cüz’iyye vardır.

Ve kezâlik “bir şey hem vâki‘ ve hem de gayr-i vâki‘ olamaz” 
kaziyyesi dahî bir düstûr-ı ‘umûmiyyedir. Bu düstûr hem sâdık  ve 
hem de kâzib bir kaziyyenin vücûdu bulunmadığını ve yekdiğeri-
ni nâkız iki vasfın bir şeye hamli mümkün  olmadığını ve ta‘bîr -i 
mücmel ile “C” def‘aten hem “B” ve hem de “lâ-B [B olmayan]” 
olmak kat‘iyyen mümkün olmadığını ifâde  eder. 

Ve yine “bir şey ya vâki‘dir veyâ gayr-i vâki‘dir” düstûru dahî 
nakîzinden birinin sâdık  ve diğerinin her hâlde kâzib olduğunu 
ve ictimâ-i nakîzeyn  mümkün  olmadığını ifâde  eder. Meselâ “C”, 
“B” ile vasf olunsa, bi’z-zarûre  “B”nin nakîzi olan “lâ-B [B olma-
yan]” ile vasfolunmaz.

İmdî işbu kanûn -ı fikr  ve tasdîk  aslâ istisnâ kabul eylemedi-
ği hâlde ba‘zen iki mefhûm  beynindeki münâsebet  vâzıh olma-
dığından bunun taharrîsi lâzım  gelir: Meselâ “soğuk” ve “sıcak” 
birbirinin nakîzi gibi görünür ise de harâret  ve burûdet dereceleri 
hikmet-i tabî‘iyye nokta-i nazarından bir mes’ele -i kemmiyye (ve 
i‘tibâriyye) olup bu iki keyfiyyet 
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beynindeki zıddiyet mantıkca bir tenâkuz  değildir. Mantıkca bu-
rada aranacak tenâkuz “harâret” ile “lâ-harâret” ve “burûdet” ile 
“lâ-burûdet” beynindeki tenâkuzdur.

Ba‘zı mantıkıyyûn burada diğer bir cihetin daha îzâhına il-
tifât eylemeleri ile bu husûsu dahî beyân  edelim: Meselâ zih-
nin kânûn-ı mezkûru “fazîlet  müselles değildir” demeye mâni‘ 
olmadığı hâlde “fazîlet, ahlâk -ı insâniyyeye âid bir keyfiyyet  
olup ne müsellestir ne de lâ-müsellestir” denilebilir. Lâkin bu, 
“lâ-müselles” ta‘bîrinin nâkıs olarak tefsîri ile kaziyyenin ‘abes 
görünmesinden ileri gelir. “Lâ-müselles” ta‘bîrinin mantıkca 
şümûlü ise fakat üç hattın ihâtasından hâsıl  olan şekilden gayrı 
şekillere değil belki müşekkel olsun gayr-i müşekkel olsun mü-
sellesten başka her şeye şâmil  olup fazîlet dahî bunların i’dâdın-
dan olur.

Mantıkıyyûn şu sûretle, bir muhît-i dâirenin sâha-i mefrû-
zun bir kısmını içine alarak hey’et -i mecmûasını dâhilî ve hâricî 
iki kısma taksîm  eylemesi gibi, herhangi bir vasfın mevcûdât ve 
mümkinâttan ol vasfı hâiz olanları ile olmayanlarını iki kısma 
taksîm eylediğini nazar -ı dikkate almışlardır. Meselâ “insan” ile 
“cemî‘-i eşyâ”, “insan” ve “lâ-insan” kısımlarına taksîm olunmuş 
olur. Bundan istintâc  olunur ki, herhangi bir “C” mahkûmun 
aleyhi bi’z-zarûre  “S” veya “lâ-S [S olmayan]” olan



ل215 ان ا



216 KİTÂB-I SÂNÎ: TASDÎKÂT - Mantık ve Metodoloji

yâhûd olabilen kısımdandır. Binâenaleyh “C”, “S” veyahut “lâ-S 
[S olmayan]” olup bunun biri bi’z-zarûre sâdık  ve diğeri kâzibdir.

Mebhas-i Sânî

Aks

Bir kaziyyeyi aks  etmek mevzû‘unu mahmûl  ve mahmûlunü 
mevzû‘  kılarak sıdk  ve kizbde ol kaziyyeye mu‘âdil  olmak üzere 
yeniden bir başka kaziyye  teşkîl eylemektir.1

Bir kaziyyenin sıdk  ve kizbi ve îcâb ve selbi hâli üzere kalarak 
fakat mevzû‘u mahmûl  ve mahmûlü mevzû‘  kılınmakla aks  olu-
nabilir ise buna aks-i müstevî  ta‘bîr  olunur.

Sâlibe-i külliyye sâlibe -i külliyyeye ve mûcibe -i cüz’iyye dahî 
mûcibe-i cüz’iyyeye aks -i müstevî ile mün‘akis  olur. Meselâ “hiç-
bir ma‘den gaz değildir” kaziyyesinin aks-i müstevîsi “hiçbir gaz 
ma‘den değildir” kaziyyesidir ve “ba‘zı ma‘den sulbdür” kaziyyesi-
nin aks-i müstevîsi dahî “ba‘zı sulb ma‘dendir” kaziyyesidir.

Mûcibe-i külliyye teb‘îz ile mûcibe -i cüz’iyyeye mün‘akis  olur. 
Meselâ “her ma‘den cism-i basîtdir” kaziyyesinin aks -i müstevîsi 
“ba‘zı cism-i basît  ma‘dendir” kaziyyesi olur.

1 Aks - Conversion
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Hudûddan teşekkül eden mûcibe -i külliyyelerde olduğu gibi 
mevzû‘  ile mahmûlün sıdk  ve şümûlünde müsâvât var ise işbu 
kâ‘ideden müstesnâ olmaları ile onların aksi takdîrinde teb‘îz 
olunması lâzım  gelmez. Meselâ “her insan hayevân-ı nâtıktır” ka-
ziyyesi aks -i müstevî ile “her hayevân-ı nâtık  insandır” kaziyyesi-
ne mün‘akis  olur. 

Bir kaziyyenin sıdk  ve kizbi ve îcâb ve selbi hâli üzere kalarak 
mevzû‘unun nakîzi mahmûl  ve mahmûlünün nakîzi mevzû‘  kılı-
nıp aks  olunur ise buna aks-i nakîz  denilir. Mûcibe-i külliyyenin 
aks-i nakîzi yine mûcibe -i külliyye olur. Meselâ “her insan ha-
yevândır” kaziyyesinin aks-i nakîzi “her lâ-hayevân lâ-insandır” 
ve ta‘bîr -i âharle “her ne ki hayevân değildir, insan da değildir” 
kaziyyesidir.

Bâb-ı Sânî

Kaziyyenin Nefsü’l-Emre Mutâbakatı Hasebiyle Ta‘rîf ve 
Taksîmi

Fasl-ı Evvel

Tasdîkâtın Envâ‘ı

Bir şeyin vukû‘  ve lâ-vukû‘u ‘inde’l-akl  mütesâvî olur ya‘nî “ol 
şey böyledir” yâhûd “değildir” diye akıl bir ciheti kestiremez ise 
buna şekk  denilir.

Ve eğer akl  bir ciheti tercîh eyler ise bu cihete ta‘alluk eden



ل219 ان ا



220 KİTÂB-I SÂNÎ: TASDÎKÂT - Mantık ve Metodoloji

ilme tasdîk  ve i‘tikâd  denilir. Ve eğer bu i‘tikâd cihet -i uhrâ ih-
timâli bi’l-külliyye munkatı‘  olacak vecihle sâbit  olur ise i‘tikâd-ı 
câzim denilir.

İ‘tikâd-ı câzim ve kat‘î olmayıp da akıl bir ciheti tercîh ey-
lemekle berâber diğer ciheti dahî mercûhân tecvîz  eyler ise zan  
tesmiye  olunur.

Zan ve i‘tikâd -ı câzim aklın iki hâlidir, hakîkatin iki sûreti de-
ğildir. İ‘tikâd-ı câzim aklın bir hâlidir ki bu hâlde akıl aslâ şübhe  
etmez. Ve zan  ise az çok şübhe ettiği bir hâlidir.

Bundan anlaşılıyor ki cezmin derecesi olmaz. Ya‘nî i‘tikâd -ı 
câzim daha az ve daha çok olamaz. Zannın ise merâtib -i gayr-i 
mahdûdesi vardır.

Ba‘zen zan  o kadar gâlib olur ki i‘tikâd -ı câzime takarrüb eder 
ma‘a-mâfîh aslâ i‘tikâd-ı câzime mu‘âdil  olamaz. Şu kadar ki, 
zan pek ziyâde  gâlib olur ve işte o kadar mühim olmaz ise zihin 
ol zannı i‘tikâd-ı câzimden tamâmıyla temyîz  etmez. Lâkin işin 
ehemmiyeti nazar -ı dikkate alınır ise aklın mezkûr iki hâli hemen 
yekdiğerinden mütemeyyiz olur. Fi’l-vâki‘ zan ile i‘tikâd-ı câzim 
arasındaki tenâkuz  zâhir  olup ta‘rîfleri iktizâsınca biri diğerine 
şâmil  olmaz.

İ‘tikâd-ı câzim hakîki ise ya‘nî nefsü’-l emr e mutâbık  ise yakîn 
tesmiye  olunur. Ve nefsü’l-emre mutâbık değil ise cehl-i mürek-
keb  denilir. Ve eğer i‘tikâd -ı câzim olur da sâbit  olmaz ise
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taklîd  denilir. Ve bu üç sûretde dahî meczûmun nakîzine ta‘alluk 
eden ilme “tahyîl” tesmiye olunur.

Meselâ eb‘âd-ı mevcûdenin cemî‘-i cihâtta tenâhîsini delîl -i 
sahîh ile cezmen  tasdîk  eden bi’l-cümle  ulemâ  ve hükemânın bu 
i‘tikadları câzim ve sâbit  ve vâkı‘a mutâbık  olmakla ilm -i yakîndir. 
Ama ba‘zılarının bunun aksine ya‘nî eb‘âd-ı mevcûdenin adem-i 
tenâhîsine i‘tikâdları vâkı‘a mutâbık  olmadığı cihetle cehl-i mü-
rekkebdir. Ve bir delîl ile istidlâl  etmeksizin mücerred  istimâ‘ ile 
bu iki taraftan birinin re’yini cezmen tasdîk eden bir câhilin bu i 
‘tikâdı taklîddir.

Gerek ‘an-delîlin ve gerek taklîden tenâhî -yi eb‘âd-ı mevcû-
deye i‘tikâd  edenlere göre eb‘âd-ı mevcûdenin adem-i tenâhî sini 
ve diğer tarafa göre dahî tenâhîsini tasavvur  eylemek tahayyül-
dür.

Ve gece nâ-bemahal dolaşan bir kimsenin sârik olduğuna zâ-
hib olunması zandır ve ol kimsenin sârik olmayarak diğer bir se-
bebe mebnî dolaşması ihtimâl-i mercûhu vehimdir.

İmdî işbu tafsîlâttan zâhir  olur ki, şekk  ve tahyîl ve vehim, 
tasavvurât kabîlinden olup yakîn ve cehl-i mürekkeb  ve taklîd  ve 
zan  tasdîkâtdandır. Binâenaleyh kaziyye  ya yakîniyye  ya taklîdiy-
ye  veyâ zanniyye  veyâhûd cehliyye-i mürekkebe  olur.

Yakîniyye; ya bedîhiyye veyâ nazariyye  olur: Bedîhiyye aklın 
fikr  ile istidlâle muhtâc olmaksızın cezmen  hükm ve tasdîk  ey-
lediği kaziyyedir.
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“Küll cüz’ünden büyüktür” gibi. Nazariyye dahî aklın bir delîl  
vâsıtasıyla hükm ve tasdîk eylediği kaziyyedir ki bedîhî  olmadığı 
ya‘nî bâdi-i nazar da yakîni müfîd  olmadığı hâlde delîl ile sâbit  
olarak yakînî olur. Meselâ bir müsellesin üç zâviyesinin mec-
mû‘unun iki zâviye -i kâimeye müsâvî  olması kaziyyesi bedîhî de-
ğil ise de delâil-i hendesiyye ile isbât  olunarak yakînen hükm ve 
tasdîk olunur. 

Taklîdiyye; mukallidin zu‘munca bedîhî  ise de ‘indinde delîl  
ile sâbit  olmadığından esbâb -ı cüz’iyye ile sâhibi şüpheye düşerek 
tağlît  olunabilir. İşte cühelânın yolu budur.

Zanniyye; karâin ve emârâttan me’hûz  olan kaziyyedir ki akl  
onu ba‘zı şübheler ile berâber hükmeder. Ta‘bîr-i âharle akıl onu 
hükmetmekle berâber nakîzini dahî tecvîz  eyler. Ve zanniyyâtın 
cümlesi nazarîdir.

Cehliyye-i mürekkebe; vehmen  bedîhî  yâhûd nazarî  zu‘m ile 
hükm ve tasdîk  olunan kaziyyelerdir. Meselâ ecsâmın eczâ -yı 
lâ-tetecezzâdan mürekkeb  olması re’yinin ibtâline çalışan fırkanın 
cismin ale’t-tevâlî taksîmi takdîrinde “cüz’ -i lâ-yetecezzâya mün-
tehî  olacağını ve cüz’-i lâ-yetecezzâ cism olmadığından kendisinde 
vasat ve taraf tasavvuruna ihtimâl bulunmadığını derpîş etmek-
sizin” taksîmin netîcesinde dâimâ kendisinde vasat ve taraf mu-
tesavver olmak üzere bir cüz’ kalacağını ve bu dahî kâbil-i taksîm  
olmakla cismin bi’l-fi‘il olmasa bile bi’l-kuvve ilâ-gayri’n-nihâye 
kâbil-i taksîm  olması lâzım  geleceğini hükmetmeleri gibi.
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İmdî cehliyyât -ı mürekkebenin ba‘zısı bedîhî  ve ba‘zısı na-
zarîdir. Ve yakîniyyâtın cümlesi nefsü’l-emre mutâbık  ya‘nî 
sâdık  ve cehliyyât-ı mürekkebbenin cümlesi kâzibdir. Binâe-
naleyh herhâlde yalnız yakîniyyâtın nazar -ı i‘tibârda tutulması 
lâzım  gelir ise de insan için her şeyi yakînen bilmek mümkün  
olmadığından bi’t-tab‘ zanniyyâtı dahî nazara almaya ihtiyâc 
vardır. İşte mebâdî -i ulûm  bunlardır. Ve cemî‘-i edillenin ec-
zâsı olduklarından dolayı bunlara mevâdd-ı edille  denilir. Ve 
bu hâlde ulûmun sıhhat  ve sübûtunu ve hiç olmaz ise hakîkate 
takarrüb edip etmediğini cezm  edebilmek için yakînin temyî-
zi ve zannın mertebe-i gâlibiyyetinin ta‘yîni hususlarına i‘tinâ 
olunmalıdır. Ve fakat yakîniyyât -ı nazariyye  bedîhiyyâta müs-
tenid olduklarından bu bâbda bedîhiyyâttan bahs olunmak lâ-
zım gelir.

Fasl-ı Sânî

Bedîhiyyât

Kazâyâ-yı bedîhiyyeyi sûret -i hükm ve tasdîklerine nazaran 
taksîm  ve tertîb eylemek münâsibdir: Akıl hârice mürâca‘at  et-
meksizin mücerred  tarafeynini tasavvur  ile bir kaziyyeyi tasdîk  
eder ise ol kaziyye  akliyye olur. Ve eğer his vâsıtası ile aldığı 
ma‘lûmât üzerine hükm eder ise hissiyye olur.

Sırf aklî olan bedîhiyyât, evveliyyât  ile fıtriyyâttan ibâretdir.
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Evveliyyât; akl -ı selîmin hükm ve tasdîkinde hiç bir vâsıtaya 
muhtâc olmaksızın mücerred  mevzû‘  ve mahmûlünü tasavvur  ile 
beynlerindeki nisbeti cezmen  tasdîk  eylediği kaziyyelerdir. “Küll 
cüz’ünden büyüktür” ve “dâire  murabba‘  değildir” gibi. 

 Fıtriyyât; evveliyyât  kuvvetinde olup evveliyyâttan tefrîki 
bile güç olan kaziyyelerdir ki zihinde hâzır olan mukaddemât  
üzerine terettüb eden kıyâs -ı hafî vâsıtası ile hükm ve tasdîk  
olunurlar. Meselâ “dört çifttir” kaziyyesi gibi ki “dört” ve “çift” 
mefhûmları tasavvur  olundukta mütesâviyeyne münkasım  ol-
mak mefhûmu dahî beraberce tasavvur olunmakla dördün mü-
tesâviyeyne münkasım olduğu ve mütesâviyeyne münkasım 
olan şeyin dahî çift olacağı hükmolunur. İşte bu kaziyyelere 
ya‘nî fıtriyyâta “ــא א  ــא א ــא  א ” ta‘bîr  etmeleri dahî bundan 
ya‘nî bir kıyâs-ı hafî  vâsıtası ile hükm ve tasdîk olunmaları se-
bebindendir.

‘İnde’l-fukahâ , zarûriyyâtta aklın hükmü hisden başka bir şeye 
muhtâc olmadığından İlm-i Usûl-i Fıkh ’da fıtriyyât  dahî evve-
liyâttan ma‘dûddur.

İmdî bedîhiyyât-ı akliyyede kaziyyenin tarafeyni ya‘nî mevzû‘u 
ve mahmûlü birer mefhûm -i aklî ve i‘tibârî olduğundan beynle-
rindeki nisbetin hükm ve tasdîkinde aslâ hârice mürâca‘at  olun-
mayarak fakat tenâkuz  bahsinde ifâde  kılınmış bulunan kânûn-ı 
tasdîke tevfîkan hükm ve tasdîk  olunduklarından bedîhiyyât-ı 
akliyenin nakîzlerini tasavvur  etmek bile muhâl  olmakla aklen 
sıdk  ve sıhhatleri zarûrîdir.
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Meselâ “küll” mefhûmunu bir takım cüz’lerin ictimâ‘ı diye 
tasavvur  ettikten sonra bu cüz’lerin her birinden büyük olmak 
mefhûmu dahî tasavvur olunsa bu mefhûmların ikisinin bir şey-
den ibâret olması cezm  olunarak bilâ-tereddüd  “küll cüz’ünden 
büyüktür” diye kat‘iyyen hükmolunur. Ama bu mefrûz üzerine 
bir hüküm  olduğundan âlemde küll ve cüz’  nâmında bir şey-
ler mevcûd  olsun olmasın bir kaziyye -i hakîkiyye olup hâriçte 
küll ve cüz’ var ise küll mefhûmunun muntabık olduğu şey cüz’ 
mefhûmunun muntabık olduğu şeyden herhâlde büyüktür de-
mek olur.

Ve yine dâire  ve murabba‘ı, Hendese ’de ta‘rîf  olunduğu vecih-
le tasavvur  ettikten sonra murabba‘ın dâire ile ittihâdı câiz ola-
mayacağını akıl bi’z-zât  cezm  ederek “dâire murabba‘  değildir” 
diye kat‘ıyyen hükmeyler. Bunun nakîzinin ya‘nî bir “murabba‘ 
dâirenin [dörtgen daire]” tasavvuru ise kânûn-ı tasdîk e muhâlif 
olmakla muhâldir. 

Bedîhiyyât-ı hâriciyye dahî ya mücerred  his ile cezmen  hükm 
ve tasdîk  olunan kaziyyelerden yâhûd hissin verdiği ma‘lûmât 
üzerine aklın bir kıyâs -ı hafî vâsıtası ile hükmeylediği kaziyyeler-
dir. İşte bunun birincisi müşâhedât olup ikincisi dahî mücerrebât  
ve hadsiyyât ve mütevâtirâttır. 

Müşâhedât; eğer, “güneş ziyâdârdır” ve “ateş hârdır” gibi a‘yâna 
müte‘allık ahkâm -ı cüz’iyyeyi mütezammın olan kazâyâ -yı şahsiy-
yeden ibâret ise hissiyyât ve eğer insanın kendisinde havf ve gazab
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ve cû‘ ve ‘atş derk ve iz‘ân eylemesi gibi, havâss-ı bâtınaya müte‘al-
lık ise vicdâniyyât denilir.

Mücerrebât; tekerrür-i müşâhede  ile aklın cezmen  hükm ve 
tasdîk  eylediği kaziyyelerdir ki “eğer bu keyfiyyet  tesâdüf  kabî-
linden olsaydı ale’d-devâm böyle tekerrür etmez idi” yolunda bir 
kıyâs -ı hafî ile meczûm olur. “Sakamonya müshildir” kaziyyesi 
gibi.

Hadsiyyât; def‘aten ya‘nî sünûhât kabîlinden olarak zihinde 
hâsıl  olan kıyâs -ı hafî vâsıtası ile hükmolunan kaziyyelerdir. Ecsâ-
mı-ı sâkıtayı müşâhede  ve keyfiyyet -i sukûtlarını mütâla‘a etmek 
ile bâ‘is-i sukûtlarının câzibe-i arzıyye  olduğuna hükmetmek ve 
harekât ve safahât-ı kamere nazar  ile kamerin nûrûnun şemsden 
müstefâd  olduğunu tasdîk  eylemek gibi.

Ama ‘inde’l-fukahâ  hadsiyyâtın zanniyyâttan addolunduğu 
Usûl-ı Fıkh’da beyân  olunmuştur. Zîrâ bunlar zarûriyyattan ol-
muş olsa idi akıl nakîzlerini tecvîz  etmez idi, hâlbuki kamerin 
nûrunun şemsten müstefâd  olması misâl-i meşhûrunda bile akıl 
bu keyfiyyetin evzâ‘ ve harekât-ı kamerin ihtilâfı ile tehallüf  eden 
diğer bir sebebden ileri gelebilmesini tecvîz eder demişlerdir.

Mütevâtirât; kizb üzerine aklen ittifâkları muhâl  olan cemm-i 
gafîrin haber vermesi üzerine cezmen  tasdîk  olunan kaziyye-
lerdir. Mekke ’yi görmeyen bir adamın Mekke’nin vücûduna 
cezmen hükmeylemesi ve enbiyânın gösterdikleri mu‘cizelerin 
bilâ-tereddüd  tasdîk olunması gibi.
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Tevâtürün hisse müstenid olması şarttır; bir his ile mahsûs  ol-
mayan akliyyâtta tevâtüre i‘tibâr  olunmaz.

İmâm-ı Gazzâlî mütevâtirâtı kazâyâ -yı fıtriyyeden addeyle-
miştir.

Ba‘zıları bedîhiyyât-ı hissiyenin yakînî olmasına i‘tirâz ile: be-
dîhiyyât-ı hissiyye  ya cüz’iyyâta veyâ külliyyâta müte‘allık olup 
cüz’iyyâta müte‘allık olanların aslâ galat ve hatâ ihtimâlinden berî 
olamayacağı gibi külliyyâta müte‘allık olanların dahî cemî‘-i efrâ-
dına şâmil  olamadığını dermiyân ederler. Ve hissin dûçâr olduğu 
galatâtın birçoğunu sayıp dökerek şu galatâttan kurtulup da me-
selâ ateşin hâr olduğuna hükmolunsa bile bu hüküm  hâriçteki 
efrâd -ı mütevehhemenin cümlesine tatbîk olunamayacağından 
her ateşin hârr olması lâzım  gelmeyip kaziyyenin cemî‘-i efrâd -ı 
hâriciyyesine şümûlü tasdîk  olunamaz derler.

İmdi galat-ı hisden iki ma‘nâ  anlaşılabilir ki burada bunların 
ta‘yîni lâzımdır: Evvelâ galat-ı his ba‘zı a‘zâ ve âlât -ı hissiyyenin 
noksan ve sû’-i teşekkülden veyâ emrâz gibi avârız-ı mahsûsadan 
veyâhûd sâni‘inin mahâret ve azamet ve kudretine delâlet  etmek 
üzere suver -i cismâniyyelerinde hiçbiri diğerine benzemeyen 
efrâd -ı insâniyyenin ihtilâf -ı emzice ve ahvâlinden ileri gelir ki 
havâss-ı selîme  ve umûmiyye bu bâbda i‘tirâza mahal  bırakmaz. 
Sâniyen havâss-ı selîmenin ba‘zı ahvâlde dûçâr olduğu galatât  
dahî vardır ki ahvâl -i mezkûre hâricinde galat edilmiş olduğu an-
laşılır.
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Veyâhûd his müstemirren ba‘zı galatâta dûçâr olmakla hakîkat -i 
hâl ba‘zı berâhîn  ile ma‘lûm  olur.

Meselâ suya gats olunan bir değnek müstakîm iken münke-
sir gibi görünür ve bir hatt-ı müstakîm, amûdu dâimâ kendi 
tûluna müsâvî  tûlda bulunan bir hatt-ı müstakîm-i ufkî den 
büyük görünür. Vâkı‘an, bunlar hârice ya‘nî hakîkate nisbet-
le galatdır, lâkin hissin kendisine nisbetle doğruluktur: Zîrâ 
eğer his sudaki değneği ber-vech-i meşrûh derk etmese idi in-
kisâr -ı şu‘â’ kanûnu mûceb ince öyle derk etmesi lâzım  gelir 
iken yanlış derk etmiş olurdu. Ve eğer hatt-ı amûdîyi dahî ken-
disine müsâvî olan hatt-ı ufkî tûlunda göstermiş olsa idi, kor-
nea -yı ayn tam kürevî olmayıp kat‘-ı nâkıs -ı mücesseme yakın 
bir şekilde bulunması ile muhtelif makta‘larındaki inhinâları 
muhtelif olup makta‘-i amûdîsinde inhinâ sı daha ziyâde  oldu-
ğundan kuvve-i kesriyyesi dahî daha ziyâde olmakla ecsâmın 
cesâmet -i amûdiyyelerinin cesâmet-i ufkiyyelerine nisbetle 
daha büyük görünmesine bâ‘is olması lâzım gelir iken; kornea, 
vazîfesini sûret -i hilkatına muvâfık bir yolda îfâ edememiş ve 
his dahî aklen kendisinin böyle galat olarak derk etmesi lâzım 
gelen şeyin doğrusunu derk etmekle hükm-i akla muhâlefet 
etmiş olur idi.

İşin en doğrusu hiss; akıl ile a‘yân-ı hâriciyye  arasında bir 
muhbir olup onun kendine mahsûs  bir lisânı vardır ki o lisân 
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ile ihbâr edeceği a‘yân ve hakâyık değil havâdis  ve ahvâldir. İnsa-
nın hakâyık ve a‘yâna dâir olan ilmi ol havâdis ve ahvâlden aklen 
müstenbattır. Ya‘nî hissin hizmeti harekât-ı hâriciyyenin kendi-
sine olan sûret -i te’sîrini ba‘zı rümûz ve işârât  ile ihbâr eylemek-
tir. İmdî basarın eşyânın bu‘d ve kurbünu ve sığar ve kiberini ve 
sem‘in cism-i musavvatın ne cihetden gelip de ne cihete gitmek-
te olduğunu ve tebâ‘ud  veyâ takarrub eylemekte bulunduğunu 
temyîzinde hissin bir iktidâr -ı mahsûsu olmayıp fakat kesb-i ülfet 
ile bu ahvâli tahmîn edebildiği misillû bundan işârât-ı mezkûre-
nin ne kadar mübhem  ve muğlâk  olacağı anlaşılabilir. Hulâsa-i 
kelâm , his ile ahz u telakkî olunan rumûz ve işârâtı yekdiğeri ile 
mukâyese ve tatbîk ederek halleden akıldır.

Meselâ ecsâm eczâ -yı lâ-yetecezzâdan mürekkeb  olup bir 
hareket -i ihtizâz iyye hâlinde bulunan bu cüz’lerin araların-
da mesâfât-ı hâliye var iken insan ecsâmı muttasıl -ı vâhid gibi 
müşâhede  eder:

Bu keyfiyyet  ise ecsâmın şekl ve sûret -i zâhiriyyeleridir. Bu 
bâbda vârid  olan berâhîni mütâla‘a ile ecsâmın nefsü’l-emrde 
muttasıl -ı vâhid olmayıp cüz’ -i lâ-yetecezzâdan müterekkeb ol-
duğuna vâkıf olunur.    

Fi’l-vâki‘, hissin hizmeti ber vech-i mezkûr rumûz ve 
işârâtın naklinden ibâret olmakla berâber akıl ile hakîkat  ara-
sında bir mutâbakat 
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bulunduğundan aklın hissiyyât hakkındaki ahkâmı dahî hakî-
kate muvâfık olup bu yolda meşhûd  olan hatâlar ise ya müşâhe-
dâtın noksânından yâhûd kaziyyenin kavâ‘id -i tefekküre tevfîk 
olunmaksızın hükmünden ileri gelmiş olmaktan başka bir şey 
değildir.

Ahkâm-ı kat‘iyye-i akliyenin hârice tatbîkinde sıhhati tahak-
kuk  eylediği misillû havâss ile idrâk  olunan cüz’iyyâtta ahkâm -ı 
mezkûreye muhâlif bir şeye tesâdüf  olunmaması bunu mü’eyyid-
dir.

Meselâ akıl -tenâkuz  bahsinde beyân  olunmuş bulunan- 
kânûn-ı fikr  mûcebince bir şeyin kendinden başka bir şey ola-
mayacağını hârice mürâca‘at  etmeksizin hükmeder. Bunu hârice 
tatbîk eylese hâriçte de bir şeyin kendinden başka bir şey oldu-
ğuna delâlet  edecek bir müşâhedeye kat‘iyyen tesâdüf  edemez. 
Yâhûd akıl bir dâirenin kat‘-ı nâkıs tan başka bir şey olduğunu 
hükmetmiş iken hem kat‘-ı nâkıs  ve hem de dâire  şeklinde bu-
lunmak üzere bir şeyi ihbâr etmez. Ama bâlâdaki misâllerin bi-
rinde zikrolunduğu üzere müsâvî  tûlda bulunan iki hattan amû-
dî olanı ufkî olanından daha ziyâde  uzun görünmesi mülâbesesi 
ile dâire cihet -i amûdiyyesinde büyük görünerek bir kat‘-ı nâkıs 
gibi his olunur ise de bu keyfiyyet  hissin bir şeyi def‘aten hem 
dâire hem de kat‘-ı nâkıs gibi idrâk  etmesi demek olmayıp uzv-ı 
basar ol şeyin te’sîrâtını nakl  ile şebîkiyyede bir dâire gibi tersîm  
edecek yerde ba‘zı
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ahvâlden dolayı kat‘-ı nâkıs gibi tersîm etmiş olur ki bunun uzv-ı 
basarın şekl-i mahsûsundan neş’et etmiş bir galat olduğu anlaşılır. 
Ama akl  ol şekli pergâr ile ölçmeyi ve böylece hissin ettiği galatı 
ta‘yîn  eylemeyi bilir. 

Vâkı‘â; aklın asl ve sebebini ta‘yîn  edemediği galatât -ı hissi-
yenin dahî pek çok olması melhûzdur. Bunun için ba‘zen bedî-
hiyyât-ı hissiyenin cehliyyât -ı mürekkebeye mülhak  olduğu dahî 
vâriddir. Binâenaleyh, bu bâbda aklı tamâmıyla kavâ‘id -i mantî-
kıyyeye tevfîka çalışmak ve hissiyâtdan münteza‘  olan her nev‘  
ma‘lûmât üzerine binâ kılınacak ahkâmda ihtiyâta ri‘âyet  eyle-
mek lâzımdır. Ya‘nî hissin gösterdiği rumûz ve işârâtın hallinde 
yekdiğeri ile mukâyesesine ve kavâ‘id-i mantıkiyyeye tatbîkine 
pek ziyâde  dikkat eylemelidir.

İşte ekser-i hükemânın bedîhiyyât-ı hissiyyenin bedîhiyyât-ı 
akliyye  kuvvetinde bulunamadığını beyân  eylemeleri mutâla‘ât-ı 
mezkûreden neş’et etmiştir. Ma‘a-mâfîh, bu bâbda aklı, fetvâyı 
anlatışa göre verir bir müftî gibi temsîl  etmekten ise tahkîkât ve 
tedkîkât-ı fi‘liyye ile hükmeder bir hâkime teşbîh eylemelidir 
ki hâkimin nasıl vicdânı var ise aklın da hads denilen bir hâli 
vardır, bir nev‘in bir ya birkaç ferdinde müşâhede  eylediği bir 
hükmün ol nev‘in sâir efrâdında da bulunacağına bununla hük-
meder ve ma‘lûmât-ı cüz’iyyeden ulûm -ı külliyyeyi bu sûretle 
iktisâb  eyler.
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Ma‘lûmdur ki insan, efrâd -ı insâniyyenin ba‘zılarının fânî ol-
duğunu müşâhede  ve tecrübe  ile bilip diğerlerinin ve hattâ kendi-
sinin dahî fânî olduğuna hads ile hükmeder. Bu kadar ile kalma-
yıp kendisinden evvel gelmiş olan insanların fânî olduklarından 
bu dünyayı bırakıp gitmiş bulunduklarına tevâtür ve kendisinden 
sonra gelecek olanların fânî olacaklarına dahî yine hads ile hük-
meder. Ve bu hükmün sıdk  ve şumûlünde kat‘an şüphe etmez. 
İşte böylece cüz’iyyâttan olan ahkâm -ı cüz’iyyeyi ve ba‘dehû ah-
kâm-ı külliyyeyi istihsâl  eylemek tabî‘atta vardır veyâ ta‘bîr -i di-
ğer ile bu da aklın bir kânûn-ı mahsûsudur.

Hads fikre mukâbil olup zihnin sür‘at-i intikâlinden ibâret 
bir melekesidir. Bu meleke  insanın doğduğu zamandan i‘tibâren 
icrâ-yı te’sîrden hâlî kalmayıp kavânîn -i mahsûsa hükmü altın-
da sûret -i muntazamada cereyân eden havâdis -i hâriciyyenin in-
tizâmına i‘timâd  etmesi üzerine hâsıl  olur. Binâenaleyh, bu sû-
retle istihsâl  olunan ma‘lûmât-ı hâriciyye, kavânîn-i mantıkiyye 
yolu ile tatbîk olunduklarında hakîkate muvâfık addolunmaları 
tabî‘îdir.

Lâkin şâyân-ı dikkattir ki akıl böyle hissiyyâttan istinbât  eyle-
diği ma‘lûmât üzerine hads ile verdiği ahkâmda ba‘zı efrâd  hak-
kında ahkâm -ı mezkûrenin hilâfını muktezî olan ba‘zı muşah-
hasâtın munzamm olmasını tecvîz  eder. Zîrâ bu hâl ol hükmün 
sıhhat  ve sübûtuna ve umûmiyyetine mâni‘ olmaz. Meselâ “her 
kuş tayerân eder” denilse ‘akıl bu kaziyyeye
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muhâlif olarak bir de “tayerân etmez bir kuş” tasavvurunu tecvîz 
eder ki fi’l-vâki‘ hâriçte dahî aransa deve kuşu denilen hayevânın 
tayerân etmez bir kuş olduğu müşâhede  olunabilir.

Hulâsa-i kelâm , akliyyât, kânûn-ı tasdîkâta tevfîk ve mukâ-
yese ile hükmolunduklarından efrâd -ı mütevehheme kat‘iyyen 
ol hükümden hâric  olamazlar. Hissiyyât ise hârice bir ıttılâ‘dan 
ibârettir ve böyle bir ıttılâ‘dan ibâret olan hükmün ise müşâhede  
ve tecrübeden ba‘îd olan efrâdın ba‘zısına şâmil  olmaması câiz-
dir. Ve bunların sübûtu veyâ ‘adem-i sübûtu kânûn-ı fikr e değil 
hakâik -i hâriciyyenin tâbi‘  oldukları kavânîne müte‘allık olduk-
larından nakîzleri muhâl -ı aklî olmayıp muhâl-ı âdîdir. Binâena-
leyh mu‘cize ve kerâmet gibi tevâtür ile sâbit  olan havârik-i âdâtın 
kabûlüne bunların sübûtu aslâ mâni‘ olamaz. 

Fasl-ı Sâlis

Zanniyyât

Artık yakîniyyâtın gayrı olan mevâdd-ı edillenin beyânına ge-
lelim: Bunlar da meşhûrât  ve makbûlât ve müsellemât ve maz-
nûnâttan ibârettir.

Meşhûrât; ya maslahat-ı âmmeyi müştemil  olduğundan veyâ 
nâsın tabî‘atlarındaki rikkat ve hamiyyetlerinden yâhûd şerâyi‘ ve 
âdâb  ve âdetleri iktizâsından nâşî şöhret bulmuş olan kaziyyeler-
dir.
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Bunlar dahî ya cemî‘-i nâs  beyninde meşhûr olur “adl güzeldir” 
ve “zu‘afâya bakmak memdûhdur” gibi. Yâhûd bir tâife  ‘indinde 
meşhûr olur Hindliler beyninde mu‘teraf olan “zebh-i hayevân 
mezmûmdur” kaziyyesi gibi.

Her kavmin âdâb  ve âdetleri ve her fen  ve sınâ‘at erbâbının 
sınâ‘atları iktizâsınca kendilerine mahsûs  meşhûrâtı vardır. Ve 
şöhret ba‘zen bir mertebeye varır ki evveliyyâta mültebis olur. Fa-
kat evveliyyât  mücerred  kânûn-ı fikre tevfîkan hükmolunan ka-
ziyyeler olup meşhûrât  ise böyle olmadığından evveliyyâttan fark 
ve temyîz  olunur. 

Makbûlât ; kibâr-ı ulemâ  ve meşâyih misillû mazınne-i kirâm-
dan mesmû‘ olan nasîhatlerdir.

Müsellemât ; hasmın ‘indinde müsellem olan kaziyyelerdir ki 
mütekellim hîn-i mübâhesede onlara istinâd  eyler. Meselâ tabî‘iy-
yûn  ‘indinde küre-i arz üzerinde mevcûd  olan hayevânâtın havâ-
yı nesîmîye muhtâc oldukları müsellem bulunduğundan küre-i 
kamerde dahî arzdakine müşâbih hayevânâtın bulunup bulun-
mayacağı bahsinde kamerde havâ-yı nesîmî bulunup bulunmadı-
ğı husûsuna istinâden tekellüm  olunabilir.

Maznûnât ; zannı müfîd  olan emâre  kaziyyeleridir. “Gece 
nâ-bemahal dolaşan hırsızdır” denildiği gibi.

Vehmiyyât ; mahsûs  olmayan şeylerde mahsûsâta kıyâsen veh-
men  hükmolunan şeylerdir. Müşâhede olunan ecsâma kıyâs  ile 
her mevcûdun
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mekân ve ciheti vardır demek gibi. Bu misillû kazâyâ -yı vehmiy-
yenin cümlesi cehliyyât -ı mürekkebedendir. Ama ba‘zen umûr-ı 
mahsûsede vehmiyyât  yakîniyyât  gibi sâdık  ve sahîhdir. Meselâ 
her mevcûd -ı mahsûsün (ya‘nî her cismin) mekân ve ciheti vardır 
gibi.

Muhayyelât ; kâzib oldukları meczûm iken mücerred  sâmi‘e 
inbisât yâhûd nefret vermek için tahayyül  olunan kaziyyelerdir. 
“Bâde yâkût-ı seyyaldir” gibi.

Bâb-ı Sâlis

Edille

Fasl-ı Evvel

Delîlin Ta‘rîf ve Taksîmi

Fikr ile ma‘lûm  olan kaziyyelerden, henüz ma‘lûm ve musad-
dak olmayan netîceler iktisâb  olunabilir. İşte böyle bir netîce  is-
tihsâl  etmek için terkîb ve tertîb olunan kaziyyelere delîl  denilir. 
Meselâ demirin nâkil-i harâret  olup olmadığı mechûl olsa demi-
rin ma‘âdinden olduğu ve ma‘âdinin dahî nâkil-i harâret  bulun-
duğu ma‘lûm olduğundan bunlardan “demir ma‘dendir” ve “her 
ma‘den nâkil-i harârettir” diye bir delîl tertîb ederek “demir de 
nâkil-i harârettir” kaziyyesi istintâc  olunur.



ل251 ان ا



252 KİTÂB-I SÂNÎ: TASDÎKÂT - Mantık ve Metodoloji

Buradan anlaşıldığına göre delîl  bir fıkradır ki bunun tasdîki 
diğer bir kaziyyenin tasdîkini müstelzim  olur. Ve delîlin müstel-
zim olduğu kaziyyeye dahî “da‘vâ ” ve “netîce ” ve “matlûb ” denilir. 
Ve delîlin cüz’leri olan kaziyyelerin her birine dahî mukaddime  
tesmiye  olunur.1

Eğer bir küllî  ile bir cüz’î  üzerine istidlâl  olunur ise ya‘nî delîl  
netîceden e‘amm  olur ise “kıyâs ”2 ve eğer cüz’iyyâtını tetebbu‘  ile 
bir küllî üzerine istidlâl olunur ise “istikrâ ’ ” ve bir cüz’î ile diğer 
bir cüz’î üzerine istidlâl olunur ise “temsîl ” denilir.

 Kıyâs; kaziyyelerden müellef bir kavildir ki işbu kaziyyeler 
teslîm olundukta bi’z-zât  ol kavilden diğer bir kavil lâzım  gelir.

Meselâ “demir ma‘dendir” ve “her ma‘den nâkil-i harârettir” 
kaziyyelerinin her biri bir mukaddime  ve ikisinin mecmû‘u bir 
kıyâs  olup “demir nâkil-i harârettir” kaziyyesini bi’z-zât  müstel-
zim  olur.

Delîlin kıyâs -ı musâvât denilen kısmı netîceyi müstelzim  ol-
mak

1 Netîce – Conclusion; Mukaddime - Prémisse, Mukaddimelerden Tahas-
sul Eden Şekil - Syllogisme

2 Kıyâs – Déduction; İstikrâ’ - Induction; Temsîl - Analogie
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için bir mukaddime -i ecnebiyyeye muhtâc olduğundan “bi’z-zât ” 
kaydıyla bu ta‘rîften hâric  kalır. Meselâ bir ile dördün mecmû‘u 
beşe musâvîdir ve beş dahî üç ile ikinin mecmû‘una müsâvîdir 
veyâhûd ta‘bîr -i riyâzî ile

1+4=5 ve 5=3+2

diye tertîb olunan kıyâs  1+4 = 3+2 ya‘nî “bir ile dördün mecmû‘u 
iki ile üçün mecmû‘una müsâvidir” netîcesini müstelzim  olur ise 
de bu istilzâm bi’z-zât  olmayıp, bir şeye müsâvî  olan şeyler bir-
birlerine müsâvî olurlar, mukaddime -i ecnebiyyesi vâsıtasıyladır 
ki matlûbun husûlü mukaddime-i ecnebiyyenin sıdk  ve sıhhatine 
mevkûf olur.

Ve “kaziyyeler” ta‘bîriyle dahî birden ziyâde  kaziyye  ifâde  
olunduğundan aks -i müstevî veyâ aks-i nakîz  vâsıtası ile bi’z-zât  
kavl-i âharı müstelzim  olan kaziyye-i vâhide dahî kıyâstan hâric  
kalır.

Kara bulutların nüzûl-i bârâna delîl  olması gibi emâre  delîlleri 
dahî ta‘rîfteki “müstelzim  olur” kaydı ile kıyâstan ma‘dûd ola-
maz. Zîrâ birçok def‘alar bu hüküm  tehallüf  ettiğinden ya‘nî kara 
bulutlar görüldüğü hâlde yağmur yağmadığından onların görün-
mesi mücerred  bir zannı müfîd  olur. Bu cihetle emâre delîllerinde 
fakat istilzâm-ı cüz’î  bulunabilir.

Ve yine kayd-ı mezkûr ile istikrâ ’-i nâkıs ve temsîl  dahî kıyâs-
tan
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hâric  kalır. Zîrâ bunların mukaddimeleri teslîm olunsa medlûl-
lerinin onlardan tehallüf  etmesi mümkün  olduğundan bunlarda 
istilzâm-ı tâm bulunmaz ama istikrâ’ cemî‘-i cüz’iyyâtını tetebbu‘  
ederek olur ise yakîn ifâde  eder.

İmdî delîlin netîcesi mukaddimelerinin ehassına tâbi‘dir.

Külliyyeye nisbetle cüz’iyye ve mûcibeye nisbetle sâlibe  ehass  
olduklarından delîlin bir mukaddimesi cüz’iyye ve diğeri külliyye 
ise netîcesi cüz’iyye ve bir mukaddimesi mûcibe  ve diğeri sâlibe 
ise netîcesi sâlibe çıkar.

Ve yine delîlin bir mukaddimesi yakînî ve diğeri zannî ise 
netîcesi dahî zannî olur. Delîlin mukaddimelerinin ikisi de zannî 
ise bi’t-tab‘ netîcesinin dahî zannî olacağı âşikârdır. Ama ikisi de 
yakîniyyâttan olduğu hâlde netîce  dâimâ yakînî olur ise de istik-
râ ’-i nâkıs bu kâideden müstesnâdır. Zîrâ netîcenin yakîn ifâde  
etmesi için mukaddimelerden daha şümûllü olmaması lâzım  gel-
diği hâlde istikrâ’-i nâkısa da netîce mukaddimelerinin cümlesin-
den şümûllüdür. Ber-vech-i mezkûr temsîlde dahî istilzâm-ı tâm 
bulunmadığından o da ba‘zen istikrâ’ gibi bu kâ‘ideden müstesnâ 
olur.

Eğer delîlin mukaddimelerinin ikisi de mûcibe  ise onlardan 
bir netîce -i sâlibe  çıkarılamaz. Zîrâ mukaddimeler beyninde sıdk  
ve şümûl  i‘tibâriyle olan münâsebet  îcâbî iken selb  olunamaz.

Ve eğer mukaddimelerin ikisi de sâlibe  olur ise hiçbir netîceyi
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müstelzim  olmaz. Zîrâ bu hâlde mukaddimelerin beyninde sıdk  
ve şümûl  i‘tibâriyle bir münâsebet  bulunamaz.

Fasl-ı Sânî

Kıyâs

Mebhas-i Evvel

Kıyâsın Aksâmı

Netîcenin aynı veya nakîzi kıyâsta hem mâddeten ve hem de 
sûreten ya‘nî hey’et -i mecmû‘ası ile münderic  olur ise ol kıyâsa 
kıyâs -ı istisnâî denilir.

Eğer netîce  mâddeten münderic  olup da sûreten münderic ol-
maz ise kıyâs -ı iktirânî  denilir.

Ve eğer kıyâsda münderic  olan, netîcenin aynı ise istisnâî-i 
müstakîm ve nakîz  ise istisnâî-i gayri müstakîm denilir.

Meselâ, “eğer mıknatıs şu cismi cezb eder ise ol cisim demirdir 
lâkin mıknatıs onu cezb ediyor” denildikte bir kıyâs -ı istisnâî-yi 
müstakîm olup netîce  olan “ol cisim demirdir” kaziyyesi aynen 
kıyâsın evvelki mukaddimesinde mündericdir. Ve eğer, “şu cisim 
demiri cezb eder ise ol cisim mıknâtîsdır lâkin demiri cezb etme-
miştir” denildikte bir kıyâs-ı istisnâ’î-yi gayr-i müstakîm olup
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netîce olan “ol cisim mıknâtîs değildir” kaziyyesinin nakîzi olan 
“ol cisim mıknâtîsdır” kaziyyesi hey’eti ile kıyâsta mündericdir.

Kıyâs-ı istisnâ’î dâimâ iki kaziyyeden mürekkeb  olup evvelkisi 
dâimâ kaziyye -i şartiyye olduğundan mukaddime -i şartiyye denir 
ve ikincisi ekseriyâ, “lâkin”, “ancak”, “hâlbuki” gibi bir ta‘bîr  ile 
başladığından mukaddime-i istisnâiyye denir.

Bâlâdaki misâllerde mukaddime -i şartiyye muttasıla  idi: “aded  
ya çift olur ya tek olur, bu aded ise tektir” denildikte “öyle ise bu 
aded çift değildir” diye netîce  verip bu dahî mukaddime-i şartıy-
yesi munfasıla olan bir kıyâs -ı istisnâiyyeye misâl olmuş olur.

Kıyâs-ı iktirânîde matlûbun mevzû‘una hadd-ı asgar ve mah-
mûlüne hadd-i ekber 1 ve iki mukaddimelerde tekerrür eden cüz’ -i 
müştereke hadd-i evsat  ve hadd-i asgarın bulunduğu mukaddi-
meye suğrâ  ve hadd-i ekberin bulunduğu mukaddimeye kübrâ  
denilir2 meselâ:

İnsan hayevândır      suğrâ 

Hayevân da hassâsdır   kübrâ  

Öyle ise; insan hassâsdır.  netîce 

olup “insan” hadd-i asgar  ve “hassâs ” hadd-i ekber  ve “hayevân” 
hadd-i evsattır.

1 Hadd-i Ekber - Grand Terme; Hadd-i Asgar - Petit Terme
2 Hadd-i Evsat - Moyen Terme; Kübrâ – Majeure; Suğrâ - Mineure
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Ba‘zı kütüb -i mantîkiyyede beyân  olunmuştur ki her kıyâsı bir 
suâl sebkat edip netîce  ol suâl-i mukaddere cevâbdır. Binâenaleyh 
“H,  B midir?” suâline:  

H, E dir

E de B’ dir

Öyle ise H, B’dir

diye cevâb verilebileceği misillû

H, B’dir

Zîrâ H, E’dir

E de B’dir

diyerek dahî cevâb verilebilir. Ba‘zı mantıkiyyûn zihni bast-ı 
mukaddemâta ta‘lîk etmekten ise cevâbı evvelce zikretmek daha 
tabî‘î değil midir diye ikinci sûreti tercîh eylemişlerdir. Lâkin 
mukaddemâtın bastından merâm, verilecek cevabın onlarla olan 
münâsebetini ifâde  etmek olduğuna nazaran netîce  evvelce söyle-
nilmiş olsa bile onu kabûl ve tasdîk  etmek için zihin yine mukad-
demâtın îrâdına muntazır olur. Bu hâle göre bu iki tarîkin biri di-
ğerine tercîh olunamayıp muktezâ -yı hâle göre herhangi birinin 
isti‘mâli lâyık olur ki burası dahî Mantık’a değil İlm -i Belâgat’a 
müte‘allıktır.

Ba‘zen kıyâsta îcâz kasdı ile netîce  veyâ mukaddimelerden biri 
zikr  olunmaz ise matlûb  suâlin ya îcâbından veyâ selbinden ibâret
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olacağından bi’s-suhûle anlaşılır. Meselâ “bu şey hayevân mıdır?” 
suâline “müteharrik ve hassasdır” diye cevâb verilebilir ki zâten 
zihinde tertîb-i tabî‘î ma‘lûm  olduğundan “müteharrik” ve “has-
sâs ” hayevânın müsâvîsi olduğu zihinde hâzır bulunmakla ol suâl 
olunan şeyin hayevân olduğuna bi’s-suhûle intikâl olunur.

Ve yine “havâ cisim midir?” suâline “havâ cisimdir zîrâ havâ-
nın vezn  ü sıkleti vardır” denilir ve bu ise; 

“Havânın vezn  ve sıkleti vardır 
Ve her ne ki vezn  ve sıkleti ola cisimdir 
Öyle ise havâ da cisimdir” 

demek olduğundan evvelki sûrette kübrâsı tayy olunmuş bulun-
duğu anlaşılır.

Ve ba‘zen, “havâ cisimdir zîrâ havânın bi’t-tecrübe  vezn  ve 
sıkleti vardır”, diye mukaddimelerden biri (burada “tecrübe ile 
olduğu gibi”) bir kayd ile takyîd olunarak zikr  olunur ve netî-
cenin sıhhati ol kaydın sıhhatine müte‘allık olur. Bunun ve em-
sâlinin tafsilâtı müveccehât  ve muhtelitât  bahislerine müte‘allık 
olup işbu risâle  ise zâten Mî‘yâr-ı Sedâd’a bir medhal  olmak üzere 
yazılmış olmakla bu risâlede li-ecli’l-ihtisâr bu bahisler bulunma-
dığından bu bâbda, sâir ebhâs  için dahî olduğu misillû, Mî‘yâr-ı 
Sedâd’a mürâca‘at  olunması lâzım  gelir.

İmdi kıyâsın bir suâl üzerine tertîb olunması i‘tibârına nazaran 
suğrânın kübrâdan evvel zikrolunması tabî‘î görünür ise de ekse-
riyâ kütüb  ve muharrerâtdaki kıyâslarda suâl-i mukadderi nazar -ı



ل265 ان ا



266 KİTÂB-I SÂNÎ: TASDÎKÂT - Mantık ve Metodoloji

i‘tibâra almaya hâcet olmadığından kübrânın suğrâdan evvel zik-
rinde be’s yoktur. Lâkin şâyân-ı dikkattir ki müellifîn-i İslâmiyye 
ekseriyâ suğrâyı evvel zikr  eyledikleri hâlde kütüb-i Franseviy-
ye ’de dahî ba‘zen suğrânın kübrâdan evvel zikrolunduğu var ise 
de ale’l-ekser kübrânın suğrâdan [sonra]1 zikrolunduğu görül-
müştür.

İngiliz ulemâ -yı cedîdesinden Herbert Spencer  kübrânın suğ-
râya takaddümü, fikrin tertîb-i tabî‘ îsine uymadığına kâil oldu-
ğundan kıyâsta nazm-ı tabî‘î suğrânın kübrâya takaddümü oldu-
ğuna zâhib olmuş olur.

Hadd-i evsat kıyâsın mukaddimelerinde tekerrür ederek on-
ların birbirine olan şümûl  ve münâsebetini ta‘yîne hizmet edip 
netîcede aslâ dâhil olmamakla hadd-i asgar , hadd-i evsata ve 
hadd-i evsat  dahî hadd-i ekbere derc olunarak oradan hadd-i ev-
sat tayy oldukta netîce  hâsıl  olur.

Eğer kübrâda hadd-i evsatın yalnız ba‘zı efrâdı ve suğrâda di-
ğer ba‘zı efrâdı mezkûr olsa netîce  çıkmayacağından hadd-i evsat  
mukaddimelerin birinde olsun cemî-i efrâdına şümûllü olarak 
mezkûr olmalıdır. Meselâ;

İnsan hayevândır. 
Arslan da hayevândır. 

denilse bir netîceyi müstelzim  olmaz.

Eğer kıyâs -ı iktirânînin iki mukaddimesi de ber vech-i bâlâ 
hamliyye  olur ise kıyâs-ı iktirânî -yi hamlî denilir.

1 Her ne kadar metinde “evvel” ifadesi olsa da metnin anlamı açısından 
“sonra” ifadesi daha doğru gözükmektedir (Çev.)
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Ve eğer kıyâs -ı iktirânînin mukaddimelerinden biri veyâ ikisi 
de kaziyye -i şartiyye olur ise iktirânî -yi şartî tesmiye  olunur.

(Misâli)

Her ne zaman güneş doğar ise gündüz olur.
Ve gündüz olur ise aydınlık olur.
Öyle ise güneş doğar ise aydınlık olur.

(Diğer misâli)

Bir şey cisim ise mürekkebdir.
Ve her mürekkeb  kâbil-i taksimdir.
Öyle ise bir şey cisim ise kâbil-i taksimdir.

(Diğer misâl)

Cisim ya ma‘den olur ya nebât olur veyâhûd hayevân olur.
Ma‘den ise cemâddır nebât ise nâmîdir hayevân ise hassâsdır.
Öyle ise cisim ya cemâd veyâ nâmî veyâhûd hassasdır.

Ve eğer kıyâs -ı iktirânî -yi şartî bir munfasıla ile eczâ -yı mun-
fasılanın adedine göre hamliyyelerden mürekkeb  olup da hamliy-
yelerin mahmûlleri müttahid  olur ise bir hamliyyeyi müntic  olup 
kıyâs-ı mukassem  denilir. Meselâ;

Mevâlîd ya cemâd olur veyâ nebât olur veyâhûd hayevân olur.
Cemâd ise eczâ -yı lâ-tetecezzâdan mürekkebdir nebât da öyledir 

hayevân da öyledir.
Öyle ise mevâlîd eczâ -yı lâ-tetecezzâdan mürekkebdir.
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Kıyâsın mukaddimeleri ikiden ziyâde  olur ise kıyâs -ı mürek-
keb  denilir. Meselâ:

Havânın vezn  ve sıkleti vardır.
Ve herhangi bir şey ki vezn  ve sıkleti ola, cisimdir.
Ve her cisim eczâ -yı lâ-tetecezzâdan mürekkebdir.
Öyle ise havâ eczâ -yı lâ-tetecezzâdan mürekkebdir.

denildikte kıyâs -ı mürekkeb  olur ve az bir vakit ile görülür ki işbu 
kıyâs iki kıyâstan mürekkeb olup birinci kıyâsın netîcesi ikinci 
kıyâsın mukaddimelerinin biridir. İmdi buna mefsûlü’n-netâyic 
ta‘bîr  olunur. Ama

Havânın vezn  ve sıkleti vardır.
Ve her ne ki vezn  ve sıkleti ola, cisimdir.
Öyle ise havâ cisimdir.

İmdi: Havâ cisimdir

Ve her cisim eczâ -yı lâ-tetecezzâdan mürekkebdir.
Öyle ise havâ eczâ -yı lâ-tetecezzâdan mürekkebdir.

denildikte netîce  tasrîh  olunarak diğer bir kıyâsa vasl olunmuş 
olduğundan bu kabîlden olan kıyâslara dahî mevsûlü’n-netâyic 
denilir.

Ve eğer kıyâs  mürekkeb  bir kıyâs-ı iktirânî  ile bir de kıyâs-ı 
istisnâî-yi gayr-i müstakîmden mürekkeb olur ise kıyâs-ı hulfî tes-
miye  olunur ki matlûbun nakîzini ibtâl ile matlûbu isbât  eyler. 
Meselâ:

Eğer havâ eczâ -yı lâ-tetecezzâdan mürekkeb  olmasa cisim olma-
mak lâzım  gelir.
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Ve bir şey cisim değilse vezn  ve sıkleti olmamak lâzım  gelir.
Hâlbuki havânın vezn  ve sıkleti vardır.
Öyle ise havâ eczâ -yı lâ-tetecezzâdan mürekkebdir.

Mebhas-ı Sânî

Kıyâs-ı İktirânînin Durûb ve Eşkâli

Kıyâs-ı iktirânînin durûbu ya‘nî envâ‘ı olup bununla berâber 
her kıyâs -ı iktirânî  eşkâl -i mahsûsasından birine müte‘allık olur.1 

Kıyâsın durûbu kendisini teşkîl eden kaziyyelerin keyfiyyet  ve 
kemmiyyetinden neş’et edip eşkâli dahî hadd-i evsatın mukaddi-
melerde mahmûl  ve mevzû‘  olmak sûretiyle bulunduğu vaz‘iyyet-
ten ileri gelir.

Kıyâs-ı iktirânînin iki mukaddimesi ile netîcesinden ibâret 
olan üç kaziyyenin her biri mûcibe -i külliyye ve sâlibe -i külliyye 
ve mûcibe-i cüz’iyye  ve sâlibe-i cüz’iyye olabilmeleriyle bundan 
durûb-ı mütenevvi‘a hâsıl  olur ki mûcibe-i külliyye م (M) ve sâ-
libe ل (L) ve mûcibe-i cüz’iyye ح (H) ve sâlibe-i cüz’iyye ب (B) 
ile işâret olundukta bu dört hadden üçer üçer ahz olunsa kâ‘ide-i 
riyâziyye ile altmış dört vaz‘  ve terkîb hâsıl olmakla altmış dört 
darbın teşkîli mümkün  görünür ise de bunların birçoğu akîm ve 
bir netîce -i sahîhayı gayr-i müstelzim  bulunduklarından

1 Darb – Mode; Şekil - Figure
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64 terkîbden netîce-i sahîhayı müstelzim olan fakat on darbdır. 
Onlar da şu zîrdekilerdir: (M: mûcibe-i külliyye, L: sâlibe-i kül-
liyye, C: mûcibe-i cüz’iyye)

 Kübrâ Suğrâ Netîce

 M M M
 M M H
 M L L
 M H H
 M B B
 L M L
 L M B
 L H B
 H M H
 B M B

Gelelim şimdi de eşkâle: Hadd-i evsat suğrâda mahmûl  ve 
kübrâda mevzû‘  olur ise birinci şekildir. Meselâ;

Amr insandır.
İnsan da fânidir.
Öyle ise Amr da fânidir.

denildikte hadd-i evsat  olan “insan”, “insan fânîdir” kübrâsında 
mevzû‘  ve “Amr da insandır” suğrâsında mahmûl  olmakla bu 
kıyâs , şekl-i evveldendir.

Eğer hadd-i evsat  hem suğrâda ve hem de kübrâda mahmûl  
olur ise kıyâs  şekl-i sânîden olur. Meselâ;

“Her insan hayevândır.
Ve hiçbir taş hayevân değildir.” denildikte 
“Hiçbir taş insan değildir.” diye
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netîce  verir ve “hayevân” hadd-i evsatı gerek suğrâda ve gerek 
kübrâda mahmûl  olduğundan işbu kıyâs  şekl-i sânîden olur.

Ve eğer hadd-i evsat  gerek suğrâda ve gerek kübrâda mevzû‘  
olur ise kıyâs  şekl-i sâlisten olur. Meselâ;

Civa ma‘dendir.
Ve civa sulb değildir. 
Öyle ise ba‘zı ma‘den sulb değildir.

denildikte hadd-i evsat  olan “civa” suğrâda ve kübrâda mevzû‘  
olduğundan kıyâs  şekl-i sâlisten olmuş olur.

Ve eğer hadd-i evsat  kübrâda mahmûl  ve suğrâda mevzû‘  olur 
ise şekl-i râbi‘den olur. Meselâ;

Geçip gidici olan bir şey şâyân-ı i‘timâd  değildir.
İkbâl-i dünyevî ise geçip gidicidir. 
Öyle ise şâyan-ı i‘timâd  olan ikbâl-i dünyevî değildir. 

denildikte hadd-i evsat  olan, “geçip gidici bir şey”, suğrâda mev-
zû‘  ve kübrâda mahmûl  olduğundan kıyâs  şekl-i râbi‘dendir.

İmdî bâlâda beyân  olunduğu üzere durûb-ı kıyâs   dahî on ol-
duğundan her bir şekilden on darb  gelse dört şekilden kırk nev‘  
kıyâs bulunmak lâzım  gelir gibi görünür ise de eşkâlin her birin-
den onar darb müntic  olmayıp her bir şekilden darbların ba‘zısı 
müntic olarak diğerleri müntic olmaz.

İmdi kıyâs -ı iktirânînin netîce -i sahîha i‘tâ eden envâ‘ı on do-
kuzdur:
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Birinci şekilde – Kübrânın külliyye ve suğrânın mûcibe  olması 
şartdır. Binâenaleyh şekl-i evvelden fakat

 M M  M

 L M  L

 M H  H

 L H  B

Darbları netîce  verip diğer darbları bu şekilde netîce vermez.

İkinci şekilde – Kübrânın külliyye ve mukaddimelerden biri-
nin mûcibe  ve diğerinin sâlibe  olması şarttır. Binâen‘aleyh darb-
ları şunlardır:

 L M  L

 M L  L

 L H  B

 M B  B

Üçüncü şekilde – Kuğrânın mûcibe  ve iki mukaddimeden 
birinin külliyye olması şarttır. Ve bu şekilde netîce  ya mûcibe-i 
cüz’iyye  veyâ sâlibe -i cüz’iyye olur. Darbları bunlardır: 

 M M  H

 H M  H

 M H  H

 L M  B
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 B M  B

 L H  B

Şekl-i râbi‘de – Ya suğrâ  külliyye olarak, mukaddimelerin iki-
sinin de mûcibe  olması veyâhûd iki mukaddimeden birinin kül-
liyye olması ile berâber birinin mûcibe ve diğerinin sâlibe  olması 
şarttır. Ve darbları bunlardır:

 M M  H

 M L  L

 H M  H

 L M  B

 L H  B

Aristoteles kıyâsta hadd-i evsatın, mukaddimelerin birinde 
mevzû‘  ve diğerinde mahmûl  olmasını şekl-i evvel  addeylediğin-
den böylece şekl-i râbi‘ şekl-i evvelde münderic  olmakla şekl-i 
râbi‘i ayrı bir şekil i‘tibâr  etmemiş idi. Ma‘a-mâfih darblarını tah-
rîr  ve beyân  eylemiş idi. Muahharan Galenos’a isnâd  olunan işbu 
şeklin teşkîli bir büyük keşf  addolunmuş idi. İbn-i Sînâ  ve Fârâbî 
ise şekl-i râbi‘i nazar -ı i‘tibâra almadıkları misillû durûb-ı münti-
cesini şekl-i evvele derc etmediler. Asr-ı hâzıradaki Avrupa  müte-
ahhirîn -i mantîkiyyûnu dahî bu yola giderek şekl-i râbi‘i nazar-ı 
i‘tibâra almadılar.

Kur’ân-ı Kerîm ’de dahî kıyâsın eşkâl -i selâsesi mevcûd  olup
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şekl-i râbi‘in bulunmadığı İsâgûcî şerhi Dürrü’n-Nâcîde mezkûr-
dur. Kur’ân-ı Kerîm’de; 

ب﴾1 א  ا ِْت  ق  א  ا ْא  ّن ا  ﴿
kavl-i kerîmiyle İbrâhîm aleyhi’s-selâmın Nemrûd’un nefyi üzeri-
ne ihticâcı şekl-i evveldendir ki: 

“Sen şemsi mağribden getirmeye muktedir  değilsin.
Her şemsi mağribden getirmeye muktedir  olmayan Rab değildir. 
Öyle ise sen Rab değilsin.”

kuvvetinde olur. Ve İbrâhîm Halîlullah necmin ‘adem-i ulûhiy-
yetini şekl-i sânî ile istidlâl  eylemiştir ki bu istidlâli hikâyeten 
Kurân-ı Kerîm’de vârid  olan:

2﴾ ّ ا אل  أُ א أ  ّ  ّ ا ر אل  א  ً כ ّ  ا رأى כ א  ّ ﴿
kavl-i kerîmi: 

Bu kevkeb âfildir. 
Ve Rab âfil değildir. 
Öyle ise bu kevkeb Rab değildir.” kuvvetindedir. Ve Kur’an-ı 

Kerîm’de hikâye buyrulduğu üzere beşerden birine min-tarafillah 
bir şey nâzil  olduğunu inkâr eden Yehûd’un reddinde: 

ّאس﴾3 ى  ً ًرا و  אء    ى  ّ אب ا כ ل ا ْ أ َ  ْ ُ ﴿
kavl-i kerîmi vârid  olmuştur ki;

Mûsâ aleyhi’s-selâm beşerdir. 
Ve Mûsâ aleyhi’s-selâma kitâb  nâzil  olmuştur.
Öyle ise beşerden ba‘zısına kitâb  nâzil  olmuştur. 

kuvvetinde ve şekl-i sâlistendir. Ve netîce  keferenin iddi‘âlarının 
nakîzi olarak beşerden ba‘zısına ba‘zı şey nâzil  olmuştur demek olur.

Ekser-i mantîkiyyûn şekl-i evveli tab‘a en muvâfık bir şekl ad-
dedip

1 “İbrahim: Allah güneşi doğudan getirmektedir; haydi sen de onu batıdan 
getir, dedi.” Bakara, 258.

2 “Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü, Rabbim budur, dedi. 
Yıldız batınca, batanları sevmem, dedi.” En’âm, 76.

3 “De ki: Öyle ise Musa’nın insanlara bir nûr ve hidayet olarak getirdiği 
Kitab’ı kim indirdi?” En’âm, 91.
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eşkâl -i sâireyi ona redd ile netîce  alınabildiğini beyân  ederler. Di-
ğer ba‘zı mantîkıyyûn ise bunların birbirine reddini tecvîz  etme-
yip her bir şekle bir hâssa  isnâd  eylemişler ve birinci şekil bir şeyin 
evsâfını isbâta ve ikinci şekil eşyâ-yı muhtelifenin yekdiğerinden 
temyîzine ve üçüncü şekil müstesneyâtın ibrâzına ve dördüncü 
şekil dahî bir cinsin envâ‘ -ı muhtelifesini keşf  ve beyâna hizmet 
eder demişlerdir. İbn Sînâ  dahî şekl-i sânî ve sâlis şekl-i evvele 
red ve ircâ‘ olunabilseler bile ba‘zı şeyler bi’t-tab‘ mevzû‘  ve di-
ğer ba‘zıları da mahmûl  olmayı muktezî olduklarından bundan 
her şeklin bir hâssiyeti olması lâzım  gelmekle şekl-i evvele red-
dolunduklarında tabî‘atlarından hâric  olmuş olacaklarını beyân 
eylemiştir.

Kıyâsın ikinci ve üçüncü ve dördüncü şekilleri aks  vâsıtası 
ile yâhûd mukaddimelerinin kübrâsını suğrâ  ve suğrâsını kübrâ  
yaparak birinci şekle reddolunabilirler. Meselâ “her insan ha-
yevândır ve hiçbir taş hayevân değildir” denildikte şekl-i sânî-
den bir kıyâs  olup “hiçbir taş insan değildir” diye netîce  verir, 
imdî bunun suğrâsı müsteviyyen aks ile kübrâ ve kübrâsı da 
suğrâ kılındıkta şekl-i evvelden “hiçbir hayevân taş değildir ve 
her insan hayevândır” kıyâsı hâsıl  olup “hiçbir insan taş değil-
dir” netîcesini verir ki evvelki netîcenin aks-i müstevîsinden 
ibâretdir.

Ve yine bâlâda îrâd  olunduğu üzere “civa sulb değildir”
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ve “civa ma‘dendir” şekl-i sâlisden bir kıyâs  olup “ba‘zı ma‘den 
sulb değildir” ve “ba‘zı ma‘den civadır” denildikte kıyâs şekl-i ev-
vele reddolunmuş olarak yine evvelki netîceyi i‘tâ eder. 

Ve kezâlik evvelce zikrolunduğu üzere “geçip gidici olan bir 
şey şâyân-ı i‘timâd  değildir, ikbâl-i dünyevî ise geçip gidicidir” 
şekl-i râbi‘den bir kıyâs  olup “şâyân-ı i‘timâd olan ikbâl-i dünyevî 
değildir” diye netîce  verir; bunun suğrâsı kübrâ  ve kübrâsı suğrâ  
kılınarak “geçip gidici olan bir şey şâyân-ı i‘timâd değildir, ikbâl-i 
dünyevî ise geçip gidicidir” kıyâsı hâsıl  olup bu da şekl-i evvel-
dendir. Ve “ikbâl-i dünyevî şâyân-ı i‘timâd değildir” diye evvelki 
netîcenin aks -i müstevîsini müntic  olur.

İstıtrâd

Asr-ı Hâzırda İngiliz Mantıkiyyûnunun Efkârı ve Bu 
Efkârın Muhâkemesi

Kazâyâ-yı hamliyyenin külliyyet ve cüz’iyyeti fakat mevzû‘un 
kemmiyyetine müte‘allık olduğu hâlde şu içinde bulunduğu-
muz ondokuzuncu asırda İngiliz mantıkiyyûnu mahmûl -i ka-
ziyyenin dahî kemmiyyetini ta‘yîn  eylediklerinden bu cihetle 
kaziyyenin kemmiyyet  i‘tibârı ile ikiden ziyâde  kısımlara mün-
kasım  olması lâzım  gelmiştir. Evvel emirde bu fikri dermiyân 
eden ise George Bentham olup muahharan William Hamilton  
tevsî‘  eylemiştir.
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Bu hâle göre mahsûrât-ı erba‘anın her biri bir de mahmûlün 
kemmiyyeti i‘tibâriyle iki kısım  olduğundan mahsûrâtı sekize ib-
lâğ eylemişlerdir:1

Birincisi – mûcibe -i külliyye-i külliyye olup bunda mevzû‘  
ve mahmûlün ikisi de cemî‘-i efrâdına şâmildir. “Hep hayevân-ı 
nâtık  hep insandır” gibi.

İkincisi – mûcibe -i külliyye-i cüz’iyye olup bunda mevzû‘  küllî  
ve mahmûl  cüz’îdir. “Hep müselles ba‘zı şekildir” gibi.

Üçüncüsü – mûcibe -i cüz’iyye-i külliyye olup bunda dahî 
mevzû‘  cüz’î  ve mahmûl  küllîdir. “Ba‘zı şekil hep müsellesdir” 
gibi.

Dördüncüsü – mûcibe -i cüz’iyye-i cüz’iyye olup bunda mev-
zû‘  ve mahmûlün ikisi de cüz’îdir. “Ba‘zı mütesâviyü’l - adlâ‘ ba‘zı 
müsellestir” gibi.

Beşincisi – sâlibe -i külliyye-i külliyye olarak bununla mev-
zû‘un cemî‘-i efrâdından mahmûlun cemî‘-i efrâdı selb  olunur. 
“Hiçbir müselles hiçbir murabba‘  değildir” gibi.

Altıncısı – sâlibe -i külliyye-i cüz’iyyedir ki bununla mevzû‘un 
cemî‘-i efrâdından mahmûlün ba‘zı efrâdı selb  olunur. “Hiçbir 
müselles ba‘zı mütevâzi’l-adlâ‘ değildir” gibi.

1 Küllî-yi Küllî - Toto-totale; Küllî-yi Cüz’î - Toto Partielle; Cüz’î-yi Küllî - 
Parti - Totale; Cüz’î-yi Cüz’î - Parti - Partielle
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Yedincisi – sâlibe -i cüz’iyye-i külliyyedir ki bununla mevzû‘un 
fakat bir kısmından mahmûlün cemî‘-i efrâdı selb  olunur. “Ba‘zı 
mütevâziü’l-adlâ‘ hiçbir müselles değildir” gibi.

Sekizincisi – sâlibe -i cüz’iyye-i cüz’iyye olarak onunla mev-
zû‘un ba‘zı efrâdından mahmûlün fakat ba‘zı efrâdı selb  olunur. 
“Ba‘zı müselles ba‘zı mütesâviyü’l-adlâ‘ değildir” gibi.

Hamilton ’un eserine giden mantıkiyyûndan bir takımı ve ez-
cümle Thomson ve Spalding altıncı ve sekizinci kısımları kabûl 
etmemişlerdir.

Bu taksîme göre her kaziyye  mevzû‘  ile mahmûlün kemmiy-
yetleri beynindeki bir nisbetden ibâret olup mûcibelerde bu nis-
bet  müsâvât olmakla kaziyye-i mûcibe  bir mu‘âdile  olmuş olur. 
Sâlibeler ise mevzû‘ ve mahmûlün bir mu‘âdileye vaz‘ı mümkün  
olmadığını ifâde  eder demişlerdir.

Bir mu‘âdilenin bir tarafını diğer tarafına ve diğerini dahî ev-
velki tarafına nakletmekle müsâvâta halel gelmediği gibi, mûci-
belerde mevzû‘  ve mahmûlün her biri bir mu‘âdilenin bir tarafı 
gibi olduklarına nazaran mevzû‘u mahmûl  ve mahmûlü mevzû‘ 
kılarak kaziyye  aks  olundukta müsâvâta halel gelmez. Ve sâlibeler 
dahî mevzû‘un küllîsinden yâhûd ba‘zısından mahmûlün küllîsi-
ni yâhûd ba‘zısını selb  etmekten ibâret olduğundan bunda dahî 
her bir tarafın diğer tarafa naklinde be’s görmemişlerdir. İşte böy-
lece her kaziyye müsteviyen aks oluna-
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bildiğinden İngiliz mantıkiyyûnu aks-i nakîz e lüzûm görmeyip 
fakat aks-ı müstevîyi nazar -ı i‘tibâra almışlardır.

Her kaziyyenin bir mu‘âdile  olduğuna nazaran kıyâs 

  H=B
  B=E
Binâen‘aleyh E=H

Misillû bir şekle girer. Ve mahmûlün ta‘yîn -i kemmiyyetiyle 
mahsûrât sekize vardığından durûb-ı kıyâs  dahî tekessür  etmiş 
ve her şekilde mûcibeyi müntic  olmak üzere on iki ve sâlibeyi 
müntic olmak üzere dahî yirmi dört darb  bulunmuş ise de İngi-
liz mantıkiyyûnu şekl-i râbi‘i kabul etmediklerinden üç şekilde 
bulunan durûb cem‘an yekûn yüzsekiz darb eder. Lâkin bunla-
rın ba‘zısı eşkâlin ikisinde veyâ üçünde tekerrür eylediklerinden 
mahmûlün ta‘yîn-i kemmiyyeti üzerine kıyâsın durûb-ı müntice-
si yetmiş iki olur.

İşte İngiliz mu‘âsırîn mantıkiyyûnunun efkârının hulâsası 
bundan ibâret olup bununla Aristo ’nun mantığı tecdîd  olunarak 
mantıkca daha vâzıh ve müfîd  bir tarîk açılmış zannolunduğun-
dan neşr-i i‘lânında dahî ol sûretle şa‘şa‘alandırılmakla her tarafta 
bunu tervîc edenler peydâ olmuştur. Hâlbuki mevzû‘  ile mah-
mûlün ne demek olduğunu az buçuk bilip de, aslâ Mantık oku-
mamış olan ekser-i nâsın en âdî muhâverât ve mübâhesâtta bile 
tab‘an tertîb ve îrâd  eyledikleri suver -i akîse ve kazâyâyı tedkîk  ve 
mütâla‘a eyleyenler 
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bu bâbda müceddidîn-i mantıkiyyûnun mübâlağâtta ne kadar 
tekellüf etmiş olduklarını ve tarîk-i tabî‘îden ne derece  ayrılmış 
bulunduklarını anlarlar. Ve fikr -i cedîd-i meşrûhu Aristo Man-
tık ’ına dahl ve te‘arruz a vesîle ittihâz  eden ba‘zı Sûfestâiyyenin 
makâlâtına kapılmazlar! Binâenaleyh bu husûsta ba‘zı îzâhâta ib-
tidâr olunur:

İmdî kaziyye -i şahsiyyede hükm mevzû‘un mefhûmuna 
değil zâtı üzerinedir. Ve nefs-i mâhiyyet üzerine hükümden 
ibâret olup mevzû‘u küllî  olan insan küllîdir misillû kazâyâ -yı 
tabî‘iyyede hükm mevzû‘un mâ-sadak -ı aleyhi bulunan efrâdı-
na değil mücerred  mefhûmu üzerinedir. Ama bu nev‘  kaziyye-
ler ba‘zı ulûm -ı müdevvene ıslâhâtına müte‘allık olup kazâyâ-
yı sâirede asıl  mahkûmun aleyh , mevzû‘un mâ-sadaka aleyhi 
olan efrâddır.

Kaziyyenin mevzû‘u olan küllînin mefhûmuna vasf-ı mevzû‘  
ve unvân-ı mevzû‘ denilip efrâdına dahî zât -ı mevzû‘ denilir. Lâ-
kin mahmûl -ı kaziyye  zât-ı mevzû‘un vasfı olmak üzere mahkû-
mun bih olduğundan dâimâ mahmûl ile mefhûm  murâd olu-
nur: Zât-ı mevzû‘un mahmûl ile ittisâfına akd-i haml ve ünvân-ı 
mevzû‘ ile ittisâfına akd-i vaz‘  denilir: meselâ “insan dâhiktir” 
denildikte mevzû‘-ı zikrînin ya‘nî insanın mâ-sadaka aleyhi olan 
efrâdın “dâhik” ile ittisâfı akd-i haml ve insâniyyet ile ittisâf ı akd 
ve vaz‘ dır.

Müceddidîn-i mantıkıyyûn ise kaziyye -i hamliyyede mevzû‘  
ve mahmûlün 



ل295 ان ا



296 KİTÂB-I SÂNÎ: TASDÎKÂT - Mantık ve Metodoloji

ikisinin birden ya mefhûmu veyâ efrâdı i‘tibâriyle iki ma‘nâ  çı-
kacağını beyân  eylemişlerdir: Ve merâm mefhûmu olduğuna 
nazaran meselâ “insan hayevândır”, demek “hayevân” mefhûmu 
“insan” mefhûmunda mündericdir (ya‘nî hayevân insan mâhiye-
tinin cüz’üdür) ma’nâsında olduğunu yakıştırmak için kaziyyeyi 
bu i‘tibâra göre “hayevân insandadır” şeklinde ve merâm efrâdı 
olması i‘tibâriyle dahî efrâd -ı insâniyyenin efrâd-ı hayevâniyye-
den bir kısım  olduğunu ifâdeten kaziyyeyi “insan hayevândadır” 
şeklinde ityân eylemiştir.

Onların bu sûretle şerh  ettikleri kaziyyelerden teşkîl eyledikle-
ri iki nev‘ , “insan fânîdedir, Zeyd de insandadır”, yâhûd, “insan 
Zeyd’dedir, fânî de insandadır”, misillû kıyâslar kıyâs -ı müsâvât 
kabîlinden bulunduğundan onlardan “Zeyd fânîdedir” veyâhûd 
“fânî Zeyd’dedir” gibi bir netîce  almak için, “bir kısmın içindeki 
kısımda bulunan şey ol evvelki kısmın içinde bulunur” ve “bir 
mefhûmun medhûlüne dâhil olan mefhûm  ol mefhûma dâhil 
olur” gibi bir mukaddime -i ecnebiyyeye muhtâc olur. İşte müce-
didînin kıyâs-ı iktirânîyi dahî bu tekellüfâta sokmaya çalışmaları 
tabî‘attan pek ziyâde  ba‘îd olduğu gibi “Zeyd fânîdir” kaziyye-
sinden “Zeyd fânîdedir” yâhûd “Zeyd fânîyi hâvîdir” yolunda 
ma‘nâlar çıkarmak dahî tab‘a mugâyir olup bu ma‘nâlar ise tak-
sîm  kabîlindendir.

Müceddidîn-i mantıkıyyûn akd-i hamli nazara almayarak ka-
ziyye -i hamliyyeye
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ber vech-i meşrûh ma‘nâlar verdiklerinden zu‘mlarınca kaziy-
yeye mezkûr iki ma‘nâdan herhangi biri verilebildiğine naza-
ran kıyâsta hadd-i ekber  ve hadd-i asğarın sıdk  ve şümûlleri 
sâbit  ve mu‘ayyen olamamakla gûyâ bunu tavzîhen Hamil-
ton ’un kaziyyelerinden kıyâslar tertîbini tensîb ve tervîc etme-
ye gayret eylemişlerdir.

Lâkin Hamilton ’un usûlüne tevfîkan mahmûle dahî bir 
kemmiyyet  verildiği hâlde mahmûlün dahî efrâdı murâd 
olunmuş olacağından kaziyyede akd-i haml bulunamaz; zîrâ 
ol hâlde mevzû‘un efrâdının mahmûlün efrâdı ile ittisâfı 
ma‘kûl  olmaz. Binâenaleyh mantıkiyyûn böyle mahmûle dahî 
kemmiyyet isnâd  olunarak teşkîl olunan kazâyâyı tarîk-i mü-
te‘ârefeden münharif  olduğu için münharife tesmiye  ederler. 
Demek olur ki Hamilton’un Aristo ’ya rağmen bir velvele ile 
meydân-ı felsefeye atılmasına bâ‘is olan keşfi mantıkiyyûna 
mechûl bir şey olmayıp münharifâttan ‘add ile nazar -ı i‘tibâra 
almadıkları bir şeydir.

Hamilton ’un böyle mahmûle kemmiyyet  isnâd  ederek 
mevzû‘un mâ-sadaka aleyhi olan efrâdın kemmiyyeti ile mah-
mûlün mâ-sadak -ı aleyhi olan efrâdın kemmiyyeti beyninde 
müsâvât bulunup bulunmadığını aramaktan ibâret bulunan 
kaziyylerinden teşkîl olunan kıyâslar dahî kıyâs -ı müsâvâttan 
ibâret olup netîceyi istilzâmı mukaddime -i ecnebiyye vâsıtası 
ile olur. Hâlbuki böyle mekâdîrin beynindeki müsâvât ve nis-
bet -i riyâziyyeye hükm
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etmekten ibâret olan kaziyyeler ulûm -i ta‘lîmiyyeye müte‘allık 
iseler de onlar da münharifâttan değildirler.

Umûr-ı sâirede ise bir mecmû‘  ile diğer mecmû‘u mukâyese 
etmekten ziyâde  ba‘zı efrâdı bir hükm ile mahkûm etmek ya‘nî 
mevzû‘u mahmûl  ile tavsîf etmek tab‘a yakın olduğu akd-ı ham-
lin ve bilâ-mukaddime -i ecnebiyye hadd-i evsat  vâsıtası ile netîce  
veren kıyâs -ı iktirânînin beşerde fıtrî  olmasından zâhir  olur. Ha-
milton ’un kıyâs-ı müsâvâtı ise tab‘a ba‘îd olduğundan durûb-ı 
kıyâsı teksîr ile fikri birçok karışık yollarda dolaştırmak beyhû-
dedir.

Ve yine “H, B den a‘zamdır” gibi kazâyâ -yı riyâziyyenin müs-
teviyen aks  olunamayacağı hatıra gelir ise İngiliz mantıkîyyûnu-
nun aks-i müstevîden başka akisleri nazar -ı i‘tibâra almamaları 
dahî yolsuzdur. 

İngiliz meşâhîr-i riyâziyyûnundan De Morgan ’ın ba‘zı 
îzâhâtı müceddidîn-i mantıkıyyûn hakkındaki ifâdâtımızı 
te’yîd eylemekle ba‘zı cihetlerini beyân  edeceğiz: De Morgan 
der ki: “Yeni mantıkçılar  hep ve ba‘zı kelimelerini isti‘mâl  ede-
rek herhangi bir cinsin cemî‘-i efrâdını yâhûd ba‘zı efrâdını 
beyân etmeleri ile bununla bir küllînin aksâma mı yâhûd envâ‘  
ve sunûfa mı taksîm  olunacağını ifâdede kusûr etmiş ve bu sû-
retle ta‘bîr  ve ifâdeyi tahlît ederek matlûb  ve mültezim olan 
vuzûhu terk eylemiş olurlar.”

Bi’l-farz “yeşil” ve “ağaç” mefhûmları tasavvur  olundukta “hep
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H, B dir” ve “ba‘zı H, B dir” sûretleri zihne vârid  olmakla bundan 
“her bir ağaç yeşildir” ve “ağaçların ba‘zısı yeşildir” kaziyyelerine 
hükmolunmaktan ziyâde  “hep ağaç yeşildir (ağacın her tarafı ye-
şildir)” ve” ağacın ba‘zı aksâmı yeşildir” kaziyyelerine hükmolu-
nabilir.

Hâlbuki “her H, B dir” denildikte bundan birinci, H bir B 
olduğu ve ikinci H dahî yine öyle olduğu ve ale’l-ıtlâk ∞.cu H 
dahî bir B olduğu anlaşılır. Ve “hiç H, B değildir” denildikte 
ne birinci ve ne ikinci ve ne de “∞.cu H, B değildir” demek 
olur. Ve kezâlik “ba‘zı H, B dir” denildikte “lâ-ekall bir H, B 
dir” demek olur “ba‘zı H, B değildir” denilse “lâ-ekall bir H, 
B değildir” demek olur. Bundan müstentec olur ki kazâyâ -yı 
külliyye ve cüz’iyye herhangi bir aded -i kazâyâ-yı şahsiyyenin 
hâsıl -ı cem‘idir.

Hattâ işbu kazâyâ -yı şahsiyye mühendislerce ma‘rûf olup 
Euklides kazâyâyı hâlât-ı mahsûsa ve münferidede zikr  eyle-
miş idi ki da‘vâ  bir kere bu sûret  ile isbât  olunduktdan sonra 
zihin herhangi bir yerinde “herhangi bir” demeye bir mâni‘ 
bulmaz: 

İmdi De Morgan  ifâdât-ı mezkûre ile Aristo ’nun kaziyyeleri 
müfrede münhâl olabildiği hâlde Hamilton ’un kazâyâ -yı mü-
rekkebesinin müfrede münhal olamadığını ifâde  etmek ister. 
Fi’l-vâki‘ Hamilton’un kaziyyeleri bir mecmû‘un diğer mecmû‘  
ile mukâyesesinden ibâret olup, meselâ “hep insan ba‘zı hayevâna 
müsâvîdir” denildiğine
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nazaran hayevân mefhûmunun mâ-sadaka aleyhi olan efrâdın 
mecmû‘undan insan mefhûmunun şâmil  olmadığı efrâdın cüm-
lesi tarh olunduktan sonra ne bâkî kalır ise “insan” mefhûmunun 
mâ-sadaka aleyhi olan efrâdın mecmû‘una müsâvîdir demek olur 
ki buna bir kaziyye -i mantıkiyye demekten ise bir müsâvât-ı ceb-
riyye demek daha yolunda olur. Ve bu müsâvâtın bir tarafı diğer 
tarafının hâsıl -ı ıslâhından (ya‘nî cebr ve ihtisârından) i‘bâret bu-
lunur.

Ve yine De Morgan , Hamilton ’un keşf -i mezkûrunun bir şöh-
ret-i kâzibeden ibâret bulunduğunu beyândan sonra müceddidî-
nin meslek-i mütekaddimînden inhirâfına bir yanlış tercümenin 
bâ‘is olmuş bulunduğunu izhâr etmek üzere Latince  “hominis” 
kelimesinin “hep” lafzı ile tercüme kılındığını ve hâlbuki “homi-
nis” kelimesi “her bir (şâkûn-Chacun )” diye tercüme olunmak 
lâzım  gelir iken “hep (tû-tout)” diye tercüme edildiğini ve bu-
nun Latince’de karşılığı ise “tûtûs-totus” lafzı bulunduğunu ifâde  
eylemiştir. Ve yine Yunancada dahî “her insan hayevândır” ka-
ziyyesi “Pâs ân serû pûs zûvân” diye ifâde olunup “pâs” lafzının 
“(ûlûs ya‘nî) hep” ma‘nâsında geldiği gibi “(agâstûs ya‘nî) her bir” 
ma‘nâsına dahî geldiğini beyân  eylemiştir.

Lâkin İngiliz mantıkçısı De Morganın dediği Fransız lisânına 
te‘alluk etmeyüb, Fransızcada “her ağaç yeşildir” yâhud “hep ağaç 
yeşildir” kaziyyelerinden ağaç nev‘inin efrâdı mı yoksa bir ağacın
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aksâmı mı murâd olunduğunda iştibâh hâsıl  olması “caque” di-
yecek yerde “tout” denilmesinden değildir. Zîrâ Fransız üdebâsı  
“tout” kelimesini küllî -i mütevâtı ve “chaque” kelimesini dahî 
küllî-i müşekkek için isti‘mâl  etmektedirler. İştibâh hâsıl olması 
“Le tout ” diyecek yerde fakat “tout” demekten ileri gelir. 

Fi’l-vâki‘ Arabî ’de “küll” lafzının nekreye duhûlünde küll-i 
efrâdî ve ma‘rifeye duhûlünde küll-i mecmû‘î olduğu gibi “tout” 
kelimesi dahî nekreye duhûlünde küll-i efrâdî ve “le” harf-i ta‘rî-
finin üzerine duhûlünde küll-i mecmû‘î olur.

İşte Avrupa  mantıkiyyûnunun sûret -i ifâdede bu dakâyıka 
ri‘âyet  edememeleri bir kusûr ise de ber-vech-i mezkûr küllî -yi 
mantıkîyi bir mecmû‘ -ı cebrî addeylemeleri dahî bir kusurdur.

Fasl-ı Sâlis

Temsîl ve İstikrâ’

Temsîl – Bir emirdeki hükmü illet-i hükmde ol emre müşâ-
rik olan diğer bir emirde isbât  eylemektir. İşte ıstılâh-ı fukahâda 
kıyâs  dedikleri budur. Meselâ;

“Âlem oda gibidir. ya‘nî oda nasıl mürekkeb  ise âlem de öyle 
mürekkebdir, 

Oda ise hâdisdir.
Öyle ise âlem de hâdisdir” gibi.
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Eğer illet-i hükm kat‘î olur ise temsîlin netîcesi dahî kat‘î olur 
ve bu suret de illet-i hükm emrine şâmil  olmakla kübrâ  addolu-
nabileceğinden temsîl  kıyâsa râci‘ olmuş olur.

İstikrâ’ – bir küllînin cüz’iyyâtını tetebbu‘  ile bir hükm-i küllî  
üzerine istidlâl  olup, eğer cüz’iyyâtının cümlesi tetebbu‘ olunur 
ise istikrâ ’-ı tâmm ve fakat ba‘zısı tetebbu‘ olunur ise istikrâ’-ı 
nâkıs olur.

İstikrâ-ı tâmm, kıyâs -ı mukassem  kabîlindendir ya‘nî bir 
kıyâs-ı mürekkeb  ve iktirânî -yi şartîdir. Meselâ;

“Cisim ya ma‘den veya nebât veyâhûd hayevândır.
Ma‘den ise cüz’ -i lâ-yetecezzâdan mürekkebdir, nebât ise yine öy-

ledir, hayevân da öyledir. 
Öyle ise cisim cüz’i lâ-yetecezzâdan mürekkebdir.” gibi.

Aristo ’nun kavlince kıyâsda hadd-i evsat  vâsıtası ile hadd-i as-
ğar ile hadd-i ekber  mukâyese olunacak yerde hadd-i asğar vâsı-
tası ile hadd-i ekber ile hadd-i evsat mukayese olunur ise istikrâ ’ 
olmuş olur. Meselâ:

Kalîlü’l-merâre olan hayevânât kesîrü’l-ömr olur.
İnsan ve at ve ester kalîlu’l-merâredir.
Öyle ise; insan ve at ve ester kesîrü’l-ömr olur1

denilse bir kıyâs  olup bi’l-farz matlûb  bu kıyâsın kübrâsı ya‘nî 
“kalîlü’l-merâre olan hayevânât kesîrü’l-ömr olur” kaziyyesi olsa 

1 Bu misâl ‘aynen Aristo ’nun Kitâb-ı Kıyâs’da getirmiş ve İbn Sînâ ’nın dahî 
Kitâb-ı Necât’da zikreylemiş olduğu misâllerdendir.
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İnsan ve at ve ester kesîrü’l-ömrdür.
İnsan ve at ve ester kalilu’l-merâredir.
Öyle ise kalîlü’l-merâre olan hayavânât kesîrü’l-ömr olur.

diye cevâb verilir. Ve evvelki sûrette hadd-i evsat  olan kalî-
lü’l-merâre burada (ya‘nî ikinci sûrette) hadd-i asğar ve evvelki 
sûrette hadd-i asğar bulunan (insan ve at ve ester) burada hadd-i 
evsat olur. Ve istikrâ ’da hadd-i evsat bir küllî  olmayıp bir emrin 
bir küllînin efrâdının her birinde bulunup bulunmadığına dâir 
bir takım ma‘lûmât-ı cüz’iyyeden ibârettir. Lâkin bu ma‘lûmâtın 
bir küllînin yerini tutabilmesi için cemî‘-i cüz’iyyâtının tetebbu‘  
olunması lâzım  geldiğinden istikrâ’da netîcenin küllî ve kat‘î ol-
ması için istikrâ’nın tâm olması lâzımdır. İşte bunun için istikrâ’-ı 
nâkıs bir hükm-i âmmı müntic  olduğu hâlde bir hükm-i küllî 
müstelzim  olmaz.

İngiliz meşâhîr-i ulemâsından Stuart Mill ve Herbert Spencer  
derler ki bi-hasebi’l-mâdde  istikrâ ’ kıyâstan ehemm ve temsîl  de 
istikrâ’dan akdemdir: Zîrâ her kıyâsın mukaddimeleri bir küllînin 
efrâdı hakkında bir hükmü mutazammın olduğu hâlde işbu hü-
küm  efrâd -ı mezkûrenin tetebbu‘  ve mutâla‘asından sonra hâdis 
olur. Meselâ insanın her türlü ma‘lûmâttan hâlî farz olunabilece-
ği bir hâlde ya‘nî eyyâm-ı tufûliyyetinde elini ateşe dokundukta 
elini yakıp bu hâli ve ateşin evsâfını zihninde muhâfaza eylemekle 
evsâf -ı mezkûreyi tekrâr
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müşâhede  eyledikte evvelkine temsîl ve kıyâs  ile bunda da ol 
hâlin bulunduğuna ya‘nî bunun da yakıcı bir şey olduğuna 
hükmeder. Lâkin bu husûsî bir hüküm olup böyle bir hükmün 
ta‘mîmi ya‘nî her hangi bir şeyde evsâf-ı mezkûre bulunur ise 
ol şeyin yakıcı olduğuna hükmederek “her ateş hârdır” demek 
hâriçte ahvâl -i muntazama mevcûd  olup böyle bir husûsta ta-
hakkuk  eden keyfiyyetin evsâf-ı mezkûrenin mevcûd olduğu 
cemî‘-i ahvâlde tekerrür edeceğini i‘tikâda mevkûftur.

İşte müceddidîn-i mantıkıyyûnun istikrâ ’ hakkında ibrâz 
eyledikleri mevâddin en mühimmi bu olup bununla müte-
kaddimîn -i mantîkiyyûnun kıyâsa verdikleri kıymet ve ehem-
miyeti selbetmek isteyerek: “mâdemki kıyâsın mukaddimele-
ri böyle istikrâ’ ve temsîle müsteniddir ol hâlde kıyâs  kendi 
kendine bir şeyi keşf  ve isbâta medâr  olmayıp eğer kavâ‘id -i 
mantıkıyye hakâyık-i hâriciyyeye dahî tatbîk olunacak ise 
her delîlin aslı olan istikrâ’yı nazar -ı mutâla‘aya almalıdır” 
derler!

Hâlbuki mevâdd-i edille  onların dediği gibi istikrâ ’ tarîkiy-
le bilinmek lâzım  gelse bile bundan kıyâsın kıymetine halel 
gelmez. Yine kıyâs  mukaddemâta göre netîcesini verir. Lâkin 
istikrâ’da istilzâm-ı tâmm  bulunmadığından her zamân  mu-
kaddemâtına göre netîce  veremez. İşte ‘inde’l-mütekaddimîn  
kıyâsın kıymet ve ehemmiyeti bundan ileri gelir. Bir de istikrâ’ 
ve temsîl  ile bedîhiyyât bahsinde mezkûr olan hads ve kıyâs-ı 
hafîleri tefrîk
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edemediklerinden Aristo ’nun mantığına bir de bu cihetden i‘tirâ-
za koyulmuşlardır! Hâlbuki müşâhedâta munzamm olan hads 
veya hafî kıyâslar vâsıtası ile ba‘zı ahkâm -ı külliyye bedâheten 
ma‘lûm  olmakla mantıkıyyûna göre kıyâsta mukaddemât  işbu 
ahkâm-ı külliyyedir. Hâriçteki intizâm-ı ahvâl e i‘timâden verilen 
hükümlere gelince bunlar da onların dediği gibi yalnız istikrâ’ 
olmayıp hads veyâ kıyâs-ı hafî  ile birliktedir. Binâenaleyh, mü-
tekaddimîn, istikrâ’ dedikleri vakit, ol istikrâ’da hadsin hâsıl  olup 
olmadığını ta‘yîn  etmek lâzım olduğu gibi şekkin tamâmıyla zâil 
olması için hadsin kıyâs-ı hafîye mukârin olup olmadığını tahkîk  
etmelidir. Mantık ’tan bi-hasebi’s-sûret  bahs olunduğu sırada ise 
istikrâ’nın böyle bir emirden mücerred  olarak îzâh ve ifâdesi dahî 
tabî‘îdir.

Mantıkiyyûn “her ateş hârdır” kaziyyesinde hads ile hük-
meylediklerini beyân  eyledikleri hâlde ber-vech-i sâbık ba‘zı 
İngiliz mantıkıyyûnu burada istikrâ ’-i nâkıs ile hükmedip bu 
hükmün külliyyetini isbâtta intizâm-ı ahvâl -i tabî‘iyyeye istinâd  
ederler. İşte istikrâ’ bu gibi bir emre munzammdan mücerred  
olur ise onlarca dahî zandan başka bir şey ifâde  edemeyeceği 
müsellem olur.

Mantıkıyyûnun burada netîcenin sıhhatini hads ve kıyâs -ı hafî 
ile kaydetmeleri ise İngiliz mantıkıyyûnunu “intizâm-ı tabî‘at ” 
ta‘bîrlerinden daha umûm  ve daha şümûllü olmakla müraccah-
dır.
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Stuart Mill ve Herbert Spencer ’ın cüz’î  üzerine hüküm  de-
dikleri dahî mantıkıyyûn ‘indinde temsîl  olmayıp tekerrür-i tec-
rübe  ve müşâhededen i‘bâretdir ki bunlar da ba‘zen kıyâs -ı hafî 
ile hükmolunduklarından yakîn ifâde  ederler. Bir çocuğun ate-
şin hâr olduğuna hükmetmesi misâlinde olduğu gibi çocuğun 
bu hükmü ne istikrâ ’ ve ne de temsîl gibi henüz kendisine isnâdı 
münâsib olmayan bir şey ile olmayıp olsa olsa çocukta müşâhe-
dâtın tekerrüründen tahassul etmeye başlayan ma‘lûmâta sûret -i 
hafiyyede munzamm olan kıyâslar ile hüküm takarrur ediverir. 
Ve bu kıyâsların inzimâmı fikir denilen mevhibe-i ilâhiyyenin 
kuvveden fi‘le gelmesinin mukaddimesi addolunabilir! İşte bu 
cihetle dahî mütekaddimîn -i mantıkiyyûnun usûlü akla daha 
mülâyim  gelir.

el-Hâsıl, Bacon ’dan beridir ba‘zı hükemâ  istikrâ ’dan bahs ile 
bu bâbda mütekaddimîn -i mantıkıyyûna i‘tirazdan hâlî kalma-
dıkları hâlde i‘tirâzları gayr-ı vârid  olduğu ve kendilerinin kıyâ-
sa tercîh eylemek istedikleri istikrâ’ hakkında yeniden bir kâide 
koyamadıkları ve istıtrâden beyân  kılındığı üzere bir takımının 
akd-i hamli nazar -ı i‘tibâra almayarak münharifâta sâlik olduk-
ları gibi diğer bir takımları dahî hads ve kıyâs -ı hafîye mukârin 
olan müşâhedât ve mücerrebâtı istikrâ’-ı nâkısdan temyîz  etme-
yerek Mantık ’a i‘tirâza kalkışmış oldukları zâhirdir.
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Fasl-ı Râbi‘

Sınâ‘ât-ı Hams 

Delîl, bi-hasebi’l-mâdde  beş kısım  olup burhân, hatâbe, cedel , 
şi‘r ve safsatadır:

Burhân – Mukaddemât-ı yakîniyyeden mürekkeb  olan kıyâs-
tır. İşbû mukaddemât , ister bedîhi olsun ve isterse nazarî  olup da 
diğer bir burhânın netîcesi olmak sûreti ile bedîhiyyâta müstenid 
bulunsun her hâlde yakînî olmaları meşrûttur.

Burhânın netîcesi dahî yakînî olmakla ekmel-i sınâ‘âttır. Bur-
hân ile sâbit  olan mesâil  kat‘î olur. “Ulûm-ı riyâziyye ulûm -ı 
kat‘iyyedendir” denilmesi dahî delîllerinin burhân olmasından-
dır.

Hatâbe – Makbûlât  ve zanniyyâttan terekküb  eden kıyâsdır. 
Nâsı, kendilerine fâideli olan şeylere terğîb ve muzırr olan şeyler-
den tenfîr için vâ‘iz ve hatîblerin kullandıkları delâilin ekserîsi bu 
kabîldendir.

Cedel – Meşhûrâtdan yâhûd müsellemâttan mürekkeb  olan 
kıyâsdır. Cedel, hasmı ilzâm ve burhânı idrâkten âciz olanları 
iknâ‘ etmeye hizmet eder.

Hatâbe ve cedel  ba‘zen mukaddemât -ı yakîniyyeden dahî 
terkîb olunur ve bu taksîmât i‘tibârî olduğundan bunlar bu sûret-
le yekdiğerine tedâhül eyler. Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şânda 
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1﴾ א  أ אد  כ و ا ا و  א ّכ  ﴿اُْدُع إ  ر
âyet -i kerîmesinde hikmetten burhân, ve mev‘ize-i haseneden 
hatâbe, ve mücâdele-i haseneden dahî cedel  murâd olunduğun-
dan burhânın mev‘izeden ve mev‘izenin dahî cedelden eşref oldu-
ğuna işâret buyrulmuştur.

Safsata – Vehmiyyâttan ve kazâyâ -yı kâzibeden terekküb  eden 
kıyâstır. Fâsid olduğunu bilerek hasmı tağlît  ve ıskât kasdı ile 
tertîb olunan kıyâsa muğâlata denilir. Ve bunu isti‘mâl  eden eğer 
hakîme mukâbil isti‘mâl etmiş ise Sûfestâ’î ve cedelîye karşı is-
ti‘mâl eylemiş ise Müşâ’ğıbî  denilir. İbn Sînâ  “safsatayı semme 
teşbîh ile isti‘mâl için değil tevakkî ve ihtirâz ile mazarratından 
sâlim olmak için ta‘allüm etmelidir” der. Ba‘zı emrâz-ı habîsede 
semm isti‘mâl olunduğu vecihle muğâlıti tağlîd için isti‘mâline 
mecbûriyyet hâsıl  olduğunu ba‘zıları beyân  eylemiştir.

Şi‘r – Muhayyelâttan terekküb  eden kıyâstır ki bundan garaz, 
nefsin terğîb veyâ tenfîri ile te’essürüdür.

İstıtrâd

Şi‘r Hakkında Ba‘zı Mutâla‘ât

Ba‘zı ahvâl  ve eşyânın insana te’sîrât-ı mahsûsası vardır. Meselâ 
ba‘zı eşkâl  ve elvânın temâşâsının ve ba‘zı esvâtın istimâ‘ının

1 “(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla 
en güzel şekilde mücadele et!” Nahl, 125.
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ve ba‘zı mevâddın lemsinin hiss-i basar ve semi‘ ve lemse te’sîrât-ı 
mahsûsası vardır. İnsanın bu yolda daha ziyâde  te’sirâtına hizmet 
etmek üzere mûsıkî gibi sanâyi‘  vücûda getirilmiştir.

Bundan başka insanın tabî‘atında ba‘zı hâyâlî şeylere meyl 
ve heves etmek vardır. Binâenaleyh, bir hâyâli tasvîr  veya ihtâr 
etmek üzere ba‘zı eşkâl  ve tenâsübât-ı mahsûsada müşâhed olan 
mevâddin te’sîri yalnız cism ve hisse olmayıp zihne ve fikre de 
vardır. Böyle zihnî olan te’sîrât ise daha şedîddir.

Mi‘mârlar bir binâyı olduğundan ziyâde  metîn ve rasîn gös-
termek üzere ba‘zı eşkâl -i mahsûsada i‘mâl ve ba‘zı zevâide ile 
tezyîn ederler ki insan böyle bir binâyı temâşâdan mahzûz olur. 
Yâhûd öyle bir sûretde i‘mâl ederler ki hemen yıkılacak gibi gö-
rünerek vehme dokunur, yanından geçmek bile bâ‘is-i dehşet 
olur. Hâlbuki ehl-i san‘at bir binânın metânetini görünüşünde 
aramayıp eczâsı olan mevâddin iyiliğine ve sûret -i imtizâcına 
ve kâ‘ide-i san‘ata tevfîkan inşâ olunup olunmadığına bakarlar. 
O görünüşler ise esâsen insanın te’sîri maksadına mebnî olan 
zevâidden ibâret bulunduğundan tezyînât ve muhayyelâttan 
ibârettir.

Her türlü sanâyi‘de böyle esâsen bir hayâlden veyâ insanın 
câlib-i te’sîri olacak tezyînâttan ibâret şeyler bulunup bunlardan 
hâlî bir
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mâdde  hemen yok derecesindedir. İşte bu hâller (lisân -ı hâl gibi 
olan) lisân-ı san‘at ile ifâde  olunmuş bir şi‘r kabîlindendir.

Şi‘r, lisân -ı kâl ile ifâde  olunur ise daha mütenevvi‘ ve san‘at-
lı hâlleri müştemil  olur. Ve mevzûn olur ise kelimât -ı mütenâsi-
benin tekellümü dahî zihne başka bir te’sîr verir. Ve eğer kelâm  
mevzûn bir de mûsikî ve hoş elhân ile ifâde olunur ise hem hisse 
ve hem de zihne te’sîr etmekle te’sîri daha çok olur.

İhtilâf-ı tabâyi‘den nâşî te’sirât-ı mezkûre herkeste muhteliftir. 
Ma‘a-mâfîh, ihtilâf -ı tabâyi‘ kavânîn -i muntazama tahtında bu-
lunan âsârdan ileri geldiğinden insan her türlü ahvâl  ve evsâfta 
ba‘zı mertebe birbirine muhâlif olmakla berâber cihet -i iştirâkleri 
dahî bulunmakla efrâd -ı insâniyyenin muhayyelât te’sîrinde dahî 
ba‘zı cihet-i iştirâkini ta‘yîn  etmek mümkündür. Ve böyle muhay-
yelâtın ma‘nâsını anlayabilmek için eczâsının evvelce zihinde bu-
lunması lâzım  olmakla insanın kendi ma‘lûmâtının derecesinden 
yukarı bir mertebede bulunan bir şi‘r ile mütelezziz olmayacağı 
ve bu yolda merâtib -i âliyede bulunanların dahî âdî, hayâlî , kabâ 
bir şey olmak üzere ta‘alluk edecekleri derkârdır. İşte bunun için 
akvâm -ı muhtelifenin eş’ârı birbirine uymadığı misillû bir kav-
min merâtib ve esnâf-ı muhtelifesinin şi‘r hakkındaki fikirleri de 
muhtelif olur.

Âsâr-ı kadîmeden mükemmel  bir heykel, bir san‘atkâra göre 
şâyân-ı taklîd  ba‘zı tezyînâtı bulunduğu ve bir şâ‘irin nazarında 
bir hayâlin
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tasvîr -i mücessemi olduğu ve bir müverrihin ‘indinde vukû‘ât-ı 
mâziyyenin tahkîkine hizmet eylediği için mu‘teberdir. Böyle bir 
eserin para etmesinden başka bir meziyetini tanıyamayıp müver-
rih  ve san‘atkârların rağbet eylediği için rağbet edenler mukal-
liddir. Ve esbâbını bilmediği hâlde mütekallid  de olmayarak bu 
gibi şeylere rağbeti bir nev‘  cennet addedenler de yok değildir. 
Lâkin her hâlde böyle bir şeyin mazhar-ı rağbet olması, âsâr -ı ka-
dîmeden bulunarak tedkîkât-ı târihiyye ce fâide -me’mûl veyâhûd 
temâşâsında bir haz bulunacak olan âsâr-ı sınâ‘ıyye den olunma-
sından ileri gelir. Bu hâlde, böyle bir eserin kıymeti bu şurûta 
derece -i tevâfuku ile ta‘yîn  olunmak lâzımdır.  

İşte şi‘rde buna benzer her nev‘  halkın ondan kendine göre bir 
teessürü vâki‘ olur. Bir takımı ise hiç müteessir olmaz. Şi‘rin in-
sanın haz veyâ nefretini bâ‘is olması bir emr -i vicdânîdir. Bunun 
ahvâl  ve ezmâna göre tebeddülü dahî vâki‘dir, lâkin bu tebeddül 
irâdeye tâbi‘  değildir. Binâenaleyh, şi‘rin tevâfuk etmesi muktezî 
olan şurûtu ta‘yîn  etmek tab‘-ı selîmin işidir. Bu bâbda tab‘-ı 
selîm erbâbına muhâlefet edenler kuvve-i zâikasını ğayb edip tât-
lıyı acı diye iddi‘â ‘ eden hastalara benzerler.
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KİTÂB-I SÂLİS

USÛL

Bâb-ı Evvel

Tarîkin Aksâmı

Her ilmin bir usûlü bulunduğu mukaddime -i sâniyede beyân  
olunmuş idi. Her ilmin mesâ’ilini keşf  ve istihrâcda ittihâz  olu-
nacak olan turukun kavâ‘id -i usûle tamâmıyla tatbîk olunması 
lâzım  gelip maksada, kendisine müte‘allık olmayan bir yolda vâsıl 
olunamayacağı emr -i zâhir  olduğundan usûlün fâide  ve ehemmi-
yeti hakkında tatvîl-i makâle hâcet yoktur.

Usûlün en mu‘tenâ işi her şeyden evvel maksada mûsil olan 
tarîkin ta‘yînidir. Ve ale’l-umûm , ulûmda iki matlûb  olup biri 
ulûmun kavânîn  ve kavâ‘id -i küllîyyesinin ta‘yîn  ve isbâtı ve di-
ğeri dahî ol kavânînden mesâil -i fer‘iyyenin istihrâcıdır. İmdî, 
kavâ‘id ve kavânîn-i külliyye her ilmin mevzû‘  ve gâyetine göre 
muhtelif bulunan tarîkler ile istihsâl  olunmuştur. Mesâ’il-i fer‘iy-
yenin istihrâcında tarîk ise kıyâstır.

Böyle furû‘u müntic  olan bir kıyâsın tertîbi ise kavânîn -i kül-
liyye-yi mezkûreden birini kübrâ  kılarak ona bir suğrâ  zamm et-
mekten





330 KİTÂB-I SÂLİS: USÛL - Mantık ve Metodoloji

veyâhûd tertîb olunacak olan kıyâs , kıyâs-ı iktirânî  olmayıp da 
bir kıyâs-ı istisnâ’î ise kâ‘ide-i külliyyeyi mukaddime -i şartıyye 
kılarak kendisine bir mukaddime-i istisnâiyye zammından ibâret-
tir. Lâkin bu her zamân  böyle kolay olmayıp kavânîn-i ulûmun 
ekseriyâ yekdiğerinin şumûlünü tahsîs etmek gibi bir sûretle bey-
nlerinde münâsebet  bulunmakla yekdiğerine mütedâhil olurlar. 
Ve böyle mütedâhil olan kavânînden bir takımının ta‘yîn  oluna-
mamış bulunması ekseriyâ diğerlerinden intâc-ı mesâ’ilde sehvi 
müeddî olur. Binâenaleyh, bu bâbda dahî takayyüd ve ihtimâm-ı 
tâmm ile tetebbu‘  lâzım  gelir.

İmdî ulûmdan maksad -ı aksâ kavânîn -i külliyyenin ve bu 
kavânînin yekdiğerine olan münâsebetinin ta‘yîn  olunmasıdır 
demek olur.

Nazar-ı sahîh ile kendisinden matlûba tevassul olunan tarîka 
matlûb  tasavvur  ise mu‘arrif, ve tasdîk  ise delîl  denilir. 

Mantıkıyyûnun delîli suğrâ  ile kübrâdan veyâ mukaddem  ile 
tâlîden mürekkeb  i‘tibâr  eylemelerine muhâlif olarak fukahâya 
göre delîl , müfrede ve müretteb olmayan tasavvurâta dahî şâmil  
olur. Meselâ “âlem hâdistir ve her hâdis için bir Sâni‘ lâ-büddür” 
denilse ‘inde’l- mantıkıyyûn bu kelâmın mecmû‘u isbât -ı Sâni‘in 
bir delîlidir. Fukahâ indinde ise Sâni‘in delîli âlemdir.
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Bu ise bir emr -i ıstılâhîden ibâret olmakla mantıkıyyûnun bu 
bâbda usûliyyûna muhâlefeti lâfzîdir: Mantıkıyyûn fakat tertîb-i 
fikr  ile maksada mûsil olan mukaddemâtın hey’et -i mecmû‘asına 
delîl  dedikleri hâlde usûliyyûn bu ta‘bîri daha umûmî bir sûretde 
isti‘mâl  eylemiş olurlar. 

Avrupa  mantıkıyyûnunun bir takımı dahî kaziyye -i vâhideyi 
delîl  addetmiş olmaları ile bu bâbda bir mertebeye kadar fukahâ-
nın eserine gitmiş olurlar. Şöyle ki: Aks ve tenâkuz  ile fakat bir 
kaziyyeden diğer bir kaziyyenin istinbât  olunması dahî bir nev‘  
istidlâl  demek olacağını beyân  ile ahkâm -ı kazâyâyı istidlâl bah-
sinde ya‘nî kâsib-i tasdîk  bahsinde zikr  eylemişlerdir ve aks  gibi 
hadd-i evsata ihtiyâc vâki‘ olmaksızın bir kaziyyeden diğer bir 
kaziyyenin istihrâcına istidlâl-i bedîhî  ve kıyâs  gibi hadd-i evsata 
muhtâc olanlara istidlâl-i nazarî  deyip ba‘zıları dahî kıyâs-ı istis-
nâ’înin istidlâlin, bedîhî veyâ nazarî kısmından olduğunda tered-
düd ve ihtilâf  eylemişlerdir.

İmdî, her hâlde eser ile müessire ve ta‘bîr -i âharle ma‘lûl ile 
illete istidlâl  olunur ise delîl -i innî ve müessir ile esere ya‘nî illet-
ten ma‘lûle istidlâl olunur ise ta‘lîl ve delîl-i limmî ta‘bîr olunur.1

Meselâ Cenâb-ı Hakk’ın vücûdunu burhân-ı aklî ile isbât-
tan sonra elinde delâil-i yakîniyye  ile gelen Muhammed aley-
hi’s-selâm’ın O’nun Hakk Resûlü olduğuna istidlâl  etmek limmî 
ve Nebî (s.a.v.) Efendimizin

1 Limmî – Apriori; İnnî – A posteriori
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getirdikleri nîce mu‘cizât ve delâil-i yakîniyyeden kendisinin 
min-kıbeli’r-Rahmân mürsel bir nebî-yi zîşân olduğunu cezm  et-
mek tarîki ile ma‘rifet -i hakka vâsıl olmak tarîk-i innî ile olmuş 
olur.

Fâide

Devr ve Teselsül

Delîl, devr  veyâ teselsülü müstelzim  olsa fâsid olur. Zîrâ devr 
ve teselsül  bâtıldır.

Teselsül – Bir şeyin diğer bir ikinci şeye ve onun da bir üçüncü 
şeye ilâ-gayri’n-nihâye illet olmasıdır.

Cânib-i mebde’den teselsül  muhâldir. Zîrâ silsile-i esbâb  
ilâ-gayri’n-nihâye gitse bir mebde’i bulunmayacağından bu sû-
rette illet ve sebeb yok demek olur.

Ama umûr-ı i‘tibâriyyede teselsül  başka olup bir hadd-i mu‘ay-
yende durmak ma‘nâsınadır.

Devr – İki şeyin yekdiğerine tevakkuf etmesidir. Yâhûd bir 
şeyin diğer şeye ve onun da üçüncü bir şeye ve hâkezâ onun da 
bir diğer şeye ve nihâyet-i mertebedeki şeyin dahî evvelki şeye 
tevakkuf etmesidir ki bu da birinci sûrette olduğu gibi iki şeyin 
bi’z-zât  yekdiğerine tevakkuf etmesi yerinde beynlerindeki diğer 
şeyler vâsıtası ile



ل335 ان ا



336 KİTÂB-I SÂLİS: USÛL - Mantık ve Metodoloji

yine yekdiğerine tevakkuf etmeleridir. Bu hâlde teselsül  bir hatt-ı 
müstakîm-i mevhûm  ile temsîl  olunsa devr  dahî bir dâire  gibi 
olmuş olur. 

İmdi, devr -i mefrûz B, T, S, H hudûd-ı erba‘asından müşek-
kel olsa ber vech-i mefrûz B, T’nin ve T, S’nin ve S, H’nın ve H 
dahî B’nin illeti olur. Hâlbuki B, T, ve S vâsıtası ile H’nın illeti 
olduğu gibi H da B’nin illeti olduğundan B’nin def‘aten H’dan 
hem mukaddem  ve hem de muahhar bulunması ve hem illet ve 
hem de ma‘lûl olması lâzım  gelir ki bu da bâtıldır. Binâenaleyh 
devr mümteni‘dir.

Bâb-ı Sânî

Ulûm-ı Riyâziyye 

Fasl-ı Evvel

Mevzû‘ât-ı Riyâziyye

Mebhas-ı Evvel

Aded ve Mikdâr

Ma‘lûmât-ı riyâziyyenin aslı ‘inde’l-hükemâ  muhtelefün-fîh 
olup ba‘zısı aded  ve mikdârı a‘yândan intizâ‘  kılınân a‘râz gibi
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mevcûdâttan addederek mekûlât-ı a‘râzdan “kemm” ismiyle bir 
mekûle  kılarlar. Diğerleri ise i‘tibârât-ı akliyyeden ibâret adde-
derler. Mütekellimîn  dahî bu ikinci mesleğe sâlik olarak mekûle-i 
kemmden olan aded ve mikdârı red ve inkâr ederler. 

Fi’l-vâki‘ mevzû‘ât-ı riyâziyyenin hâriçte muntabık olacakları 
bir şey bulunamadığından onları hakâik -i cüz’iyyeden münteza‘  
olan a‘râzın sırasına koymakta münâsebet  yoktur: mikdârı zih-
nen aksâm-ı mütesâviyeye taksîm  etmek mümkün  olduğu hâl-
de eşyâ-i hâriciyyeyi ol vecihle taksîm etmek mümkün olmayıp, 
aksâm ne kadar teksîr olunur ise olunsun taksîmât-ı adediyye 
sahîhan mütesâvî oldukları hâlde, eşyâ-i hâriciyyenin taksîminde 
aksâm ne kadar tekessür  eder ise müsâvâtsızlık  dahî ol mertebe 
artmakla, taksîmât-ı akliyye taksîmât-ı hâriciyyeye mutâbakat  et-
mez. Ve yine mühendislerin ensâf-ı aktârı tamâmıyla mütesâviye 
olan dâirelerini tatbîk edecek hâriçte hîçbir şey bulunamamıştır: 
eğer mevzû‘ât-ı riyâziyyenin aslı hâriçten ise niçin hârice tamâ-
mıyla tatbîk olunamıyorlar?

Bir şeyin taksîminin bir haddi vardır ki taksîmde ol haddi te-
câvüz etmek en mükemmel  ve dakîk âlât  ve edevât  ile bile müm-
kün  olamayıp ol haddin ilerisindeki aksâmı takdîr etmek hissin 
iktidârının hâricindedir. Lâkin bir riyâzînin fikri ol haddi tecâvüz 
eder ve asl olduğu en son haddin ilerisinde
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daha birçok taksîmât tasavvur  eyler. Kezâlik a‘dâdı cem‘  ve tezyîd 
ile teşkîl eyleyeceği silsile-i adediyyenin dahî bir hadde tevekkuf 
etmeyeceğini tasavvur edebilir. Lâkin mevcûdâtta burhân tatbîk 
ve sâir adem-i tenâhîyi reddeden burhânların ahkâmı cereyân et-
mekle eşyânın gerek taksîminin ve gerek cem‘ ve tezyîdinin bir 
haddi olmak lâzım  gelir.

Eşyâ-i hâriciyyenin eşkâli dahî eşkâl -i hendesiyyeye tamâ-
mıyla tevâfuk edemediği gibi mühendisin tasavvur  ettiği eşkâlin 
dahî hâriçte tamâmı tamâmına muntabık olacağı bir şey bulu-
namaz.

Mevâlîd-i selâseden hayevânât ve nebâtâtın hendese ile ta‘rîf  
olunamayan birer şekl-i mahsûsu bulunduğu gibi ma‘âdin ve 
ba‘zı anâsırın dahî kristalleri ya‘nî eşkâl -i billûriyyeleri bulunup 
bunların ba‘zısı mücessemât-ı hendesiyye ye muvâfık ve diğerleri 
onlardan müştakk olduklarına nazaran cism-i ta‘lîmî  cism-i ta-
bî‘iyyeye mutâbık  oluyor gibi görünür ise de eşkâl-i billûriyye-i 
cevâhirin ta‘yîninde isti‘mâl  olunan âlât  ve edevât  onların tamâ-
mı tamâmına şekl-i hendesîye mutâbakatına kanâ‘at vermedikten 
başka billûrâtın eczâ -yı ferdiyyeden müteşekkil ve müterekkib ve 
eczâsının beynlerinde mesâmmât bulunduğu bi’l-fenn ma‘lûm  
olmakla onların böyle bir şekilde görünmeleri cüz’lerinin hey’et -i 
ictimâ‘iyyelerine müte‘allık bir emr -i zâhirî olup cism-i ta‘lîmî ise 
muttasıl  ve ehad farz olunmuştur.
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Bu hâlde cism-i ta’lîmî nin cism-i tabî‘îye muntabık olması 
cism-i ta‘lîmî  denilen emr -i i‘tibârî hakkında terettüb eden ah-
kâm -ı akliyye-yi kemmiyye onun muntabık olduğu cism-i ta-
bî‘î  hakkında dahî terettüb eder demek ma‘nâsına olup bu ise 
ahkâm-ı akliyyenin hâriçte sıdkına delâlet  eder. Yoksa cism-i 
ta‘lîmînin hâriçte vücûdunu isbât  etmez.

Her ta‘bîr -i riyâzînin hârice tatbîki dahî bu kabîlden ya‘nî 
bir i‘tibâra göre olan ahkâm -ı akliyyenin bi-hasebi’l-kemmiy-
ye ol i‘tibâra mümâsil  bulunan eşyâ-yı hâriciyyede dahî ce-
reyân eylemesinden ibârettir. İşte bunun içindir ki bir ta‘bîr-i 
riyâzî bir kıymet-i gayr-i mahdûde ahz eyledikte ol ta‘bîre 
mümâsil bir emr -i hâricî bulunamadığından tâbi‘in böyle bir 
kıymet ahzetmesine yakın olan kıymetlerin emr-i hâricînin 
kıymet-i sahîhasına mutâbık  olamadığı erbâb-ı fennin ma‘lû-
mudur.

Meselâ iki cevher -i ferd  beynindeki kuvve-i câzibe

H
2
S

= A

tâbi‘iyle müş‘ir  olup H bir kemmiyyet -i sâbiteye ve S dahî 
mezkûr iki cevher  beynindeki mesâfeye işâret olduğu hâlde 
S sıfır farz olunsa tâbi‘  gayr-i mütenâhî olur. Lâkin hâriçte 
gayr-i mütenâhî bulunamadığından böyle bir faraza muhâl  
olmamakla ol hâlde
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tâbi‘ hârice tatbîk olunamaz. Zîrâ S’nin sıfır addolunması ol iki 
cevher-i ferdin tedâhülünü farz etmek demek olur.

el-Hâsıl mütekellimîn ile berâber aded  ve mikdârın hâriçte 
vücûdu bulunamayıp bir emr -i aklîden ibâret olunduğuna sâlik 
olanların bu re’ylerinin sıhhati tahakkuk  eder ise de bunlar dahî 
beynlerinde ihtilâf  ederek ba‘zısı aded ve mikdârın sırf aklın ih-
tirâ‘âtından olmasına ve diğerleri dahî aklın mahsûsâtdan intizâ‘  
eylediği sûretlerde tasarruf  ederek ihtirâ‘ eylediği bir emr-i i‘ti-
bârîden ibâret bulunmasına zâhib olmuşlardır. Lâkin zihin mev-
zû‘ât-ı riyâziyyeyi ber vech-i mezkûr mahsûsâttan intizâ‘ eylediği 
sûretlerde tasarruf ile ihtirâ‘ etmiş olması ile berâber onları mah-
sûsâta ta‘alluk ve irtibâtlarından külliyyen tahlîs ve tecrîd  ederek 
yekdiğerine zamm ve tefrîk  ile kendi kendine ihtirâ‘ etmiş gibi 
olur ki ehl-i fünûn  ve hükemâ -yı tabî‘iyyûnun ekserîsi dahî bu 
sûreti kabûl eylemişlerdir.

Aded âhâdın terekküb  ve ictimâ‘ından ibâret bir emr -i aklî 
olup eczâsı âhâd -ı mütemâsiledir. İmdi, vâhid cemî‘-i a‘dâdın cüz’i 
müştereki olmakla ehl-i ulûm -ı ta‘lîmiyye buna vâhid-i kıyâsî -yi 
adedî derler1 ve vâhid, adedin cüz’ -i müştereki ise de kendisi aded  
değildir. Meselâ 2 adedi vâhid-i kıyâsîyi kendine zamm ile teşkîl 
olunur 3 dahî iki adedine vâhid zamm ile ve 100 dahî 99 adedine 
vâhid zamm ile ve helümme-cerran teşkîl olunurlar.

1 Vâhid-i Kıyâsî - Unité
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Vâhid kendisinin teşkîl eylediği adedler ile taksîm  de olunabi-
lir: meselâ 1

2
, 1

3
, 1

10 
, 1

100
 yolunda taksîm olunabilir ki işbu âhâd  

vâhid-i kıyâsîden 2, 3, 10, 100 def‘a daha küçük olurlar.

Kezâlik mikdâr  dahî eczâ -yı akliyyeden teşekkül edip işbu 
eczâ ferâğ-ı mevhûmdan ibâret olan imtidât-ı hendesî ve nok-
ta-i hendesîyye ve bu noktanın ferâğ-ı mevhûmda hareket -i 
mefrûzasıdır. Eşkâl-i hendesiyye zihnin ta‘yîn  ve i‘tibâr  eylediği 
kâ‘ideye tevfîkan bir nokta-i hendesînin hareketinden tevellüd  
eden bir emr -i i‘tibârîdir. Yâhûd ferâğ-ı mevhûmun üç bu‘du 
olup işbu eb‘âdın üçü de gayr-i mahdûd  ve her tarafı mütemâsil 
olmakla her türlü teşekkülü kabûle müsta‘id  olduğundan her 
şekil ferâğ-ı mevhûmun bir kısmının tahdîd  ve ta‘yîn olunma-
sından ibâretdir.

Meselâ hatt-ı müstakîm, bir noktanın dâimâ diğer bir sâbit  
noktaya müteveccih olmak üzere hareketinden tevellüd  eder. Ve 
muhît-i dâire  dahî bir noktanın diğer bir sâbit noktadan olan 
bu‘du dâimâ müsâvî  kalmak üzere hareketinden tevellüd eder. Ve 
üç hatt-ı müstakîm yekdiğeriyle tekâtu‘  ederlerse müselles hâsıl  
olur.

el-Hâsıl kütüb -i hendesiyyede tafsîl kılındığı vecihle zihin böy-
le nukâtı ve eşkâli tahrîk ederek ve yekdiğeri ile tekâtu‘  ettirerek
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mütenevvi‘ şekiller tevlîd etmekle Hendese ’nin mevzû‘u dahî bir 
emr -i i‘tibârî olmuş olur.

Ulûm-ı riyâziyyenin mevzû‘âtı böyle umûr-ı akliyyeden ol-
duğundan nâşî zihin onları zâtiyâtı ile ta‘rîf  etmekte hakâik -i 
hâriciyyenin ta‘rîfinde olduğu gibi dûçâr-ı müşkilât olmaz. Zîrâ 
ta‘rîfât-ı hakîkiyyenin eczâsını birer birer hâriçten intizâ‘  etmek-
teki mecbûriyyet ta‘rîfât-ı riyâziyyede olmayıp ta‘rîfât-ı riyâziyye-
nin eczâsı zihinde istihdâr olunur.

Aded, âhâd -ı mütemâsilenin ve şekil dahî bu‘d-i mevhûm un 
bir kısmını tahdîd  ve ta‘yîn  edip bunlar dahî aklın vaz‘  ve i‘tibâr  
eylediği kavâ‘id  ile ta‘yîn olunmakla ol kavâ‘id a‘dâd ve eşkâlin 
hudûdu olmuş olur. Bi’l-farz 10 adedi 9 adedine vâhid izâfesi ile 
hâsıl  olan aded ; ve muhît-i dâire , sâbit  bir noktaya olan bu‘du 
müsâvî  kalmak üzere bir noktanın hareketinden hâsıl olan hatt-ı 
münhanî  diye ta‘rîf  olunur.

Aded mikdâr -ı hendesîye tatbîk olunarak tûlü mu‘ayyen bir 
hat veyâ mahdûd  bir sâha veyâhûd cism-i ta‘lîmînin herhangi bir 
kısmı vâhid-i kıyâsî  add ile kemm-i munfasıl gibi i‘tibâr  olunan 
işbu âhâdın adedi ile eb‘âd-ı hendesiyye takdîr olunur.

İlm-i cebirde a‘dâd ta‘yîn  olunmaksızın hurûfât ile gösterilerek 
beynlerindeki nisbetler daha umûmî bir sûretle mutâla‘a olunur.
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Ve bu kemmiyyât-ı gayr-i mu‘ayyene dahî makâdîr-i hendesiy-
yeye tatbîk olunabilmekle a‘dâdın beynindeki tenâsüb ile eşkâlin 
beynindeki tenâsübün mutâla‘ası teshîl  olunmuş olur.

Lâkin Cebir ’in tatbîkât-ı hendesiyyesini daha etrâflı mütâ-
la‘a için hendese-i halliyyede diğer ba‘zı i‘tibârât vaz‘  eyle-
mişlerdir. Meselâ bir sath-ı müstevînin üzerinde hatteyn-i 
mütekâtı‘ayn resm ile kemmiyyet -i vaz‘iyye mihverleri tes-
miye  olunur ve bu mihverlerin teşkîl eyledikleri zâviyelerin 
herhangi birinde bulunan bir noktadan mezkûr zâviyelerin 
her hangi birinde bulunan bir noktadan mezkûr mihverlerin 
her birine birer müvâzî resmolunur ve mihverlerin nokta-i 
telâkîsinden i‘tibâren mezkûr müvâzîlerin mihverlerin kat‘ ve 
fasl  eyledikleri kısımlardan birine tertîb ve diğerine fasla de-
nilir. Ve tertîbi ile faslası ma‘lûm  olan bir nokta ameliyyât-ı 
mezkûrenin aksini icrâ ile ta‘yîn  olunur.

İmdi, mezkûr iki kemmiyyet  (ya‘nî tertîb ve fasla) bir mu‘âde-
leye rabt olunsa bunlardan birine muhtelif kıymetler verildikce 
mu‘âdelenin ihlâl olunmaması için diğeri dahî ona teb‘an muh-
telif kıymetler ahzeder. İşbû kıymetlerden her biri müte‘allık ol-
duğu mihverde vaz‘  ve kat‘ olunur ve bu sûretle ta‘yîn  olunan 
noktaların fasla mihveri üzerinde bulunanlardan tertîb mihverine 
ve tertîb mihverinde bulunanlardan fasla mihverine müvâzî hatt-ı 
müstakîmler resmolunur ve bu müvâzîlerden mu‘âdele-i mezkû-
renin her bir kıymetine müte‘allık olan (biri tertîb ve diğeri fasla 
olan) ikişer hattın
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tekâtu‘  noktaları ta‘yîn olunur ve bu tekâtu‘ noktaları vasl olun-
sa bir şekil hâsıl  olur ki mu‘âdele-i mezkûreye müte‘allık olan 
şekildir. İşte bû sûretle mu‘âdelâtın müte‘allık oldukları eşkâli 
resmetmek mümkün  olduğu gibi eşkâlin dahî mu‘âdelâtı bulu-
nur. Ve bu mihverlerin yerine diğer mihverler ittihâz  ile mu‘â-
deleyi mihverlerin bir takımından diğer takımına geçirmek ve 
daha vâzıh ta‘bîr  ile eşkâl -i mefrûzanın birinci i‘tibâra göre olan 
mu‘âdelesinden diğer i‘tibâra göre olan mu‘âdelesini bulmak ve 
meselâ ba‘zen kat‘-ı nâkıs  veyâ dâire  gibi kendisinin mihverleri 
olan eşkâli kendi mihverlerine nisbet  etmek mümkün olur ki bu 
yolda ki i‘tibârât ve ameliyyât ile pek çok mesâilin halli teshîl  
olunur.

Ba‘zen bir mihverin üzerindeki merkez noktasından mürûr  et-
tirilen hatt-ı müstakîmin üzerinde bir bu‘d ve işbu hattın mihveri 
ile ihdâs eylediği zâviye  vâsıtası ile dahî herhangi bir noktanın 
vaz‘iyyeti ta‘yîn  olunabilmekle bu sûret  dahî diğer bir nev‘  kem-
miyyet -i vaz‘iyye olmuş olur.

Mihverlerden mürûr  eden müstevîden hâric  olan bir noktanın 
vaz‘iyyetini ta‘yîn  için dahî mezkûr müstevîde bulunan mihver-
lerden başka bir üçüncü mihver  daha i‘tibâr  olunur. Ve sarmaşık 
münhanîsi gibi bir müstevîye muntabık olmayan şekillerin mu‘â-
delâtı dahî bu usûl  ile mutâla‘a olunup üç mütehavvili ya‘nî üç 
bu‘du
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hâvî olurlar. Ve ba‘zen dahî bir kürenin devâiri vâsıtası ile nukâtın 
vaz‘iyyeti ta‘yîn olunur ki bu yoldaki usûllerin tatbîkâtından 
İlm-i Hey’et ’de mevâzı‘-ı kevâkibin ve Coğrafya ve taksîm -i arâzî-
de mevâki‘-i bilâd ve emsârın ta‘yîninde ve eşkâl -i arâzînin tersi-
minde istifâde  olunur.

Eşkâl-i münhaniyye eşkâl -i müstakîmenin vâhid-i kıyâsîleri 
ile tamâmen takdîr olunamadığından mühendisler takdîr ede-
cekleri münhaniyyâta kıymetce en yakın olan eşkâl-i munta-
zamayı arayıp bularak bunların kıymetini münhaniyyât-ı mat-
lûbenin kıymeti yerine ahz eylemeleri ile bundan neş’et eden 
hatâyı mümkün  mertebe taklîl etmek için diğer ba‘zı i‘tibârâtın 
vaz‘ına mecbûr olmuşlardır: Bu dahî bi’l-farz münhanîyi gâyet  
küçük ve asğar gayr-ı mütenâhî diye mübâlağaya şâyân bulunan 
aksâm-ı tefâzuliyyeye taksîm  eyledikten sonra onları kendileri-
ne en ziyâde  müşâbih olan eşkâl-i muntazama addetmek yolun-
daki i‘tibârâttır ki işbu aksâm-ı sağîre kemmiyyât-ı mahdûde 
beyninde bulunan nisbetlerden istihsâl  olunur ya‘nî münhanî-
nin tefâzulîsi bulunur, ba‘dehû ol tefâzulî itmâm olunsa ya‘nî 
aksâm-ı sağîre-i mezkûre cem‘  olunsa işbu tamâmı ol münhanî-
ye kıymetce gâyet yakın bir şekli ifâde  eylediğinden onun yeri-
ne1 ahz olunabilir. Ve bundan neş’et eden fark ve tefâvüt gayr-ı 
mahsûs  bir derecede küçük olduğundan kendisinden sarf -ı na-
zar  olunabilmekle münhanînin yerine dıl‘leri gayr-i mütenâhî 
denilecek kadar küçük ve aded-

1 Metinde “birine” yazıyor olsa da “yerine” olması gerekiyor. (Çev.)
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ce o nisbette çok bir kesîrü’l-adlâ‘ alınmış olur ki böyle bir kesî-
rü’l- adlâ‘ın havâss-ı riyâziyyesini ol münhanînin yerine koymak-
la mahsûs olacak mertebede bir hatâ edilmiş olmaz. İşte bunlar 
dahî İlm-i Hisâb -ı Tefâzulî ve Tamâmî’ye müte‘allık olan faraziy-
yâttandır.

Hendese -i resmiyyede dahî mütekâtı‘ iki müstevî farz oluna-
rak ihdâs eyledikleri zâviyelerin cevvinde ya‘nî fezâsında bulunan 
eşkâl -i hendesiyyenin her bir noktasından mürûru tevehhüm  kı-
lınan hutût-ı mütevâziyenin eserleri ile mezkûr müstevîler derû-
nunda şekl-i mefrûz un mürtesim leri ta‘yîn  ve tersîm  edilir. Ve 
ta‘yîn-i menâzır ve eşkâlde bu usûlden istifâde  olunur.

Ve’l-hâsıl  i‘tibârât-ı riyâziyye pek çok olup onlardan türlü tür-
lü mesâil  teşa‘‘ub ederek müte‘addid  ulûm  meydana gelmiş ve 
hattâ nâkıs kemmiyyetin cezr-i murebbi‘i olamaz iken onun cez-
rini dahî farz ederek bir de kemmiyyet -i vehmiyye  bahsi ihtirâ‘ 
olunmuştur ve ba‘zı i‘tibârât-ı mahsûsa ile kemmiyyet-i vehmiy-
ye yi hâvî olan mu‘âdelâtın şekillerini dahî tersîm  ederek tatbîkât-ı 
hendesiyye bir mertebe daha tevsî‘  olunmuştur. İmdi i‘tibârât-ı 
riyâziyye hakkında bu kadarcık bir işâretten ziyâdesinin yeri 
burası olmadığından tafsîlâtı kütüb -i riyâziyyeye terk olunarak 
ta‘rîfât-ı mancınıkıyye  nin eczâsına dahî birazcık işârete ibtidâr 
olunur:
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Mebhas-ı Sânî

Hareket ve Zaman

İlm-i Mancınık ’ın bir şu‘besi olan İlm-i Hareket [Kinetik] ’in 
ta‘rifâtı dahî ta‘rîfât-ı hendesiyyenin terekküb  ettiği eczâdan te-
rekküb edip fakat fazla olarak cüz’lerinin arasına bir de zamân  
dâhil olur.

Zamân hakkında ârâ-yı hükemâ   muhtelif olup kudemâdan 
ba‘zı, zamânı bir cevher  addedenler bile var ise de mikdâr -ı hare-
ketten ibâret bir araz  olması re’yi ona galebe eylediğinden zamân  
mekûle -i kemmden addolunmuştur.

Avrupa  hükemâsından Newton  ve Clarke  dahî zamânın 
gayr-ı mütenâhî olduğunu dermiyân ederek eb‘âd-ı gayr-ı mü-
tenâhiyye gibi sıfâttan addetmişlerdir. Ve bu sıfâtın mevsûfu da 
olmak lâzım  gelir diye gûyâ isbât -ı vâcibe böyle bir yol bulmuş-
lar ise de Leibniz  gibi ba‘zı hükemâ  tarafından gerek bu‘d-ı mü-
cerredin ve gerek zamân -ı gayr-i mütenâhînin sıfât -ı ilâhiyyeden 
olması fikri tamâmıyla redd olunarak Cenâb-ı Hakk’ın zamân 
ve mekândan münezzeh olduğu beyân  olunmuştur. Newton ve 
Clarke’ın bu re’yleri eşyânın bu‘d ve zamâna mukâreneti nok-
ta-i nazarından âlemin âlemde hulûl ve ittihâd ı demek olaca-
ğından bir ta‘bîr -i tasavvufî gibi te’vîl olunmadıkça her cihetle 
merdûd olup ehl-i sünnet  dahî bi’t-tab‘ bu re’yin hilâfında bu-
lunur. Mu‘tezile’den bir fırka ise bu yolda Newton ve Clarke’ın 
fikrinin hılâfı cihetinde ol kadar ileri gitmişlerdir ki tekâdüm-i 
zamânîye delâlet  ede-
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ceğinden Hakk Teâ‘la kıdem ile vasf olunmaz diyerek fırka-i nâ-
ciye-i ehl-i hakka muhâlefet etmişlerdir.

Mütekellimîn  ve ekser-i müteahhirîn -i mâddiyyûn, zamânı 
dahî bu‘d-ı mücerred  gibi bir emr -i mevhûm  addederler. Fi’l-vâ-
ki‘ zamân  bir emr-i i‘tibârî olup eşkâl -i hendesiyye ferâğ-ı mevhû-
mun tahdîdi ile tasavvur  olunduğu gibi İlm-i Hareket’te zamân 
dahî nokta-i mevhûm e nin mütemâdiyen ve mütesâviyen hareketi 
ile tahdîd  olunmuştur. Ve zamânı tahdîd eden nokta-i mevhû-
me şu kadar mesâfe kat‘ eylediği hâlde diğer nokta dahî şöyle bir 
hat resmetti denilir ki evvelki noktanın kat‘ettiği mesâfe âhâd -ı 
mütemâsile ile takdîr olunsa işbu âhâd ikinci noktanın zamânı 
olmuş olur. Lâkin hâriçte ecrâm-ı semâviyye muntazaman hare-
ket  ile zamânı tahdîd ve ta‘yîn  eylediklerinden onların mikdâr -ı 
hareketlerinin eczâsı İlm-i Mancınık ’ta dahî zamân[ın] vâhid-i 
kıyâsîsi ittihâz  olunmuştur.

el-Hâsıl, nukât  ve eşkâl -i hendesiyyenin harekâtının 
ta‘rîfâtını zamân  ile takyîd ederek İlm-i Hareket’in ta‘rîfâtı is-
tihsâl  olunur. Meselâ bir noktanın bir hattın üzerinde müsâvî  
zamanlarda müsâvî mesâfeler kat‘ etmesine hareket -i mütesâ-
viye denilir.

İmdi her şeyin bi’z-zarûre  bir sebeb ve illeti olduğundan zi-
hinde tevehhüm  olunan harekât için birer de müessir tasavvur  
olunup buna da kuvvet denilir. Ve meselâ iki kuvvet tamâmıyla 
mukâbil cihetden bir noktaya muntabık olup da şiddetleri dahî 
müsâvî  olsa ol noktanın hîç
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bir tarafa hareket  edemeyerek sukûnette kalması lâzım  gelmekle 
kuvvetlerin şu hâline muvâzenet  denilir. Bunun gibi birçok kuv-
vetlerin terekküb  ve tekâbulü tasavvur olunarak onların terekkü-
bünden nasıl bir müvâzenet husûlü lâzım geldiği taharrî  olunur. 
İşte İlm-i Mancınık ’ın Müvâzenet denilen şu‘besi dahî kısmen 
bu husûsâttan bahs etmekle onun ta‘rîfâtında bir de kuvvet cüz’ü 
dâhil olur.

İmdi işbu tasavvurât ve i‘tibârât hâriçte mevcûd  olan harekâta 
tatbîk olunarak harekât-ı hâricîyye mutâla‘a edilecek oldukta 
ecsâmın yekdiğerine olan te’sîrâtını dahî hesâba katmak lâzım  
ve artık hâriçte nokta-i mevhûmenin yerine ecsâm-ı mütenevvi‘a 
kâim  olur. Binâenaleyh, tecrübeye mürâca‘at  olunur ve te’sirâtın 
ecsâmın cevheri ile mütenâsib olduğu görülür. Ve müvâzenet-i 
mutlaka hâriçte bulunamayıp müşâhede  olunan müvâzenet ve 
sükûnetlerin hep izâfî bulunduğu anlaşılır. İşte bunlardan dahî 
İlm-i Makine’nin Cerr-i Eskâl denilen kısmında bahs olunup 
Hey’et  ve Hikmet-i Tabî‘iyye ’nin kısm-ı riyâzîsi onun tatbîkâtına 
müte‘allık olmuş olur.

Lâkin İlm-i Cerr-i Eskâl ’de hârice mürâca‘atla berâber yine 
ba‘zı i‘tibârât-ı akliyye vardır. Meselâ herhangi bir cismin cüz’le-
rine muntabık olmuş olan kuvvetlerin yerine kuvve-i muhassalası 
ikâme olunarak onun muntabık olduğu noktaya merkez-i sıklet 
denilip cismin eczâsı cümleten bu noktada mündemic olmuş far-
zolunarak nokta-i mâddiyye denilir.
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Ve bununla İlm-i Hareket’teki nokta-i mevhûmeye bir vezn  ve 
sıklet verilmiş ve ta‘rîfâtına bir cevher -i cüz’î  ilâvesi ile mesâil -i 
Cerr-i Eskâl’in teshîline hizmet edilmiş olur.1 

Nukât-ı mâddiyyeye muntabık olan kuvvetlerin dahî müvâze-
netinden bahs olunmak lâzım  geleceğinden kısmen İlm-i Müvâ-
zenet [Statik] ’in ta‘rîfâtına dahî cevher -i cüz’î  dâhil olur.

İmdî ulûm -ı mezkûrenin üçünü de câmi‘  olan Ulûm-ı 
Mancınık-ı Âliyye kısmen umûr-ı i‘tibâriyye ve kısmen dahî 
umûr-ı hâriciyyeye müte‘allık olmakla sırf Ulûm-ı Ta‘lîmiy-
ye’den olmayıp, Hey’et ’in kısm-ı riyâzîsi gibi, Riyâziyye-yi 
Tatbîkiyye ’den ma‘dûd olur. Ve eğer İlm-i Mancınık ’ta esâsen 
ulûm-ı i‘tibâriyyeye istinâd  olunmaktan ziyâde  matlûb  tec-
rübe  ve faraziyyât  tarîkleri ile istihsâl  olunur ise ve ta‘bîr -i 
âharle usûl -i tecrübî kullanılır ise bu Mancınık Ulûm-ı Riyâ-
ziyye ’den daha ziyâde Ulûm-ı Tabî‘iyye ’ye takarrüb etmekle 
Mancınık-ı Tatbîkî  tesmiye  olunur.

Fasl-ı Sânî

Berahîn-i Riyâziyye

Kemmiyyât dahî cins  ve nev‘lere tertîb olunduklarından 
mukaddemât -ı riyâziyyeye kemmiyyâtın havâss-ı müşterekesini 
ta‘yîn  eden kazâyâ -yı hamliyyeden bulunur ise de ekser-i ahvâlde 
mukaddemât-ı riyâziyye kemmiyyâtın müsâvât

1 Cevher - Masse
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gibi bir münâsebet  ve irtibâtlarına müte‘allık olan ahkâmı mute-
zammın olurlar.

Lâkin bu müsâvât ba‘zı ta‘rifâtdaki gibi bir mefhûm  ile eczâsı 
beynindeki müsâvâtın beyânı ile aynı mâhiyet  üzerine hükümden 
ibâret olmayıp ayrı ayrı kemmiyyetlerin beynindeki müsâvâttır.

Meselâ 10 adedi 6+4 adedine müsâvîdir denilse 10 adedi 10 
vâhid-i kıyâsîden mürekkeb  bir aded  olduğu hâlde 6+4 ta‘bîri 10 
vâhid-i kıyâsî  ayrı ayrı iki adedde birleşmiş olmakla bu adedler 
dahî yekdiğerine mütemeyyizdirler. Binâenaleyh 10=6+4 ta‘bîri 
10 adedini teşkîl eden âhâd -ı mütemâsile 6+4 adedini teşkîl eden 
âhâda müsâvîdir demek olur.

Mekâdîr-i hendesiyye dahî böyle olup “bir müsellesin üç zâvi-
yesi iki kâimeye müsâvîdir” demek “ol iki mecmû‘  bir şey ile tak-
dîr olunsa ol şey birinde kaç def‘a dâhil olur ise diğerinde dahî ol 
kadar def‘a dâhil olur” demek olup yoksa bir müsellesin zevâyâ-yı 
selâsesi başka ve iki zâviye -i kâime  başka şeydir.

Ve yine “H, B den büyüktür” gibi kaziyyelerde dahî H, B ile 
vasf olunmuş olmayıp H ile B bir mikyâs ile takdîr olunsa “H 
büyük ve B ondan küçüktür” demek olur. Ve “H ile B mütenâsîb-
dir” gibi kaziyyeler dahî H ile B’nin bir ta‘bîr -i riyâzî ile merbût  
olduğunu ifâde  edip birinden diğerinin ta‘yînine yol olduğu an-
laşılır.
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el-Hâsıl kazâyâ -yı riyâziyyenin ekserîsi ayrı ayrı iki hadden te-
rekküb  edip işbu hadlerin beyninde büyük ve küçük ve müsâvî  
olmak gibi münâsebetlerine hükmolunur. Ve bu hadlerin birinin 
diğerine şümûlüne hükmolunmadığından bu kaziyyelerden teş-
kîl olunan kıyâslarda hadd-i evsat  sıdk  ve şümûl  i‘tibâri ile teker-
rür etmemekle bir netîceyi müstelzim  olmak için mukaddime -i 
ecnebiyyeye ihtiyâc hâsıl  olmakla ol kıyâslar kıyâs -ı müsâvât ol-
muş olur.

Mukaddemât-ı riyâziyye şu aded  ve bu müselles gibi ahkâm -ı 
cüz’iyyeyi mütezammın olsa bile zâten a‘dâd ve eşkâl  efrâd -ı kesî-
re-i mütevehhimeden münteza‘  mefhûm -ı müşterekleri gibi i‘ti-
bâr  olunduklarından bu nev‘  kazâyâ -yı riyâziyye dahî kazâyâ-yı 
külliyye hükmündedir.

Mukeddemât-ı riyâziyye zarûriyyâttan olup nakîzlerini tasav-
vur , kanûn -ı tasdîkâta mugâyir olduğundan, muhâldir. Onların 
netîcesi dahî yakînî olmakla ulûm -ı riyâziyyede usûl  burhândır.

Berâhîn-i riyâziyye ekseriyâ kıyâs  sûretinde bulunduklarından 
mukeddeme-i ecnebiyyeye muhtâc olurlar. Denilmişti: İşbu mu-
kaddemât -ı ecnebiyyeye dahî ulûm -ı müte‘ârefedir.

Ulûm-ı müte‘ârefe - Kat‘î ve bedîhî  olarak isbâta muhtâc ol-
mayıp nazariyyât-ı yakîniyyenin isbâtına medâr  olan kaziyyeler-
dir. Meselâ “küll cüz’ünden büyüktür”, “küll taksîm  olunduğu 
cüz’lerin mecmû‘una müsâvîdir”, “iki şey diğer bir şeye müsâvî  
olsalar ol iki şey birbirlerine
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müsâvî olurlar” kaziyyeleri hep ulûm -ı müte‘ârefedendir.1

Ulûm-ı müte‘ârefe kemmiyyât beynindeki nisbetleri ifâde  
edip ol kemmiyyâtın nev‘i dahî ta‘yîn  olunmadığından kem-
miyyât-ı gayr-i mu‘ayyene beynindeki işbu niseb-i kat‘iyye Riyâ-
ziyyât ’ın her şu‘besine tatbîk olunabilir. Ve meselâ her hangi iki 
aded  veyâ iki şekil veyâhûd iki kuvvet bir üçüncü aded veyâ şekil 
veyâhûd kuvvete müsâvî  olsalar ol aded veyâ şekil veyâ kuvvetler 
mütesâviyeyn olurlar denilir. Binâenaleyh, her bedîhiyye ulûm -ı 
müte‘ârefeden olmayıp ulûm-ı ta‘lîmiyyede ulûm-ı müte‘ârefe 
diye mu‘ayyen olmayan kemmiyyât beynindeki nisbetleri ifâde 
eden bedîhiyyâta denilir.

İmdi ulûm -ı müte‘ârefe kâffeten bedîhiyyât-ı akliyyeden ol-
dukları hâlde birbirine nisbetle ba‘zısı diğer ba‘zısından celî ve 
eclâ ve diğer ba‘zıları dahî onlara nisbetle hafî olduklarından bun-
ları kanûn -ı tasdîke tevfîk etmek için, “bir şey kendinden başka 
bir şey değildir” gibi bedîhiyyât-ı esâsiyyeye ircâ‘ ile îzâh olunabi-
lirler ki bu yolda îrâd  olunan mulâhazâta tenbîh denilir. 

İşte bu ulûm -ı müte‘ârefeden her biri bir takım berâhînde mu-
kaddime -i ecnebiyye olurlar. Meselâ 5+2=3+4 olduğunu isbât  et-
mek matlûb  olsa: evvelâ bu adedlerin ta‘rîfleri mûcebince 5+2=7 
ve 3+4=7

1 ‘Ulûm-ı Müte‘ârefe - Axiomes
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mukaddimeleri tasdîk  olunur. Zîrâ 5+2 ve 3+4 mecmû‘larını 
teşkîl eden âhâdın 7 adedini teşkîl eden âhâda müsâvî  olduğu 
a‘dâdın emr -i i‘tibârında bir kanûn  hükmünde bulunan ta‘rîfât-ı 
mezkûre icâbındandır. Ba‘dehu burada bir mukaddime-i ecnebiy-
ye olan, şeyler bir şeye müsâvî olsa ol şeyler birbirine müsâvî olur-
lar, müte‘ârefesi vâsıtası ile mezkûr mukaddimelerden 5+2=3+4 
netîcesi istihsâl  olunur.

Ulûm-ı riyâziyyenin her şu‘besinde buna mümâsil  olan 
berâhîn  ile ta‘rîfât ve ulûm -ı müte‘ârefeden, netâic -i yakîniy-
ye  istihsâl  olunduğu misillû bu netâicden dahî diğer burhân-
ların mukaddemâtı teşkîl olunarak diğer netâîc-i yakîniyye is-
tihrâc  olunur. Ve ulûm-ı riyâziyyenin ekser aksâmı bir takım 
berâhînin netâici diğer berâhînin mukaddemâtı olmak üzere 
birçok kıyâslardan müretteb bir kıyâs -ı mürekkebdirler.

Böyle müteselsil ve müterekkib kıyâslara müstenid olan bir 
da‘vânın sıhhatini ta‘yîn  için onun eczâsı olan kıyâslar tefrîk 
ve mefsûlü’n-netâic  ise mevsûlü’n-netâic kısmına ircâ‘ olunarak 
her biri ayrı ayrı mütâla‘a olunurlar. Böyle bir matlûbun istihsâ-
li için dahî ol kıyâsları terkîb etmelidir. Bu iki sûret  yekdiğerine 
mukâbil iki usûl  olup birincisine tahlîl ve ikincisine terkîb ta‘bîr  
olunur.1

1 Tahlîl – Analyse; Terkîb - Sytnhése
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Ulûm-ı riyâziyyede ba‘zen da‘vâ  nakîzini burhân ile ibtâl et-
mek sûretiyle isbât  olunur. Ve bu hâlde burhân kıyâs -ı hulfî veyâ 
istisnâ’î sûretinde olmuş olur.1 Meselâ bir hatt-ı müstakîmin bir 
dâireyi iki noktada kat‘edip daha ziyâde  noktada kat‘edemedi-
ği da‘vâsını isbât için: Evvelâ üç noktada kat‘eder farz olunur. 
Ba‘dehu bu üç noktanın her biri ile merkez-i dâire  beynindeki 
bu‘dlar dâirenin ensâf-ı aktârından bulunacaklarından yekdiğeri-
ne müsâvî  olmaları ile bir mûcib-i mefrûz  nokta-i merkeziyye den 
bir hatt-ı müstakîm üzerine tûlleri müsâvî üç hattın resmi müm-
kün  olmak lâzım  gelir. Bu ise bâtıl  olmakla faraziyye dahî bâtıl 
olup mefrûzun nakîzi sâbit  olur.

İstıtrâd

Port Royal  Mantıkçılarının Euklides’e Karşı
Dermiyân Eyledikleri İ‘tirâzın Reddi

Da‘vâyı nakîzini ibtâl etmek sûretiyle isbât  eylemek usûlü her 
ilimde müsta‘mel ve pek çok hakâiki bi’s-suhûle izhâra hizmet

1 İbtâl-i nakîz  ile intâc-ı matlûb  eden burhân – La Démonstration Par L’ab-
surde
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eden bir usûl  iken Fransızların Port Royal 1 mantıkçıları bunun 
yakîn ifâde  etmesini inkâr ederler. Ve uzun uzadıya Euklides’in 
kütüb -i hendesiyyesinin nevâkısını taharrî  ile uğraştıkları sırada 
Öklides’in bu nev‘  berâhîni isti‘mâl  etmesini bir hatâ ‘add ile bu 
yolda gidilse ba‘zen bedîhî  olarak veyâ sâir delîllerin netâicinden 
bulunarak sâbit  olan sâlibeler veyâhûd diğer tarîkler ile istihsâl  
olunan kaziyyeler bu sûretle ibtâl olunarak muhâlâttan addo-
lunması lâzım  geleceğini beyân  ederler. Bu ise bir muğâlatadır! 
Berâhîn-i riyâziyye ile muhâl  oldukları sâbit olan mevâdd hangi 
tarîkler ile müstedel olmuştur! Ve bunların bedîhîleri hangile-
ridir? İşte Port Royal mantıkçıları bunları gösteremedikleri gibi 
başka bir kimse de bulup gösteremeyeceğinden öyle ihtimâl ve 
evhâmın bu bâbda ehemmiyeti olamaz. Zîrâ berâhîn -i riyâziy-
yenin cümlesi yakînî ve kat‘î oldukları gibi hârice tatbîklerinde 
dahî ahkâm -ı kat‘iyyeyi müfîd  olurlar ve hâriçte ahkâm-ı akliyye-
 ye mübâyin  ve müsâdim hiçbir şeye tesâdüf  olunmamıştır.

Vâkı‘an, Riyâziyyât  umûr-ı i‘tibâriyye üzerine mebnî ise de ol

1 Port Royal , mukaddemen, Fransada bir cemî‘iyyet-i ruhbâniyye olup bu 
cemî‘iyyete dâhil olanlardan bir takımının (l’art de penser) Fenn-i Fikr 
ünvânı ile te’lîf  eyledikleri mantık Avrupa ’nın her tarafında şöhret bularak 
kendilerince Mantık ’ı mükemmil  ve mütemmim bir eser addolunmuştur.
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i‘tibârât kânûn-ı tasdîke ve berâhîn -i riyâziyyeye dahî kavâ‘id -i 
fikr  ve nazara tamâmıyla muvâfık olduklarından onları inkâr 
etmek aklın hakîkate isâbetini inkâr etmek olup safsataya varır. 
Ve bunca tecârib ve ulûm  ve funûn, hakâik -i hâriciyye hakkında 
dahî ahkâm -ı riyâziyyenin sıdkına şehâdet eder ki bu da aklın 
hakîkate isâbet edebildiğine burhândır. İmdî hâriçte yakîniy-
yât -ı riyâziyyeye müsâdim bir kaziyye  bulunamayınca bunun 
için nakl  ve haberden başka bir tarîka ihtimâl kalmaz. Haber ise 
hisse müstenid olmakla berâber bedâhet -i akliyyeye müsâdim 
ve münâkız olmamalıdır. Böyle bedîhiyyât-ı akliyyeye münâfî 
bir haber bulunacak olur ise; Port Royal  mantıkçılarını bilmem 
ama bizim mantıkçıların öyle bir haberi kabûl etmeyip reddey-
leyeceklerini bilirim.

Bir şeyin nakîzini ibtâl ile matlûbu intâc eden kıyâs -ı hul-
fîyi reddetmek tenâkuz  ve ahkâm -ı kazâyâyı ve binâenaleyh 
kânûn-ı fikri reddetmek demek olacağından, Port Royalistler 
bunun üzerine Mantık ’ın esâsını fi‘len reddetmiş oldukları gibi 
kâvlen dahî reddetmiş oldular, artık “L’art de Penser ”i kanûn -ı 
fikrî te’lîf  ederek nihâyetlerinde dahî ictimâ‘-i nakîzini tecvîz  
için ahz eyledikleri tekellüfâta dûçâr olmaları idi. Zîrâ orada 
ictimâ‘-ı nakîzeyn i tecvîz için bir şeyin iki mahalde birden bu-
lunması ve iki şeyin bir mahâlde hulûl ve ittihâdı her ne kadar 
aklen tecvîz olunamaz ise de bunun adem-i cevâzı mütenâhî 
olan aklın gayr-i
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mütenâhî bulunan husûsâtdaki hatâsından ileri gelme bir şey ol-
duğu ve hattâ St. Augustinus ’un kavlince tedâhül-i ecsâm bile 
câiz olduğu yolunda bir takım muğâlatât ile yorulmuşlardır.

Gulât-ı mâddiyyûn  en mükemmel  olmak üzere kendilerine 
gösterilen bu Mantık ’tan çıkan şu netîceleri görüp de Mantık’ı 
bütün bütün reddeylediklerinden dolayı küçük bir mübâlağadan 
başka bir şey yapmış olurlar mı?

Bâb-ı Sâlis

Ulûm-ı Tabî‘iyye 

Fasl-ı Evvel

Havâdis ve Kavânîn-i Tabî‘iyye

Mâhiyyât-ı hakîkiyyenin eczâsı mâhiyyât-ı i‘tibâriyye nin eczâ-
sı gibi hârice mürâca‘at  etmeksizin zihinde cem‘  ve tertîb oluna-
madıklarından hakâyıkın tertîb-i tabî‘iyyesine vukûf  için hârice 
mürâca‘at olunmak lâzım  gelir.

İnsan hârice havâss-i hamse ile muttali‘ olabilir. Ve eşyâ-i hâri-
ciyye müte‘âkıben âlât -ı hissiyyeye te’sîr ve telâkkîden hâlî kalma-
dıklarından havâdis -i hissiyye dahî te‘âkub eder. Ulûm-ı tabî‘ıy-
yede işte bu havâdisten bahs olunur.

Âlem a‘yân ile a‘râzdan ibârettir. A‘yân “zâtıyla kâim 



ل381 ان ا



382 KİTÂB-I SÂLİS: USÛL - Mantık ve Metodoloji

olan” olup a‘râz dahî “zâtı ile kâim olamayıp a‘yân ile kâim olan”-
dır. Bu hâle göre ma‘lûmât-ı hâriciyye ya a‘yâna veyâhûd a‘râza 
müte‘allık olur.

Hissin iş‘âr  eylediği havâdisten münteza‘  olan ma‘lûmât, cins  
ve nev‘lerle tertîb olunarak gerek a‘yâna ve gerek a‘râzın hakîkat  
ve mâhiyetlerine kesb-i vukûf  olunur. Lâkin havâdis -i tabî‘iyye 
hissin iş‘âr eylediği ahvâl  ve a‘râzdan ibâret olmakla mâhiyyât-ı 
a‘yânı temyîze medâr  olan evsâf -ı zâtiyye dahî a‘razdan ibârettir. 
Biz a‘yânı ancak evsâfıyla hissedebiliriz.

A‘yânı cemî‘-i a‘râzdan tecrîd  ile arazdan hâlî olan cevâhiri 
hiss tarîkiyle bilmek insan için mümkün  olmadığından, bu ci-
heti, ulûm -ı tabî‘iyyeden hâric  ve İlm-i Mâ-ba‘de’t-Tabî‘iyye’ye 
müte‘allık olur. Bunda ise hükemâ  muhtelif re’ylerde bulunup 
öyle hârice tatbîk olunamayan faraziyyât  ve i‘tibârât-ı akliyye ile 
hakâik -i mücerrede-i a‘yandan bahs etmeye bir tarîk yoktur ve 
hikmet, hilkat ve tekvîne müte‘allık olup insan için bir sır olma-
sı mukadder olan bir emrin taharrîsine kalkışmak dâire -i mem-
lûkiyyet ve ubûdiyyeti tecâvüze çıkışmak gibi netîcesi müstahîl 
bir harekettir diye ba‘zıları (Metafizîk) İlm-i Mâ-ba‘de’t-Tabî‘iy-
ye’yi red ve inkâr ederler. Müteahhirîn-i hükemânın ekserîsi 
dahî İlm-i İlâhî’yi Metafizik’ten ayırıp müstakil bir ilim addet-
dikten sonra ba‘zıları yine bâkîsinden İlm-i Mâ-ba‘de’t-Tabî‘iy-
ye’de bahs
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eder ve ba‘zıları dahî İlm-i İlâhî’yi ba‘de’l-istisnâ’ Metâfizîk ’i büs-
bütün reddederler.

Bu hâlde hakâik -i hâriciyyeden bahseden ulûm -ı tabî‘iyye-
nin mevzû‘âtı, mâhiyyât-ı a‘yân ile a‘râz-ı mücerrededen ibâret 
kalmakla bunların mütâla‘a-i ahvâli için Tabî‘iyyât ’ta havâdis -i 
tabî‘iyyeden bahs olunur. Havâdis-i tabî‘iyye ise hiçbir sûret-
le hasr ve ta‘dâd olunamayacak derecede mütenevvi‘ ve mü-
te‘âkib olduklarından, akl -ı beşer onları ihâtâdan âcizdir. İşbu 
havâdis ba‘zı nisbetlerle yekdiğerine merbût  olduklarından ci-
het -i iştirâkleri bulunmakla insan ol nisbetleri mütezammın 
olan ba‘zı kavânîne vâkıf olabilir. Ve ma‘lûm  olan ba‘zı havâ-
disten kavânîn -i mezkûre vâsıtası ile diğer ba‘zı havâdisi ta‘yîn  
edebilir. 

Havâdis-i müte‘âkibe beynindeki ittifâk  bir tesâdüfden ibâ-
ret olabilmekle her zaman ba‘zı havâdisin ittihâd ve ittifâkı sâbit  
bir nisbet  ve irtibât addolunamayıp havâdisin yekdiğerini ta‘yîn  
etmeleri beynlerinde bir nisbet-i illiyye bulunmaktan neş’et ey-
lediğine binâen havâdis  beynindeki irtibâtın illet-i hükm olup 
olmadığını taharrî  etmek usûl -i Tabî‘iyyâtça mehâm-ı umûr-
dandır. Meselâ câzibe-i arzıyye  ecsâmın sukûtunun sebebi ol-
duğundan câzibe-i arzıyye ile sukût-ı ecsâm arasındaki nisbet ve 
irtibât bir kânûn olmuş olur.

Havâdis-i tabî‘iyyenin beynindeki nisbet  ve irtibâtın ya‘nî 
kavânîn -i
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tabî‘iyyenin ta‘yîni ulûm -ı tabî‘iyyenin gâyet -i müşterekesi 
olmakla mesâil -i ulûm-ı tabî‘iyye iki yahûd iki takım hâdise 
ma‘lûm  iken her birinin beynlerindeki nisbet ve irtibâtın takdî-
ri ve böyle bir nisbet ve irtibât ma‘lûm iken ol havâdisin birin-
den diğerinin ta‘yîni sûretlerinde vârid  olup birinci sûret  usûle 
ve ikinci sûret dahî furû‘a müte‘allık olur.

İmdî kavânîn -i tabî‘iyye ulûm -ı riyâziyyeye tatbîk ya‘nî ol 
kânûnların mütezammın oldukları nisbetler bir ta‘bîr -i riyâzî 
ile ifâde  olunabilirler ise ol kânûnların sıhhat  ve ehemmiyetleri 
artmış olur. Zîrâ ulûm-ı riyâziyye her ne kadar i‘tibârât-ı akliy-
yeden ileri gelmiş ise de aslâ evhâm ve hâyâlât kabîlinden olma-
yıp hakîkate muvâfık olan i‘tibârât-ı akliyyeye nazaran zarûrî 
ve bedîhî  olan ahkâm -ı külliyyeye müsteniddir. Binâenaleyh 
bir hâkim mes’eleyi nasıl şuhûd ve beyyinât ile şer‘ ve kânû-
na mürâca‘at  ve tatbîk ederek hükmeder ise akl  dahî havâdisi 
kavâ‘id -i riyâziyyeye tatbîken halletmeye çalışur ve ma‘lûmât-ı 
hâriciyyesini bu sûretle tevsî‘  ve ikmâl eder. 

Kavânîn-i tabî‘iyye yâ ahvâl -i a‘yâna veyâ a‘yândan mücerred  
olan a‘râzın ahvâline müte‘allık olduğu cihetle ulûm -ı tabî‘iyye 
dahî iki kısım  olup bunun birinci kısmından İlm-i Târîh -i Ta-
bî‘iyye’de ve ikinci kısmından dahî İlm-i Hikmet-i Tabî‘iyye ’de 
bahs olunur.

İlm-i Târîh -i Tabî‘iyye’de hakâikin ya sûret -i tertîbinden ve 
bu tertîb
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üzerine terettüb eden ahvâl -i tabî‘iyyeden veyâhûd mevâlîd-i 
selâse efrâdının keyfiyyet -i neşv ü nemâsından ve sûret-i te‘ayyüş 
ile terekküb  ve vezâif-i bedeniyyesinden bahsolunmakla Târîh -i 
Tabî‘î dahî iki kısım  olur. Ama müteahhirîn -i maddiyyûn ikin-
ci kısmı mebâhis -i a‘râzdan ya‘nî terkîb ve vezâif-i bedeniyyeyi 
havâdis -i tabî‘iyyeden addeylediklerinden bunlara müte‘allık 
olan ebhâsı müştemil  olan Hayât-ı Hayevân ve Nebâtı1 İlm-i 
Târîh-i Tabî‘iyye’den tefrîk ile İlm-i Hikmet-i Tabî‘iyye ’ye ilhâk 
eylemişlerdir.

Havâdis-i tabî‘iyye nasıl kavânîn -i muntazama ile merbût  ve 
mütenâsib ise işbu kavânînin dahî yekdiğerine irtibât ve münâ-
sebeti olup, bundan evvelkilerden e‘amm  kanunlar neş’et eder. 
Meselâ Galileo ve Kepler’in ecsâm-ı sâkıtaya ve seyyârâtın Şem-
sin etrafında devr  ve seyrine dâir keşf  eyledikleri kânûnlar bey-
ninde nisbet  ve irtibât bulunup bunların her biri mezkûr niseb-i 
umûmiyyeye mütezammın olan Newton ’un keşf eylediği câzibe-i 
umûmiyye kânûnunun ahvâl -i mahsûsası gibidir. İşbu kavânîn-i 
umûmiyye beynindeki nisbetler dahî ta‘yîn  olunarak yekdiğerin-
den e‘amm düstûrları bulunabildiğinden bunların cümlesine şâ-
mil  olacak bir düstûrun dahî bulunması mümkün  olmakla insan 
tab‘an bu düstûrun taharrîsine mecbûldür. Ve pek çok hükemâ  
dahî bu yolda çalışmışlardır.

1 İlm-i Hayât -ı Hayevân – Biologie Animale; İlm-i Hayât-ı Nebâtât  – Bio-
logie Végétale
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Ama mezkûr niseb-i umûmiyye her mertebesinde hârice tat-
bîk ile tahkîk  ve tashîh  olunmak lâzım  olup sırf aklen umûr-ı 
hâriciyyeye hükmetmek câiz olmadığından, ba‘zı felâsife  bu yolda 
vehm  ve hevâsına tebe‘iyyetle felâket-i dalâlete uğradıkları gibi 
ba‘zıları dahî cemî‘-i havâdis -i tabî‘iyyenin bir hâdisenin suver -i 
muhtelifesi olduğunu ya‘nî cemî‘-i havâdis-i tabî‘iyyenin hare-
ketten ibâret bulunduğunu beyân  ile bugün pek ziyâde  terakkî  
etmiş bulunan ulûm -ı tecrübiyyeye muvâfık netâice vâsıl oldu-
lar. Zîrâ fünûn -ı cedîdeye göre en muhtelif bir sûrette bulunan 
havâdis-i tabî‘iyyenin bile kânûn-ı müştereki olmak lâzım gelip 
harâret  ve ziyâ  ve elektrik  gibi havâdis-i tabî‘iyye hep yekdiğeri 
ile mütenâsib olarak beynlerinde kısmen ta‘yîn  olunabilmiş olan 
mu‘âdil -i mancınıkları vardır. Hattâ havâdis-i ‘uzviyye bile havâ-
dis-i tabî‘iyye ve kimyeviyyeden ibâret ve fakat daha karışık ve 
mürekkebdirler.

Mütekellimîn  her cihetle olduğu gibi bu yolda dahî hükemâ-
ya tefevvuk edip ecsâm cüz’i lâ-yetecezzâdan terekküb  ederek 
âlemin a‘yân ile a‘râzından ibâret olması re’ylerinden ve sâirin 
nîce husûsâtta hakîkate isâbet etmeleri ile ulûm  ve fünûn -ı hâ-
zıranın netâyic-i sahîhîhası onların re’yine tevâfuk etti ve ale’l-
husûs  Eş‘ariyye’nin a‘râz hakkındaki tedkîkâtları ehl-i fenne 
göre pek kıymetdâr olup bunlardan netâic -i sahîha-yı fünûn 
daha evvel zamândan ma‘lûm  ve müstahsal olmuş bulunduğu 
zâhir  olur. 
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Lâkin buralarını iyice anlayabilmek İlm-i Kelâm ’ın cevher  ve 
araz  ve mücerredâtın nefyine dâir olan mebâhisini pek dikkat-
li mütâla‘a ve ale’l-husûs  ‘inde’l-mütekellimîn ekvândan, ya‘nî 
sükûn ve hareket  ve iftirâk ve ictimâ‘dan ve mahsûsâttan başka 
olan mekûlât-ı tis‘anın münker olması gibi ebhâsı derpîş-i na-
zar  mülâhaza eylemiştir. Hele ba‘zıları ekvânı dahî mahsûsâttan 
addeylemişlerdir ki böylece mahsûsât ile ekvân bir addolunmuş 
olduğundan mahsûsâtı dahî hareketten addetmekte bir mâni‘ ve 
mahzûr olmadığı mütekellimînin â‘râzın teceddüd  eylediğini ve 
iki zamanda ve iki mekânda bakî kalmadığını beyân  eylemeleri 
yolundaki bahsleri ile te’eyyüd eyler. 

İmdi bu yoldaki tafsilâtın böyle muhtasar  bir risâlede yeri ol-
madığından bu kadarcık ile iktifâ ederek hulâsaten şunu diyelim 
ki kavânîn -i tabî‘iyyenin umûmuna şâmil  olan düstûr-ı umûmî 
ecsâmın cüz’ -i lâ-yetecezzâdan mürekkeb  olması ve havâdis -i 
âlemin ol eczânın hareketleriyle hisse îkâ‘ eyledikleri te’sirâttan 
ibâret bulunması kâ‘idesidir ki bu husûsât her cihetle te’yid olun-
duğu misillû netâyic-i tecrübiyye ile dahî tevâfuk eylediğinden 
bugün şu‘ebât-ı ulûm  ve fünûnda bu düstûr-ı müşterek  esâs it-
tihâz  edilmeye başlanılmıştır.
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Fasl-ı Sânî

Mu‘arrif

Âlem-i tabîa‘tta mevcûdât, ma‘dûd ve mahsûr olmadığından 
insan için bunların her birini tafsîlen bilmek mümkün  olmamak-
la onlardan intizâ‘  olunan mefhûmları tertîb ile ma‘lûmât-ı kül-
liyye  istihsâl  olunur. Ve bu usûl  ulûm -ı tabî‘iyyenin cümlesine 
tatbîk olunabilir ise de en ziyâde  hakâik -i a‘yâna müte‘allık olan 
ulûmda isti‘mâl  olunur.

Tertîb evsâf -ı zâtiyye ile yapılmak lâzım  gelir ise de evsâf-ı hâ-
riciyye ve araziyyeye nazaran dahî yapılabilir.

Lâkin böyle bir tertîb kuvve-i hâfızaya ve taharriyyâta yardım 
etse bile mükemmel  bir tertîb olmadığından Tabî‘iyyât ’ta mak-
sad -ı aksâ ve evsâf -ı zâtıyye ile olup eşyânın tab‘an bulundukları 
merâtibi ta‘yîn  eden tertîb-i tabî‘îdir. Ve ekseriyâ bir ilimde beyân  
olunan eşyâ mücerred  teshîl -i ta‘lîm için aksâma taksîm  olundu-
ğundan bu misillû taksîmâtı tertîbden tefrîk ve temyîz  eylemeye 
dikkat etmelidir.

Tertîbin eczâsı efrâdın, müşâhede  ve mukâyesesi ile, müşte-
rek  oldukları evsâf  muhâfaza olunarak, husûsâtını tarh etmekle 
istihsâl  olunur. Ve böylece istihsâl olunan mefhûmlar ba‘zı ev-
sâf-ı müşterekeyi hâiz olmaları ile onların cihet -i iştirâkleri dahî 
husûsâttan tecrîd  ile dahâ âmm mefhûmlar bulunur. Ve işte 
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bu sûretle nev‘ler ve nev‘lerden cinsler ve onlardan dahî daha 
âmm cinsler teşkîl olunabilir.

İmdî böyle bir silsile-i merâtibi teşkîlden sonra gidilen yoldan 
geri dönülerek efrâddan başlayıp ecnâsa varacak yerde ecnâstan 
başlayarak efrâda inilse eşyânın nasıl muntazam  bir silsile teşkîl 
eyledikleri görülür ki birinci sûrette ecnâsa çıkıldıkça ma‘lûmât 
icmâl ve ihtisâr edilmiş olduğu hâlde ikinci sûrette ya‘nî ecnâstan 
efrâda indikçe bi’l-akis tafsîlât artar.

Tertîb-i tabî‘i bir emr -i i‘tibârî olmayıp bir emr-i hakikidir; 
tabî‘iyyûn  merâtib -i tabî‘iyyenin her birini sınıf ve nev‘  ve kısım  
ve şu‘be ve rütbe ve mekûle  gibi birer isimle tesmiye  ederler.

Bir billûr (kristal) nazar -ı mütâla‘aya alınsa onun nev‘inden 
bulunan cemî‘-i billûrâtta müşterek  olmak üzere bir şekli vardır. 
Bu şekil ise onu teşkîl eden zerrâtın vaz‘iyyetinden ileri gelir ki 
bu vaz‘iyyet dahî zerrâtın beynindeki fi‘l ve infi‘âl-i mancınîkîye 
müte‘allıktır. Ve işbu vaz‘iyyetten ileri gelen şekl-i billûrî zerrât-ı 
mezkûrenin tâbi‘  oldukları düstûr-ı amel -i mancınîkın bir işâre-
tidir.

Ve eğer bir hayevân nazar -ı mütâla‘aya alınsa, her ne kadar 
ecsâm-ı uzviyyenin eczâsı mütebeddil ise de yine, bir şekl-i esâsîsi 
vardır ki bu şekil dahî onların silsile-i merâtibdeki vaz‘ına delâlet  
eder. İmdî müşahhasâttan sarf -ı nazarla her cism-i uzvînin şekli 
bir ferde
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mahsûs  olmayıp efrâd -ı kesîreye muntabık olması keyfiyyeti na-
zar-ı mütâla‘aya alınır ise bunun da bir kânûnun netîcesi ya‘nî 
sâbit  ve umûmi bir nisbet  olduğu anlaşılır.

Havâdis-i tabî‘iyye te‘âkub ve temâdîde müte‘allık olduğu 
kânûna tebe‘iyyet eylediği misillû hayvânât dahî teselsül  ve 
tenâsülde müte‘allık oldukları kavânîne tebe‘iyyet ederler. Bu 
kânûnların ta‘yîni dahî mâhiyyâtın hadd-i tâm ile ta‘rîfine mü-
tevakkıf olup hudûdun eczâsı olan zâtiyyâtın tefrîk ve temyîzi 
ise müte‘azzir  yâhûd müte‘assirdir. Araziyyâta gelince bunlar 
zâtiyyât misillû yekdiğerine bi’l-hendese tedâhül etmiş gibi ol-
mayıp efrâda suver -i muhtelifede dağılmış gibidirler. Bu hâle 
göre ta‘rîfât-ı tabî‘iyye hadd-i tâm olmadığından ve rüsûm ise 
ne kadar ziyâde  evsâfı câmi‘  olur ise mâhiyyeti ol kadar tem-
yîze medâr  olacağından ulûm -ı tabî‘iyye terakkî  edip yeniden 
yeniye ba‘zı evsâf  ve ahvâl -i eşyâya ıttılâ‘ hâsıl  oldukça ta‘rîfler 
dahî ol nisbette mükemmelleşmektedir. Lâkin bu bugünkü 
günde bu yolda pek çok noksan bulunduğundan tabî‘iyyûn  
arasında tertîb-i tabî‘i hakkında ihtilâfât-ı kesîre vâki‘ olmak-
tadır. Ve ba‘zen muhtelif tertîblere göre ta‘rîfte kullanılan elfâz  
değişmediği hâlde ma‘nâları değiştiğinden elfâz-ı mezkûrenin 
ma‘nâlarını ta‘yîn  etmek lâzım  gelir. Meselâ “zâtü’s-sedy ” ta‘bî-
ri Hegel ve Kojeve ve Lenin tertîblerinde bir ma‘nâda olmadı-
ğından ulûm ve fünûnda bu gibi husûsâta dahî dikkat etmek 
lâzım gelir. 
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Ulûm ve fünûnun terakkîsi ile birgün muhtelif tertîbler kal-
kıp ortaya mükemmel  bir tertîb konulabilmesi hâtıra gelebilir ise 
de galatât -i tecrûbiyye insan için her zaman mümkün  olduğuna 
nazaran hatâ ihtimâli dâimâ mevcûd  olmakla ta‘rîfâtın ol zamân-
da da tam ve kat‘î olacağını şimdiden ümîd etmek bir hülyâdan 
ibârettir. 

Fasl-ı Sâlis

Ta‘lîl

Havâdis-i tabî‘iyyenin beynindeki nisbetlerin bir nisbet -i se-
bebiyye ile murtebit ve sâbit  olup tesâdüf  kabîlinden olmadığını 
tahkîk  için havâdis -i mezkûreyi tekrâr tekrâr müşâhede  ile tetkîk 
etmek üzere usûl -i tecrübeye mürâca‘at  eylemelidir.

Niseb-i mezkûrenin suver -i muhtelifesini mütâla‘a için yalnız 
tabî‘atta vâki‘ olagelen havâdisi müşâhede  etmek kifâyet etmeyip 
yeniden ba‘zı havâdis  tasnî‘ ederek işbu havâdisin havâdis-i ta-
bî‘iyye ile olan münâsebetini dahî ta‘yîn  etmek lâzım  gelir. İmdî 
gerek havâdisin tasnî‘i ve gerek beynlerindeki nisbetlerin mukâ-
yese ve takdîri için nîce âlât  ve edevât  îcâd ve ihtirâ‘ olunmuştur 
ki her birinin evsâf  ve sûret -i isti‘mâli müte‘allık olduğu ulûmda 
mu‘arref ve mübeyyendir.

Eğer tecrübede şurût  ve ahvâl -i mevcûdeyi tebdîl ile
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havâdisin suver -i muhtelifesini müşâhede  ve mutâla‘ayı teshîl  
edecek tasnî‘âtın icrâsı mümkün  olmayıp da ol havâdisi mütâla‘a 
etmek tarassuda mevkûf olur ise bu yolda olan müşâhede ve tec-
rübeye rasad  denilir.1

Meselâ İlm-i Hey’et ’te mevzû‘  bahs olan havâdis -i ecrâm ra-
sad , ve İlm-i Kimyâ ’da ecsâmın havâdis-i kimyeviyyesi tecrübe  ile 
mütâla‘a olunur. Lâkin havâdis-i tabî‘iyyenin nisbetleri mürek-
keb  ve mütedâhil olduğundan bu iki usûl  her zaman birbirinden 
tefrîk olunamaz.

Mezkûr âlât  ve edevâtın ol nisbetleri takdîre hizmeti 
ma‘lûmât-ı hâriciyyenin istihsâlinde a‘zâ ve âlât-ı hissiyyeye 
mu‘âvenetten ibâret olmakla böylece müstahsal olan ma‘lûmâtın 
irtibât ve münâsebetini ta‘yîn  etmek aklın işidir. Bu bâbda dahî 
aklın ittihâz  eylediği tarîkler pek çok ise de ba‘zı müceddidîn-i 
mantıkıyyûn cümlesini dört tarîke râci‘ addeylediklerinden bura-
da dahî diğerlerine misâl olmak üzere turuk -ı erba‘a-yı mezkûre-
nin beyânına ibtidâr olunur:

Evvelâ – H, B, T bir takım havâdis  ve H´, B´, T´ dahî evvelki-
lere merbût  diğer havâdis olsa ve H, B, T deki havâdisden

1 Tecrübe – Expériementation; Rasad - Obeservation
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hangisi diğer takımdaki H´ hâdisesine müte‘allık bulunduğunu 
ta‘yîn  etmek matlûb  bulunsa: H, B, T de B, T yerine F, M vaz‘  
eyledikte bunun üzerine H´, B´, T´ de B´, T´ yerine F´, M´ bu-
lunarak H´ tebeddül etmez ise H´ hâdisesinin ne B ve ne de T 
ile merbût olmayıp H ile H´ beyninde bir nisbet  bulunduğu an-
laşılır.

Bu usûl  bir hâdise ile diğer bir hâdise beynindeki irtibâtı iş‘âr  
eder ise de ikisinden hangisinin müessir olduğunu veyâ ikisinin 
mu‘ayyen olmayan bir müessirin te’sîrinden ileri gelip gelmediği-
ni ta‘yîn  edemez.

Sâniyen – H, B, T bir takım havâdis -i H´, B´, T´ dahî bir 
takım ilel olsa ve H, B, T deki H hâdisesi H´, B´, T´ deki H´ ile 
ma‘lûl olup olmadığını ta‘yîn  etmek matlûb  olsa: H tarh olu-
narak B, T ibkâ olundukta H´, B´, T´ de H´ mahvolarak B´, 
T´ kalır ise H hâdisesinin H´ ile ma‘lûl olduğu ta‘yîn olunmuş 
olur:

İşte şu mezkûr olan iki tarîk ekseriyâ birlikte olarak isti‘mâl  
olunur. Bu da usûliyyûnun tard ve aks  veyâ deverân dedikleri 
tarîk kabilindendir.1 

Sâlisen – Ma‘lûm olan bir hâdisede, tecârib-i müte‘addide  ile

1 Tard ve ‘Aks – Méthode de Concordance et de Différence
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esbâb -ı ma‘lûmeye isnâd  olunabilen ahvâlin cümlesi terk oluna-
bilir ise bâkî kalan sebeb terk olunmayan hâlin sebebidir. Meselâ 
H, B, T nin esbâbı H´, B´, T´ olsa H´, H hâdisesinin ve B´ dahî 
B nin sebebi oldukları diğer bir tarîk ile ma‘lûm  olsa H´, B´, T´ 
den H´ ve B´ tarh olundukta T´ kalmakla T’nin illeti olmuş olur.

Bu dahî usûliyyûnun sebr dedikleri tarîk kabîlindendir.1

Râbi‘an – Turuk-ı meşrûha ba‘zı ahvâl  ve evsâfın bir hâ-
dise-i ma‘lûmeye zamm veyâ ondan tarhı mümkün  olması 
sûretlerinden tatbîk olunabilip tabî‘atta ise te’sîrlerini mah-
vetmek mümkün olmayan esbâb  ve ahvâl vardır. Meselâ ne 
arz rakkâstan ve ne de rakkâs arzdan teb‘îd ve tecrîd  oluna-
madığından câzibe-i arziyyenin rakkâsın üzerine olan te’sîrini 
mahv ile sûret -i raksını mütâla‘a mümkün olmaz. Ve yine ka-
merin med  ve cezr keyfiyyetine olan te’sîrini ta‘yîn  etmek de 
böyledir. İşte bu gibi ahvâl bundan evvel beyân  olunan tarîk-
ler ile mütâla‘a olunamayıp bunların her birinin tahavvülâtını 
takdîr ve mukâyese etmek lâzımdır 2. Meselâ H’de vâki‘ olan 
ba‘zı tehavvülât H´ de 

1 Sebr – Méthode des Réesidus
2 Usûl-i Tehavvül – Méethode de Variation; Mütekâbile ve Mütevâfike - 

Concomitante
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ba‘zı tehavvülâtı ta‘kîb ederek ve bu hâlde diğer B´ ve T´ havâ-
disi dahî teğayyür  etmez ise H’deki tehavvülâta tevâfuk eden H´ 
kısmen veyâ külliyyen H hâdisesinin illeti olmuş olur. Yâhûd hiç 
olmaz ise H ile H´ cihet -i illiyette ba‘zı sûretle mürtebıt bulun-
muş olur. 

İşte bu tarîkler ile havâdis  beyninde ta‘yîn  olunan nisbetler 
illet-i müştereke makâmında olarak aslın vücûd  ve vukû‘unda fer‘  
olan hâdisenin dahî sübûtuna hükmolunmak üzere bunlardan 
kıyâslar tertîb olunur.

Bu tarîk ile sâbit  olan ahkâmdan istikrâ ’ ile niseb-i sâbite  ve 
umûmiyyeyi mütezammın olan kânûnlar istihsâl  olunur.

Ulûm-ı tabî‘iyyedeki istikrâ ’, istikrâ’-ı tâmm olmayıp istik-
râ’ıi nâkıstır. İstikrâ’-ı tâmm nâdirdir. Hâlbuki turuk -ı erba‘-yı 
mezkûre ile ta‘yîn  olunan illet ekseriyâ illet-i kat‘iyye olmayıp is-
tikrâ’-ı nâkıs dahî netîce -i kat‘iyyeyi müstelzim  olmadığından bu 
tarîklerin netîcesinin zannî olması lâzım  gelir.

Vâkı‘an bu tarîkler bi-hasebi’s-sûre zannı ifâde  ederler ise de 
ehl-i fen  kavânînin ibtidâ-yı keşf  ve ta‘yîninde bu usûlü ittihâz  
edip sonra ise onlara hads veyâ kıyâs -ı hafînin mukârin olup ol-
madığını taharrî  ederler. Lâkin böyle kavânîn -i tabî‘iyyenin ah-
kâmının külliyyetine ve mâzî  ve müstakbele şümûlüne dâir olan 
kıyâs-ı hafî  ve hadsin husûlü havâdis -i tabî‘iyyenin kavânîn-i 
muntazama ve kat‘iyye tahtında cereyân
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eylediği kazîyyesinin kabûl olunmasına mevkûftur. Bu dahî havâ-
dis-i tabî‘iyyeyi tedkîk  ve mütâla‘a edenlerce bedâheten hâsıl  olan 
yakîniyyât -ı tecrübiyyeden ise de henüz ulûm -ı tabî‘iyye ile lâzım  
olduğu kadar iştigâl edemeyenlerce onu evvel emirde müellifîn ve 
mu‘allimîne hüsnü zan  ile kabûl ve teslîm etmek lâzım gelir. İşte 
böyle hüsnü zan ile teslîm olunan kaziyyelere musâderât denildi-
ğinden kaziyye -i mezkûre dahî havâdis-i tabî‘iyyenin mütâla‘ası 
ile mütavâğğil olmayanlara göre müsâderâttan ve ehl-i ulûm -ı 
tabî‘iyyeye göre bedîhiyyâttandır.1 Bu bedâheti cezm  için lâzım 
olan mütâla‘ât dahî tenbîh kabîlindendir.

İşte kaziyye -i mezkûrenin teslîmi ile Tabî‘iyyât ’ta kavânîn -i 
sahîha bulunabileceği teslîm olunmuş olacağından ehl-i fen  evvel 
emirde zannı müfîd  olan tarîkler ile ta‘yîn  olunan kavânîni diğer 
kavânîn ile mukâyese ve Mantık ’ın beyân  eylediği usûllerin han-
gisine tatbîk olunması mümkün  olduğunu taharrî  ederek isbât  ve 
tahkîke gayret ederler. Ve hakîkat  zannıyla bu yolda ba‘zı evhâma 
istinâd  olunmasından pek ziyâde  mücânebet eylerler.

Binâenaleyh bir kâide-i tabî‘iyyenin ta‘yîn  ve isbâtına müte-
şebbis olan ehl-i fünûn  için mahâret ve zekâvet gibi evsâftan baş-
ka evsâf -ı edebiyye ve istiklâl-i fikr  dahî elzemdir. Fikri müstakil 
olmayanlar içinde

1 Müsâderât - Postulats
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bulundukları âlemde şâyi‘ ve dâir olan ba‘zı galatât  ve mu‘teka-
dât -ı bâtıladan zihnini tahliye  edemeyerek bir mes’eleyi hallede-
cek yerde taklîdden başka bir şey yapamamış olurlar ki bunun 
misâli pek çoktur.

Hattâ bugünkü günde tahkîkât-ı fenniyye efkâr  ve menâ-
fi‘-i mahsûsadan tecrîd  olunamadığından ba‘zı kimseler bu hâle 
(Dehriyyûndan olan) Mu‘attıla’nın1 efkârı bir dâire  dâhilinde 
hasr ve tazyîk  etmek istemeleri husûsunu tercîh eder olmuşlardır.

Dehriyyûnun maksadı dahî havâdis -i tabî‘iyyenin mutâla‘ası 
ise de onların fikr  ile şerh  ve tafsîl ve ta‘mîmini kabûl etmeyip 
havâdisin müşâhedesiyle iktifâ ederek ondan ilerisinde tevakkuf 
ederler.

Ehl-i fen  ‘indinde havâdisin müşâhedesi cüz’iyyâttan ibâret 
olup maksad -ı aksâ ma‘lûmât-ı külliyyedir. Ma‘lûmât-ı külliyye-
yi idrâk  ise aklın işi olup fikr  ile bu maksadı iktisâb  eder. İşte 
ulûm -ı tabî‘iyye dahî “böyle akla müte‘allık olan kavâ‘id -i külliy-
yeyi câmi‘  olup tecrübe  ile tahkîk  ve tasdîk  olunur. Dehriyyûn’un 
ta‘yîn  eyledikleri dâireden hârice çıkılmaz ise tecrübenin semere 
ve gâyesi olan ulûmdan istifâde  edilmemiş olur” derler.

Havâdis-i tabî‘iyye avârız-ı muhtelife ile muhtelit oldukların-
dan ulûm -ı 

1 (Dehriyyûndan) Mu‘attıla - Empirisme
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tecrübiyyede hall ve terkîb birer tarîk-i esâsîdir: Tahlîl, kıyâs  ve 
terkîb dahî istikrâ ’ ile olur.

Meselâ kendi hâline terk olunan cisimler bidâyet-i sukûtun-
dan i‘tibâren mürûr  eden zamân  ile mütenâsib olan bir sür‘at 
ile merkez-i arza doğru sukût ederler. İşte bi’t-tecrübe  müşâhed 
olan şu keyfiyyet  ba‘zı avârız ile muhtelit olabildiğinden tahkîki 
tecârib-i âdiye ile olamayıp muhtelif hâlâtta ve muhtelif mevâ-
kı‘da sulb ve mâyi‘ cisimler ile ve melâda ve halâda ve muhtelif 
irtifâ‘larda ve muhtelif tazyîkler tahtında tecrübe ederek avârız-ı 
mezkûreden tecrîd  etmelidir. Bu dahî tahlîl ile olur. Sonra bir de 
bunları birleştirip havâdisin vâki‘ oldukları suver -i mahsûsasını 
bilmek için terkîb lâzımdır. Bu hâlde Tabî‘iyyât ’ta yalnız istikrâ ’ 
değil kıyâs  da bir tarîk-i mühimdir.

Tabî‘iyyât ’ta tecâribin sıhhatini ve matlûba mutâbakatını tah-
kîk  etmek ekseriyâ tahlîl ve terkîb usûlleri ile olur. Meselâ Vol-
tametre denilen âlette su tahlîl olunarak müvellidü’l-mâ’  ile mü-
vellidü’l-humûdadan mürekkeb  olduğu anlaşılır. Müvellidü’l-mâ’ 
ile müvellidü’l-humûza  Audiometre ’de terkîb edilerek su hâsıl  ol-
duğu müşâhede  olunmakla birinci tarîkin aksi olan işbu tecrübe  
dahî suyun müvellidü’l-mâ’ ile müvellidü’l-humûzadan mürek-
keb olması kaziyyesini te’yîd eyler. 

Ulûm-ı tabî‘iyye de netâyic-i tecrübiyyeyi yekdiğerine rabt için 
ba‘zı
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nazariyyât ve faraziyyâta ihtiyâc olup bunların netîcesi her ne 
kadar yakîn mertebesine varamayıp zannî olsa bile ekseriyâ 
ma‘lûmât-ı tecrübiyyenin tevsî‘  ve teksîrinde bir rehber olabil-
dikleri için şâyân-ı ehemmiyyettirler.1

Burada faraziyyât  denilen ma‘lûmât-ı tecrübiyye nin noksânı-
nı tamamlamak ve havâdisi yekdiğerine rabt etmek üzere umûr-ı 
hâriciyye hakkında i‘tibârât-ı akliyyeden ibârettir. Binâenaleyh 
bunların sıhhati, hârice tatbîklerinde sıdk  ve şümûllerinin tahak-
kuk  etmesine mütevakkıftır.

İşte bunun için ma‘lûmat-ı tabî‘iyyenin istihsâl  olundukları 
tarîklere ve haklarında icrâ kılınan taharrî  ve tetkîkâta göre ba‘zısı 
yakînî ve diğerleri derece  derece zannî oldukları misillû faraziyyât  
dahî sıhhatte öyle derecât-ı muhtelifede bulunurlar.

 Bir faraziyenin ahkâmı tecârib-i mütenevvi‘adan müstahsal 
olan netâyice ne kadar tevâfuk eder ise o kadar sıhhati gâlib olur. 
Meselâ cemî‘-i havâdis -i tabî‘iyye eczâ -yı ecsâm olan zerrâtın sû-
ret -i hareketlerinin tahavvülâtından ibâret bulunarak harâret  ve 
sadâ  ve ziyâ  ve elektrik  ve mıknatıs ve fi‘l-i kimyevî cümleten sû-
ret-i mancınîkiyyede vâki‘ olan harekâttan ibâret oldukları hâlde, 
havâssa suver -i

1 Faraziyye - Hypothése
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muhtelifede te’sîr eyledikleri esâsen bir faraziyye ise de bugün pek 
çok cihetle tecrübeye tevâfuk eylemiş ve bu havâdisin ba‘zıları-
nın beyninde gibi nisbet  ta‘yîn  olunarak ta‘bîrât ve mu‘âdelât-ı 
riyâziyye ile yekdiğerine rabt olunmuşlardır. Gittikçe tecârib ve 
rasadâta mutâbakatı te’eyyüd etmekte bulunan işbu faraziyye bu-
gün her taraftan kabûl olunarak pek çok şeylerin keşfine ve nîce 
mebâhisin tafsîl ve tenvîrine hizmet etmektedir.

Bâb-ı Rabi‘

Ulûm-ı Târîhiyye

Fasl-ı Evvel

Ulûm-ı Ahlâk

Avrupa  hükemâsı İlm-i Rûh ve İlm-i Târîh  ve lisâna müte‘allık 
olan Ulûm-ı Edebiyye ve Hukûk ve Siyâsiyyât gibi Tabî‘iyyât  ve 
Riyâziyyât ’ın gayrı addeyledikleri ulûmu birleştirip Ulûm-ı Ah-
lâk1 tesmiye  etmişler ve ale’l-ıtlâk İlm-i Ahlâk’ı dahî bunun aksâ-
mından addeylemişlerdir. Ve demişlerdir ki bunların dahî gâyet -i 
müşterekesi ef‘âl ve a‘mâl  beynindeki niseb-i sâbiteyi mütezam-
mın olan düstûrların ta‘yînidir. Meselâ İlm-i Rûh havâdis -i nef-
sâniyyeye ve İm-i Ahlâk irâde-i beşeriyyeye ve Hukûk cem‘iyyetle

1 Ulûm-ı Ahlâk – Sciences Morales
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yaşayan insanların kavânîn -i mevzû‘a  mûcebince hukûkuna ve 
Ekonomi Politik servetin istihsâl  ve sarf  ve isti‘mâline ve Ulûm-i 
Edebiyye lisâna ve Târîh  vakâyi‘-i beşeriyyenin teselsül  ve irtibâtı-
na müte‘allık olan kavânînden bâhistir. İşte bu ilimlerin cümlesi-
nin bir cihet -i vahdeti vardır. O da ahvâl  ü mu‘âmelât -ı beşeriy-
yedir. Binâenaleyh Ulûm-ı Ahlâk ahvâl ü mu‘âmelât-ı beşerden 
bahseder diye ta‘rîf  olunabilir.

Lâkin Avrupa  ulemâsının muhakkikin-i müteahhirîni, ulûm -ı 
mezkûrenin böyle Ulûm-ı Ahlâkiyye ünvânı ile istiklâlini reddiy-
le bunları dahî Tabî‘iyyât ’tan bir şu‘be addetmişlerdir. Zîrâ onlara 
göre ahvâl  ve mu‘âmelât -ı beşeriyye  dahî havâdis -i tabî‘iyyeden 
ibârettir.

Bu yoldaki ihtilâfâtın beyân  ve tafsîli ayrıca bir kitâb  olabilece-
ğinden burada iltizâm  olunmuş bulunan sûret -i ihtisârı vikâyeten 
tafsîlâtını terk ile şu kadar diyelim ki: Esâsen bu ihtilâf  bir tara-
fın müşâhed olan mu‘âmelât  ve ef‘âl-i beşeriyye nüfûs-ı mücer-
redenin mâddede tedbîr ve tasarrufundan ileri geldiğine ve diğer 
tarafın dahî öyle cevâhir-i gayr-i mütehayyizenin vücûdu bulun-
madığından ef‘âl-i mezkûrenin şu heykel-i mahsûs -i insâniyyede 
aranacak umûrdan olduğuna zâhib olmalarından ilerü gelmiştir. 
İmdî bu ihtilâf esâsen hükemâ  ile cümhûr-ı mütekellimînin ve 
İlm-i Mâ-ba‘de’t-tabî‘a  ile İlm-i Kelâm ’ın ihtilâfâtındandır. Lâ-
kin Avrupa  hükemâsı dahî esâsen beynlerinde bu ihtilâfı etmekle 
berâber meslek-i mâba‘de’t-tabî‘iyyeyi iltizâm eylemeleriyle müd-
de‘âlarını isbâta vicdândan
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başka bir tarîk bulamayarak Ulûm-ı Ahlâk’ı vicdâniyyât (hiss-i 
bâtın)1 ve kıyâs  ile isbâta çalışmışlardır. Ve İlm-i Rûh’da insan 
kendisindeki ef‘âli taharrî  eylediğinden kendi ahvâl -i nefsâniyye-
sini mülâhaza etmesi lâzım  gelir fikri ile rasad  ve tecrübe -i dâhi-
liyye (vicdâniyye) diye bir tarîk îcâd eylemişlerdir. Ve bu cihetle 
bunların bir takımı İşrâkiyyûn’a mülhak  olmuşlar ise de diğerleri 
o yola da gitmedikleri hâlde mesâlik-i hükemâdan İşrâkiyye’den 
başka hiç birinde esbâb -ı ulûmdan ma‘dûd olmayan vicdâniyyâtı 
mesleklerine bir tarîk kılmışlardır. Binâenaleyh bunlar esâs mes’e-
lede felâsife  ile berâber cumhûr-ı mütekellimîn ve mâddiyyûna ve 
müteahhirîn -i tabî‘iyyûna muhâlif bulundukları hâlde hiss-i vic-
dânîyi bir tarîk addeylediklerinden İşrâkiyyûn ile berâber olarak 
sâir hükemâya muhâlif bulunmuşlardır.

Ama Avrupa  hükemâsının hiss-i bâtın üzerine mübtenî olan 
Metâfizîklerine (Mâba‘de’t tabî‘ia) İlm-i Târîh  ve Ulûm-ı Edebiy-
ye gibi sırf Tabî‘iyyât ’tan bulunan ulûmu karıştırmak câiz değil-
dir. Ulûm-ı tabî‘iyyeden olduklarından bunlarda tarîk innî olup 
vâkâyi‘-ı târihiyyenin kıyâs  ile ta‘yîn  olunamayacağına vicdâniy-
yûn bile vâkıf olsa gerektir!

İmdî Ulûm-ı Ahlâk’tan böyle Ulûm-ı Tabî‘iyye ’nin şu‘ebâtın-
dan bulunan târîh ve emsâli ulûm  çıktıktan sonra bir şey bâkî 
kalıp kalmayacağı

1 Vicdân - Conscience
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hakkında müteahhirîn -i ehl-i ulûm  bahsi teksîr eylemişlerdir. 
İşte bu sûretle Avrupa ’da yeniden meslekler ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Ve mücerredât nefy olunmakla ulûm-ı mezkûre 
Ulûm-ı Tabî‘iyye’ye mülhak  olmak lâzım  gelmiştir. Lâkin he-
nüz teşekkül etmekte olan mesâlik-i cedîde-i felsefiyyeyi mües-
seselerinin âsârından anlayabilmek ulûm ve fünûnda melekeye 
muhtâc olup daha bir tarz-ı sehlde tedvîn  dahî olunmamış 
bulunduğundan ve ba‘zıları da anlamak istemediklerinden 
Metâfizîk  enkâzı eyâdi-yi rağbetten henüz bütün bütün düş-
memiştir.

Avrupa  hükemâsı meşhûrât  ve mevhûmât ve mahsûsât gibi 
mevâddı sâir ba‘zı kazâyâ -yı bedîhiyye ve zarûriyye ile tahlît 
ederek cümlesine vicdân deyip hads ve kıyâs -ı hafîyi vehimden 
ve meşhûrâtı yakîniyyâttan tefrîk etmediklerinden meslek-i 
maddiyyûn ve tabî‘iyyûna dahl eylemişlerdir. Onların ekser 
mantıkıyyûnu ise mâ-verâ-yı tabî‘ata müte‘allık olan meslek-
lerini Mantık ’a tevfîka çalıştıklarından bununla Sûfestâiyyeye 
bir rişte vermişlerdir.

İlhâm bile enbiyâ  aleyhimü’s-selâmda olmaz ise gayr için es-
bâb -ı ulûmdan olamayacağı fukahâ  ve mütekellimîn ‘indinde 
müttefekun-‘aleyh olduğuna göre bizce Avrupa  hükemâsının 
evhâmdan başka bir şey olmayan tecrübe -i bâtıniyyeleri “ba‘zı 
umûr-ı mahsûsa ve cüz’iyyede sâdık  olsa bile” esbâb-ı ulûmdan 
olamayacağından Avrupa hükemâsının vicdâna müstenid olan 
ulûmunun bizce ehemmiyeti yoktur. Bundan başka cumhûr-ı 
mütekellimîn
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zâten mücerredât-ı mevhûmeyi reddeylediklerinden Metâfizîk  
dahî merdûddur. Binâenaleyh bizden felâsifeye uyup da -ma‘âzal-
lahu Teâlâ- hem fukahâ ve mütekellimîne muhâlefet ve hem de 
ulûm  ve fünûn -ı cedîdeye adem-i rağbet gibi bir zillet-i cehâlet ve 
dalâleti irtikâb edecek kimse yoktur.

Ba‘zı felâsife -i Avrupa ’nın Psikoloji dedikleri İlm-i Rûh’da fa-
kat havâdis -i bâtınıyyeyi tarassud etmek kifâyet etmeyip daha 
derine ya‘nî Metâfizîk ’e varmalı ve bu bâbda mâdde  ile mücer-
redâtın beynindeki alâka ve irtibâtı bile ta‘yîn  etmeli demelerine 
dahî bizce pek vâsi‘ bir hayâl-i muhâl  denilir.

Hele İlm-i Ahlâk’ı insanın fikr -i menfa’at ve hevâsından 
büsbütün teb‘îd ederek hayâlât -ı bâtıniyye üzerine te’sîs eyle-
melerini ve İlm-i Hukûk ’u dahî bunun üzerine binâ etmeleri-
ni red ile müteahhirîn -i hükemâ  bunları menfa‘at ve i‘tikâd  ve 
tab‘-ı selîm üzerine te’sîs etmek cihetini iltizâm  eylemişlerdir. 
Böyle olunca bunların hâriçten aranıp ta‘yîn  olunması için 
benî-beşerin ahvâl  ve mu‘âmelâtını mütâla‘a etmek lâzım  gel-
mekle Ulûm-ı Ahlâk dedikleri ilimler İlm-i târîhin şu‘ebâtın-
dandırlar. Bunlar bizim mantıkıyyûnumuzca zâten meşhûrât-
tan olan mukaddemâta müstenid olduklarından bizce dahî 
târîhden olmuş olurlar.
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Fasl-ı Sânî

Usûl-ı Târîh 

İnsan bi’t-tab‘ medenî ya‘nî cem‘iyyetle ta‘ayyüş eder bir 
mahlûktur: Cemî‘-i benî- âdem emr -i me‘âş  ve kesb-i refâh 
ve sa‘âdette ve mesâib ve ta‘arruza mukâbele ve müdâfa‘ada 
yekdiğerinin nusret ve mu‘âvenetine muhtâc olmakla ümem-i 
âlemden her biri cem‘iyyetlerinin bakâ ve selâmetine ve is-
tiklâline hâdim olup kâffe-i emelleri bunların istihsâlidir: İşte 
ahvâl -i beşeriyyenin cihet -i iştirâki bu keyfiyyet  olmakla bu 
yoldaki ahvâl ve havâdisin beynindeki nisbetleri mütezammın 
olan kanûnların ta‘yîni ehemdir.

Ahvâl-i mezkûre ma‘ârif  ve âdâb  ve ahlâk  ve hiref  ve sanâyi‘  
ve servet  ve ticâret  ve sunûf-ı cem‘iyyât ın yekdiğerinden fark 
ve imtiyâzı ve yekdiğeri ile olan münâsebeti ve i‘tikâdları ve 
bedâyi‘ ve âsâra derece -i rağbetleri ve umrân-ı mülk hakkın-
daki emel ve arzuları ve şekl-i hükûmet ve kanûnları ve örf 
ve âdetleri ve sâir emsâli şeyler olup bunlara müte‘allık olan 
kavânînden bahseden ilme İlm-i Târîh  denilir.

Eğer târîh vakâyi‘ ve ahvâl -i beşeriyyeyi ta‘dâd etmekten 
ibâret olsaydı bir istatistik cedvelinden ve bir mukayyidin def-
terinden farklı bir şey olmaz idi! Ama târîhde maksad -ı aksâ 
kavânîn -i ahvâl-i beşerin ta‘yîni olduğundan Târîh  bir ilm -i 
celîlü’l-kadrdir.
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Evvelce Târîh’in böyle bir maksad-ı mühimme hizmet edeceğini 
hâtıra getirenler bulunmuş olsa bile bi’l-fi‘l bu maksada vusûle 
sevk hâme-i ihtimâm eden İbn Haldûn  olmakla usûl -ı târîhin 
müessisidir. 

İbn Haldûn ’un târîhin usûl  ve gâyetini keşf  etmesi âdî bir keşf 
değildir: İbn Haldûn’un eserini dikkat ve ehemmiyyet ile mütâ-
la‘a eden erbâb-ı dânişin ma‘lûmu olacağı üzere İbn Haldûn bu 
keşfi ile İlm-i Hukûk  ve Siyâsiyyât ve Ahlâk ve cem‘iyyet-i be-
şeriyyenin ahvâline müte‘allık olan sâir ulûmun usûl ve esâsını 
ta‘yîn  eylemiştir.

İbn Haldûn  ulemâ -yı İslâmiyye arasında şâyân-ı iftihâr bir zât  
olup onun havârıktan olan eserini bir mecmû‘a-i vakâyi‘ gibi de-
ğil bir asl’ül-usûl -i tevârîh ve ulûm -ı ahvâl -i beşeriyye gibi oku-
yanlar ehemmiyetini takdîr ederler.

Avrupa  felâsifesinin meslek-i Mâ-fevka’t-tabî‘iyyeleri Au-
guste Comte  tarafından dûçâr-ı ta‘rîz olduktan sonra ehemmi-
yeti zâil olmaya başlayıp erbâb-ı fünûn -ı cedîde  İbn Haldûn ’un 
mesleğine giderek ulûm -ı cem‘iyyet-i beşeriyyeyi İbn Hal-
dûn’un ta‘yîn  eylediği esâs-ı tabî‘îlerine koymaya başlamalarıy-
la Târîh ’in gâyetinden istifâde  yolu açılmış ve Târîh aksâm-ı 
kesîreye müteşa‘ib olarak terekkiyyât-ı fenniyyeye yeniden ye-
niye yollar açılmıştır.

Lâkin havâdis -i târîhiyyenin ilel ve esbâbı pek mütekessir ve 
müterekkib
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 olduğundan onlardan netâyîc-i sahîhanın istihsâli kolay değildir. 
Binâenaleyh mesâil -i târîhiyyenin hâllinde müfredât  ve furû‘âtı 
etrâfıyla tahkîkine dikkat ve ihtimâm-ı tâm ile teşebbüs etmek 
lâzımdır.

Tabî‘iyyât ’ta usûl  ne ise Târîh ’te de odur: Şu kadar ki Tabî‘iy-
yât’ta ma‘lûmât-ı ibtidâ’iyye tecrübe  ve rasad  ile kesb ve istihsâl  
olunduğu hâlde Târîh’te ahbâr  ve âsâr  ile kesb olunmakla ahbâr 
ve âsârın cem‘  ve tertîbi ile ahvâl -i ümemin mutâla‘ası târîhin 
esâsıdır. 

İmdî Tabî‘iyyât ’ta insan her şeyi bi’z-zât  tecrübe  ve rasad  
edemeyip mu‘alliminden işiterek ve te’lifât ta görerek sâirlerinin 
tecrübelerine dahî vâkıf olmakla teksîr-i ma‘lûmât eyler. Ve bu 
sûretle ma‘lûmu olan kaziyyelerin sıdk  ve kizbe ihitmâli bulun-
duğundan tasdîk  olunmaları için usûlen lâzım  olan şurûta muvâ-
fık olması lâzım gelir. Bu cihetle onlar da ahbâr -ı târîhiyye kabî-
linden olur. Târîh ’te dahî ba‘zı havâdis -i hâliyyeyi insan bi’z-zât 
müşâhede  eylemekle bu da rasad kabîlinden olur.

Ba‘zen bir sûret -i nisbiyyede vâki‘ olan ahvâl  ve havâdis -i târî-
hiyyenin te‘âkub ve temâdîsi veyâhûd ba‘zı umûr-ı beşeriyyenin 
sıdka ihtimâli aded  ile tahmîn ve ifâde  olunabilir. Ve bu sûrette 
istikrâ ’-ı riyâzî ile ol ahvâl ve umûrun kânûn-ı takrîbîsi istihrâc  
olunabilir. İşte furû‘-ı Târîh ’ten olan Ekonomi-Politik gibi ilim-
lerde bundan pek ziyâde  istifâde  olunmaktadır.
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Ve cemî‘-i ahvâlde müvâzene cedvelleri tutmaya gayret olun-
ması bu gibi makâsıdı istihsâl  etmek emelinden ileri gelmiştir.

Her hâlde netâyic-i târîhiyyenin sıdk  ve sıhhati için nukûl  
ve ahbârın sıdk ve sıhhati lâzımdır. Bunlar dahî mütevâtirât-
 tan ise kitâb -ı sânîde beyân  kılındığı üzere yakîni ve meşhûrât-
tan ise zannı ifâde  ederler. Haber-i âhad dahî esbâb -ı ulûmdan 
olup şurût -ı lâzımesine müruvâfık olur ise zannı müfîd  olur. 
Râvî ve muhbirin adâleti ve zabt  ve nakle iktidârı buluna-
rak kizb veyâ tağyîrden bir istifâdesi melhûz  olmaması veyâ 
adem-i mübâlât ile tağyîr -i rivâyet  eden süfehâdan bulunma-
ması lâzımdır. 

Lâkin rivâyât -ı târîhiyye ekser-i nâss  beyninde dûçâr-ı tah-
rîf  ve tağyîr  olageldiğinden âsâr  ve te’lîfât-ı kadîmeden top-
lanmak lâzım  gelir ise de bunlar dahî hurâfât ve mübâlağât 
ile memlû  olduklarından yekdiğerine tatbîk ve akla tevfîk 
ile mümkün  mertebe tashîh  olunurlar. Ve âsâr-ı kadîmenin 
nüsha-i sahîha olup olmadığı dahî aranmalı ve müelliflerinin 
adâletine dikkat olunmalıdır. Eğer rivâyât âsâr ve imârât-ı ka-
dîmedeki nukûş ve hutût ve meskûkât ve devletlerin hazâin-i 
evrâkındaki kuyûdât ile tasdîk  olunur ise mertebe-i sıhhate 
vâsıl olur. Lâkin âsâr-ı kadîmedeki nukûş ekseriyâ esâtîr-i ev-
velîne müte‘allık olmakla vukû‘ât-ı sahîhayı ondan mümkün 
mertebe temyîz  etmeye çalışmalıdır. 
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Kütüb-i Mukaddese dahî târîh için en mühim bir me’hazdır.

Umûr-ı dîniyyeye ve akâid ve şerâyi‘a müte‘allık olan ahbâ-
rı muhâfazaya beyne’n-nâs  gayret olunduğu gibi ehl-i İslâm’da 
ulûm -i nakliyye-i şer‘iyye  gerek muharrerât-ı kadîmenin muhâfa-
zasından ve gerek ahz ve telakkîde silsile-i isnâdın hıfz ve kaydo-
lunması âdet olmasından başka ulemâ -yı ümmet bu bâbda nîce 
kitâblar te’lîf  ve onlarda ahbâr  ve nukûlün sıdk  ve sıhhatini tah-
kîk  ve tebyîn ve şerh  ve tefsîrinde ihtimâm-ı tâm eylemeleri ile 
şek ve şübheden berîdir.

Lâkin hafî olmaya ki muhâl -i aklî olan bir şey kimin tarafından 
nakl  ve ihbâr olunursa olunsun kabûl olunamayıp kütüb -i mu-
kaddesede bile şâyed böyle bir şey vârid  olsa bunu verilen ma‘nâ  
ve sûret -i tefsîre atf ile ehl-i şer‘ te’vîl ve tevcîh ederler. Lâkin ak-
len muhâl olmayan havârık-ı âdâtın te’yîd ve tebyîn-i şerî‘at için 
yed-i enbiyâ  ve mürselînde zuhûrunda şübhe  olmamakla rivâyet -i 
sahîha ile onlar bilâ-tereddüd  kabûl olunur. İşte bunu düstûr it-
tihâz  ile muhâl-ı aklî olan şeylerin hiçbir vakit kabûl olunmaması 
ve ahbâr -ı âdiyye-i târîhiyyede nakliyyâtın âdeten dahî mümteni‘ 
olup olmadığının tahkîk  olunması lâzımedendir. Ama bu bâb-
da mümkün  ve münteni‘i ta‘yîn  için kavâ‘id -i fünûna dikkatle 
tatbîk keyfiyyet  olunması lâzımdır. Bir kavmin âdet ve ahlâkına 
göre vâki‘ olamaz denilen şey diğer kavimde bulunabileceğinden 
ahvâl -i beşer e müte‘allık olan umûrda ve vukû‘ât-ı
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târîhiyyenin tetkîkinde akvâmın ahvâl ve âdetini taharrî  ve te-
dkîkte ihtimâm-ı tâm lâzımdır.

Bâb-ı Hâmis

İlâhiyyât

Silsile-i mümkinâtta vücûd -ı vâcib , merâtib -i a‘dâd da vâhidin 
vücûdu ve bi’z-zât  muzî’ olan bir vücûdun gayrıyla müstazî’  olan 
eşyâda hüküm  ve te’sîri, misillû bulunduğundan bu âsâr -ı kevn 
ve fesâddan fâ‘il ve müessir-i hakîkiyyeyi bilmeye yol vardır: Her 
hakîmin matlabı ve her tarîkin gâyeti de budur. İşte bu maksa-
dı akl  ile istihsâl  etmeyi mütekeffil olan ilim ilâhiyyâttır. Fakat 
hükemâ  bu husûsta zamânlarının i‘tikâdât ve ma‘ârif  ve âdâtını 
nazarlarından teb‘îd edemediklerinden fikrin istiklâlini muhâfaza 
edemeyip bugüne kadar teksîr-i mesâlik edegelmişlerdir. Avru-
pa  hükemâsının bir takımı ise Cenâb-ı Hakk’ın zât ve sıfâtını ve 
vahdâniyyetini isbât  ve hulûl ve ittihâdı reddetmek hakkındaki 
ebhâsı İlm-i İlâhî tesmiye  ederek Metafizik’ten ayırmışlar ve bu 
bâbda fikren ehl-i milele dahî takarrüb eylemişlerdir.

Ba‘zıları ulûmda zât -ı mevzû‘dan bahs olunmadığından ve 
İlm-i İlâhî’de dahî mevzû‘  zât-ı ilâhî olduğundan isbât -ı vâcibin 
bu ilimden hâric  ve mevcûddan mevcûd  olduğu haysiyetle bahs 
eder diye ta‘rîf  olunan Mâ-ba‘de’t-tabî‘iyye’ye müte‘allık ebhâs-
dan olması lâzım 



ل439 ان ا



440 KİTÂB-I SÂLİS: USÛL - Mantık ve Metodoloji

geleceğini beyân  eylemişler ise de onlara, İlm-i Mâ-ba‘de’t-ta-
bî‘iyye ’yi reddedenlere göre vücûdun isbâtı yine ahvâl -i zâtiyye-
sinden bahs ile olur ya‘nî mevzû‘un sübûtu ahvâl-i mezkûreden 
bahsin gâyeti olur, denilebileceği misillû vücûd -ı mutlak  mev-
cûdât beyninde müşterek  olduğundan ol mevcûdâtın birinde 
araz -ı zâti olamaz ama vücûd-ı hâs cüz’î -yi hakîki olmakla hiçbir 
şeye haml olunamadığından a‘râz-ı zâtıyyeden mümtâz  olur ve 
a‘râz-ı mezkûre ona tevakkuf etmekle ayrı bir ilimde zikr -i tensîb 
olunmayarak gerek zât ve gerek sıfât  İlm-i İlâhî’de isbât olunur 
diye cevab verilir. Hulâsa-i kelâm  Avrupa  hükemâsı İlm-i İlâhî’yi 
Metafizik’ten tefrîk ile bu ilme pek çok hizmet etmişlerdir. Bu 
hükemâ  şer‘-i şerîf gibi bir mîzân -ı sahîhi’l-‘ıyâr a mâlik olmadık-
larından her ne kadar bu bâbda mütekellimînin vâsıl oldukları 
mertebeye vâsıl olamamışlar ise de istiklâl-i efkârı muhâfaza ile 
hakîkatin taharrîsinde şâyân-ı takdîr olacak hidemâta muvaffak 
olmuşlardır. Ve kendilerinden evvel o hakîkati taharrî  eden felâsi-
feye tefevvuk eylemişlerdir.

Bu âlemde ne var ise o hakîkate bir alâmet  ve işâret olup bir 
lisân -ı mahsûs  ile o gâyeti ifâde  eder ve her kime hidâyet erişir 
ise ol lisânı bi’s-suhûle fehm  eder. Her burhân-ı yakîn o hakîkate 
bir tarîktir. İşte hakîmin vazîfesi o lisânı tercüme ve onun rümûz 
ve işârâtını halletmektir. Lâkin bu vazîfeyi tamâmen îfâ etmek 
güçtür.
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Meşâhîr-i tabî‘iyyûn -ı mu‘âsırînden müdekkik hakîkatperver 
Mösyö Quatrefages cemî‘-i akvâm -ı âlemin i‘tikâdât ve ibâdât-ı 
mahsûsası olduğunu ve bunun aksi ya‘nî ibâdât ve i‘tikâdâtı kül-
liyyen reddedenler bugün Avrupada bulunabilir ise de bunlar 
biraz kimselerden ibâret olup bu dahî bir kavimde değil ba‘zı eş-
hâsta bulunan şevâzdan olduğunu beyân  eder. Vâkı‘an i‘tikâd  ve 
ibâdâtı külliyyen reddetmek tabî‘at-ı insâniyyeden hâric  olup bir 
emr -i mâ-verâu’t-tabî‘a dır.

el-Hâsıl insan âlemde gördüğü ahvâlden ilâhiyyâta müte‘allık 
bir fikr  iktisâb  eder. Lâkin bu fikri derece -i ilm  ve ma‘rifetine 
göre müterakkî  olup eşyâ-yı tabî‘iyyeye ibâdet ve âlihe-i kesîre-
ye i‘tikâttan başlayarak vâcibü’l-vücûdu müessir-i hakîkîyi isbâta 
kadar varır. Demek olur ki hâlik ve sâni‘in vücûdunu ve ona ibâ-
det etmenin lüzûmunu insan teferrüs eder. İşte bu insan için bir 
emr -i tabî‘îdir, lâkin onu tamâmıyla tahkîk  ve şerâit ve sûret -i 
ibâdeti yoluyla ta‘yîn  edemediğinden akvâm  ve ümem arasında 
bu bâbda ihtilâfât-ı kesîre hâsıl  olup turuk  ve mezâhib -i müte‘ad-
dide  meydâna çıkar.

Dehriyyûn, hakâikin mütâla‘asında fikir ve nazara i‘timâd  ey-
lediklerinden his tarîkiyle idrâk  eyledikleri cüz’iyyât -ı umûr ile 
iktifâ ederler. Ve kendilerine verilmiş olan ni‘met-i akıldan istifâ-
de  ile beşeriyyetin merâtib -i âliyesine terakkîye çalışacak yerde 
bi’l-akis dereke-i hayevâniyyet te kalmaya râzı olurlar. Diğer bir 
takımları ise aklı olduğundan



ل443 ان ا



444 KİTÂB-I SÂLİS: USÛL - Mantık ve Metodoloji

ziyâde  muktedir  addederler, bu vecihle cemî‘-i serâir-i hakîka-
ti kendilerine münkeşif zanneylerler. Binâenaleyh bu iki mes-
lek arasında bir tarîk ittihâz  etmeye çalışmalıdır.

Hükemâ bu hakîkati cezme yol bulabilseler bile yine kâfî 
olmayıp insanın bu âlemdeki vazîfesini tamâmıyla beyân  eden 
başka bir ilme ya‘nî ma‘rifet -i dîn-i kavîme ihtiyâc vardır: 
Zîrâ bizim havâdis  ve ahvâl -i a‘yânı bilmeye beş hissimiz olup 
bunlar ile hissedemediğimiz için aklımızın ermediği şeyler de 
bulunabileceğinden böyle iktidârımızın fevkinde olup kendi 
kendimize muhâkeme  edemeyeceğimiz umûru şâri‘ in beyân 
eylediği üzere kabûl etmelidir. Fi’l-vâki‘ anadan doğma bir 
âmâ keyfiyyet -i basardan ve mubsirâttan ne bilir? Ona göre 
dört histen başkası bir hikâyeden başka bir şey midir? Yâhûd 
silsile-i hayevânâtta ba‘zıları vardır ki bir ve iki hisden başkası-
na mâlik değildir. İşte hepsinden ziyâde  olarak beş hisse mâlik 
olan insanın bu beş histen başka havâssı olabilmesini inkâr 
etmesi ol hayevânâtın kendilerinde olmayan havâssı inkâr et-
melerine benzemez mi? Lâkin bu beş histen başka bir his var 
ise kime verilmiştir? İnsan ne öğrenebilecek ise şu beş hissini 
isti‘mâl  ederek öğrenecektir. Vâkı‘an erbâb-ı mükâşefe  vicdân 
ile havâss-ı hamsenin dâire -i hudûdunu tecâvüz edebildikle-
rini söylüyorlar: Lâkin onların bu tarîki kendilerine mahsûs  
olup herkeste bulunan
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bir şey olmadığından efrâd -ı insâniyyede müşterek  olan 
havâssa ilhâk olunacak bir hiss-i umûmi değildir. Binâena-
leyh ulûmda havâssın ötesinde bulunan şeyleri bilmeye ha-
ber-i sâdıktan başka bir yol yoktur.

Bâb-ı Sâdis

Ulûm-ı Şer‘iyye

Rusul ve enbiyâ  bize dâreynde bâ‘is-i selâmet olacak i‘tikâd  
ve a‘mâli bildirmeye min- tarafillah me’mûr olmuşlardır. Onların 
efdal ve hâtemi Muhammedü’l-Mustafa (s.a.v.) Efendimiz dahî 
ahkâm -ı ilâhîyi ve şerî‘at-ı mutahhara-i İslâmiyyeyi teblîğ buyur-
muşlardır. O da kitâb  ve sünnettir. 

Kelâmullah gerek e‘âzım-ı ricâl-i ümmetin hatt-ı destiyle 
muharrer olan mesâhif-i şerîfe ve gerek huffâz ve kurrânın 
nakl -i kırâ’atiyle tahrîren ve şifâhen mütevâtir  olarak bize vâsıl 
olmuştur. Lâkin semâ’-ı dîn ve ma‘rifetin nücûmu olan as-
hâb-ı kirâm onu ba‘zı elfâz  ve hurûfunun keyfiyyet -i edâsında 
turuk -ı muhtelife üzere rivâyet  eylediklerinden nihâyet bun-
lardan turuk-ı seb‘a müstekar olmuştur. Ve diğer ba‘zı kırâ’at-
ler daha turuk-ı seb‘aya ilâve kılınmış ise de nakl ve rivâyetce 
onların kuvveti eimme-i kırâat  ‘indinde turuk-ı seb‘a derece-
sinde değildir.

Ba‘zıları keyfiyyet -i edâ -yı hurûf  zabt  olunur mevâdden olma-
dığından mütevâtir  olamaz dediler ve ekser-i nâss  ise mütevâtir 
olmasına zâhib
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oldular. Ama sâir-i ulemâ  med  ve teshîl  gibi edâ-yı hurûfun 
gayrı olan turukun mütevâtir olmasına ve sem‘ ile keyfiyyet-i 
edâ mazbût  olamayacağından hurûfta turuk -ı edâ  mütevâtir 
olmasına kâil olmuşlardır ki bu ihtilâf  zât -ı Kur’ân’ın mü-
tevâtir olmasına dokunur bir şey değildir.

İşte bu turuk -ı kırâat  muahharan zabt  ve tahrîr  ve bu fenne 
dâir nice kitâblar tahrîr olunmuştur.

Mesâhif-i şerîfin ba‘zı eşkâl -i harfiyyesi Fenn-i Hatt  kâ‘idesi-
ne mugâyir resm olunduğundan bunları hasr ve zabtetmek üzere 
Fenn-i Resm-i Kur’ân  dahî te’lîf  ve tedvîn  olunmuştur.

Kur’ân-ı Kerîm  lisân -ı Arabî  üzere nâzil  olduğundan kavm-i 
Arab ’ın her birisi onun me‘ânî -i latîfesini anlar idi. Ve Kur’ân-ı 
Kerîm muktezâ -yı hâl e göre âyet  âyet nâzil olur idi ve a‘mâl -i mü-
kellefîn e dâir olan âyât -ı kerîmeden ba‘zen muahharan nâzil olanı 
mukaddem  nâzil olanını nâsih  olur idi. Hazret-i Rasûl-i Emîn 
mücmel olan âyât-ı kerîmeyi şerh  ve beyân  ve nâsihi mensûh tan 
temyîz  edip ashâb-ı kirâmına bildirmiş olduğundan tefsîr  onlar-
dan nakl  ve rivâyet  olunur idi. Sonra bunların çoğu dahî sahâyif-i 
te’lîfât a derc olundu. Sonraları meleke -i lisâniyye mensî olup da 
lisân-ı Arabî  dahî sanâyi‘  kabîlinden oldukta tefsîrde ulûm -ı lisâ-
niyyeye dahî muhtâc olundu.

Lâkin ekser-i müfessirîn rivâyet -i sahîha ile hazret-i rasûl
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aleyhi’s-selâma isnâd  ve îsâl  olunamayıp isrâiliyyât denilen 
menkûlât  ve hikâyâtı ahkâm -ı şer‘iyyeye dokunur bir şeyler olma-
dığından tefsîrlere yazdılar ve bu cihetle onların te’lîfâtında olan 
menkûlât kavî  ve za‘îf  ve makbûl  ve merdûdu  müştemil  oldu. 
Ve sonra ba‘zı muhakkıkîn  bunları bir mertebeye kadar tenkîh  
eylemişlerdir.

Ehâdîs-i nebeviyye  Kur’ân-ı Kerîm ’i mübeyyin  ve şerî‘at-ı mu-
tahhara-i İslâmiyye ’yi mükemmil  olduğundan zabtı vâcib  olmak-
la e’imme-i dîn  bu bâb da ihtimâm ettiler ve râvîlerin hâl ve şânını 
ta‘yîn  ile ehâdîsin sahîhini taharrî  ve zabt  ve tahrîr  eylediler.

İmdî ehâdîs -i şerîfe nin ba‘zısı mütevâtir  olup ilm -i yakîni  ifâ-
de  eder ise de diğerleri meşhûr veyâhûd haber-i âhâd  oldukların-
dan derece  derece zan  ifâde ederler. Ve bir hadîsin Rasûlulllah 
(s.a.v.) Efendimiz hazretlerinden sâdır olduğuna zann-ı gâlib hâ-
sıl  olsa onunla amel  vâcib  olur. Ve zann-ı gâlibin husûlü için dahî 
ruvât ın adâlet ve gafletten berâetleri hakkında uzamâ-yı ümmetin 
şehâdetleri ile nakl  ve rivâyetlerine i‘timâd  gelmekle olabilir. Ve 
bû bâbda râvîlerin mertebeleri birbirine nisbetle mütefâvit  olur 
ve ba‘zen isnâd  mebde’ den müntehâ ya kadar muttasıl  olduğu hâl-
de ba‘zen ara yerde munkatı‘  olur ve ba‘zen dahî isnâdât ta mûris-i 
za‘f  olacak esbâb  bulunur. İşte eimme-i hadîs  bu merâtib  ve envâ‘ ı 
birer isimle tesmiye  ederek ehâdîsin her birinin hangi mertebede 
bulunduğunu ta‘yîne
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gayret etmişlerdir. Silsile-i esânîd i ve ruvâtın tabakât  ve ahvâlini 
bilmek için eimme-i hadîsin ta‘yîn  eyledikleri kavânîn  ve şurût  
ba‘zı cihetle muhtelif olduğundan bu kavâ‘id  ve şurûta göre ehâ-
dîsin red ve kabûl ünde ve sıhhat  ve mertebesinde ihtilâf  eylemiş-
lerdir.

Şurût ve kavâ‘id -i mezkûre Fenn-i Usûl-i Hadîs ’te mebnîdir. 
Ve ehâdîsin nâsih  ve mensûhu bulunduğundan Usûl-i Hadîs ’te 
bundan dahî bahsolunur.

Ahkâm-ı şer‘iyye  kitâb  ve sünnetten me’hûz  olup bunların 
ba‘zen ma‘nâ  ve muktezâsı hakkında ihtilâf  vâki‘ olmakla evvel-
leri ahkâm -ı dîniyyeyi ârif  olan kibâr-ı ashâb -ı kirâmın şerh  ve 
tefsîriyle amel  olunur idi. Ve ihtilâfât-ı vâkı‘ada erkân-ı bünyân-ı 
millet  olan ashâb-ı kirâm hazerâtı bir ciheti iltizâmda ittifâk  et-
tiklerinde bu ittifâkları icmâ‘-ı ümmet  olurdu: İcmâ‘-ı ümmet 
dahî Muhammed aleyhi’s-selâm Efendimiz Hazretlerinin üm-
metinin müctehidlerinin bir asırda bir hükm-i şer‘î yi ictihâdı 
üzerine ittifâkları olup bu da edille -i kat‘iyye ve yakîniyyedendir. 
Zîrâ ehâdîs -i sahîha delâlet iyle şerî‘at-ı Muhammediyye’nin ilâ-â-
hiri’d-dehr bakâsı mukarrer olup ümmet-i Muhammed’in hatâ 
üzerine icmâ‘ları tecvîz  olunamaz. Kur’ân-ı Kerîm ’de:
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1﴾ َْכ ُ ِ ا َ َن  ْ َ ْ َ وِف و  ُ ْ َ ْ א ِ ون  ُ ُ ْ אِس   ْ َ ِ ْ ٍ أُ َ أُ ْ َ  ْ ُ ْ ﴿ُכ

diye buyrulduğu ve aleyhi’s-selâm Efendimiz dahî: 

2“ ّ  ا ”  أ

buyurdukları misillû diğer ba‘zı nusûs  ile dahî icmâ‘-ı ümmetin 
delîl -i kat‘î  olduğu zâhirdir.

Bir takım vâkı‘âtın nusûs -ı sâbitede münderic  olmaması cihe-
tiyle bunların nass  ile sâbit  olanlara kıyâs  olunması lâzım  gelmek-
le, ve usûl -i selâseden ya‘nî kitâb  ve sünnet  ve icmâ‘dan müstenbat 
olduğu üzere, kıyâs-ı fıkhî dahî huccet-i şer‘iyyedir ve Kur’ân-ı 
Kerîm ’de: 3 ﴾ــאر َ ْ َ ــ ا ِ ــ أُو وا  ُ ــ ِ َ ْ א ﴿ buyrulmuştur. Ve Peygambe-
rimiz Efendimiz Hazretleri dahî Hazret-i Mu‘âz  Radiyallâhü-‘an-
hı Yemen ’e irsâl buyurduklarında “ya Mu‘âz ne ile hükmedecek-
sin?” diye suâl buyurmuşlar, Mu‘âz dahî “kitâb ile hükmederim” 
demesi üzerine Hazret-i Rasûl-i Ekrem “onda bulamaz isen ne ile 
hükmedeceksin?” buyurmuşlar, Mu‘âz dahî “Sünnet-i Rasûlillah 
ile” dedikte, “onda da bulamaz isen” buyurmuşlar, Mu‘âz dahî 
“ol vakit re’yimle ictihâd  eylerim” dedikte Rasûlüllah Efendimiz:

4“ ُ ُ َ  َر ْ َ א  َ ِ  
ِ ُ َل َر ُ َ َر ّ ي َو ِ ّ ُ  ا ْ َ ”ا

buyurmuşlar. İşte bu gibi nusûs  ile kıyâsın dahî edille -i şer‘iyye-
den olduğuna cumhûr-ı müctehidîn  kâil olmuşlardır.

İmdî kıyâs  ile ahkâm -ı şer‘iyyenin istinbâtında makîs ile makîsun 
aleyhin ikisinde de hükm-i ilâhî nin bir olduğuna zann-ı gâlib  hâsıl 

1 “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği 
emreder, kötülükten menedersiniz.” Âl-i İmrân, 110.

2 “Ümmetim dalalet üzerinde birleşmez.” Ebû Dâvûd, Fiten, 1.
3 “Ey akıl sahipleri! İbret alın.” Haşr, 2.
4 “Allah Resûlü’nün elçisini Allah Resûlü’nün arzusuna (muvafık hareket 

etmeye) muvaffak kılan Allah’a hamdolsun” Ebû Dâvûd, Akdiye, 11.
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olmak için müctehidîn  ba‘zı şurût  vaz‘  ve ta‘yîn  eylemişlerdir.

Ef‘âl-i mükellefîne dâir olan ahkâm -ı ilâhîye bu edille -i erba‘a-
 dan istihrâc  ve istinbât  olunup İlm-i Fıkh  denilmiştir ve ahkâm-ı 
şer‘iyyeye îsâl i haysiyeti ile edille-i erbea‘dan ve ahkâmından bah-
seden ilme dahî Usûl-i Fıkh  denilmiştir.

E’imme ve müctehidîn  hazerâtı sûret -i istinbât a müte‘al-
lık olan ba‘zı şurûtta ihtilâf  etmeleriyle ictihâdları dahî ba‘zı 
mertebe muhtelif olmuş ve mezâhib -i müte‘addide  meydâna 
gelmiş idi. Ve ekserîsi emr -i me‘âş  ile meşgûl bulunan nâsın bu 
ihtilâfâta nazar  edemeyecekleri derkâr olduğundan müctehi-
dîn-i ehl-i sünnete ve sika-i ulemâ  ve fukahâ -yı millete taklîd  
eylemeleri lâzım  gelmiştir.

Hafî olmaya ki bu taklîd  amelde taklîddir. Akliyyât ta taklîd 
yoktur. Ebû Hanîfe  Radiyallahu anh Hazretleri buyurmuşlar-
dır ki: “Mukallidin imânı vâkı‘a mutâbık  olduğu için mu‘te-
ber  olup taklîdin cevâzı için değildir. Zîrâ mukallid taklîd ile 
âsimdir. Ma‘rifetullah icmâ‘en vâcibdir.” Kur’ân-ı Kerîmde 
dahî: 1﴾ ٍ ــ أُ  ٰ ــ َ َ َــא  َאَء آ َــא  ْ َ َو ــא    kavl-i celîl i ile taklîd zemm ﴿ِإ
buyrulmuştur.

Ama ma‘lûmdur ki nâssın ilmi iktidârına göre derece  derece 
bulunduğundan herkes ahkâm -i şer‘iyyeyi edillesinden istinbât  
eylemeye muktedir  olmamalarıyla:

1 “Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk.” Zuhruf, 22.
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َن﴾1 ُ َ ْ َ  َ  ْ ُ ِ ِإن ُכ ْכ
ِّ َ ا ْ ْا أَ ُ َ ْ א َ ﴿

âyet -i kerîmesi hükmünce sorup öğrenmeye muhtâc olmuşlardır. 
Ve zâten ulûmda makâlât  ve ıstılâhât  tekessür  edip mertebe-i ic-
tihâd a varmak dahî büsbütün güçleşmekle ilmen dahî bu bâbda 
aczlerini tasrîh  eylediklerinden her hâlde nâs  için müctehidîn  ve 
fukahâya taklîdden başka bir yol kalmamıştır.

Bu hâle göre her kimsenin mezheb i kendine göre hatâya muh-
temel olmak üzere hak  ve muhâliflerinin mezâhibi savâba muhte-
mel üzere hatâ olmuş olur.

Ama i‘tikâdiyyât ta hatâ ihtimâli olmadığında mu‘tekadâtımız 
hak  ve delâil-i kat‘iyye  ile sâbit  olup muhâliflerimizin mu‘teka-
dâtı bâtıl  ve berâhîn -i kâtı‘a  ile butlânı sâbittir.

Her tâifenin kendi mezhebini diğerlerine karşı iltizâm  ile ken-
di imâmının usûlünü isbâta tesaddî eylemesi üzerine mebâhis  ve 
münâzarât vâki‘ olagelmekle, bu mebâhis ve münâzarât, hakla-
rında ihtilâf  vâki‘ olan mesâilin cümlesinde icrâ olunarak Hilâ-
fiyyât ismiyle bir fenn-i mahsûs  çıkmıştır.

Mu‘tekadâtta ise nîce tavâif-i mübtedi‘a zuhûr eylemiş oldu-
ğundan ehl-i sünnet  bunları red ve cerh etmeleriyle dahî bir ilim 
olmuştur. Bunda meslek-i müstakîm den münharif  olan ehl-i 
bid‘at  reddolunmakla berâber akâid-i imâniyye edille  ve berâhîn -i 
akliyye ile isbât  olunmakla azîmü’n-nef‘

1 “Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun.” Nahl, 43.
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bir ilm -i celîldir. Ve İlm-i Kelâm  tesmiye  olunmuştur. Ve memâ-
lik-i İslâmiyye’de İlm-i Hikmet terakkî  eyledikçe ba‘zı ârâyı sahî-
fe-i felsefiyye ye ibtinâen hevâ-yı vehm ine uyup teşa‘‘ub eden fı-
rak-ı mülhidîn in i‘tirâzâtına dahî yine kendilerinin âlet-i i‘tirâzı 
olan ulûm  ile cevâb verilmek için kütüb -i kelâmiyye ye mebâhis -i 
felsefiyye dahî idhâl edilmiştir.

Hudûs-i âlemin isbâtı gibi ba‘zı mesâil -i kelâmiyye  cevher -i 
ferd  ile halâ  isbâtı misillû ba‘zı mukaddemâta binâ edilmek-
le İlm-i Kelâm ’da cüz’ -i la-yetecezzâ nın isbâtı ve ecsâmın on-
lardan terekkübü ve arazın araz  ile kâim  olmaması ve arazın 
iki zamânda bâkî olmaması yolundaki kavâ‘id  isbât  edilmekle 
İlm-i Kelâm’da nîce mesâil-i hikmet-i tabî‘iyye ve riyâziyye den 
bahsolunur oldu. Mütekellimînin bu yoldaki re’yleri ol vakit 
dünyada en ziyâde  şöhret ve i‘tibâr  bulmuş olan meslek-i hü-
kemâ  -yı Meşşâiyyûna muhâlif olmakla hükemâ ile mütekel-
limîn beyninde mebâhis  cereyân eyledi. Ve cüz’-i lâ-yetecezzâ-
nın reddiyle heyûlâ  ve sûretin isbâtı kütüb -i felsefiyye nin en 
mühim ebhâsından oldu. Ol vakit ulûm -ı tabî‘iyye bugün vâsıl 
olmuş bulunduğu mertebe-i kemâl de olmadığından bu bahiste 
hükemânın reddinde güçlük çekilir idi. Bugün ise ulûm-ı ce-
dîde  ile ecsâmın cevâhir-i ferdiyye den müteşekkil olduğu zâhir  
olup cemî‘-i ulûm-ı mu‘tebere  dahî onun üzerine te’sîs olunmuş 
olmakla onun red ve inkârı ulûmun red ve inkârını müeddî ola-
cağından sıhhati cezm  olunmuştur.
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Âlet-i muhalliyetü’l-havâ nın keşfi üzerine bir dereceye ka-
dar olsun halânın imkânı fikri takviyet bulmuştur: Vâkı‘â böy-
le bir sûretle tahliye  olunan mahalden ziyâ  ve harâret  mürûr  
eylediğinden tabî‘iyyûn  bunun esîr  denilen bir seyyâl  ile 
memlû  bulunduğunu farz etmeye mecbûr olmuşlar ise de bir 
mahalli havadan kısmen tahliye mümkün  olduğuna nazaran 
esîrden dahî tahliye olması lâzım  gelmeyip bunu tecrübeye 
elde bir vâsıta  da bulunmadığından muhalliyetü’l-havâ  halâyı 
isbât  etmez ise de imkânı hakkındaki fikri takviye eder. Lâkin 
ecsâm eczâ -yı lâ-tetecezzâ dan mürekkeb  olduğuna nazaran 
işbu eczâ beynindeki aralıklar halâdır, ba‘zıları esîri mezkûr 
aralıklardan ibâret bir halâ  farzedip diğer ba‘zıları dahî o da 
eczâ-yı lâ-tetecezzâdan mürekkeb bir mâddedir derler. Ve bir 
takımı ise muttasıl  vâhid ve elastîki bir madde-i mahsûsa ad-
dederler. Bu üçüncü fikir halâyı inkârdan nâşi bir tekellüf 
olup heyûlâ  ve sûretin reddine müte‘allık olan berâhîn  ve 
edille  ile bu da merdûd olur.

el-Hâsıl İlm-i Kelâm ’da cevher -i ferd  isbâtı fünûn -ı cedîdeye 
tevâfuk eylediği zâhir  olduğu misillû İlm-i Kelâm’ın bu yoldaki 
sâir mesâili dahî tevâfuk edip evvelce İlm-i Kelâm’da isbât  olun-
muş olan nîce hakâik  keşfiyyât -ı fenniyye ile dahî te’eyyüd eyle-
miştir.

İmdî Kâdî Ebubekr el-Bâkıllânî  Hazretleri gibi kudemâ - yı 
mütekellimîn delîlin butlânı  medlûlün butlanı nı müstelzim  ol-
duğuna zâhib olarak
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İlm-i Kelâm ’daki kavâ‘id  ve mukaddemât -ı mezkûrenin akâid-i 
îmâniyye  gibi i‘tikâdda vücûbuna kâil oldular. Müteahhirîn-i 
mütekellimîn ise delîlin butlânından medlûlun butlânı lâzım  
gelmesine kâil olmadılar. İşte ulemânın heyûlâ  ve sûret  gibi 
faraziyyâta kâil olanlar hakkında iğmâz  ve müsâmaha  edebil-
melerine müteahhirînin şu re’yleri müsâ‘id oldu. Lâkin bu-
gün fünûn -i cedîde heyûlâ ve sûreti reddedip cevher -i ferdi 
isbât  eylemiştir ve bunun gibi daha pek çok edille -i kelâmiyye 
fünûn-ı cedîde  ile teeyyüd etmiştir. İmâm Bâkıllânî misillû 
kudemâ-yı mütekellimîne göre edille-i mezkûreye i‘tikâd  vâ-
cib  olduğundan fünûn-ı cedîdenin en esaslı olan ba‘zı aksâmı 
bir mezhebe göre vâcibü’l-i‘tikâd olmuş olur. Artık bu hâle 
nazaran ulemâ -yı ehl-i İslâm’ın ulûm  ve fünûn-ı mükemme-
le ye ne derecelerde rağbet ve i‘tibarları bulunacağını ihtâra 
hâcet yoktur. İşte bu dîn-i İslâm’a mahsûs  bir meziyet olup 
başka dîn ve mezhebler ulûm-ı akliyye  ile onun gibi mîzân -ı 
imtihâna çekilmeye pek gelemezler.

Ulûm-ı şer‘iyye nin usûl  ve kavâ‘idi eimme-i kirâm tarafından 
zabt  ve tahrîr  ve nîce kitâblar ile şerh  ve tefsîr  olunmuş bulun-
duğundan şu risâle -i muhtasarada onlara bir işâret etmeye bile 
mahal  yoktur. Şu kadar diyelim ki mukaddime -i evveliyyede dahî 
işâret olunduğu üzere sâir ulûm  ve fünûnun yoluyla usûle tatbîk-
lerine yakın vakitten berî başlanmış
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olduğu hâlde nîce terakkiyyât ve tedkîkât hâsıl  olmuştur. Ulûm-ı 
şer‘iyye  ise zâten usûle tevfîk ve tatbîk olunmuş bulundukların-
dan ne derecelerde mükemmel  bulundukları ednâ bir mulâhaza 
ile ma‘lûm  olabilir.

Ulûm-ı şer‘iyye  millet-i İslâmiyye ’ye mahsûs  olup milel-i sâi-
re de dahî taraf-ı ilâhîden bir nebîye nâzil  olan şerî‘ate müte‘allık 
ulûm  oldukları haysiyetle onlara benzeyen ulûm var ise de husû-
siyetle mütâla‘a olundukta bizim ulûmumuz onlara mübâyin  ve 
cümlesini nâsihtir.

Kâle Rasûlullah (s.a.v.):

 ْ ُכ ْ َ َل ِإ ِ ْ َא َوأُ ْ َ َل ِإ ِ ْ ي أُ ِ ِא א  َ ا آ ُ ُ ْ ، َو ُ ُ ّ ِ َُכ  َ َאِب َو ِכ ْ َ ا ْ ا أَ ُ ّ ِ َ ُ  َ ”
1“ ِ ْ َوا ُכ ُ َ َא و إ ُ َ َوِإ

Bâb-ı Sâbi‘

Ulûm-ı Lisâniyye

İnsan işârât -ı mahsûsa  ile zihnindekini ifâde  ve iş‘âr  edebilir 
ki bu keyfiyyete lisân  ta‘bîr  ederler. Lisân dahî iki türlü olup biri 
lisân-ı hâl  ve diğeri lisân-ı kâl dir.2

Lisân-ı hâl – Eşyânın ve a‘zâ-yı bedenin vaz‘iyyât  ve harekât-ı

1 “Sizler Ehli Kitâb’ı tasdik de etmeyin, tekzîb de etmeyin. Sizler şunu 
söyle yin: Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’ân’a), İbrahim’e, İsmâîl’e, İs-
hâk’a, Ya ‘kûb’a ve torunlarına indirilenlere, Mûsâ’ya, İsâ’ya veri lenlere ve 
bütün peygamberlere Rabbleri katından verilenlere îmân ettik.” Buhârî, 
Tefsîr, (Bakara), 11.

2 Lisân-ı Hâl (Tabî‘î) - Language Naturel; Lisân-ı Kâl (Sınâ‘î) Language 
Artificiel
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mahsûsasından ibâret olan işârât  ile olup insanda fıtrîdir ya‘nî 
kesb ve ta‘lîm  etmeksizin herkes bu lisânı bilebilir. Hattâ birbiri-
nin lisânına âşinâ olmayan iki kavim bu sûretle yekdiğerinin ba‘zı 
merâmlarına vâkıf olabilirler.

Lisân-ı hâl ifâde  olunan şeyin aynına mutâbık  veyâ mümâsil  
bir takım işâretlerdir. Meselâ parmak ile bir şeyi göstermek ve 
bir hayevânın ba‘zı etvârını taklîd  ederek ol hayevâna işâret eyle-
mek gibi keder ve surûrun ifrâtı gibi ahvâlde vechin kesb eylediği 
şekl-i mahsûs u dahî hiss-i derûn un bir işâretidir.

İşte bu nev‘  işârât  zihindeki şeye doğrudan doğruya delâlet  
eylediğinden lisân -ı hâl ba‘zı mertebe ol şeyin aynı gibi bir te‘sîri 
hâiz olmakla insana te‘sîr  eden bir keyfiyyettir. Hutabâ , lisân-ı 
kâle bunu da ilâve ederek sözlerinin te‘sîrini artırmak üzere hîn-ı 
tekellümde bir takım vaz‘iyyât  ve işârâttan istifâde  ederler. Tez-
yînât  ve sanâyi‘ -i nefîsede kullanılan dahî lisân-ı hâldir.

Lisân-ı hâl fakat bir şeyi veyâ bir hiss-i mahsûs u ifâde  edebilip 
mücerred  ve münteza‘  mefhûmları ifâde ve iş‘ârdan kâsırdır.

Lisân-ı kâl – Savt  ve sadâ -yı beşerin sem‘a keyfiyyet  te‘sîrinden 
ibâret olan işârât -ı mahsûsa  ve mevzû‘a  ile ifâde -i merâma hizmet 
eder.

Savt  ve sadâ,  ya eşyânın tesâdüm  ve telâtum u gibi havâdis -i
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tabî‘iyyeden neş’et eder yâhûd hayevânâtın ri’e lerindeki havâ-
nın ihrâcından âlât -ı sadâ’iyye lerinin vaz‘iyyât  ve harekât-ı 
muhtelife siyle havâ-yı mezkûru suver -i muhtelifede tehzîz et-
melerinden hâsıl  olur: 

Bunun birincisi ya‘nî eşyânın hareket  ve tesâdümünden 
neş’et eden sadâlar dahî ba‘zı havâdisin vukû‘una işâret ve 
alâmet  olabilir. Meselâ bir şırıltı bir şeyin akmakta olduğuna 
ve bir nev‘  gürültü bir arabanın geçmekte bulunduğuna birer 
emâre  ve alâmettir. Ve bir hayevânın sadâsı dahî ol hayevâ-
nın hiss-i derûnuna mütevâfık olup bir ızdırâb  veyâ rahatı ve 
meyil veyâ nefretini müş‘ir  olabilir. Lâkin bunların hiç birisi 
sahîhan ve tamâmen ta‘yîn  etmediklerinden lisân -ı hâl kabî-
linden olurlar.

Lisân-ı kâl mu‘ayyen ve mahsûs  olan esvât-ı beşer den kavâ‘id -i 
mu‘ayyeneye mutâbık  olmak üzere teşekkül eder. Ve savtın bu 
keyfiyyeti zihinde mahfûz  olmak lâzımdır ki bu mahfûza tatbîk 
ile mesmû‘âtın me‘ânîsi fehm  olunur. Ve bunun için lisân -ı kâl 
işârât -ı mahsûsanın hıfzıyla berâber isti‘mâlinde melekeye tevak-
kuf eder. Vâkı‘â insan içinde bulunduğu kavmin lisânını haberi 
olmaksızın ta‘allüm eder ise de diğer bir kavmin lisânını ahz ve 
tekellümde bu ta‘lîmin lüzûmu zâhir  olur.

Savtın keyfiyyet -i mahsûsa ve mu‘ayyene-i mezkûresi hurûf-
tur: Elfâz ve kelimât  bunlardan teşekkül eder. 



ل471 ان ا



472 KİTÂB-I SÂLİS: USÛL - Mantık ve Metodoloji

Hurûfun telaffuzundaki ihtilâf  âlât -ı sadâ ’iyyenin evzâ‘-ı mah-
sûsasından ileri gelir. Ve işbu âlât birçok vaz‘iyyetler ile bilmekle 
bundan birçok hurûf  ve esvâtın husûlü mümkün  olacağı anlaşı-
lir. Lâkin bunlardan isti‘mâl  olunanları mahdûd  ve mu‘ayyendir. 
Arabî  gibi bir büyük lisân  yirmi şu kadar harften teşekkül etmiş-
tir.

Elsine-i muhtelifenin her birinde isti‘mâl  olunan harflerin ade-
di muhtelif olduktan başka ba‘zı lisânlarda bulunan ba‘zı harfler 
diğerlerinde bulunmaz. Meselâ Çin  lisânında (R) harfi yoktur. 
Lâkin ba‘zı ehl-i elsine  (A) gibi ba‘zı harflerin, insanın savt-ı ta-
bî‘iyyesine muvâfık olmasından dolayı, her lisânda bulunduğunu 
beyân  ederler.

Bir lisânın elfâz  ve kelimâtının me‘ânîsi zihinde mahfûz  ol-
makla onları iş‘âr  etmek üzere mevzû‘  olan hurûf  ve işârât  ol 
mahfûzu ihtâr ve istihzâr eder ve bu sûretle insan merâmını ba‘zı 
işâretler ile levâyıh  ve evrâk a koyarak gâibe dahî îsâl  ve ifâde  ede-
bilir: İşte bu işârete dahî resm-i hat  denilir.

Resm-i hat – Yâ (hiyeroglif ) resm-i hattı gibi doğrudan doğru-
ya ba‘zı eşyâ ve mefhûmları ifâde  eder yâhûd hadd-ı kitâbet  gibi 
eczâ -yı kelimât   olan hurûf  ve esvâtı ifâde eder.

Hiyeroglif işârâtı iş‘âr  edeceği eşyâ ve evzâ‘ın bir nev‘  resim ve 
sûreti demek olduğundan lisân -ı hâlin ifâdesine muvâfık
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ise de lisân-ı kâlin ifâdesinde diğeri ona tefevvuk eder. Ve elifbâ 
hattında her harf bir sadâya işâret olmakla onların terkîbiyle elfâz  
ve kelimât  iş‘ar olunur.

Çin  lisânı gibi ba‘zı lisânlar vardır ki hurûf  ve elfâz -ı basîta-
dan ya‘nî birer sadâdan ibâret bulunan elfâzdan terekküb  eder. 
Ve bu sadâlar münferid  bulundukları hâlde bir çok ma‘nâlara 
delâlet  edebilip terekküb eylediklerinde tahassus  ve birer ma‘nâda 
takarrur ederler. Bu nev‘  lisânlara elsine -i basîta denilebilir.1 Bu 
lisânlarda fi‘l yoktur, fi‘lin ifâde  edeceği ma‘nâ  muhtelif sadâlar-
dan terekküb eden cümlenin sûret  ve hey’et -i tertîbinden istihrâc  
olunur.

Ve Urâl ve Altay  (veyâ Tûrân ) akvâmının ve Japonlar ın ve 
Amerikalılar ın ve Afrikalılar ın bir takımlarının lisânlarında ise 
cevâhir-i kelimâttan ibâret olan sadâlara ba‘zı edevât  ilâve oluna-
rak ef‘âlin tasrîfât -ı muhtelifesi hâsıl  olur. Ve bu lisânlara elsine -i 
tasrîfiyye  denilebilir2. Bunlardan Urâl ve Altay elsinesi bir âheng-i 
mahsûs   ile temeyyüz  etmiştir. Ya‘nî bu lisânlarda herhangi bir ke-
lime yâ hurûf -ı hafîfe  veyâ hurûf-ı sakîle den

1 Elsine-i Basîta – Les Languages Isolantes, ou Monosyllabigues
2 Elsine-i Tasrîfiyye - Les Languages Aggluinantes
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teşekkül edip telaffuz unda bir âhenk  ve bir suhûlet  ve ‘uzûbet  
bulunur. 

Arabî  ve İbrî  ve Hind  ve Avrupâ elsinesi gibi lisânlarda ise ba‘zı 
edevât  kullanılmakla berâber tasrîfât  iştikâk sûretiyle îfâ olunur. 
Bunlara dahî elsine -i iştikâkiyye ta‘bîr  olunabilir.1 

Arabî’de kelimenin mâddesi asılda hurûf -ı musâmete den ibâ-
ret olup2 bunlara müştakkâtta harekât-ı muhtelife ârız olur. Lâ-
kin kelimâtın evâhirine ârız olan harekât kelimâtın cümlelerdeki 
vaz‘ından neş’et eder. Bunun içindir ki lisân -ı Arab ’da i‘râb  ile 
cümle  bahsi birleşerek nahvi teşkîl eylemişlerdir. Hind  ve Avrupa  
elsinesinde ise cevher -i kelimede hurûf-ı musavvete den biri dâhil 
bulunur. 

Tabî‘iyyûn muhtelif lisânların birbirine olan münâsebetini 
tedkîk  ederek, bir asldan teşa‘‘ub etmekle, yekdiğerine ta‘alluk 
ve irtibâtı olanlarını bir sınıfa cem‘  eylemek sûretiyle elsine -i 
âlemi taksîm  eylemiştir. Ve her sınıf aslında elsine-i iştikâkiyye  
sırasına geçtiğini ve bu arada teğayyür  ve teşa‘‘ub ederek tekes-
sür  eylediğini beyân  eylemişlerdir. Vâkı‘â bu sunûfun dahî yek-
diğerine münâsebet  ve ta‘alluku bulunabilmekle nev‘ -i insanın 
aslında

1 Elsine-i İştikâkiyye – Les Languages a Flexions
2 Hurûf-ı Musâmete – Les Consonnes; Huruf-ı Musavvete – Les Voyalles
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bir lisânı olup insanın efrâdı tekessür edip de sunûf-ı muhtelife 
mütemeyyiz oldukça lisânın dahî teşeddüd ve teşa‘‘ub etmesi ta-
bî‘î ve muvâfık-ı hâl  bir emirdir. Lâkin insanın bir asıldan teşa‘‘u-
bunu inkâr edenler elsinenin dahî aslâ yekdiğerinden mümtâz  
birkaç nev‘ addolunmasını iddi‘â  eylerler. Ama elsine-i muhteli-
fenin cümlesinin bir asla ircâ‘ı İlm-i Elsine ’ye daha ziyâde  tevâfuk 
ve tetâbuk  edebilmekle bu keyfiyyet  insanın bir asldan geldiğini 
inkâr edenlerin fikirlerini zayıflaştıracak mevâddan biri addolu-
nabilir. 

Bir kavmin melekât-ı akliyye si ne kadar mükemmel  ise lisâ-
nı dahî o kadar ileri bir mertebede bulunup, iyi bir âletten iyi 
bir iş çıkacağı misillû, iyi bir lisânın dahî fikr  ve nazara medâr -ı 
suhûlet  olacağı zâhir  ise de lisân  ifâde -i merâma bir vâsıtadan ibâ-
ret olduğundan bir kavmin derece -i terakkîsini ta‘yînde lisânı bir 
mikyâs-ı kat‘î olmak lâzım  gelmez. Çinlilerin lisânı elsine -i basî-
teden bulunarak âdî bir lisân addolunmuş iken Çinliler lisânları 
mükemmel olan pek çok akvâmdan evvel temeddün  ve terakkî  
etmiş ve o basît  lisânlarıyla edebiyâta birçok hizmet eylemiş ol-
duklarından başka bugünkü günde dahî lisânları elsine-i tasrîfiy-
yeden ve iştikâkiyyeden bulunân nice akvâma nisbetle pek ileride 
bulunmuşlardır.

İdrâkı mükemmel  olanlar ifâdenin bir çâresini bulabiliyorlar. 
Lâkin idrâk  olunamayan bir şey bi’t-tab‘ ifâde  olunamayacağın-
dan ba‘zı
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akvâm -ı vahşiyyede olduğu gibi lisânları hangi sınıftan olursa ol-
sun meleke  noksân olur. Avustralya elsinesi elsine -i tasrîfiyyeden 
bulunduğu hâlde sâhibleri dört adedinden yukarı sayı sayamazlar.

İmdî lisân  başka idrâk  başka olup birincisi nutk -ı zâhirî  ve 
ikincisi nutk-ı bâtınî  demek olur.

Nutk-ı zâhirî, nutk -ı bâtınînin lisân  ile zuhûra gelmesi ve li-
bâs-ı elfâz  ve hurûf -ı kemmiyyesidir. Bu bir mevhibe-i ilâhiyye dir 
ki nev‘ -i insânı mümtâz  ve feyz-yâb eylemiştir. Hükemâya insanı 
âlem-i ulyâdan sukût etmiş bir nûr veyâ o âlemdeki hayyiz-i ta-
bî‘îsine râğib ve sâ‘î bir mahlûk addettiren işte budur.

Silsile-i hayevânâtın arasında insanın ahvâlini tedkîk  ve ta-
harrî  eden tabî‘iyyûn  fakat onun mükemmel  bir hayevân olduğu 
netîcesine varmışlardır: Binâenaleyh insanı hayevânât-ı sâireden 
temyîz  eden nutkdur.

Ba‘zı gulât-ı mâddiyyûn insanın hayevânât-ı sâireden imtiyâ-
zını inkâr için hayevânatta dahî isti‘dâd -ı nutkun taharrîsine kal-
kışmışlardır: Lâkin bu yolda hiçbir emâreye dest-res olamamışlar. 
Ezcümle bu bâbda pek çok yorulmuş bulunan meşhûr Charles 
Darwin   bir takım vehmiyyât  ile uğraştığı sırada oğlu Francis 
Darwin ’in müsâdif-i nazar  temâşâsı olmakta olan bir nesnâsın 
yevmen mine’l-eyyâm! tegannî 
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eylemekte olduğunu hikâye etmiştir! Çocuğun işittiğini bi’z-
zât  işitmeye muvafık olamayan Darwin için tûtî nin tekellümü 
ma‘lûm  iken sahîh bile olsa nesnâsın tegannîsinde bir garâbet 
yoktur. Lâkin tûtînin bir ta‘lîm netîcesi olan tekellümü bile ol 
hayevânda nutk  isti‘dâdına bir emâre  addolunamamıştır: Nere-
de kaldı ki Darwin’in oğlunun maymun unun tegannisi!

Elsinenin menşei nasıl olursa olsun insan içinde yetiştiği 
kavmin lisânında meleke  kesb eder. Ve bunu da etrâfındaki-
lerden istihsâl  etmekle kavâ‘id -i lisâniyye hâriçten me’hûz  de-
mek olur. Binâenaleyh ulûm -ı tabî‘iyyede olduğu gibi ulûm-ı 
elsinenin mebâdîsi dahî hâriçte taharrî  olunmalıdır. Ama bir 
lisânda melekesi olanlar ol lisânın kavâ‘idini kuvve-i hâfıza la-
rında bulabildikleri cihetle usûl -i elsine  bâdi-i emirde akliyyât 
ile mulâbis olur.

İnsan isti‘mâlinde kesb-i meleke  ettiği bir lisânın elfâz  ve 
kavâ‘idini ta‘lîm ile istihsâl  eylediği hâlde onlardan birçok 
terkîbât  ve müştakkât  istihrâc  etmekle kavâ‘id  ve elfâz-ı mezkû-
re kavâ‘id-i usûliyye  ve müstahrecât  dahî furû‘dur.

Akvâm-ı mütemeddine usûl  ve furû‘a müte‘allık olan 
mevâddı cem‘  ve tedvîn  edegeldiklerinden her lisânın kendine 
mahsûs  olan kavâ‘id , ol lisânın îcâb eylediğine göre tertîb ve 
taksîm  olunmakla her lisânda ulûm -ı lisâniyye başka bir yolda 
olur. Ve ekmel
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ve evsa‘-ı elsine  olan lisân -ı Arabî ’de ise ulemâ -i Arabiyye, kavâ‘i-
dinin cem‘ ve tedvîninde pek ziyâde  ihtimâm eylemiş bulunduk-
larından ol ilimler lisân-ı Ârabî’de pek ziyâde mükemmeldir.

Lisân-ı Arab  usûl  ve kavâ‘idinin mazbûtiyyet ve mükemmeliy-
yeti cihetiyle elsine -i sâireye tefevvuk eylediği gibi ulûm  ve ede-
biyâtca pek zengin bir lisândır. Hele bu lisândaki fesâhat ve belâ-
gat-ı tabî‘iyye pek ileridedir. Bugün en büyük üdebânın şu‘arâ-yı 
câhiliyyeyi taklîd  edebilmeleri büyük bir iştir.

Voltaire, bir havâ-yı şedîdin veyâ mazâyık ve ızdırâbın vehlet-i 
insânın kuvve-i tahayyüliyyesini îkâz eylediğine misâl olmak üze-
re umerâ-i İslâmiyye’den birinin askerini firâr etmekte görmesiyle 
“nereye koşuyorsunuz?” demiş, “düşman o tarafta değildir” deyu 
söylediği sözün tercümesini ityân eylemiştir. Bunu Philon , İlm-i 
Belâgat ’a dâir olup Fransa Akademisi  tarafından mektebler için 
kabûl ve intihâb  olunan kitâbında belâğata ilk misâl üzere belâ-
ğatın ta‘rîfi sırasında îrâd  eyledikten sonra kendisi dahî, Dırâr 
nâm serasker fevt oldukta ümerâ-yı İslamiyye ’den birinin “Dırar 
öldüyse ne var? Allah hayy ve size nâzırdır, yürüyünüz” sözünü 
ityân ediyor. Demek oluyor ki lisân -ı Arab  cümle  ehl-i İslâm’ı 
kelime-i vâhide üzere cem‘eden bir me’haz -ı ilm   ve edeb  olduğu 
misillû Fransızlar  gibi medeniyetin mertebe-i bâlâsında bulunan 
bir kavmin lisânında belâgata edebiyyât-ı Arabiyye  en birinci bir 
misâl olabilir.
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Osmanlı lisânı Türkî  ve Farisî  ve Arabî ’den mürekkeb  bir 
lisândır: Arabî ber-vech-i mezkûr elsine -i iştikâkiyyeden, en vâsi‘ 
ve mükemmel  bir lisândır. Fârisî dahî yine elsine-i iştikâkiyyeden 
bulunân, Hind  ve Avrupa  elsinesi sınıfındandır. Türk lisânı  ise 
elsine-i tasrîfiyyedendir.

Osmânlı lisânında esâsen Türk lisânının kavâ‘idi isti‘mâl  
olunmakla berâber Arabî  ve Fârisînin dahî ba‘zı kavâ‘idi is-
ti‘mâl olunmaktadır. Bu cihetle Osmanlı lisânı pek zengin bir 
lisân  olup her türlü terakkîye müsâ‘iddir. Hele tasrîfât -ı Tür-
kiyye pek muntazam  ve sehlü’l-edâdır.

İngiltere  ulemâsından meşhûr Max Müller  “lisân -ı Türkî ’de 
okuyup yazmakta meleke  kesbine kat‘an meyil ve arzusu olma-
yanlar bile bu lisânın sarfını mütâla‘adan lezzet  ve mahzûziyyet  
kesb edebilirler” diyebileceğini ve bu lisânın usûl -i tasrîfindeki 
besâtat ve intizâmın nazar -ı ehl-i vukûfa çarpmaması mümkün  
olmadığını beyân  eylediği sırada âsâr  ve ahvâl -i şarkıyyenin teteb-
bu‘uyla meşgul bir büyük âlimin, “Türk lisânı  ba‘zı mu‘teber  aka-
demilerin müşâveresinin netîcesi olması tasavvûr olunabilir” de-
diğini nakl  eyledikten sonra hiçbir encümen-i ulemâ , fakat kendi 
tabî‘atlarına müte‘allık olan kanûnlar ile yâhûd ağreb-i kuvâ-yı 
tabî‘iyyeden bulunan bir iktidâr -ı tabî‘i ile sevk olunup
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Tataristân sahrâlarında geşt ü güzâr eden insanın aklının yaptığı-
nı yapamayacağı, yolunda idâre-i kelâm  eylemiştir.

Türk lisânı  Fârisî ve Fransız lisânları gibi elsine -i halliyye-
dendir. Arapça  ve Latince  gibi elsine-i terkîbiyyeden değildir. 
Ya‘nî Latince ve Arapça kelimât  cümledeki vaz‘ına nazaran 
tebeddül ve ma‘nayı tebdîl eyledikleri hâlde Türkçe ’de vesâir 
elsine-i halliyyede kelimenin bulunduğu vaz‘  ve mevki‘den do-
layı teğayyürü yok gibidir. Türkçe bir nahiv  îcâdı tekellüfünü 
ihtiyâr edenler cümlelerin birinde bir kelimenin teğayyürünü 
bulup gösterememişlerdir! Türkçe’de i‘râb  yoktur. “Kitâbı ge-
tir”, “kitâba bak” gibi terkîblerde âhir-i kelime harekelenmiş 
olmayıp fakat kelimeye bir edât  lâhık  olmuş bulunduğundan 
bunlar da i‘râb değildir:

Elsine-i basîta da cümleler (M [م] kelimâtın maddesini iş‘âr  et-
mek üzere)

M+ Me+ Men+…..  (ًم+،َم+م+.....) 

gibi dâimâ gayr-i müteğayyir bulunan cevâhir-i kelimâttan teşek-
kül eder. Elsine-i tasrîfiyyede dahî cevâhire ba‘zı edevât  munzam 
olmakla (işbu edevât B ile iş‘âr  olundukta) kelimât 

M B, B M, B M B, M B B

tarzında bulunur. Elsine-i iştikâkıyyede ise cevher -i kelimât   te-
gayyür etmekle (kelimâtın maddesinin sûret -i tegayyürü x üssü 
ile ifâde  olunmuş olunsa) müştakkât 
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S    SS    SS     S S

M, MB, BM, MBB

yolunda bir takım şekilleri olur.  

Şimdi “kitâba” ve “kitâbı” S
M şekline mi yoksa M B ve M B 

şekillerine mutâbıktır? Eğer birinci sûret  vâki‘ ise bu bir iştikâk 
veyâ i‘râbdır; ikinci sûret ise bir edât  zımmından müstentecdir. 
Hâlbuki ehl-i fennin tetebbu‘  ve tahkîkiyle Türk lisânı  elsine -i 
tasrîfiyyeden bulunduğundan ikinci sûret mureccah ve şîve-i 
lisâna muvâfıktır. Ya‘nî “kitâba bak” ve “kitâbı getir” cümlele-
rinde “kitâb ” kelimesinin zâtına bir teğayyür  ârız olmuş olmayıp 
(kitâb-ı) ve (kitâb-a) yolunda birer edât lâhık  olmuştur ki diğer 
ba‘zı edevât  dahî bunların arasına girebilir, meselâ (kitâb-lar-ı) ve 
(kitâb-lar-a) olur.

Lâkin edât -ı cem‘in mef‘ûliyyet  edâtına tekaddümü dahî cüm-
lelerin terkîbine müte‘allık bir keyfiyyet  değildir. Belki tasrîfe 
müte‘allık ve terkîbde gayr-i müteğayyir bir kâ‘idedendir.

Vâkı‘an kelimâtın zâtı teğayyür  etmemek üzere terkîbâtta 
mevki‘lerinin tebeddülünden nâşî ba‘zen ma‘nâca ihtilâf  bulun-
duğuna dâir Türkçe ’de dahî birkaç şeyler bulunabilir ise de bu 
misillû cüz’iyyât  Fransız grameri ne ilâve olunmuş bulunan (sen-
taks) gibi lisânımızın sarfında bir cümle  bahsini teşkîl edebilirler. 
Ama Türk lisânında dahî bir
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nahiv  îcâdını müstelzim  olmazlar! Lisânımızda İlm-i Belâgat’a 
müte‘allık ba‘zı nüktelerden dolayı ba‘zı cümlelerde kelimâtın 
mevki‘lerini tebeddül eder ise de kendilerine hiçbir hâl ‘ârız ol-
maz. Meselâ, “bugün falan efendi ile gezmeye gideceğim” denile-
cek yerde, “bugün gezmeye falan efendi ile gedeceğim” denilmesi 
berâber gezmeye gidilmenin falan efendiye kasr olunması gibi bir 
nükteye mebnî olup bu ise kâ‘ide-i terkîbe değil muktezâ -yı hâle 
müte‘allık ve İlm-i Belâgat’a âid olmuş olur.

Türk lisânında müzekker  ve müennes  de yoktur: Amerikalı 
meşhûr mu‘allim Whitney müzekker ve müennesden bahsettiği 
sırada, kendi lisânları (İngiliz Lisânı ) sınıfından bulunan lisânlar-
da müzekker ve müennesin her sözün isti‘mâlinde nazar -ı mütâ-
la‘aya alınması lâzım  geldiğini ve böylece müzekker ve müennesin 
hadd-i hakîkî si geçildiğini ve henüz bir merd-i fâninin keşf  ede-
mediği bir mülâhazadan nâşî zihindeki şeylerin cümlesini müzek-
ker veyâ müennes addeylediklerini ve İngilizler bu ahvâlin îfâsını 
kısmen terk etmişler iken henüz ba‘zı zamir  ve ism-i işâret lerin 
isti‘mâliyle müzekker ve müennesin temyîzi kâ‘idesini kısmen 
muhâfaza eylemiş olduklarından hâlâ bu lisânda dahî te’nîs  ve 
tezkîr  fikrinin mevcûd  olduğunu, ve Fransızlar  bunu lisânların-
dan terk ve teb‘îd eylemiş bulunduklarını, ve müennes için başka 
ve müzekker için başka zamirler kullanılmasıyla kendilerinin eş-
yânın büyük veyâ küçük ve ihtiyâr veyâ tâze ve uzak veyâ yakın 
ve beyâz
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veyâ siyah olduğuna göre isti‘mâl  olunabilecek bu nev‘  zamirleri 
bulunmaması, ecdâdları bile müennes ve müzekker-i sarfîyi aslâ 
bilmeyen Türk ve Finvâlara garîb göründüğü gibi, Fârisîler dahî 
az garîb görünmeyeceğini, beyân  eyledikten sonra “fi’l-hakîka 
onların hakkı vardır bizim usûlümüz garîb ve lâzımu’l-ıslâh tır” 
diyor.

İstıtrâd

Ba‘zı Avrupa  Hükemâsının Tevhîd-i Elsine Fikri

Bir vakit Avrupa  hükemâsından ba‘zıları elsine -i muhtelifenin 
terkiyle her yerde bir lisân  kullanılmasını tavsiye eylediklerinden 
sulh-i umûmi gibi bu dahî pek çok muharrirlere sermâye-i kîl ü 
kâl olmuş idi. Lâkin muahharan bunların Eflâtûn ’un Medîne-i 
Fâzılası gibi bir hülyâdan başka bir şey olmayacağı anlaşıldı. Şu 
kadar ki bundan mütevellid olup ba‘zı ulemâ -yı cedîdeyi işgâl 
eden bir fikrin terakkiyât -ı ilmiyyeye ve intişâr-ı me‘ârife mu‘â-
venet-i fevka’l-âdesi me’mûl olmakla şâyân-ı dikkattir: Bu da bir 
lisân-ı fen  îcâdıdır.

Her ilmin ıstılâhâtı ol ilmin lisân -ı mahsûsunu teşkîl eyledi-
ğinden insan ol lisâna ne kadar vâkıf olur ise ol ilimde dahî ol 
kadar terakkî  etmiş bulunur. Meselâ Cebir  veyâ Kimyâ ’nın birer 
lisân-ı mahsûsu olup cebirde H S denilen bir kemmiyyet  F S de-
nilen bir kemmiyyet ile cem‘  olunsa netîceye (H+F) S denilmek 
lâzım 
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geleceğini bilmek ol lisâna vâkıf olanlarca kolaydır. Her lafzın bir 
ma‘nâya işâret ve alâmet  olması gibi bu lisânda dahî H ve F ve S 
birer kemmiyyete alâmet olarak ol kemmiyyetleri ifâde  ederler ve 
“+” gibi işâretler dahî kelimâtı yekdiğerine rabt eden edevât  kabî-
linden addolunabilir. Ve yine lisân-ı fenne âşinâ olanlar kimyâca 
azotit-i fidda  denilen cismin hâmız-ı azot  ile hâmız-ı fiddadan 
mürekkeb  olduğunu ve hâmız-ı azotun Kimyâ’da mu‘ayyen olan 
vezn  ve mikdârda azot  ile müvellidü’l-humûza dan ve hâmız-ı fid-
danın dahî fidda ile müvellidü’l-humûzadan mürekkeb bulundu-
ğunu fehm  edebilirler. Ve’l-hâsıl  böyle her fennin lisân-ı mahsûsu 
olup ba‘zısında bu lisân her ne kadar noksân ise de bu dahî o 
ilmin henüz mükemmel  ve muntazam  bir lisân teşkîl edecek de-
recede terakkî edemediğinden olmakla yine ol fennin bulunduğu 
hâle münâsibdir. İşte bu lisân-ı ilmîyi  tevsî‘  ve tetmîm  etmeye 
gayret ile berâber her kavimde sûret -i ifâde ve isti‘mâlini tevhîd 
etmek husûsu ba‘zı ulemâ -yı cedîdenin âmâlindendir.

Ulûm ve fünûn  için böyle bir lisân -ı umûmînin teşkîli ile 
me‘ârifin ta‘mîm  ve tevsî‘inde ne derecelerde istifâde  olunacağı 
ve bu sûretle memâlik-i muhtelifede ehl-i ilim yekdiğerinden 
tamâmıyla haberdâr olarak efrâd -ı insâniyyenin iktisâb -ı sa‘âdet  
ve kemâlâtına daha iyi çalışabilecekleri bu lisândan beklenilen 
fevâ’idin en mühimmidir.

Ehl-i fen  ıslâhât-ı fünûnu mensûb oldukları akvâmın
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lisânlarından aldıkları elfâzdan teşkîl edecek yerde mümkün  
mertebe ifâdesi matlûb  olan mevâdda bi’t-tab‘ mutâbık  ve 
mülâyim  olmak üzere ta‘yîn  edecekleri elfâzdan teşkîl ederek 
ve kavâ‘idini dahî tertîbât-ı mantıkıyyeye tevfîk eyleyerek her 
ilme şâmil  bir lisân  istihzâr edebilirler. Ve böyle bir lisânın te-
kellümü i‘mâl-i fikr e mutâbakat  edeceğinden sâde ve sehl bir 
lisân olmuş olur. Ve elsine -i muhtelife hakkında bu lisândan 
ta‘bîrât-ı umûmiyye  bulunacağından sâir her hangi bir lisânı 
öğrenmek husûsunda dahî bir tarîk-i suhûlet  bulunmuş olur. 
Yine bu lisân akvâm -ı muhtelifenin sûret -i telaffuzlarına şâ-
mil olan kavâ‘idi dahî ifâde  edeceğinden esâmî-yi memâlik ve 
büldânın ve mevâdd-ı târîhiyyenin doğruca kırâat  olunabil-
mesi için mehâric-i esvât  ve hurûf  ta‘yîn olunarak bu lisânın 
kitâbet -i mahsûsasına tevfîk olunmak mümkündür.

İşte ehl-i elsinenin tecdîd -i lisân   hakkındaki fikirleri böyle 
neşr-i ma‘ârife hizmet nokta-i nazarından bir fikir olup ıs-
tılâhât -ı fenniyyenin ta‘mîminden ibârettir, yoksa bizde ara-
sıra zuhûr eden ba‘zı ehl-i hevâ nın lisân-ı kavmi tecdîd ve 
resm-i hattı tağyîr  arzusu misillû bildiğine bilmediğine taklîd  
etmek fıtrat ından ileri gelme bir şey değildir.

İmdî ehl-i ulûm -ı elsinenin böyle bir lisân -ı fen  îcâdı fikri 
imkânsız addolunamayıp bunda mebde-i tûl olacak bir hatt-ı 
nısfı’n-
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nehâr ta‘yîni kadar bile su‘ûbet yoktur derler. Bu bâbda asr-ı 
hâzır erbâb-ı fünûnundan ba‘zıları sırf himmet etmekten hâlî 
olmayıp tavsiye eyledikleri lisânın ba‘zı eczâsını dahî tertîb ve 
iş‘âr  eylemişler ise de ne fâide  ki efkâr -ı mahsûsalarına gale-
be ile sûret -i tabî‘iyyenin istihsâline muvaffak olamamışlardır: 
Max Müller ’in dediği gibi Tataristan  çöllerinde gezen akvâmın 
tertîb eylediği bir lisânı encümen-i dâniş lerin vaz‘  ve tertîb ede-
meyeceğine nazaran müceddidîn-i lisân-ı fennin îcâd edecek-
leri şey dahî büsbütün elsine -i mevcûdeye mugâyir olamayıp 
onların eczâsından teşekkül edecek ve fakat yeni bir tesviye 
görecek bir şey olacak ise de eczâ -yı mezkûrenin elsine-i âlem 
içinden intihâbı bir sûret-i ma‘kûle ve matbû‘ada olmak lâ-
zım  geleceği zâhirdir. Yoksa onların yaptığı gibi ekserî Latin 
lisânından olan eczâ-yı elsine-i tasrîfiyyedeki gibi ba‘zı kavâ‘id  
ile cem‘  ederek teşkîl olunacak Latince  kırması bir lisân hiçbir 
vakit mazhar-ı kabûl-i âmme olmasa yeri vardır.
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KİTÂB-I RÂBİ‘

SAFSATA 

Bâb-ı Evvel

Galatât

Sıdk ve savâba tevassul için hatâ ve galattan sakınmak lâzım  
gelir. İşte Mantık ’ta safsatadan bahs olunmasının sebebi budur. 
Bir emrin hatâ olduğunu temyîz  edemeyenler için ol hatâya 
dûçâr olmak kolaydır. Binâenaleyh hatâyı dahî bilip ondan mü-
cânebet etmelidir. Ama hatânın sebeb-i aslîsini aramak ahvâl -i 
nefse dâir olan ulûma müte‘allık olduğundan Mantık’ta ondan 
bahsolunması ma‘lûmâtın mertebe-i sıhhatini ta‘yîn  ve galatât  ve 
cehliyyâttan temyîz içindir. 

İmdî hatâ ya bedîhî  olur veyâhûd nazarî  olur. Lâkin her iki hâl 
de bir tasdîki mütezammındır. Mücerred hasmı tağlît  için îrâd  
olunan kazâyâ -yı kâzibe yi kâili tasdîk  etmese bile tasdîk ediyor 
imiş gibi göründüğünden ve âharı onu tasdîke da‘vet eylediğin-
den her hâlde bunlar da tasdîkâttandır.

Ta‘rîf bir şeyi zihinde tasvîrden ibâret olmakla onun hatâ 
ve savâbı olamaz. Şu kadar ki şurûtunu câmi‘  olarak bir fesâdı 
müstelzim  olmaması meselâ efrâdını câmi‘ ağyârını mâni‘ bu-
lunarak
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devr  veyâ teselsülü müstelzim olmaması aranır. İşte ulûm  ve 
fünûndaki her türlü tasavvurât bu kabîlden olup şurût -ı mezkû-
reye muvâfakatı lâzım  gelir ve şurût-ı lâzıme sini câmi‘ olmayan 
tasavvurât ulûm ve fünûna dâhil olamayacağından bu misillûleri 
reddolunur. 

Hulâsa-i kelâm  galatât  ve mugâlatât  tasdîkâttan olur. Nazar-ı 
fâsid ile suver -i edillede vâki‘ olan galatât ya Mantık ’a mürâ‘at-
sizlikten ileri gelir veyâhûd hasmı tağlît  için erbâb-ı mugâlata  
tarafından ihtirâ‘ olunur. Galatât-ı bedîhiyye ise galat-ı histen 
ibârettir. Bedîhiyyât-ı akliyye  isbâttan müstağnî olup aklın 
ahkâm -ı kat‘iyyesinden olduklarından onlarda galat olmaz ve 
bunun içindir ki onları men‘ etmeye âdâb -ı bahsde mükâbere  
denilmiştir.

Lâkin hissiyyâtta umûr-ı âdiyede bile galat vukû‘u ekser olup 
meselâ bir mahalde bulunan iki insanın birinin soğuktan ve di-
ğerinin sıcaktan şikâyet eylediklerinin görüldüğü vardır. Bundan 
insanların kendi hissine i‘timâd  etmesi kâfî olmayıp hissiyyât-
ta sâirlerinin ve ezcümle bu gibi umûrun tedkîk  ve taharrîsin-
de meleke  ve mahâretleri olan ehl-i fünûnun tecrübelerine dahî 
mürâca‘at  etmesi veyâ âlât  ve edevât -ı mahsûsa ile takdîr ederek 
tecrübesini ulûm  ve fünûnun ta‘yîn  eylediği şurût  ve usûle tevfîk 
etmesi gibi tahkîkâtın lüzûmu derkârdır. Âdâb-ı bahs de dahî be-
dîhiyyât-ı hissiyye  ancak ashâbına ilm -i yakîn ifâde  eylediğinden 
başkasının aleyhine delîl  olamadığı

KİTÂB-I RÂBİ‘: SAFSATA 
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ve fakat nâs  beyninde umûmî ve müşterek  olur ise onu men‘ 
etmek dahî mükâbere  olacağı beyân  olunmuştur. Kitâb-ı sânî-
de beyân kılınmış olduğu üzere insanın aslını ta‘yîn edemediği 
galatât -ı hissiyyenin bulunması dahî melhûzdur. Bu ise insanın 
za‘fını bildiren bir şeydir ki insan bundan ibret alır da hissi-
nin ötesinde bulunup haber-i sâdık  ile bildirilmiş olan şeyleri 
inkâr ve istihfâf etmek kibr ve gurûruna dûçâr olmaz ise mat-
lab-ı gâyeye vâsıl olmak isti‘dâdını kesb eder. Ve böylelerinde 
o hâl za‘fa vukûf  ve vusûl -i maksada bir vesîle ve bir iktidâr  
yerine geçer.

Evet insan bir şeyden aczini anlamak kadar hüner  olmaz bu-
nun içindir ki: 1“دراك إدراك ــ ا ــ   denilmiştir. Ama kavâ‘id -i ’’ا
mantıkıyyeye mürâ‘atsizlik ten veyâhûd taharrî  ve tedkîkte nok-
sândan ileri gelen acz bu nev‘  aczden ma‘dûd olamaz. Ekserî halk 
içinde yetiştikleri ahvâl  ve aldıkları terbiye iktizâsı olarak yâhûd 
öteden beriden işiterek mücerred  taklîd  ile ba‘zı galatâta dûçâr 
olup bunları hakîkat  olmak üzere iddi‘â  ederler ki her hâlde insa-
nın kendisini mümkün  mertebe olsun bu ahvâlden kurtarmaya 
çalışması lâzımdır. Hattâ bunun içindir ki ekser-i hükemâ  delîlsiz 
bir şeyi kabûl etmeyerek ol emirde her şeyden şübhe  ile sonra her 
birini ta‘yîn  ve isbât  etmek sûretiyle yakînen cezm  etmek tarîkine 
giderler.

İmdî cemî‘-i edillede kavâ‘id -i mantıkıyyeye mürâ‘ât  olunmak 
lâzım 

1 İdrak edememek de bir idraktir. (Çev.)
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geldiği misillû her ilmin müte‘allık olduğu usûle dahî muvâfık 
olması lâzım gelip aksi takdîrinde netîcede galatâta dûçâr olmak 
tabî‘îdir.

Fi’l-vâki‘ bir hâdise-i tabî‘iyye yi ta‘yînde tecrübeye mürâca‘at  
olunmak ulûm -ı tabî‘iyyenin usûlünden olduğu hâlde hârice 
mürâca‘at etmeksizin mücerred  akl  ile böyle bir şeyi halle kalkış-
mak evhâm ve hayâlâtı netîce  verebilir. Ecsâmın cüz’ -i lâ-yete-
cezzâdan terekkübünü bilip anlamak için ma‘lûmât-ı tecrübiyye  
ile berâber aklın isti‘mâli dahî lâzım  iken mücerred müşâhedeye 
istinâd  ile muttasıl -ı vâhid olduğunun bedâhetini iddi‘â  etmek 
bedâheten bir galata uğranılmış olduğuna alâmettir. Bi’l-farz mü-
hendis  şekl-i arâzî yi ölçüler ve âletler ile ta‘yîn  ve kâğıda tersîm  
eder ise de hiçbir vakit eşkâl -i hendesiyyenin tenâsübünü perkâr 
ile ölçerek hükmetmeyip onlara aklen hükmeder. Şekl-i arâzîyi 
ölçmek furû‘dan olup arâzîyi eşkâl-i riyâziyyeye tatbîk ile me-
chûlât-ı kemmiyyenin ta‘yîninden ibârettir. Yoksa ondan maksad  
kavânîn -i riyâziyyenin ta‘yîni değildir.

Bâb-ı Sânî

Mugâlatât

İmdî mukaddemât  sırasına konulan ba‘zı galatât  üzerine binâ-
yı fikir olunmasından cehliyyât -ı mürekkebe hâsıl  olduğu misillû
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edillenin sûret  ve mâddesinde bir fesâd  bulunmasından müsten-
tec hatâlar dahî vardır ki bunlar kavâ‘id -i mantıkıyyeye ri‘âyetsiz-
likten ve sehv ve adem-i dikkatten neş’et edebildiği gibi ekseriyâ 
Sûfestâiyye ’nin yaptığı vecihle hasmı tağlît  ve iskât etmek gara-
zından dahî ileri gelmekle mugâlatât  tesmiye  olunur.

Mugâlatâtın envâ‘ -ı kesîresini ta‘dâd etmeye bu risâlenin ta-
hammülü olmadığından misâl olmak üzere fakat ba‘zıları beyân  
olunacaktır.

Kâ‘ideten kıyâsın hadd-i ekber  ve hadd-i asgar  ve hadd-i ev-
sattan ibâret üç haddi olmak lâzım  gelir iken Sufestâî  ba‘zen buna 
bir had daha ilâve ederek:

  H B dir.
  T E dir.
Öyle ise  H T dir.

yolunda tertîb edip sûret -i kıyâsı ifsâd  etmiş olur. Ba‘zen netîceye 
hadd-i evsatı idhâl ile:

  H B dir.
  B E dir.
 Öyle ise B H dir.

yolunda tertîb ederler. Bunda her ne kadar bir hatâ görünmez 
ise de netîce  mukaddimelerden birinin tekrârından ibâret oldu-
ğundan suâl-i mukadder e cevâb olan netîce delîlden cüz’  olmakla 
bu da musâdere ale’l-matlûb  denilen bir kıyâs -ı fâsiddir. Hadd-i 
asgar veyâ ekberin netîcede
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mukaddimelerde bulunduğundan ziyâde  şümûllü addolunması 
ve iki mukaddime -i sâlibeden netîce istihsâli ve iki mukaddime-i 
mûcibe den netîce-i sâlibe  istihrâcı misillû kavâ‘ide mürâ‘âtsizlik-
ten ilerü gelen bir takım ahvâl  ile dahî kıyâs fâsid olur.

Mukaddimelerin birinde zât -ı mevzû‘a  ve diğerinde unvân-ı 
mevzû‘a nazar  ve i‘tibâr  olunarak netîce -i fâside olunur ki erbâb-ı 
mugâlata  teşvîş-i ezhân a en ziyâde  bu gibi safsataları âlet ederler. 
Meselâ;

 At serî‘u’s-seyr dir.
 At bir kelime dir.
Öyle ise Kelime serî‘u’s-seyr dir.

gibi. Ve yine erbâb-ı mugâlata  turuk -ı ifâde -i merâmdan ve su-
ver -i terkîb-i kelâmdan istifâde  ile bir takım safsatalara kalkı-
şırlar ki bundan tevakkî için lisânın kavâ‘idine ve İlm-i Belâ-
ğat’a mürâca‘at  etmek ve ıstılâhât  ve ta‘bîrât-ı ilmiyye yi dahî 
nazar -ı dikkate almak lâzımdır. Istılâhât-ı ilmiyye ise müte‘al-
lık oldukları ulûmun lisân -ı mahsûsunu teşkîl eden kelimâttır. 
Bir kimse yalnız elfâzını bilmekle bir lisânı söylemeye mukte-
dir  olamayıp kavâ‘id -i lisânı dahî bilmesi lâzım  geldiği gibi bir 
ilmin ıstılâhât ından bulunan ba‘zı kelimâtı ezber  edivermekle 
ol ilimden bahsetmek nîce galatâta meydan vereceğinden böyle 
câhilâne  safsatalara dûçâr olmamak için insan bahsedeceği ilmi 
öğrenmiş olmaya çalışmalıdır.
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Bir kâ‘ide-i usûliyyeden müsâmaha  ederek ba‘zı istisnâ’ât a 
binâ-ı hükm ile yâhûd hakka şebîh olan bir kaziyye -i kâzibeyi 
delîl  getirerek Sûfestâiyye  bi-hasebi’l-mâdde   dahî mugâlata eder-
ler. Meselâ 

Bu cerrâh ameliyyât-ı cerrâhiyye ile bir şahsın vucûduna âlet-i 
kâtı‘a idhâl eylemiş dir.

Ve her kim ki bir şahsın vücûduna âlet-i kâtı‘a idhâl eyler ise 
kanûnen müstehakk-ı cezâ dır.

Öyle ise bu cerrâh kanûnen müstehakk-ı cezâ olmuş dur.

denilse bir safsata  olup cerrâhın maksadı ameliyyât-ı cerrâhiye-
 ye muhtâc olan ol şahsın sıhhat  ve âfiyetini istihsâl  etmek gibi 
bir emr -i hayr olduğu ve kanûnun cezâya mahkûm eylediği fiil 
ise dâimâ bir maksad -ı şerrî mütezammın olan ef‘âlden bulun-
duğu hâlde mugâlit burasını tefrîk edemeyerek, bir işten mak-
sad ne ise hüküm  ona göredir, kâ‘ide-i umûmiyyesinden tecâ-
hül etmiş olur. Mûcib-i cezâ olan ef‘âl cürm kasdıyla veyâhûd 
bilâ-kasd kavânîn  ve nizâmât ve âdâta adem-i mürâ‘ât  ile îkâ‘ 
olunan ef‘âldir.

Mugâlatanın bir nev‘i de mes’eleden tecâhüldür. Ya‘nî sâilin 
suâline mûvecceh olmayan bir cevâb ile mukâbeledir. Meselâ sir-
katle maznûn ve müttehem olan bir kimsenin berâet-i zimetini 
istihsâl  için delâil-i kanûniyye serdi lâzım  gelir iken kendinin mi-
ne’l-kadîm sulhtan ve hukûk-ı ibâda  ri‘âyet  edenlerden bulundu-
ğunu beyân  etmesi gibi.

Ba‘zı mantıkıyyûn diplomât ve avukatların bir mâdde  lehinde 
celb-i
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efkâr  için serd eyledikleri makâlâtı ve meselâ berâet-i zimmete me-
dâr  olacak delâil bulamadıkları vakit avukatların ekseriyâ huzûr-ı 
muhâkemede müttehemin muttasıf olduğu fezâil ve mekârimi 
sayıp dökmesini dahî bu kabîlden addederler: Lâkin bunlar bir 
emr -i hayrın istihsâli için hatâbe ve şi‘r kabîlinden olup mugâlata 
addolunamaz. Zîrâ avukatın onları sayıp dökmesi hâkimi tağlît  
için şâhid-i zûr ikâmesi kabîlinden olmayıp müttehemin hakkın-
da hâkimin rikkat ve merhametini celb ile ol evsâf  ile berâber bir 
cürm îkâ‘-i müttehemin bir mecbûriyyet-i tabî‘iyyesinden veyâ 
bir galat-ı fikirden ileri geldiğini îzâh ile cezâyı tahfîf etmek ve hiç 
olmaz ise bulunduğu hâlin heybet ve nüfûzundan mütelâşî olan 
müttehemi tesliyyeye hizmet eylemek içindir.

Hulâsa-i kelâm  her türlü galatâttan tahallus için kavâ‘id -i 
mantıkıyye ve usûliyyeye tamâmıyla mürâ‘at olunması lâzım  
gelir. Bunun için dahî kavâ‘id-i mantıkıyyeden başka daha ba‘zı 
kavâ‘id-i akliyyeye ri‘âyet  etmek lâzımdır. İşbû kavâ‘id dahî Man-
tık ’ın furû‘undan olan Münâzara ve Cedel kavâ‘ididir.

Âdâb-ı Bahs tesmiye  olunan bu ilimler her bahsin ve her ilmin 
Mantık ’a tatbîkine yardım eden kavâ‘idi câmi‘dirler.

Münâzara’da olduğu gibi Cedel’de nefsü’l-emr  gözetilmeyip 
mücerred  hasmın teslîmine ibtinâ olunduğundan ulemâ -yı a‘lâm 
izhâr-ı savâba medâr  olan münâzarayı tercîh ve takdîm ederler. Ve 
ulûmdan maksad 
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mücerred hak  ve savâbın izhârı olduğundan ister kendi yedin-
de zâhir  olsun ve isterse hasmı yedinde zâhir olsun izhâr-ı hak 
maksadına hizmet etmekten ayrılmağı ve mücerred hasma ga-
lebe için tarîk-i cedeli iltizâm  etmeyi mugâyir-i âdâb  sayarlar. 
Ama edilleyi idrâkten âciz ve kâsır  olanları akılları ereceği sû-
retle iknâ‘ ve ilzâm etmek ve meslek-i hakîkati hedme yürüyen 
ashâb-ı mesâlik-i bâtılaya mukâbele ile meslek-i hakkı muhâfa-
za ve mesâlik-i bâtıla-i mezkûreyi reddeylemek için cedel  tecvîz  
olunabilir.
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LÂHİKA

MANTIĞIN CEBİRE TATBÎKİ

A. Boole  Usûlü

“Boole ” usûlünde “1” hep, “0” hiç işâretidir. Ya‘nî 1, cümle  
efrâdı câmi‘  olan bir kısmı; ve 0, efrâd -ı mezkûreden hiç birini 
câmi‘ olmayan bir kısmı ifâde  eder. Bu hâlde bi’l-farz x1 evsâf -ı 
müşterekesini hâvî olan kısmın cemî‘-i efrâdı

1x

olur. Ve bu 1x bazen fakat x ile ifâde  olunarak 1 ihmâl olunmuş 
olur.

İmdî, “boynuzlu ak koyun” gibi bir tasavvuru ifâde  etmek 
matlûb  olsa bu ta‘bîr  ile Boole ’e göre koyunların içinde ak olanı 
ve ak olan koyunların içinde dahî boynuzlu olanı ifâde olduğun-
dan, koyun 1x yâhûd x olmakla, ak koyun xa, boynuzlu ak koyun 
xad olup işbu ta‘bîr x ve a ve d vasıfları ile mevsûf bulunan efrâdı 
câmi‘  bir kısmı ifâde eder. Bu işârâtın merâtibinin ya‘nî sûret -i 
tahrîrde birinin diğerine tekaddüm ve teahhürünün ehemmiyeti 
yoktur. Binâenaleyh Cebir ’de olduğu gibi Mantık ’ta dahî

1 Bugün Matematik dilinde “x” olarak ifade edilen şey, Arap dilinde ve do-
layısıyla İslam matematik geleneğinde “س - sin” harfi ile gösterilir. Bunun 
sebebi bilinmeyenin “şey” kelimesi ile karşılanması ve kısaltmak isten-
diğinde baş harfi olan “ش  -  şın” ın daha pratik olsun diye noktalarının 
atılmasıdır. Biz metnin çeviriyazısında  س harfini “x” ile, ع harfini “a” 
ile, ص harfini “d” ile ح harfini “c” ile ب harfini “b” ile gösterdik. Eserin 
matematikle ilgili bölümlerini titizlikle okuyan Yrd. Doç. Dr. Elif Baga’ya 
teşekkür ederiz. (Ed.)
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xa = ax

yazılabilir.

Bi’l-farz a ve x ikisi de bir şeyi ifâde  eylemiş olsalar onların 
terekkübünden bir şey çıkmaz. Meselâ bunların her biriyle insana 
işâret olunmuş olsa bu farza göre “insan insan” denilmiş olur ki 
bu da bir tekerrürden ibâret olup hulâsası yine “insan” demektir. 
Bu hâlde Mantık ’ta;

xx = x
yâhûd
x2 = x 

i‘tibâr  olunmak lâzım  gelir.

İmdî “İngiliz ve Fransız,” ve, “İngiliz’den mâ‘adâ Avrupalılar ” 
denilmiş olsa bu bâlâdaki ta‘bîre benzemeyerek bir nev‘  taksîm  
olmuş olur. Ve

x+a  ,  x-a

yolunda ifâde  olunur ve x + a ta‘bîri x ve a kısımlarındaki efrâdın 
cümlesini câmi‘  olup

x+a = a+x

misillû yazılabildiği gibi 

d(x+a)=dx+da

olur ki bu da bir külle lâhik olan bir emrin ol küllün cüz’lerine
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sirâyet eylediğini ifâde  eder. İşte bu sûretle bir kısım  ikiye ayrı-
lacağı gibi bu iki kısmın her birinde bulunan evsâf -ı müştereke 
çıkarılarak netîce  birleştirilebilir.

Cebir  kâidesiyle

0a  = 0

olduğu gibi Mantık ’ta da böyledir. 0a ta‘bîri 0 ve a vasıfl arını haiz 
olan bir kısmın mevcûd  olmadığını ifâde  eder. Kezâlik

1a = a

kâ‘ide-i cebriyesi dahî Mantık ’a muvâfıktır.

Eğer x mevcûdâtın bir kısm-ı mu‘ayyenini ve 1 dahî mevcû-
dâtın küllîsini ifâde  eylese 1–x dahî x’in mütemmimi olan kısmı 
ifâde eder. Ya‘nî 1 kısmını hâsıl  etmek için x’e zamm olunması 
lâzım  gelen mevcûdâtı ifâde eder. İmdî bâlâda mezkûr olan 

x2 = x

mu‘âdelesinden

x2–x = 0

olup bundan dahî

x(1-x) = 0

olur: x(1–x) hâsıl -ı darbı hem x ve hem de 1–x ya‘nî lâ-x olan 
kısım  olup sıfıra müsâvîdir ya‘nî def‘aten x ve lâ-x olacak efrâdı 
câmi‘  bir kısım mevcûd  bulunamaz demek
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olmakla bunun ile tenâkuz  kâ‘idesi ifâde  olunmuş olur.

Kaziyye-i munfasılada x yâhûd a olan şeylerden x olanları lâ-a 
ve a olanları lâ-x olmakla:

x(1-a) + a(1-x)

Ve eğer x ve a ikisi birden bir kısmın efrâdında bulunabilir ise 
bunun ta‘bîri dahî xa olmakla bu da munfasıladan bir cüz’  olup

xa + x(1-a) + a(2 – x)

ve böylece x , a ve d ta‘bîrlerinin üçüne göre dahî (eğer x ve a ve d 
birbirini nakz  ederek bir sınıfta bulunamazlar ise):

x(1-a)(1-d) + a(1-x)(1-d) + d(1-x)(1-a)

Ve eğer x, a, d yekdiğerini nakz  etmeyerek bir kısmın efrâdın-
da bulunabilmeleri muhtemel ise 

xad + x(1-a)(1-d) + a(1-x)(1-d) + d(1-x)(1-a)

Bir kaziyyenin hem mevzû‘u ve hem de mahmûlü küllî  ise ayrı 
ayrı ifâde  olunarak “=” işâretiyle rabt ve teşkîl olunur.

Ve eğer “her insan fânîdir (ba‘z fânîdir)” gibi mahmûl  cüz’î  
ise bu bâbda bir cüz’iyyet alâmetinin isti‘mâli lâzım  olur. Ve bu 
alâmet  dahî y1 olsa: 

a = yx

olup ve eğer kaziyye  munfasıla ise:

1 Matbu metindeki sembol “x” benzeri bir değişkeni ifade ettiği için  “y” ile 
karşıladık. (Ed.)
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x = y[a(1-d) + d(1-a)]

Ve eğer kaziyye  “hiçbir a, x değildir” gibi sâlibe -i külliyye ise 
“her x ba‘zı lâ-a’dır” şekline koyarak ber vech-i sâbık:

x = y(1-a)

Eğer kaziyye  “ba‘zı a, x değildir” gibi sâlibe -i cüz’iyye ise “ba‘zı 
a ba‘zı lâ-x dir” şekline koyarak:

ya = y(1-x)

Hulâsa-i kelâm  eğer kaziyye  mûcibe  ise mevzû‘  ve mahmûlü 
ayrı ayrı ifâde  olunarak mu‘âdele sûretine konulur ve eğer hadler-
den biri cüz’î  ise y işâreti ile iş‘âr  olunur ve eğer sâlibe  ise mah-
mûlü menfî  kılarak mûcibe sûretine koymakla mu‘âdele sûretine 
konulur.

Görülür ki bu sûretle Boole  mantığı kemmiyyete müte‘allık 
olan bir ilme tatbîk etmiş olmayıp işârât -ı cebriyyenin Mantık ’ta 
isti‘mâli sûretinde havâss-ı mantıkîlerini ta‘yîne ve iki mesleğin 
ya‘nî Cebir  ve Mantık’ın kavâ‘id -i muhtelifesini ahkâm -ı akliy-
yeye aynı sûrette tatbîke müsâ‘id olan ta‘bîrâtın taharrîsine çalış-
mıştır.

Boole  bu sûretle Cebir ’deki gibi Mantık ’ta dahî cem‘  ve tarh 
ve mu‘âdelenin bir tarafından diğer tarafına hadlerin nakli gibi 
ameliyyâtı tatbîk eylemiştir.

Lâkin Cebir ’de dx = da olsa bundan x = a
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netîcesi alınabilir ise de Mantık ’ta bu sûret  cârî değildir. Zîrâ bir 
x kısmının cüz’ü d vasfını hâiz olsa işbu kısım  yine d vasfını hâiz 
olan diğer bir a kısmıyla bir olmak lâzım  gelir. Kezâlik x2 = x 
ta‘bîri Mantık’ta cârî olduğu hâlde Cebir’de her zamân  cârî ola-
mayıp fakat

02 = 0
12 = 1

olabilmekle x2 = x mu‘âdelesinin Cebir ’de 0 ve 1 den başka cezr-
leri yoktur. Binâenaleyh Cebir ile Mantık  arasında mutâbakat -ı 
tâmme bulunamamıştır. Lâkin sıdk  ve şümûl  Mantık’ı 0 ve 1 ile 
ifâde  olunarak bu kıymetlere göre Cebir ve Mantık ikisi de aynı 
kâ‘ideye tatbîk olunmuş olurlar.

x+a ta‘bîri1 mübâyeneti ifâde  eder ya‘nî x kısmındaki efrâddan 
hiç biri a kısmında bulunamaz demek olur.

Bi’l-farz f(x) tâbi‘inin ifâde  eylediği

x, 1-x, 1 + x
1 – x , ilâ-âhir.

ve f(x, a) tâbi‘inin ifâde  eylediği

x+a,  x-2a, x + a
1 – 2a  , ilâ-âhir.

1 Şayet bu formül “mübayenet/zıtlık” belirtiyorsa, orijinal metinde 
kullanılan (+) yerine bugün  Matematik’teki eşitsizlik işareti(≠) veya 
Sembolik Mantık ’ta ya da Matematik’in Küme-Bağıntı-Fonksiyon bö-
lümlerinde “birbirini dışlar” anlamını ifade eden bir rumuz takdir edil-
mesi gerekiyor. Biz, müellifin kastetmiş olması muhtemel başka bir mana 
olabileceğini düşünerek metni matbu nüshada olduğu şekliyle bıraktık. 
(Ed.)
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gibi ta‘bîrâtta x yerine 1 konulsa netîce  f(1) ve 0 konulsa f(0) 

olması kavâ‘id -i riyâziyyedendir. Meselâ f(x) ta‘bîri c + x
c – 2x  tâbi‘ini 

ifâde  etse f(1) ta‘bîrinin tâbi‘i c + 1
c – 2

 ve f(0) ın dahî c
c

 olur.

x bir işâret-i mantıkıyye veyâhûd fakat1 0 veyâ 1 gibi kıymet 
almak üzere bir işâret-i kemmiyye olsa f(x) tâbi‘ini bast etmek cx 
+ b(1-x) şeklinde koymak olup c ve b emsâlleri tâbi‘in bu şekli 
müntic  olmasına müsâ‘id olmak üzere ta‘yîn  olunmuştur.

İmdi x bir işâret-i mantıkiyye olmak üzere herhangi bir f(x) 
tâbi‘ini bast etmenin yolunu taharrî  edelim. Bi’l-farz:

f(x) = cx + b(1–x) 

olsa x = 1  için, f(1) = c

ve x = 0, için, f(0) = b

olup c ve b birinci mu‘âdelede mahallerine vaz‘  ile

f(x) = f(1)  x + f(0) (1 – x)

olmakla tâbi‘  bast olunmuş olur.

Meselâ 1 + x
1 + 2x  tâbi‘i bast olunmak matlûb  olsa x = 1 için f(1) = 

2
3  ve x = 0 için dahî f(0) = 1

2  yâhûd 1, olup bundan:

1 Müellif, metin içinde “fakat” kelimesini günümüz Türkçesi’nde kullanıl-
dığı manada kullanmamaktadır. Arapça ’da kullanılan mana olan “sadece/
yalnızca” manasında kullanmaktadır. (Çev.)
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1 + x
1 + 2x  = 2

3  x + 1-x

Şimdi de herhangi bir aded  işârât -ı mantıkiyyeyi hâvî olan 
tâbi‘i bast etmenin tarîkini taharrî  edelim: Tâbi‘-i mefrûz f(x, a) 
gibi iki işâretli olsa evvelâ işbu ta‘bîr  yalnız x in bir tâbi‘i gibi farz 
olunarak ber-vech-i sâbık bast olundukta:

f(x, a) = f(1, a) x + f(0, a)  (1-x) [2]

Sâniyen, f(1, a) emsâli a’nın bir tâbi‘i add ile bast olundukta:

f(1, a) = f(1, 1) a + f(1, 0)  (1 – a) [3]

Kezâlik f(0, a) emsâli dahî bast olundukta

f(0, a) = f(0, 1) + f(0, 0) ( 1 – a) [4]

olup [2] de f(1, a) ve f(0, a) yerine [3] ve [4] deki müsâvîleri vaz‘  
olundukta

 f(x, a) = f(1, 1)  xa + f(1, 0)  x (1 – a) + f(0 , 1) (1 – a)  a + f(0, 
0)  (1 – x)  (1 – a)

olmakla matlûb  hâsıl  olmuş olur. 

Ve x = 1, a = 1 olsa f(x, a), f(1, 1) olup x = 1, a = 0 olsa f(1, 0) 
olur.

Eğer f(x, a), 1 – x
1 – a

 tâbi‘ini ifâde  eylemiş olsa:
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f(0, 1) = 0
0 , f(1, 0) = 0

1  = 0

f(0, 1) = 1
0 , f(0,0) = 1 olup tâbi‘  mefrûzun bastı:

0
0  xa + 0x(1-a) + 1

0  (1 – x)a + (1 – x) (1 – a)

İşte bu usûle tevfîken x, a, d gibi üç işâretli olan tâbi‘ler dahî 
bast olunabilir.

İmdi x ve a’nın bastından hâsıl  olan xa,  x(1 – a),  (1 – x)a,  
(1 – x)  (1 – a) ta‘bîrât-ı erba‘asından xa ta‘bîri def‘aten x ve a 
ile işâret olunan evsâfı hâiz olan eşyâyı ve  x(1-a) dahî fakat x 
vasfını hâiz olup a ile tavsîf olunamayan eşyâyı ve (1 - x)a dahî 
fakat a ile mevsûf olup x ile tavsîf olunamayan eşyâyı ve (1- x) 
(1 - a) dahî ne x ve ne de a ile mevsûf olmayan eşyâyı ifâde  eder. 
İşbû suver -i erba‘a cemî‘-i eşyânın x ve a vasıflarının herhangi 
birini veyâ ikisini de hâiz olup olmayanlarını taksîm  ve temyîz  
eder demek olur.

c, b, t, p birer sâbit  ve kemmî emsâl olduğuna göre y = 0 mu‘â-
dele-i mantıkıyyesi bast olundukta :
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cxa + bx(1 – a) + t(1 – x)a + p(1 – x)(1 – a) = 0

olup bi’l-farz

cxa = 0

olduğu hâlde c emsâli sıfıra mu‘âdil  olmaz ise:

xa = 0

olmak lâzım  gelip bu sûret  hem x ve hem de A kısmında bir ferd  
bulunmadığını ifâde  eder. Ve kezâlik B emsâli sıfır olmasa:

x(1 – a) = 0

olmak lâzım  gelip bu da def‘aten x kısmında bulunduğu hâlde 
A kısmında bulunacak bir ferdin mevcûd  olmadığını ifâde  eder. 
Ve böyle her bir emsâli bir kere sıfıra müncer olacak farz ile y = 0 
mu‘âdelesi tefsîr  olunur ve bu netâyicin hepsi birden mu‘âdele-i 
mezkûrenin tafsîlâtı olmuş olur.

Şimdi de E = 0 mu‘âdelesinin mütemmimi olan y =1 mu‘âde-
lesine nazar  edelim. Bast ile: 

xad + (1 – x)a  (1 – d) + (1 – x)(1 – a)  d + ( 1 – x) 
 (1 – a)  (1 – d) = 1

olsa bu ta‘bîre nazaran: x, a, d evsâfına nisbetle mevcûdât dört 
kısma münkasım  olup birincisi def‘aten x, a, d ile tavsîf oluna-
bilen ve ikincisi a ile mevsûf olup ne x ve ne de d ile mevsûf 
olmayan
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ve üçüncüsü d olup x ve a olmayan ve dördüncüsü dahî ne x ve 
ne a ve ne de d olmayıp bu evsâfa müte‘allık olmayan efrâdı ifâde  
eder.

Şimdi de tâbi‘in herhangi bir p işâret-i mantıkıyyesine müsâvî  
olması demek olan y = p mu‘âdelesini nazar -ı mütâla‘aya alarak x, 
a, d ve p işâretlerini rabt eden bir mu‘âdelenin p ile iş‘âr  olunan 
kısmının diğer x, a ve d ilâ-ahir : ile işârât  olunan kısmı ile olan 
münâsebâtının ta‘yîni matlûb  olsun. Mu‘âdele p işâretine nazaran 
bastolundukta netîcesi:

r p+ r´  p  (1 – p) = 0 [0]

şeklinde bulunup r, r´ diğer işâretlerin tâbi‘i olur. Ve 

r´ = (r´ - r)  p

olmakla bundan

p = r´
r´ – r

İmdî bir mu‘âdelenin taraf-ı sânîsi bast olunsa tafsîlât-ı mantı-
kıyyesi hâsıl  olur demek olur.

Ve eğer x, a, d işâretleriyle diğer 1- p kısmının münâsebeti 
ta‘yîn  olunmak matlûb  olsa [5] mu‘âdelesinden:

1 – p = r
r´ – r

bulunur.
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İmdî p bir kısmın işâreti ve y dahî diğer kısmın tâbi‘i olmak 
üzere p = y şeklinde bulunan mu‘âdelât-ı mantıkıyyenin tafsîlâtı-
nı bulmak matlûb  olsun: p = y mu‘âdelesinin taraf-ı sânîsi tamâ-
mıyla bast olunmuş farz olunsa emsâlleri ber-vech-i zîr dört olur:

Evvelen – Emsâl 1 olup kaziyye  mûcibe -i külliyye olur.

Sâniyen – Emsâl 0 olup kaziyye  sâlibe -i külliyye olur.

Sâlisen – Emsâl ÷ olup bu ta‘bîrin Riyâziyye’de gayr-i mahdûd  
bir kıymeti olduğu gibi Mantık ’ta dahî gayr-i mahdûd bir kısmı 
ifâde  eder. Meselâ “fânî olmayan insan yoktur” kaziyyesini ele al-
sak A “insan”a x dahî “fânî”ye işâret olmak üzere ber vech-i sâbık 
bu kaziyye :

a(1- x)  = 0

olmakla bundan S nin kıymeti istihrâc  olunmak üzere:

a – ax = 0

ve ax = a

ve x = a
a

olup taraf-ı sânî bast olundukta:

x = a + 0
0

(1 – a)

olur. Bu da iş‘âr  eder ki x ile iş‘âr olunan fânî: A ile
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iş‘âr olunan insan ile, insan olmayıp 0
0  emsâl-i gayr-i mahdûde-

sıyla gayr-ı mu‘ayyen bulunan sâir (1 - a) mevcûdâtından ibâret 
olan bir kısımdır ve bu kısım  bâkînin insan olmayan cemî‘-i mev-
cûdâtı câmi‘  olup olmadığı mu‘âdeleye nazaran gayr-i mu‘ayyen-
dir.

Râbian – Emsâl zikr  olunan üç sûretin hiç birine mümâsil  
olmaz ise tafsîli zîrdeki nazariyye  ile olur:

Şöyle ki p ile iş‘âr  olunan bir mecmû‘u ifâde  eden bir y tâbi‘i 
bast olundukta hudûdundan herhangi birinin c emsâl-i kemmiy-
yesi c(1 – c) = 0 sûretini kabûl etmese ol haddin olması lâzım  
gelir.

Meselâ “hayevân-ı nâtık  olan insan ya ebyaz veyâ esveddir” 
ta‘bîrindeki “hayevân-ı nâtık” ve “insan” ile “ebyad” ve “esved” 
mefhûmlarının nisbetlerini ta‘yîn  etmek matlûb  olsun. İmdî

x =  Hayevân-ı nâtık 

a = İnsan

d = Ebyaz

p = Esved

olsa “siyâh insan” ile “beyâz insan”ın mecmû‘u “hayevân-ı nâtık ” 
olduğundan

x = ad + ap

olup taraf-ı sânî bast ile 0 emsâlini hâvî olan haddler ihrâc olun-
dukta: 
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a = 1
2  xdp + xd  (1 – p) + x( 1 – d)  p + 1

0   x(1 – x)  (1 – p) + 
0
0  

(1 – x) (1 – d)  (1 – p) ve 1
2  , 1

0  

emsallerini hâvî olan hadler sıfıra müsâvî  kılınarak:

 a = xd  (1 – p) + xp(1 – d) + 0
0  (1 – x)  (1 – d)  (1 – p) 

[6]

 xdp = 0 
[7]

 x(1 – x)  (1 – p) = 0 
[8]

olup netâyic-i selâse istihsâl  olunmuş olur: Evvelâ “insan” ya “ha-
yevân-ı nâtık -ı ebyaz-ı lâ-esved” veyâ “hayevân-ı nâtık-ı esved-i 
lâ-ebyaz” olup, “hayevân-ı nâtık” olmamakla berâber hem “lâ-e-
byaz” ve hem de “lâ-esved” olan bir şeyin bulunup bulunmadığı 
gayr-ı mu‘ayyen olur [6]. 

Sâniyen hem “ebyaz” ve hem “esved” bir “hayevân-ı nâtık ” 
olamaz [7]. 

Sâlisen hem “hayevân-ı nâtık ” ve hem de “lâ-nâtık” olan bir 
“siyâh şey” bulunmaz [8].

Ve yine misâl-i mezkûrdan “hayevân-ı nâtık ”ın gayrı olan 
mevcûdâtın tafsîlâtı dahî taharrî  olunabilir. Bu hâlde:

1 – a = 1 - x
d + p  = d + p – x

d + p  = 1
2  xdp + 0x  d(1 – p) + 0x(1 – d)p
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+ 1
0   (1 – d)(1 – p) + (1 – x)dp + (1 – x)d(1 – p) + (1 – x)

(1 – d)p + 0
0   (1 – x)(1 – d)(1 – p)

olup emsâli 0 olan hadlerden sarf -ı nazar  ile emsâli 1
2

 ve 1
0

 olan-
lar dahî sıfıra müsâvî  kılındıkta:

(1 – x)dp + (1 – x)  d(1 – p) + (1 – x)(1 – d)  
p + 0

0   (1 – x)(1 – d)
(1 – p) = (1 – x) d + (1 – x)(1 – d)p + 0

0   (1 – x)(1 – d)( 1 – p)

bu dahî: “hayevân-ı nâtık ”ın gayrı olan eşyâya “beyaz” olan 
veyâhûd, “lâ-ebyad” olarak, “esved” olan eşyâ olup “la-ebyad” ve 
“lâ-esved” olan bir kısmın bulunup bulunmadığı gayr-ı mu‘ayyen 
olur.

İşte bunlar hep bir kaziyyenin suver -i muhtelifesi olup bu 
mezkûr olan sûretlerden daha başka tafsîlât dahî istihrâc  oluna-
bilir ise de hisâb-ı mantıkıyyenin vüs‘at-ı cereyânını göstermeye 
bunlar kâfîdir.

Böylece bir kaziyyenin haddleri beynindeki nisbetin tafsilâtı 
istihrâc  olunabildiği gibi müte‘addid  kaziyyelerin münâsebe-
tinden dahî netâic  istihsâl  olunabilir. Ve bu vecihle kaziyyelerin 
terkîb ve te’lîfi bir
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kıyâs  demek olayacağından bunda ol emirde aranacak şey hadd-i 
evsatın ihrâcından ibârettir:

İmdî f (x) = 0 mu‘âdelesinin taraf-ı evveli bast olundukta:

f(1)  x + f(0)  (1 – x) = 0

Yâhûd

{ f(1) – f(0) } x + f(0) = 0

binâen‘aleyh

x= f(1)
f(0) – f(1)

ve

1 – x = f(1)
f(1) – f(0)

ve burada istihrâc  olunmuş x ve 1 – x nin kıymetleri (206. Sâhi-
fede mezkûr olan) x(x - 1) = 0 mu‘âdele-i esâsiyyesinde mahalline 
vaz‘  olundukta

f(0) f(1)
{ f(0) – f(1) }  = 0

Yâhûd

f(1) – f(0) = 0

olur. Ve görülür ki işârât -ı mantıkıyyenin esâsı olan x(1 - x) = 0 
mu‘âdelesi burada kıyâs -ı müsâvâtın
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mukaddime -i ecnebiyyesi makâmında olarak f(x) = 0 mu‘âde-
lesiyle mukaddime-i mezkûre beyninde hadd-i evsat  cebir ve 
mukâbele ile ihrâc edilmiş olur.

Kezâlik

f(1)x + f(0)  (1 – x) = 0

mu‘âdelesi nazar -ı i‘tibâra alınsa = evvelâ x ve ba‘dehû ( 1 – x) ile 
darb  olundukta

f(1)x = 0

f(0)(1 – x) = 0

hall ve bast ile

f(1) = 0
x

 = 0
0

  (1 – x)

f(0) = 0
1 – x  = 0

0  x

olup: “Evvelâ f(1) ile iş‘âr  olunan efrâd  S değildir sâniyen f(0) ile 
iş‘âr olunan efrâd x dir” demek olarak def‘aten f(1) veyâ (0) kı-
sımlarının ikisinde de bulunacak efrâdın vücûdu bu kadar demek 
olur. Yâhûd işârât  ile ifâde  ederek

f(1)f(0) = 0

olur.  

Şimdi de
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f(x, a) = 0

Şimdi mu‘âdelesini nazar -ı mutâla‘aya alalım. Ber-vech-i sâbık 
bu mu‘âdelede A nın mukâbelesinin netîcesi:

f(x, 1) f(x, 0) = 0

olup eğer bu mu‘âdelede a mütevâliyen 1 ve 0’a tahvîl olunarak 
netâic -i müstahsele yekdiğerine sarf  olunsa dahî öyle yapılsa

f(1,1) f(1,0) f(0, 1) f(0, 0) = 0

netîcesi hâsıl  olur.

Bu hâlde y = 0 şeklinde bulunan herhangi bir mu‘âdelenin 
mukâbele olunmak için, taraf-ı evvel tamâmıyla bast ve hâsılı-
nın emsâlleri yekdiğerine darb  ile netîcesi sıfıra müsâvî  kılın-
malıdır.

Bunu bir misâl ile îzâh edelim: “Ecsâm kâbil-i taksîm  olup 
cüz’ -i lâ-yetecezzâdan mürekkebdir ve ecsâm ya mülevven  veyâ 
şeffâftır” ta‘bîrini ele alalım. İmdî:

p = Ecsâm

x = Kâbil-i taksîm  olan eşyâ

t = Cüz’i lâ-yetecezzâdan mürekkeb  olan eşyâ

m= Mülevven

k = Şeffâf

olsa: 
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p = xt{mk + m(1 – k) + k(1 – m)}

yâhûd

p= xt{m + k(1 – m)}

İşte bu ta‘bîrden herhangi bir işâretin ihrâcıyla netîcenin ne 
olacağı ta‘yîn  olunabilir. (Evvelâ) buradan k ihrâc ile p ta‘bîrinin 
tafsîlâtını taharrî  edelim. İmdî mu‘âdelenin her haddi birinci ta-
rafa geçirildikte:

p – xt(m+k–km) = 0

p = 1 farz olundukta taraf-ı evvel p – xt olup k = 0 farzolundukta 
p – xtm olur ve tarîk mukâbele ile: 

(p – xt)  (p – xtm) = 0

yâhûd

p – pxtm – pxt + xtm = 0

olup bundan dahî

p = xtm
xt + xtm – 1

mu‘âdelesi hâsıl  olmakla bast olunarak

p= txm 0
0  tx (1 – m)

bulunup bu dahî: “Ecsâm kâbil-i taksîm  olup cüz’ -i lâ-yetecezzâ-
dan mürekkeb  ve mülevven  olan eşyâ ile, kâbil-i taksîm  ve cüz’-i 
lâ-yetecezzâdan mürekkeb ve bî-levn olup olmadığı gayr-i mu‘ay-
yen olan eşyânın mecmû‘undan ibârettir” demek olur.
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(Sâniyen) x ile p beynindeki nisbetinden sarf -ı nazar  ile k 
ta‘bîrinin t ve m işâretlerine olan nisbetini taharrî  edelim. İşbû

k = x(kt + ktm – tm) = 0

mu‘âdelesinden

x = k
kt + ktm – tm

bulunup bast olundukta

x = ktm + kt(1 – m) + 1
0   k(1 – t) m + 1

0   k(1 – t)  (1 – m) + 0

(1 – k)tm + 0
0  (1 – k)t  (1 – m) + 0

0  (1 – k)  (1 – t)m + 0
0

(1 – k)(1 – t)(1 – m)

olur ve bu da: “Kâbil-i taksîm  olan eşyâ, cüz’ -i lâ-yetecezzâdan 
mürekkeb  ve mülevven  olan ecsâm, ile cüz’-i lâ-yetecezzâdan 
mürekkeb ve bî-levn olan ecsâmdan ibâret olup cisim olmadığı 
hâlde, cüz’-i lâ-yetecezzâdan mürekkeb ve bî-levn olan, ile cüz’-i 
lâ-yetecezzâdan mürekkeb olmayıp mülevven veyâ bî-levn olan, 
eşyânın bulunup bulunmadığı gayr-ı mu‘ayyen olur.”

Buraya kadar beyân  olunan usûl -i mukâbele bir kaziyye -i 
munfasılanın eczâsı hakkında olmakla şimdi de müte‘addid  mu-
kaddemâttan bir kaziyye istihsâl  etmenin suver -i muhtelifesini 
beyân edelim:

Birinci sûret  – eğer y1 = 0 , y2 = 0 ve ilâ-âhir. Birer mu‘âdele-i 
mantıkıyye olup taraf-ı evvellerini teşkîl eden hudûd
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müsbet  olsa bu mu‘âdeleler cem‘  ile bir muâdele teşkîl olunabilir:

Vâkı‘an H  T ta‘bîri tâbi‘inin bastıyla hâsıl  olan hudûdun bi-
rini iş‘âr  eylese ve bt dahî ol hudûdun tâbi‘inin bastıyla hâsıl olan 
hudûd arasında nazarî  olan haddi ifâde  etse bu yoldaki mu‘âde-
lelerin 

y1 + y2 + ... = 0

mecmû‘unun hudûd-ı mütenâzırası 

(c+b+…)t

olur. Lâkin bi’l-farz H ve B emsâllerinin hiç biri menfî  olmadık-
larından mahv olmayıp ancak (c+b+…)t emsâli mecmû‘u mahv 
olduğu vakit mahv olacaklarından ve  mu‘âdelelerinin hadlerinin 
her biri [M] mu‘âdelesinn bastıyla hâsıl  olan ta‘bîrde dâhil bu-
lunur. Bu hâlde [M] mu‘âdelesi müte‘allık olduğu diğer mu‘â-
delâtın tafsîlâtını câmi‘  olmuş olur. 

İkinci sûret  – herhangi  y1 = 0 , y2 = 0, ilâ-âhir mu‘âdelelerinin 
haddleri birinci tarafa nakl  olunmuş olduğu hâlde mecmû‘ -ı taf-
silâtı mu‘âdelât-ı mezkûrenin her birinin murabba‘ının cem‘in-
den hâsıl  olan

y 2
1   + y 2

2  + ... = 0

mu‘âdelesinde muctemi‘ olup bu muâdele onların her bir taf-
sîlâtını hâvî olur.
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Fi’l-vâki‘ y1 = 0 mu‘âdelesi bast ile

c1t1 + c2t2 + ... = 0

olsa   = 0 mu‘âdelesi bast olundukta

c1t2
1   + c2t2

1   + ... = 0

olmakla her birinin bir yolda hudûddan teşekkül eylediği görü-
lür. Ve y2 = 0 mu‘âdelesi için dahî böyle olmakla

y2
1   + y2

2   + ... = 0

mu‘âdelesinin tafsilâtı

y1 = 0 , y2 = 0, ilâ-ahir

mu‘âdelâtının tafsîlâtının mecmû‘u olmuş olur (cebirin tatbîkât-ı 
mantıkıyyesinde  x2 = x olduğunu bu gibi yerlerde derhâtır et-
mek lâzımdır.)

Üçüncü sûret  - Murabba‘ını alarak veyâ diğer bir sûretle bir 
mu‘âdele hâsıl -ı bastındaki emsâlleri müsbet  olacak bir şekle ko-
nulabilir ise ol mu‘âdelenin mukâbelesiyle istihsâl  olunan cemî‘-i 
mu‘âdelât-ı müştekka diğer mu‘âdeleler ile dahî cem‘  olunabilir:

Farz edelim ki y = 0 mu‘âdelesi bir x işâretiyle mukâbele olun-
sun. Onun taraf-ı evvelinin hâsıl -ı bastında (bi’l-farz) menfî  bir 
emsâl bulunmadığından1:

1 226. sayfa ile 236. sayfalar metinde karıştırılmış, yani yerleri değiştirilmiş. 
Biz 236. sayfayı 226’ya, 226. sayfayı da 236. sayfaya yerleştirdik. (Çev.)
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y1x + y2(1 – x) = 0 1

Yazılabilmekle y1 ve y2 nin her biri

c1t1 + c2t2 + ... + cαtα

Şeklinde bulunur. Ve zikri sebkat eden usûl  mukâbele ile

y1 y2 = 0

Olup    hâsıl  darbında   nin hiçbir menfî  emsâli bulunmaz. Ve 
işbu y1 y2  = 0 mu‘âdelesi emsâlleri müsbet  bulunan sâir cemî‘-i 
mu‘âdelâta zammolunabilir ve netîce  ol mu‘âdelelerin tafsilâtın-
dan terekküb  ve teşekkül eden tafsilâtı hâvî olur:

Meselâ şu zîrdeki kaziyyeler mukaddime  olsun: 

1. Müteşâbih  olan eşkâl , mütenâzır olan zâviyeleri müsâvî  ve 
mütenâzır olan dıl‘ları mütenâsib olan eşkâldir.

2. Mütenâzır  olan zâviyeleri müsâvî  olan müselleslerin mü-
tenâzır olan dıl‘ları mütenâzır olurlar.

İmdî 

x = Müteşâbih  

t = Müselles

k= Mütesâvi’üz-zevâyâ 

m = Adlâ‘-ı mütenâsib

olsa mukaddimelerden 

x = km

tk  = tm

1 Matbu nüshadaki denklemde bir eksiklik veya hata var gibi görünüyor. 
Parantezin dışına konulan (x) sembolünün parantezin içinde olması gere-
kir. Bu nedenle biz metni bu doğrultuda latinize ettik. (Ed.)
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olup işbu mu‘âdelelerin haddleri taraf-ı evvele nakl  ve murab-
ba‘ları ahz ile cem‘  olunsa:

x+km+2kmx+tk+tm-2tkm=0

İmdî işbu mu‘âdeleden

x = tk + km + mt + tkm
2km - 1

olup bundan dahî

1 – x = km – tk – mt + 2tkm – 1
k2m – 1

olur. Ve bunun da taraf-ı sânîsi bast olundukta

1 – x = 0tkm + 2tk(1 – m) + 2tm(1 – k) + t(1 – k)(1 – m) + 0(1 – t)
km + (1 – t)k(1 – m) + (1 – t)m(1 – k) + (1 – t)(1 – k)(1 – m)

Emsâlleri 0 olan haddler terk ve emsâlleri 2 olan haddler 0’a 
mu‘âdil  kılındıkta

1 – x = t(1 – k)(1 – m) + (1 – t)k(1 – m) + (1 – t)m(1 – k) + (1 – t)
(1 – k)(1 – m)

tk(1 – m) = 0
tm(1 – k) = 0

olup tafsilâtı: Evvelâ – mütenâzır olan zâviyeleri müsâvî  olmayan 
ve mütenâzır olan dıl‘ları mütenâsib bulunmayan müsellesler eş-
kâl -i müteşâbiheden değildirler.
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Sâniyen – Mütenâzır  olan zâviyeleri mütesâvî olduğu hâlde 
mütenâzır olan dıl‘ları mütenâsib olmayan müselles yoktur.

Sâlisen – Hem mütenâzır olan zâviyeleri gayr-ı mütesâvî ve 
hem de mütenâzır olan dıl‘ları mütenâsib bir müselles yoktur.

İşte buraya kadar beyân  olunan mevâd  hep şartıyye-i munfası-
la sûretinde olan kaziyyeler hakkında olup Boole  kazâyâ -yı ham-
liyye  ve şartıyyenin aksâm-ı müte‘addidesini dahî Cebir ’e tatbîk 
eylemiş ise de cümlesi esâsen şu beyân olunan tarzdan hâric  ol-
madıklarından burada Boole usûliyle Mantık ’ın Cebir’e tatbîki 
husûsunda bu kadarcık ile iktifâ ve gûyâ bu bâbda mezkûr tarîk-
ten daha başka ve mükemmel  bir tarîk bulmuş olup Boole’ün şâ-
kirdi bulunan Stanley Jevons ’un usûlünü dahî muhtasaran beyâ-
na ibtidâr olunur.

B.

Stanley Jevons  Usûlü

Stanley Jevons  usûlünce haddler hurûf  ile iş‘âr  olunduğu hâlde 
ol haddlerin menfîleri herhangi bir sûretle tefrîk ve temyîz  edil-
mek üzere yine ol hurûf ile ifâde  olunur. Meselâ “insan” c ile iş‘âr 
olundukta “lâ-insan”  ile iş‘âr olunur.

Bir ta‘bîrin iş‘ârı onun hudûdunu iş‘âr  eden işâreti yan yana 
yazmak iledir. Meselâ “altın sarı bir ma‘den olup
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harâret  ve elektriği nâkil ve sıklet-i izâfiyyesi 20,688 dir” 
ta‘bîrini iş‘âr etmek matlûb  olsa c “ma‘den”i ve b “sarı”yı ve t 
“nâkil-i harâret  ve elektrik ”i ve y dahî “20,688 sıklet-i izâfiy-
ye sini” iş‘âr eylese hbty ta‘bîri def‘aten c ve b ve t ve evsâfıyla 
muttasıf olan kısmı ifâde  eder. Ve eğer bu evsâftan fakat y den 
başkasını hâiz olan bir kısmı ifâde etmek matlûb olsa cbt sû-
retinde ifâde olunur.

Terâkîbde sarf  ve nahv ile mu‘ayyen olan evzâ‘dan sarf-ı na-
zar  olunsa mantıkca bu işârâtın merâtibinin ehemmiyeti yoktur. 
Meselâ cbt veyâ btc veyâ ctb veyâ tcb veyâhûd tbc yazmanın farkı 
yoktur.

Bir işâretin tekerrürünün dahî hükmü yoktur. Meselâ “insan” 
demekle iki kere “insan insan” demek arasında fark yoktur. Bu 
hâlde

c = cc = ccc ...

c´= c´c´ = c´c´c´
Stanley Jevons , Hamilton  ve Boole ’ün yaptıkları gibi mah-

mûl -i kaziyyenin kemmiyyetini ta‘yîn  ederek kazâyâ -yı mu‘âdele 
sûretine vaz‘  ile mevzû‘  ile mahmûlü “=” işâretiyle rabt eder ise de 
müsâvât-ı mantıkıyyeyi
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müsâvât-ı âdiye ve müsâvât-ı cüz’iyye ve müsâvât-ı mahdûde diye 
üç taksîm  eyler.

Müsâvât-ı âdiye c = b sûretinde olup kıyâs -ı müsâvâtın mu-
kaddemâtı olan kaziyyeler ve milh-i âdî “klor sodyumdur”, “insan 
hayevân-ı nâtıktır”, “müşterî (mevkib-i şemsdeki) seyyârâtın en 
büyüğüdür” misillû olan kazâyâ -yı tabî‘iyye ve kazâyâ-yı cüz’iyye 
bu kabîldendir.

Müsâvât-ı cüz’iyye c = cb şeklinde olup Stanley Jevons  kazâyâ -
yı hamliyyeyi bu kabîlden addeder. Ve bu takdîrce kaziyye -yi 
hamliyye , zâtü’s-sedy  = zâtü’s-sedy olan zû-amûd-ı fıkarî sûretin-
de olmuş olur.

Müsâvât-ı mahdûde cb = ct sûretinde olup ba‘zı şeylerin ba‘zı 
ahvâl -i mahsûsada olan müsâvâtlarını ifâde  eden kazâyâ  bu kabîl-
den olur. Meselâ:

c = Sulb
b = Altın
t = Mutatarrak 

olsa fakat c hâlinde b = t olmakla bu dahî

cb = ct

sûretinde ifâde  olunur.

Bir kaziyye -yi sâlibe  dahî mûcibe  sûretinde ifâde  olunabilir.

Meselâ: 
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c = Hadîd 
b = Seyyâl 

olmak üzere “hadîd seyyâl  değildir” kaziyyesi

c = cb´

sûretinde ifâde  olunabilir. Ve menfî  hadler arasında dahî

c´ = b´
c´ = c´ b´

c´ b´ = b´t´

sûretlerinde olarak müsâvât-ı âdiyye ve cüz’iyye ve mahdûda bu-
lunabilir.

Cemî‘-i kazâyâ  mu‘âdelâttan ibâret olmakla, kıyâs ; ma‘lûm  
olan nisbetlerden mechûl olan nisbetlerin istihrâcından ibâret 
olmuş olur. 

İmdî c = b müsâvât-ı âdiyyesinden

ct = bt

olur. Meselâ 

Nebâtât  = Hâmız-ı karbonu tahlîl eden ecsâm olsa :

Nebâtât -ı hurdebînî  (mikroskobiyye) = Hâmız-ı karbonu 
tahlîl eden ecsâm-ı hûrdebîniyye olur, ve c = cb müsâvât-ı cüz’iy-
yesinden dahî

ct = ctb  

olur.



ل575 ان ا



576 LÂHİKA: MANTIĞIN CEBİRE TATBÎKİ - Mantık ve Metodoloji

Kâsib-i tasdîk  – 

Birinci sûret  – İki müsâvât-ı âdiyyeden netîce  almak:

c = b
b = t

olsa c = b müsâvâtından b yerine müsâvîsi olan t vaz‘  olundukta

c = t

olur. Meselâ:

İnsan = Hayevân-ı nâtık 

Hayevân-ı nâtık  = eşref-i hayevânât

Öyle ise; İnsan = Eşref-i hayevânât

İkinci sûret  – Bir müsâvât-ı âdiyye ile bir müsâvât-ı cüz’iyye-
den netîce  almak:

c = b

b = bt

olsa c = b müsâvâtında c nin diğer müsâvâtındaki bt müsâvîsi vaz‘  
olundukta

c = bt 

olur. Meselâ:

Avrupa ’nın en yüksek dağı Mount Blanc (Ak Dağ)

Mount Blanc = Kar ile mestûr olan bir dağ

Öyle ise; Avrupa ’nın en yüksek dağı = Kar ile mestûr olan bir 
dağ
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Üçüncü sûret  – İki müsâvât-ı cüz’iyyeden bir müsâvât-ı cüz’iy-
ye istihrâc  etmek olup bu da kıyâs -ı iktirânînin şekl-i evveli kabî-
lindendir. İmdî;

c = cb
b = bt

Öyle ise c = c de b nin bt müsâvîsi vaz‘  olundukta

c = cbt

olur. Meselâ:

Sodyum = Ma‘den-i sodyum

Ma‘den = Ma‘den-i nâkil-i elektrik 

Öyle ise: sodyum = ma‘den-i sodyum nâkil-i elektrik 

Dördüncü sûret  – İki müsâvât-ı cüz’iyyeden bir müsâvât-ı 
âdiyye istihrâcı:

c = cb

b = cb

olsa c = cb de cb yerine müsâvîsi olan b vaz‘  olundukta

c = b olur. Meselâ: 

Müselles-i mütesâviyü’l-adlâ‘ = Müselles-i mütesâvi’i’z-zevâyâ 
ve’l adlâ‘

Müselles-i mütesâviyü’z-zevâyâ = Müselles-i mütesâviyü’l-adlâ 
ve’z zevâyâ

Öyle ise: Müselles-i mütesâviyü’l-adlâ‘ = Müselles-i mütesâvi-
yü’z-zevâyâ

Beşinci sûret  – İki müsâvât-ı cüz’iyyeden bir müsâvât-ı mah-
dûde istihrâcı. İmdî; 
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b = cb

b = tb

olsa b = t de b yerine müsâvîsi olan cb vaz‘  olundukta

bt = bc

olur. Meselâ;

Civa = Ma‘den-i civa

Civa= Civa harâret -i ‘âdiyyede sâyil

Öyle ise ma‘den-i civa = Civa harâret -i ‘âdiyye sâyil

İmdî Stanley Jevons  buraya kadar beyân  olunan suver -i kâ-
sib-i tasdîki, müsâvât-ı hudûd-ı muhtelife beynindeki müsâvâtı, 
kânûn-ı tasdîke tatbîkten ibâret add ile bunlar gibi kazâyâ -yı 
munfasılanın dahî kânûn-ı tasdîke tatbîkiyle netîceler alınabile-
ceğini beyân eder:  

Meselâ;

[1] Demir bir ma‘dendir.

[2] Bir ma‘den bir unsurdur.

Mukaddimelerinden;

[3] Demir bir ma‘den-i unsurdur.

[4] Yâhûd bir ma‘den-i lâ-unsurdur.

[5] Yâhûd bir lâ-ma‘den-i unsurdur.

[6] Yâhûd bir lâ-ma‘den-i lâ-unsurdur.

Kaziyye-i munfasılası tertîb ve teşkîl olunabilir. Lâkin [1] mu-
kaddimesiyle [5] ve [6] tâlîleri ve [2] mukaddimesiyle dahî [4] 
tâlîsi mütenâkızı olduklarından reddolunmaları lâzım  gelmekle 
fakat [3] kaziyyesi



ل581 ان ا



582 LÂHİKA: MANTIĞIN CEBİRE TATBÎKİ - Mantık ve Metodoloji

sâdık  olup mukaddimeler ile mu‘ayyen olan şurût -ı mevzû‘a  tah-
tında demir kısmının resmi olmuş olur.

İmdî bu husûsâtı işârât  ile mütâla‘a etmek üzere edât -ı terdîd 
“/” ile iş‘âr  olunarak:

[1] b = b

[2] t = b

mukaddimelerinden c haddinin tafsîlâtı matlûb  olsa, bu hâlde 
eczâ -yı munfasıla c haddini hâvî olacaklarından;

cbt

cbt´ 
cb´t´
cb´t´

c = cbt | cbt´ | cbt´ | cbt´ | cb´t´

olup cb´t ve cb´t´ ve c cüz’leri mütenâkız ve [1] mukaddimesiyle 
merdûddur zîrâ onların her biri c ye müsâvî  olan b nin nakîz  
bulunan b´ işâretini hâvîdir, cbt´ dahî [1] mukaddimesiyle red-
dolunur zîrâ [2] mukaddimesinde b ye müsâvî olan t nin nakîzi 
bulunan  işâretini hâvîdir. Bu hâlde [1] ve [2] şurûtu tahtında c 
işâretinin tafsîlâtı cbt olmuş olur. 

Kezâlik şurût -ı mezkûr da tahtında olmak üzere t´ nin tafsîlâtı 
dahî ahz olunabilir. İmdî;
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cbt´
cb´t´
c´b´t´
c´b´t´

t´  cbt´ | cb´t´ | c´bt´ | c´b´t´ olup cbt´ mezkûr b = t mukaddi-
mesiyle ve  dahî c = b mukaddimesiyle mütenâkız olduklarından 
merdûd olmalarıyla t´  kısmında resmi c´b´t´olmuş olur. Ve yine 
şurût -ı meskûra tahtında olarak diğer b, t, c´, b´  işâretlerinin 
tafsîlâtı dahî ahz olunabilir.

İmdî misâl olarak;

[1] c = cb 
[2] b = tb

mukaddimelerindeki c ve b haddlerinden c haddinin resmini ta-
harrî  edelim:

c = cb | cb´ [3]

c = ct | ct´ [4]

yazılabilmekle [3] mu‘âdelesi taraf-ı sânîsinde c yerine [4] mûce-
bince müsâvîsi olan ct  | ct´ vaz´olundukta;

c | cbt | cbt | cb´t | cbt´ 
olup burada dahî c ve b nin yerine [1] mu´âdelesinden istihsâl  
olunan müsâvîleri vaz´olundukta

c | cbt | cbtt´ | cbb´t | cbb´t´
olur lâkin bb´ ve tt´ mütenâkız olduklarından
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cbtt´ = 0

cbb´t = 0

cbb´t´= 0

olup

c = cbt

olur.

Tafsîlât-ı sâbıka bir sûret -i umûmiyyede ifâde  olunarak: Bir 
mes’ele -i mantıkıyyenin halli matlûb  olundukta mes’eleye dâhil 
olan hadlerin cümlesinden mümkün  olan terkîbleri yazılır ve me-
selâ eğer iki had olsa;

 cb [1]

 cb´ [2]

 c´b´ [3]

 c´b´ [4]

Terkîbât-ı erbe‘ası bulunup [1] ve [2] ta‘bîrleri c haddinin ve 
[3] ve [4] dahî  haddinin ve [1] ve [3] b haddinin ve [2] ve [4] 
dahî b´ haddinin tafsîlâtı olmuş olur.

İmdî c = b bir mukaddime  olsa bâlâdaki terkîbât -ı erba‘adan 
bununla mütenâkız olanları ihrâc olunarak c´b´ ve  kalmakla:

c = cb

b = cb

c´ = c´b´
b´ = c´b´
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Eğer mes’ele  iki haddden ziyâde  hudûdu müştemil  olur ise 
tarîk-i hâlli yine vech-i mezkûr üzeredir. Meselâ cbt hudûd-ı selâ-
sesinden sekiz terkîb bulunur ki bunlar da

 cbt [1]

 cbt´ [2]

 cb´t [3]

 cb´t´ [4]

 c´bt [5]

 c´bt´ [6]

 c´b´t´ [7]

 c´b´t´ [8]

olup bunların ilk dördü c haddinin tafsîlâtını hâvîdir ve b nin 
tafsîlâtı dahî [1] ve [2] ve [5] ve [6] da bulunup t nin tafsîlâtı [1] 
ve [3] ve [5] ve [7] de ve B nin [3] ve [4] ve [7] ve [8] ve de ve 
ilâ-âhir bulunur.

Meselâ bundan;

c = bc
b = bt

mukaddimelerinin tafsîlâtı matlûb  olsa terâkîb-i semâniyyeden 
mütenâkız olanlar ihrâc olundukta

  cbt
c´bt
c´b´t
c´b´t´
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bâkî kalmakla:

c = cbt

t´ = c´b´t´
b = cbt | c´bt

b´ = c´b´t´ | c´b´t´ 

Eğer mukaddimeler 4, 6 veyâ ziyâde  hudûdu şâmil  olurlar ise 
terkîbleri 16, 32, 64 veyâ ziyâde olur.

İşte bu terkiblerden teşkîl olunan silsilelere Stanley Jevons  al-
fabe-i mantıkî tesmiye  eder.

Mezkûr terkîblerin teşkîl eyledikleri silsilelerden böyle bir al-
fabe-i mantıkî cedveli tahrîr  ve istihzâr olunarak mukaddemât -ı 
mefrûza ol cedvele tatbîk olunup terâkib-i mütenâkıza terk ve ol 
mukaddemâtın hudûdundan müşekkel olan diğer terkîbler ahz 
ile mes’elenin tafsîlâtına dest-res olunmuş olur.

Stanley Jevons  bu bâbda diğer bir tarîk daha bulmuştur: 
O da bir Mantık  makinesidir! Bu makine piyano gibi bir şey 
olup basamaklarının bir takımı mevzû‘  ve diğer takımı mah-
mûle müte‘allık olarak her biri bir harf ile murakkamdır ve 
makinede bir alfabe-i mantıkî bulunup mukaddemâtın mevzû‘ 
ve mahmûlü basamaklardaki işâretlere göre darb  olundukta ol 
mukaddimelere göre mümkün  olan terâkîb bâkî kalarak diğer-
leri mahv olur.
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Bu keyfiyyet  hudûd-ı mefrûzadan mümkün  olan terâkîbi yek-
diğerine olan münâsebetlerini nazara almaksızın, teşkîl ettikten 
sonra herhangi bir mukaddime -i ecnebiyye ile mukâyese ederek 
onunla mütenâkız olanları ihrâc ve bâkî kalanı bir netîce  i‘tibâr  
etmekten ibâret olup bir makinede nakîzini yekdiğerini mahv 
edecek sûrette ifâde  etmek yolunu bulmak terekkiyât-ı sınâ‘iyye-
den bulunsa bile ba‘zılarının zu‘m eyledikleri üzere bununla insa-
nın kuvâ-yı zihniyyesi şerh  ve tafsîl olunmuş olması müsteb‘ad-
dir. Zîrâ bu, sûret -i fikrin bi’l-farz gâyet  kaba bir misâli olmuş 
olsa bile şatranc  tahtasının meydân-ı harbe olan münâsebeti ka-
dar bile fikre münâsebeti olmamakla Mantık  makinesi bir oyun-
caktan başka bir şey değildir.

Tatbîkât-ı cebriyeye gelince: Gerek Boole ’ün ve gerek Stanley 
Jevons ’un usûlleri Hamilton ’un eserine gitmekten, ya‘nî mahmû-
lün ta‘yîn -i kemmiyyetle küllî -yi mantıkîye bir mecmû‘ -ı cebrî 
gibi nazar  eylemekten ileri gelme bir tekellüften ibâret olup, bu 
misillû tekellüfât ile kıyâs -ı müsâvât hakkında meleke  ve mümâ-
resenin tezâyüdü husûsunda istifâde  olunabilir olsa bile bununla 
Aristo  mantığının tecdîd  olunmuş olduğu iddi‘âsında bulunmak 
zu‘m-ı bâtıldır.

Aristo  i‘mâl-i fikrin şekl-i tabî‘isini zabt  ve tahrîr  ile nefsü’l-em-
ri taharrî  eylemiş ve onun eserine giden mantıkıyyûn tarafından 
dahî bu emr -i mühimmin ikmâline hizmet ve gayret olunmuş 
olduğu hâlde,
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ba‘zı mütekaddimînin küllî -yi mantıkîyi hâriçte mevcûd  olan bir 
emr-i mücerred  addeyledikleri misillû müteahhirîn  dahî eşyâ-i 
mevcûdenin taksîmât-ı muhtelifesine tatbîke kalkışmamışlar ve 
bu aksâmın efrâdını dahî bir mecmû‘ -ı cebrî gibi ma‘dûd ve mah-
sûr addeylemişlerdir: Hâlbuki mantıkiyyûnun nazarı bunun fev-
kinde olmak lâzım  gelmekle küllî-yi mantıkî bir mecmû‘-ı cebrî 
addolunamaz.

Kavâ‘id-i cebriyye kavâ‘id -i i‘mâl-i fikrin kemmiyyâta tatbî-
kiyle ileri gelmiş iken onlardan daha e‘am olan kavâ‘id-i fikri 
Cebir ’e tatbîk etmek için ne derecelerde tahsîs ve tazyîk  etmek 
lâzım  geleceği Mantık ’ta nazar -ı tetkîk ve mütâla‘ayı ta‘mîk 
edenlerce vâreste-i îzâh olacağından gûyâ Aristo ’ya muhâlif bir 
tarzda Mantık’ı tecdîd  eylemiş olduklarını anlatmaya, ve Aris-
to’nun hâiz olduğu şerefe iştirâke tesaddî edenlerin her hâlde 
Aristo tarafından çizilen dâireden hârice çıkamayıp muhîti 
üzerinde sergerdân olmuş bulundukları zâhirdir. Binâenaleyh 
hevâ-yı teceddüd  ile mütecellî olanlar teceddüd ve tehavvülün 
bir sâbit  ve lâ-yetegayyar kânûna tâbi‘  bulunduğunu der-hâtır 
edebilmiş olsaydılar, fikrin kânûn-ı sahîhi kendilerinden evvel 
cem‘  ve tahrîr  olunmuş bulunduğunu mülâhaza ile Mantık ma-
kinesini şatranc  tahtasının yanına terk ederler ve terakkîye bir 
çıkar yoldan sa‘y eylerler idi.
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Zamânımızda şu‘ebât-ı ulûm  ve fünûn  fevka’l-‘âde terakkî  ve 
tevsî‘  etmiş bulunduğundan insan bu sûretle tekessür  ve tezâ-
yüd eden mesâil  ve mebâhisin ihâtasından âciz olmakla tahar-
rî -yi hakîkatte ba‘zı vesâitin isti‘mâlindeki ihtiyâc artmıştır: İşte 
bu vesâit kavâ‘id -i mantıkıyyedir ki ba‘zı taharriyât-ı ilmiyyede 
isti‘mâlinden pek ziyâde  istifâde  olunan âlât -ı dakîkadan daha 
ziyâde insanın işine yarar zîrâ âlât-ı mezkûre havâss-i hamseye 
yardım edip pek çok şeylerde hissin takdîr ve tedkîkini takviye 
eylediği hâlde kavâ‘id-i mantıkiyye fikre yardım etmekle ayrı ayrı 
tedkîk  olunamayan furû‘ ve müfredâtın kavâ‘id-i külliyye tahtına 
alınarak mutâla‘a olunmasına ve ol bâbdaki ahkâm -ı akliyyenin 
sıdk  ve kizbini temyîz  ve tefrîke hizmet eder.

Bir kavim tarîk-i temeddünde ne kadar terakkî  eyler ise efrâdı-
nın ahvâli dahî ol nisbetde yekdiğerinden tebâ‘üd edip bu yoldaki 
ihtilâf  ve adem-i musâvât ol mertebeye varır ki hukûk-ı tabî‘iyye 
ulemâsı müsâvâtı vehmen  olsun i‘âde ve ibkâ için nîce tekellüfâta 
dûçâr olurlar. Bu ihtilâfı-ı efrâd -ı insâniyyenin sûret -i te‘ayyüşün-
den ileri gelip bedeviyyet hâlinde bulunan akvâmda âdât ve mu‘â-
melât  ma‘dûd ve mahdûd  ve sûret-i te‘ayyüşleri birbirine yakın 
bulunduğundan onlarca esbâb -ı ihtilâf azdır. Lâkin temeddün  ve 
terakkî ile akvâm  hiref 
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ve sanâ’i‘-i muhtelifeye sülûk ederek sunuf-ı müte‘addideye mün-
kasım  olduklarından her bir sınıfı bir başka âlem teşkîl eder. Ve 
her takımı kendi âleminde ekseriyâ diğerlerinin âleminden bî-ha-
ber kalmakla sunuf-ı mezkûre beynindeki ihtilâf akvâm ve aşâ’ir-i 
bedeviyye beynindeki ihtilâftan ziyâde  olur.

Ale’l-husûs  medeniyetin en ziyâde  müterakkî  olmuş bulun-
duğu Avrupa ’da taksîm -i a‘mâl  kâidesi tamâmıyla cârî olduğun-
dan efrâd  arasındaki ihtilâf  ve mübâyenet  mertebe-i gâyete varıp 
her ferd  mensûb olduğu cem‘iyyete bir türlü hizmet etmeye ve 
tekmîl-i evkâtını bu yola sarf  eylemeye mecbûr kalır. Ve her sınıf 
bir şeyin fakat bir parçasını i‘mâl edip kendi başına başlı bir iş 
çıkaramaz. Bunların bu hâli sanâyi‘in terakkîsiyle masnû‘âtta kes-
ret ve ehveniyyet husûlüne bâ‘is olmuş ise de gâyet  ve maksad -ı 
insâniyyet olan kemâl-i ahlâk  ve adâbı ve refâh ve sa‘âdet -i efrâdı 
mütekeffil olacak bir sûrete konulamayıp, sunûfu her birinin hâl 
ve mahalline göre yekdiğerinden teb‘îd eylemiştir.

İşte bunu takdîr eden Avrupa  müelliflerinden bir takımı as-
hâb-ı hıref ve sanâyi‘in bir amelin aynını tekrârdan ibâret olan 
meşgûliyyet-i cüz’iyyeden mâ-‘adâsına vukufsuzlukta akvâm -ı 
bedeviyye mertebesini tefevvuk edemediklerini beyân  eyledikle-
ri misillû diğer bir takımları dahî ihtilâf -ı mezkûrun efrâdın her 
türlü ahvâline sirâyetle mertebe-i
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âdiye ve lâzımesini tecâvüz eylemiş olduğunu nazar -ı dikkat ve 
ehemmiyete almalarıyla Avrupa’da i‘mâr ve tezyîn-i ebniye ve es-
vâk kadar olsun aceze-i efrâdın istihsâl -i âsâyişine çalışmadığını 
dermiyân ederek bu hâlin tehvîni zımnında artık Romalılardan 
kalıp köhnemiş olan pûşîde-i medeniyyeti âtıp bir yenisini giy-
mek lâzım  geldiğini beyân ederler. 

İşte bu hâl Avrupa ’da yalnız hıref ve sanâyi‘  erbâbına mahsûs  
olmayıp ulûm  ve fünûnun şu‘ebât-ı muhtelifesine mensûb bu-
lunanlar dahî bu teşettüt-i ahvâl  ve efkâra dûçâr olmaktadırlar. 
Ve bunların dahî bir sınıfında bulunanlar ekseriyâ kendilerinin 
bilmedikleri şeylerde yanlış hükümler vererek tezyîd-i galatâta 
vesîle olurlar. Bunların hâli Descartes ’ın kendi zamânında mev-
cûd  olan ulûmun bir asl-ı sahîhe müstenid olmamasından do-
layı dûçâr olunan ahvâli ta‘dâd etmesini ihtâr eder ki o da bir 
müverrihin vuku‘ât-ı mâziyyeye pek ziyâde  dalıp kendi zamâ-
nından bî-haber bulunması ve bir seyyâhın âlemi dolaşıp da 
kendi vatanında garîb kalması ve kütüb -i belâgatı ezber  eden 
bir edîbin ifâde -i merâmdan aczi ve kânûnunun maddelerini bi-
rer birer belleyip de hak  ile nâ-hakkı temyîz  edemeyen adamın 
hâli yolunda şeylerdir. Mekteb imtihânları meleke  ve mahâret 
istihsâline çalışmaktan ziyâde talebeyi ezberciliğe sevkeder sû-
rette olur ise bu hâl teşeddüd eder ki buna dûçâr olanlar birer 
lugat kitabı gibidir. Ve okudukları şeylerden ne sorulsa tamâmı 
tamâmına haber verirler lâkin ol şeyler
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onların zihinlerinde yekdiğerine merbût  olmayıp müteferrik ve 
perîşândır.

el-Hâsıl şu‘ebât-ı muhtelife-i ulûma mensûb olanlar ekse-
riyâ bu yolda ba‘zı esbâbdan dolayı fikirce mütehâlif bulu-
narak Sufestâiyye’nin cevelângâhı olan bir zeminde kalırlar. 
Bunun men‘iyle hakîkatin ta‘mîmi her ilmin müstenid olduğu 
Mantık  ve usûlün neşr ü ta‘mîmi ile olabilir. Mantık ise şöyle 
büyük bir ehemmiyeti hâiz olmakla berâber erbâb-ı mesâlik 
tarafından dûçâr-ı sû-i isti‘mâl  olmaktan hâlî kalmamıştır. 
Hattâ Mantık’ın mu‘allim-i evveli olan hakîm-i şöhret şi‘âr 
Aristo  bile Mantık’ı kendi mesleğini te’yîd edecek sûrette cem‘  
eylediğinden Mantık’ın ıstılâhât  ve ta‘rîfâtında bugüne kadar 
ta‘bîrât-ı Meşşâiyye bulunmaktadır. Lâkin ta‘bîrât-ı mev-
zû‘asına ilişmeksizin Mantık’ı erbâb-ı mesâlik-i muhtelifenin 
te’vîl ve tevcîhinden tecrîd  ve tahlîs eylemek üzere ta‘bîrât-ı 
mezkûrenin meâ‘nîsi şurûh  ve havâşîde ta‘yîn  olunmuş bulun-
duğundan isti‘mâlinde beis yoktur. Ama bu gibi mevâddı dahî 
vesîle-i mübâhese addeden ashâb-ı cedel  ve safsata  bundan bir 
istifâde  edemez.

Avrupa ’da ise nîce ulûm  ve fünûna i‘tinâ ile terakkiyât -ı müs-
tahsene hâsıl  olmuş olduğu hâlde Mantık , ashâb-ı mesâlik ve 
Sufestâiyye’nin inzimâm-ı ârâsından henüz kurtulamamıştır. Ber 
vech-i mezkûr Bacon  gûyâ istikrâyı keşf  ile bu bâbda Aristo ’nun 
noksânını iddi‘âya kalkışmıştır: Hâlbuki kütüb -i Aristo’da istikrâ ’ 
beyân  olunmuş
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olduktan başka Bacon’dan evvel nîce ulemâ  istikrâ’ hakkında me-
bâhis -i mühimme tahrîr  eylemişlerdir. Bacon’dan başka Kant ve 
Stuart Mill gibi ba‘zıları ise Mantık’ı Sufestâiyye’nin eline bir âlet 
olmak üzere i‘tâ etmeye çalışmışlardır.

Avrupa  hükemâsının on altıncı asırda usûlü keşf  etmesi dahî 
Avrupaca yeni bir keşf olsa bile bizce olamayıp her ilmi usûlüne 
tevfîk etmenin lüzûmu bundan bin sene evvel e’imme-i fukahâ  
‘indinde teferrüs olunarak ulûm -ı şer‘iyye  ve târîhin usûle tevfîki-
ne dâir kütüb -i mu‘tebere te’lîf  ve tasnîf olunmuştur.

Fakat her ilme müte‘allık olan usûlü cem‘  ile Mantık ’a ilâ-
ve etmeye Avrupa ’da ibtidâ edildiğinden Avrupa hükemâsı-
nın bu bâbda göstermiş oldukları terakkî  şâyân-ı takdîr olup 
bizde de usûlün cem‘iyle Mantık’a ilâve olunmasının zamanı 
gelmiştir.

Bizde mesâlik ve ârâ-yı hükemâ , mütekellimîn tarafından mi-
hekk-i tedkîk  ve mu‘âyeneden geçirilerek hak  ve savâbın ta‘yîn  ve 
izhârına pek ziyâde  ihtimâm olunmuş ve aslu’l-usûl  olan Mantık  
dahî tetkîk olunarak nîce nîce âsâr -ı nâfi‘a meydana gelmiş ve 
ulemâ -yı İslâmiyye’den pek büyük zâtlar bu bâbda dahî tahrîk-i 
hâme-i hakîkat  ile bu ilme hizmet eylediklerinden bizde Mantık 
mükemmel  olmakla Sufestâiyye meydân alamayıp inkırâza yüz 
tutmuşlardır.

Lâkin erbâb-ı safsata  Avrupa  mantığının derece -i lâzimede te-
rakkî 
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edememesinden istifâde  ile orada bu zamana kadar devâm et-
mekte oldukları gibi bu aralık Avrupa Sufestâiyyesi’ne istinâden 
ba‘zı ukalâ ta‘bîr  ve tesmiye  dâiresinden hârice çıkamayan sihâm-ı 
i‘tirâzlarını lisân -ı Arabî  üzere bulunup her biri bedâyi‘-i âsârdan 
olan kütüb -i Mantık ’a tevcîh ve bu kitâbların sâhipleri bulunan 
nîce uzamâ-yı ulemâyı istihfâf ve techîl gibi kendilerinden baş-
kasına yakışmayan ahvâli ba‘zı mehâfil ve mecâliste tekrâr eder 
olmuşlardır.

Bunların müdde‘âlarını isbât  için îrâd  eyledikleri edilleden bir 
başlıcası Avrupalılar  bunca sanâyi‘  ve bedâyi‘da terakkî  ederek 
bütün akvâmı geçmiş olduklarından Mantık ’ta da ziyâde  terak-
kî etmiş bulunmaları tabî‘î olduğunu beyân  etmeleridir. Lâkin 
onların tabî‘î dediği gayr-ı vâki‘dir. Ya‘nî Avrupa ’da nice ulûm  ve 
fünûn  pek ziyâde terakkî eylemiş olmakla berâber Mantık’ın te-
rakkî-yi fevka’l-‘âdesi vehimden ibâretdir.

Mantıkca en yeni keşfiyyâttan olmak üzere gösterilmiş bulu-
nan husûsâtın münharifâta1 sapıp tatbîkât-ı cebriyye mel‘abesiyle 

1 Hamilton ’un münharifâta sapmasının yeni bir keşf  addolunamayacağı ve 
münharifâtın ya‘nî mahmûle bir kemmiyyet  isnâd  olunmasının Hamil-
ton’dan evvel ma‘lûm  olduğunu ve De Morgan  tarafından Hamilton’a 
i‘tirâz olunduğu Kitab-ı Sânî’de ba‘zı mertebe beyân  olunmuş idi. Fi’l-vâ-
ki‘ mahmûle kemmiyyet isnâd olunabilmesi mes’elesinin Hamilton’dan 
evvel mevzû‘ -ı bahs olunduğuna ekser Avrupa  mantıkıyyûnu vâkıf olup 
ezcümle bu zâta dahî Hamilton’un yeniden keşfeylediği zu‘muyla tervîc 
eylemek istediği şeyin yeni bir şey olmadığını ve fakat Hamilton’un taf-
sîlât-ı zâidesi 
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uğraşmaktan ibâret bulunduğunu gösterecek ba‘zı mebâhis -i 
muhtasarayı bu risâleye ilâve eylemiş idik. Ashâb-ı i‘tirâz ise bun-
ların birine vâkıf olmayarak yeni mantık diye ortaya koydukla-
rı şey ledeyyi’t-tahkîk  Port Royal  nâmında eski bir cemî‘iyyet-i

 bir takım karışıklıklardan ibâret olmakla berâber bu bâbda celb-i intizâr 
ile tedkîk  ve ta‘mîk-i efkâra vesîle olacağı cihetle şâyân-ı mütâla‘a bulun-
duğunu beyân ediyor.

 Mill dahî Hamilton ’a i‘tirâzen akd-i hamli dermiyân ediyor ve diyor ki 
“bakar geviş getiricidir” dediğimiz vakit bundan geviş getirmek ya‘nî 
hazm-ı muzâ‘af ile muzâ‘af bir mideye mâlik olmak mefhumları ile baka-
rın ittisâfına hükmetmiş oluruz yoksa bakarın hangi nev‘  ve cinse mensûb 
olduğunu tefekkür etmiş olmayız. Mill’in bu sûretle hükmü bir tavsîfden 
ibâret addetmesini bu Paul Janet red ile Mill’in bu i‘tirâzın yalnız Hamil-
ton için değil bütün mantıkiyyûn hakkında vârid  olduğunu beyân  eder 
ve Hamilton’un mahmûle kemmiyyet  isnâdı hakkındaki tafsîlâtının zâid 
olduğunu ikrâr ile berâber mahmûlün dahî bir kemmiyyeti bulunduğunu 
tasdîk  eyleyerek eski mantıkıyyûn dahî bunu fehm  ile: mahmûlün cemî‘-i 
mûcibelerde cüz’î , cemî‘-i sâlibelerde küllî  olduğunu beyân ederek pek 
yolunda bir mesleğe sâlik olmuş bulunduklarını ityân ediyor.

 Vâkı‘an kazâyâ -yı hamliyyeden, mevzû‘u ile mahmûlü müsâvî  bulunup 
ta‘rîf  ve taksîm  kabîlinden olan kaziyyeler hâriçte bırakılır ise, mahsurât-ı 
erba‘a hakkında bu fikr  şâyân-ı dikkat görünür ise de efrâd -ı mevzû‘anın 
efrâd-ı mahmûl  ile ittisâfı ma‘kûl  olmayıp mahmûlün dahî efrâdı murâd 
olundukta kaziyye  bir taksîmden ibâret olmuş demek olmakla tasavvurât 
kabîlinden olur yâhûd mahmûl ve mevzû‘un efrâdının beynindeki nis-
bet -i kemmiyyete hükmolunmuş olarak kaziyye hamliyye  addolunamaz 
binâenaleyh muhakkıkîn -i mantıkıyyûn kaziyye-i hamliyyede dâimâ 
mahmûlün mefhûmu murâd olunur demişlerdir.
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ruhbâniyyeye mensûb bulunan mantık ile bundan iki asır evvel 
mersiye söylemek ile meşhûr olan râhib Busue’nin mantığı ve sâir 
emsâli âsârdan toplanan hulâsalardan ibâret olduğu anlaşılmıştır 
ki bu hulâsaların fakat tercüme hatâlarından nâşî kesb eylediği 
rengi görseler o perhizkâr olan ruhbân bile güler idi.

Bunların en meşhûr ve mükemmeli olan Port Royal  mantı-
ğında Euklidese karşı dermeyân edilen bir i‘tirâzın Kitâb-ı Usûl-
de istıtrâd tarîkiyle reddi hakkında tahrîr  kılınmış olan ba‘zı 
mevâddden ruhbân-ı mantıkî numûnesi anlaşılabilmekle bu 
bâbda tatvîl-i makâle hâcet yoktur. İmdî hem bizim mantığın ve 
hem de Avrupa  mantığının ikisini birden tedkîk  ve mutâla‘aya 
vakit bulamayan nursidkan erbâb-ı i‘tirâzın şu tağlîtâtı arasında 
tevakkufa mecbûr olup ba‘zıları da onları taklîde heves eyledik-
lerinden bunun üzerine hakîkat -i hâlin ortaya konulması sırası 
gelmiş idi. Lâkin bu husûsa redd-i i‘tirâz sûretinde ibtidâr edip de 
mukallidâne safsataların hallî ile uğraşmaya tenezzülden ise Av-
rupa mantığı ile bizim mantığın tefâvütünü irâe edivermek kâfî 
idi. Bu hizmetin mantığın ta‘lîmini teshîl  edecek ve elde mevcûd  
olan kütüb -i mantığa bir medhal  olacak bir risâlenin tahrîri ile 
îfâsı mümkün  olduğundan bu sûret  münâsib idi. Ve lisânımız-
da mükemmel  ve münekkâh mantık kitâbları bulunduğundan 
bu risâlecikte kavâ‘id -i mantıkıyyenin zabt  ve tafsîlinden ziyâde  
muhtelif mantıkların
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mukâyesesine medâr  olacak ba‘zı mebâhisi nazar -ı dikkate alarak 
mantığa bir medhâl olmak üzere yazıldı. Ve mebâhis -i mezkû-
redeki cemî‘-i ihtilâfâtın tafsîl ve ta‘yînine hâcet olmadığından 
fakat ehem olan ba‘zı noktalarına işâret olundu.

Bu risâlede îrâd  olunan emsilenin ba‘zısı ulûm -ı cedîdeden ahz 
olunarak ba‘zısı sûret -i kadîmesinde ibkâ olundu. Bu ise misâl 
intihâbında suhûlet  maksadına mebnî idi. Lâkin Sûfestâiyye  gay-
retkeşleri olan ukalânın hedef-i i‘tirâzlarından biri de kütüb -i ka-
dîmedeki emsile idi: Bir ilimde emsile bir nâzenînin tezyînâtı gi-
bidir ki ne kadar sâde ve tekellüften âzâde olur ise ol kadar yakışır 
ama palâspâreler içinde bir nevcivân, tuhafcı dükkanını hâmil bir 
acûzeye değişilmez ya! Bu ukalânın intihâb -kerdeleri olan ruhbân 
Mantık ’ındaki misâller ise ekseriyâ Latin şu‘arâsının hurâfâtından 
me’hûz  olan misâllerden ibârettir.

Hulâsa-i kelâm  Mantık ’ın teceddüdü hakkında edilen şamata-
lar ve “bizde Mantık noksandır” yolundaki sözler hep mugâlata 
olup Avrupa  terekkiyâtına taklîd  eylediklerini söyleyen ukalânın 
tedkîk -i âsâra fevka’l-‘âde ihtimâm eden Avrupalılara yolunda bir 
mukallid bile olamayıp hem kendi lisânlarında ve hem de Avrupa 
elsinesinde bulunan Mantık’tan bî-haber birer safsata  dellâlinden 
başka bir şey olmadıkları zâhirdir. Avrupa’da gittikçe ulûm  ve 
fünûn  te‘ammum etmekte bulunmakla Mantık hakkındaki
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şarlatanlıkların ehemmiyeti zâil, ve hakîkat -i hâl günden güne 
orada da zâhir  olmak tabî‘î bulunduğundan iki bin seneden ziyâ-
de  nazar -ı rağbette bulunan Aristo  mantığı eskimeyecektir. Şu ka-
dar ki ba‘zı feylesofların ve hattâ Meşşâiyyûn ’un bile yaydığı gibi 
birkaç kaziyye -i vehmiyyeyi kabûl edivermekle mugâyir-i hakî-
kat netîcelere vusûle Mantık’ın vâsıta  edilmemesi için Mantık’ın 
ulûm ve fünûna hüsn-i tatbîkıyle usûle pek ziyâde i‘tinâ olun-
mak zamânı gelmiştir. Ulûm ve fünûn  terakkî  eyledikçe tatbîkât-ı 
mezkûre dahî terakkî edeceğinden Mantık’ın bu yolda daha pek 
çok tevessu‘  ve terakkîsi muntazardır.
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milel-i sâire  466
millet-i İslâmiyye  466
min-vech  166
mîzân  46, 48, 60, 122, 148, 440, 464
mîzân-ı sahîhi’l-‘ıyâr  440
mu‘âdil  216, 220, 390, 538, 566
mu‘âdile  290, 292
Mu‘allim-i Sânî  118
Mu‘allim Nâci  62
mu‘âmelât  420, 596
mu‘âmelât-ı beşeriyye  420
mu‘âsır  126
Mu‘âz  454
mûceb  236
mûcez  74
mûcibe  202, 204, 206, 208, 216, 218, 

256, 272, 278, 280, 288, 290, 528, 
542, 572

mûcibe-i cüz’iyye  272, 278
mûcib-i mefrûz  374
mufassalât  70
mugâlatât  504, 510
muğlâk  238
muhâkeme  42, 74, 444
muhakkıkîn  156, 450, 608
muhâl  56, 228, 232, 246, 342, 376, 

426, 436
muhalliyetü’l-havâ  462
muhassalât-ı dimâğiyye  40
Muhayyelât  250
muhît-i dâire  170, 172, 346, 348
muhtasar  132, 392
muhtelitât  264
mukaddem  106, 204, 330, 336, 448
mukaddemât  228, 314, 318, 364, 368, 

464, 508, 590
mukaddime  54, 252, 254, 260, 296, 

298, 300, 328, 330, 368, 370, 464, 
512, 552, 564, 586, 592

mukaddime-i mûcibe  512
mukassem  198, 268, 308

muktedir  98, 132, 154, 192, 282, 444, 
456, 512

muktezâ  262, 448, 492
muktezâ-yı hâl  448
munkatı‘  68, 220, 450
muntazam  128, 396, 486, 496
murabba‘  228, 230, 288
mûris-i za‘f  450
musâdere ale’l-matlûb  510
Mûsevîler  124
mutâbakat  212, 238, 338, 498, 530
mutâbakat-ı külliyye  212
mutâbık  66, 138, 186, 220, 222, 226, 

340, 342, 468, 470, 498
mutavvelât  70
mu‘teber  98, 456, 486
mu‘tekadât  412
mutlak  166, 440
muttasıl  238, 340, 450, 462, 508
muttasıla  204, 260
muvâfık-ı hâl  478
muvâzenet  362
mübâyenet  164, 598
mübâyin  166, 196, 376, 466
mübeyyin  136, 450
mübhem  238
mücerrebât  230
mücerred  120, 158, 222, 226, 228, 

230, 248, 250, 254, 294, 314, 360, 
386, 394, 468, 506, 508, 516, 594

mücessemât-ı hendesiyye  340
müctehidîn  454, 456, 458
müdde‘î  82
müdekkikîn  48
müennes  492
müfîd  44, 74, 80, 224, 248, 254, 292, 

376, 410, 434
müfredât  432
mühendis  508
mükâbere  504, 506
mükellefîn  448
mükemmel  84, 102, 106, 118, 128, 

130, 192, 324, 338, 380, 394, 400, 
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466, 478, 480, 486, 496, 568, 604, 
610

mükemmil  32, 376, 450
mülâyim  316, 498
mülevven  180, 554, 556, 558
mülhak  242, 422, 424
mümâsil  342, 372, 468, 544
mümkün  32, 54, 122, 130, 138, 152, 

154, 184, 212, 226, 256, 272, 290, 
338, 352, 354, 374, 382, 388, 394, 
400, 402, 406, 410, 434, 436, 462, 
472, 486, 498, 506, 586, 590, 592, 
610

mümtâz  54, 72, 176, 440, 478, 480
mün‘akis  216, 218
münâsebet  50, 170, 192, 212, 256, 

258, 330, 338, 366, 476
münderic  108, 160, 182, 198, 258, 

280, 454
münferid  474
münhall  202
münharif  298, 458
münhasır  186, 198
münkasım  174, 228, 286, 538, 598
müntehâ  450
müntehî  224
münteza‘  120, 180, 196, 242, 338, 

368, 382, 468
müntic  268, 276, 286, 292, 310, 328, 

532
mürâ‘ât  138, 506, 514
mürâ‘atsizlik  506
mürâca‘at  82, 130, 226, 228, 240, 264, 

362, 380, 386, 400, 504, 508, 512
mürekkeb  202, 204, 220, 222, 224, 

238, 260, 268, 270, 306, 308, 318, 
330, 366, 392, 402, 414, 462, 486, 
496, 554, 556, 558

mürtesim  356
mürûr  38, 352, 414, 462
müsâmaha  464, 514
müsavât  164
müsâvâtsızlık  338

müsâvî  166, 174, 176, 186, 224, 236, 
240, 254, 346, 348, 360, 368, 370, 
372, 374, 540, 546, 548, 554, 564, 
566, 582, 608

müsbet  126, 560, 562, 564
Müsellemât  248
müstahrecât  482
müsta‘id  122, 156, 346
müstazî’  438
müstefâd  232
müstelzim  104, 252, 254, 258, 266, 

272, 310, 334, 368, 408, 462, 492, 
502

Müşâ’ğıbî  320
müşâhede  162, 232, 238, 242, 244, 

246, 312, 362, 394, 400, 402, 414, 
432

müşahhas  162
müşahhasa  162
müş‘ir  342, 470
müştak  140
müştakkât  482
müştemil  246, 324, 388, 450, 588
müştemilât  198
müşterek  38, 138, 144, 162, 168, 170, 

392, 394, 396, 440, 446, 506
müte‘addid  74, 182, 356, 548, 558
müte‘addide  118, 404, 442, 456
müteahhirîn  102, 122, 194, 280, 360, 

388, 422, 424, 426, 594
müte‘assir  176, 192
müte‘azzir  176, 192, 398
mütebâyin  68
mütefâvit  164, 194, 450
müteharrik bi’l-irâde  160, 186
mütekaddimîn  176, 312, 316
mütekallid  326
mütekavvî  140
Mütekellimîn  120, 338, 360, 390
Mütenâzır  564, 568
müteneffis  178
müterakkî  178, 442, 598
Müteşâbih  564
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müteşârik  172, 174, 192
mütevâtir  446, 450
mütevâtirât  434
müttahid  268
müttefekun-aleyh  84
müveccehât  264
müvellidü’l-humûza  414, 496
müvellidü’l-mâ’  196, 414
müverrih  326
müzekker  492

N

nahiv  88, 488, 492
nâkil-i harâret  250, 570
nakîz  218, 254, 258, 374, 582
nakl  102, 118, 124, 240, 378, 436, 

446, 448, 450, 486, 560, 566
nakz  526
nâs  248, 436, 458, 506
nâsih  448, 452
nass  454
nâtık  160, 164, 166, 174, 176, 186, 

188, 194, 198, 212, 218, 288, 544, 
546, 548, 576

nazar  36, 44, 48, 50, 52, 54, 68, 80, 
154, 158, 176, 184, 186, 194, 202, 
214, 220, 226, 232, 264, 280, 292, 
298, 300, 312, 316, 354, 392, 396, 
456, 480, 486, 492, 512, 538, 540, 
548, 552, 554, 558, 570, 592, 594, 
600, 612, 614

nazarî  144, 224, 318, 332, 502, 560
nazariyye  84, 136, 222, 226, 544
nâzil  282, 448, 466
Nebâtât  388, 574
Nedret Hilmî  54, 58
nefs-i nâtıka  140
nefsü’-l emr  220
netâic  124, 144, 372, 390, 548, 554
netîce  68, 72, 250, 252, 256, 258, 260, 

262, 266, 270, 272, 276, 278, 282, 
284, 286, 296, 300, 312, 408, 508, 

510, 512, 524, 532, 564, 576, 592
nev‘  72, 112, 170, 172, 174, 178, 180, 

182, 188, 192, 196, 206, 242, 276, 
294, 296, 326, 332, 352, 368, 376, 
396, 468, 470, 472, 474, 476, 480, 
494, 506, 522, 608

nev‘-i hakîkî  182
nev‘-i izâfî  182
nev‘-i sâfile  182
nev‘ü’l-envâ‘  182
Newton  358, 388
nisbet  194, 290, 298, 352, 384, 388, 

398, 400, 404, 418, 608
nizâ‘-ı lafzî  90
noksân-ı keşfîyyât  36
nokta-i merkeziyye  374
nokta-i mevhûme  360
nukât  360
nukûl  434
nusûs  454
nutk  40, 42, 140, 162, 480, 482
nutk-ı bâtınî  480
nutk-ı zâhirî  480

O-Ö

Osmâniyyân  32
Osmanlıca  68
Öklides  108, 128

P

Philon  484
Porfirios  120
Port Royal  96, 374, 376, 378, 608, 610

R

râbıta  200, 202
rasad  178, 402, 422, 432
red ve kabûl  452
resâil  82
resm-i hat  472
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re’y  74, 150
ri’e  470
risâle  80, 82, 106, 264, 464
rivâyât  434
rivâyet  434, 436, 446, 448
Riyâziyyât  106, 210, 370, 376, 418
Riyâziyye-yi Tatbîkiyye  364
Roma  54
ruvât  450

S-Ş

sa‘âdet  32, 62, 598
sâbit  106, 144, 152, 156, 220, 222, 

224, 246, 298, 318, 346, 348, 374, 
376, 384, 398, 400, 408, 454, 458, 
536, 594

sâbite  40, 42, 408
sadâ  416, 468, 472
sâdık  50, 164, 166, 172, 206, 208, 

210, 212, 216, 226, 250, 424, 582
safsata  76, 148, 514, 602, 604, 612
sahâyif-i te’lîfât  448
sahîfe-i felsefiyye  460
sâil  82
sâlibe  202, 204, 206, 208, 216, 256, 

272, 278, 280, 288, 290, 512, 528, 
542, 572

sanâyi‘  322, 428, 448, 468, 600, 606
sarf  70, 74, 152, 154, 176, 202, 354, 

396, 420, 548, 554, 558, 570, 598
Savt  468
selb  206, 208, 210, 256, 288, 290
semek  170, 172
servet  428
seyyâl  462, 574
Seyyid Şerîf Cürcânî  140
sıdk  98, 128, 164, 216, 218, 228, 244, 

254, 256, 258, 298, 368, 416, 432, 
434, 436, 530, 596

sıfât  162, 358, 440
sıhhat  48, 226, 244, 386, 452, 514
sıklet-i izâfiyye  570

Silsile-i esânîd  452
silsile-i merâtib  170
silsile-i nâsûtiyye  40
Skolastik  122
Sokrat  118
söz  68, 78
Stanley Jevons  96, 568, 570, 572, 580, 

590, 592
St. Augustinus  380
suâl-i mukadder  510
Sufestâî  510
Sûfestâiyye  116, 138, 146, 154, 510, 

514, 612
suğrâ  260, 280, 284, 286, 328, 330
suhûlet  476, 478, 498, 612
Sultan Abdülhamîd Hân  32
sunûf-ı cem‘iyyât  428
sûret  38, 74, 128, 132, 136, 138, 150, 

192, 194, 226, 236, 238, 244, 302, 
306, 314, 316, 322, 352, 372, 386, 
400, 406, 416, 420, 432, 436, 442, 
456, 464, 474, 488, 490, 496, 498, 
500, 510, 520, 530, 538, 558, 560, 
562, 576, 578, 586, 592, 596, 610, 
612

sûret-i istinbât  456
suver  40, 50, 102, 164, 234, 292, 390, 

398, 400, 402, 414, 416, 470, 504, 
512, 536, 548, 558, 580

sünnet  118, 122, 358, 454, 458
şâmil  158, 162, 164, 166, 170, 172, 

174, 176, 186, 188, 194, 214, 220, 
234, 246, 304, 308, 330, 388, 392, 
498, 590

şâri‘  444
şart  188
şatranc  592, 594
şekk  218, 222
şekl-i arâzî  508
şekl-i evvel  280
şekl-i hendesî  128
şekl-i mahsûs  468
şekl-i mefrûz  356
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şerh  296, 412, 436, 448, 452, 464, 592
şerî‘at-ı mutahhara-i İslâmiyye  450
şer‘iyye  120, 436, 466, 604
Şeyh-i Reîs  118
şukûk  148
şurûh  70, 74, 602
şurût  400, 434, 452, 456, 504, 582, 

584
şurût-ı lâzıme  504
şübhe  56, 126, 152, 156, 220, 436, 

506
şümûl  46, 256, 258, 266, 368, 530

T

tabakât  452
tâbi‘  38, 136, 138, 210, 246, 326, 342, 

396, 532, 536, 594
Tabî‘iyyât  210, 384, 394, 410, 414, 

418, 420, 422, 432
tabî‘iyyûn  176, 194, 248, 396, 398, 

442, 462, 480
ta‘bîr  132, 142, 168, 212, 216, 218, 

228, 244, 254, 260, 270, 300, 332, 
342, 352, 358, 364, 366, 372, 386, 
466, 476, 520, 534, 606

ta‘bîrât-ı ilmiyye  512
ta‘bîrât-ı umûmiyye  498
tab‘ ü neşr  32
tağlît  68, 224, 320, 502, 504, 510, 516
tağyîr  36, 66, 434, 498
tahakkuk  88, 146, 206, 210, 240, 312, 

344, 416
taharrî  48, 98, 110, 142, 362, 376, 

384, 408, 410, 416, 422, 438, 440, 
450, 480, 482, 506, 532, 534, 546, 
556, 558, 584, 592, 596

tahassus  194, 474
tahayyül  250
tahdîd  178, 184, 186, 188, 346, 348, 

360
tahkîk  64, 146, 148, 314, 390, 400, 

412, 414, 436, 442, 608

tahliye  412, 462
tahrîf  434
tahrîr  74, 102, 118, 280, 448, 450, 

464, 590, 592, 594, 604, 610
tâife  248
taklîd  222, 324, 456, 468, 484, 498, 

506, 612
taklîdiyye  222
taksîm  38, 74, 174, 188, 196, 198, 

204, 214, 224, 226, 296, 300, 338, 
346, 354, 368, 394, 476, 482, 522, 
536, 554, 556, 558, 572, 598, 608

tâlî  204
ta‘mîm  32, 100, 496
ta‘rîf  50, 100, 138, 176, 184, 186, 188, 

190, 192, 196, 230, 340, 348, 420, 
438, 608

ta‘rîfât-ı mancınıkıyye  356
Târîh  96, 102, 116, 388, 420, 428, 

430, 432
tarîk-i istikrâ  126
tasarruf  164, 344
tasavvur  58, 64, 142, 144, 156, 164, 

176, 180, 190, 194, 222, 226, 228, 
230, 300, 330, 340, 360, 368

tasdîk  68, 70, 86, 104, 142, 200, 204, 
212, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 
232, 234, 262, 330, 332, 372, 412, 
432, 434, 502, 576, 608

tasdîkât  70, 122
tashîh  88, 118, 390, 434
tasrîfât  474, 476, 486
tasrîh  270, 458
tasvîr  54, 322, 326
Tataristan  500
tatbîkât-ı mantıkıyye  134
tavâif-i sûfestaiyye  102
ta‘yîn  54, 60, 72, 98, 128, 136, 138, 

170, 176, 178, 190, 242, 286, 292, 
314, 324, 326, 328, 330, 346, 348, 
350, 352, 356, 360, 364, 370, 372, 
384, 388, 390, 394, 398, 400, 402, 
404, 406, 408, 410, 412, 418, 422, 



632 DİZİN - Mantık ve Metodoloji

426, 430, 436, 442, 450, 452, 456, 
470, 498, 502, 504, 506, 508, 532, 
540, 544, 556, 570, 592, 602, 604

tayr  170, 172
tazyîk  412, 594
tebâ‘ud  238
tebyîn-i teessürât  40
tecdîd  292, 498, 592, 594
tecdîd-i lisân  498
teceddüd  132, 392, 594
tecrîd  42, 162, 164, 180, 192, 344, 

382, 394, 406, 412, 414, 602
tecrübe  36, 38, 44, 244, 264, 316, 

364, 402, 412, 414, 422, 424, 432
tecvîz  36, 122, 156, 158, 164, 220, 

224, 232, 244, 284, 378, 452, 518
tedkîk  44, 48, 112, 292, 410, 476, 

480, 504, 596, 604, 608, 610, 612
tedkîkât-ı târihiyye  326
tedvîn  36, 110, 424, 448, 482
teferrüd  48
tefhîm-i hissiyyât  40
tefsîr  448, 464, 538
tegannî  480
teğayyür  132, 146, 152, 408, 476, 490
tehallüf  128, 194, 232, 254, 256
tehattur  154
tehzîb  102, 118
tekâtu‘  346, 352
tekellüm  248
tekessür  38, 102, 192, 196, 292, 338, 

458, 476, 596
telaffuz  476
telâtum  468
te’lîf  46, 62, 68, 74, 80, 98, 118, 120, 

122, 128, 168, 376, 378, 436, 448, 
604

te’lifât  432
temeddün  478, 596
temeyyüz  174, 194, 474
temsîl  56, 108, 130, 188, 242, 252, 

254, 308, 310, 312, 316, 336
temyîz  132, 138, 150, 162, 164, 172, 

174, 176, 182, 184, 188, 192, 220, 
248, 316, 394, 434, 448, 480, 502, 
536, 568, 596, 600

tenâhî  222
tenâkuz  148, 150, 208, 210, 214, 220, 

228, 240, 332, 378, 526
teneffüs  162
te’nîs  492
tenkîh  450
terakkî  32, 84, 90, 100, 102, 112, 124, 

128, 132, 390, 398, 460, 478, 494, 
596, 604, 606, 614

terakkiyât  32, 36, 38, 40, 44, 50, 54, 
84, 104, 110, 126, 128, 494, 602

terakkiyât-ı ilmiyye  32, 44, 128
terekküb  88, 172, 174, 188, 318, 320, 

344, 358, 362, 368, 388, 390, 474, 
564

terkîbât  88, 482, 586
tersîm  240, 356, 508
tertîb-i tabî‘  266
tesâdüf  134, 176, 232, 240, 376, 400
tesâdüm  468
teselsül  184, 334, 336, 398, 420
teshîl  192, 350, 352, 394, 402, 448, 

610
te‘sîr  468
tesmiye  66, 100, 106, 120, 140, 160, 

168, 178, 182, 184, 192, 204, 220, 
252, 268, 270, 298, 350, 364, 396, 
418, 438, 450, 460, 510, 516, 590, 
606

tetâbu‘-ı a‘sâr  36
tetâbuk  478
tetebbu‘  198, 252, 256, 308, 310, 330, 

490
tetmîm  496
tevehhüm  356, 360
tevellüd  346
tevessu‘  614
tevsî‘  66, 286, 356, 386, 416, 496, 596
tezkîr  492
Tezyînât  468
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ticâret  428
Tûrân  474
turuk  402, 408, 442, 446, 448, 512
turuk-ı edâ  448
tûtî  482
Türkçe  488, 490
Türkî  86, 90, 486
Türk lisânı  88, 486, 488, 490

U-Ü

ulemâ  44, 48, 118, 124, 130, 132, 156, 
222, 248, 266, 430, 436, 448, 456, 
464, 484, 486, 494, 496, 516, 604

ulûm  32, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 
56, 68, 72, 74, 100, 102, 106, 110, 
116, 120, 124, 126, 128, 138, 178, 
194, 210, 226, 242, 294, 300, 318, 
344, 356, 364, 368, 370, 372, 378, 
382, 384, 386, 390, 392, 394, 398, 
410, 412, 420, 422, 426, 430, 436, 
448, 460, 464, 466, 482, 484, 498, 
504, 508, 596, 600, 602, 604, 606, 
612

ulûm-ı akliyye  464
ulûm-ı cedîde  460
ulûm-ı mu‘tebere  460
Ulûm-ı Riyâziyye  94, 130, 336, 364
Ulûm-ı şer‘iyye  464
Ulûm-ı tabî‘iyye  414
Ulûm-ı Tabî‘iyye  96, 364, 380, 422
Ulûm ve fünûn  496, 614
umûm  164, 166, 208, 314, 328
umûm ve husûs-ı mutlak  164, 166
umûm ve husûs min-vech  164, 166
Urâl ve Altay  474
usûl  56, 78, 88, 102, 110, 122, 126, 

128, 132, 136, 138, 352, 364, 368, 
372, 376, 384, 394, 400, 402, 404, 
430, 432, 454, 464, 482, 484, 486, 
558, 564, 604

Usûl-i Fıkh  228, 456
Usûl-i Hadîs  110, 452

usûl-i ulûm  138
uzûbet  476
üdebâ-yı Osmâniyye  34
ümerâ-yı İslamiyye  484
üssü’l-esâs  66

V

vâcib  450, 464
vâhid-i kıyâsî  344, 348, 366
vâkı‘a mutâbık  222, 456
vârid  238, 282, 302, 316, 386, 436, 

608
vâsıta  32, 72, 462, 614
vaz‘  38, 44, 72, 84, 88, 112, 126, 272, 

294, 348, 350, 404, 456, 488, 500, 
532, 534, 550, 570, 576, 578, 580

vaz‘iyyât  466, 468, 470
vehm  164, 390
vehmen  224, 248, 596
vehmiyyât  250, 480
Vehmiyyât  248
vehmiyye  356
vezn  72, 264, 270, 272, 364, 496
vukû‘  204, 218
vukûf  74, 82, 136, 178, 380, 382, 506
vusûl  36, 506
vücûd  126, 154, 408, 438, 440
vücûd-ı hâricî  144
vücûd-ı vâcib  438
vücûdî  210

Y

yakîniyyât  226, 250, 378, 410
yakîniyye  222, 332, 372
Yemen  454
Yeni mantıkçılar  300
Yunan  54
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Z

zabt  44, 46, 110, 434, 446, 448, 450, 
464, 592, 610

zâhife  170, 172
zâhir  42, 104, 138, 140, 146, 150, 

152, 178, 206, 220, 222, 300, 328, 
390, 460, 462, 470, 478, 518, 614

za‘îf  450
zamân  38, 42, 56, 66, 100, 142, 312, 

330, 358, 360, 414, 530
zamir  492
zamm ve tefrîk  164, 344
zan  220, 222, 410, 450
zann-ı gâlib  454
zanniyye  222
zât  32, 58, 82, 84, 208, 230, 252, 254, 

294, 334, 430, 432, 438, 448, 482, 
512

zâtî  162, 176, 178
zâtü’s-sedy  160, 170, 172, 176, 178, 

398, 572
zâviye  174, 224, 352, 366
zekâ  74
zemm  456
zikr  64, 126, 184, 188, 262, 264, 266, 

302, 332, 440, 544
ziyâ  390, 416, 462
ziyâde  50, 56, 58, 62, 74, 84, 110, 

116, 124, 130, 204, 220, 236, 240, 
242, 254, 270, 286, 296, 300, 302, 
322, 354, 364, 374, 390, 394, 398, 
410, 432, 444, 460, 478, 484, 512, 
588, 590, 596, 598, 600, 604, 606, 
610, 614

zunûn  54
zü’l-fıkarât  160, 168, 172, 174, 176, 

178
















