
 

 

 

 

 

 

ŞERHU’L-MEVÂKIF 

Mevâkıf Şerhi 

SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ 

2. CİLT 

 

 

 



 

 

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI: 45 
Dinî İlimler Serisi : 5 

Kitabın Adı : ŞERHU’L-MEVÂKIF 
   Mevâkıf Şerhi 
   2. Cilt; (3 Cilt) 

Müellifi : Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) 

Çeviri : Doç. Dr. Ömer Türker 
   Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 
   Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü (İslâm Felsefesi), Öğretim Üyesi 
 

Editör : Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer  
   İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
    Felsefe Bölümü (İslâm Felsefesi), Öğretim Üyesi 

Yayın Hazırlık : Yazma Eser Uzm. Yrd. Arafat Aydın 
 

Arşiv Kayıt : Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi, No. 4714 
 

Yapım : AS-64 Basın Yayın Tanıtım Org. Paz. Ltd. Şti 

Baskı : Numune Matbaacılık ve Cilt San. Ltd. Şti 
   Yüzyıl Mah. Matbaacılar Sit. 2. Cadde, No: 192, Bağcılar-İstanbul 
    Tel: (0212) 629 02 02, Sertifika No: 12151  
 

 Baskı Yeri ve Yılı : İstanbul 2015 

Baskı Miktarı : 1. Baskı, 2000 adet 

    KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI 

    Library of Congress A CIP Catalog Record 
    Seyyid Şerîf Cürcânî 
    Mevâkıf Şerhi, Şerhu’l-Mevâkıf 
     

    1. Kelâm, 2. İslâm Felsefesi, 3. Metafizik, 4. Mevâkıf, 5. Seyyid Şerîf Cürcânî,  
    6. Adudüddin el-Îcî 

    ISBN: 978-975-17-3777-9 (Takım)   978-975-17-3780-9 (2. Cilt) 

Copyright © Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Her hakkı mahfuzdur.  

Bütün yayın hakları Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na aittir. Başkanlığın izni olmaksızın 
tümüyle veya kısmen, hiçbir yolla ve hiçbir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.  

T. C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 

Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:5   34116  Fatih / İstanbul 
Tel.: +90 (212) 511 36 37 
Faks: +90 (212) 511 37 00 
info@yek.gov.tr  
www.yek.gov.tr 



ŞERHU’L-MEVÂKIF
MEVÂKIF ŞERHİ 

(metin - çeviri)

2. cİlt

 SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ
(ö. 1413)

Çeviri

Ömer Türker



 

 

 

 

 İÇİNDEKİLER 

ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR 

Mukaddime: Sıfatların Taksimi

Birinci Mersad: Arazların Tamamını  Kuşatan  
Tümel Bahisler Hakkındadır 

İkinci Mersad: Nicelik 

Üçüncü Mersad: Nitelikler 



 

 

 

İÇİNDEKİLER 

ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR 

Mukaddime: Sıfatların Taksimi 12

Birinci Mersad: Arazların Tamamını  Kuşatan  
Tümel Bahisler Hakkındadır 18

Birinci [Maksat]: Arazın Tarifi 18
İkinci Maksat: Kelâmcılara Göre Arazın Kısımları 20
Üçüncü Maksat: Filozoflara Göre Arazların Kısımları 22
Dördüncü Maksat: Arazın İspatı 38
Beşinci Maksat: Araz Bir Mahalden Diğerine Taşınmaz 38
Altıncı Maksat: Araz Arazla Kâim Olamaz 44
Yedinci Maksat: Araz İki Zamanda Bâkî Olamaz 48
Sekizinci Maksat: Şahıs Bakımından  Bir Olan Araz,  

İki Mahalle Kâim Olamaz 62

İkinci Mersad: Nicelik 70

Birinci Maksat: Niceliğin Üç Özelliği 70
İkinci Maksat: Niceliğin Kısımları 76
Üçüncü Maksat: Cismin Üç Boyutu 80
Dördüncü Maksat: [Bizzat ve Bilaraz Nicelik] 84
Beşinci Maksat: Kelâmcılar Sayıyı İnkâr Etmiştir 86
Altıncı Maksat: Kelâmcılar Miktarı İnkâr Etmiştir 94
Yedinci Maksat: [Kelâmcılar Zamanı İnkâr Etmiştir] 102
Sekizinci Maksat: Zamanın Hakikati 124
Dokuzuncu Maksat: Mekân 138

Üçüncü Mersad: Nitelikler 202

Mukaddime: Niteliğin Tarifi ve İlk Kısımları 202
Birinci Fasıl: Duyulur Nitelikler 208

Birinci Tür: Dokunulurlar 210
Birinci Maksat: Sıcaklık Hakkındadır 212
İkinci Maksat: Yaşlık ve Kuruluk Hakkındadır 226
Üçüncü Maksat: İtimâd 234



 

 

Dördüncü Maksat: Katılık 282
Beşinci Maksat: Pürüzsüzlük 284

Duyulur Niteliklerin İkinci Türü: Görülenler 284
Birinci Kısım: Renkler Hakkındadır 288

Birinci [Maksat: Renk Var mıdır?] 288
İkinci Maksat: [Işık Rengin Varlığının Şartı mıdır?] 298
Üçüncü Maksat: Karanlık 302

Görülenlerin İkinci Kısmı: Işıklar 304
Birinci [Maksat: Işığın Mahiyeti] 304
İkinci Maksat: Mutlak Olarak Işığın Mertebeleri 316
Üçüncü Maksat: Hava Işıkla Nitelenir mi Nitelenmez mi? 318
Dördüncü Maksat: [Işın ve Işıltı] 320

Duyulurların Üçüncü Türü: [İşitilenler] 322
Birinci Kısım: Ses Hakkındadır 322

Birinci [Maksat: Sesin Mahiyeti] 322
İkinci Maksat: Ses Havayla Kâim Bir Niteliktir 326
Üçüncü Maksat: Ses Dışta Mevcuttur 330
Dördüncü Maksat: [Yankı] 336

İkinci Kısım: Harf 340
Birinci Maksat: [Harfin Tarifi] 340
İkinci Maksat: [Harflerin Kısımları] 344
Üçüncü Maksat: Sâkinle Başlamak Mümkün müdür? 346
Dördüncü Maksat: İki Sâkin Bir Araya Gelir mi? 348

Duyulur Niteliklerin Dördüncü Türü: Tadılanlar 352
Birinci Maksat: Asli Yani Basit Tatlar 352
İkinci Maksat: [Bileşik Tatlar] 364

Duyulur Niteliklerin Beşinci Türü: Koklananlar 368
Nitelik Kısımları Hakkındaki  Dört Fasıldan İkinci Fasıl:  

Nefsânî Nitelikler 368
Birinci Tür: Hayat 370

Birinci Maksat: Hayatın Tarifi 370
İkinci Maksat: Hayatın Şartı 374
Üçüncü Maksat: Hayatın Mukâbili Hakkındadır 378

İkinci Tür: Bilgi 380
Birinci Maksat: Bilgi[nin Mahiyeti] 380
İkinci Maksat: Hâdis Bir Bilginin  İki Bilinene  

Taalluku Mümkün müdür? 392
Üçüncü Maksat: [Mürekkep Cehalet] 402



 

 

Dördüncü Maksat: Cehalet 404
Beşinci Maksat: Beş Dış Duyunun İdraki 406
Altıncı Maksat: Aklî Sûretler Görüşünün Uzantıları 408
Yedinci Maksat:  Bilgi Tafsîlî ve İcmâlî Olmak Üzere  

İkiye Ayrılır 418
Sekizinci Maksat: [Bilfiil ve Bilkuvve Bilgi] 428
Dokuzuncu Maksat: [Fiilî ve İnfi‘âlî Bilgi] 428
Onuncu Maksat: [Aklın Mertebeleri] 430
On Birinci Maksat: Teklifin Dayanağı  Din Mensuplarının  

Görüş Birliğiyle Akıldır 436
On İkinci Maksat: [İki Bilinene  İlişkin Her İki Bilgi  

Birbirinden Farklıdır] 438
On Üçüncü Maksat: Zorunlu Bilgi  Nazarîye ve Nazarî Bilgi  

Zorunluya Dönüşür mü? 442
On Dördüncü Maksat:  [Zorunlu Bilgi Nazarî Bilgiye  

Dayanır mı?] 446
On Beşinci Maksat: [Bilineni Bulunmayan Bilgi Olabilir mi?] 450
On Altıncı Maksat: [Hâdis Bilginin Mahalli] 452

Nefsânî Niteliklerin Üçüncü Türü: İrade 454
Birinci Maksat: İradenin Tarifi 454
İkinci Maksat: [Kadîm ve Hâdis İrade] 456
Üçüncü Maksat: [Menfaat İnancı  ve Bunu İzleyen Meyil  

İradenin Şartı mıdır?] 458
Dördüncü Maksat: [İrade, Arzudan/Şehvetten Başkadır] 462
Beşinci Maksat: [İrade, Temenniden Başkadır] 464
Altıncı Maksat:  Şeyi İrade Etmek Onun Zıddını  

İstememek midir? 464
Yedinci Maksat:  [İrade, Taalluk Ettiği Şeye Bir Sıfat Verir mi?] 468

Nefsânî Niteliklerin Dördüncü Türü: Kudret 470
Birinci Maksat: Kudretin Tarifi 470
İkinci Maksat: İki Kâdir Bir MakdûraTesir Edebilir mi? 476
Üçüncü Maksat: [Kudret Vücûdî Bir Sıfattır] 478
Dördüncü Maksat: Hâdis Kudreti İspatın Yolu 478
Beşinci Maksat: [Kudret Fiille  Birlikte midir  

Yoksa Fiilden Önce midir?] 482
Altıncı Maksat: Fiili Yapması Engellenen  Kimse Engellendiği  

Esnada O Fiile Kâdir midir? 494
Yedinci Maksat: [Kudret İki Zıtta Taalluk Eder mi?] 498



 

 

Sekizinci Maksat: [Acizlik, Kudrete Zıt Bir Arazdır] 502
Dokuzuncu Maksat:  [Makdûr Bilgiye mi  

Yoksa İrâdeye mi Tâbidir?] 506
Onuncu Maksat: Uyku Kudrete Zıt mıdır? 508
Bu Türün Maksatlarından On Birinci Maksat: 524
On İkinci Değil On Birinci Maksat:  [Kudret  

Mizaçtan Farklıdır] 524
On Üçüncü Değil On İkinci Maksat:  [Kuvve/Güç 

 Lafzının Anlamları] 526
On Üçüncü Maksat: [Huy/Hulk] 532

Sonuç: Daha Önce Üçüncü ve Dördüncü Türde  Söylenenlere  
Yakın Nefsânî Niteliklerin Açıklanması 536

Nefsânî Niteliklerin  Beşincisi: Diğer Nefsânî Nitelikler 538
Birinci [Maksat: Haz ve Acı] 538
İkinci Maksat: [Sağlık] 550

Nitelik Fasıllarından Üçüncü Fasıl: Niceliklere Özgü Nitelikler 560
Birinci [Maksat: Niceliğe Özgü Niteliklerin Niceliğe İlişmesi] 560
İkinci Maksat: [Çizgi, Daire, Küre, Silindir, Koni] 566

Nitelik Fasıllarından Dördüncüsü: İstidât Bildiren Nitelikler 572

Üçüncü Mevkıfın Dördüncü Mersadı: Nispetler 574

Giriş: Nisbî Kategoriler Var mıdır? 574
Birinci Fasıl: Kelâmcıların  Ekvân/Oluşlar Hakkındaki Tartışmaları 578

Birinci Maksat: [Mekânda Oluş] 578
İkinci Maksat: [Oluş Türleri] 584
Üçüncü Maksat: [Oluşun Varlığı Zorunludur] 590
Dördüncü Maksat: [Hareketli Olan Nedir?] 592
Beşinci Maksat: [Bir Cevher-i Fert Altı Cevherle Çevrilidir] 596
Altıncı Maksat: [Teması Oluş Kabul Etmeyenler] 606
Yedinci Maksat:  [Mu‘tezile’nin Oluşların Hükümleri  

Hakkındaki İhtilafı] 608
İkinci Fasıl: Filozoflara Göre Mekânda Oluş 616

Birinci [Maksat: Filozoflara Göre Hareket] 616
İkinci Maksat: [Hareket Lafzının Anlamları] 626
Üçüncü Maksat: Filozoflara Göre Hareketin Kategorisi 634
Dördüncü Maksat:  [Doğal Hareketin Nedeni Cisimlik Değildir] 664
Beşinci Maksat: [Hareket Altı Şeyi Gerektirir] 670

Beşinci Mersad: İzâfet/Görelilik 

DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER 

Giriş: Cevherin Tarifi

Birinci Mersad: Cisim 



Üçüncü Mevkıfın Dördüncü Mersadı: Nispetler 

 

 

Altıncı Maksat: [Hareketin Birliği  Sözü Edilen Altı Şeyin  
Birliğine Bağlıdır] 670

Yedinci Maksat: [Hareketlerin Zıtlığı] 680
Sekizinci Maksat: [Hareketlerin Zıtlığının Kaynağı] 682
Dokuzuncu Maksat: [Hareketin Kendisi Nicelik Değildir] 696
Onuncu Maksat: [Zâtî ve Arazî Hareket] 698
On Birinci Maksat: [Hareket ya Hızlı ya da Yavaştır] 700
On İkinci Maksat: [Filozoflara Göre Yavaşlığın Sebebi] 704
On Üçüncü Maksat:  [İki Doğrusal Hareket Arasında  

Bir Sükûn Var mıdır?] 706

Beşinci Mersad: İzâfet/Görelilik 716

Birinci [Maksat: Göreliliğin/İzâfetin Anlamı] 716
İkinci Maksat: [Görelinin Özellikleri] 718
Üçüncü Maksat:  [Görelilik Müstakil Bir Varlığa Sahip Değildir] 720
Dördüncü Maksat: Göreliliğin Kısımları 722
Beşinci Maksat: [Öncelik ve Sonralık] 726

DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER 

Giriş: Cevherin Tarifi 738

Birinci Mersad: Cisim 746

Birinci Fasıl: Cismin Hakikati ve Dış Parçaları 746
Birinci Maksat: Cismin Tanımı ve Tarifi 746
İkinci Maksat: [Cisim Arazların Toplamı Değildir] 760
Üçüncü Maksat: [Cismin Basît ve Bileşik Oluşu] 764
Dördüncü Maksat: Kelâmcıların  Çoğunluğunun  

Kendi Görüşleri Hakkındaki Delili 768
Beşinci Maksat: [Filozofların Cismin Bir Olduğuna   

ve Sonsuza Dek Bölünebilirliğine İlişkin Delilleri] 786
Altıncı Maksat: Filozofların Basît Tabiatlı  Cisimler  

Hakkındaki Görüşünün Açıklanması 806
Yedinci Maksat: Filozofların Heyûlâ ve Sûret  ile Cismin  

Bunlardan Oluştuğunun İspatına Dair Delili 810
Sekizinci Maksat: Filozofların  Heyûlânın Varlığı Üzerine  

Kurduğu Uzantılar 824
Birinci Mersadın İki Faslının İkincisi 854

Giriş 854
Birinci Kısım: Felekler 868



 

 

Birinci Maksat: [Feleklerin Sayısı] 868
İkinci Maksat: [Yönleri Sınırlayan Felek] 874
Üçüncü Maksat: Sâbit Yıldızlar Feleği 914
Dördüncü Maksat: Güneş Feleği 922
Beşinci Maksat: Ay’ın Felekleri 926
Altıncı Maksat: Kalan Beş Felek 938

İkinci Kısım: Yıldızlar 948
Birinci [Maksat]: Hilal ve Dolunay 948
İkinci Maksat: Ay Tutulması 950
Üçüncü Maksat: Güneş Tutulması 952
Dördüncü Maksat: Ay’ın Yüzeyinde Görülen Siliklik 956
Beşinci Maksat: Galaksi 956

Üçüncü Kısım: Unsurlar 958
Birinci [Maksat: Unsurların Kısımları] 958
İkinci Maksat: [Toprağın Küresel Oluşu] 966
Üçüncü Maksat: [Suyun Küreselliği] 970
Dördüncü Maksat: Yer Bütünün Ortasındadır 972
Beşinci Maksat:  Yer’in Feleklere Nispetle Duyulur  

Bir Büyüklüğü Yoktur 972
Altıncı Maksat: Yer Hareketsizdir 976
Yedinci Maksat: Yer’de Ekvator’a Paralel Olan Daire 980
Sekizinci Maksat: [Tan Vakti] 988
Dokuzuncu Maksat: [Yer’deki Tepe ve Çukurların Sebebi] 988
Onuncu Maksat: [Dağların Oluşumu] 990
On Birinci Maksat: Dört Unsur Oluş ve Bozuluşu Kabul Eder 992
On İkinci Maksat: [Dört Unsur,  Bileşiklerin Kendilerinden  

Oluştuğu Asıllardır] 994
On Üçüncü Maksat: Unsurlar Yedi Tabakadır 998

Dördüncü Kısım: Mizaç Sahibi Bileşikler 998
Birinci Fasıl: Mizaç 1000

Birinci [Maksat: Cisimsel Sûretin Etkisi] 1000
İkinci Maksat: Mizacın Kısımları 1012

İkinci Fasıl: Mizaç Sahibi Bileşikler İçinde Nefissiz Olanlar 1026
Üçüncü Fasıl: Nefis Sahibi Bileşikler 1032

Giriş: Nefsin Tarifi 1032
Birinci Kısım: Bitkisel Nefis 1042
İkinci Kısım: Hayvânî Nefis 1072

Birinci Tür: Dış Müdrik Güçler 1072

İkinci Mersad: Cisimlerin Arazları ve Halleri 

Üçüncü Mersad: Soyut Nefis  ve Onun Hükümlerine İlişkin  
Bahisler Hakkında 

Dördüncü Mersad: Akıl 

NOTLAR 

DİZİN 



 

 

İkinci Tür: İç Müdrik Güçler 1100
Üçüncü Tür: Fâil Güçler 1116

Üçüncü Kısım: İnsânî Nefis ve Güçleri 1118
[İkinci Faslın] Beşinci Kısmı: Mizaçsız Bileşikler 1120

İkinci Mersad: Cisimlerin Arazları ve Halleri 1138

Birinci Maksat: Cisimler Hâdistir 1138
İkinci Maksat:  Âlemin Var Olduktan Sonra Yok Olmasının İmkanı 1166
Üçüncü Maksat: Cisimler Bâkîdir 1166
Dördüncü Maksat: Cevherlerin Tedâhülü İmkansızdır 1170
Beşinci Maksat: Cevherin Birliği  ile Onun Mekânının Birliği  

Birbirini Gerektirir 1172
Altıncı Maksat: Cisim Arazdan  ve Onun Zıddından Ayrı Kalabilir mi? 1174
Yedinci Maksat: [Boyutlar Sonludur] 1182
Sekizinci Maksat: [Başka Bir Âlem Mümkün mü?] 1202

Üçüncü Mersad: Soyut Nefis  ve Onun Hükümlerine İlişkin  
Bahisler Hakkında 1206

Birinci [Maksat]: Feleklerin Nefisleri 1206
İkinci Maksat: [İnsan Nefisleri Soyuttur] 1212
Sonuç: Düşünen Nefsin  Soyutluğunu İnkar Edenlerin Görüşleri 1220
Üçüncü Maksat: Düşünen Nefis Hâdistir 1222
Dördüncü Maksat: [Nefsin Bedenle İlişkisi]    1228

Dördüncü Mersad: Akıl 1232

Birinci [Maksat]: Aklın İspatı 1232
İkinci Maksat: Filozoflara Göre Mevcutların Tertibi 1236
Üçüncü Maksat: Akılların Özellikleri 1238
Akıllarla İlgili Bahislerin Sonu: Cin ve Şeytanlar 1246

NOTLAR 1253

DİZİN 1257

 

 



 

 

[1] Sıfatlar arazlardan daha geneldir ve bazen arazların tanımında kullanı-
lır. Yazar “sübûtî sıfatlar” diyerek selbî sıfatlardan sakınmıştır. Zira zikredi-5 

len taksim selbî sıfatlarda geçerli değildir.  yani Eş‘arîlere 
 iki kısma  zâta ilave 

 
veya şey  Bazen şöyle denir: Nefsî sıfat, zâtın kendisiyle nitelenme-
sinde zâta ilave bir şeyin düşünülmesine gerek duyulmayan sıfattır. Her iki 10 

tarif de aynı şeye varmaktadır. 
 Yer kap-

lamadan kastedilen, mekânda bulunmadır. Kuşkusuz bu, cevherin zâtına 
ilave bir sıfattır. Hudûsun anlamı, şeyin varlığının yoklukla öncelenmiş ol-
masıdır. Bu da hâdisin zâtına ilave bir anlamdır. Şeyin kendisinden başkasını 15 

kabul eden oluşu ise ancak o başkasına kıyasla düşünülebilir. Bazen başka bir 
ifadeyle şöyle söylenir. Mânevî sıfat, zâtın nitelenmesinde zâta ilave bir du-
rumun düşünülmesine gerek duyulan sıfattır. Nefsî ve mânevî sıfatların zik-
rettiğimiz tarifleri, bizden haller düşüncesini reddedenlerin görüşüne göre-
dir. Bunlar çoğunluğu oluşturur.  20 

[2] Kâdî Bâkıllânî ve tâbileri gibi ashabımızdan 
 sıfat, zât var olduğu sürece 

 Mesela yukarıda zikredilen örnekler. Çünkü cevhe-
rin cevher, zât, şey, mekânlı, hâdis ve arazları kabul eden oluşu, onlara göre 
cevherin zâtına ilave hallerdir ve cevherin zâtı varlığını devam ettirdiği sürece 25 

bunların zâttan ayrılması düşünülemez. 
 Buna göre mânevî sıfat, zât varlığını devam ettirdiği sürece zâttan 

kalkması düşünülebilen sıfattır. Onlar, mânevî sıfatı, âlimlik, kâdirlik vb. 
ta‘lîl edilenler ile ilim, kudret vb. ta‘lîl edilemeyenler olmak üzere ikiye 
ayırmışlardır. Bizden halleri reddedenler, ta‘lîl edilen sıfatları da reddetmiş 30 

ve zâtın âlim ve kâdir olmasının ilmin ve kudretin onun zâtıyla kâim olmak-
tan başka bir anlamı bulunmadığını söylemiştir.  
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[3]  sübûtî sıfatlar  
Mu‘tezile’den [Ebû Ali]  ve takipçileri 

 ve o, iki mütemâsil arasındaki  karalık ve aklık 
gibi iki farklı arasındaki 

 tek bir zâtta  ve söz gelişi 5 

renkliği karalık ve aklığın nefsî bir sıfatı saymamışlardır. Mu‘tezile’nin 
 zât için 

 yani bu tarife dayanarak nefsin iki sıfatının tek 
bir zâtta birleşmesini mümkün görmüştür. Çünkü karalığın karalık, renk, şey 
ve araz olması gibi tek bir şeyin gereği olan sıfatlar, birden fazladır. Yüce Al-10 

lah’ın âlim ve kâdir olması da bu kapsamdadır, zira bunlar, O’nun zâtının 
gereğidir. 

 Müellif nüshasında “görüş birliğine varmıştır” yerine “olumlamış-
tır” ifadesi geçmektedir. Var ve yokun ortak olmasının anlamı, bu sıfatların şey 
için varlık ve yokluk durumlarında sâbit olması demektir.  15 

[4]  kısım,   
Manevî sıfat, illetli sıfattır yani mevsûfun zâtına ilave sıfattır. Buna örnek, 
bizden birinin bilen ve kâdir olmasıdır. Denilmiştir ki mânevî sıfat, 

 yani mevsûfuna sübûtu, zorunlu olmayan sıfattır.  

[5]  kısım,  onlara 20 

göre  Bu sıfat yani hudûs,  bir sıfat 
 Oysa onlara göre mümkün ma‘dûm, nefsî olmakla nitelenir. 

 bir sıfat da  

[6]  kısım,  sıfattır. Bu, yokluk halinde tahakkuk et-
meyen ve mümkünün ancak varlığından sonra kendisiyle nitelendiği sıfattır. 25 

 Bu sıfatlar, çeşitli kısımlara ayrılır. Kısımlardan 
olandır yani mevsûfunun hudûsu esnasında onun için meydana gelmesi 

zorunlu olandır. ve arazlar için 
mahalle yerleşme ve zıtlık, illetin ma‘lûlünü gerektirmesi ve çirkinin çirkin 
oluşu  Çünkü bunların tamamı, mevsûfları hudûsa geldiği esnada 30 

onlarda meydana gelmesi zorunlu sıfatlardır. olanlardır yani 
mevsûfu hudûsa geldiği esnada onun için meydana gelmesi zorunlu olmayan-
lardır. Bunların bir kısmı kul tarafından gerçekleştirilen 

ve yüceltme veya aşağılama Kuşkusuz 
bir kasıt ve irade olmadığında fiil bunlardan hiçbiriyle nitelenmeksizin  35 



15
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var olur. Yine emrin emir oluşu da bu kısma girer. Çünkü kişi bazen “yap” 
der ama yapma talebine yönelik bir kasıt olmadığında bu söz emir olmaz. 
Bir kısmı ise  yani idrake tâbi değildir. 

 Çünkü o, bilginin hudûsa gelmesine tâbidir ama bilgi, şahıs-
lara göre nazarîlik ve zorunlulukla farklılaşabileceğinden bilgi için zorunlu 5 

bir sıfat değildir. Yine kasıt ve iradeye de tâbi değildir.  

[7]  veya iradeye 
 Bir kısmı şöyle demiştir: İtkân, yalnızca 

bilgiye tâbidir. Çünkü bir sanatla meşgul olup onda meleke kazanan kimse 
bazı zamanlarda herhangi bir kasıt ve irade olmaksızın o sanatta son derece 10 

muhkem ve sağlam fiil meydana getirebilir. Bu durum, ona dair bilginin 
[kasıt ve iradeden] bağımsız olduğunu göstermektedir. Diğer Mutezîlîler de 
şöyle demiştir: Fiilin sağlamlığına/itkânına tesir eden şey, fâilin o fiili biliyor 
olması şartıyla iradedir. Mu‘tezile bilginin tesir ettiği şeyde zorunlu bilgiyle 
zorunsuz bilgi arasında fark bulunmadığında ittifak etmiş fakat iradenin tesir 15 

ettiği şeyde ihtilaf etmiştir. Onların bir kısmı şöyle demiştir: Müessir irade-
ler, zorunlu olanlar değil, irade edenin kudreti ve var etmesi kapsamına gi-
renlerdir. Diğerleri ise şöyle demiştir: İki bilgi arasında fark olmadığı gibi iki 
irade arasında da yoktur.  

[8]  de çirkinlik gibi  20 

ve dolayısıyla zorunlular kabilinden  şartlanmış olarak 
hudûsu izleyenlerden ve dolayısıyla iradeye tâbi mümkünler kabilinden 

 Mu‘tezile arasında ihtilaf vardır. 
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[9]  arazın tarifi 5 

 Bu, arazın tercih edilen tarifidir. Çünkü yokluklar ve olumsuzlamalar, 
tarifin dışında kalmaktadır, zira onlar mevcut değildir. Cevher de dışarıda 
kalmaktadır, zira cevher bir mekânlıyla kâim değildir. Yine Yaratıcı’nın zâtı 
ve sıfatları, dışarıda kalmaktadır. Başkasıyla kâim olmanın anlamı, ya nitele-
yici özgülüktür veya yer tutmada tâbiliktir. Ancak ilerde öğreneceğin gibi 10 

bunlardan doğru olan, birincidir. Eş‘arîlerden biri “Araz, başkasının sıfatı 
olandır” demiştir. Ancak bu tarif, selbî sıfatlarla nakz olmaktadır. Çünkü 
selbî sıfatlar, başkasının sıfatı olduğu halde araz değildir. Zira araz, mevcu-
dun kısımlarından biridir. Yine bu tarif, şayet “Yüce Allah’ın zâtı ve sıfatları 
birbirinden başkadır.” denirse O’nun sıfatlarıyla da nakz olmaktadır.  15 

[10]  tarifi 
 Onların bu tarifi tercih etmesinin  Araz, 

 mahiyete zâit olan varlıktan ayrıdır ve yokluk durumun-
da bir mekânlıyla kâim olmaz, aksine var olduğunda mekânlıyla kâim olur.  

[11] cevherin 20 

 ama var olduğu takdirde cevherden ibaret olan mekânlıyla kâim değil-
dir, çünkü o, cevhere aykırıdır. O halde fenâ, araz tanımının dışında kalmak-
tadır. Yine Mu‘tezile’den 

 el-Allâf’ın 
 Zira Ebu’l-Hüzeyl, Allah kelâmının bazı türlerinin bir mahal-25 

de bulunmadığını söylemiştir. Keza Basra Mu‘tezilesinin bir kısmı da hiçbir 
mahalde bulunmayan bir irade görüşünü benimsemiştir. Hâdis kelâm ve irade 
için araz lafzını kullanmaktan kaçınmanın dikkate alınacak tarafı yoktur.  

[12]  arazın tarifi 
 kendisine yerleşen şeyi  30 

“Şu şunda var oldu” sözümüz, ya isim ortaklığı ya da hakikat ve mecaz yoluyla  
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-parçanın bütündeki varlığı, tümelin tikeldeki varlığı, cismin mekân veya 
zamandaki varlığı, şeyin sağlık veya hastalıkta olması ve mutlulukta olması 
gibi- 

daha önce yerleşmenin anlamı açıklanırken geçtiği gibi duyusal 
işarette ayrışmayacakları şekilde  Bu ifadeden 5 

mesela karalığın kendinde varlığının cisimdeki varlığı ve onunla kıyamı ol-
duğu vehmedilebilir. Fakat bu vehmin hiçbir değeri yoktur. Çünkü “o ken-
dinde var oldu da cisimle kâim oldu” demek mümkündür. Kapalı değildir 
ki, şeyin kendinde sâbit olmasının imkânı, başkası için sâbit olması 
imkânından başkadır. Filozoflar cevheri “dışta var olduğunda bir konuda 10 

olmayan bir mahiyettir” şeklinde tarif etmişlerdir. Bununla birlikte maddeye 
yerleşen cisimsel sûrette olduğu gibi cevherin bir mahalde bulunması müm-
kündür. Onlar “var olduğunda” sözleriyle varlığın cevherde ve arazda mahi-
yete zâit olduğuna işaret etmişlerdir. Bundan dolayı cevher tanımı, Tanrı’nın 
zâtını kapsamamaktadır.  15 

[13] 
 duyularla gerçekleşen 

 irade, istememe, arzu, nefret  hayatı izleyen 
 Bunların onla sınırlanması hiç şüphesiz yanlıştır. 20 

 beş duyudan biriyle idrak edilen  
Oluşlar; hareket, sükûn, birleşme ve ayrılmadan ibaret olan dört türdür. 
Duyulurlar ise sesler, renkler, kokular, tatlar, sıcaklık ve türdeşleri gibidir. 
Kelâmcıların bir kısmına göre, oluşlar zorunlu olarak duyulurdur ve oluşları 
inkâr eden kimse, kendi duyusuna ve aklının gereğine direnmektedir. Diğer-25 

lerine göre ise oluşlar duyulur değildir. Zira biz yalnızca hareketliyi, sâkini, 
iki birleşeni ve iki ayrılanı görürüz. Ama hareket, sükûn, birleşme ve ayrılma 
vasfını görmeyiz. Bundan dolayı onların vücûdî oluşunda ihtilaf edilmiştir. 
Eğer oluşlar duyulur olsaydı görüş ayrılığı çıkmazdı.  

[14]  canlıya özgü olan ve olmayan arazlar altına giren 30 

 Yani mevcut araz türlerinin sayısı,  
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sonludur ve hem  hem de tatbîk burhânı 
 Yani bilinen arazlardan 

farklı sonsuza dek giden türsel arazların varlığı -her ne kadar bunlardan yal-
nızca sonlu sayıda olanlar varlığa çıksa bile- mümkün müdür değil midir? Bu 
hususta ihtilaf edilmiştir.  –bunlar, Mu‘tezile’nin çoğunluğu ve pek 5 

çok Eş‘arîdir-  kesin olarak 
 Çünkü sonsuz olan, gerek artma ve 

eksilmeyi gerekse tatbiki kabul etmez.  –bunlar, Cübbâî ve takip-
çileri ile cevaplarının çoğunda Kâdî Bâkıllânî’dir- 

 dolayısıyla son-10 

suzluk zorunludur. Muhakkiklere göre  ve men etme 
veya mümkün görmeyi kesinlememektir. 

 bunların zayıflık  İkincinin zayıflığının nedeni, daha 
önce kitabın başında kelâmcılar arasında meşhur olan öncüllerin çürütül-
mesinde geçmişti. Birincinin zayıflığının nedeni ise daha önce öğrendiğin 15 

şu şeydir: Artma ve eksilmeyi kabul, sonsuzlukla çelişmez. Mesela bir ve 
bin sonsuz sayıda artırabilir. Yine tatbîk burhânı, ancak varlığın kuşattığı 
şeylerde geçerlidir. Nitekim o türlerden tek bir türe ait mümkün fertlerin  
–her ne kadar ancak sonlu sayıdakiler var olsa da- sonsuz olduğunda her-
hangi bir tartışma yoktur.  20 

[15]  ve bütün cevher-
lerin tek bir kategori olduğu  Buna göre mümkün mevcutların 
yukarı cinsleri olan kategoriler, ondur. 

 sınırla-25 

manın ispatındaki  eksik  Bunun belir-
sizliği azaltacak ve tümevarımı kolaylaştıracak şekilde zaptının açıklaması 
şöyledir: Onlar 

 tanımdan  
Kuşkusuz iki bilinene 30 

dair bilgi, bölünmeyi kabul eder ama bunun nedeni, onun zâtı değil, sayı-
nın iliştiği iki bilinene taalluk etmesidir. İlerde sana bilaraz niceliğin kısım-
ları anlatılacaktır.  
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[16]  niceliğin tanımında 

 Çünkü bitişik ve ayrıktan her biri, bu anlamda bölünmeyi kabul eder. 
[Fahreddîn Râzî] ’ta şöyle demiştir: “Bölünmeyi kabulle bazen şeyin 
kendisinde bir şeyden başka bir şeyin varsayılabilecek durumda olması kastedi-5 

lir. Bu anlam, miktara zâtı nedeniyle ilişir. Bazen de bölünmeyi kabulle cisimde 
iki hüviyet meydana gelecek şekilde ayrılma kastedilir. Bu anlam, miktara iliş-
mez, çünkü ilişilen şey, ilişen geldiğinde varlığını devam ettirmesi gerekir. Oysa 
bir miktar ayrıldığında/parçalandığında yok olur ve orada ayrılmadan önce 
bilfiil var olmayan iki ölçü meydana gelir. Bu anlamda bölünmeyi kabul eden 10 

şey, maddedir. Miktar ise maddeyi bölünme kabulüne hazırlar.” Sonra [Fah-
reddîn Râzî] ’ta şöyle demiştir: “Niceliğin, bölünmeyi kabulle tarif 
edilmesi doğru değildir. Çünkü bölünmeyi kabul, bitişik niceliğe özgüdür.”  

[17] Sana kapalı değildir ki, onun önceki sözünün gerektirdiği şudur: Ni-
celik, bölünmeyi kabulle tarif edildiği ve onunla ayrılma kastedildiğinde bitişi-15 

ği içermez, aksine ayrık niceliğe özgü olur. Fakat Râzî ’ta tanımın 
bitişik niceliğe özgü olduğunu belirttiğinde birinci anlamın kastedilmesi ve 
ona bir kayıt eklenmesi gerekmiştir. Nitekim Kâtibî  şerhinde böy-
le yapmıştır. Çünkü o, ’den naklen şöyle demiştir: 
“İki anlamdan birinin, onda bir şeyden başka bir şeyin varsayılabilecek du-20 

rumda olmasıdır ve o, daima böyledir.” Kuşkusuz bu kayıt, onu bitişik niceliğe 
özgü kılar. Çünkü ayrık niceliğin bölündüğü birlikte bir şeyden başka bir şeyin 
varsayılması mümkün değildir. ’ın ibaresinde bu kayda bir ima var-
dır, çünkü onda şöyle denilmiştir: “Bu anlam, miktara zâtı nedeniyle ilişir.” 
Fakat doğrusu, o ilavenin birinci anlamda dikkate alınmamış olmasıdır, aksine 25 

o, hem bitişik hem de ayrık niceliği kuşatır. Yazar şu sözüyle buna işaret etmiş-
tir:  ayrık nicelik tanı-
mın dışında kaldığından 

[18] Zâtı nedeniyle bölünmeyi kabul etmeyen 
30 

 nispeti   
–Yazar yukarı cinslerin basît olup bunların gerçek bir tanımının düşünü-
lemeyeceğine dikkat çekmek için “resim” lafzını kullanmıştır. Nitekim  
ilerde yukarı cinslerin bu durumunu açıklayacaktır- 

 gerektirmeyen   35 
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İlerde üçüncü mersadda bu resmi sana açıklayacağız.  niteliğin 
tarifine  ve bu nedenle mevcu-
dun kısımlarından biri olan araza girmez.  

[19] Mefhumu, başkasına kıyasla düşünülen 
15 

 olup onunla dolu olan  Buna gerçek eyn 
denir. Bunu, “o, cisimde gerçek mekânına nispetle meydana gelen bir 
hey’ettir” şeklinde de tarif ederler.  iklim, 
mamur ve gayrı mamur bölgeler vb. şeyin hakiki olmayan mekânlarında 

 ve bulunmasına  yani mecâzî bir söyleyişle  Çünkü 10 

bunlardan her biri, “o nerededir” sorusunun cevabında söylenir.  

[20] 2 veya "te" ve "tı" benzeri
-ki bu andır- veya bulun-

mayı izleyen bir heyettir. Metâ da eyn gibi iki kısma ayrılır. Birisi, hakiki 
iken diğeri hakiki değildir. Hakikiye örnek, oruç için gündür. Hakiki olma-15 

yana örnek ise parçalarının bir kısmında meydana gelen şeyler için hafta, ay 
ve senedir. Çünkü “ne zaman” sorusuna bunlarla cevap verilebilir. Fakat 
hakiki metâdaki zamanda çok şey ortak olabilir, oysa hakiki eyndeki 
mekânda durum bunun aksinedir.  

[21]  yani cisme  20 

yakınlık, uzaklık, paralellik vb. nispeti sebebiyle  parçalarının – mesela bir 
kısmının gök tarafında ve bir kısmının yer tarafında olması gibi- şeyin 

 Şayet konum, her iki nispetin 
de ma‘lûlü olan bir hey’et yapılırsa  birbirinden farklı 

 bu iki durumda  25 

Şayet konumun mahiyetinde parçaların dış şeylere nispeti dikkate alınmaz 
da sadece parçalar arasındaki nispetle yetinilirse bu durumda dik durma, baş 
aşağı durmanın ta kendisi olur. Çünkü dik duran, parçaları arasında nispet 
değişmeyecek şekilde çevrildiğinde sadece bu nispetin ma‘lûlü olan hey’et, 
olduğu gibi devam eder. Bu takdirde baş aşağı olmanın konumu, dik dur-30 

manın konumunun aynısı olur.  
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[22] Şöyle denilemez: “Söylediğinizin gereği, o ikisinin cinsleri olan ko-
num anlamında ortak olduğudur. Dolayısıyla onların dış nispetten kaynak-
lanan fasılla ayrılmaları mümkündür”. Çünkü biz şöyle diyoruz: Cins ve 
fasıl, varlık ve yaratılış bakımından birdirler. Nasıl olur da cinsten alınan bir 
payın, bir fasılla birlikte olduğu sonra da ondan ayrılıp diğer fasılla birlikte 5 

olduğu düşünülebilir. Öyleyse doğrusu, konumun mahiyetinde her iki nis-
petin de dikkate alınmasıdır.  

[23] Buna iyelik [cide] de denir. 

 son kayıt yani kuşatılanın taşınmasıyla kuşatanın da taşınması 10 

kaydı sayesinde sahiplik,  yani mekâna taalluk eden eynden 
 Çünkü o, her ne kadar şeye onu kuşatan mekân sebebiyle ilişen bir 

hey’et olsa da, mekân mekânlının taşınmasıyla taşınmaz.  o kuşatan 
mesela kedi için  fıtrî bir şey  doğal  ister 
bütün bedeni kuşatan , sarık, mest, 15 

gömlek vb.  kuşatsın  

[24]  başka 
 ki bu başkası da ona kıyasla düşünülür. 

 da babalığa kıyasla düşünülen  Dolayısıyla izâfet, mutlak 20 

nispetten daha özeldir. 
 mekânlıda o mekânda bulunması bakımından 

bakımından mekânlıya 
 meydana gelen şey,  Çünkü mekân lafzı, 

başka bir nispete kıyasla düşünülen bir nispeti içerir. Bu başka nispet ise 25 

şeyin mekân sahibi yani mekânda mütemekkin olmasıdır. O halde mekân 
olmak ve mekânlılık, izâfet kategorisindendir. Şeyin mekânda bulunuşu ise 
şey ile mekânın zâtları arasında düşünülen bir nispettir, başka bir nispete 
kıyasla düşünülen bir nispet değildir. Dolayısıyla bu kategoriden değildir. 
Sana anlattığımız  göreli olmayan 30 

 konuşulan 
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[25] Alt nc s , en-yef ‘aldir/etkidir. Bu, tesirdir. Buna örnek, s tt  sürece 
s tand r. Çünkü ısıtan ısıttığı sürece yerleşik olmayan bir hale sahiptir ki bu 
hal, ısıtma olarak gerçekleşen tesir olup etki kategorisindendir. Öyleyse o 
yani etki, s n n ilkesi olan eyden yani ısıtandan ba kad r. Zira söz konusu 
ilke, s tmadan sonra da varl n  sürdürür. Oysa ısıtmadan sonra etki kate-5 

gorisinin sürekliliği yoktur. Bazen bu ilke, cevher olur. 

[26] Yedincisi, en-yenfa‘il/edilgidir. Bu, etkilenmedir. Buna örnek, s nd  sü-
rece s nand r. Çünkü onun bu durumda yerleşik olmayan bir hali vardır ki bu 
hal, ısınma şeklinde gerçekleşen etkilenme olup edilgi kategorisindendir. Öy-
leyse edilgi, s dan ba ka bir eydir. Çünkü s , ondan sonra yani ısınmadan sonra 10 

varl n  sürdürür. Oysa edilgi kategorisinin ısınmadan sonra sürekliliği yok-
tur. Isı ise yerleşik bir durum olup nitelik kategorisindendir -aynı şekilde elbi-
sede yerleşik olan yanma ve ahşapta yerleşik olan kesilme de böyledir- ve onun 
ona istidad ndan yani ısınanın ısıya istidadından ba kad r. Zira ondan yani 
edilgi kategorisinden olan ısınmadan önce sâbittir. Hatta o istidat da nitelik 15 

kategorisindendir. Bu iki kategori, yenilenen ve yerleşik olmayan durumlar 
olduğundan bunlara fiil ve infi‘âl değil, en-yef ‘al ve en-yenfa‘il adı verilmiştir.  

[27] öyle denilmi tir: “Birlik ve nokta, bu dokuz kategorinin d nda kal-
maktad r. Bu durumda ku at c l k geçersizle mektedir.” Buna kar l k filozoflar 
öyle demi tir: Biz, birlik ve noktan n araz oldu unu kabul etmiyoruz, çünkü 20 

bunlar n dışta varl  yoktur. Bu ikisinin mevcut birer araz olduğunu kabul 
etsek bile biz araz olan her şey, bu kategorilerin altına girer ve bunların dışında 
kalmaz anlamında bütün arazlar  onlarla yani dokuz kategoriyle s n rlam yo-
ruz ki bize, bunların dışında kalan iki araz var denilsin. Aksine arazların yüce 
cinsi olan her şey, bu dokuz kategoriden biridir anlamında yüce cinsler olan 25 

kategorileri bunlarla sınırlıyoruz. Dolay s yla o ikisiyle yani birlik ve noktayla 
bize itiraz edilemez. Bunlarla itiraz edilebilmesi için o ikisinden her birinin alt n-
dakine cins olarak söyledi ini, alt nda cinsler bulundu unu ve de söylediklerimiz 
aras na girmedi ini ispatlaman z gerekir ki o ikisinin arazların yüce cinsleri 
olduğu ve dokuz kategorinin dışında kaldığı sâbit olsun. Bu durumda yüce 30 

cinslerin dokuz kategoriyle sınırlı olduğu birlik ve noktayla çürütülür. Oysa 
bunlardan yani bu üç şeyden hiçbiri sâbit olmam t r. Çünkü birlik ve noktanın 
altındakilere araz olarak söylenmesi; bunların altındakilerin cinsler olmayıp aynı 
hakikate sahip fertler veya hakiki türler olması ve bu ikisinin el-Mebâhisü’l-
me r k yye’de söylenildiği gibi nitelik kategorisine girmesi mümkündür. Nite-35 

lik kategorisinin girmesinin nedeni şudur: Birlik ve noktadan her biri,  
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arazdır ve onun tasavvuru, taşıyıcısının dışında bir şeyin tasavvuruna dayanmaz, 
taşıyıcının parçalarında bölünme ve nispeti gerektirmez. Birlik ve noktanın, bir 
grup düşünürün iddia ettiği gibi nicelik kategorisine girmesine gelince bu yan-
lıştır. Çünkü nicelik; birlik ve noktanın aksine zâtı gereği bölünmeyi kabul eder.  

[28]  araz kategorilerinin dokuz durumla sınırlı olduğu iddiası, iki 5 

aşamayı içermektedir. Birincisi, bu dokuz kategorinin yukarı cinsler olduğu-
dur. İkincisi ise arazların bunlardan başka yukarı cinsleri bulunmadığıdır. Bu 
iki aşamadan hiçbiri de kesin değildir. Çünkü 

10 

 Bu durumda o kategori, cins değil, genel araz olacaktır. Yine bu 
dokuz kategorinin cins olduğu kabul edilse bile 

 bu takdirde onların her biri, yukarı cins değil 
 başka  Başka cins altına giren 15 

ise şayet altında cinsler varsa  altında gerçek türler varsa 
 bir cins  Böylece birinci aşamanın ispat edilmediği açığa çıkmak-

tadır. Hatta deriz ki, hiç kimse onu ispat etmekle uğraşmamıştır. 
 Yani ikinci aşama olan kuşatma da ispat edilmemiştir. 

 Yani arazlara ait, sözü 20 

edilen dokuz kategoriden başka, yüce bir cinsin bulunması mümkündür.  

[29] 
 olumsuzlama ile olumlama arasını kuşatacak şekilde 

 ki araz, ya 
zâtı nedeniyle bölünmeyi gerektirir ya gerektirmez. İkincisi ya zâtı nedeniyle 25 

nispeti gerektirir ya da gerektirmez. İşte bunlar, üç kısımdır ve hiçbir araz 
bunların dışında kalmaz.  Dolayısıyla müm-
kün mevcudun kısımları, dörtle sınırlıdır. Buna göre 

 yani konusunun parçalarının birbirine nispetidir  
nispet konusunun parçaları arasında  aksine, konunun toplamının 30 

kendisi dışındaki bir şeye nispetidir 
 Bu nicelik, parçalarının bir araya gel-

mesi mümkün olduğundan,  yerleşik nicelik, nis-
petin 

 bu nicelik 35 
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Çünkü bu takdirde nispet tekrarlanmaktadır. 
 niteliğe nispet 

 arazlarından  o araz 5 

 üç arazın  Dolayısıyla cevhere nispet, zikredilen 
nispetlere raci olup başlı başına bir kısım değildir. O halde mevcut müm-
künler, on kategoriyle sınırlıdır ve arazlar da bunlardan dokuzuyla sınırlıdır.  

[30] Sınırlama hakkında İbn Sînâ’nın söylediklerine 
 yerleşik yalnızca 10 

 aksine yerleşik niceliğe nispet bazen 
başka yönden de olabilir.  iki cismin yüzeyleri arasındaki 

 uçlarda birlikten ibaret olan yukarıda 
geçtiği gibi  de 

 15 

Zira bu takdirde bileşimin mesela niceliğe nispet ile niteliğe nispet arasında 
olduğu düşünülebilir ve bu, zikredilen kısımların dışında bir kısım olur.  
mümkün kısımlardan ayrık nicelik olan 

yerleşik olmayan 
bitişik nicelik olan  20 

Çünkü o nispetin zamanda meydana gelmeyle gerçekleşmesi zorunlu değil-
dir ki zamanda oluş (metâ) olsun. zamanın miktarı olduğu 

 o hareketin mahalli olan bu ikisinden 
hiçbirinin zamana nispet edilmesi, 

25 

 Aksine bazen o 
nispet, benzerlikle olur. Niteliğe nispet başka türlü olabileceğine göre bu, 
etki ve edilgiyle sınırlı değildir. Öte yandan o iki kategorinin niteliğe nispetle 
sınırlı olması da sorunludur. zâtına 

yani arazların cevherin zâtına yerleşmesi 30 

 Çünkü cevherin mekânda bulunuşu, onun 
mekânına nispetidir. Mekânın onun mekânı olması ise mekânın cevhere 
olan nispetidir.  
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[31]  bizim belirttiğimiz kısımların nefyedilmesi 
 onu 

zikrettiği  mümkün mevcutların yüce cinsi olabi-
lecek hiçbir şey 

 uzun  5 

İbn Sînâ söyledikleriyle 
 dağınıklığı toplayan  dağı-

nıklıktan kaynaklanan 

[32] Bil ki: Mümkünlerin bu kategorilerle sınırlı olduğu, filozoflar ara-
sındaki meşhur kabullerdendir. Onlar da sınırlamanın yalnızca zayıf bir zan 10 

bildiren tümevarımdan başka bir yolu olmadığını itiraf etmektedirler. 
Bundan dolayı bazı filozoflar, söz konusu sınırlamaya muhalefet ederek 
kategorilerin cevher, nicelik, nitelik ve kalan yedi kısmı içeren nispet ol-
mak üzere dört olduğunu söylemiştir. Bazıları ise kategorilerin beş olduğu-
nu düşünüp hareketi müstakil bir kategori kabul etmiş ve şöyle demiştir: 15 

Araz eğer yerleşik değilse harekettir; yerleşik ise bu durumda ya ancak baş-
kasıyla düşünülebilir ya da başkası olmadan düşünülebilir. Eğer ancak baş-
kasıyla düşünülüyorsa bu, nispet ve izâfettir. Eğer başkası olmadan düşünü-
lüyorsa ya zâtı nedeniyle bölünmeyi gerektirir ki bu niceliktir ya da gerek-
tirmez ki bu niteliktir.  20 

[33] Filozoflar şöyle demiştir: Kategoriler mevcutların yukarı cinsleridir; 
genel şeylerden ve başkalarından olan itibârî mefhumlar, ister sübûtî ister 
ademî olsunlar –varlık, şeylik, imkân, körlük ve cehalet gibi- bunlar arasına 
girmez. Yine ak ve kara gibi türemişlerin mefhumları da kategorilerin  
dışındadır. Çünkü kategoriler, karalık, aklık, insan ve at gibi türsel bir 25 

birliğe sahip olan mahiyetlerin cinsleridir. Oysa şeyin aklık sahibi olmasıyla 
türsel bir mahiyet meydana gelmez. Demişlerdir ki, harekete gelince doğ-
rusu onun edilgi kategorisinden olduğudur. Filozofların bir kısmı da etki  
ve edilgi kategorilerinin itibârî olduğunu ve hareketin bunlara girmediğini 
iddia etmiştir.  30 
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[34]  el-Esamm 
 İbn Keysân ise âlemin bütününün cevher olduğunu söylemiştir. Me-

sela ona göre sıcaklık, soğukluk, renk ve ışık, araz değil cevherdir.  
varlığını 5 

 ve Basra okulundan ona 
tâbi olanlar  dikkate alınmaya değmez çok 

 bu  Zira biz, renkler, ışıklar, sesler, 10 

tatlar, kokular, sıcaklık, soğukluk vb. arazları duyularımızla idrak ediyoruz ve 
bunların, kendi başlarına kâim olmaları mümkün olmayan şeyler olduğun-
dan da kuşku duymuyoruz. İradenin kendi başına kâim olduğu ve bu irade-
nin Allah’a ve başkalarına nispeti eşitken Allah’ın onunla irade ettiği iddiası 
açıkça mükâberedir.  15 

[35]  cismin bir mekândan diğer mekâna taşınmasında olduğu gibi 
 Bu hükümde akıl sahipleri ittifak etmiştir. 

 Zira taşınma, şeyin başka bir mekânda bulunduktan sonra bir mekânda 20 

bulunmasıdır. Bu anlam ise yalnızca mekânlıda gerçekleşir. Oysa araz 
mekânlı değildir.  

[36]  söylenen şeyle açıklanan  taşınma, 
 bir mekândan diğerine  Bizim söz konumuz olan 

25 

 Bu anlam ise araz hakkında düşünülemeye-
cek şeylerden değildir, aksine bu anlamın reddedilmesi için burhân gereklidir.  

[37] Şöyle denemez: “Araz, taşınma esnasında ya ilk mahaldedir ya  
da ikinci mahaldedir. Oysa her ikisi de yanlıştır. Çünkü onun ilk mahalde 
oluşu, o mahalde karar kılmak olup ondan taşınmayı önceler. İkinci  30 

mahalde oluşu ise bu mahalde sübût olup ona taşınmaktan sonra gelir.  
Başka bir mahalde bulunma şıkkına gelince bu durumda söz, bu mahalle 
taşınmasına varır ve aynı mahzur ortaya çıkar.” Çünkü biz şöyle diyoruz:  
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Arazın taşınması tedrîci değil, ani olabilir. Bu durumda onun mahallinden 
ayrıldığı an, başka mahalle bitiştiği andır.  

[38] 
 Belirli bir  mahiyeti ve gerekleri 

5 

 Çünkü o şeyin araza 
yerleşmesi, arazın teşahhusuna dayalıdır. Keza araza yerleşmeyen veya arazın 
yerleşmediği 

 Dolayısıyla onun başka ferdin değil de bu ferdin illeti olması mürec-
cihsiz tercihtir.  teşahhusu, 10 

 yani birinci mahalde 
meydana gelmiş olan teşahhustan başka bir teşahhustur. Çünkü mahallinin 
onun teşahhusunda bir katkısı olduğunda onun, teşahhusu devam etmesine 
rağmen, mahallinden ayrıldığı düşünülemez, aksine bu takdirde teşahhusun 
olumsuzlanması gerekir. Bu durumda başka mahalde meydana gelen, yok 15 

olanın aynısı olmaz, aksine aynı türden başka bir fert olur.  bir ma-
halden başka bir mahalle  birinden diğerine taşınan 

 Burada hüviyet devam etmediğine göre 
kesinlikle de taşınma yoktur.  

[39] 20 

 bu takdirde  Türün şahısla sınırlı 
olması ancak onun teşahhusu mahiyetiyle olduğunda gerekir. Oysa bu tar-
tışmalıdır. Zira onun özel hüviyetiyle teşahhusu kastedilmişse şeyin kendi 
kendisinin illeti olması gerekir. Şayet özel hüviyetiyle kastedilen, teşahhusuy-
la birlikte mahiyeti ise bütün kendi parçasının illeti olur. Şayet özel hüviye-25 

tiyle kastedilen, onun aynî varlığı ise bu durumda mutlak olarak alındığında 
belirli bir teşahhusun illeti olmaz. Belirli olarak alındığında da böyledir. 
Çünkü varlıkların türsel bir mahiyetin fertlerinde taayyünü, o fertlerin tay-
yünleriyledir. Eğer aksi olsaydı kısırdöngü olurdu. 

[40] Evet delile karşı şöyle itiraz edilebilir: Biz, ayrı olanın hepsine nispe-30 

tinin eşit olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü onun belirli bir teşahhusa özel 
bir nispeti olabilir, özellikle de ayrı olan, muhtâr bir fâil olduğunda böyledir. 
Zira o, dilediğini seçebilir. Yine delile şu eleştiri de yöneltilebilir: O, türü 
şahsıyla sınırlı bir arazda geçerli değildir.  
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[41] Taşınmanın imkânsızlığı hakkında  zorunlu 
olarak 

 zira o belirli arazın özelliği, o belirli mahalle ilgilidir ve 
zâtı nedeniyle o mahalli gerektirir.  dışta  
bir mahalle  Çünkü dıştaki her mevcut, kendinde belirgindir. 5 

 dışta  Zira onun muhtaç olduğu mahal 
yoktur. Oysa bu kesinlikle yanlıştır. O halde birinci şık belirginlik kazanmış 
ve taşınmanın imkânsız olduğu ortaya çıkmıştır ki amaçlanan da budur.  

[42] belirli araz 
Diğer deyişle belirginleşmeyle kayıtlanmaksızın 10 

mutlak olarak bir mahalle muhtaç olur. belirginleşmeyle kayıtlanmış 
belirginleşme şartı olmaksızın alınan o 

mutlak, belirlilerden her birinde 
kayıtlanmış bir mahalle ki onun dışta varlığı imkânsız 

olsun da arazın dışta var olmaması gereksin. Onun belirginleşmeyle kayıt-15 

lanmamış mahalle muhtaç olduğunu ve belirginleşmenin olmamasıyla kayıt-
lanmış mahalle muhtaç olmadığını söyledik  belirli arazın muhtaç 
olduğu mahalde 

kendisinde arazları-
nın varlığı dikkate alınmamış ve bu varlıkla kayıtlanmamış mutlak mahiye-20 

tin, o varlıkla kayıtlanmış olup dışta var olan karışık mahiyetten ve arazların 
olmamasıyla kayıtlanmış olup dışta varlığı imkânsız olan soyut mahiyetten 
daha genel olduğunu  

[43]  zikrettiğiniz delil, 
Buna göre şöyle denir: Cisim, mekânlı oluşunda zorunlu olarak mekâna 25 

muhtaçtır. O halde cisim ya belirli veya belirsiz mekâna muhtaçtır. İkincisi 
yanlıştır. Çünkü belirsizin varlığı yoktur. Bu durumda mekânlı cismin var ol-
maması gerekir. Dolayısıyla birincinin doğruluğu açıklık kazanmıştır. O halde 
cismin belirli mekândan diğerine taşınması mümkün değildir. Böylece sizin 
deliliniz nakz olmaktadır ve sizin cevabınız neyse bizim cevabımız da odur.  30 

[44]  arazın taşınmasının imkânsızlığına ilişkin  
söyledikleriniz,  duyunun tanıklık ettiği  
üzere 

 
 yani yanındakinde ve temas edende   35 
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elma ve ateşte meydana gelen birinciye mümâsil bir koku ve ısı 
 Bize göre komşuluk ve temasın akabinde âdet yoluyla 

 veya filozoflara göre o şahıs, zorunluluk yoluyla ikinci 
mahalle onda meydana gelen komşuluk veya temas 

5 

[45] 
mümkün olmadığına 

dair  Kitapta zikredilen iki delildir.  

[46] mevsûfla 10 

 yani şeyin, başkasının yer 
kaplamasına kaynaklık etmesi ise  doğrudan 

Çünkü başkasına tâbi olarak yer kaplayan şey, üçüncü bir şeyin tâbi ol-
duğu şey olamaz. Zira onun üçüncü tarafından izlenmesi, üçüncüyü izleme-
sinden evlâ değildir. doğrudan  aksine o, yer 15 

kaplamada cevhere tâbidir. 

[47]  kendi başına kâim olamaz. 
 onlarla kâim olan arazlar son-

suza dek  teselsül eden 
meydana gelmiş  20 

Zira ister bir ister çok olsun arazın kendi başına kâim olması imkânsızdır, 
aksine onun kâim olacağı bir mahal gereklidir.  kendileriyle kâim olu-
nan arazlar  
Çünkü hepsi, yer kaplamada o cevhere tâbidir. Bu takdirde hiçbir araz diğe-
riyle kâim olmaz. Oysa bunun aksi varsayılmıştır.  25 

[48]  delil 
 sizin söylediğiniz gibi 

 Niteleyici  
özgülük, şeyin kendisini nitelik ve özgü olduğu diğer şeyi ise nitelenen  
hale getirecek şekilde bir şeyin başka bir şeye özgü olmasıdır ki birinciye 30 

yerleşen, ikinciye de onun mahalli denir. Buna örnek, suyun testiye  
özgülüğü değil, karalığın cisme özgülüğüdür. Kâim olmanın anlamının öteki 
değil de  olduğunu 
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 yer kaplama, 
olarak yer kaplıyor yer kaplamadan ibaret olan  

eğer o cevherle kâim olan yer kaplamanın bir olduğunu söylersek 
 Çünkü yer kaplama öncelikle cevherle kâim olmalıdır ki başka-

sı da yer kaplama hususunda ona tâbi olsun. O başkası, yer kaplamanın kendisi 5 

olduğunda da onun cevherle kâim olması, cevherle kâim olması şartına bağ-
lanmış demektir. Bu ise şeyin kendisiyle şartlanması demektir. cevherle 
kâim olan yer kaplamanın birden çok olduğunu söylersek  Bu 
durumda her yer kaplamanın onunla kâim olması, ondan önce başka bir yer 
kaplamanın onunla kâim olması şartına bağlanmış olacaktır ve böylece sonsuza 10 

dek gidecektir.  O’nun 
zâtı ve sıfatlarında  

[49]  ikinci 
 ikinci arazın 

 Bu durumda arazların bir kısmı, yer kaplamada 15 

doğrudan o cevhere tâbi olurken bir kısmı da birinci kısma tâbi olmaktadır. 
Bundan da hepsinin cevherle kâim olması ve yer kaplamada doğrudan cevhere 
tâbi olması gerekmez. Aksine orada bir aracıyla cevhere tâbi olanlar vardır. 
“Tâbi olan şey, başkasının tâbi olduğu şey olamaz, çünkü bu, aksinden evlâ 
değildir” sözü ise men edilir. Çünkü o ikisinden biri, zâtı nedeniyle tâbi olunan 20 

ve mahal olmayı gerektirirken diğeri, tâbi olan ve yerleşen olmayı gerektirir. 
 sonunda cevhere varmakla birlikte arazın arazla  şekil-

de kâim olmasıdır. Çünkü hem arazın arazla kâim olduğunu hem de sonun-
da bir cevhere varıp dayanmanın olmadığını hiçbir akıl sahibi söylemez.  

[50] Onlardan biri, üçüncü bir delil ileri sürerek şöyle demiştir: Eğer ara-25 

zın arazla kâim olması mümkün olsaydı bilginin bilgiyle kâim olması müm-
kün olurdu. Sonra bilgiyle kâim olan bilgi hakkındaki söz, birinci bilgi hak-
kındaki söz gibidir. Bu durumda da teselsül gerekir. Ancak bu delil şöyle 
reddedilir: Tartışılan şey, muhtelif arazların bir kısmının diğeriyle kâim ol-
masıdır, mütemâsil ve zıt arazların değil.  30 

[51]  arazın arazla kâim olmasının mümkün olduğuna 
 cisimle kâim olan  iki arazdır. 

 ve “hızlı hareket” ve “yavaş hareket” 
denilmektedir.  Çünkü cismin hareket 
ettiği düşünülmedikçe onun “o hızlıdır” veya “yavaştır” şeklinde nitelenmesi 35 

zorunlu olarak mümkün değildir.  
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[52]  Bu delillendirme, 

hareket için sâbit olan hızlılık ve yavaşlık, 
hareketler  
Yavaşlığın anlamı şudur: Cisim, bir mesafeyi katettiği zamanda çok defa 5 

durmaktadır. Hızlılığın anlamı da şudur: Cisim, yavaşlığın sükûnlarına nis-
petle az durmaktadır. Kuşkusuz bu anlamda her ikisi de hareketin değil, 
hareket eden cismin sıfatlarındandır. 

hızlılık ve yavaşlık bakımından farklılaşan  ve 
mertebeleri, farklı hakikatlere 10 

sahip türlerden bir tür olan  var olan bir şey 
Hareketlerin nitelendiği  dışta varlığı ol-
mayan  Zira hakikatleri farklı hareketler düşünüldüğü ve 
bir kısmı diğerine kıyaslandığında zihinde onlara hızlılık ve yavaşlık ilişir. 

 ve o ikisinin nisbî şeyler olmaları nedeniyle  karşılaş-15 

tırma farklılığına göre  bir harekete 
nispetle hızlı,  bir harekete 3 yavaştır. Buna göre hızlılık ve yavaş-
lık, hareketin iki itibârî vasfıdırlar. Arazların itibârî şeylerle nitelenmesinde 
de herhangi bir tartışma yoktur. Tartışma, arazların mevcut şeylerle nitelenip 
nitelenmeyeceği hakkındadır.  20 

[53] Filozofların başka bir delili daha vardır. Bu delil şöyledir: Pürüzlü-
lük ve pürüzsüzlük, nitelik kategorisinden iki araz olup yüzeyle kâimdirler. 
Çünkü bunlarla nitelenen yüzeydir. Yüzey ise arazdır. Yazar bu delilin ceva-
bına şu sözüyle işaret etti: 

 yani bunların nitelik kategorisinden olduğunu 25 

kabul etmiyoruz, aksine bunlar, itibârî nispetlerden olan konum kategori-
sindendirler. Ama iki mevcut nitelik oldukları kabul edilse bile 

 

[54]  muhakkik Eş‘arîlerden olan 30 

 hiçbiri 
onlara göre bâkî değildir, aksine arazların   
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biri biter ve onun misli olan diğeri gelir. Kesintili ve yenilenen araz fertlerin-
den  var olduğu  ancak  
Zira Kâdir-i Muhtâr, salt iradesiyle arazlardan her birini yaratmış olduğu 
vakte tahsis eder. Bununla birlikte O’nun o arazı söz konusu vakitten önce ve 
sonra yaratması mümkündür. Eş‘arîlerin bu görüşe varmasının nedeni “mües-5 

sire muhtaç kılan şey, hudûstur” demeleridir. Bu durumda onlar, âlemin varlı-
ğını devam ettirdiği esnada Yaratıcı’dan müstağni olacağı sorunuyla yüz yüze 
kalmışlardır. Şöyle ki: Eğer yüce Allah’ın yok olması mümkün olsaydı –ki O, 
bundan yüce ve münezzehtir- O’nun yokluğu, âlemin varlığına zarar vermez-
di. Eş‘arîler bu mahzuru şöyle gidermiştir: Cevherin bekâsının şartı arazdır. 10 

Araz, yenilendiği ve daima müessire muhtaç olduğundan cevher de bekâsı 
esnasında şartının o müessire muhtaçlığı aracılığıyla müessire muhtaçtır. Do-
layısıyla kesinlikle âlemin müstağniliği söz konusu değildir. Bu hususta ön-
ceki Mu‘tezilîlerden  

[55]  ve Mu‘tezile’nin çoğunluğu  zamanlar, hareketler ve ses-15 

lerin dışında Ebû Ali el-Cübbâî, oğlu [Ebû 
Hâşim el-Cübbâî] ve Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf, bilgiler, iradeler, sesler ve söz tür-
lerinin değil de renkler, tatlar ve kokuların bâkî olduğu görüşündedir. Oluş-
lar/ekvân ile ilgili bahislerde öğreneceğin gibi hareket ve sükûnun bekâsı husu-
sunda Mu‘tezile arasında ihtilaf vardır. Akıcı arazlar 20 

içinde onun var olduğu 
 Yani onun, o vakitten önce ve sonra var olması mümkün 

değildir. Çünkü o, söz konusu ihtisası gerektiren bir silsileye dayalıdır.  

[56]  [Eş‘arîler] arazların bâkî olmadığını üç 
 yani kendileriyle 25 

kâim bekâ sıfatıyla nitelenirlerdi. 
 

 aksine o, itibari bir durumdur ve onunla cevher nite-
lendiği gibi araz da nitelenebilir. Bekânın araz olduğu kabul edilse bile arazın 
arazla kâim oluşunun imkânsız olduğunu kabul etmiyoruz.  30 

[57]  varlığının 
 Çünkü eksikliklerden münezzeh olan Allah, buna 

kâdirdir.  araz varlığının ikinci halinde 
 onun mislinin o mahalde varlığı imkânsız olurdu. Aksi halde ise 

 ki bu, imkânsızdır. O halde arazların bekâsı,  35 
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görüş birliğiyle mümkün olan şeyin imkânsızlığını gerektirmektedir ve dolayı-
sıyla yanlıştır.  Yüce Allah  o mahalde 

 Çünkü ikinci durumda onun mahallinde mislinin 
yaratılmasının imkânı mutlak değildir, aksine birincinin yok edilmesi şartına 
bağlıdır. Bunda ise herhangi bir imkânsızlık yoktur. Nitekim birinci arazın o 5 

mahalde yaratılmadığını varsaydığımızda birinci durumda da onun mahallinde 
mislinin yaratılabileceğinde herhangi bir imkânsızlık yoktur. Yine sizin söyledi-
ğiniz,  Çünkü cevherin de misli, onun 
varlığının ikinci durumunda onun mahallinde yaratılabilir ve bunda görüş 
birliği vardır. Buna göre cevher bâkî olsaydı onun mislinin de yaratılması 10 

imkânsız olurdu. Zira bizzat mütehayyiz olan iki şeyin tek bir mekânda bir 
araya gelmesi imkânsızdır. O halde deliliniz nakz olmaktadır.  

[58] delil:  söz konusu iddianın ispatında Ashab/Eş‘arîler nezdin-
de varlıklarının ikinci zamanında üçüncü 
zaman ve sonrasında –ki o, orta-15 

dan kalkmanın imkânsızlığıdır-  
Çünkü duyu, arazların ortadan kalkmasının hiç kuşkusuz gerçekleştiğine tanık-
lık etmektedir. O halde arazların bekâsından ibaret olan gerektiren de yanlıştır.  

[59]  araz bekâsından sonra 
 ortadan kalkardı ve bu durumda ortadan 20 

kalkma zâtının gereği olurdu  ortadan kalkmasını gerektiren 
 ortadan kalkardı. Bu  ihtiyarıyla 

değil de  ve zorunlu kılan bir fâil olur 
 arazın mahalline  

aksine ihtiyarıyla gerektirir  fâildir. 25 

 bir şey  Aklî ihtimalleri kuşatan 
bu dört   

[60] 

 Çünkü şeyin zâtının kendi olması bakımından gerektirdiği şeyin 30 

ondan ayrılması mümkün değildir.  

[61] Arazın mahalline 
 o mahalde  o ma-

halden  öteki 
 mahalden  diğerinin mahalle 35 

 Çünkü birinci zıddın gitmesi  
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ve ikinci zıttın gelmesi durumlarından her biri, diğerine dayanacak ve onun 
sonucu olacaktır.  bu kısmın iptali hakkında 

 yani 
bâkînin yeni geleni defetmesinden  bâkî zıttan kaynakla-
nan yeni gelen zıttan kaynaklanan Do-5 

layısıyla defetme, meydana gelmeye ortadan kaldırmadan daha yakındır.  

[62] 
 kendisinden çıkan 
 gerek ihtiyar sahibi fâile gerekse de 

herhangi bir fâile  kesinlikle  ihtiyâr sahibi 10 

bir fâil nedeniyle zâil olmasını iptal etmek için 
 Çünkü daha önce imkân bahsinde geçtiği üzere “Onun 

eseri, yokluktur” sözümüz ile “Onun eseri yoktur” sözümüz arasında hiçbir 
fark yoktur.  arazın zevalinin kendisine dayandırıldığı fâil, ister 
muhtâr ister mûcib olarak varsayılsın kesinlikle   15 

[63] 
 başka  Çünkü biz, sözü, şart olan 

araza taşırız. Bu durumda onun zevali, üçüncü bir araz olan şartının zevaliyle 
olur. Böylece bir kısmı diğerinin şartı olan sonsuz arazların varlığı gerekli 
olur.  o şart  bekâsında 20 

 Çünkü cevher ve arazdan her birinin bekâsı, diğerinin 
bekâsı şartına bağlı ve ona dayalı olmaktadır.  

[64] Yazarın dayanak kabul ettiği  Bize gö-
re  başlangıçta da 

 arazının zâtının, ikinci zamanda değil de 25 

 Dolayısıyla onun 
zâtının mutlak olarak yokluğu gerektirmesi durumu ortaya çıkmaz ki onun 
varlığı imkânsız olsun ve başlangıçta da var olmasın. Aksine onun zâtının, 
daha önceki bir zamanda var olması şartıyla bir zamanda yokluğunu gerek-
tirmesi durumu ortaya çıkar ve bunun imkânsızlığı da men edilir.  30 

[65]  söylediğiniz  delil, 
 Şöyle denilerek: Onun ikinci zamanda zevali mümkün değildir, 

çünkü onun ikinci zamandaki zevali ya zâtı ya da başkası nedeniyledir  
vd.  nakz formunda buna vereceğiniz   
tartışma formunda ona vereceğimiz  mahalline  35 

gelen  o mahalde   
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ondan  meş-
rûtu  gelen zıddın meydana gelişinin, bâkî 
zıddın zevâliyle şartlanmış olduğunu  Çünkü bir araya gelmenin 
imkânsızlığından başka onun hiçbir delili yoktur ve o, böyle bir şart koşmaya 
delâlet etmemektedir.  yani şartın önce gelmesi şartını koşmaz da 5 

sadece ayrılmanın imkânsızlığıyla yetinirsen daha önce geçtiği gibi 
 Bu durumda o ikisinden her biri, diğeri için şart olabilir 

ve bundan da birliktelik döngüsü [ma‘iyyet devri ] gerekli olur.  
kendi etrafında dönen  parçalarından  parça-
nın 10 

 Bunda hiçbir mahzur yoktur, çünkü bu, o ikisinin karşılıklı 
olarak birbirlerini gerektirmesine varmaktadır.  

[66]  ister şart koşmada karşılıklı akis mümkün görülsün isterse 
mümkün görülmesin yani bâkînin zevali ve yenisinin gelmesi, 

Bu birliktelik ise illiyetle çelişmez. 15 

 bâkînin zevâlinin Çünkü illet akılda önce 
olmakla birlikte o ikisi, zaman bakımından yakındırlar. Yeni gelenin, bâkîyi 
ortadan kaldırması bunun aksinden evlâ değildir hükmü, yanlıştır. Çünkü 
yeni gelen, kendisinin sebebe yakınlığı ve bâkînin sebebe uzaklığı nedeniyle 20 

daha güçlüdür. 
olup 

ondan çıkan Aksine fâilin yaptığı şeyi devam ettir-
mekten geri durması onun zevali için yeterlidir.  

[67] fâilden çıkan bir eser olmaya 25 

 kabul edilir 
tıpkı meydana gelen varlık gibi 

çünkü eğer araz olsaydı teselsül olurdu. O şart, bekâsı 
araza bağlı cevher olduğuna göre kısır döngü vardır” 30 

 çünkü ne kısırdöngü ne de teselsül söz konusudur. o şart, 

 Yani bize göre arazlar 
iki kısımdır. Birinci kısmın bekâsı mümkündür. Buna örnek, renklerdir. İkin-
ci kısmın ise bekâsı mümkün değildir. Buna örnek ise hareketlerdir. Bu tak-35 

dirde şöyle denilebilir: Bâkî arazın şartı, mesela çeşitli döngüsel hareketler gibi 
bizâtihî bâkî olmayan çok sayıda arazlar içinde belirli olmayan bir arazdır.  



57

 

 



58  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

Dolayısıyla o çok sayıdaki arazlardan her biri, diğerinin bedeli olur ve o araz-
lar birbirinin yerini aldığı sürece o arazın varlığı, şartının devamıyla devam 
eder. Sayılı dönüşlerden son dönüş gibi bedeli olmayan bir araza ulaştığında 
ise şart ortadan kalkar ve böylece bâkî araz, herhangi bir teselsül olmaksızın 
ortadan kalkar. Yine şöyle denilmesi mümkündür: Bâkî arazın şartı, cevherdir 5 

ve cevherin şartı, birbirinin yerini alan o arazlardır. Dolayısıyla kısır döngü 
gerekmez. Şartta yerleşik/sürekli olmayan arazların birbiri yerini alması dikkate 
alınmıştır, çünkü bu arazlardan birinin sürekliliği yoktur ve bu nedenle onunla 
şartlanan şey de sürekli değildir. Bu sözün böylece anlaşılması gerekir. 

[68] 10 

 arazlar gibi 
 Bu kitapta ilerde cisimlerin, Mu‘tezile’den Nazzâm ve 

Neccâr’ın düşündüklerinin aksine, bir araya gelmiş arazların toplamı olma-
dığı anlatılacaktır. Bu nakle göre söz konusu delilin cisimlere uygulanmasına 
gerek olmaksızın Nazzâm’ın düşüncesine göre arazların yenilenmesinden 15 

cisimlerin de yenilenmesi gerekir. Delilin cisimlere uygulanmasına ancak 
cisimler Nazzâm’a göre cevher-i fertlerden bileşik olduğu takdirde gerek 
duyulur. Nitekim onun meşhur görüşü budur. Bizim söylediğimizi, yazarın 
şu sözü desteklemektedir:  delilin cisimlere uygulanması 

 cisimlerin bekâsını savunan kimse nezdinde bu delile20 

 nakz Cisim hatta mutlak olarak cev-
her,  yani yüce 
Allah, bekâyla çelişen bir araz yaratır da o araz, cevherle kâim olur ve cevher 
ortadan kalkar.  Çünkü fenâ, onlara 
göre, bir arazdır ve Allah onu yarattığında cevherlerin hepsi fânî olur.  25 

[69] Şayet şöyle denirse: “Basra Mu‘tezilesinin meşhur görüşü şudur: 
Fenâ, bekâya zıt bir arazdır. Allah onu bir mahalde bulunmaksızın yarattı-
ğında cevherler onunla fânî olur. Dolayısıyla sizin iddia ettiğiniz gibi fenâ, 
fânî ile kâim olmaz.” Buna şöyle cevap verilir: Allah’ın onu ilk önce bir 
mahalde olmaksızın yaratması, sonra da onun, Allah’ın yok etmeyi istediği 30 

bir mahalle taalluk etmesi mümkündür. En uygunu şöyle demektir:  
Kastedilen, o arazın sadece bekâya münâfi olması hususunda Mu‘tezilîlerin 
düşüncesindeki fenâya benzetilmesidir. Bununla birlikte o ikisi, birinin 
mahalle kâim olması ama diğerinin mahalsiz olması bakımından farklılaşır.  
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 şöyle cevap verilir: cevher bir araz 
nedeniyle ortadan kalkabilir. Yazar şunu kastediyor: İlk olarak söylenen, cevhe-
rin Mu‘tezile’ye göre ortadan kalkma yoludur. Cevherin ortadan kalkması hak-
kında bizim başka bir yolumuz vardır: Allah, cevherin yoksun kalması müm-
kün olmayan arazları yaratmaz ve böylece cevher kesin olarak ortadan kalkar.  5 

[70] Nakza verilen cevabın bâkî cevherin fenâsı hak-
kında “onun bekâsına aykırı bir araz onunla kâim olur veya Allah o olmadan 
bekâsı mümkün olmayacak bir arazı onda yaratmaz” şeklinde zikrettiğiniz 

bâkî  fenâsı 
 Bu durumda delil, iddianın esasında da geçerli olmaz.  10 

sen veya delil getiren kimse 
 Bu durumda cevherlerin fenâsı hakkında zikredilen iki yönden 

biriyle arazın fenâsı düşünülemez.  

[71] Kelâmcılardan 
 ve muhdes olmalarına rağmen cisimlerin fenâsı mümkün değildir. 15 

 ve bunda hiçbir şüphe yoktur. O halde cisimlerin de 
zevali imkânsızdır.  âlemin fenâsının mümkün olduğuna ilişkin bahis-
lerde  ve bu ince-
leme sayesinde mesele sana daha da aydınlanacaktır.  20 

[72] 
 Buna göre biz, renklerin sürekli olduğunu 

görüyoruz. Renklerin bekâsının inkârı, zorunlu bilgileri zedeler. 
 duyumsanan şeyin bir ve sürekli olduğuna  Çün-

kü duyumsanan şeylerin, herhangi bir ara olmaksızın birbiri ardına gelen 25 

misiller olması mümkündür.  duyu bakımından 
tek ve  bir şey   gerçekte kesintisiz bir şekilde 

[73] şöyle denilmesidir: Arazlarda misillerin peş peşe gelmesini 
mümkün gördüğünüze göre  Bu 30 

durumda cisimlerin bekâsının kesinlenmemesi gerekecektir ki bu, ittifakla 
yanlıştır.  Sizin söylediğiniz, ve fıkhî kıyas 

 Dolayısıyla da geçersizdir. 
ki sürekliliğin duyumsan-

ması, bu analojideki ortak illet olsun. bizim cisimlerin bekâsına ilişkin 35 

hükmümüz, duyumsamayla değil aklî   
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cisimlerin bekâsı  Zira ölüm, meşhur 
olduğu üzere, hayatla nitelenen bir mahalde hayatın yok olmasıdır. Cisimler 
bâkî olmadığında ölümün mahalli, hayatla nitelenen cisim olmayacaktır.  

[74]  yani arazın iade edilmesi 
ise,  İkinci vakit, varlık vaktinin ardından 5 

gelen yokluk vaktinden sonraki vakittir. Arazın iki vakitte varlığı -bu iki 
vakit arasındaki bir vakitte ikisi arasına 

 yani arazın yokluk araya girmeksizin süreklilik yoluyla 
varlığı, mümkün olmaya  Dolayısıyla arazların bekâsı imkânsız 
değildir. 10 

 ve bu hususta ona zorluk çıkarılamaz. İadenin mümkün olduğu 
 Diğer deyişle sizin arazın, aralarına yok-

luğun girmediği iki vakitte olmasını, aralarına yokluğun girdiği iki vakitte 
var olmasına kıyaslamanızda orta terim yoktur. Varlığın, araya yokluk gir-
meksizin, mümkün olmaya  15 

Çünkü yokluğun araya girmesi, ikinci vakitteki varlığın şartı olabilir. Bu 
durumda da bekâ değil, iade mümkün olur.  

[75]  şöyle deriz:  Yani 
bize göre yokluğun araya girmesiyle beraber iki vakitteki varlık mümkün 
iken araya yokluk girmeksizin iki vakitteki varlık imkânsızdır. Dolayısıyla 20 

imkân hususunda ikincinin birinciye kıyaslanması kesinlikle doğru değildir. 
Bazen şöyle denilir: Cisimlerin bekâsı hükmü aklın duyu yardımıyla verdiği 
zorunlu bir hüküm olduğu gibi aynı şekilde renkler gibi arazların bekâsı 
hükmü de aklın yine duyu yardımıyla verdiği zorunlu bir hükümdür. Zikre-
dilen yollar ise zorunlu bir hükme dikkat çekmekten ibarettir. Bu nedenle 25 

onlarda münakaşanın hiçbir yararı yoktur.  

[76] Şahıs bakımından bir olan 
Zorunlu olarak sözü, bu hükmün zorunlu olarak bilindiğini 30 

ifade etmektedir. 
karalıktan  yakînî bir şekilde 

ve bu hükümde herhangi bir fikre ihtiyaç duymuyoruz.   
yani bir araz iki mahalle kâim olamaz hükmümüz ile bir  bir anda  
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 Buna göre 
nasıl ki ikinci kesinleme hiç kuşkusuz bedîhî ise birinci de öyledir. “Arazın 
mahalle nispeti, cismin mekâna nispeti gibidir. Eğer cismin iki mahalle yer-
leşmesi mümkün olsaydı cismin iki mekânda bulunması da mümkün olur-
du.” demiyoruz ki buna karşı “iki nispet, eşit değildir, çünkü farklı arazların 5 

tek bir mahalle yerleşmesi mümkün iken iki cismin bir mekânda birleşmesi 
imkânsızdır” denilsin.  daha önce geçtiği gibi 

 ve somutlaştığı,  yani arazın iki mahalle kâim olması 
imkânsızdır sözümüzü  Eğer bir araz, iki mahalle kâim olsaydı 
onun her mahal bakımından bir taayyünü ve teşahhusu olurdu. Çünkü iki 10 

illetin tek bir şahıs üzerine üşüşmesi imkânsızdır. Onun iki taayyünü oldu-
ğunda da bir, iki olacaktır. Oysa bu, imkânsızdır. Bu istidlâl değildir. Fakat 
istidlâl olmamasının nedeni, hükmün zorunlu olması değildir. Aksine o, 
hükmün nedenini açıklamak sûretiyle onun teyididir.  bedîhî olarak 
bilinen  15 

Yakînî kesinleme onsuz meydana gelse bile durum böyledir. 

 Kitabın nüshala-
rında böyle denilmektedir. Kitaplarda meşhur olan ve de doğrusu şudur: 
İzafetlerin varlığını kabul eden kadim filozoflar, komşuluk, yakınlık ve kar-20 

deşlik gibi benzeşen izâfetlerin iki tarafla kâim olmasını mümkün görmüş-
lerdir. Onlar demiştir ki, iki göreliden her biriyle başlı başına bir görelilik 
kâim olursa bunlardan her biri, diğerinden kopuk olur. Dolayısıyla bu ikisini 
birbirine bağlamak için bunlarla kâim bir görelilik olmalıdır.  

[77] 25 

 türsel 
 Bu ortaklık yani türsel birlik, iki göreli arasındaki bağlantı 

için yeterlidir ve onda şahsî birliğe gerek yoktur. İki benzerdeki şahsî farklılı-
ğa dair  söylediğimizi, babalık ve oğulluk gibi  izâfetler 

 Çünkü hiçbir akıl sahibi, o ikisinin birbirinden şahıs bakımından 30 

hatta tür bakımından da başka olduğunu ama bununla birlikte o ikisi saye-
sinde iki göreli yani baba ve oğul arasında irtibat bulunduğunu anlamakta 
zorlanmaz.  mahalden  olabileceği 

 Çünkü mesela komşuluk, yakınlık ve kardeşlik, iki 
şey arasında gerçekleşebileceği gibi daha çok şey arasında da gerçekleşebilir. 35 

Eğer orada onların birliği mümkün olsaydı burada da mümkün olurdu. Bu 
ilzâmın onlardan uzaklaştırılmasının yegane yolu, farkın açıklanmasıdır.  
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[78] 
 –ki bu, telifin iki cevherle kâim bir araz oluşu-

dur-  ve parçalarının bir kısmının 
diğerinden ayrılması  Parçalanmadaki  zorluk, 

 Çünkü o telif olmasaydı cismin parçalarının ayrılması 5 

zor olmazdı. Nitekim birbirine komşu olan şeylerde parçalanma zor değil-
dir. Parçalanmanın zorluk ve güçlüğünü gerektirme ise 

 telif, ayrılmanın zorluğunu gerektiren mevcut bir 
 Telif,  yani 

sadece bu parçayla ve sadece öteki parçayla kâim olması mümkün değildir. 10 

Çünkü telif, zorunlu olarak tek bir şeyde düşünülemez. Eğer yazar “iki 
parçadan biriyle kâim olmaz” deseydi daha açık olurdu. 

 Yani telif, ikisinin toplam olması bakımından toplamıyla değil, 
ikisinden her biriyle beraberce kâimdir. Aksi halde mahal tek olurdu. 

  15 

[79] bir kısım cisimlerin parçaları arasında 
o parçalarla kâim olan 

 ki O, ihtiyârıyla o parçaların bir 
kısmını diğerine parçalanmaları zor olacak şekilde bağlamıştır.  

[80]  yani onun iki cevherden daha fazlasıyla kâim olmadığının 20 

 bir  o 
Çünkü mahallin yokluğu, mahalle yer-

leşen şeyin de yokluğunu gerektirir. 
Çünkü ayrılmanın zorluğu ikisi 

arasında var olmaya devam etmektedir.  25 

[81]  teliften 
 Yani bir telifin, belirttiğin gibi, iki parçayla kâim olması ve başka 

bir telifin de üç parçayla kâim olması mümkündür. Bu durumda üç par-
çayla kâim olan telif, iki parçayla kâim birinci teliften şahıs bakımından 
başkadır.  türsel hakikatte  Üç parçadan biri 30 

yok olduğunda  iki parçayla kâim olan birinci telif değil, üç 
parçayla kâim olan  teliftir. Bu takdirde ikisi arasındaki telifin yok 
olması gerekmez.  
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[82] Bil ki, şahıs bakımından bir olan arazın, bölünen bir mahalle kâim 
olması mümkündür. Şöyle ki: Bu mahallin bölünmesiyle araz da bölünür 
ve arazın her bir parçası, mahallinin bir parçasında bulunur. Bu hususta 
herhangi bir tartışma yoktur. Arazın mahallinin bölünmesiyle bölünmeye-
ceği şekilde bölünen bir mahalle kâim olması ise ileride geleceği üzere tar-5 

tışmalıdır. Arazın bir mahalle kâim olması ve bununla birlikte aynıyla baş-
ka bir mahalle kâim olmasına gelince bunun yanlışlığının bedîhî olduğunu 
söylemiştik.  

[83] Telif hakkında Ebû Hâşim’den nakledilen söze gelince eğer birinci 
kısma yorulursa telifin bölünmesi ve vücûdî olması dışında onunla tartışma-10 

yız. Şayet ikinci kısma yorulursa onun mümkün olduğunu kabul ettikten 
sonra telifin vücûdîliği hakkında münakaşa devam eder. Meşhur olan ise 
Ebû Hâşim’in yanlışlığı bedîhî olarak bilinen üçüncü kısmı kastettiğidir.  
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[84] Niceliği diğer kategorilerden önce ele aldı, çünkü nicelik, varlık ba-
kımından nitelikten daha geneldir. Zira niceliğin iki kısmından biri yani 
sayı, bütün mukârinleri ve soyutları kuşatır. Yine niceliğin varlığı, konuları-
nın zâtlarında niceliklerin ve niteliklerin yerleşikliği gibi yerleşik olmayan 5 

nisbî arazlardan daha sağlamdır. Bu mersadda dokuz  vardır. 

[85]  ve bu özellikler sayesinde onun hakikati 
bilinir.  iki anlama söyle-
nir. Birincisi  bölünmeye 10 

 Daha önce bu anlamın, bitişik ve ayrık niceliği kapsadığı belir-
tilmişti. İkincisi ise  bölünmeye  ister kesme isterse kırma 
yoluyla olsun  anlam, 

 Çünkü sen diğer arazlardan birini tasavvur edip de onunla 15 

birlikte sayı ve miktarı dikkate almadığında onun bölünmesini varsayman 
imkânsızdır.  anlamı ise miktardan ibaret olan bitişik 

 Aksi halde, zo-
runlu olarak, gerçekte onu kabul etmez. Cisimde gerçekleşen  ve 
ayırma  yani miktar  Çünkü o, ken-20 

dinde bitişik ve bir olup onda kesinlikle ayrım yoktur. 
 orada  yani iki miktar  Bu iki nicelik, bilfiil 

mevcut olmaz, aksi halde bir olan bitişikte mümkün bölünmeler bakımın-
dan sonsuz bitişikler bulunur.  cisimsel maddeye yerleşmiş bitişik 

 Bununla 25 

birlikte o niceliğin söz konusu bölünmeyle bir araya gelmesi mümkün değil-
dir. 

 Dolayısıyla parçalanma 
bölünmesini kabul eden şey, parçalanma ve ayrılmayla birlikte olduğu gibi 30 

kalan maddedir, bitişik nicelikten ibaret olan miktar değildir.  
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[86] Sonra şöyle deriz: Parçalanma şeklinde gerçekleşen bölünmeden kas-
tedilen, hakiki bitişikliğinin ortadan kalkması ise bu, bitişik niceliğe ilişme-
diği gibi ayrık niceliğe de ilişmez. Çünkü birliklerin iliştiği şeyler, birliklerin 
iliştiği şeyler olması bakımından kendinde bitişik ve bir olmaz, aksine bir 
kısmı diğerinden ayrık olur. Dolayısıyla orada hakiki birliğin ortadan 5 

kalkması düşünülemez. Şayet parçalanma şeklinde gerçekleşen bölünmeyle 
kastedilen, komşuluk bakımından bitişikliğin ortadan kalkması ise bu, 
kendinde birliklere değil, bizzat birliklerin iliştiği şeye ilişir. Şayet parça-
lanma şeklinde gerçekleşen bölünmeyle kastedilen, mutlak olarak bitişikli-
ğin yokluğu yani zâti ayrıklık ise bu, bizzat birliklere ilişir. Çünkü onun bir 10 

kısmı diğerinden kendiliğinde ayrıktır ve birliklerin iliştiği şeylere onlar ara-
cılığıyla ilişir. 

[87]  özellik, 
 

Çünkü her sayıda bilfiil “bir” bulunur ve bu bir, sayıyı sayar. Ayrıca sayıların 15 

bir kısmı da diğerini sayar. İster çizgi ister yüzey ister cisim olsun her mik-
tarda onu sayan birin varsayılması mümkündür. 

 Eşel, altmış zira’ uzunluğunda bir iptir. 
 yani sayılandan sayanın denklerini 

çıkardığında sayılan  Bazen sayma, sayanın tatbik yoluyla 20 

sayılanı kuşatması olarak açıklanır. Fakat bu, miktara mahsus olup sayıyı 
içermez. Çünkü birliğin birliğe tatbikinin anlamı yoktur.  

[88]  özellik,  
Çünkü akıl, miktarları ve sayıları düşünüp de onlarla birlikte başka bir şey 
düşünmediğinde bunlar arasında eşitlik, fazlalık veya eksikliğe hükmedebilir. 25 

Başka bir şeyi düşünüp de onunla birlikte sayı ve miktarı düşünmediğinde 
bunlardan herhangi birine hükmedemez. Dolayısıyla bu şeylerin kabul edil-
mesi, niceliklerin özelliklerinden ve zâtî arazlarındandır.  

[89] Zikredilen  üçüncü özellik,  
bir nicelikte  o nicelikte varsayılan 30 

 başka bir nicelikte varsayılan 
 Bu takdirde birinci nicelik, ikinci niceliğe kıyasla eşitlik, eksiklik 

veya fazlalıkla nitelenir.  
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[90] Onlardan kimisi de bunu tersine çevirip, bölünmeyi kabulü, eşitli-
ği ve eşitsizliği kabulün bir uzantısı yapmıştır. Bunun açıklaması şöyledir: 
Vehim, bir miktarı ancak ondan daha küçük başka bir miktar düşünüp de 
bu miktarda o miktara eşit olan bir şey ve fazlalık olan başka bir şey var-
saydığında bölebilir. Bu durumda bölünmeyi kabul etmenin anlamı, “şeyin 5 

bir kısmının kendisinden daha küçük olana eşitliği bakımından bir şeyden 
başka bir şeyin varsayılması” demektir. Eğer bu olmasaydı şey bölünmeyi 
kabul etmezdi. Sadece bu eşitlik, sözü edilen bölünme için yeterlidir. Ya da 
şöyle denir: Miktarın kendisinde bir şeyden başka bir şeyin varsayılabilecek 
durumda olmasının nedeni, onun toplamının kendi olması bakımından 10 

onun bir kısmına eşit olmasıdır ki akıl bu kısmı önce bir şey olarak varsa-
yar –çünkü bu olmasaydı aklın onda bir şey varsayması mümkün olmazdı-, 
ardından da başka bir şey varsayar. Sadece bu eşitsizlik, vehmî bölünmenin 
kabulü için yeterlidir. Zâhir şu ki, kitaptaki açıklama, yalnızca sayısal eşit-
lik ve eşitsizlik hakkındadır ve onun aksi de miktarsal eşitlik ve eşitsizlik 15 

hakkındadır.  

[91] 
 ancak  şeklinde tarif 

edilebilir.  İmâm Râzî 
’de şöyle demiştir: “Buna şöyle cevap verilebilir: Eşitlik ve eşitsiz-20 

lik, duyuyla idrak edilen şeylerdendir. Halbuki duyu niceliği yalın olarak 
idrak edemez aksine yalnızca nicelik sahibi şeyle birlikte bütün olarak idrak 
eder. Sonra akıl, iki mefhumdan birini diğerinden ayrıştırmaya çalışır. Bun-
dan dolayı o mâkulün bu duyulurla tarif edilmesi mümkündür. Yani bu 
duyulurun tarife ihtiyacı yoktur ve onun bunun tarifinde alınabilmesi, bu-25 

nun bilgisinin ona dayanmasını gerektirmez. Yine niceliğin 
 tarif edilmesi de mümkün 

 Bölünmeyi kabulün hangi açıdan bitişik niceliğe özgü olduğunu 
ve onun vehmi bölünme mefhumuna ilave edilen kayıtla ayrık niceliği içer-
mediğini öğrenmiştin. Nitekim bu, ’de açıklanmış 30 

ve ’ta da buna işaret edilmiştir. Yine doğrusunun, bu kaydın 
dikkate alınmaması olduğunu ve farazi bölünmenin her iki kısmıyla birlikte 
niceliği içerdiğini öğrenmiştin. Şu halde niceliğin bu bölünmeyi kabulle tarif 
edilmesi mümkündür.  
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[92] Yazarın İmâm Râzî’nin sözünü 
 şeklinde açıklamasına gelince bunun hiçbir 

değeri yoktur. Çünkü biraz önce bitişik niceliğin parçalanma bölünmesini 
kabul etmediği açıklandı. İmâm da sözü edilen iki kitabında bunu açık bir 
şekilde ifade etmiştir. Nasıl olur da parçalanma bölünmesini kabulün bitişik 5 

niceliğe özgü olduğu düşünülebilir. Bil ki, metnin müellif nüshasında “ay-
rık” lafzı yazılmış, sonra yazar bunu kendi el yazısıyla “bitişik” lafzına çevir-
miştir. Çünkü İmâm’ın iki kitabındaki sözüne uygun olan budur. Kimileri 
bunun farkına varmadığından sözü, ilk nüshaya dayandırarak parçalanma 
bölünmesinin ayrık niceliğe özgü olduğunu iddia etmiştir. Sen hakikatini 10 

sana anlattığımız şeyin farkında ol ve şaşkınlardan olma!  niceliğin 
 tarif edilmesi mümkündür. Zira o, niceliği kuşatan özellik-

tir ve onun bilgisi, niceliğin bilgisine dayanmaz. Bundan dolayı Fârâbî ve 
İbn Sînâ niceliği şöyle tarif etmiştir: Nicelik, kendisinde onu sayan birim 
olan bir şeyin –bu şey ister bilfiil ister bilkuvve mevcut olsun fark etmez- 15 

bulunması mümkün şeydir.  

[93]  ni-
celiktir. Buna örnek miktardır. 

 başka 20 

 ve üçüncü bir açıdan söz konusu iki parçanın baş-
langıcıdır. Zira bu  değişir.  

[94] Bunun açıklaması şöyledir: Nicelik, zâtı gereği kendisinde bir şey-
den başka bir şeyin varsayılması mümkün olan şeydir. Kendisinde iki parça 
arasında ortak bir sınırda karşılaşan parçaların varsayılması mümkün olan ise 25 

bitişik niceliktir. Ortak sınır, iki miktar arasında bir konum sahibi olup bu 
iki miktardan biri için son, diğeri için başlangıçtır veya her ikisi için de son-
dur veya her ikisi için de başlangıçtır. Başlangıç ve son olması, bakış açılarına 
göre değişmektedir. Bir çizgi iki parçaya bölündüğünde iki parça arasındaki 
ortak sınır noktadır. Yüzey iki parçaya bölündüğünde ortak sınır çizgidir. 30 

Cisim bölündüğünde ortak sınır yüzeydir. Ortak sınırların, sınırları oldukla-
rı şeylerden tür bakımından farklı olması gerekir. Çünkü ortak sınır,  
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iki kısımdan birine bitiştirildiğinde onunla kesinlikle artmamalı ve ondan 
ayrıldığında hiçbir şey eksilmemelidir. Eğer böyle olmasaydı ortak sınır, 
bölünen miktarın başka bir parçası olurdu. Bu durumda iki kısma bölme, üç 
kısma bölme olurdu. Üç kısma bölme, beş kısma bölme olurdu. Durum 
böyledir. Buna göre nokta, çizginin bir parçası değildir, aksine çizgide bulu-5 

nan bir arazdır. Aynı şekilde yüzeye kıyasla çizgi, cisme kıyasla yüzey böyle-
dir. Yazarın “çizginin varsayılan herhangi bir parçası” sözünde açık bir mü-
samaha vardır. Çünkü miktarın parçası, onun başka iki parçası arasında 
ortak sınır olamaz. Dolayısıyla noktanın çizginin bir parçası yapılması, 
mecâzî bir deyiştir.  10 

[95] niceliğin parçaları arasında ortak bir sınır yoksa 

altıncıdan değil, 
 yani onun iki kısmı olan altı ve dört arasında tıpkı nok-

tanın çizginin iki kısmı arasında ortak olması gibi  15 

[96]  nicelik  yani ya varsayılan 
parçalarının varlıkta bir araya gelmesi mümkün değildir ya da varsayılan 
parçalarının varlıkta bir araya gelmesi mümkündür. 

 zamanın iki parçası olan 
 Bu ortaklık, noktanın çizginin iki kısmı arasında 20 

ortak olması gibidir. Dolayısıyla zaman, bitişik nicelik kabilindendir. 
 miktar,  ma-

tematiksel  ve bu miktarların en tamıdır; yalnızca 
 sadece  İşte bu dördü, bitişik niceli-

ğin kısımlarıdır.  25 

[97]  nicelik Çünkü ayrık, bir birin-
den ayrılmış parçalarla var olmaktadır. Birbirinden ayrılmış parçalar, müf-
redlerdir. Müfredler ise teklerdir. Bir ya kendisiyle birlikte başka hiçbir şey 
düşünülmeksizin bir olması bakımından alınır ya da belirli bir şey  
olan bir olarak alınır. Birinci şekilde alınan birler, bir araya gelmiş ama 30 

aralarında zâtî ayrılık bulunan birlerdir. Dolayısıyla o, meblağı söz konusu 
birler olan sayı olacaktır. İşte bu, bizzat niceliktir. İkinci şekilde alınan 
birler ise birlerin iliştiği şeyler olup birlerin ayrılığıyla ayrıktırlar. Bunlar  
ise bilaraz niceliktir. Yazar bu anlama şu sözüyle işaret etmiştir: 
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ayrık nicelik, yukarıda öğrendiğin gibi  yani teklere 
 yani yalnızca tekler olmaları 

bakımından alınmış olmakla o teklerin zâtının kendisiyse   teklerden oluşan 
toplam, sayıdan ibaret olan  birlik, belirli ve birliklerle nite-
lenmiş şeyler olması bakımından alınmış olmakla  yani o teklere 5 

 Çünkü kate-
gorilerden biri sayılan odur.  

[98]  Uzunluk, ilk 
olarak varsayılan uzanımdır. Genişlik, ikinci olarak varsayılan ve birinciyle 10 

dik açılarda kesişen uzanımdır. Derinlik ise üçüncü olarak varsayılan ve ilk 
ikisiyle dik açılarda kesişen uzanımdır.  yani uzunluk, genişlik ve 
derinlik, üç cisimsel boyutlar olan anlamlardan 

 yani cisimsel boyutlara ve başka anlamlara 
 Çünkü yazar, bunların hepsini açıklamıştır 15 

 yani uzun-
luk, genişlik ve derinlikten ibaret bu üç lafzın anlamlarının hakikatleri 

 

[99]  kendisiyle birlikte herhangi bir kayıt düşünülmeden 
 tek bir  söylenir. Bu anlamda şöyle denir: Her çizgi ken-20 

dinde uzundur yani o, kendinde bir boyuttur ve tek bir uzanımdır. 
 söylenir ki bu, daha önce belirttiğimiz gibi, cisim-

sel boyutlardan biridir. 
 Bu, halk arasında meşhur anlamdır.  

[100]  söylenir. Bu, iki uzanıma sahip olandır. Bu an-25 

lamda “her yüzey kendinde geniştir” denir.  daha önce belirttiğimiz  
gibi ilk olarak varsayılan uzanımla diklemesine kesişen 

 Bu, cisimsel boyutların ikincisidir. 
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[101]  önceki iki uzanımdan her biriyle dik açılarda kesişen 
 ki bu, daha önce geçtiği gibi cisimsel boyutların 

üçüncüsüdür.  
Yani yoğunluk, ilave bir kayıt olmadan bir, iki veya daha çok yüzeyin kuşattığı 
matematiksel cisimdir. Bu anlamda “her cisim kendinde derindir” denir. 5 

yani inmesi bakımından kayıtlanmış yoğunluğa söylenir. 
yani çıkışı bakımından kayıtlanmış yoğunluğa 

 

[102]  uzunluk, genişlik ve derinlik, zikredilenlerden 
10 

 Bu, uzunluğun anlamlarından dördüncüsüdür.  yine 
 

giden uzanıma uzunluk denir. Bu uzunluğun anlamlarından beşincisidir. 
 

denir. Bu genişliğin anlamlarından dördüncüsüdür. 15 

 denir. 
Bu derinliğin anlamlarından dördüncüsüdür.  

[103]  uzunluk, genişlik ve derinliğe ait zikredilen 
 başka bir şeye  alınan 

 tek bir  –ki bu çizgidir-, 20 

yüzey anlamında genişlik ve yoğunluk anlamında derinliktir –ki bu matema-
tiksel cisimdir-.  birinci veya 
üçüncü  Çünkü uzanımın ikinci olarak varsa-
yılmış oluşu, onun ilk olarak varsayılmış olana bir izâfetidir veya tersidir; 
onun üçüncü olarak varsayılmış oluşu ise ilk ikisinin toplamına bir izâfetidir, 25 

nitekim o ikisinin toplamının da ona bir izâfeti vardır.  

[104] 
 Çünkü o, uzuna kıyasla, hatta kısaya kıyasla daha uzundur. 

Dolayısıyla burada iki izâfet vardır: Daha uzunluk ve kısalığa göreli  
olan uzunluk. Fakat yazar, daha uzunluğu üçüncü izâfet olarak ifade etmiş-30 

tir. Çünkü o, aralarında uzunluk tahakkuk eden iki şeyden sonra üçüncü 
bir şeyin ilişenidir. Ya da yazar, kısalığın da uzunluğa mukâbil bir izâfet 
olduğunu dikkate almıştır. Oysa bunda uzaklık vardır. Çünkü kısalık,  
daha uzunla birlikte alınmaz. Eğer onu ikinci izâfet olarak ifade etseydi  
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daha açık olurdu.  bir izâfet dikkate alınır.  bir 
başkasına kıyasla daha uzun olan   
Dolayısıyla orada üç izâfet vardır: İki daha uzunluk ve bir de izâfî uzunluk. 
İlk daha uzunluk, dördüncü bir şeyin ilişenidir. Bu sebeple onu daha önce 
geçen şeye kıyasla dördüncü bir izâfet yapmıştır. Oysa onun üçüncü yapıl-5 

ması daha uygundur.  

[105] ’de şöyle denilmektedir: Bu nicelikler bir 
şeye izafe edilmiş olarak alındığında bazen o şeye izafe edilmesi için başka bir 
şeye izafe edilme şartı olmaksızın alınır; bazen bir şeye izafe edilmesi için 
üçüncü bir şeye izafe edilmesi şartıyla alınır. Birincinin örneği, diğer çizgiye 10 

uzun değildir denildiği esnada bu çizgi uzundur denilmesi veya başka bir 
yüzeye geniş değildir denildiği esnada bu yüzey geniştir denilmesi yahut 
başka bir cisme büyük ve kalın değildir denildiği esnada bu cisim büyük ve 
kalındır denilmesidir. Bunun ayrık nicelikteki dengi şöyle denilmesidir: Bu 
sayı, kendisine kıyasla az olan başkasına kıyasla çoktur. İkincinin örneği ise 15 

daha uzun, daha geniş, daha derin ve daha büyüktür. Çünkü daha uzun, 
uzuna kıyasla daha uzundur. O şey de kısaya kıyasla uzundur. Diğer kısımlar 
hakkındaki söz de böyledir. 

[106] 20 

 özelliklerini ve kısımlarını açıkladığımız niceliktir.  
dört   Cisim ya 
kendisine yerleşen miktar bakımından –ki bu, açıktır- ya da birden çok ol-
duğu takdirde sayı bakımından niceliğin mahallidir. 

25 

 miktardan ibaret olan bitişik 
 Şayet cismin birden çok olduğu 

dikkate alınırsa ayrık nicelikle birlikte karalık, tek bir mahalde olurlar. 
 şiddet, süre veya 

sayıdaki  Bu anlamlar 30 

daha önce doyurucu bir şekilde incelenmişti. 
 dört  
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[107] 
ve örtüşme, yerleşme yerini 

tutar. Adeta hareket, bizzat nicelik olan mesafenin mahallidir veya bunun 
tersidir.  kısalık ve uzunluk 

Ayrıca ona eşitlik, fazlalık ve eksiklik ilişir. Bu nedenle mesela “bu 5 

hareket şu harekete eşittir” denir. Bütün bunlar, hareketin mesafeye tâbi 
olmasıyladır. Yine Sanki hareket zamanın mahalli-
dir veya bunun tersidir. zamanın azlığı ve çokluğu sebebiyle 

ve yine zaman nedeniyle eşitlik 
ve farklılık İşte bu, dört kısımdan biri olup harekette vardır. Hareket, 10 

miktarın mahalli olan 
Bu da sözü edilen kısımlardan biri olup harekette mevcut-

tur. Dolayısıyla hareket, iki yönden bilaraz niceliktir. Yönlerden birincisi, 
bizzat niceliğin harekete yerleşmesi; ikincisi ise hareketin bizzat nicelikle 
birlikte bir mahalle yerleşmesidir.  15 

[108]  yerleşik olan ve yerleşik olmayan 
 bitişik  

niceliğin parçaları çoğalır. İzafetlerde olduğu gibi bir kategoriye giren  
bir türün, o kategoriye giren başka bir türe ilişmesinde herhangi bir  
mahzur yoktur.  bitişik   20 

bitişik nicelik  daha önce geçtiği üzere parçaları,  
ortak bir sınırda yani anda karşılaştığı için  bitişik 

 Dolayısıyla zaman, hareket aracılığıyla, biz-
zat nicelik olan mesafeye örtüşür ve böylece bilaraz bitişik nicelik olur.  
O halde zamanda bizzat bitişiklik, bilaraz bitişiklik ve bilaraz ayrıklık  25 

bir araya gelmiştir.  

[109] ayrık nicelik olan 

Çokluktan ibaret olan 30 
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O halde ademî birliklerden bileşik olan sayı da kesinlikle ademîdir.  

[110]  dışta  bir-
lik  -çünkü her mevcut, bir olmakla nitele-
nir-  birbiri ardına beraberce var olan birliklerde  5 

Filozoflar cevap olarak  varlığın varlığı hak-
kında söylenene kıyasla  bu türden bir istidlâl 
cevabıyla birlikte 

[111] bir 
10 

yerleşen –bu, mesela birliktir- mahal-
lin Çünkü birlik, o parçayla kâimdir. Oysa 
bunun tersi varsayılmıştı.  yerleşen, 

 yerleşenle nitelendiğini varsaydığımız 
Oysa bu da yanlıştır.  yerleşen, mahallin 15 

 şahıs bakımından  Oysa bunun bedîhî olarak 
yanlışlığını öğrenmiştin. 

 yani bu, mahallin bölünmesi bakımından yerleşenin bölünmesidir.  20 

[112] Bu istidlâle şöyle itiraz edilmiştir: Yerleşen, bölünen mahallin 
toplam olması bakımından toplamıyla kâim olabilir ve onun bölünmesiyle 
bölünmemiş olsa da onun sıfatı olur. Böylesine ise sirâyet etme yoluyla 
gerçekleşmeyen yerleşme adı verilir. Bundan dolayı yazar buna ve istidlâlin 
cevabına şu sözüyle işaret etmiştir: “Sizin söylediğiniz 25 

 bölünen mahalle 
 Çünkü sirâyet yoluyla yerleşme olmadan mahallinin bölünme-

siyle yerleşenin bölünmesi gerekmez.” 
 sıfatın yerleştiği bölünen 

30 

 Ancak bunda sorun vardır. Çünkü  
bu itirazın hâsılı şudur: Biz, yerleşen ve onun herhangi bir parçası, mahal-
lin parçalarından birinde olmadığında onun sıfatı olmadığını kabul etmi-
yoruz. Zorunluluk iddiasına kulak asılmaz, zira toplam olması bakımından  
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toplama yerleşmiş olması ama mahallin parçalarının hiçbirinde yerleşmiş 
olmaması mümkündür. Buna örnek, çizgi ve izâfetin varlığını kabul edenlere 
gören çizgideki nokta ve mahallindeki izâfettir. Bölünen mahalle yerleşenin 
mahalle bağlı olarak bölüneceği sâbit olduğuna göre 

 yerleştiği cismin bölünmesiyle  5 

birliğin bölünmesi,  Dolayısıyla birliğin itibârî bir 
şey olması gerekir.  

[113] Eğer şöyle dersen: “Cismin nefsü’l-emir açısından sıfatı olan birlik, 
vücûdî ise onun dış varlık bakımından bölünmesi gerekir; itibârî ise teveh-
hüm bakımından bölünmesi gerekir. Oysa her iki şık ta imkânsızdır.” Ben 10 

şöyle derim: Akıl, toplamı, icmâl bakımından düşünmekte ve onun bölün-
mediğini yani birliğe sahip olduğunu dikkate almaktadır. Dolayısıyla birliğin 
kesinlikle bölünmesi gerekmez. Çünkü birliğin mahalli, birlikte bölünmeye 
imkân kalmaması bakımından düşünülmektedir. Aklî itibarların ise dış şey-
lerde düşünülmesi imkânsızdır. 15 

[114] Kelâmcıların  iki yolu, birliğin ademîliğinden yardım almak-
sızın  yani 
ademî olmayıp da vücûdî olması durumunda  –en 
açığı yazarın şöyle demesiydir: “Aksi halde çokluk çokla kâim olurdu.” Çün-
kü çokluğun ne kendi başına ne de çoktan başkasıyla kâim olması düşünüle-20 

bilir.-  bu takdirde  çokla kâim  
şahıs olarak  Şayet o bir, tamamıyla çoktan 
her biriyle kâim olsaydı bu, yanlışlığı bedîhî olarak bilinen şeylerden olurdu. 
Ayrıca bu, burada başka bir imkânsızlığı da gerektirir. Zira mesela ikilik eğer 
iki birden her biriyle kâim olsaydı bir, iki olurdu; eğer ikilikten bir şeyin 25 

bununla ve diğer şeyin ötekiyle kâim olması şeklinde dağılım yoluyla çokla 
kâim olsaydı ikilik, sizin iddia ettiğiniz gibi şahsî birlikle bir olan tek bir sıfat 
olmazdı.  
çokla kâim  çoğun bir şey olmasını sağlayan ve çoğu 
şahıs olarak birinin  yerleşmesine elverişli hale getiren o şeye  ve 30 

şöyle deriz: O şey, çoğa ya çok olması bakımından yerleşir ki bu yanlıştır ya 
da çoğun bir olmasını sağlayan şeyin ona ilişmesi bakımından yerleşir 

 Dolayısıyla sayıdan ibaret olan çokluğun itibârî bir şey olma-
sı gerekir ki amaçlanan da budur.  
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[115] 

 Çünkü biz cisimlerin bitişikliğini ve toplandığını 
görüyoruz. Bazen şöyle denir: Görülen şey, bitişen ve toplanandır, birliğin 
kendisi değildir. Bitişiklik ve toplanmaya gelince bu ikisinin görülmesi bir 5 

yana mevcut olduklarını bile kabul etmiyoruz. Cismin bu ikisiyle nitelendi-
ğine duyunun tanıklığı, körlükle nitelenmede olduğu gibi, onların görüldü-
ğüne delâlet etmez. Bu, birlik, bitişiklik ve toplanmanın kendisi yapılması 
durumunda böyledir. Ama birlik, gerçekte de olduğu gibi, bitişiğe ve topla-
nana bitişiklik ve toplanma bakımından ilişenin bölünmemesi yapıldığında 10 

itibârî bir şey olur. Nitekim yazar şu sözünde bunu belirtmiştir: 

Çünkü onda yokluk alınmaktadır. 

 Buna göre şayet bitişiklik ve toplanma birlikleri gibi birlikler mevcutsa 15 

onlardan bileşen çokluk da mevcuttur. Çünkü çokluğun o mevcut birlikler-
den başka bir parçası yoktur. Şayet bölünmemeler anlamındaki birlikler gibi 
birlikler yok olan durumlar ise onlardan bileşen çokluk da yok olacaktır. Bu 
takdirde ne “her sayı mevcuttur” demek ne de “hiçbir sayı mevcut değildir” 
demek doğrudur. Aksine doğrusu ayrıntılı olarak ele almaktır.  20 

[116] Bu açıklama sorunludur. Zira o, bitişiklik ve toplanmanın vü-
cûdî olmakla birlikte birliğin kendisi oluşuna dayalıdır. Oysa doğrusu şu-
dur: Bitişiklik ve toplanma, daha önce işaret ettiğimiz gibi itibârî birliğin 
ilişmesinin sebebidirler. Sonra burada çokluğun mevcut olduğunu gösteren 
bir muâraza vardır. Bu muâraza şöyle denilmesidir: “Sayı, var olan sayılan-25 

larla kâim tek bir şeydir. İbn Sînâ şöyle demiştir: Sayının bir şeylerde varlı-
ğı vardır bir de nefiste varlığı vardır ve onun yalnızca nefiste varlığı vardır 
diyenin sözüne aldırılmaz. Evet, o kimse ‘sayının dış dünyadaki sayılanlar-
dan soyutlanmış olarak varlığı yalnızca nefistedir’ deseydi bu söz, doğru 
olurdu. Çünkü sayı, kendi başına var olacak şekilde dıştaki sayılanlardan 30 

soyutlanamaz. Mevcutlarda sayıların bulunmasına gelince bunda hiç kuşku 
yoktur. Sayının varlığı sâbit olduğuna göre onu kâim kılan birliğin varlığı 
da sâbit sâbittir.”  
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[117] Allah rahmet eylesin yazar bu muârazanın define şu sözüyle işaret 
etti:  şey  sayılanlardan ibaret 

 o şey, bir ve mevcut olmaz, aksine 
 mevcut 

 söylediğimiz şeyden daha fazla emin olmak 5 

 Çünkü bunlar, ikidirler yani o ikisiyle kâim olan 
ikiliktirler. Bu takdirde o ikiliğin hüviyet bakımından bir olması bir yana 
mevcut bir şey olması bile düşünülemez.  bulunan 

 bulunan  düşün.  da  yani 
ikiliğin iliştiği şeylerdirler.  hüviyet bakı-10 

mından  Bununla birlikte çokluk barındıran 
bir anlam, var olan bu iki şeyle kâim olabilir. Halbuki önceki iki şeyde du-
rum farklıydı. Zira önceki iki şeyle kesinlikle mevcut bir şey kâim olamaz. 
Nitekim bunu belirtmiştik.  sayılanlarla kâim olan  şey, 

 yani farazî ve itibârî bir şeydir. Bununla bir-15 

likte dıştaki sayılanlar onunla nitelenir. Çünkü dıştaki mevcutların itibârî 
şeylerle nitelenmesi mümkündür. Bununla şüphe çözülmekte ve onun kay-
nağı kesilmektedir. Zira dıştaki şeyler, hiç kuşkusuz sayıyla nitelenmektedir. 
Fakat onlara ilişen sayının dışta mevcut oluşu, kuşku bulunmayan şeylerden 
değildir. Dış mevcuda ilişen birlikte de durum böyledir.  20 

[118]  sayıyı inkâr ettikleri gibi  da 
 kendilerine göre 

 Nitekim ilerde gelecektir.   
cismin bileştiği  onlara göre  aksine gerçekte 25 

bu parçalar ayrıktır ama onların ayrıklığı, birbirlerine temas ettikleri  
eklemlerin küçüklüğünden ötürü duyularla algılanmamaktadır. Durum 
böyle olunca onlara göre  cisimde  yani haddi zâtında  
bitişik bir şey olup bu şeyin cisme yerleşen bir araz olduğu  cisimde  
varsayılan  tıpkı miktarlarda ve mahallerinde olduğu  30 

gibi  Aksine cisim, bölünme-
yen parçalardan bileştiğinde hiçbir ölçünün varlığı sâbit olamaz, çünkü  
orada yalnızca cevher-i fertler vardır. Bu cevherler bir sıraya dizildiğinde  
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onlardan tek bir yönde bölünen bir şey meydana gelir ki bazı kelâmcılar bu 
şeye, cevherî çizgi adını verir; iki sıraya dizildiklerinde iki yönde bölünen bir 
şey meydana gelir ki buna bazen cevherî yüzey adı verilir; üç yönde dizildik-
lerinde görüş birliğiyle cisim denen şey meydana gelir. Bu durumda çizgi 
yüzeyin bir parçası; yüzey de cismin bir parçasıdır. Dolayısıyla ortada yalnız-5 

ca cisim ve onun parçaları vardır ve parçaların hepsi de cevherler kabilinden-
dir. O halde filozofların iddia ettiği gibi çizgi, yüzey ya da matematiksel 
cisim olan bir arazdan ibaret hiçbir miktarın varlığı yoktur.  

[119] Sonra yazar, niceliğin zikredilen üç özelliğine ve cismin cevher-i 
fertlerden bileştiği kabul edildiğinde bu özelliklerin cisimde nasıl düşünüle-10 

ceğine işaret etmeye başladı ve şöyle dedi: Cisimler arasında küçüklük, bü-
yüklük, fazlalık ve eksiklik bakımından 

 Buna göre parçaları daha az olan, hacimce daha 
küçük ve daha eksik olur. Bazen farklılık, parçaların bitişmesinin şiddeti ve 
aralarında açıklığın bulunması sebebiyle gerçekleşir. Bu durumda cisimde 15 

miktar denilen bitişiksel nicelik bulunmadan onun eşitlik ve eşitsizlikle nite-
lenmesi mümkün olmaktadır. Bu takdire göre cisme ilişen farazi 

 Zira bu iki cev-
herden her biri, diğerinden başka bir şeydir. Dolayısıyla cisimde bitişiksel 
nicelik olmadan onun bölünmesi mümkün demektir. 20 

 Yani cismin kendi parçaları olan cevher-i fertlerden 
her biriyle sayılması ve orada cismin sayılacağı başka hiçbir şeyin olmaması 
mümkündür.  Çünkü bazen 
cismin hacminin kendinde tek bir bitişik olduğu vehmedilir ve onda o biti-
şiğin bir kısmının onu saydığı varsayılabilir. Böylece orada kendisinde sayan 25 

bir birimin farz edildiği bitişik nicelik olan bir miktar tahayyül edilir. 
 Çünkü vehmin hükmü, duyunun çok küçük şeyle-

rin ayrıntılarını idrakten aciz olması nedeniyle mafsalların ve ayrıklığın du-
yumsanmamasından kaynaklanır. Dolayısıyla cisimde bitişiksel bir nicelik 
olmaksızın sayanın bulunması mümkün olmuştur. Söylediklerimizle açığa 30 

çıktı ki, üç şeyden birinin cisimde bulunması, cisimle kâim olan bir miktarın 
varlığına istidlâl etmek mümkün değildir.  
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[120] 
 mesela muma 

 Küp, kendisini altı yüze-
yin çevrelediği şeydir ki bu yüzeyler, eşit karelerdir. Bu takdirde muma birbi-5 

ri peşi sıra farklı ölçüler gelir ama onun özel cisimselliği, infisâl olmadığı 
sürece, devam eder. O farklı miktarlar ise muma sirâyet eden ve üç yönde 
uzanan niceliklerdir. İşte bunlar, matematiksel cisimdir.  

[121]  Sizin söylediğiniz örnekte  
aksine şekiller farklılaşmaktadır. Şekillerin farklılığı ise miktarın farklılığını 10 

gerektirmez,  değişen bu sûretlerin tamamında  

 miktardaki  
Çünkü o cisim yuvarlakken yönlerde uzanan özel bir niceliğe; küpken 
yönlerde başka şekilde uzanan başka bir niceliğe sahiptir. Dolayısıyla birbi-15 

ri ardına gelen miktarlar, bilfiil farklıdırlar. Bununla birlikte miktarlar, 
bilkuvve birdirler, çünkü onlardan çarpım yoluyla meydana gelen alan 
birdir. Bu birlik ise amaçlanan şeyin ispatını zedelemez. 

 değişik 
 ki bu yüzey birdir. Testideki su gibi bir olan  mesela 20 

iki testiye dökülerek  onun bir olan yüzeyi ortadan kalkar ve  
 Cisimsel bir miktarın 

başka bir miktara dönüşmesi, iki yüzeyin ortadan kalkıp tek bir yüzeyin 
meydana gelmesi ve bir yüzeyin ortadan kalkıp iki yüzeyin meydana gel-
mesi gibi  söylediğimiz  matematiksel cisim ve yüzeyden 25 

ibaret olan miktarın  verir. Çünkü ortadan kalkan ve yeni gelen  
söz konusu şeyler, salt yokluk değildir, aksine o ikisi mevcut olup biri or-
tadan kalkmış ve diğeri meydana gelmiştir.  yani cisimsel ve 
yüzeysel miktarların birbirinin yerini alma yoluyla peş peşe gelmesini 

 değişim  30 

aksine ilave bir şeydir. Çünkü parçalar, matematiksel cisim ve yüzeyin 
aksine her iki durumda da meydana gelmiş olup değişmemektedir. Yüzey,  
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konumda sonlu olmakla birlikte, sâbit olduğuna göre onun ucu olan çizgi de 
sâbittir. Nitekim cismin sonlu olduğu sâbit olduğunda yüzey de sâbit olur.  

[122] Cisimsel ve yüzeysel miktarın ispatı hakkında söylenenlerin 

 ve cismin ondan bileşik olduğu 5 

 sizin bir cisim 
üzerine farklı miktarların peş peşe gelmesi hususunda söyledikleriniz hak-
kında şöyle der: 

 Dolayısıyla orada farklı miktarların peş peşe gelmesi söz konusu değil-
dir, bilakis parçaların bir yönden diğerine intikali ve onların konumunun 10 

değişmesi söz konusudur. Bundan dolayı cismin şekilleri değişmektedir. 
Yine o kimse sizin yüzeyin ispatı hususunda söyledikleriniz hakkında şöyle 
der: Orada yalnızca bir cismin parçalarının başka bir cismin parçalarına 
bitişmesi veya bir cismin parçalarının bir kısmının diğerinden ayrılması 
vardır. Bu nedenle onun görüşüne göre kesinlikle miktarın varlığı ispat-15 

lanmamaktadır.  

[123]  Gerekçe:  hakiki olarak  hakiki olarak 
 yani özel hakikati ve belirli hüviyeti her iki durumda 

da  Genleşme, cisme herhangi bir şey eklenmeden ve par-
çaları arasında boşluk meydana gelmeden onun hacminin artmasıdır. Buna 20 

örnek, aşırı derecede ısıtılan sudur. Yoğunlaşma ise cismin parçalarından 
herhangi bir şey gitmeden veya parçaları arasındaki boşluk kalkmadan cis-
min hacminin eksilmesidir.  
muhafaza edilip varlığını sürdüren cevherliğine 

 Zâittir, çünkü o, bu cevherin kendisi veya parçası olsaydı onun 25 

değişmesiyle cevherlik de değişirdi. Vücûdîdir, çünkü öğrendiğin üzere deği-
şen, ortadan kalkan ve yenilenen şey, salt yokluk olamaz. Bu durumda çizgi-
de sona eren yüzeyle son bulan cisimsel miktarın varlığı sâbit olmaktadır. 
Dolayısıyla bunların hepsi mevcut olmaktadır.  

[124]  cismin hakiki genleşme ve yoğunlaşmayı kabul ettiğinin 30 

 varlığının 

 Nitekim inşallah yakında bunu öğreneceksin.  
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[125]  sayıyı ve yerleşik bitişik nicelikten ibaret olan miktarı 
inkâr ettiği gibi yerleşik olmayan bitişik nicelik olan  da 

  

[126]  var olduğu kabul edildiği takdirde onun 5 

 Çünkü zamanın zâtının sâbit olması mümkün değil-
dir, aksi halde Nuh tufanı zamanında meydana gelen şey, bugün meydana 
gelen ve aksi olurdu. Oysa bu zorunlu olarak yanlıştır. Aksine onun parçaları-
nın bir araya gelmesi imkânsız olmak zorundadır. Zamanın dününün bugü-
nünü öncelemesi, yani tabiat, 10 

 Çünkü bu bakımlardan önce gelen, varlıkta sonra gelenle birlikte 
bulunur. Oysa dünün bugünle birlikteliği mümkün değildir. Yine zamanın 
parçaları, hakikat bakımından eşittir. Bu nedenle parçaların bir kısmının diğe-
rine muhtaç olması, aksinden evlâ değildir. Dolayısıyla o ikisinin gerek illiyet 
gerekse zât bakımından önceliği düşünülemez. Parçalar kendiliklerinde şeref 15 

bakımından da eşittir. Dolayısıyla şeref bakımından öncelik yoktur. Mertebe 
bakımından da öncelik yoktur, çünkü mertebesel öncelik, itibarla değişir. 
Oysa dünün bugüne önceliği, zorunlu olup değişmez. 

ey filozoflar  beş durumla 
 Bu beş durumdan dördü bulunmayınca beşincinin bulunduğu ortaya 20 

çıkar.  Çünkü zamansal önceliğin 
anlamı, zamanda öncenin önde, sonranın ise arkada olmasıdır. Buna göre dün 
zaman bakımından öncedir, bugün ise zaman bakımından dünden sonradır. 

ve onun parçalarının bir kısmının diğerini öncelemesi 
 beraberce var olan zamanlarda yani orada bir kısmı 25 

diğeriyle örtüşen sonsuz zamanların olması gerekir.  zorunlu olarak 
kendinde imkânsız olmasının yanında başka bir 
imkânsızı gerektirir ki bu, şöyle denilmesidir: Sonsuz olup bir kısmı diğeriyle 
örtüşen o 

 Çünkü bir araya gelmeleri imkânsızdır. Bu durumda toplamın dünü bir 30 

zamanda ve bugünü de başka bir zamanda gerçekleşmiştir. 
 zira toplam o zamanda gerçekleşmektedir.  

o zaman da   
çünkü o, birbiriyle örtüşen zamanlardan bir zamandır.  ona dahil 
olmaması durumunda bizim varsaydığımız  Zira bu 35 

takdirde fertlerin bir kısmı onun dışında kalmaktadır. 
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 yani onun toplama kıyasla 
hem içerde hem de dışarıda olması 

[127] Bu gerekçe  bir kısmı-
nın diğer kısmından  zaman bakımından önceleme olsa bile 

 önceleme  Çünkü zamansal öncelik, zamanda 5 

önce ve sonradan her birinin diğerinden başka olmasını gerektirmez, aksi-
ne öndekinin sonrakinden, öncenin sonrayla bir araya gelemeyeceği bir 
şekilde, önce olmasıdır. Kuşkusuz bu öncelik, zaman olmadan olamaz. 
Eğer bu öncelikte önce gelen ve sonra gelen zamanın parçalarından olmaz-
sa biri diğerinden önce gelen iki zamanda gerçekleşmek durumundadır; 10 

şayet zamanın parçalarından olursa oradaki önceleme, öncekine ilave bir 
zaman olmaz, aksine öncekinin ta kendisi olan bir zamanla olur. Çünkü 
söz konusu öncelik, zamanın parçalarının doğrudan ve başkalarının ise o 
parçalar aracılığıyla ilişenidir.  

[128] Yazar buna şu sözüyle işaret etmiştir:  yani zamanın 15 

parçalarına  bir şeye 
ilişen  başka bir şeye ilişen 

 ve mesela babanın oğla önceliğiyle birlikte sonsuz sayıda 
önce gelenlere ilişen sonsuz sayıda öncelemeler olur. Bu ise kesinlikle yanlış-
tır. 20 

 Çünkü zamanın mahiyeti, ilerde öğreneceğin üzere, 
akışın ve yenilenmenin yani istikrarın bitişikliğidir. O mahiyette parçalar 
varsayıldığında sözü edilen öncelik ve sonralık bu parçalara zâtları gereği 
ilişir; öncelik ve sonralığın parçalara ilişmesinde parçaların kendisi dışında 
herhangi bir şeye gerek duyulmaz. Oysa başkası böyle değildir. Çünkü baş-25 

kası, öncelik ve sonralığın kendisine ilişmesinde zamanın parçalarına muh-
taçtır. Bundan dolayı daha önce de işaret edildiği gibi öncelik zamanın par-
çalarına vardığında öncelik yönüne ilişkin soru kesilir.  

[129] Buna da şöyle cevap verilmiştir: Dünün bugüne önceliği, mertebe-
seldir. Nitekim dün, geçmişten başlandığında önce olurken gelecekten baş-30 

landığında sonra olur.  
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[130]  Gerekçe: Zamanın varlığı kabul edildiğinde 
 olması gerekir.  kesinlikle 

 ve kesildi, 
 ve beklenen şimdidir.  mevcut 

 vardır.  kesinlikle 5 

 yani var olan şimdiki zaman 

 Çünkü zamanın parçalarının bir araya gelmesi 
mümkün olsaydı önceki zamanda meydana gelen şey, bugünün meydana 10 

gelmişi olabilirdi. Ardışık olması halinde şimdinin parçalarının bir kısmı 
diğerinden önce gelir.  aksine bir 
kısmı şimdi olur. Oysa bu, bir çelişkidir. Yine sözü, şimdi olan o kısma taşı-
rız. Bu durumda bölünmeyen bir şimdiye ulaşılması gerekir. Çünkü onun 
sonsuza dek bölünmesi imkânsızdır. Şimdiki  15 

şimdinin hemen ardından gelecek  ve ikincinin ardından gelecek 
 parça  ister geçmiş ister gelecek 

olsun zamanın parçalarından  Daha önce 
öğrenmiştin ki, şimdi bölünmezdir. Dolayısıyla zamanın parçaları bölün-
mezdir ki bunlara anlar denir.  zaman 20 

 yani zamanın 

 Mesafeden ibaret olan  
bölünmeyen parçalardan bileşik olmaktadır. 

 yani ona örtüşür.  25 

[131] Özetle zaman, hareket ve mesafe, örtüşen şeylerdir. Öyle ki, bun-
lardan birinde bir parça varsayılsa diğer ikisinden her birinde de onun karşı-
lığında bir parça varsayılır. Dolayısıyla onlardan biri, bölünmeyen parçalardan 
bileşirse diğer ikisi de böyle olur. Öyleyse ortaya çıkmaktadır ki, eğer zaman 
mevcut olsaydı şimdiki zaman, mevcut olurdu ve şimdiki zaman mevcut 30 

olsaydı cisim de bölünmeyen parçalardan bileşik olurdu.  yani 
cismin bölünmeyen parçalardan bileştiğini  Şu halde size 
karşı istidlâlimiz ilzâm olarak tamamlanmış demektir.  yani  
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cismin parçalardan bileştiğini onun parçalardan bileşmesinin imkânsızlığı-
nı gösteren  Bu durumda istidlâl burhân olarak  
tamamlanmıştır.  

[132] İkinci gerekçe, “zaman var olsaydı ya şimdide ya geçmişte ya da 
gelecekte var olurdu, oysa bunların tamamı da yanlıştır” sonucunu verdiğin-5 

den  şöyle diyerek  zaman 

 ve geçersizli-
ğinden  ve geçersizliği   

[133] 10 

 kendinde  hatta tasavvur edilemez. İbn Sînâ 
 hadislerin sonsuza dek birbiri peşi sıra 

var olmasının imkânsızlığına dair burhân-ı tatbîk yoluyla yaptığımız istid-
lâlimizin cevabında  “Sonsuz sayıda  
kesinlikle  ki onlar hakkında tatbik düşünülebilsin ve fazlalık ve 15 

eksiklikle nitelenebilsinler. 
 Dolayısıyla İbn Sînâ orada üç 

zamandan birinde var olmayan şeyin, kesinlikle mevcut olmayacağına hük-
metmiş, burada ise onu men etmiştir. Bu ise açık bir çelişkidir.  

[134] Şöyle dersen: Çelişki yoktur. Çünkü mesela hareket gibi zaman 20 

olmayan ve zamansal adı verilen şey, zamanlardan birinde bulunmadığında 
zamanın aksine mevcut olmaz. Buna örnek, geçmiştir. Zira bize göre o 
kendinde mevcuttur. Bununla birlikte şimdi ve gelecekte mevcut değildir. 
Bu açıktır. Geçmişte de mevcut değildir. Çünkü şeyin kendi kendisinin 
zarfı olması imkânsızdır. Bunun açıklaması şöyledir: Mekân kendinde 25 

vardır. Bununla birlikte mekânların hiçbirinde mevcut değildir. Oysa 
mekânsal, bunun aksinedir. Çünkü mekânsal, bir mekânda bulunmadığın-
da mevcut olamaz. Ben şöyle derim: Bu, lafzî bir tartışmadır. Çünkü kaste-
dilen şudur: Zaman mevcut olsaydı o zaman ya geçmişin ya şimdinin ya da 
geleceğin kendisi olurdu. Halbuki öğrendiğin gerekçeden dolayı bunların 30 

tamamı yanlıştır.  
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[135] 

 dıştaki  zorunlu ola-
rak  5 

[136] , İbn Sînâ’nın cevabını çürüttükten sonra  yani za-
manın yokluğuna delâlet eden ikinci gerekçeyi 

 Çünkü hareket, zaman gibi, üç kı-
sımla sınırlıdır: Geçmiş, şimdi ve gelecek. Bunlardan geçmiş, daha önce 
şimdi olandır; gelecek ise şimdi olacak olandır. Şayet şimdiki hareketin bir 10 

varlığı olmasaydı hareket var olmazdı. Kuşkusuz hareketin şimdisi, bölün-
mez. Zira o, yerleşik değildir. Dolayısıyla hareketin bölünmeyen parçalardan 
bileşmesi ve de mesafenin bölünmeyen parçalardan bileşmesi gerekir. Oysa 
bu, bölünmeyen parça görüşünün yanlışlığını gösteren delil sebebiyle yanlış-
tır. O halde hareketin mevcut olmaması gerekir. Fakat  15 

olup duyu ona tanıklık yapmaktadır. Şu halde deliliniz nakz olmuştur.  

[137] Bu nakzın  ilerde geleceği üzere eş adlılık yo-
luyla bazen  Kat etme, başlangıç ile son arasın-
daki mesafede hareket eden için düşünülen bitişik şeydir  bu anlamda 

 Çünkü hareket eden, sona ulaşmadığı sürece başlangıç-20 

tan sona uzanan o bitişik şey, mevcut olamaz; sona ulaştığında ise o aklî bitişik 
ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla onun dışta bir varlığı düşünülemez. Aksine kat 
etme anlamında hareket, ilerde de öğreneceğin gibi, yalnızca hayalde şekillenir. 
Bazen de  kullanılır. Ortada 
meydana gelme, istikrâra aykırı bir durum olup bu durum sayesinde cisim 25 

daima başlangıç ile son arasında bulunur ve iki anda bir mekânda buluna-
maz. Bu anlamda hareket,   ve 
mesafeye örtüşmez. Aksine hareket, mesafe üzerinde varsayılan sınırların her 
birinde vardır fakat sürekliliği ve mesafenin sınırlarına nispetinin istikrarsızlığı 
nedeniyle, mesafeye örtüşen şeyin hayalde resm olmasını gerektirir. O halde 30 

ortaya çıkmaktadır ki, birinci anlamıyla hareketle nakz yapılamaz. Çünkü 
birinci anlamda hareketin, tıpkı zaman gibi, dışta varlığı yoktur. İkinci anlam-
da hareketle de nakz yapılamaz. Çünkü o, her ne kadar mevcut olsa bile,  
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mesafeye örtüşmez. Bu nedenle de onun bölünmemesinden ne mesafenin 
bölünmemesi ne de onun parçalarından birinin bölünmemesi gerekir. Aksi-
ne hareketin uzandığı yönde bölünmeyen farazî sınırların mesafede bulun-
ması gerekir.  bir cevabı  delilin aslının 
çürütülmesi  Yani zaman da hareket gibi sürekli bir şeydir 5 

denilmesi mümkün değildir. 
 Şayet zaman sürekli bir şey olsaydı bütün zamanların gerçekten tek bir 

şey olması gerekirdi. Oysa bu, bedîhî olarak yanlıştır.  

[138] Ancak bu sorunludur. Çünkü ’de söyle-
nen şudur: “Zaman da hareket gibi iki anlama sahiptir. Birincisi, dışta var 10 

olup bölünmez ve ortada oluş anlamında hareketle örtüşür. İkincisi ise 
vehmî olup dışta varlığı yoktur. Çünkü nasıl ki ortada olma anlamında ha-
reket, kat etme anlamındaki hareketi yapıyorsa aynı şekilde ona örtüşen ve 
onun gibi bölünmeyen bu şey de akışıyla vehimde uzanan bir şeyi yapmak-
tadır ki bu şey, vehmî hareketin miktarıdır.” İmâm Râzî şöyle demiştir: 15 

“Dışta olduğunu söylediğimiz bu zaman, akıcı ân denilen şeydir.” Râzî’nin 
sözünden anlaşılan şudur: Hareket ve zaman arasında bunlardan mevcut 
olanın, bölünmeyen ve mesafeye örtüşmeyen bir şey olması bakımından 
herhangi bir fark yoktur ki bölünmeyen parçalardan bileşmeleri gereksin. 
Nasıl ki bölünmeyen akıcı hareketin sürekliliğinden uzanan harekette varsa-20 

yılan parçaların bir kısmının diğeriyle birlikte olması gerekmiyorsa aynı şe-
kilde bölünmeyen zamanın yani bölünmeyen hareketin miktarının süreklili-
ğinden bölünen hareketin miktarı olan bölünen zamanda varsayılan parçala-
rın bir arada olması gerekmez. Tufan zamanının şimdide var olması nereden 
gerekmektedir! Eğer bu gerekseydi mesafenin başlangıcındaki hareketin me-25 

safenin sonundaki hareketle birlikte olması gerekirdi.  

[139] Sonra burada başka bir bahis vardır: Filozoflara göre zaman ya geç-
miş, ya da gelecektir. Dolayısıyla onlara göre şimdi olan bir zaman yoktur. 
Aksine şimdi, çizgi üzerinde varsayılan nokta gibi, geçmiş ile gelecek arasında 
ortak bir sınır olan vehmî ândır. Bu ân, kesinlikle zamanın bir parçası değildir.  30 
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Çünkü öğrendiğin gibi bitişik niceliğin parçaları arasındaki ortak sınırlar, 
hakikat bakımından ondan farklıdır. Bu takdirde geçmiş zamanın daha önce 
şimdi olan ve geleceğin şimdi olacak olması doğru değildir. Nasıl ki tek bir 
çizgide biri diğeriyle örtüşmeyecek şekilde karşılaşan iki noktanın varsayıl-
ması mümkün değilse aynı şekilde zamanda da böyle karşılaşan iki ânın 5 

varsayılması mümkün değildir. Dolayısıyla ne zaman, bir biri ardına gelen 
ânlardan bileşiktir ne de hareket bölünmeyen parçalardan bileşiktir. O halde 
ikinci gerekçe bütünüyle elenmektedir.  

[140]  zamanın varlığını 
 belirli  varsayıyoruz 10 

 hareket daha 
 ve beraberce biterlerse  belirli 

 Bu durumda birinci süratliye ait hareketin başlangıcı ve bitişi arasında 
bir imkân vardır. Bu imkân, o belirli hızla söz konusu belirli mesafenin kat 
edilmesini kuşatan uzanım sahibi bir şeydir. Nitekim ikinci süratli, o imkânda 15 

ve o hızda birinciye ortak olduğundan o da söz konusu mesafe miktarını kat 
etmiştir. Bu halde bin hareket varsayılsa bile bu hareketlerin mesafenin mik-
tarında eşit olmaları gerekir ve o miktarda farklılaşmaları kesinlikle mümkün 
değildir.  diğerinden 

 birinci 20 

varsayıma göre sonra başlayan hareket ve ikinci varsayıma göre önce biten 
hareket, yanındakinden  mesafe kat etmiştir. Dolayısıyla sonra başla-
yan hareketin başlangıcı ile sonu arasında o belirli hızla daha az mesafe kat 
edilmesini içeren bir imkân bulunmaktadır. Bu imkân, birinci imkândan daha 
azdır hatta onun bir parçası olup diğer parçadan sonra gelir. Aynı şekilde önce 25 

biten hareketin başlangıcı ile sonu arasında o özel hızla daha az mesafe kat 
edilmesini içeren bir imkân vardır. Bu imkân da birinci imkândan daha azdır 
hatta ondan bir parça olup diğer parçadan önce gelir. 

 yavaş olandan  mesafe  Bu durumda iki hareketin 30 

başlangıcı ile bitişi arasında belirli bir yavaşlıkla daha az mesafe kat edilmesini 
içeren ve belirli bir hızla daha çok mesafe kat edilmesini içeren bir imkân var-
dır.  o mesafelerin kat edilmesini içeren uzanmış  şeyler,  
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 yani uzanımlar olup bir parçanın imkânı, diğerinin 
 Nitekim yukarıda açıklanmıştı. 

 ve parçalanmayı  Çünkü sırf yokluk, zorun-
lu olarak bunları kabul etmez. 

[141]  gerekçenin  ve açıklaması  fazla ve eksik 5 

olmak sûretiyle  Bu farklılık, 
 farklılık, 

 Nitekim hızlı ve yavaş, aynı 
mesafeyi kat ettiğinde onların hareketleri, mesafede eşitliklerine rağmen, 
uzanan bir durumda kesinlikle farklıdır. Bu yani söz konusu farklılıkla bir-10 

likte mesafenin eşitliği, daha önce varsayılan formlarda zikredilmemektedir. 
Diğer yandan o farklılık, son olarak varsayılan hızlı ve yavaş hareketlerde 
olduğu gibi mesafe farklılığı olmasına rağmen bulunmamaktadır. Ayrıca o 
farklılık,  farklılığın gerçekleşmesi-
ne sebep olan uzanan şey, 15 

 Nitekim zikredilen formda yani son olarak varsayılan hızlı ve yavaş 
hareketlerde durum böyledir.  hızda eşit ama başlangıç ve 
bitişte farklı oldukları varsayılan iki harekette olduğu gibi 

 fazlalık ve eksiklik 
bakımından  20 

 Çünkü daha önce geçtiği 
üzere eşitlik ve farklılığı kabul etmek, bizzat niceliğin özelliklerindendir. 
Bizzat niceliğin dışındakiler, ancak onun aracılığıyla eşitlik ve farklılıkla 
nitelenirler. Onun hakikati açıklanırken gelecektir ki, o, bitişik nicelik olup 
yerleşik olmayan bir hey’etin miktarıdır ve hareketlerin en hızlısıdır.  25 

[142] Bu gerekçenin 
 -ki bu kat etme anlamında harekettir- 

 Daha önce dikkat çektiğimiz  
gibi zorunluluk da onun dışta varlığının imkânsız olduğuna hükmetmekte-
dir.  vehmî hareketin miktarı olan  hiç şüphesiz  30 

 Çünkü mevcûdun, mevhûm ile kâim olması imkânsızdır.  
fazlalık ve eksikliği kabul eden  sırf 
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 Kuşkusuz yok olan şeylere 
ilişmesi mümkün olan, dışta mevcut olamaz.  

[143] Sonra tahkîk, öğrendiğin şu şeydir: Kat etme anlamında hareket ile 
onun miktarı olan zamanın dışta varlığı yoktur, aksine bu ikisi ancak hayal-5 

de resmolur. Fakat bunların hayaldeki irtisâmı, zorunlu olarak yok olan bir 
şeyden değil, dışta var olan iki şeyden alınır. Çünkü biz biliyoruz ki, ha-
yalde resmolan o uzanımın dışta var olduğu ve onda parçaların bulunduğu 
varsayılsaydı bu parçaların bir araya gelmesi imkânsız olurdu ve parçaların 
bir kısmı diğerinden önce olurdu. Oysa aklî uzanım böyle değildir. Böyle 10 

olması için dışta istikrarlı olmayan ama sürekli olan bir şey, sürekliliği ve 
istikrarsızlığı bakımından akılda o uzanımı meydana getirmelidir. Bu iki 
hayalî uzanım, ilk bakışta açık olup bir tür gizlilik içeren o iki mevcut şeye 
delâlet ettiğinden bu ikisinin yerine konulmuş ve delâlet ettikleri iki mev-
cudun hallerinin bilinmesini sağlayan halleri araştırılmıştır. Bu açıdan ve-15 

himdeki bu iki şey, dış dünyada bulunup da halleri araştırılan şeyler hük-
mündedir. Bu böyledir.  

[144] İmâm Râzî bu gerekçeye şöyle itiraz etmiştir: “Bu gerekçe, bera-
berce başlayıp beraberce biten iki hareketin varlığının imkânı üzerine ku-
ruludur. Bu beraberlik ise yalnızca zamansal beraberliktir. Zamansal bera-20 

berlik de ancak zamanının ispatından sonra ispatlanabilir. Dolayısıyla kı-
sırdöngü ortaya çıkar. Yine bu, biri daha hızlı diğeri daha yavaş iki hareke-
tin varlığının imkânına dayalıdır. Hızlılık ve yavaşlığın ispatı ve tasavvuru 
ise zamanın ispatı ve tasavvuruna dayalıdır. Bu durumda da başka bir kı-
sırdöngü ortaya çıkar. Yine hasım ‘geçmiş zaman, fazlalık ve eksiliği kabul 25 

eder ve bu takdirde onun bir başlangıcı olacaktır’ dediğinde buna şöyle 
cevap verdiniz: Geçmişin toplamı, herhangi bir vakitte var olmamıştır. 
Dolayısıyla onun fazlalık ve eksikliği kabul ettiğini söylemek doğru değildir. 
Nasıl olur da ispatlamaya çalıştığınız bu imkânın fazlalık ve eksikliği kabul 
ettiği hükmünü verebilirsiniz! Ayrıca o imkân da herhangi bir vakitte var 30 

olmamıştır. Bu çelişki değil midir?”  
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[145] Sonra İmâm Râzî ilk ikisini şöyle cevapladı: “Zamanın varlığı açık-
tır ve bilinmektedir. Bütün milletler zamanı günler, saatler, aylar ve yıllarla 
ölçmüşlerdir. Kastedilen ise onun özel hakikatini yani onun bir nicelik olu-
şunu ve hareketin miktarı olduğunu açıklamaktır. Kuşkusuz zamanın varlı-
ğını bilmek, beraberlik, hızlılık ve yavaşlığın sübûtu için bize yeter. Dolayı-5 

sıyla herhangi bir kısırdöngü yoktur.”  

[146] İmâm Râzî üçüncüye şöyle cevap verdi: “Fazlalık ve eksikliği kabul 
eden şeyin parçalarının toplamı beraberce mevcut olmak zorunda değildir. 
Şüphesiz mesafenin başından sonuna kadar hareket, mesafenin ortasına ka-
dar hareketten daha çoktur ve bununla birlikte hareketin parçalarının top-10 

lamının beraberce varlığı yoktur.” Sonra İmâm Râzî şöyle dedi: “Fakat buna 
göre bir şey daha kalmaktadır. Bu şey şudur: Fazlalık ve eksiklik hükmünün 
doğruluğu, hakkında hüküm verilen şeyin varlığına dayanmadığı takdirde 
bu, onların esaslarından pek çoğunu zedeler. Bu husuta düşünülsün!” 

[147] gerekçe: Çünkü baba 15 

oğul yokken vardır, sonra oğul varlık kazanmıştır. Buna göre baba oğlun 
yokluğuyla –ki varlık bu yokluğu izlemiştir- birlikte olması bakımından 
dikkate alındığında ondan önce olur. Nitekim baba, varlığı oğlun varlığıyla 
birlikte olması bakımından dikkate alındığında onunla birlikte olur. 

 cevherinin olup ancak iki 20 

şey arasında düşünülebilir; zira babanın 
cevherinde kesinlikle izâfet yoktur. anlattığımız gibi 

Bu durumda babanın cevheri, oğlun beraberliğiyle 
birlikte var olur. Kuşkusuz babanın oğla önceliği, onun oğulla beraberliğiyle 
birlikte var olmaz. Yazar şu sözüyle buna işaret etmiştir: 25 

Yani öncelik ve öncelemekle nitelenen şey, bu durumdayken 
beraberlikle nitelenmez. Dolayısıyla öncelik, babanın cevheriyle bir araya 
geldiği gibi, beraberlikle bir araya gelmez. Bu durumda öncelik, babanın 
zâtına ilave olmaktadır. 

Yani söz konusu önceleme, babayla beraber oğlun yoklu-30 

ğunun dikkate alınmasından ibaret de değildir.  yani baba, oğla 
 ve varlığından sonra ona gelen bu 

açıdan babanın oğla aksine baba bu açıdan oğuldan sonradır.  
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[148] 
Çünkü babayla birlikte dikkate alınan 

yokluk, bazen onun önceliğini gerektirir bazen onun sonralığını gerektirir. 
Nitekim bunu öğrendin. öncelik,  Aksi 
halde yokluğun babayla birlikte dikkate alınması, onun daima önce olmasını 5 

gerektirirdi ve sonralık da benzer gerekçeden dolayı yokluğun kendisi ol-
mazdı.  yokluk öncelik ve sonralıkla farklılaşır şeklinde söylediğimiz 
şey  Oğlun varlığından oğlun varlığın-
dan  diğer deyişle 
öncenin önceliği, sonranın sonralığı gibi değildir. Dolayısıyla o ikisinden 10 

hiçbiri yokluğun kendisi değildir. Nitekim öncelik, ne sadece babanın kendi-
sidir ne de oğlun yokluğuyla birlikte alınan babadır. Sonralık da ne oğlun 
kendisidir ne de babanın varlığıyla birlikte alınan oğuldur. Aksine öncelik ve 
sonralık, söz konusu şeylere ilave iki durumdur. Dolayısıyla öncelik ve sonra-
lık, iki izâfettir ve bu nedenle bir mahalli gerektirirler. Böylece açıklığa ka-15 

vuştu ki, öncelik ve sonralığın baba ve oğula ilişmesi, baba ve oğulun zâtları 
gereği değildir. Aksi takdirde öncelik ve sonralığın baba ve oğuldan ayrılması 
imkânsız olurdu ki bu, daha önce geçen gerekçeden dolayı yanlıştır. Şu halde 
öncelik ve sonralıkla zâtı gereği nitelenen başka bir şey olmalıdır.  

[149] İkinci gerekçenin  ve tahrîri 20 

 ve bu şeye zâtı gereği öncelik ve sonralık ilişir. Bu şey, baba ve oğul 
gibi örfte önce ve sonra denilen şeyden başkadır. İşte 

 Çünkü şeyin zâtının gerektirdiği 
durumun ondan ayrılması imkânsızdır. Örfte öncelik ve sonralıkla nitelenen 

 öncesinin sonra ve sonrasının önce olması 25 

 aksine babanın cevhe-
rinin öncelik ve sonralığa nispeti eşittir. Oğlun cevherinde de durum aynı-
dır. Çünkü cevher olması bakımından onun babadan önce veya ondan sonra 
var olması imkânsız değildir.  şeylere, zâtı gereği 30 

öncelik ve sonralığa konu olan 

 baba ve oğlun öncelik ve sonralığın doğrudan konusu olan  durumda 
bulunması  yani baba ve oğlun cevheri,  
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bunlardan başka bir şeyi dikkate almaksızın 
 Öncelik ve sonralığın doğru-

dan kendisine iliştiği  Çünkü bizim za-
manla kastımız, onun öncelikle nitelenen parçasının sonralıkla nitelenmesi 
ve sonralıkla nitelenen parçasının öncelikle nitelenmesi imkânsızdır anla-5 

mında zâtı gereği kendisine ait bir parçanın bir parçadan önce ve zâtı gereği 
kendisine ait bir parçanın bir parçadan sonra olduğu şeydir.  

[150]  gerekçenin  Sizin söylediğiniz  yani öncelik 
ve sonralık,  olup dışta varlığı yoktur.  sizin baba ve oğul 
hakkında söylediğiniz tarzdaki öncelikle 10 

 Dolayısıyla öncelik, yokluğa ilişmekte ve onun bir sıfatı 
olmaktadır. 

 aksine o, mevhûm ve itibârî bir durum olup mevcut 
bir mahalli gerektirmez. Şu halde öncelik ve sonralığın doğrudan doğruya 
iliştiği şeyin, sizin iddia ettiğiniz gibi, dışta gerçekleşmiş bir mevcut olması 15 

gerekmez.  

[151] Hakikatinin belirlenmesi bakımından 
  araz 

değildir, kendisiyle birlikte hiçbir cisim bulunmayan maddeden 20 

 Dolayısıyla o, bizzat zorunludur. 
Zaman zâtı nedeniyle yokluğu kabul etmez dedik 

 Söylenen  Çünkü daha 
önce geçtiği üzere zaman bakımından olmayan sonralıkta sonra önceyle bir 25 

araya gelir.  Bu durum-
da zaman, yok olduğu farz edildiği esnada var olacaktır. 

 Yokluğunun varsayılmasından onun varlığı gerektiğine göre onun yok-
luğu zâtı gereği imkânsızdır. Dolayısıyla onun varlığı zorunludur. Zamanın 
zâtı gereği zorunlu varlık sâbit olduğuna göre onun bizâtihî kâim ve madde-30 

nin kirlerinden soyutlanmış bir cevher olduğu da sâbit olmuştur. Amaçlanan 
da budur. Sonra onda hareket meydana geldiği ve hareketin parçalarının ona 
nispeti var olduğunda ona zaman adı verilir, şayet onda hareket var olmazsa 
ona dehr adı verilir.  
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[152]  görüşün delilinin Sizin 
kendisiyle istidlâl ettiğiniz yani var 
olduktan sonra yok olmasını hiç var 
olmamak sûretiyle zaman 

öncenin sonrayla bir araya gelmediği bir sonralıkla 5 

 ki zamanın varlığı ve yokluğu-
nun bir araya gelmesi gereksin. Bu imkânsızlığın gerekmesi için onun yoklu-
ğunun varlığından sonra olduğu farz edilmeli ve yine onun varlığının yoklu-
ğundan sonra olduğu farz edilmelidir. Dolayısıyla zaman hakkında imkânsız 
olan, onun varlığından sonra olan yokluk ve varlığından önce olan yokluk-10 

tur. veya önceki mutlak 
 Çünkü mut-

lak yokluğun başka bir ferdi vardır. Bu fert, varlıkla öncelenmemiş ve varlığı 
da öncelememiş olan daimi yokluktur. Mutlak yokluğun bu ferdi, zaman 
hakkında imkânsız değildir. O halde zaman, zâtı nedeniyle zorunlu değildir.  15 

[153] Delile verilen cevabın yönlerinden şöyle denilerek yapılan 
 Sizin “onun yokluğu varlığından sonradır ve bu sonralık, sonranın 

önceyle bir araya gelemeyeceği bir sonralıktır ve böyle olan her sonralık da 
zamanla olur” sözünüz, 

 nakzedilir. 20 

 Söylenilen gerekçe, bir 
araya gelip örtüşen zamanlarda teselsül olacağıdır. 

 veya onun yokluğunun varlığını öncelemesi 
 Yani zamanın varlığı ve yokluğu arasındaki öncelik ve 

sonralık, tıpkı zamanın parçaları arasında olduğu gibi, zamanla değildir.  25 

[154] Ancak bu cevap sorunludur. Çünkü daha önce geçtiği üzere zama-
nın parçaları arasındaki öncelik zamansal bir önceliktir ama bu, önce ve 
sonraya zâit bir zamanla değildir, aksine o ikisinin aynısı olan bir zamanla-
dır. Çünkü parçalar arasındaki öncelik ve sonralık, onların zâtından kaynak-
lanmaktadır. Oysa zamanın yokluğu böyle değildir. Çünkü zamanın yoklu-30 

ğu, zâtı gereği ne önceliği ne de sonralığı gerektirir, aksine onunla birlikte bir 
zaman bulunmalıdır ki bu zaman sayesinde ona öncelik ve sonralık ilişsin. 
Bunun tahrîri şudur: Öncelik ve sonralıktan her biri zaman olduğunda bun-
ların herhangi birinde ona ilave bir zamana ihtiyaç duyulmaz. Bunların hiç-
biri zaman olmadığında her ikisinde de zamana ihtiyaç duyulur. İkisinden 35 

biri zaman olup da diğeri zaman olmadığında ilkinde değil, diğerinde zama-
na ihtiyaç duyulur. İşte şu anda söz konumuz olan, bu kabildendir.  
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[155] Cevabın yönlerinden  ve-
ya önceki  ancak  veya öncelik 

 yani yokluğun söylenenlerin iliştiği 
şey olması, size göre  sonralık, sizin düşüncenize göre 

 ve öncelik de böyledir.  sizin öncelik ve 5 

sonralığın sübûtuyla 
 yani zamanın 

yokluğudur.  her ikisi de vücûdî olan 
 vakıaya örtüşmeyen  ki o 

varsayım da kesinlikle dikkate alınmaz. Yokluk, nefsü’l-emir bakımından 10 

sonralığın iliştiği şey olmadığına göre o açıklama da tamamlanmış değildir.  

[156] Zamanın hakikati hakkındaki görüşlerden 
 zamanın birlikteliğine muhtaç hareketli 

cisimlerin  Nitekim zaman da bunları kuşatır. 
 Dolayısıyla yerinde bilindiği üzere sonuç 15 

vermez. Ayrıca iki öncülde sözü edilen kuşatmanın anlamı kesinlikle farklı-
dır ve bu nedenle de orta terim birliği yoktur.  

[157] 
 tıpkı zamanın yerleşik olmaması gibi  istidlâl 

 Çünkü bu da ikinci şekilden iki olumluyla istidlâldir ve 20 

dolayısıyla doğru değildir. Hareket, zamanın aksine, hızlılık ve yavaşlıkla 
hakiki olarak nitelenir.  

[158]  Bu filozoflar arasında meşhur olup 
 Aris-

toteles bu görüşü  fazlalık ve eksiklikle 25 

 Çünkü daha önce geçtiği gibi eşitlik ve  
farklılık, niceliğin özelliklerindendir. Ayrıca  ve cismin 
bundan bileşmesinin  burhânla   
zaman  Aksi halde cisim, bö-
lünmeyen parçalardan bileşir. O halde zaman, ayrık nicelik olamaz.  30 

Çünkü bu, onun birliklerinden ibaret olan ve birbiri ardına gelen ânlardan 
bileşik olmasını gerektirir.   
yani parçaları varsayımsal ortak sınırlarda karşılaşan bitişik bir niceliktir.  
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 parçaları bir araya gelen  
zaman da onun gibi  Çünkü yerleşiğin ölçüsü, zorunlu olarak 
yerleşiktir. Fakat zamanın yerleşik olması imkânsızdır. Aksi takdirde peş peşe 
gelen hâdislerin hepsi bir araya gelirler.  

[159] varlığı zaman olmaksızın hareketli olarak dü-5 

şünülemeyen hareketli cisme ait ölçüsüdür. 
Zamanın ölçüsü olduğu 

 Aksi halde zaman da kesilirdi ve dolayısıyla onun varlığından 
sonra yokluğu gerekirdi ki bu, 

imkânsızdır. 10 

 hiç kuşkusuz 
Bu sebeple doğrusal hareketin seyrettiği doğrultuda sonsuza dek gitmesi 
mümkün değildir.  tek bir hareketliden çıkan ama farklı yönlere giden 

Bu sebeple de hare-
ketlinin kendi yönünden başka bir yöne sapmasıyla doğrusal hareketin sü-15 

rekliliği ve devamı mümkün değildir.  

[160] Hiç kuşkusuz hızlılık ve yavaş-
lıkta birbirinden farklı Bu bağlamda mese-
la “bu hareket bir saattir” ve “o hareket iki saattir” denir. Binaenaleyh zaman 

 Çünkü hareketlerin en hızlısının ölçüsü yani 20 

zamanı daha azdır. Zira zamanın azlığı, hareketin hızlı olmasını gerektirir ve 
bu takdirde onunla bütün hareketler ölçülür.  ölçü bakımından 

 daha büyük olan, daha küçüğü ve fazlasını kapsadı-25 

ğından 
 Çünkü daha küçüğün, daha büyüğü kuşatması imkânsızdır. 

 var olan  en büyük feleğin hareketi olan 
 ve dolayısıyla 

onunla öncelikle ve doğrudan o hareket ölçülür, ikinci ve dolaylı olarak da 30 

diğer hareketler ölçülür.   

[161] 

 Oysa bu, zaman hakkında açıklanmamıştır. 35 
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 Aksi halde zamanın ayrık nicelik olma-
sı mümkün olurdu. Halbuki bölünmeyen parçanın imkânsızlığına dair ileri 
sürülen delil, ilerde öğreneceğin gibi, reddedilmektedir. 

 Çünkü zamanın yokluğu mümkün olsaydı hare-
ketin ölçüsü, doğrusal ve kesintili olabilirdi. Zamanın yokluğunun imkânsız-5 

lığına getirilen  sorunu 
 Zira bu zorunlu olmadığı takdirde söz konusu 

doğrusal hareketin dönme ve eğilme yoluyla kesintisiz bir şekilde sürekli 
olması ve zamanın da onun ölçüsü olması mümkündür. İki hareket arasında 
sükûn bulunduğu hakkında tutunulan delillin yanlışlığını ilerde öğrenecek-10 

sin. En 
uygunu, ya, ya da şeklindeki ifade kalıbının terk edilip “varlığı ve arazlığı-
nın” denilmesiydi. Çünkü zamanın mevcut bir mahalli gerektirmesi, onun 
beraberce varlığı ve arazlığına dayanır.  Yani 
zamanın varlığı ispatlanmamıştır çünkü onun delilleri sorunludur. Varlığı 15 

kabul edilse bile onun arazlığı ispatlanmamıştır. Dolayısıyla onun mahallinin 
en büyük feleğin hareketi olması bir yana onun bir mahallinin bulunması 
bile gerekmez. Sen farkındasındır ki, varlığın men edilmesi tabiat bakımın-
dan zikredilen diğer menlerden öncedir.  

[162] Sonra yazar muârazaya başlayıp şöyle dedi: Aristoteles’in düşündü-20 

ğü gibi zamanın var ve hareketin ölçüsü olduğunu 
 zaman, sizin söylediğiniz gibi hareketin ölçüsü olarak 

 yani Yüce Zorunlu’ya varıncaya kadar 
her varlığın ölçüsü olurdu. 

 şu anda 25 

 geçmişte  gelecekte 
 zorunlu olarak  şu anda hâdislerle 

birlikte  geçmişte hâdislerden önce  gelecekte 
hâdislerden sonra da  yani mevcut olmaya devam edeceğini zo-
runlu olarak  de 30 

 Oysa bu kesinlikle yanlıştır. Dolayısıyla o ikisini beraberce 
kabul etmek gerekir. Meşhur olan zamansal öncelik, beraberlik ve sonralık, 
hareketlere iliştiği gibi yüce Allah’a ilişmektedir. Şayet zaman kendinde mev-
cut olsaydı, hareket için sâbit olsaydı, hareketin ölçüsü olsaydı ve harekete 
örtüşseydi yüce Allah’a ve diğer mevcutlara sübûtu, onların ölçüsü olması ve 35 

onlara örtüşmesi de zorunlu olurdu. 
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 ve onun ölçü-
sü olamaz  Bu 
durumda zaman bütün mevcutların ölçüsü olamaz, çünkü mevcutlar arasın-
da yerleşik olanlar ve olmayanlar bulunmaktadır. 

[163]  değişenin 5 

 Dolayısıyla zaman, 
sâbitlere değil, değişkenlere ilişir.  Sizin söyledikleriniz 

 [Gürültü olarak çevrilen] “ka‘kaa” ke-
limesi, silah vb. sesini anlatmak için kullanılır. Yani bu ifadeler, bizim söyle-
diklerimizi defedecek anlama sahip olmayan bir korkuluktur. Meselde “bana 10 

diş gıcırdatma” denir. Bazen bu söz şöyle ifade edilir: Mevcut, hareket gibi, 
bitişiksel ve yerleşik olmayan bir hüviyete sahip olduğunda bir araya gelme-
yen önce ve sonrayı kuşatır. Bu açıdan onun yerleşik olmayan bir ölçüsü olur 
ki bu ölçü, zamandır. Bu takdirde o hüviyet, söz konusu ölçüye örtüşür ve 
onun önce gelen parçası, önce gelen zamana ve onun sonra gelen parçası, 15 

sonra gelen zamana mutabık olur. Böyle bir mevcut, tedrici değişken adını 
alır ve zamana örtüşme olmadan var olmaz. Ani değişkenler ise ancak zama-
nın bir ucu olan anda meydana gelir. Dolayısıyla o da onsuz var olmaz. 
Kendilerinde gerek tedrici gerekse ani kesinlikle değişiklik bulunmayan sâbit 
şeyler ise her ne kadar değişkenlere ilişen zamanla birlikte olsalar da kendilik-20 

lerinde zamandan müstağnidirler. Şöyle ki: Bunların zâtı dikkate alındığında 
zamansız var olmaları mümkündür. Bu bakımdan bir değişkenin başka bir 
değişkenle birlikte veya ondan önce olduğu söylendiğinde orada her iki taraf-
ta da zaman bulunmalıdır. Bir sâbitin bir değişkenle birlikte veya ondan 
önce olduğu söylendiğinde ise taraflardan sadece birinde zaman bulunmalı-25 

dır. Bir sâbitin başka bir sâbitle birlikte olduğu söylendiğinde ise her iki taraf 
da –zamanla birlikte olsalar bile- zamandan müstağnidirler. İşte bunlar, fark-
lı mâkul anlamlardır ve farklılıklarına dikkate çekilmek için farklı ibarelerle 
ifade edilmişlerdir. Bunlar hakkında düşünüldüğünde Ebu’l-Berekât el-
Bağdâdî’nin “zaman varlığın ölçüsüdür” görüşü de reddedilir. Çünkü o şöyle 30 

demiştir: “Süreklinin ancak zamanda sürekli olduğu düşünülebilir. Ancak 
zamanda meydana gelen ve sürekli olanın ise sürekliliğinin zamansal bir 
ölçüsü bulunmalıdır. O halde zaman varlığın ölçüsüdür.” 
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[164] gerekçe:  daha önce geçtiği yani baş-
langıç ve son arasında bulunana 

 onun gibi 
 ve dolayısıyla sizin düşündüğünüz gibi yerleşik olmayan bir ölçü ol-

mazdı. Yine hareket denir. 5 

 ve daha önce geçtiği üzere dışta bu-
lunmaması zorunludur.  zaman  kesinlikle zaman 
dışta  dolayısıyla da sizin düşündüğünüz gibi dışta var olup ha-
reketle kâim olan bir ölçü olmazdı. Daha önce bu gerekçenin incelemesine 
ilişkin şeyler geçmişti. Hatırlamalısın.  10 

[165] Zamanın hakikati hakkındaki görüşlerin 
 ve bilinen 

 belirsiz  belirsizliği giderilmek amacıyla  yeni-
lenen şeyler arasındaki ölçüm  ve kimi zaman bu ötekiyle kimi 
zaman da öteki bununla ölçülür. Tersine dönme, 15 

 ve bilinen  Mesela 
 soran muhatap  ama 

sorusunun gösterdiği gibi Zeyd’in gelişini görmemişse  

 ama sorduğu gün doğumuna şahit olmayan  20 

 yani bilinen ve yenilenen bir 
şey olup onunla belirsiz ve yenilenen bir şey ölçüldüğünden 

 Her bir millet, kendisi nezinde belirsiz olanı 
bilinen şeyle ölçer. 

25 

 der.  ve  
“altmışa kadar saydığımda yarı kızarmış olur” der. Çünkü çocuklar ilk olarak 
saymayı öğrenirler.  “falan benim yanımda 

 oturdu” der.  millet,  ve bilinen 
  30 

[166] Buna şu itiraz yönelir: Eğer zaman, o yenilenen şeyin  
kendisi olarak kabul edilirse zamanın onların düşündüğü gibi mevhûm 
değil mevcut bir şey olması gerekir. Yine o yenilenen kendinde bir  
vakitse kendisi kalarak bir süre devam ettiğinde devam süresi ile  
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başlangıç ilkesinin bir ve aynı vakit olması gerekir. Oysa bu, kesinlikle yan-
lıştır. Şayet zaman, birliktelik ve beraberlik olarak kabul edilirse hiç kuşkusuz 
birlikte olan her iki şey, ancak bir şeyde birlikte olurlar ve her iki anlam, 
beraberce bir şeydedirler. Bu durumda beraberliğin bulunduğu o şey, ikisini 
bir araya getiren vakittir. O ikisinden her birinin ona delâlet eden yapılması 5 

mümkündür hatta ona bu ikisinden başka onda gerçekleşen şeylerle delâlet 
edilmesi mümkündür. Dolayısıyla beraberlik, hâdislerin meydana geldiği 
şeyin kendisi değildir, aksine gerçekleştikleri şeye kıyasla hâdislere ilişir. Aynı 
şekilde öncelik ve sonralık da böyledir. Bu, düşünen kimsenin anlamakta 
zorlanmayacağı şeylerdendir. Bu görüşü savunanlar, vakitlerin isimlerini de 10 

vakitler yapmışlardır. Bundan dolayı onlara göre vakitlerin belirlenmesi ter-
sine dönebilmektedir. Hakikatte vakit olan şey dikkate alındığında vakitlerin 
belirlenmesinde tersine döndürme imkânsızlaşır.  

[167] Yazar zamanın ardından mekânı inceledi. Zira mekân ve zamanın 15 

her ikisi de hareketle ilgili olmaları bakımından mekân zamanla ilişkilidir ve 
bazı görüşlere göre mekân bitişik niceliğin kısımlarına racidir. Yazar önce 
mekânın varlığını açıkladı, sonra da onun hakikatine işaret etti. Bu amaçla 
şöyle dedi: 

 duyusal olarak 20 

Zira biz, cismi karşımızda görürüz sonra o kaybolur ve onun bulundu-
ğu yere başka bir cisim gelir. Zira yarımın 
mekânı, bütünün mekânının yarısıdır. Üçte bir ve dörtte birde de durum 
aynıdır. Çünkü büyüğün 
mekânı, küçüğün mekânından fazladır. söylenen 25 

 Zira dışta yok olan, duyusal işareti 
kabul etmez; cismin ondan ve ona intikali düşünülemez; yarım ve üçte birle 
ölçülmeyi kabul etmez ve fazlalık ve eksiklikle nitelenmez. Bunlar dört ge-
rekçe olup onlarla mekânın varlığına dikkat çekilir. Bununla birlikte mekân 
zorunludur. Nitekim yazar, “zorunlu olarak” sözüyle buna işaret etmiştir. 30 

Zira yazar “ona işaret edilmesi zorunluluğuyla” demiş fakat “çünkü ona 
işaret edilir” dememiştir. Yakında bunu açıklayacaktır.  
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[168]  varlığı  mekân 
 Çünkü 

mütehayyizin anlamı bundan ibarettir. Bu takdirde mekânlar, sonsuza dek 
Çünkü bu takdire göre her mekânın başka bir mekânı olacak-

tır.  mekânın yerleştiği o müte-5 

hayyiz,  mütemekkin  takdirde 
Oysa bu kesinlikle yanlıştır.  mekân 

 Çünkü yerleşen şey, mahallinin intikaliyle inti-
kal etmek zorundadır. Dolayısıyla cismin mekândan ve mekâna intikali tasav-
vur edilemez. Oysa bunun yanlışlığı açıktır.  o mekânda mütemekkin 10 

olan cisimden  Halbuki bu da yanlıştır. Zira mütemekkin 
cismin mekânında meydana gelmesi  onun mekânının mahalli olana ci-
simde  ve bu, onun mahalline hulûlünün sereyânî olma-
sıyla gerçekleşir  Bu ise zorun-
lu olarak yanlıştır.  mekânının hulûl ettiği cisme  ve 15 

onun mahalline hulûlünün sereyânî olmamasıyla gerçekleşir. Bu takdirde 
mekân, diğer cismin uçlarıyla kâim bir araz olur 

 Bu durumda diğer cismin üçüncü cisme yerleşen bir 
mekânı olur ve üçüncü cisme ise başka bir cisim temas eder ve böyle devam 
eder.  daha sonra 20 

 aksine soyut aklî 
bir cevherdir. Bu durumda  Çünkü 
aklî cevher, duyusal işareti kabul etmez.  
Zira daha önce geçtiği üzere, burada ve orada diyerek mekâna işaret edilir. 

 o takdire göre  Çünkü 25 

mekân, kendisini mekâna edinene mutabık olmak zorundadır. Oysa aklî cev-
herin cisme mutabık olması imkânsızdır. Aklî ihtimalleri kuşatan bu üç kısım 
geçersiz olduğuna göre mutlak olarak mekânın varlığı da geçersiz demektir.  

[169] ve her akıl sahibi tarafından bi-
linir.  mekânın varlığını hedef alan şüphe, kuşku  30 

duyulmayacak 
 bariz  ve açık bir mugâlatadır. Cevabı hak  

etmemektedir çünkü icmâlî nakzlarda olduğu gibi, hangi bakımdan kusurlu 
olduğu belirli olmasa da onun yanlışlığı, kesin olarak bilinmektedir.  
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 yani söylediğiniz şeyin mekânın hakikati hakkındaki 
 ve böylece onun hangi yön-

den yanlış olduğu ortaya çıkacaktır. Mesela şöyle demek gibi: Mekânın başka 
cisme yerleşen ve cismin derinlikleriyle değil, uçlarıyla ilgili olan bir araz –ki bu, 
yüzeydir- olduğunu tercih ederiz. Bundan ise cisimlerin teselsülü ve sonsuzluğu 5 

gerekmez. Çünkü cisimlerin işin sonunda mekânı olmayan bilakis konumu 
bulunan bir cisme varıp dayanması mümkündür. Nitekim ilerde gelecektir.  

[170]  yani onun bir parçası de-
ğildir.  mekân da  mekândakin-
den ibaret olan  mekândan ibaret olan 10 

 Bu durumda da cismin mekânından ayrılması düşünüle-
mezdi. Yine mekân mekândakine yerleşmiş bir şey değildir. Aksi halde onun 
intikaliyle intikal eder. Yazar bu şıkkı zikretmemiştir, çünkü hiç kimse bu 
görüşü ileri sürmemiştir. Oysa mekânın parça olduğunu savunanlar çıkmıştır. 
Zira 15 

kendisini mekân edinen Sana 
şöyle demekten ibarettir: 
 da  yani cisimsel sûretlerin 

 yani birinci kâbil ikinci kâbilin, diğer 
deyişle mekân heyûlânın ta kendisidir.  yani mekânın heyûlâ 20 

oluşunun Zira daha önce mekânın mekândakinin bir 
parçası olmayacağını, aksi halde onun intikaliyle intikal edeceğini öğrenmiştin. 

 öğrenmiştin. Oysa onun 
zikrettiği, gördüğün gibi bu kabildendir. Eğer kıyasın “Mekâna peş peşe mü-
temekkinler gelir; kendisine çeşitli şeylerin peş peşe geldiği her şey ise 25 

heyûlâdır” denilerek düzeltilmesi istenirse büyük öncül açıkça yanlış olur.  

[171] 
 Nitekim mekân ile heyûlâ arasında her ikisine de şeylerin peş 

peşe gelmesi bakımından ilişki bulunmaktadır. Aksi halde cismin bir parçası 
olan heyûlânın cismin mekânı olmasının imkânsızlığı, bırakın kavrayışta 30 

Eflâtun gibisini hiçbir akıl sahibinin anlamakta zorlanmayacağı şeylerdendir.  

[172]  cisimsel 
 çevreleyen, ölçen, 
 Çünkü sûret de şeyi sınırlayan, bizzat kapsayan ve ölçendir.  

 Çünkü bu, ikinci şekilde  35 
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iki olumluyla yapılan istidlâlden ibarettir. 
 delil sonuç verir. Çünkü bu takdir-

de istidlâl, şu sözümüze döner: “Mekân, sınırlayan ve bizzat kapsayandır; her 
sınırlayan ve bizzat kapsayan ise sûrettir.” Fakat ilave edilen bu hüküm, ka-
bul edilmez. Yazar şu sözüyle buna işaret etmiştir: İlave edilen bu hüküm 5 

 Birbirinden ayrı  
Bundan ise bırakın o ikisinin bir olmasını, birinin diğerine doğru bir şekilde 
yüklenmesi bile gerekmez. Dolayısıyla bu takdirde büyük öncülün doğrulu-
ğu men edilmektedir.  

[173] Bu görüş de Eflâtun’a nispet edilmektedir. Demişlerdir ki, Eflâtun 10 

mekânın feza ve soyut boyut olduğu görüşüne vardığından mekâna bazen 
biraz önce işaret edilen ilişki nedeniyle heyûlâ adını vermiş bazen de sûret 
adını vermiştir. Çünkü cisimsel cevherler, soyut cevherlerden farklı olarak 
heyûlâya nüfûz ederek mekânı kabul ederler. Dolayısıyla o, cisimlerin sûrî 
parçası gibidir. Bu iki görüş, şayet söylediğimiz anlama yorulursa Eflâtun’un 15 

birazdan gelecek görüşüne dönerler. Aksi halde yanlışlıkları bariz olduğun-
dan dikkate almaya değmez.  

[174] Mekân hakkındaki karışıklık, onun boyut mu yoksa boyuttan baş-
ka bir şey mi olduğu hakkındadır. Bu nedenle yazar, bunun hakkında ko-
nuşmaya başlamıştır. Yazar bunun hakkında konuşmaya başlayarak şöyle 20 

dedi:  gerçek  ona zâit değildir,  
ve ondan eksik değildir yani mekânının hiçbir şeyi cisimden yoksun kalmaz. 

 belirttiğimiz gibi  yani 
cisim tamamıyla mekândadır ve cismin hiçbir şeyi mekânının dışına taşmaz. 
Bundan dolayı cisim “-fi/-de, -da” edatıyla mekâna nispet edilmiştir.  25 

[175] Cismin mekândan intikalinin mümkün olduğunu öğrenmiştin. 
Cisim ve onun mekânının birbirine kıyasla  durumu,  ikisi arasında-
ki  Bu karşılaşma ise  mekânda bulunan şeyin her bir 
parçasının karşısına mekânın bir parçasının ve bunun aksinin varsayılacağı 
şekilde  Bu durumda mekândaki ile mekân, bütünüyle örtüşür-30 

ler. Bu şekildeki karşılaşmaya  Bu takdirde mekân 
 ve ona yerleşen boyut, o boyutun derinliği ve çaplarıyla 

örtüşür.  yani cismin derinlikleri değil, 
onun uçları, mekânıyla temas eder. Bu şekildeki karşılaşmaya   
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Bu takdirde mekân, 
 ve üçüncü 

bir şık yoktur. 
 ve vehmîdir.  ve 

dördüncü bir ihtimal yoktur.  5 

[176] Bunun ilave bir açıklamaya ihtiyaç bırakmayacak şekilde açıklama-
sı şöyledir: Cisim bütünlüğüyle mekânında olup onu doldurduğundan 
mekânın bölünmeyen bir şey olması mümkün değildir. Çünkü bütün yön-
leriyle bölünen bir şeyin bölünmeyen bir şeyde tamamıyla meydana gelme-
si imkânsızdır. Yine mekân, çizgi gibi sadece tek bir yönde bölünen bir şey 10 

de olamaz. Çünkü onun cismi bütünlüğüyle kuşatması imkânsızdır. Dola-
yısıyla mekân, ya iki yönde ya da bütün yönlerde bölünür. Birinciye göre 
mekân, arazî bir yüzeydir, çünkü bölünmeyen parça ve onun hükmündeki 
imkânsızdır. Onun, daha önce belirtilen gerekçeden dolayı, mekânda bu-
lunan şeye yerleşmiş olması mümkün değildir, aksine onu kuşatan şeye 15 

yerleşmiştir. Onun, mekânda bulunan şeyin dış yüzeyine bütün yönlerde 
temas etmesi gerekir aksi halde onu doldurmaz. O halde mekân, kuşatan 
cismin kuşatılan şeyin dış yüzeyine temas eden iç yüzeyidir. İkinciye göre 
mekân bütün yönlerde bölünen ve cisimdeki boyuta biri diğerine örtüşecek 
ve bütünüyle sirayet edecek şekilde eşit olan bir boyuttur. İşte mekândan 20 

ibaret olan bu boyut, ya cismin işgal ettiği ve tevehhüm yoluyla doldurdu-
ğu mevhûm bir şeydir. Nitekim kelâmcının görüşü budur. Ya da 
mekândan ibaret bu boyut, mevcut bir şeydir ve onun, cisimle kâim maddî 
bir boyut olması mümkün değildir, çünkü cismin maddî boyutta husûlü, 
cisimlerin tedahülünü gerektirir. Dolayısıyla o, soyut bir boyuttur. İhtimal-25 

ler üçe varmamaktadır.  

[177] Bunlar, ilim ve tahkik ehlinin görüşüdür. Halk ise mekân lafzını 
şeyin düşmesini engelleyen şey anlamında kullanırlar. Bu nedenle canlının 
mekânını, onu kuşatan hava değil yer olarak görürler. Hatta bir kalkan bir 
kubbenin üzerine bir dirhem kadar yerleştirilse kalkanın mekânını, onun 30 

düşmesini engelleyen miktardan ibaret sayarlar.  

[178] 
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ve bunların takipçileri 
 mekân yüzey olmasaydı 

 Biraz önce mekânın, ya yüzey ya da boyut olduğu belir-
tilmişti.  mekânın boyut olması 

5 

Buna delâlet eden dört gerekçe vardır.  

[179] boyuta  
Bu  mekânsal mekânsal hareketi 

 boyut, mekânsal 10 

Zira mekânsal hareketin anlamı, bir mekândan diğer mekâna hareket-
ten ibarettir.  mekândan ibaret olan boyutun başka 

 ki bu mekân da boyuttur. Bu durumda söz, o boyuta taşınır: O 
boyut, mekânsal hareketi kabul eder, dolayısıyla onun üçüncü bir mekânı 
vardır Dolayısıyla orada birbiri içine geçmiş sonsuz boyutlar 15 

olur.  zorunlu olarak  imkânsız olmaz ki! 
Çünkü onlardan birinin 

intikali mümkün olduğunda bütün olması bakımından bütün de intikal 
edebilir. Nitekim her biri mekânından çıktığında bütün de çıkar. Bu takdir-
de bütünün  o 20 

 Zira bu, iki çelişiği birleştirmektir. 
 zâtı gereği  de 

 cisme yerleşmiş bulu-
nan 25 

 yani cismin hareketi kabul 
etmemesi, cismin hareketi kabulüne delâlet eden gözlemle 

 yani boyutun hareketi kabul etmemesi  yanlıştır.  
[180]  Gerekçe: 

30 

 Çünkü cisim mekânda bulunuduğu esnada iki 
boyutun beraberce yok olması mümkün değildir. Aksi halde gereğinin yok olu-
şuyla yok olan mekânlı, yok olan bir mekânda bulunmuş olurdu. Yine ikisinden 
birinin de yok olması mümkün değildir. Aksi halde var olan mütemekkin, yok 
olan bir mekânda bulunur veya tersi olur. İki boyut beraberce var olduğunda 35 

ise ikisinden biri diğerine nüfuz eder.  iç içe geçmiş 
 Çünkü her iki boyut,  
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hiç kuşkusuz birisinden daha çokturlar. Oysa miktarların büyüklükle nite-
lenmiş olmaları bakımından iç içe girmesi bedîhî olarak imkânsızdır. İster 
bu, nefsü’l-emirde birliği ve çokluğun kalkmasını gerektirsin isterse de ko-
numda birliği ve duyusal işareti kabulü gerektirsin fark etmez.  

[181]  iki boyutun duyusal işarette bir hale gelecek şekilde iç içe 5 

girmesi 
 Şöyle ki: Âlem hardal büyüklüğünde parçalara ayrılırdı;  

sonra bunların tamamı, bir tanesinde iç içe girerdi. Oysa bu, bedîhî olarak 
yanlıştır.  iç içe girmenin imkânsızlığı, 

 Çünkü 10 

boyut, yönlerde bizâtihî uzanmıştır. Dolayısıyla onun kendi başına işgal 
ettiği bir hayyizi ve mekânı olmalıdır. Maddenin hayyizi gerektirmede ve iç 
içeliğin imkânsızlığında herhangi bir katkısı yoktur. Bu bakımdan ister iki 
maddî ister iki soyut isterse iki farklı olsunlar iki boyutun iç içe girmesi 
mutlak olarak mümkün değildir.  15 

[182] Bazı nüshalarda “Yine o” ifadesindeki “yine” lafzı yoktur. Buna 
göre “o” sözü, şartlı önermenin açıklaması olmaktadır. Yani iki boyutun iç 
içe girmesi mümkün olsaydı âlemin bir hardalın mekânında iç içe girmesi 
de mümkün olurdu. Çünkü cisimler hakkında bilinen iç içeliğin imkânsız-
lığı, bizzat mütehayyiz için sâbit bir hükümdür. Zira bizzat mütehayyiz iki 20 

şeyden her biri, başlı başına bir hayyizin sahibidir. Bizzat mütehayyiz ise 
boyuttur, madde değildir. Çünkü maddenin kendinde miktarı yoktur. Bu 
nedenle hayyizi gerektirmez. Cisimlik sûret de değildir. Çünkü tek bir 
cisim bazen genleşir de büyük bir mekânı işgal eder; sonra yoğunlaşır ve 
küçük bir mekânı işgal eder. Bununla birlikte cisimlik sûret iki durumda 25 

da aynı kalır. Dolayısıyla cisimlik sûret, kendiliğinde hayyizi gerektirmez. 
Boyutların dışındaki diğer sûret ve arazların da hayyizi gerektirmediği açık-
tır. O halde duyulur cisimlerde hayyizi ve iç içeliğin imkânsızlığını gerekti-
ren şey, boyutlardır. Bunların iç içe girmesi imkânsız olmadığında cisimle-
rin de iç içe girmesi imkânsız olmaz.  30 

[183]  boyutların iç içe girmesinin mümkün oluşu, 
 ve ona güveni zedeler.  iç içe girme  

mümkün olduğu takdirde  belirli ve somut 
 hatta pek çok metre  Yine o takdirde  
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bir insan ferdinin iki fert hatta pek çok fert olması mümkündür. Bu durum-
da da böylesi bedîhîlere güven ortadan kalkar. Halbuki bu, açık bir safsata-
dır.  iki boyutun tedahülü mümkün olduğu takdirde 

 Çünkü o iki boyut, tek bir maddede birleşmiş 
olan iki mütemâsildirler.  daha önce 5 

[184] mekândan ibaret olan  
mekânsal 

 de  Bu gerek-
lilik  olup maddeye yerleş-
miştir. boyut yani mekân,  10 

olup maddeye yerleşmiş değildir. Bu takdirde 
ikisinden birinin hareketi kabul etmemesinden, diğerinin de hareketi kabul 
etmemesi gerekmez. Bu, ancak hakikatte mütemâsil olduklarında gerekir. 

mekânın kendi başına kâim bir boyut oluşunun çürütülmesinde 
kendi olması bakımından 15 

yani zâtı nedeniyle  ve mahalle muhtaçlığı 
 kendinde  yani mahalden ve mahalle kâim olmaktan 
Zira muhtaçlık ile müstağnilikten ibaret olan muhtaç olmamak 

arasında vasıta yoktur.  boyut kesinlikle  yani mahalle 
 Çünkü zâtının kâim oluşunda bir şeye ihtiyaç duymayan şeyin o şeye 20 

yerleştiği düşünülemez. Fakat boyut, cisimlerde olduğu gibi bir mahalle yer-
leşmiştir. O halde boyut, kendisi olması bakımından mahalden müstağni de-
ğildir, aksine zâtı nedeniyle mahalle muhtaçtır ve mahalle kâim olmayı gerek-
tirir.  yani her boyutun bir 
mahalle yerleşmiş ve onunla kâim olmasını gerektirir. Çünkü şeyin zâtının 25 

gereği, ondan geri kalmaz. Bu takdirde bir boyut kendi başına kâim olamaz ki 
mekân ondan ibaret olsun.” Yani mekânın mevcut ve soyut bir boyut oluşu-
nun çürütülmesi hakkındaki istidlâl, tıpkı birinci gerekçe gibi, maddî ve soyut 
boyutların temâsülüne dayalıdır. Oysa onun men edildiğini öğrenmiştin.  

[185] gerekçenin  cismin boyutunun, mekândan ibaret 30 

olan boyuta nüfuz etmesi durumunda 
diyoruz ki 

 ve cismin maddesine yerleşmiştir. 
 ve onun maddesine yerleşmiş değildir,  
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kendi başına vardır. Dolayısıyla orada biri maddî diğeri soyut iki boyut var-
dır. Bu boyutların biri diğerine nüfuz etmiş ve bunlar iç içe girmiştir.  
maddî boyut ile soyut boyut arasındaki nüfûz ve tedâhülün 

 ve zorunluluk iddiasına kulak asılmaz. 
 Zira 5 

öğrenmiştin ki, söz konusu iki boyutun gerekleri yani ayrılmanın mümkün 
oluşu ve imkânsızlığı birbirini nefyeder. Zorunlu olarak imkânsız olan, 
maddînin maddîye nüfuzu ve bu ikisinin tedâhülüdür.  yani birbiri 
içine girmiş bu iki boyutun belirttiğimiz halinden  bunların tedâhül 
edebilmesinden gerek bir  gerekse de bir ferdin iki 10 

fert olması  maddeye  Her 
ne kadar maddî ve soyut boyutlar arasında tedâhül mümkün olsa da maddî 
boyutlarda tedâhül imkânsızdır. Yine bununla bilinir ki âlemin bir hardan 
tanesinin mekânında iç içe girmesinin mümkün olması gerekmez ve soyut 
boyut, kendi başına mütehayyiz değildir ki maddî boyut gibi müstakil bir 15 

hayyizi gerektirsin, aksine soyut, hayyizin kendisidir. 
 Çünkü iki boyut, hakikat bakımından farklıdırlar 

ve yanı sıra ikisinden yalnızca biri, maddeye yerleşmiştir.  cismin bo-
yutu ile mekândan ibaret olan boyutun tedâhülünün imkânsızlığı hakkında 
zikredilen  maddî ve soyut 20 

 Çünkü iki boyuttan 
biri, başkasıyla kâim, diğeri ise kendi başına kâimdir. Nasıl olur da bunların 
hakikatin tamamında eşit olmaları düşünülebilir.  

 25 

[186] Uzantıların  bir yüzeyden 
 Çünkü havayla 

kâim tek bir yüzey, o kuşu kuşatmaktadır. 
 taşın mekânı,  Yani o, taşın altındaki 

yerin yüzeyi ile onun üstündeki havanın yüzeyinden bileşik bir yüzeydir.  30 

[187] Uzantıların 
 kesinlikle 

 Çünkü  
balık, akan suyun ortasında bulunduğunda onu çevreleyen yüzey, ister  
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bir olduğu ister birden çok şeyden bileşik olduğu varsayılsın, suyun hareke-
tine bağlı olarak hareket eder. Mekân olan yüzeyin hareketi bizzat değil de 
bilaraz olduğundan mekânın başka bir mekânı olması gerekmemektedir. 

akan suya 
Çünkü bu taşın yüzeyi, hareketsiz yerin yüzeyi ile hareketli suyun yüzeyin-5 

den bileşiktir. Yüzeyler hareket etmemesi durumunda ise mekân sakin ola-
caktır ki bu açıktır.  

[188] Uzantıların 
Bunlar ya aynı yönde ya da farklı yönde hareket ederler. 

esintiyle aynı veya farklı yönde 10 

 hareket eder. 
 hareket eder. 

 Bazen şöyle denir: Kuş hareket ettiğinde önündeki hava sapar ve arka-
sında birleşir. Çünkü yüzey taraftarlarına göre boşluk olamaz. Bu durumda 
havanın da kuşun hareketi nedeniyle hareket etmesi gerekir. En uygunu, 15 

dışbükeyiyle başka bir kürenin içbükeyine ve içbükeyiyle de üçüncü bir kü-
renin dışbükeyine temas eden küre örneğini vermektir. Bu durumda yalnızca 
ortadaki küre hareketli olacaktır. Bu, tek başına kuşatan ve kuşatılanın hare-
ketlerinden her birine örnek teşkil etmektedir.  

[189]  ve 20 

cismin boyutu ona örtüşür. Buna, fıtrata uygun boyut [el-bu’du’l-meftûr] 
denir. Çünkü bedîhe fıtraten böyle algılar. Zira bedîhe tanıklık etmektedir 
ki, mesela su ancak kabın uçları arasındaki boşlukta bulunur. Nitekim bütün 
insanlar da buna hükmederler ve bu hükme varmak için herhangi bir nazar 
ve teemmüle ihtiyaç duymazlar. Sonra mekânın mevcut ve soyut boyut ol-25 

duğunu düşünenler iki fırkaya ayrılır. Birinciler, bu boyutun cisimlerden 
yoksun kalmasını mümkün görürler. Bunlar boşluk taraftarlarıdır. İkinci 
fırka ise bunu reddeder. meşhur olduğu 
üzere Mekândan ibaret olan boyutun 

 vb. 30 

fazlalık ve eksiklikle 
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[190] Şöyle denemez: “Bu ölçülme ve farklılaşma, farazî bir durumdur. 
Kuşkusuz akıl, tasın iki tarafı arasında bir şeyin gerçekleştiğini düşünmekte, 
onun surun iki tarafı arasında farazî olarak gerçekleşen şeyden daha az olduğu-
na hükmetmekte ve varsayımsal olarak gerçekleşen iki şeyden her birini, yarısı, 
üçte biri vb. ile ölçmektedir. Bu durumda söz konusu iki şeyin tarafları arasın-5 

da boyutun var olması gerekmez.” Çünkü biz şöyle diyoruz: Biz zorunlu ola-
rak biliyoruz ki, o ikisi arasındaki farklılık, söz konusu varsayım dikkate alın-
madan meydana gelmektedir. Ölçmeyi kabulde de durum böyledir. 

[191] 
 ve onun ya boyut ya da 10 

yüzey olacağı belirtilmişti. 
   zorunlu olarak  Mekân 

yüzey olsaydı her cismin başka bir cisimle veya birden çok cisimle çevrelen-
mesi gerekirdi. He ne olursa olsun her cismin ötesinde bir cisim bulunması 
gerekirdi. 15 

 

[192]  cisimlerin sonsuz olması gerekeceğini 
 kendisi dışın-

daki bütün cisimleri kuşatıp yönleri 
 Çünkü onun hareketi, konumsal olup mekân-20 

ların değil, konumların değişimini gerektirir.” 

Hayyiz ise mekândır. Yine burası ve orası lafzıyla kendisine işaret edilen 
şey, mekândan başkası değildir. Her cisim ise mekândadır. O halde mekânın 
bütün cisimleri kuşatması için yüzey değil, boyut olması gerekir. Zira yüzey, 25 

cisimlerin sonlu olmamasını veya kendisi dışındaki bütün cisimleri kuşatan 
cismin mekânda olmamasını gerektirir. Oysa ikincisi, daha önce zikrettiğimiz 
gerekçeden ötürü zorunlu olarak ve de tarafların görüş birliğiyle yanlıştır.  

[193]  cisimlere  “biz 
30 

 Bu durumda her cismin bir mekânda olması gerektiğini itiraf etmişler, 
orada bu hükmü vermişler ve doğal mekânın kabulünü buna dayandırmışlar-
dır. 

 Dolayısıyla muhaddidin mekânı yoktur diyenler oradaki iddi-
alarında kendi kendileriyle çelişmektedirler. Hatta şöyle deriz:  olur da  35 



159

 

 

 

 



160  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

muhaddidin mekânı olmaz. Mekânın değişimini gerektirmeyen 
 toplam olması bakımından 

 hiç kuşkusuz  bir mekândan 
diğerine  Aynı şekilde muhaddidin parçalarının tamamı, dön-5 

güsel hareketleri esnasında mekânlarını başka mekânlarla değiştirirler. 
 bir mekândan diğerine 

 çakılı bulunduğu 
 Çünkü onlar, bir yüzeyi başka bir yüzeyle değiş-

tirmezler.  Nitekim 10 

onlar bazen yerin üstünde bazen de altındadır. Nasıl olur da bu durumda 
olmalarına rağmen bir mekândan diğerine intikal etmezler. Muhaddidin 
parçalarından her biri, bir mekânda olduğuna ve konumsal hareketi sebebiy-
le başka bir mekâna geçtiğine göre muhaddidin bütünü de onun parçalarının 
mekânından bileşen bir mekândadır. Şu halde mekânın yüzey değil, boyut 15 

olması gerekir. Bu böyledir.  

[194] Denilmiştir ki, onarla göre hayyiz, cisimlerin duyusal işarette ay-
rışmasını sağlayan şeydir. Bu ise mekândan daha geneldir çünkü muhaddi-
din duyusal işarette başkasından ayrışmasını sağlayan konumu da içerir. 
Dolayısıyla o, mütehayyizdir ama mekânda değildir. Onu duyusal işarette 20 

başkasından ayrıştıran halin, onun için doğal olup konumlarından herhangi 
birinin ve altındakilere kıyasla nispetinin doğal bir şey olmamasında ise ya-
dırganacak bir durum yoktur.  

[195] Yine onlar “her cisim, mütehayyizdir” sözünü, mekân sahibi  
cisimlere mahsus yapabilirler. Bu durumda mekânı olmayan cisim bu sözün 25 

dışında kalır. Ayrıca burası ve orası sözüyle işaret edilen şeyin, duyusal işaret-
te ayrıştıran durum olabileceğini söyleyebilirler. Bu takdirde de münâkaza 
giderilmiş olur.  

[196] Döngüsel olarak hareket eden şeyin parçaları sözüne gelince bu-
nun hakkında şöyle deriz: Eğer o parçalar, farazî ise bilfiil var olsalar bile 30 

onlara kesinlikle dıştan bir hareket ilişmez. Buna örnek, çakılı oldukları fe-
leklerin cisimlerinden ayrılmış olan yıldızlardır. Onların zorunlu olarak bili-
nen durumu, felekte meydana gelen konumsal harekete tâbi olarak, sâbit 
şeylere kıyasla konumlarını değiştirmeleridir.  
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[197] Mekânın yüzey olmasının yanlışlığına delâlet eden gerekçelerden 
 sâkin iken 

 hareketli iken  Oysa gereken, zorunlu ola-
rak yanlıştır.  yani esen rüzgarda 

 zorunlu olarak  mekânın yüzey olmasından  o 5 

durumda  mekânsal  başka 
bir mekânla  durumdaki kuş, kendisi-
ni çevreleyen ve  Dolayı-
sıyla da mekânları değiştirerek mekânsal hareket yapmaktadır.  bildiğin 
gerekçeden ötürü  mekânın yüzey olmasından  hareket 10 

ettiği esnada  kendi feleğinde çakılı olduğu 
 Aynı durum, bir sandıkta bir ülkeden diğerine 

taşınan şey için de geçerlidir. 

[198]  ikinci  şöyle 
 Mekân yüzey olsaydı sâkinin hareketli ve hareketlinin de sâkin olmasının 15 

gerekeceğini kabul etmiyoruz ve gerekliliğin açıklamasına dair söylenenler 
tam değildir.  mekânsal  sizin söylediğiniz gibi mekânların 
değişmesi değildir, aksine  İster orada 
değişen şeylere olan nispet değişsin isterse aralarındaki nispet değişmeyecek 
şekilde hareket eden iki cisimde olduğu gibi nispet değişmesin fark etmez. 20 

Sâbit şeylere olan nispetin  değişimi  duran  
Dolayısıyla o kuş, kendisine peş peşe gelen yüzeylere rağmen hareketli değil, 
sâkindir.  ve sandıkta taşınan şey 

 Dolayısıyla bu ikisi, üzerlerindeki yüzeylerin değişmeme-
sine rağmen hareketlidir.  25 

[199] Bu cevabın  Sâbit şeylere olan 
 Çünkü “cisim hareket etti de onun sâbit şeylere olan 

nispeti değişti” denir. O değişim, hareketin sonucu olduğuna göre 
 yani değişimin yokluğu –ki bu, nispe-

tin sürekliliğidir- hareketin yokluğunun –ki bu, sükûndur- sonucudur.  30 

Değişimin varlığı, hareketin varlığının ve yokluğu da hareketin yokluğunun 
sonucu olduğuna göre değişim, hareketin kendisi değildir. Yazar şu  
sözüyle buna işaret etmiştir:  yani değişim, 
hareketin sonucudur yoksa o, hareketin hakikati değildir. Bu durumda  
men düşmekte, hareketin mekânların değişimi olduğu belirginleşmekte ve 35 

sözü edilen gereklilik de doğru olmaktadır. Bazen şöyle denir: Hareketin  
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nispet değişiminden ibaret olması, gerekliliği menin senedidir. Dolayısıyla 
onun çürütülmesi size hiçbir fayda vermez. Fayda vermesi için o senedin 
mene eşit olması gerekir.  

[200] İkinci gerekçenin  cevabı  dışta var olan 
 hareketlide  5 

yani başlangıç ve bitiş arasında bulunan sınırlarının her birinde hareketli için 
sâbit bir durumdur. Mâlûmdur ki, bu durum, mekânların değişiminin ta 
kendisi değildir, aksine ona  ve de aracılık  
hareketten ibaret olan söz konusu  durumun  yoksa onun 
ta kendisi değildir.  Çünkü bu gereğin, rüz-10 

garda duran kuşta bulunmasından gerektirenin yani hareketin de kuşta 
bulunması gerekmez. Zira gerek, daha genel olabilir. Kuşkusuz mekânların 
değişimi, o mekânları mekân edinenden kaynaklanıyorsa hareket olur; 
başkasından kaynaklanıyorsa –esen rüzgarda duran kuşta olduğu gibi- ha-
reket olmaz.  15 

[201] Ay’a gelince bu cevap onun hakkında geçerli değildir. Çünkü ge-
reğin yani değişimin olmaması, gerektirenin yani hareketin de olmamasını 
gerektirir. Şayet yazar mekânın değişimi hareketten başkadır demekle yetin-
seydi onun Ay örneğine tatbiki de mümkün olurdu. Çünkü iki başkadan 
birinin varlığından diğerinin varlığı ve birinin yokluğundan da diğerinin 20 

yokluğu gerekmez. Bunların gerekmesi için iki başka arasında gereklilik ol-
malıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Ay’ın durumu hakkında zorunlu 
olarak bilinen şey, onun feleğinin konumsal hareketlerine bağlı olarak ko-
numlarının değişmesidir, yoksa onun mekânsal olarak hareket etmesi değil-
dir ki bir mekândan diğerine intikali gereksin.  25 

[202] Gerekçelerden mekân 
mekânın Çün-
kü mekândaki, mekâna örtüşür ve onu doldurur. Dolayısıyla da mekân ve 
mekândakinin eşit olması gerekir. Gerekliliğin   
mesela mum gibi 30 

 de 
 son derece  onun mekânı bu  

durumda  yuvarlak haldeyken sahip olduğu mekânının 
Bu takdirde mekân artmış demektir. 
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Bazen mekândakinin olduğu gibi kalması men 
edilir, zira alan aynı olsa bile onun bilfiil ölçüsü değişmiştir. Yine suyla dol-
durulmuş  bir kısmı  o kırba, iç 

Nitekim o, dökülmeden önce de iç yüzeyinin tama-
mıyla suya temas etmekteydi.  kırbanın iç yüzeyinden ibaret 5 

olan su  Bazen 
mekânın olduğu gibi kaldığı reddedilir. Çünkü mekândan suyun bir kısmı 
döküldüğünde onun küreselliğe yakınlığı azalır. Yine  derin 

mütemekkin olan cisim 
Bu, önce zikredilen ikisinden daha da imkânsızdır ve 10 

bazen şöyle cevaplanır: Onun hacmi azalsa bile mekânına temas eden dış 
yüzeyi artar. Onlar şöyle demişlerdir: 

[203] Bil ki, asıl nüsha ile pek çok nüshada “dördüncüsü: cisimde 
….kazdığımızda…” denilmektedir. Buna göre yazar, bu şıkkı mekânın yüzey 15 

olmasının imkânsızlığını gösteren gerekçelerin dördüncüsü yapmıştır. Doğ-
rusu bizim de takrir ettiğimiz gibi bu şıkkın üçüncü gerekçenin tetimmesin-
den olmasıdır. 

[204] Mekânın boyut olduğunu söyleyen 
 Biz zorunlu olarak biliyoruz ki, havada duran 20 

o taşı kuşatan  
bütünüyle  Bu ise mekânın ortadan kalkan yüzey değil, 
ortadan kalkmayan boyut olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde 

da bunu desteklemektedir. 
 Hareketlinin orada olmayı 25 

kastettiği şey, orada bulunmanın kastedildiği şey olduğunun düşünülebilme-
si için hareket esnasında mutlak  mesela 
taş gibi ni gerektiren şey

 taşın onda bulunmayı isteyerek hareket ettiği varsayıldığı esnada 
 orada bu ağırı kuşatan mevcut  30 

mutlak  söz gelişi bir ateş parçası gibi bütün unsurla-
rın hareketlerinin yani Ay feleğinin içbükeyinin kendisinde sona erdiği 

ni gerektiren şey olup  
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bu hafifin orada bulunmayı isteyerek hareket ettiği varsayıldığı esnada mev-
cut olması gerekir. Halbuki orada bu hafifi kuşatan mevcut bir yüzey yoktur. 
Bu ise mekânın ağır ve hafifin hareketleri esnasında yok olan yüzey değil, var 
olan boyut olduğunu göstermektedir.  

[205]  ve ona örtüştüğü 5 

 yani onun mekânını doldurması  mekânın 
 mütemekkinin  hatta mütemekkinin her 

bir parçasının da mekânın her bir parçasında olmasıyla 
 Eğer mekân yüzey olsaydı kendi mekânına yerleşmiş 

cismin parçalarının kesinlikle herhangi bir mekânı olmazdı.  10 

[206]  
Eğer mekânın yüzey olduğu varsayılırsa cisim, hacmiyle değil, yüzeyiyle 
mekânda bulunacaktır. Bazen bu iki gerekçe şöyle reddedilir: Cismin 
mekânını doldurmasının anlamı, mekânının her bir parçasının cismin dış 
yüzeyine dokunmasından ibarettir. Cismin mekânında hacmiyle bulunma-15 

sının anlamı ise onun bütünüyle mekânın içinde bulunmasıdır, yoksa 
onun hacminin her bir parçasının mekânının her bir parçasına bitişik ol-
ması demek değildir.  

[207]  mekânın boyut oluşu hakkında 
 veya başka bir şeyin 20 

de kaba  
mevcut  Çünkü o, taraflarınca ölçülüp kuşatılmıştır. Oysa 
hiçbir yok, böyle değildir.  o boyut, kabın tarafları arasında 

 mevcut olacaktır. Çünkü biz zorunlu olarak biliyoruz 
ki, su ve havadan birinin kaba girmesi, aradaki o boyutu ortadan kaldırmaz, 25 

aksine onun boyutu ötekine örtüşür.  

[208] İmâm Fahreddîn Râzî bunu şöyle cevaplamıştır: Kuşku yok ki si-
zin varsaydıklarınızdan boyut var olması gerekir. Fakat varsayılan bu şey yani 
boşluk, bize göre imkânsızdır. İmkansızın gerektirdiği de imkânsız olabilir.  

[209]  cisme 30 

 cisme  Çünkü kuşatan, içbükeyiyle onun dışbüke-
yine temas ederken kuşatılan da dışbükeyiyle onun içbükeyine temas eder.  
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Dolayısıyla kuşatan ve kuşatılandan her biri, iki yüzeyinden birinin tamamı-
na temas eder. Eğer içbükeyiyle kuşatan, ortadaki cismin mekânı olsaydı 
dışbükeyiyle kuşatılan da onun mekânı olurdu. Çünkü her ikisine de nispeti 
eşittir.  ortadaki cismin birisi onu kuşatanın içbükeyi, diğeri ise 
onun kuşattığı cismin dışbükeyi olmak üzere 5 

 yani o ikisinden her birine mekân adının 
verilmesi gerektiğini söylemiyoruz. Çünkü ikisinden sadece birinin örfte 
ortadakinin mekânı olarak adlandırılması mümkündür. 

 ve kuşatan ve kuşatılanın yüzeyleri arasında mekânlık hakikati 
bakımından hiçbir fark yoktur. Eğer bunlardan biri, ortadaki cismin mekânı 10 

ise diğeri de böyledir. Bazen şöyle denir: Kuşatanın içbükeyi, ortadakini 
kuşatmış ve ortadakinden hiçbir şey onun dışına çıkmayacak ve hiçbir kısmı 
boş kalmayacak şekilde onu doldurmuştur. Bundan dolayı kuşatanın içbü-
keyi, ortadakinin mekânıdır. Halbuki kuşatılanın dışbükeyi böyle değildir. 
Nasıl olur da o ikisinin nispeti aynı olur!?  15 

[210] Mekân hakkındaki 
 yine 

 
Bu takdirde bu iki cisim arasında yönlerde uzanan ve üçüncü bir cismin işgali-
ne elverişli ama şu anda herhangi bir işgal edenin bulunmadığı vehmî bir boyut 20 

olacaktır.  mekânın yüzey olduğunu düşü-
nen  Mekânın mevcut olduğunu düşünenler de zik-
redilen anlamda yani cisimler arasında varsayılan boyut anlamında boşluğu 
men ederler. Fakat bunlar ihtilaf etmişler ve bir kısmı, mevcut boyutun kendi-
sini dolduran bir cisimden yoksun olmasını mümkün görmemişken bir kısmı 25 

mümkün görmüştür. Mümkün görenler, işgal edenden yoksun mekânın 
mümkün olduğu konusunda kelâmcılarla hemfikir iken bu mekânın vehmî bir 
boyut oluşu hususunda kelâmcılardan ayrılırlar. Şu halde filozofların tamamı, 
varsayılan boyut anlamında boşluğun imkânsızlığında hemfikirdirler. 

 Çünkü birbirine temas etmeyen iki 30 

cisim arasındaki şey, daha önce öğrendiğin gibi, yarım vb. ölçümü kabul eder 
ve birbirine temas etmeyen diğer iki cisim arasındakine kıyasla farklılıkla nite-
lenir. Oysa hiçbir yok, böyle değildir. Şu halde söz konusu iki cisim arasındaki, 
mevcut bir şey olup ya yüzey görüşünü benimseyenin düşündüğü gibi cisimdir 
ya da boyut görüşünü benimseyenin düşündüğü gibi soyut boyuttur.  35 
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Bu ihtilaf, yalnızca âlemin içindeki boşluk hakkında olup bu boşluğun ke-
sinlikle ölçülebilir oluşuna ve onun ölçülmesinin de dışta daha önce var 
olmasını gerektirip gerektirmediğine dayalıdır.  

[211]  boşluğa  Çünkü 
âlemin dışında nefsü’l-emir bakımından herhangi bir ölçüm yoktur.  5 

âlemin ötesindeki boşluk hakkındaki  yalnızca 
 ve sırf 

olumsuzluktur;  ve kendi kendine ölçer. Vehmin nefsü’l-
emre örtüşmeyen ölçümü ise dikkate alınmaz. Dolayısıyla onun hakkı, ne 
boyut ne de boşluk diye adlandırılmasıdır.  o, tıpkı onla-10 

rın görüşünce cisimler arasında varsayılan gibi vehmî  Herhangi 
bir işgal edenin bulunmadığı mekân anlamında boşluğun mümkün olduğu-
nu ispatta  

[212] 
 15 

Bunun açıklaması şöyledir: Pürüzsüz yüzey, varsayılan parçaları konumca eşit 
ve o parçalar arasında aralık bulunmayacak şekilde bitişik olandır. İster bu par-
çalar delikli olsun ve gözenek adını alsınlar isterse de deliksiz olsun ve açı adını 
alsınlar fark etmez. Biz parçalarının konumu eşit olan bir yüzey farz ettiğimizde 
şayet bu yüzey, pürüzsüz ise tamamdır, aksi halde onun pürüzsüz olmaması, ya 20 

parçalar arasında gerçekte bitişikliğin olmaması nedeniyledir ya da parçaları 
arasında açıların bulunması nedeniyledir. Birinci şık yanlıştır. Çünkü her ne 
kadar cismin yüzünde delikli gözenekler bulunsa da her iki menfez arasında 
veya menfezlerinden sadece iki menfez arasında bitişik bir yüzey bulunması 
gerekir ki bu da şu anda konuştuğumuz şey için bize yeter. Aksi halde yüzey, 25 

hakikatte birbirinden ayrı ve ayrılmış olan parçalardan ibaret olacaktır ki bu, 
bedîhî olarak yanlıştır. Parçaları arasında açıların bulunması şıkkına gelince o 
açılara başka parçalar koyarız. Şayet açılar ortadan kalkarsa, maksat elde edilmiş 
demektir. Aksi halde öncekilerden daha küçük olacaklardır. Bu durumda onla-
ra da başka parçalar koyarız. Ya açılar ortadan kalkacak ya da açıların bilfiil 30 

bölünmesi sonsuza kadar gidecektir. Açıların sonsuza kadar bölünmesi yanlış 
olduğuna göre birincisi belirir ve yüzey, pürüzsüzleşir.  

[213] İmâm Fahreddîn Râzî ’de şöyle demektedir: Yüzeyde eşitliğin 
bulunmaması, ya parçaların yükseklik ve alçaklıktakı farklılığı sebebiyledir ya da 
yüzeyde bulunan gözenekler sebebiyledir. Birinci şıkkın sebebi, bir kısmı diğeriyle  35 
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doğrusal olarak değil, açılı olarak bitişen küçük yüzeylerdir ve onun birbirine 
eşit olan küçük yüzeylerde sona ermesi gerekir. Aksi halde açıların sonsuza 
dek gitmesi gerekir ki, bu imkânsızdır. Yüzeyin parçalarında gözeneklerin 
bulunmasına gelince bu mümkün olsa bile her iki menfez arasında bitişik bir 
yüzeyin meydana gelmesi gerekir. Aksi halde yüzeyin birbirinden ayrı nokta-5 

lardan bileşik olması gerekir ki bu imkânsızdır. O halde yüzeylerin eşit oldu-
ğunu söylemek gerekmektedir.  

[214] 
 Yani pürüzsüz yüzeyi 

kendisi gibi bir yüzeye örtüştürdüğümüzde bunların tamamıyla temas etmesi 10 

ya da ikisinden birine ait olup iki yönde bölünen bir şeyin diğerinden kendi 
dengine temas etmesi gerekir. Aksi halde iki yüzey arasında meydana gelen 
temas, kesinlikle yalnızca bölünmeyen parçalarda olabilir.  
yani bölünmeyen parçaların temasını  Çünkü size göre 
bu imkânsızdır. O ikisi arasında ya tamamen ya da kısmen –ki bu kısım da 15 

pürüzsüz yüzeydir- temasın mümkün olduğu ortaya çıktığına göre şöyle deriz: 
O ikisinden birinin bütün yönleriyle birlikte 

 üst 
yüzeyin parçalarının  Çünkü üst yüzeyin parçalarının bir 
kısmı aşağıdakinden kalktığı ama bu kalkan kısma bitişik parça aşağıdakinden 20 

kalkmadığında –onların değirmen taşının parçalanmasından parçayı nefyeder-
ken söylediklerine kıyasla- ikisinden biri zorunlu olarak diğerinden ayrılacak-
tır. Diğer parçalar hakkında da böyle deriz. Bu durumda onların, herhangi biri 
dışarıda kalkmaksızın hep birlikte bir anda kalkması gerekmektedir.  

[215]  üst yüzeyin parçalarından  alt yüzeyden 25 

 iki yönde bölünen  kalkan 
parça,  veya onun hükmünde 

 O halde onların tek bir defada kalkabileceği sâbit olmuştur. 
 bu şekilde  iki yüzey ara-

sında  Zira ikisi arasında başka bir 30 

cisim yoktur. Aksi halde cisimlerin tedahülü durumu ortaya çıkar.  
veya başka bir cisim 

 herhangi bir işgal 
edenden  ki amaçlanan da budur.  
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[216]  nefsü’l-emir bakımından gerçek olanlardan bileşik 
burhânî bir kıyas değil, hasmın kabul ettiği düşünceye dayalı olup 

 yani uçlardan ortaya 
 

Bu durumda onun bir işgal edenden boşalması kesinlikle gerekmez. Yine 5 

kelâmcıya göre yüzeyin, aralarında havayla dolu küçük gözenekler bulunan 
bölünmeyen parçalar olması ve böylece o havanın ortaya nüfuz edip onu 
işgal etmesi mümkündür. Hatta bu takdirde orada bölünen ve benzerine 
örtüşen bir şey olmaz ki, onun boş kalması gereksin. Aksine örtüşen, bölün-
meyen ve benzerelerine ayrılan parçalardır. Bu parçalardan biri benzerinden 10 

kalktığında ona komşu olan hava son derece dar gözeneklerde ona bitişir.  

[217] Sen biliyorsun ki, bu gerekçeyle kastedilen şey, filozofları ilzâm 
etmek olduğuna göre düz yüzeyin ispatında böylesi zorlamaya gerek yoktur. 
Zira filozoflar, onun mümkün olduğunu hatta var olduğunu kabul etmekte-
dir.  Filozoflara yönelik 15 

 hatta imkânsızlığına hükmetmektedir. 
 Çünkü hareket bölü-

nebilen ve bir kısmının kat edilmesi bütününün kat edilmesini önceleyen bir 
mesafede olmalıdır. Dolayısıyla hareketin bir anda değil, bir zamanda oldu-20 

ğu düşünülebilir.  yani bölünme, varıp duru-
lacak bir sınırda sona ermez. 

 Dolayısıyla onun boş kalması gerekmez.  

[218] Şöyle denemez: “Yüzeyi kaldırdığımızda onlara göre ânî olan do-
kunmama meydana gelir ve boş kalma ortaya çıkar. Çünkü hareket, 25 

tedrîcîdir. Şu halde ilzâm yerindedir.” Çünkü biz şöyle diyoruz: Dokunma-
ma, her ne kadar temas gibi ânî olsa da, ancak hareketten sonra meydana 
gelir. Nitekim temas, hareketten sonraki bir anda meydana gelmiştir ve do-
kunmamayı gerektiren hareketin başlangıcı, temasın var olduğu bir andadır. 
Dolayısıyla dokunmama ancak başka bir anda var olur. İki an arasında ise 30 

bir zaman olmalıdır. İşte o zamanda cisim uçtan ortaya doğru hareket eder. 
Şu halde ilzâm söz konusu değildir.  
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[219] Boşluğun mümkün olduğunu gösteren iki gerekçeden 
 cisimler arasında  mesela her ne kadar çok az bir 

hareket olsa da  bütün 
 ve hareket ederdi. 

 Tahtakurusu gibi  hareketi sayesinde 5 

kendi mekânından başka  diğer mekânın 
 Çünkü varsayılan, cisimler arasında boşluk bu-

lunmadığıdır.  diğer cisim  kesinlikle 
diğer cisim,  cismin 

 iki cismin iç içe girmesi durumu gerek-10 

li olmasın diye 
 yani birincinin kendi mekânından intikali  diğer cismin 

 yani birincinin mekânına  Çünkü 
onun o mekânı boşaltması gerekir ki birinci ona intikal edebilsin. 

 Zira iki intikalden her biri, diğeri şartına bağlı ve 15 

ona dayalıdır.  diğer cisim, ilk ikisinden 
 üçüncü cisim  onu önceleyen  yani 

ikinci cisim  Çünkü üçüncü mekânından intikal et-
melidir ki ikincinin ona intikali düşünülebilsin. Üçüncünün gerek ikinci-
nin gerekse birincinin mekânına intikali mümkün değildir. Zira bu, öğ-20 

rendiğin gibi, kısırdöngüyü gerektirir. Bilakis dördüncü cismin mekânına 
taşınır. Bu durumda da söz, bu cisme taşınır  ve bütün âle-
min cisimleri hareket eder.  

[220]  ikinci gerekçe  birinci gerekçe gibi  olup filozofların 
esaslarına dayalıdır.  âlem dolu olduğu takdirde  25 

hareket eden cismin  hareketiyle kendi mekânına intikal ettiği 
esnada  Böylece onu hareketliyle doldurur 

 ki onun mekânını doldursun. Dolayısıyla 
ne boşluk ne de cisimlerin çarpışması durumu gerekli olur. 

 filozoflara karşı 30 

 yani hareketlinin ardında kalan cisimle-
rin miktarının artması, böylece artan miktarıyla kendi mekânını doldurup 
ardındakinin onun mekânına intikalinin gerçekleşmemesi 

 yani önündeki cisimlerin miktarının azalması, böylece  
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kendi mekânından intikal etmeksizin ona bir yer açılması  Bu 
kadarla ilzâm defedilmektedir. Fakat yazar daha da açıklayarak şöyle demiş-
tir: Ardındaki ve önündekiler, 
genleşme veya yoğunlaşmaya   

[221] Bunun tasviri şöyledir: Havada hareket eden şey, önündeki havayı 5 

iter ve o hava da başka bir havayı iter. Bu böyle devam eder. Fakat bu itme 
farklılaşır, zayıflar ve itmenin zayıflığı nedeniyle itmeye boyun eğmeyen bir 
havada sona erer. İşte onun ittiği şey ile itilmeyen şey arasında bulunan bu 
itme, daha önce sahip olduğundan daha az bir hacmi kabule mecbur olur. 
Bu hareketlinin ardında bıraktığı hava da aynı şekilde kendisine yakın olana 10 

çekilir ve bu çekilenin ardından gelen de ona doğru çekilir ve böyle devam 
eder. Çekilme zayıflar ve çekilmeyen şeye vardığında sona erer. Bu nedenle 
ortadaki, daha büyük bir hacmi kabule mecbur olur. Kuşkusuz sözü edilen 
itme ve çekilme, hareketin gücü ve zayıflığı bakımından farklılaşır. İtme ve 
çekme, hareket güçlü olduğunda çok mesafeye uzanırken zayıf olduğunda az 15 

bir mesafede olur.  

[222] Cisimlerdeki ancak 
cismin parçaları arasındaki olur. Dolayı-
sıyla onun miktarı, parçalar arasındaki boşluk çok olduğunda büyük olurken 
az olduğunda küçük olur. Dolayısıyla genleşme ve yoğunlaşma, boşluğun 20 

olmasını gerektirir ki amaçlanan budur. Genleşme ve yoğun-
laşmanın söylediğiniz gerekçeden ötürü olmasını  bu 
ikisinin 

 ve küçük ve büyük ölçülere nispeti eşit-
tir. Bu nedenle bir ölçüyü çıkarır, küçük veya büyük başka bir ölçüyü giyer. 25 

 daha sonra  

[223] Bu ilzâma onda sözü edilen   
de  dayanma ve önceleme kısırdöngü-
sü değil, 

zaman bakımından 30 

  
Bundan o iki intikalden her birinin diğerinin illeti olması gerekmez ki önce-
leme kısırdöngüsü gereksin. Aksine o ikisinden hiçbirinin diğerinin illeti 
olmaması mümkündür. Dolayısıyla orada kesinlikle önceleme olmaz. Yahut  
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yalnızca biri diğerinin illeti olur. Bu takdirde öncelemenin iki yönden birin-
de olması hususunda parmak ve yüzüğün hareketleri gibi olurlar.  

[224]  ilzâm etmek amacıyla istidlâl yapan kimse 
 anlamda dayanma 

 ve dolayısıyla iki yönden de gerçekleşir. daha önce geçtiği gibi 5 

Bu durumda cismin mekânından intikali ve diğerinin 
onun mekânına intikali durumlarından herbiri diğerine dayalı olabilir yani 
ondan ayrılması imkânsızdır.  dayanma ile 

 Yani bu anlamda 
dayanmanın iki intikal arasında bulunduğunu men ederiz. Aksine iki intikal 10 

arasında kesinlikle dayanma yoktur yahut dayanma daha önce dikkat çekti-
ğimiz gibi sadece bir yöndendir.  

[225] Bu ilzâma şöyle de cevap verilmiştir: Eğer o doğru olsaydı balığın 
denizde hareket etmesi imkânsız olurdu. Çünkü suda boşluğun bulunması 
düşünülemez. Zira su, doğası gereği akıcı olup boş yerlere akar. Orada boş-15 

luk bulunmadığına göre denizin dibinde bir balık hareket ettiğinde sizin 
söylediğiniz gerekçenin aynısı nedeniyle denizin bütününün dalgalanması 
gerekirdi. Eğer bunu kabul ederseniz âlemin cisimlerinin tek bir tahtakuru-
sunun hareketi nedeniyle itiştiğini ve çarpıştığını kabul ederiz. Halbuki bu 
reddedilir. Çünkü bize göre Fâil-i Muhtâr’ın suyun boş mekânlara akışını 20 

engellemesi mümkündür. Bil ki, kelâmcıların tutunduğu iki gerekçe, doğru-
luğu kabul edildiği takdirde, ancak boş mekânın sübûtuna delâlet eder. Fa-
kat kelâmcıların düşündüğü gibi bu mekânın mevhum bir boyut oluşu, 
soyut ve mevcut boyutun çürütülmesine ihtiyaç duyar. 

[226]  ister farazî ister mevcut olsun bir işgal edenin bulunma-25 

dığı boş mekânın imkânsızlığına üç  
 irâdî, zorlamalı yahut doğal 

. Zira her hareket ancak bölünen bir me-
safede olur. Dolayısıyla mesafenin bir kısmının kat edilmesi, bütününün kat 
edilmesini önceler. Bu sebeple hareketin bir anda gerçekleşmesi düşünülemez, 30 

aksine bir zamanda gerçekleşmesi düşünülebilir. Bu zaman 
 hareket daha varsayalım. Yani hareket ettirici güç, hare-

ket eden cisim ve mesafenin miktarı bakımından birinciye eşit olan ve su gibi 
koyu kıvamlı  bir hareket daha varsayalım. Bu ikinci hareket,  
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zamanı uzatan hareket yavaşlığını gerektiren  birinci 
hareketin zamanından  İkinci 
hareket mesela  yani yine hareket ettirici 
güç, hareketli ve mesafenin miktarı bakımından birincinin benzeri olan 
üçüncü bir hareket  hava gibi ince 5 

 doluluğun  üçüncü hareket 
 ilk hareket gibi  hareketlerdeki  

yalnızca  Engel ne kadar çok olursa hareket 
o kadar yavaş ve zaman o kadar uzun olur. Engel ne kadar az olursa hareket 
o kadar hızlı ve zaman o kadar kısa olur.  engel, hareketlinin delip geçtiği 10 

mesafeyi dolduran cisme ait  birinci doluluğa kıyasla 
ikinci doluluk gibi diğer engelin  daha az engel karşılığında ger-
çekleşen  da bizim bu örneğimizde olduğu gibi daha fazla engelin 
zamanının  bu mesafede 
harekete 15 

 doluluk kendisinde hareket eden şeyin yarma ve 
itmeye gerek duyması nedeniyle hareketi  belirttiğimiz gibi 

 Çünkü  
her ikisinde de hareketin hızlılık ve yavaşlık bakımından durumu değişme-
miştir. Aksi halde zaman da değişirdi.  Çünkü bedîhe 20 

engel az olsa bile engele karşı gerçekleşen hareketin herhangi bir engel ol-
maksızın gerçekleşen hareketten daha yavaş ve daha uzun zamanlı olduğuna 
tanıklık etmektedir.  

[227] Bu gerekçenin  Ebu’l-Berekât’ın söylediği gibi 
 Son 25 

 Öyle ki, engel onda bir olduğunda zama-
nın da onda bir olması gerekir.  iki zamanın farklılığının iki engelin farklı-
lığı gibi oluşu  kendi olması bakımından  ken-
disinin karşılığında gerçekleşen  Fakat 
hareket, bu zamanı gerektirmektedir. Çünkü hareket kendi olması bakımın-30 

dan ancak bölünen ve birinci yarısının kat edilmesi, diğer yarısının kat edil-
mesinden önce gelen bir mesafede gerçekleşir. Dolayısıyla kendi olması ba-
kımından hareketin ancak bir zamanda var olduğu düşünülebilir. Hareketin 
mahiyetinin gerektirdiği bu zaman, bütün hareketlerde korunmaktadır.  
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Ona eklenen şey ise engel bakımındandır. Bu takdirde delilin temelini oluş-
turan o öncül, tamam değildir. Yazar şu sözüyle buna işaret etmiştir: 

 hareket zâtı nedeniyle olmaksızın bir zamanı gerektiriyorsa hareketin 
mahiyetinin gerektirdiği  zaman 

 yoksa zamanın tamamı değildir.  ilave  5 

zikredilen örnekteki 
 yani hareketin aslının zamanı bakımından değildir. Zira 

bu zaman, iki engelin farklılığına bağlı olarak farklılaşmaz, aksine bütün 
hareketlerde korunur. Çünkü şeyin zâtının gereği ne farklılaşır ne de şeyden 
geri kalır.  –ki bu, katı doluluktaki harekettir- 10 

 ki bu, boşlukta gerçekleşen harekette oldu-
ğu gibi, kesinlikle engelle ilgili değildir. Çünkü boşluktaki hareketin saati, 
engelin değil, hareketin karşılığındadır. Katı doluluktan ibaret olan 

 Bu dokuz saat, engelin farklılığına bağlı 
olarak farklılaşır. Bu dokuz saatten 15 

 dokuz saatin onda biri  tek bir 
 onda dokuz, 

 ince doluluktaki 
 engelin varlığı ve yokluğu arasında 20 

[228] 
 o zamanda gerçekleşen ha-

reket,  Çünkü bir hareketin o zamandan daha az bir 
zamanda meydana gelmesi mümkün olmaz. Oysa o hareketin ve herhangi 
bir hareketin, hareketlerin en hızlısı olması 25 

 hareke-
tin gerçekleştiği zamanın  yarımda 

 yarımda gerçekleşen  yani bütünde gerçek-
leşen hareketten –mesafeleri bir olduğunda- 

 Bu durumda o hareket, hareketlerin en hızlısı olmaz. O halde açığa 30 

çıktı ki, hareketin mahiyeti, herhangi bir zaman miktarını gerektirmez, aksi-
ne bütün zamanlar, engelin karşılığındadır ve engelin farklığına bağlı olarak 
farklılaşır ve çelişki tamamlanır.  
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[229] Fâdıl Tûsî’nin söylediklerinin özü olan  cevap,  hareketin 
mahiyetinin gerektirdiğini varsaydığımız 

 nefsü’l-emir bakımından 
 hareketin o zamanda gerçekleşme imkânının açıklaması 

 Çünkü hareketin o parçada gerçek-5 

leştiğini tevehhüm etmek mümkündür. Fakat nefsü’l-emir bakımından asla! 
Zira hareketin gerektirdiği zaman, bilfiil bölünmeyi kabul etmez aksine te-
vehhümde bölünür. Nasıl olur da tahakkuk etmiş hareket, zamanın vehmî 
bir parçasında gerçekleşir!  

[230] Biz diyoruz ki, onlara göre zaman tek bir bitişiktir, onda bilfiil bö-10 

lünme yoktur ve ancak zamanlardan ibaret parçalara farazî olarak bölünür ki 
bu bölünme herhangi bir sınırda durmaz. Aynı şekilde hareket, mesafe ve 
zamana örtüştüğü için bitişiktir ve yalnızca hareketlerden ibaret parçalara 
bölünür. Nitekim mesafe ancak bölünen ve her biri mesafe olan parçalara 
bölünür. Bunlar, bölünmeyen parça düşüncesini reddetmenin gereği olan 15 

hükümlerdir. Şayet onu kabul edersen hareketlerden hangisi farz edilirse 
edilsin herhangi bir hareketin zamanı herhangi bir şekilde bölündüğünde o 
parçalardan her biri zaman olacak ve o hareketin parçalarından bir parçanın 
zarfı olacaktır. Bu parça da mesafenin parçalarından bir parçada gerçekleşen 
bir harekettir. Mesafenin parçası da kendinde bir mesafedir. Bundan çıkan 20 

sonuç şudur: Hareketin kendi olması bakımından mahiyeti, zaman ve mesa-
fe için varsayılan parçalardan herhangi birinde gerçekleşmeye elverişlidir. 
Dolayısıyla hareket, zâtı nedeniyle, belirli bir miktarda zamanı ve mesafeyi 
gerektirmez, aksine mutlak olarak zaman ve mesafeyi gerektirir. Mutlak 
zaman ve mesafe ise zaman ve mesafenin parçalarından her birinde mevcut-25 

tur. Şu halde bizim hareketin zâtı nedeniyle bir zamanı iktiza etmesi, hare-
ketlerin en hızlısını gerektirir iddiasına ihtiyacımız yoktur ki, gereğin çürü-
tülmesinde mesafe bir olmakla birlikte hareketlerin en hızlısının zamanının 
yarısında hareketin gerçekleştiğini açıklamaya ihtiyaç duyalım. Şayet parça-
nın nefyini kabul etmezsek yukarıdaki cevap, hakikatte cevap olur.  30 

[231]  itiraz edenin 
 Yani onun itirazı, hareketin kendi olması bakımından ma-

hiyeti bir zamanı gerektirir şeklinde değil ki, anlattığımız şekilde “bu itiraz 
yanlıştır zira ya hareketlerin en hızlısının varlığını gerektirir ya da hareketin  
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mahiyeti, herhangi bir zaman parçasında bulunan herhangi bir hareket par-
çasının zımnında mevcuttur” şeklinde cevaplansın. Aksine şu şekilde cevap-
lanır: Özel bir mesafede bulunan özel hareket bunu gerektirir. Çünkü o, 
hareket ettiren güç, hareket eden cisim ve belirli mesafe bakımından bir 
miktar zamanı gerektirir. Kuşkusuz aklın bedîhesi, yırtılan engelden sarf-ı 5 

nazar edildiğinde buna hükmetmektedir. Sonra zaman, engel sebebiyle artar. 
Dolayısıyla zamanın bir kısmı engele karşılık, bir kısmı da zikredilen şeyler-
den dolayı harekete karşılıktır ki bu, boşluğun zamanıdır. Engele karşılık 
olan zaman parçası, engelin farklılığına bağlı olarak farklılaşırken o şeylere 
karşılık olan zaman, onların farklılığına bağlı olarak farklılaşır, engelin farklı-10 

lığına bağlı olarak değil. O şeylerin şu anda söz konumuz olan hususta farz 
edilen hareketlerde eşit olduğu varsayıldığından onların o husustaki zamanı 
farklılaşmamış, aksine sadece engele karşılık olan farklılaşmıştır. Dolayısıyla 
kavramış olduğun gibi herhangi bir mahzur gerekmemektedir.  

[232] Birinci gerekçeye şöyle de cevap verilmiştir: Bu gerekçe, engelle-15 

mesi, ilk olarak varsayılan doluluğun engellemesine nispeti, boşluğun zama-
nının doluluğun zamanına nispeti gibi olan kıvamın mümkün olduğuna 
dayalıdır. Oysa bu, men edilir. Çünkü doluluğun kıvamının, kendisinden 
daha ince bir kıvamın bulunmadığı ve o nispetin söz konusu edilemeyeceği 
bir kıvamda sona ermesi mümkündür. Ayrıca engel, hareket ettirici güce 20 

kıyasla varlığı ve yokluğu eşit olacak şekilde zayıf olabilir. Bu durumda onun 
sebebiyle hareket farklılaşmaz.  

[233] Boşluğun imkânsızlığını gösteren gerekçelerden 
 ister mevhum isterse mevcut bir boyut olsun 

25 

 Çünkü varsayılan boyutta farklılık tasavvur edile-
mez. Soyut mevcut boyutta da durum böyledir.  ancak 

 Bu takdirde bir cismin bir hayyizde meydana gelişi varsayıldı-
ğında şayet cisim o hayyizde sakinse onun o hayyize özgülüğü herhangi bir 
müreccih olmaksızın gerekli olur; şayet cisim o hayyizden hareket ederse 30 

onun hayyizi terk etmesi ve başka birini talep etmesi gerekli olur. Halbuki 
her iki hayyiz de eşittir. Bu da onun diğer hayyize özgülüğünün bir türüdür 
ve müreccihsiz bir tercihtir.  
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[234] 
 bütün  Çünkü mekândan ibaret olan boşluk, 

âlemin miktarı kadardır ve dolayısıyla da onunla doludur. Bu nedenle de 
onun herhangi bir hayyize özgülüğü yoktur ve dolayısıyla tercih söz konusu 
değildir.  5 

[235] Biz, âlemin toplamı ve onun hayyizi hakkında 
konuşmuyoruz ki, sizin söylediğiniz bize cevap olsun. Aksine âlemin 
parçalarından  ve o parçanın bulunduğu boş mekânlar 

âlemin parçalarından her birinde belirli hayyizler için 
meydana gelen 10 

Çünkü mesela yer, ağırlığı nedeniyle, âlemin ortasında bulunmayı gerektirir. 
Âlemin ortası ise felekten en uzak hayyizdir. Sen biliyorsun ki, burada boş-
luk hakkındaki tartışma, işgal edenin bulunmadığı mekân anlamında boşluk 
hakkındadır yoksa varsayılan veya var olan boyutun mekân olmaya elverişli 
olmadığı hakkında değildir. Âlem bütün hayyizleri doldurduğuna göre bu 15 

anlamda boşluk yoktur. Yine âlemin bütün hayyizleri doldurması, ancak 
mekân, âlemin miktarına eşit, soyut ve mevcut bir boyut olduğu takdirde 
düşünülebilir. Çünkü varsayımsal boyutun âleme eşitlikle nitelenmesi müm-
kün değildir ki, âlemle dolsun.  

[236] Onlardan biri bu gerekçeden şu istidlâli yaptı: “Mekânın soyut bir 20 

boyut olması imkânsızdır, çünkü bu, öğrendiğin gerekçeden dolayı,  
hiçbir cismin bir hayyizde durmamasını ve de ondan hareket etmemesini 
gerektirir”. Bu istidlâl yazarın söylediğiyle cevaplandı: O boyut, âleme eşittir 
ve âlemin parçalarının hayyizlerine özgülüğünün nedeni, uyuşma ve uyuş-
mamadır. 25 

[237]  Gerekçelerden  
o taşın hareketini  Çünkü taşın göğe yük-
selmesi, onu zorla hareket ettirenden aldığı güç nedeniyledir. O güç ise de-
vam ettiği sürece taş yukarı doğru harekete devam eder. O güç, kendi başına 
yok olmaz, aksine mesafedeki dolulukla çarpışmalar nedeniyle yok olur. 30 

Mesafe boş olduğunda ise güç göğe kadar yok olmaz. Halbuki bu, duyu 
verilerinin gösterdiği üzere yanlıştır.  
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[238]  Sizin söylediğiniz  delil, doğru olduğu takdirde 
 Çünkü bu takdirde orada göğe 

ulaşmayı engelleyen bir mani olmayacaktır. 
 zorlamalı meylin 

ortadan kalkıncaya dek zayıflamasını gerektiren engelleyici bir doluluktan 5 

ibaret  bunun yanı sıra 
 Müellif nüshasında “onun arasında” ifadesi geçmektedir ki bunun anlamı 

mesafenin arasında demektir.  

[239] Şöyle de cevaplanabilir: Zorlamalı gücü yok eden şey, hareketin 
başlangıcında mağlup durumda olan tabiattır. Bu tabiat, yavaş yavaş güçle-10 

nerek galip hale gelmektedir. Bu, onların görüşlerine göredir. Fakat bize göre 
hepsi de Fâil-i Muhtâr’a dayalıdır.  

[240] 
 Sürrâka, başı dar ve 

altında dar bir delik olan kaptır. Farsça’da abdezd denir. Bu kap suyla 15 

 dar delikten  Giriş  suyun 
çıkışı ve inişi  Suyun doğası inmesini gerektirdiği halde dar delikten 
çıkan suyun  giriş kapalı olmasına rağmen su 

 Ama giriş açık olduğunda boşluğun 
var olması gerekmemektedir. Çünkü çıkan su miktarınca hava girmektedir. 20 

Kabın başı dar tutulmuştur ki onun kesinlikle hava girmeyecek şekilde kapa-
tılması mümkün olsun. Altındaki delik dar tutulmuştur, zira geniş olduğu 
takdirde su oradan iner ve diğer taraftan hava girer.  

[241]  Zürrâka, bakırdan yapılan bir borudur.  
Bu borunun yarısı ince, içi son derece dar yapılır; diğer yarısı da kalın  25 

ve içi geniş yapılır. Uzunca bir ahşap, kalınlığı borunun geniş boşluğunu 
dolduracak şekilde tesviye edilir. Bu boru suyla doldurulduğu ve ahşap  
onu kapatacak şekilde onun girişine yerleştirildiğinde diğer taraftan  
su çıkmaz. Sonra  dar boşluktan  
güçlü bir şekilde  ve bir mesafe kat eder.  o borunun içinde  30 
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 Yani su, ahşabın boruya 
girdiği miktarda o boşluğa intikal ederdi.  
Halbuki bu, duyunun tanıklık ettiği üzere yanlıştır. Yine ahşap içerden dar 
deliğe ulaştırıldığı ve suyun üzerine konulduğunda sonra da ahşap borudan 
çekildiğinde borudaki su, boşluğun imkânsızlığı nedeniyle kabarır.  5 

[242]  Biz gö-
rüyoruz ki, hacamat şişesi, insanın eti üzerine konulduğu, sonra da emdiğin-
de şişenin içindeki et kabarır.  Hacamat şişesinin 

 miktarınca  et, bu emilen ve şişeden çı-
kan havayı  ve cisimlerin yüzey-10 

lerinin birbirine teması  Hacamat şişesini, aralarında hava girecek 
hiçbir menfez olmayacak şekilde demirin üzerine koyduğumuzda sonra da 
yukarı çektiğimizde demir yükselmez. Bunun nedeni ya ondan havanın çık-
mamasıdır ya da havanın bir kısmının ondan çıkması ve kalan kısmın yayılıp 
onu doldurmasıdır. Hacamat şişesi hiçbir menfez bulunmayacak şekilde 15 

örsün üzerine konduğu, sonra da güçlü bir şekilde çekilip hacamat şişesi 
kaldırıldığında şişenin kalkmasıyla örs de kalkar. 

[243]  Zira onun  
iki tarafından biri suya batırıldığı diğer ucu emildiğinde su   
ve doğasının yükselmeyi değil de inmeyi gerektirmesine  emenin 20 

ağzına yükselir.  yükselmenin  Boşluk imkânsız olduğundan 
 Havanın yüzeyi emmeyle  

yükseldiğinde suyun yüzeyi onu izler, çünkü boşluğun giderilmesi  
zorunludur.  

[244]  Başı kapalı  veya düz bir tahtayı, borunun  25 

bir kısmı şişenin içinde bir kısmı da dışında olacak şekilde 
  

–ki bu, şişenin boynu ile boru arasındaki boşlukları hava girmeyecek şekilde 
kapattığımızda olur-  ondaki hava hiç çıkmayacak şekilde 
öncekinden daha fazla  şişe 30 
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 hiç hava girmeyecek şekilde 
 başka hiçbir şey almayacak şekilde havayla ve içinde bulunan 

boruyla  yani içine sokmakla dışa doğru kırıl-
mazdı. Eğer onun kendisini işgal eden ve dolduran şeyden boşalması 
imkânsız olmasaydı çıkarmakla da içe doğru kırılmazdı. Şu halde bu, hem 5 

tedâhülün hem de boşluğun imkânsızlığına delâlet etmektedir.  

[245]  Zikredilen  boşluğun imkân-
sızlığını  söylediğiniz tuhaf şeylerin boşluğun 
imkânsızlığından farklı ama  özel olarak 

 zikredilen  alametler, matlubu kesin-10 

lemeyi ifade eden burhânlar değil, zan bildiren 

[246] Yazar şöyle dedi: 

 Dolayısıyla sözü edilen emareler, bu matlubun sübûtunda onla-
ra yeten bir kesinliği verse bile, bize karşı delil olamaz.  15 

 

[247]  mevcut 
 onlara göre mevcut boyut, 

 yani bir maddeye yerleşmemesi 
durumunda  yani kendinde maddeden soyut mevcut bir boyuttur. 20 

İster onu dolduran cisimsel bir boyut tarafından işgal edilmiş olsun isterse 
böyle bir cisimsel boyut tarafından işgal edilmiş olmasın fark etmez. Çünkü 
o, kendinde boşluktur. 

 ki mekânın mevhûm bir boyut olduğunu düşü-
nenlere göre boşluğun hakikati, iki cismin karşılaşmayacak durumda olması 25 

ve aralarında onların karşılaştığı bir şeyin bulunmamasıdır.  

[248]  Boşluk düşüncesini yani kendinde maddeden soyut  
mevcut boyut görüşünü benimseyenlerden 

 
Mümkün görülmesi durumunda boşluk, maddeden soyut bir boyut  30 

olması anlamı ile işgal edenden yoksun bir mekân olması anlamındadır.  
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Mümkün görülmemesi durumunda boşluk, ikinci anlamda değil, birinci 
anlamdadır. Bu görüş ile yüzey düşüncesini savunanların görüşü arasındaki 
fark şudur: Bu görüşe göre tasın uçları arasındaki şey, mevcut ve kendinde 
maddeden soyut bir boyut olup cismin boyutu ona örtüşmüştür. Dolayısıyla 
orada iki boyut vardır. Fakat birincisi, ikincinin ona örtüşmesinden yoksun 5 

kalamaz. Mekânın yüzey olduğu düşüncesine göre orada yalnızca tasın için-
de bulunan cismin boyutu vardır.  

[249]  cisimleri 
 daha önce geçtiği gibi  ve 

zürrâkalarda çekilir.  10 

cisimleri  cisimde gerçekleşen 
 onun içindeki boşluğun çokluğu yani parçalarının ayrılması ve onlara 

boşluğun girmesi sebebiyledir. Bu ise cisme onu yukarı doğru iten 
 Ancak çoğunluk, boşlukta böyle bir itme ve çekme gücü olmadığını 

görüşündedir ki, doğrusu da budur.  15 
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[250] Yazar nitelik bahsini diğer kategorilerin önüne almıştır. Çünkü nite-
liğin varlığı onların tamamından daha doğrudur. Zira mevcutların en açığı olan 
duyulurlar nitelikler kısmına girmektedir. Fakat yazar, nicelik bahsini niteliğin 
önüne almıştır. Zira daha önce de belirtildiği gibi nicelik, hem maddîleri hem 5 

de soyutları kapsamaktadır.  dört   

[251] 
 yani bizzat ve herhangi bir aracı olmaksızın 

 tarif, niteliğin 10 

 Çünkü 
yukarı cinsler, eşit şeylerden oluşmalarının imkânsızlığı görüşüne göre, basît-
likleri nedeniyle kesinlikle tanımlanmazlar ve onların tam resmi yapılamaz. 
Yine onların resmî tarifinin  da 

 tarifte kullanılan bu şeylerin kendileriyle tarif edilen 15 

yukarı cinslerden  mesela 
. Çünkü cevher ve araz, bilinme ve bilinmeme bakı-

mından eşittir. Bu nedenle ikisinden birinin diğerinin tarifinde zikredilmesi 
uygun değildir. 

 denilemez. Çünkü nicelik dışındaki kategoriler, nicelikten 20 

daha açık değildir ki, onun tarifinde alınsın.  
[252] Niteliğin yukarıdaki tarifindeki “araz” sözümüz, bütün arazları 

içermektedir. . Çünkü 
nicelik, zâtı nedeniyle bölünmeyi gerektir.  gerektirmez” 

 yani 25 

birlik ve noktanın dışta var olduğu görüşüne göre bölünmemeyi gerektiren 
 Ancak birlik ve noktanın itibârî şeylerden olduğu 

görüşüne göre bu kayda gerek yoktur, zira daha önce işaret edildiği gibi bu 
ikisi araza girmemektedir.  sözümüzle gerçek anlamda basît 
olan  bilginin tarif dışında kalma-30 

sından  Kuşkusuz birinci bilgi, bölünmemeyi gerektirir ama onun 
gerektirmesi, ilksel değil, bilineni aracılığıyladır. İkinci bilgi ise aynı şekilde 
bölünmeyi gerektirir. Eğer gerektirme ilksellikle kayıtlanmasaydı bu iki bilgi, 
nitelik kategorisinden olmalarına rağmen tanımın dışında kalırdı.   
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–ki bu, “anlamı, başkasına kıyasla düşünülmeyen” sözümüzüdür- 
 yani nisbî arazlardan sakındık. Çünkü nisbî arazlar, başkasına kıyasla 

düşünülürler. Fakat niteliklerin anlamları kendinde başkalarına kıyasla  
değildir. Çünkü öğrendiğin üzere nitelikler, zâtları nedeniyle nisbeti gerek-
tirmezler.  5 

[253] Bir düşünür, son kaydın yerine “tasavvuru, başkasının tasavvuruna 
dayanmayan” sözünü söylemiştir. Zira nisbî arazların tasavvuru, niteliklerin 
aksine başka şeylerin tasavvuruna dayanır. Kuşkusuz niteliklerin tasavvuru, 
başka şeylerin tasavvurunu gerektirebilir. Buna örnek, idrak, bilgi, kudret, 
şehvet, öfke vb.dir. Bu nitelikler, müteallakları yani söz gelişi idrak edilen ve 10 

bilinen olmaksızın tasavvur edilmezler. Fakat onların tasavvurları, nispetler-
de olduğu gibi, müteallaklarının tasavvuruna dayalı ve onların ma‘lûlü de-
ğildir. Aksine tasavvurları, müteallaklarının tasavvurlarını gerektirir. Zira biz 
önce bilgiyi sonra onun müteallakını tasavvur ederiz. Doğruluk, eğrilik, 
üçgenlik, dörtgenlik, karelik, küplük gibi niceliklere özgü niteliklerde de 15 

durum böyledir.Buna, tanımlar ve resimlerle kazanılan niteliklerin dışarıda 
kaldığı itirazı yöneltilmiştir.  

[254]  ni-
telikler,  nitelikler,  nitelikler ve  yani istidâdî 
nitelikler. Bu dört kısımla  ve araştırmadır.  20 

[255] 
dört 

ve en iyisi niceliğe özgü 
niceliğe özgü olmayan, dış duyulardan biriyle 

dış duyulardan biriyle duyulur olmayan, 25 

 Bu sonuncusu ise nefsânî niteliklerdir.  

[256] taksimin dışındaki 
o yetkinliğin, 

 Çünkü niceliğe özgü  
olmayan, duyulur olmayan ve hakikati bir istidât olmayan niteliğin  30 

nefis sahibi cisimlere özgü olmayan bir nitelik olması mümkündür.  
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terdîd sıkıntısından kurtulmak için 
  

[257] Sınırlama yönlerinden  ’da  
“Nitelik,  yani ondan kendisine benzer olan şey 5 

çıkarsa  Buna örnek, sıcaklıktır. Sıcaklık, mahalline komşu olanı 
sıcak yapar. Bir diğer örnek karalıktır. Karalık, gölgesini göze atar ve attığı 
bu şey, onun benzeridir. Oysa ağırlık böyle değildir. Çünkü ağırlığın cisim-
deki etkisi, hareket ettirmedir, ağırlık değildir.” 

[258] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Bu, İbn Sînâ’nın ağırlık ve hafifliği 10 

duyulur niteliklerin dışına çıkardığını açıkça ifade etmektedir. Sonra o, du-
yulur niteliklere başladığında ağırlık ve hafifliğin duyulur niteliklerden oldu-
ğunu söylemiştir. Çünkü ağırlık ve hafifliğin niceliğe ve nitelikten başka 
herhangi bir kategoriye dahil edilmesi mümkün değildir. Yine ağırlık ve 
hafifliğin bu kategorinin diğer üç türüne dahil edilmesi de mümkün değil-15 

dir. Gördüğün gibi İbn Sînâ’nın iki sözü arasında çelişki vardır.”4 

[259]  benzerlikle etki etmediği takdirde  ni-
celiklere özgü  nicelikle ilgili değilse 

 sadece  ki bu, etki ve edilgi 
gücü yani istidâttır;  yani nefis sahibi bir cisim olması bakımın-20 

dandır ki bu da nefis sahibi cisimlere özgü olandır.”  

[260] niteliklerinin 
 Kuşkusuz bunu men ediyoruz. Nasıl olur, bu tümel 

hüküm, öğrendiğin gibi, 
 niteliklerin yani benzerlikle 25 

etki etmediğini  Kuşkusuz bu, bilinmemektedir. İbn Sînâ  
’ta 
 Bu durumda sözü edilen taksim doğru olmamaktadır, 

çünkü bu, yaşlık ve kuruluğun duyulur niteliklerin dışında kalabileceğini 
gerektirmektedir.  30 

[261] Sınırlama yönlerinden  –ki bu da ’da zikredilmekte-
dir- şöyle denilmesidir: Nitelik,  ki bu, niteliğin 
nefislere veya nefis sahibi olmaları bakımından cisimlere ait olmasıyladır;  
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 nefsin varlığına taalluk  
niceliğe taalluk  

 yani fiilin  nitelikler  Çünkü 
hüviyetinin niteliği, istidât değil de fiil olan ama duyulur olmayan bir nitelik 
bulunabilir.  5 

[262] Sınırlama yönlerinden  –ki İbn Sînâ bunu da ’da 
zikretmiştir fakat birazdan öğreneceğin gerekçeyle çürütmüştür- şöyle de-
nilmesidir: Nitelik,  daha önce geçtiği gibi 

 aksine nefislere taalluk 
eder  cisimlere 10 

 yani cisimlere ya nicelikleri bakımından ya da tabiatları bakımından 
taalluk eder. Son kısım etki veya edilgiye yönelik istidattır. 

 Çünkü ikinci yönde geçtiği üzere duyulurların tamamının 
benzerlikle etki ettiği sâbit olmamıştır.  bu yön ’da 
zikredilen şu açıklamayla çürütülmüştür:  soyutlara ilişen 15 

 Kuşkusuz bu nitelik, sözgelimi çiftlik, 
taksime dahil değildir. Çünkü o, cisimlere ilişmemektedir.  

[263] Duyulur nitelikleri öne almıştır. Çünkü bunlar, dört kısmın en 
açığıdır.  yani altının sarılığı ve balın tatlı-20 

lığı gibi konusundan ayrılması zor olacak şekilde konusunda sâbitse  
 yani korkanın sararması ve utanan kızarması 

gibi yerleşik değilse  nitelikler 
 infi‘âlîler adıyla 

 Dolayısıyla onlar,  25 

infi‘âlin sebebi ve tâbi olduğu şeydir.  Mizaç 
ise infi‘âle tâbidir. 

 Çünkü balın 
tatlılığı onun maddesinde meydana gelen bir infi‘âl sayesinde oluşan mizacı 
sebebiyle balda oluşmuştur. 30 

 kendisinde infi‘âl düşünülmeyecek 
 onun türü olan sıcaklık  ve biber 

 Kuşkusuz biber ve balın sıcaklığı,  
  



209

 

 



210  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

onların maddelerinde vukua gelen bir infi‘âlden alınmış mizaçlarına tâbidir. 
Birinci kısım bir yönden infi‘âlin tâbi olduğu şey ve başka bir yönden de 
infi‘âle tâbi olduğundan infi‘âle nispet edilmiştir.  

[264]  bu iki yönün de onda bulunmasına rağmen 
5 

 ve yerleşik olmayıp yenilenen etkilenimlere 
 yerleşik niteliklerden  ve söz konusu benzerliğe dikkat 

çekmek  Sonra yazar infi‘âller olarak 
adlandırılmadaki başka bir sebebe işaret ederek şöyle demiştir:  
infi‘âlîler olarak  işaret ettiğimiz gibi 10 

 iki kısmı  ikinci 
kısım  yani çabuk zâil olmasından  kendisinde 
bulunan bir kusura dikkat çekmek için  –ki bu, in-
fi‘âlîlerdir-  Sanki o, bu cinsten değil de daha aşağı bir 
cinstenmiş gibi isimden bir şey eksiltilmiş ve kalan kısım ona ad yapılmıştır. 15 

 dış  

[265] Bunlara iki gerekçeden dolayı duyulurların ilkleri adı verilir. Birinci 
gerekçe, dokunma gücünün genelliğidir. Çünkü hiçbir hayvan dokunma gü-
cünden yoksun kalmaz. Zira hayvanın bekâsı, mizâcının itidâline bağlıdır. 20 

Dolayısıyla onun fesada uğratacak niteliklerden sakınması gerekir. Bundan 
dolayı bu gücün hayvanın bütün azalarına yayıldığı düşünülmüştür. Diğer 
hislere gelince onlar, bu derece zorunlu değildir. Buna göre dört duyudan yok-
sun olan kurtçuklar ve göz duyusundan yoksun olan köstebek gibi canlı bazen 
onlardan yoksun olabilir. İkinci gerekçe şudur: Unsurlardan oluşan cisimler, 25 

dokunulur niteliklerden yoksun kalmaz ama diğer duyulurlardan yoksun kala-
bilir. Bunun sırrı şudur: Görme, şeffaf yani renklerden yoksun bir cismin ara-
cılığına dayalıdır. Bunun nedeni duyunun onunla meşgul olup da görülen şeyi 
gereği gibi idrak etmekten aciz kalmamasıdır. Tatma, tadı bulunmayan bir 
tükürük ıslaklığına dayalıdır. Koklama, kokuyla nitelenen veya taşıyıcısına ait 30 

parçalarla karışan bir cismin aracılığına dayalıdır. İşitme, sesi kendisine ileten 
şeye dayalıdır. Dolayısıyla onun kendinde sesten yoksun olması gerekir. Hal-
buki dokunma böyle değildir. Zira dokunmanın bir aracıya ihtiyacı yoktur ki, 
dokunulanlardan yoksun kalması gereksin.  türde beş   



211

 

 



212  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

[266] Nasıl ki dokunulanlar, öğrendiğin gerekçeden dolayı, duyulurların 
ilkleri olarak adlandırılıyorsa dört nitelik yani sıcaklık ve onun mukâbili ile 
yaşlık ve kuruluk da dokunulanların ilkleri olarak adlandırılır. Zira bu nite-
likler, unsursal basîtlerde bulunurlar ve bileşikler, bunların türevi olan mizaç 5 

aracılığıyla meydana gelirler. Soğukluk, bu maksatta zikredildiği halde baş-
lıkta zikredilmemiştir, çünkü onun vücûdî oluşu tartışmalıdır.  

[267]  beş 
 ’da 

 yani benzerleri de benzemez-10 

leri de birleştirir. İbn Sînâ kitabında böyle demiştir.  açıklaması 
 yani yukarı doğru hareket ettiren   

zira sıcaklık bulunduğu yerde yukarı yükselmeyi gerektiren bir hafifliği mey-
dana getirir.  yani kıvamın inceliği ve 
kalınlığı 15 

 parça  etkilenerek sıcaklığı kabul eder ve onda 
diğerlerinden önce hafiflik meydana gelir 

 Çünkü yoğun, yavaş 
etkilenir ve bazen de sıcaklık ona, onu yükseltmeye güç yetirebilecek  
bir hafiflik vermez.  yani latif ve yoğunun sıcaklığın tesiri esnasın-20 

daki belirtilen hali sebebiyle  hakikat bakımından  –ki bu 
şeyler, latiflik ve kesiflikte farklı olan ve bileşik cisimlerin kendilerinden 
oluştuğu o cisimlerdir-  o   
ayrıldıktan sonra  kendi cisnteşleriyle  Çün-
kü onların doğaları, kendi doğal mekânlarına doğru hareketi ve tümel  25 

asıllarına eklenmeyi gerektirir.  yaygın bir şekilde dillendirildiği 
üzere  kaynaşma/iltiâm engeli kalkmasından 
sonra onların doğalarından kaynaklanan   
nasıl ki fiiller hazırlayıcılarına nispet ediliyorsa söz konusu birleşme de 

  30 
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[268] İbn Sînâ’nın sıcaklığın halleri hakkında yaptığı 
 yani doğruluktan uzaklaşıp öteye 

gitmiştir.  söylenen  Kuşku-
suz pek çok insan sıcaklığın zikredilen hükmünü bilmediği halde onu bilir. 

 söylenen  –ki o, özel eserlerden ibarettir- 5 

 Zira onun tikelleri tümevarıma tâbi 
tutulmadıkça bu eserlerin söz konusu tikelleri kuşatan bir hâssa olduğu bili-
nemez.  yani bu eserleri ve onların sıcaklıkta bulunduğunu 

 Dolayısıyla sıcaklığın bu eserlerle tarifi 
kısırdöngüdür.  10 

[269] Şöyle denilemez: “Onun tikellerini incelemek ve sözü edilen halle-
rine vakıf olmak için sıcaklığı bir yönden bilmek yeterlidir. Onunla sıcaklığı 
tarif ettiğimizde de sıcaklığın bilgisini daha tam olarak verir. Dolayısıyla 
kısırdöngü yoktur.” Çünkü biz şöyle diyoruz: Sıcaklığın tikellerini duyumsa-
mak, onun mahiyetini bilmek için yeterlidir. Nitekim muhakkikler şöyle de-15 

miştir: Duyulurların açıklayıcı sözlerle tarifi mümkün değildir. Çünkü duyu-
lurlar ancak kendilerinin gerekleri olan izâfetler ve itibarlarla tarif edilebilir. 
Bunlar ise duyulurların tikellerine ilişkin duyumsamaların verdiği gibi duyu-
lurların hakikatlerinin bilgisini vermez. O halde onların hakikatlerini açıklar-
ken özellikleri ve eserlerinin zikredilmesinin amacı, onları kendileri dışında-20 

kilerden daha iyi ayrıştırmaktır, yoksa mahiyetlerinin tasavvuru değildir.  

[270]  sıcaklığın letafet ve yoğunluk bakımından farklı parçalardan 
oluşan cisimdeki etkilerine ilişkin söylediğimiz 

 ve bu sebeple birbirinden 
ayrılmaları mümkün olduğunda  o basîtler arasındaki 25 

 
Zira ayırmanın önünde engel vardır. Bu takdirde o cisimdeki 

 nicelik bakımından 
 ve erime  ve latif 

 yoğun ve 30 

 altının potadaki şaşırtıcı derecede hızlı hareketinde gördüğümüz gibi 
 yani altının parça-

ları arasındaki kaynaşma ve yapışmanın şiddeti olmasaydı  tıpkı bir cis-
min kaynaşması güçlü olmayan parçalarını ayırması gibi   35 
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Altın ve benzerlerinde söz konusu ayırma fiiline 
 sıcaklığıyla 

 Çünkü fiili gerektiren şey bulunduğu halde fiilin varlığını engel-
leyen bir şeyin olması sebebiyle fiilin bulunmaması zorunlu olarak müm-
kündür.  yani tam bir şekilde yoğuna  bu 5 

takdirde latîf  ona  Bazı nüs-
halarda “baskınlığından ötürü” ifadesi geçmektedir ki bunun anlamı latîfin 
yoğuna baskınlığından ötürü demektir.  Çünkü sıcak-
lık nışadıra tesir ettiğinde o bütünüyle yükselir.  latîf baskın  
aksine yoğun baskın gelir fakat son derece baskın olmaz. Bu durumda sıcak-10 

lık ona tesir ettiğinde 
 sıcaklıktan  ve dolayısıyla ne erir ne de 

yumuşar.  Çünkü iksir erbabı talkı yumuşatmak için 
kibrit ve arsenik gibi yanmayı artıran şeylerden yardım almak zorunda kalır-
lar. Bundan dolayı “talkı çözenin halka ihtiyacı kalmaz” denilmiştir.  15 

[271] Sıcaklığın açıklaması hakkında söylediklerimizden öğrenilen şeye yö-
nelik  yükseltici meyil vermesi sebebiyle  
ve yukarı doğru hareket ettirmektir. 

 Çünkü sıcaklık mesela ateşe dokunan bileşik bir cisimde meydana geldi-
ğinde yükselmeyi daha çabuk kabul edeni, daha yavaş kabul edenden önce 20 

hareket ettirirken, daha yavaş kabul edeni de kabul etmeye direnenden önce 
hareket ettirir. Bundan ise daha önce belirtildiği gibi birbirinden farklı olan o 
parçaların ayrılması, sonra da tabiatlarının gereği olarak hemcinsleriyle birleş-
meleri gerekli olur.  yani sıcaklığın ilk fiilinin, peşi sıra ayırma ve 
birleştirmeyi getiren yükseltme olması nedeniyle  kitabında 25 

 yani mahalline yanında bulunan 
şeyde kendisinin benzerini yapma özelliği kazandıran bir niteliktir. Zira ateş, 
yanından bulunan şeyi ısıtır ve yükselmeyi gerektiren 

 o niteliğin  
yukarı doğru hareket ettirme yani yükseltme  yukarıda öğrendiğin 30 

gerekçe nedeniyle sıcaklık  
sıcaklığın hallerinden biri, 

 Nitelik kategorisine giren 
genleşme, kıvamın inceliğidir ve onun mukabilinde nitelik kategorisinden olan 
yoğunlaşma yer alır. Bu yoğunlaşma ise kıvamın kalınlığıdır. Konum kategorisi-35 

ne giren yoğunlaşma ise doğa bakımından bir olan parçaların onlardan farklı bir 
cisim ortaya çıkacak şekilde iç içe girmesi ve birleşmesidir. Bunun mukabilinde  
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konum kategorisinden olan genleşme vardır. Bu genleşme ise o parçaların 
açılması ve onlara yabancı bir cismin girmesidir. 

  

[272] Bu, daha önce söylenen şeyin açılımıdır. Zira sıcaklık, donuklaşmış 
olan yoğunu çözündürüp cisme kıvam inceliği verirken latîfi yükseltip onu 5 

yoğunun parçaları arasından çıkarır. Bu durumda latîf kendi cinsine eklenir ve 
yoğunun parçaları da birleşir ve böylece latîf ve yoğunun her birinde konum 
kategorisinden bir yoğunlaşma meydana gelir. Yazar “çünkü o” ifadesinde 
müzekker zamir kullanmıştır. Bunun nedeni ya zikredilen yorumdur ya da 
müzekker zamirin sıcağın sıcaklığıyla yoğunu çözündürmesine raci olmasıdır.  10 

[273]  yani ateşin farklılıkları ayırıp benzerleri birleştirdiği 
açıklamasına  sıcaklık, 

 –çünkü su parçaları benzerdir- 
 Böylece onları birbirinden ayırır.  sıcaklık, 

 Kuşkusuz sıcaklık, 15 

yumurtanın sarısı ve akına etki ettiğinde bu ikisi farklı olmalarına rağmen 
onların birleşmesini ve birbirine tutunmasını artırır. Şu halde o iki hüküm-
den hiçbiri doğru değildir.  

[274] 
 Çünkü sıcaklık, suya tesir ettiğinde suyun bir kısmı havaya 20 

dönüşür ve doğası gereği yukarı doğru hareket eder. Sonra o havayla su par-
çaları karışır ve ona yapışır. Bu nedenle de onunla birlikte yükselir. Onların 
hepsinin toplamı ise buhar olur. Şu halde sıcaklığın sudaki fiili, onu havaya 
dönüştürmektir  suyun mütemâsil parçalarını 

 Ateşin 25 

 Çünkü ateş sıcaklığıyla sarılık ve aklığın kıvamının 
katılaşmasını gerektirir. İkisi arasındaki eklenmeye gelince bu, sıcaklığın 
etkisinden önce sarılık ve aklıkta zaten oluşmuştur. Bazı nüshalarda 

 ifadesi geçmektedir ki bunun anlamı “ateş, yumurtayı ya-
kında damıtım vasıtasıyla ayıracaktır” demektir.  30 

[275] Sıcaklık bahislerinin  Mesela ateş gibi 
 yani idrak edilen 

 fakat canlı 
 yani bedenin o şeyden etkilenmesinden  

  35 
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ve gıdalardır.  Aynı şekilde soğuk da hem bilfiil 
soğuğa hem de bilkuvve soğuğa söylenir.  

[276]  bilkuvve sıcak veya soğuğu  birincisi  
ikincisi  olmak üzere iki yolu  Tecrübe açıktır. İstidlâl ise dört 
yönden yapılır:  istidlâl edilir. Buna göre aklık soğukluğa, kırmızılık 5 

sıcaklığa, matlık şiddetli soğuğa, sarılık aşırı sıcaklığa delâlet eder. Bütün 
bunlar, tıp kitaplarında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bedenlerin renkle-
rinin onların mizaçlarının durumlarına delâlet etmesi yoluyladır.  
istidlâl, kıyas ve istidlâl  Tatlar bahsinde geleceği 
üzere  istidlâl edilir.  istidlâl edilir. Buna göre keskin koku sıcak-10 

lığa ve yumuşak koku ise soğukluğa delâlet eder.  ve fâilin 
bir oluşuna  istidlâl edilir. Buna 
göre iki cisim kıvamda eşit oldukları ama biri diğerine nispetle sıcaktan 
veya soğuktan daha hızlı etkinlediğinde bu, daha hızlı etkilenende, etki 
bakımından dış müessire zıt bir nitelik bulunduğuna delâlet eder. Kıvamı 15 

daha güçlü olan ise daha hızlı etkilendiğinde bu, fâile zıt niteliğe daha çok 
delâlet eder. Kıvamı daha zayıf olan gelince onun hızlı etkilenmesi zıt bir 
niteliğe delâlet etmez. Çünkü onun hızlı etkilenişi, kıvamının zayıflığından 
kaynaklanabilir.  

[277] Doğruluğa  Canlıların beden-20 

lerinde bulunan  aydınlatıcı göksel cisimlerden taşan  
 sıcaklık  sıcaklık,  tür-

lerdir.  gerekleri olan  Gereklerinin farklılığı 
ise gerektiricilerinin hakikat bakımından farklı olduğuna delâlet eder.  

25 

 zararı  Dolayısıyla bunlar mahiyetçe farklı  
olmalıdır. Canlılıkla uyumlu olan  canlılıkla bağdaşmayan  

 ve en savunmacı  Buna göre ya-
bancı sıcaklık, canlının mizacının dengesini bozmaya çalıştığında doğal  
sıcaklık ona en güçlü şekilde direnir. Öyle ki sıcak zehirleri ancak doğal sı-30 

caklık defeder. Çünkü doğal sıcaklık, doğanın bir aletidir. Doğa gelen sıca-
ğın zararını ruhu bu zararı gidermeye doğru hareket ettirerek bu aletle  
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defeder. Yine doğal sıcaklık, gelen soğuğun zararını zıtlarla defeder. Oysa 
soğukluk böyle değildir. Çünkü o, soğukla çatışmaz, aksine sadece sıcağa 
karşı zıtla direnir. Dolayısıyla doğal sıcaklık, doğal rutubetleri ateşin sıcaklığı 
gibi yabancı sıcaklığın5 istilasından korur. Şu halde ondan mahiyet bakımın-
dan farklıdır.  5 

[278]  yani doğal sı-
caklık ve ateş sıcaklığının aynı türden olduğunu  Zira İmâm 
Fahreddîn Râzî şöyle demiştir: “Bana göre ateş diğer unsurlara karışıp da 
onlara bir pişkinlik, olgunluk, itidâl ve kıvam verdiğinde ama kıvamlarını 
bozup onları yakacak derecede çokluğa ulaşmadığında ve itidali gerektiren 10 

pişirmekten aciz kalacak derecede az olmadığında ateşin sıcaklığı, doğal sı-
caklıktır. Doğal sıcaklık, yabancı sıcaklığı defeder çünkü o yabancı sıcaklık 
ayırmaya çalışır, oysa doğal sıcaklık, bileşiğe pişkinlik ve olgunluk verir ki bu 
pişkinlik varken yabancı sıcaklığın bileşiğin parçalarını ayırması zordur. Şu 
halde doğal ve yabancı ateşsel sıcaklık arasındaki farklılık mahiyette değildir, 15 

yabancı sıcaklığın aksine doğal sıcaklığın o bileşiğe dahil olmasındadır. Öyle 
ki yabancının bileşikte olduğunu ve doğalın bileşiğin dışında bulunduğunu 
vehmetsek onlardan her biri diğerinin yaptığını yapar.” Bizim naklettiğimiz 
bu açıklamaya yazar şu sözüyle işaret etti:  saflığını 
yitirmiş  sıcaklıktır 20 

 bileşiğin parçaları arasında tam 
 Yabancı  parçalarını  ve itida-

lini değiştirmeyi  bu ayırma ve değiştirme,  Doğal ve 
yabancı sıcaklıklar arasındaki 

 Bununla birlikte mahiyette ortaktırlar.  25 

[279] 
 Ebul’-Berekât el-Bağdâdî bunu reddetmiştir. Yazar şu sözüy-

le Ebu’l-Berekât’ın reddine işaret etmektedir:  hareket sıcaklık 
meydana getiriyorsa hızlı hareketleri vasıtasıyla son derece şiddetli bir 
şekilde  üç  30 

Üç unsur, esîrin ve feleklerin ortasında okyanusta bir damla mesabesindedir.  
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 bu üç unsurun  Çünkü felekle-
rin ısısı onları istila eder ve esîr küresi de ısıtmada feleklere yardım eder. 

[280]  kesinlikle  
Sıcaklığın varlığı için hareketten ibaret olan 

 Bu takdirde felekler hareketleri sebebiyle 5 

 unsurlar da  tâbilik 
yoluyla hareket ediyor değildir. Çünkü onlar 

 Hâsılı, Ay 
feleğinin içbükeyi ve ateşin dışbükeyi iki pürüzsüz yüzeydir. Bu sebeple biri-
nin hareketinden diğerinin de hareket etmesi gerekmez. Öyleyse feleklerin 10 

cisimleri, onların hareketleriyle ısınmadığı gibi unsurları da hareket ettirmez 
ki, onların bir yönden ısınmaları gereksin.  

[281]  burada söyledikleri “unsurlar feleklerin hareketiyle 
hareket etmez”  cevherlerle ilgili  
mevkıfte 15 

 Çünkü onlara göre feleklerin bir kısmı diğerlerini hareket 
ettirir ama onların yüzeylerinde pürüz yoktur ki bu pürüz sebebiyle birbirle-
rine tutunmuş olsunlar. En uygunu şöyle cevap vermektir: Ateş feleğe tâbi 
olarak hareket eder ama diğer unsurlar böyle değildir. Ateşin sıcaklığı ise 20 

diğer unsurların sıcaklığını gerektirmez. Çünkü zemherir tabakasının soğuk-
luğu, ona direnir.  

[282]  
mutlak olarak sıcaklığın yokluğu değil aksine 

 Bu kayıt  gözetilmiştir. Çünkü 25 

feleğin sıcaklığının yokluğuna soğukluk denmez, zira felek sıcak olma özelli-
ğinde değildir. Buna göre 

 sözü  sıcaklık gibi 
 zorunlu olarak  “Sıcaklığın yokluğu esnasında 

 soğukluk değil, aksine 30 

 olduğu gibi 
 Mesela biz, suyun çok soğuk olduğunu duyumsarız, sonra o soğuk-

luk tamamen yok oluncaya değin azar azar zayıflar. Oysa suyun cismi bu 
hallerde zâtî cevherini koruyarak varlığını sürdürür. Şu halde soğukluk,  
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ademî bir durum değildir.  mev-
cut  olup İbn Sînâ’dan naklettiğimiz gibi benzerleri ve başkalarını 
birleştirme özelliğine sahiptir.  

[283] 5 

 Yani yaşlık, başkasına yapışma-
nın ve ondan ayrılmanın kolaylığını gerektiren bir niteliktir. İmâm Fah-
reddîn Râzî’nin yaşlığın izahında tercih ettiği görüş budur. 

 Yaşlık söylenenden ibaret olması durumunda 
 daha az yapışkan olan şeyden  Çünkü yapışma, 10 

yaşlığın ma‘lûlü ise onun şiddeti ve gücü, illetinin şiddeti ve gücüne delâlet 
eder.  Zira bal, sudan daha 
yapışkandır. Biz bala parmaklarımızı batırsak parmaklarımızda suya batırdı-
ğımızda kalan sudan daha çok bal kalır ve bal, sudan daha yapışkandır. Yağ-
da da durum böyledir. Oysa hiç kuşkusuz bal ve yağın sudan daha ıslak ol-15 

duğu doğru değildir.  ge-
rektiren bir niteliktir. Bunun nedeni şudur: Suyun iki özelliği vardır. Birinci-
si yapışma ve ayrılmanın kolaylığını gerektiren şeydir. İkincisi ise şekilleri 
kabul ve terkin kolaylığını gerektiren şeydir. Şüphesiz su, bu iki özellikten 
biri bakımından yaşlıkla nitelenir. Birinci özellik geçersizleştiğine göre ikin-20 

cisi belirginlik kazanmıştır.  

[284]  sudan  ve daha  
güçlüdür  Biz ise yaşlığı yapışmanın kendisiyle açık-
lamadık ki, yapışkanlık bakımından daha şiddetli ve güçlü olanın daha  
ıslak olması gereksin. Yine yaşlığı, yapışmanın daha sürekli olmasıyla açıkla-25 

madık ki daha sürekli olan daha çok yaş olsun. Aksine biz, yaşlığı,  
yapışmanın kolaylığıyla açıkladık. Bunun gereği, yapışması daha kolay ola-
nın daha yaş olacağıdır. Halbuki bal ve yağ, sudan daha kolay yapışmaz, 
bilakis durum tersidir. Yine yaşlıkta ayrılma dikkate alınmıştır. Oysa  
bal, ayrılma bakımından sudan daha güçlü değildir. Dolayısıyla balın daha 30 

yaş olması gerekmez.  
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[285]  itiraz 
 da  Çünkü cismin yabancı şekilleri alması onun ıslaklığı nedeniyle 

olduğunda şekli daha sürekli olanın daha yaş olması gerekirdi. Oysa durum 
böyle değildir.  
Sizin cevabınız neyse bizim cevabımız da odur. 5 

 hatta 
bitişmenin kolaylığı bakımından suyu geride bıraktığını varsaysak 

 Balın sudan daha kolay yapıştığı varsayıldığında da onun 
daha ıslak olması gerekmez, zira onun ayrılması sudan kolay değildir.  

[286]  şöyle deriz:  yaşlığı 10 

 şeklinde 
 hatta sudan daha yaş olmasını  Çünkü havanın 

kıvamı sudan daha incedir ve yabancı şekilleri daha fazla kabul eder ve kolay-
lıkla terk eder. Çoğunluk 

 yaşa akışkanlığa karşı tutunma verirken kuruya da dağıl-15 

maya karşı  havanın yaş oluşuna göre 
 toprağa dağılmaya karşı 

 Çünkü havanın toprakla karışması toprağın dağılıp 
çözülmesini artırır.  

[287]  Yaşlık için 20 

zikrettiğiniz 
 suyun ve havanın kıvamından  Bu durumda ateşin şekil-

leri kabulü ve terki, su ve havadan daha kolay olacaktır.  

[288]  Yani yalın ve 
sırf ateşin, şekilleri kabulünün sudan daha kolay olduğunu ve tek başına 25 

kıvamın inceliğinin şekillenmenin kolaylığı için yeterli olduğunu kabul et-
miyoruz ki daha ince olanın, daha kolay kabul etmesi gereksin. 

 ateş yalın değildir, aksine  ve havayla karışıktır. 
Dolayısıyla onun şekilleri kolayca kabulü ve terki havayla karışma sebebiyle 
olabilir. Bu durumda ateşin unsurların en yaşı olması bir yana yaş olması bile 30 

gerekmez.  
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[289]  Bahis: 
 ister bu parçalar hakikatte birbirin-

den ayrılmış ama duyu bakımından birbirlerine bağlı olsunlar isterse de ha-
kikatte birbirilerine bağlanmış olsunlar fark etmez. Bu açıklamaya göre akış-
kanlık  doğası gereği kuru olmasına 5 

rağmen  Yine bu açıklamaya göre akışkanlık, akan suda olduğu 
gibi yaş olanda bulunabilir. Fahreddîn Râzî’nin  adlı eserinde şöyle 
denilmektedir: “Akışkanlık, hakikatte birbirinden ayrılmış ama duyu bakı-
mından birbirine bağlanmış olup birbirini iten cisimlerde bulunan hareket-
lerden ibarettir.” Bu açıklamayı dikkate aldığımızda filozoflara göre akışkan-10 

lığın suda bulunmaması gerekir. Çünkü su, hem hakikatte hem de duyuda 
bitişik tek bir şeydir.  

[290]  görüş birliğiyle 

 Yani yaşlığın birinci açıklamasına göre kuruluk, yapışma 15 

ve ayrılmanın zorluğunu gerektiren bir nitelik iken yaşlığın ikinci açıklama-
sında göre şekillenmeyi kabul ve terkin zorluğunu gerektiren bir niteliktir.  

[291]  “Belki de kuruluğun hakikatine ilişkin 
en uygun açıklama şöyle denilmesidir: Bizim gördüğümüz 

20 

. Şöyle ki: O cismin kendiliğinde parçalarının kolayca ayrılacak ve 
ufalanacak durumda olmasıdır  Bu takdirde kuruluk, cismin 
kolaylıkla parçalanmasını ama zorlukla birleşmesini sağlayan bir niteliktir. 

 her biri kendinde zor parçalanan küçük ve 
 ufalanması kolay 25 

 anlatılanın  
  Râzî şöyle demiştir: “Bunlar, Sâbit b. Kurre’nin 
’inde bulduğum açıklamalardır.” Bu söz, Fahreddîn Râzî’nin  

’sinden aktarılmıştır. Orada Sâbit b. Kurre’ye nispe-
ti edilen taksimde yapışkan zikredilmemektedir. ’ta söylenen ise 30 

şudur: “Bitişik cisimlerden kimisinin ufalanması kolaydır, kimisi ise  
böyle değildir. İkinciler katıdır. Birinciler ise iki kısma ayrılır. Birincisi, cis-
min küçük parçalardan bileşik olmasıdır ki duyu bu parçalardan her birini 
başlı başına algılayamaz ve her bir parça katı olup ufalanması zordur  
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fakat ufalanması kolay kaynaşmalarla bitişiktirler. Bu, gevrektir. İkincisi ise 
cismin, o kaynaşmaların doğasında olmasıdır. Bu, kurudur.”  

[292] Bil ki, yapışkanlık basît değil, mizaçlı bir niteliktir. Çünkü yapış-
kan, istenilen herhangi bir şekli alması kolay ama parçalanması zor  
olup bitişik bir şekilde uzanan şeydir. Şu halde yapışkan, yaş ve kurudan 5 

bileşik olup kaynaşma ve karışımı çok güçlüdür. Onun tutunma  
özelliği kurudan, şekil alma özelliği de yaştan gelir. Gevrek ise yapışkanın 
mukâbilidir. Buna göre gevrek, şekil alması zor ama parçalanması kolay  
olan şeydir. Bunun sebebi, gevrekte karışım zayıflığının yanı sıra kurunun 
baskın ve yaşın az olmasıdır. Burada söz konumuz olan şeyle ilişkili bir  10 

takım bahisler vardır.  

[293] Birincisi ıslaklık ve kuruluğun açıklaması hakkındadır. Bu amaçla 
şöyle deriz: Bizim yaş, ıslak ve nemli bir cismimiz vardır. Buna göre yaş, 
türsel sûreti yukarıda açıklanan anlamıyla yaşlık niteliğini gerektiren şeydir. 
Islak, dışına o yaş cismin yapıştığı şeydir. Nemli ise o yaş cismin derinliğine 15 

nüfuz edip yumuşaklık verdiği şeydir. Bu durumda ıslaklık, başka bir cismin 
üzerine akıtıldığında cevheri yaş cisimdir. Kuruluk ise ıslak olma özelliğin-
deki bir şeyin ıslak olmamasıdır. Yaşlık ve ıslaklıktan her biri bazen başka 
anlamda da kullanılır.  

[294] İkincisi: Latiflik, eşadlılık yoluyla dört anlama söylenir. Birincisi, 20 

kıvamın inceliğidir. Bu, şekilleri kolayca kabul ve terk etmeyi gerektiren 
şeydir. İkincisi, çok küçük parçalara bölünmeyi kabul etmektir. Üçüncüsü, 
karşılaşılan şeyden çabuk etkilenmektir. Dördüncüsü, şeffaflıktır. Kesâfet ise 
bu anlamların mukâbillerine söylenir.  

[295] Üçüncüsü: Bazıları şunu iddia etti: Suyun yaşlığı yağın yaşlığından 25 

mahiyet bakımından farklıdır. Yağın yaşlığı da köpüğün yaşlığından farklı-
dır. Şu halde yaşlık, altında türler bulunan bir cinstir. Başkaları ise şunu 
iddia etti: Yaşlığın mahiyeti tür bakımından birdir, farklılık kurunun yaşa 
karışmasından kaynaklanmaktadır. İmâm Râzî her iki görüşün de muhtemel 
olduğunu söylemiştir.  30 
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[296] Dördüncüsü: Karalık ile aklık arasındaki kırmızı gibi yaşlık ile ku-
ruluk arasında bu ikisini nefyeden orta bir nitelik var mıdır yok mudur? 
Doğrusu şudur: Bu bilinmemektedir ve olabileceği de kuşkuludur. 

[297] Beşincisi: ’de şöyle denilmektedir: “Yaşlık, 
şekilleri kabul etmeklik olarak açıklanırsa ademîdir aksi halde başka bir kabi-5 

liyete ihtiyaç duyar ve teselsül eder. Şayet yaşlık kabul etmekliğin illeti olarak 
açıklanırsa da böyledir. Çünkü cisim kendisi nedeniyle şekilleri kabul eder. 
Dolayısıyla bu kabul etmeklik cismin zâtına ilave bir illete bağlanamaz. Eğer 
onların açıklamaları doğrultusunda yaşlığın vücûdî olduğu kabul edilirse bu 
takdirde en muhtemeli onun duyulur olmadığıdır. Çünkü hava hiç kuşkusuz 10 

bu anlamda yaştır. Eğer yaşlık duyulur olsaydı mutedil ve sakin havanın 
yaşlığı duyulur olurdu. Dolayısıyla hava daima duyulur olurdu. Bu takdirde 
çoğunluğun onun varlığından kuşku duymaması ve gök ve yer arasındaki 
fezanın sırf boşluk olduğunu zannetmemesi gerekirdi. Yaşlığı kolayca bitiş-
meyi gerektiren nitelik olarak açıkladığımızda en açığı, her ne kadar tartış-15 

maya açık olsa bile, onun vücûdî ve duyulur olmasıdır. İbn Sînâ ’nın 
‘Unsurlar’ faslında onun duyulur olmadığını; ’te ise duyulur 
olduğunu söylemiştir. Belki de o, şekil almanın kolaylığı anlamındaki yaşlı-
ğın duyulur olmadığını ve bitişme anlamındaki yaşlığın duyulur olduğunu 
söylemek istemiştir.” İşte Râzî’nin sözünün özü budur. Sana düşen, bu sözde 20 

düşünmek ve onun içeriğine vakıf olmaktır.  

İlerde geleceği üzere filozoflar itimâda “meyil” adını verirler. 
  

 25 

[298]  İbn Sînâ’nın ’da belirttiğine göre 
 Bu söz,  

İbn Sînâ’nın itimâdı müdafaanın illeti kabul ettiğini göstermektedir.  
 sözü edilen   

yani itimâdın var olup olmadığında 30 

 el-İsferâînî ve takipçileri 



235

 

 

 

 



236  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

 Yani onlar şöyle demiştir: İtimâdın sübûtu zorunludur ve 
 Zira bir kimse ağır bir taşı 

kaldırsa o taşın aşağı doğru bir itimâdı ve meyli olduğunu; elini havayla 
şişirilip suyun altına yerleştirilmiş bir tulumun üstüne koysa onun yukarı 5 

doğru bir meyli olduğunu hisseder.  onların söylediği  şey, 
 Çünkü müdafaanın varlığı du-

yulurdur ve zorunlu olarak bilinir. Oysa müdafaanın ilkesi böyle değildir. 
Zira müdafaanın ilkesi, duyulur değildir, aksine onun varlığı için bir delile 
ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı yazar şöyle demiştir: 10 

 aynı mesafe-
de ve aynı güçle 

 hızlılık ve yavaşlıkta da  zorunlu 
olarak  ki 
büyük taşın müdafaası daha güçlü olsun da hareketin yavaşlığını gerektirsin 15 

ve küçük taşın müdafaası daha zayıf olsun da yavaşlığı gerektirmesin. Yine 
söz konusu iki taşta o takdire göre  Dolayısıyla o iki 
taşın hareketlerinin kesinlikle farklılaşmaması gerekir. Zira bu farklılık, fail-
den kaynaklanmamaktadır, çünkü failin bir olduğu varsayılmıştır. Mesafe-
deki dış bir engelden kaynaklanmamaktadır, çünkü mesafe birdir. Dahili bir 20 

engelden kaynaklanmamaktadır, çünkü taşlarda ne müdafaa ne de müdafaa-
nın ilkesi vardır. Bu ikisinin dışında dahili bir engelden de kaynaklanma-
maktadır. Dolayısıyla taşların hızlılık ve yavaşlıkta eşit olması gerekir.  

[299] İmâm Râzî buna şöyle cevap vermiştir: Tabiat, zorlamalı hareketin 
engelidir. Kuşkusuz daha büyüğün tabiatı daha güçlüdür. Zira tabiat, cisme 25 

sirâyet eden bir güç olup cismin bölünmesiyle bölünür. Bundan dolayı bü-
yük taşın hareketi daha yavaş olur. Söylenenden de müdafaanın tabiattan 
başka bir ilkesinin olması gerekmez ki, ona meyil ve itimâd adı verilsin. Ta-
biata ise meyil ve itimâd denilmesi son derece uzaktır. 

[300]  itimâdın halleri  bu meseleye ilişkin kavrayı-30 

şını artıran   

[301] Bazen müdafaanın ilkesini ispat etmek amacıyla şöyle delil  
getirilir: İki mıknatısın eşit güçte çektiği ve bu nedenle de ortada duran  
bir halkada mıknatıslardan her biri diğerinin çekiminin gereğini engelleyici 
bir etki yapar. Bu engelleyici, müdafaanın kendisi değildir. Çünkü  35 
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o durumda kesinlikle halkada var değildir. Yine o engelleyici, mıknatısın 
gücü de değildir. Çünkü çekilen şeyde bir etki yapmadığı sürece tek başına 
mıknatısın gücü diğer mıknatısın etkisini engellemez. Öyleyse mıknatıslar-
dan her biri müdafaadan başka bir etki yapmıştır. Kuşkusuz her bir mıknatı-
sın yaptığı etki, engel bulunmayacak olsa halkanın mıknatıs yönüne doğru 5 

çekilmesini ve halkanın o yönde hareketini engelleyen şeye karşı müdafaasını 
gerektirecekti. O halde özel bir yöne doğru itilmeyi gerektiren bir şeyin var-
lığı sâbit olmuştur. Bu şey, tabiatın kendisi değildir. Çünkü tabiat, yukarı 
veya aşağı doğru hareket ettirir. Oysa iki mıknatısın yaptığı etki, böyle değil-
dir. Böylece ortaya çıkmaktır ki, özel müdafaanın tabiattan ve nefsânî güçten 10 

başka bir ilkesi vardır.  

 

[302] 

15 

[303]  çeşitli 
 hareket gibi 

 bütün  birbirine  Bu hususta  20 

 ihtilaf edilmiştir. İki zıt arasında son  
derece farklılık bulunması şartını koşmayanlar, zıt yönlere bağlı olarak 
itimâd türlerinden her ikisini birbirine zıt kabul etmiştir. Şart koşanlar  
ise şöyle demiştir: Yukarı ve aşağı doğru meyil gibi aralarında son  25 

derece farklılık bulunan her iki tür, birbirine zıttır. Böyle olmayanlar  
arasında ise zıtlık yoktur. Bununla birlikte o iki türün, yukarı doğru meyil  
ile sağa veya sola hareketi gerektiren meyil gibi bir araya gelmeleri  
imkânsızdır.  zıtlık teriminin açıklanmasına bağlı olarak yapılan 

 30 

[304] insanlar arasında meşhur olduğu üzere  
 ve taraflarından 
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Zira insanı çevreleyen iki yan vardır ve bu yanlarda iki el, sırt, karın, baş ve 
ayak vardır. Genellikle daha güçlü olan ve hareketin kendisinden başladığı 
tarafa sağ denirken bunun mukâbilindekine sol denir. Kişinin yüzünün parale-
linde bulunan ve doğal hareketinin kendisine doğru yöneldiği ve görme duyu-
sunun bulunduğu tarafa ön denirken bunun mukâbilindekine arka denir. 5 

Kişinin başını doğal olarak izleyen tarafa üst denirken bunun mukâbilindekine 
alt denir. Halkın nezdinde bu zikredilenlerin dışında bir şey olmadığı için 
onların vehmi bu altı yönde durmuş ve bunların diğer canlılarda da olduğunu 
düşünmüşlerdir. Fakat onlar, hayvanların sırtlarını doğal olarak izleyen tarafa 
üst; bunun mukâbilindekine alt demişlerdir. Sonra onlar, bu düşünceyi, zik-10 

redilen şekilde ayrışmış parçaları bulunmasa da diğer cisimlere taşımışlardır.  

[305]  yönleri, dik açılarda birbiriyle kesişen 
 Buna göre söz konusu üç boyuttan her birinin iki 

tarafı vardır ve bu iki taraf iki yöndür. Dolaysıyla her cismin altı yönü vardır. 
Fakat burada yönlerin birbirinden ayrışması, cisimde ayrışmış parçaları dik-15 

kate almaya dayanır. Buna göre insan ayakta iken boyunun uzunluğunu 
dikkate alarak uzunluk boyutunun iki tarafına üst ve alt adını verir; bedeni-
nin enini dikkate alarak genişlik boyutunun iki tarafına sağ ve sol adını verir; 
kalan boyutun taraflarına ise bedeninin kalınlığını dikkate alarak ön ve arka 
adını verir. Şu halde havasın düşüncesi, halkın düşüncesini ve fazlasını içer-20 

mektedir. Bu fazla kısım ise boyutların kesişmesidir. Zira halk, boyutların 
kesişmesinden habersizdir. Bununla birlikte onların düşündüklerini boyutla-
rın kesişmesine tatbik etmek mümkündür.  

[306]  yönlerin altıyla sınırlı oluşu, her ne kadar halk ve havas 
arasında yaygın ve kabul görmüş olsa da yanlış  Yönlerin sınırlı-25 

lığı hakkında söyledikleri de hiçbir değer ifade etmez. Halkın düşündüğü 
 yön   

Zira o düşünceden ortaya çıkan yönler, mahiyet bakımından farklı değildir. 
 yönler 

 ve ön, arkaya dönüşmekte ve aksi olmaktadır. Bu açıktır. İnsan 30 

sırtüstü yattığında üstü, önü olurken altı da arkası olmakta ve yüzükoyun 
yattığında ise durum tersine dönmektedir. Dolayısıyla bu bakış açısından 
meydana gelen yönler, farklı hakikatler değildir.  sözü edilen 

 yani gerçek bir yönü tespit etseydi 
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 hatta her bir ferde ve onun konumuna 
 yani sayısız  Çünkü bir fert, kendi etrafında döndü-

ğünde ona sayısız yönler olumlanır.  

[307] Havasın düşündüğü  yön de 
 Zira daha önce geçtiği üzere bize göre cisimde cevher-i fertler-5 

den ibaret olan parçalardan başka hiçbir şey yoktur.  boyutlar 
 Cisimde boyutun var olduğu kabul edilse bile dik açılarda kesiş-

me, yönlerin gerçekleşmesi için zorunlu bir durum değildir. Bu takdirde 
şöyle deriz:  -ki küp, altı kare yüzeyinin kuşattığı şeydir- altı  on 
iki  sekiz  noktalarına  yani taraf 10 

ve yön   

[308] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Birazdan öğreneceğin üzere boyutların 
ölçüsü sonlu olduğundan çizgisel uzanımın iki ucu bulunması ve bu uçların 
da onun iki yönü olması gerekmiştir. Yüzeysel uzanımın ise kare olması 
durumunda dört ucu bulunması ve bu uçların onu kuşatan çizgiler olması 15 

gerekmiştir. Şayet noktalar çizgilerle birlikte dikkate alınırsa onun yönlerin-
den ibaret olan taraflarının sekiz olması gerekmiştir. Beşgen, altıgen ve diğer 
yüzeylerde de durum buna kıyasladır. Cisimlerdeki durum ise yüzeylere 
kıyasladır. Mesela küpün altı yüzeyi, on iki çizgisi ve sekiz noktası vardır. 
Sadece yüzeyler dikkate alındığında onun altı yönü olur. Yüzeylerle birlikte 20 

çizgiler de dikkate alınırsa on iki yönü olur. Yüzeyler ve çizgilerle birlikte 
noktalar da dikkate alınırsa yirmi altı yönü olur. Râzî demiştir ki daire ve 
kürenin bilfiil yönleri yoktur ve bilkuvve yönleri ise sonsuzdur.” Râzî’nin 
[daire ve küre hakkındaki sözü şöyle reddedilmiştir]: Dairenin bilfiil tarafı 
vardır. Bu taraf, daireyi kuşatan yuvarlak çizgidir. Keza kürenin de bilfiil 25 

tarafı vardır. Bu taraf, küreyi kuşatan yuvarlak yüzeyidir. Dolayısıyla daire ve 
küreden her birinin bilfiil tek bir yönü olmalıdır.  

[309] Şayet şöyle denirse: “Bu söz, açıkça, cismin yönünün onunla kâim 
olduğuna delâlet etmektedir. Bu durumda nasıl olur da cismin bir yöne 
doğru ona ulaşmak veya yaklaşmak için hareket ettiği düşünülebilir. Nitekim 30 

ilerde bundan söz edilecektir. Yine bu söz, cismin bütün yönlerinin değişken 
olmasını gerektirir. Oysa bu, üst ve altın, yazarın da şu sözünde belirttiği gibi 
gerçek yönler oluşuna aykırıdır: 

” 
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[310] Biz şöyle deriz: Bizim bir mutlak yönlerimiz bir de yönlerimizin 
mutlaklığı vardır. Mutlak yönler, birazdan öğreneceğin gibi, işaretlerin sonu 
ve doğrusal hareketlerin maksadıdır. Yönlerin mutlaklığı ise her cisimle kâim 
olan tarafları içerir. Çünkü işaret ve hareketin bu taraflarda son bulduğunu 
düşünmek mümkündür. Bu taraflar, mutlak yönlerin karşısında yer alır ve 5 

bu nedenle onların isimleriyle adlandırılır. Biz mutlak yönlerden olan üst ve 
altın hakiki yönler olduğuna hükmettik, zira bu ikisi, doğal olarak birbirin-
den ayrışan yönlerdir. Zira unsurlardan oluşan bir kısım cisimler, doğaları 
nedeniyle üste doğru koşarlar ve alttan kaçarlar. Buna örnek ateş ve havadır. 
Unsurlardan oluşan bir kısım cisimler ise bunun tam tersidir. Buna örnek ise 10 

toprak ve sudur. Yine üst ve alt, kesinlikle yer değiştirmez. Zira ayakta duran 
baş aşağı durumda getirilse başını izleyen taraf üst ve ayağının izleyen taraf 
da alt haline gelmez, aksine başı alta ayağı da üste getirilmiş olur ve üst ve alt 
olduğu gibi devam eder. Sırtüstü duran kimse hakkında söylenen şey, üst 
veya altı üst veya alt olmaktan çıkarmaz, aksine o kimsenin yüzü üste ve 15 

ensesi alta bakar. Evet, bu durumda alt ve üst, başka iki itibârî vasıfla yani ön 
ve arka olmakla nitelenir. Diğer yönlere gelince bunlar arasında doğal bir 
ayrışma yoktur ve onlar daha önce de geçtiği gibi varsayıma göre değişirler.  

[311] Bazen şöyle denir: Üst ve alt, göğü ve yeri izleyen yönler olarak 
açıklandığında bunlarda değişme olmaz, fakat insanın başını ve ayağını doğal 20 

olarak izleyen yönler şeklinde açıklandığında değişme olur. Çünkü ikinci 
durumda üst ve alt yer değiştirebilir. Mesela iki şahıs bir toprak parçasının 
iki ucuna dikilseler bunların her birinin başı ve ayağı doğal şekildedir. Oysa 
birinin başını izleyen taraf, diğerinin ayağını izler. Bu durumda o taraf, bi-
rinciye kıyasla üst iken ikinciye kıyasla alttır.  25 

[312] Bu iddia şöyle cevaplanır: Bizim “doğal olarak” sözümüz ayak ve ba-
şın sıfatı değildir, bilakis zikredilen fiille ilgilidir. Bunun anlamı şudur: Her bir 
şahsın başı ve ayağı, izleme ve yakınlık bakımından, yönle doğal bir nispete 
sahiptir. Kuşkusuz biz, bu iki şahıstan birinin ayağı diğerinin başında olacak 
şekilde varsaysak şahıs doğal durumda bulunmaz, aksine baş aşağı edilmiş olur.  30 

  



245

 

 

 



246  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

Hakiki yönün iki tane olduğu ortaya çıktığına göre doğal itimâd da birazdan 
geleceği üzere ikidir: Yükselen ve inen. Bu ikisi dışındakiler, doğal olmayan 
itimâdlardır.  

[313]  Yazarın bu 
sözü “itimâdın, hareket türlerine bağlı olarak türleri vardır” sözünün bölüşe-5 

nidir. Yani Kâdî, itimâdları yönlere bağlı olarak değerlendirmiş ve 
 yalnızca  gerçekte  

Bu nitelik,  
Diğer yönlere kıyasla durumunu da sen bunlara kıyasla.  

[314] 10 

 “Ashâbımızdan itimâd görüşünü benimseyenler görüş ayrılığına düşmüş-
lerdir. Bir kısmı şöyle demiştir: ‘Her bir yöndeki itimâd, diğer yöndeki 
itimâddan farklıdır. İtimâdlar, ya zıttır ya da benzerdir. Dolayısıyla tek bir 
cisimde iki yöne doğru iki itimâd olamaz. Zira o iki itimâd zıttır ve bir araya 
gelmezler. Yine tek bir cisimde tek bir yöne doğru iki itimâd da olamaz. Zira 15 

bu iki itimâd, benzerdir ve bunların da bir araya gelmeleri imkânsızdır.’ 
Diğerleri de şöyle demiştir: ‘Her cisimdeki itimâd aynıdır. Farklılık, adlandı-
rılanda değil, yalnızca adlandırmadadır. Buna göre tek bir cisimde altı 
itimâdın herhangi bir zıtlık olmaksızın bir araya gelmesi mümkündür.’ Kâdî 
Ebû Bekir Bâkıllânî’nin tercihi de budur.  20 

[315] “Bu itimâdın varlığını kabul eden 
 ilk grubun düşündüğü gibi itimâdların farklılığı görüşü-

nün bir uzantısı olan  iki zıddın bir 
araya gelmesinin imkânsızlığı nedeniyle 

25 

  
Bu açıktır. 

 Zira bu kimse taşta yukarı 
doğru bir itimâd ve taşı yukarı çekmek için kendisini bastıran bir meyil bu-
lur.  Birbirine mukavemet eden 30 

 itimâd ve 
 Şu halde o ipte iki yöne doğru iki itimâd bir araya gelmiştir. 

Böyle durumlar sayesinde tek bir cisimde altı yöne doğru itimâdların bir 
araya geldiği bilinir.”  
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[316] Sonra 
 yani itimâdlar çoğalır ama birbirlerine zıt 

değildirler ve dolayısıyla da bir araya gelebilirler deseydik bu söz Kâdî 
Bâkıllânî’nin tercih ettiği  
O halde itimâdlar hakkında üç görüş vardır: Birlik, zıtlıkla çoğalma ve zıtlık 5 

olmaksızın çoğalma.  

 

[317]  doğal olarak ayrışan 

10 

 hafiflik ve ağırlık 
 ve takipçileri, 

  

[318] Ashâbımızdan  
 O sözlerinin çoğunda   15 

Cevher-i fertlerden  
Çünkü cevher-i fertler, cinsdeştir ve dolayısıyla ağırlık ve hafiflik bakımın-
dan farklılaşmazlar.  cisimlerdeki 

  
Şu halde cisimlerde ağırlık ve hafiflik adı verilen bir araz yoktur.  20 

[319] 

 söz 
konusu civa ve sudaki cevher-i fert olan   
yani civa ve suyu  yani belirli bir tulum  Dolayısıyla  25 

o kaba dolan su ve civa parçalarının da eşit olması gerekir. 
 ya Kâdir-i Muhtâr’dan  

ya da bizim bilmediğimiz başka bir sebepten dolayı  
Bu takdirde suyun parçaları ile civanın parçaları eşit olmaz. Zira civanın 
parçaları, çok ve birbirine yapışık durumdadır ve bu sebeple aralarında ke-30 

sinlikle açıklık yoktur. Yahut civa parçaları arasındaki açıklık, suyun açıklı-
ğından daha azdır.  
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[320] Fakat bu görüş, yazarın şu sözüyle de işaret ettiği gibi, yanlıştır: Bu 
kabule göre boşluğun  
parçalarının  Zira varsayılan şudur: Onun ağırlı-
ğının fazlalığı, parçalarının fazlalığından ibarettir ve kuşkusuz bu da sudaki 
boşluk miktarıncadır.  suyun ağırlığından 5 

 su par-
çaları arasındaki bitişikliği gözleyen  

 10 

[321] 

 dış bir sebepten  Dış sebepten derken, 
konum ve işaret bakımından meylin mahallinden ayrışmış bir sebep kaste-
dilmektedir.  Buna örnek, yukarı doğru atılan 15 

taştır.  ve iradeden kaynaklanır 
 Buna örnek, insanın iradî hareketin-

deki meylidir.  Buna örnek ise doğası gereği aşağı 
inen taşın meylidir. Düşünen nefsin soyut olduğu görüşünü benimseyenlere 
göre nefisten kaynaklanıp onun bedeninde gerçekleşen meyil zorlamalı değil, 20 

nefsânîdir. Çünkü o, işaret bakımından bedenden ayrı ve ondan ayrışmış 
değildir. Şuurla birlikte olan meyil bir iradeden kaynaklanmadığında –
insanın yüzeyden düşmesi gibi- nefsânî olmaz.  bu 
delil sayesinde doğal, zorlamalı ve nefsânî kısımlarına sınırldır.  

[322]  hareketlerin  üç kısımla sınırlı oluşu, 25 

 Zira nabız hareketi, hayvânî ruhun havayla canlanması için 
açılma ve kapanmadan oluşan bir harekettir ve doğal hareket kısmına gir-
memektedir. Oysa söz konusu sınırlamanın zâhiri, doğal hareket kısmına 
girmesini gerektirmektedir.  hareketi 

30 

 Çünkü nabız hareketi,  
  



251

 

 

 

 



252  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

ne bir şuur ve iradeden ne de hareketlinin dışındaki bir sebepten kaynakla-
nır. 

 Diğer deyişle doğal hareketi yükselen ve inen kısımlarından ibaret 
görmezlerse nabız hareketi, sınırlanma yönünün de gerektirdiği gibi doğal 
olmaktadır. Çünkü bu takdirde burada doğal ile “hareketlinin dışında olma-5 

yan ve iradeyle yapmayan” anlamı kastedilmektedir. Bu durumda nabız, 
beslenme ve büyüme hareketleri, ilerde geleceği üzere, bu bağlamda kastedi-
len anlamıyla doğal hareket kapsamına girecektir.  

[323] Buna “tek bir doğa, muhtelif fiillerin kaynağı olamaz” şeklinde bir 
itiraz yöneltilemez ki “Suyun doğası, su yer altında olduğunda yükselmesini 10 

ve kaynamasını ve havada olduğunda düşmesi ve inmesini gerektirir. Dolayı-
sıyla atardamarın doğası, içinde bulunduğu ruha, giderilmesi için temiz ha-
vanın çekilmesine ihtiyaç duyulan sıcaklık iliştiğinde açılmayı ve çekilen 
havaya sıcaklık ilişip de ruha yük haline geldiği ve bu sebeple havanın çıkarı-
lıp yerine başka bir havanın alınmasına ihtiyaç duyulduğunda kapanmayı 15 

gerektirebilir.” şeklinde cevap verilsin. 
[324] Bazen şöyle denir: Nabız hareketi zorlamalı harekettir. Zorlayan 

ise ruhtur. Zira ruh, gıdasını yani havayı çeker ve onun fazlalığını atar. Bu 
nedenle de onun kabında, çekme sebebiyle açılma ve atma sebebiyle kapan-
ma meydana gelir. Denilmiştir ki, zorlayan kalptir. Kalp zorlamayı ya uzan-20 

ma ve çekilme yoluyla yapar ya da ardından getirme yoluyla yapar. Uzanma 
ve çekilme yoluyla yapması durumunda kalp açıldığında ruh, atardamarlar-
dan kalbe yönelir ve bu sebeple kalp kapanır. Kalp kapandığında ruh, atar-
damarlara yönelir. Bu durumda da kalp açılır. Ardından getirme yoluyla 
yapması ise ağacın hareketinin peşi sıra dal ve budaklarının hareketini getir-25 

mesi gibidir. Bu durumda atardamarların açılması, kalbin açılmasıyla ve 
kapanması da kalbin kapanmasıyla olur. Yine şöyle denilmiştir: Nabzın ha-
reketi, bileşiktir. Halbuki, sözü edilen kısımlarla sınırlanan, basît harekettir. 
Dolayısıyla nabız hareketinin bunun dışında kalmasıyla nakz yapılamaz.  

[325] 30 

 hatta onun ilkesinden 
 Çünkü doğal hareketin anlamı,  

yakın ilkesi doğal meyil olan şey demektir.  hareket 
 doğal meylin ilkesinden yoksun olan şey,   

mesela zorlamalı bir güçle  Zira 35 

daha önce geçen “mesafenin bir kısmını katetmek bütünü katetmekten  
önce gelir” prensibi gereğince bölünen mesafeyi anda katetmek imkânsızdır.  
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Varsayalım ki o zaman  Doğal  ilkesine  
o muharrik güçle  belirli  hareket eder ve hareketi 

 yani doğal meylin ilkesinin  mesafeyi 
 kateder. Bu daha çok zaman da 

 cismin  bir cisim, o mesafede aynı mu-5 

harrik güçle hareket eder ve  kateder.  
engel olan  Bu da varsayılan örnekte onda bir ora-
nındadır.  az  hızlılık ve yavaşlık bakı-
mından  Çünkü o ikisi [yani doğal meylin ilkesinden 
yoksun olan ile az meyilli olan] aynı mesafeyi aynı zamanda katettiler. 10 

 sorunla 
 

[326] Onlardan birinin bu makamda iki meseleyi birleştiren bir açıkla-
ması vardır. Bu açıklamanın özü şudur: Her hareket hızlılık ve yavaşlık ba-
kımından belirli bir sınırda bulunur. Çünkü hareket kaçınılmaz olarak bir 15 

mesafe ve zamanda gerçekleşir. O mesafeyi o zamanın yarısında ve katında 
kateden başka bir hareket varsayıldığında ilk hareket, birinci varsayıma 
göre ikinciden daha yavaş ve ikinci varsayıma göre daha hızlı olacaktır. 
Dolayısıyla her hareket mutlaka bir hızlılık ve yavaşlık sınırında gerçekleşe-
cektir. Şayet hareket nefsânî ise yani bir şuur ve iradeden kaynaklanıyorsa 20 

nefsin hareketin hızlılık ve yavaşlığını belirlemesi mümkündür. Şöyle ki: 
Nefis, hızlılık ve yavaşlık sınırlarından uygun bir sınırı tahayyül eder, nefis-
te bu sınıra göre meyil belirir ve hızlı veya yavaş hareket bu meyle bağlı 
olarak gerçekleşir. Şayet hareket doğal veya zorlamalı ise hızlılık ve yavaşlık 
sınırının belirlenmesi için bir engele ihtiyaç duyar. Çünkü doğa şuur sahibi 25 

olmadığından hareketin muhtelif sınırlarının doğaya dayanması mümkün 
değildir. Aksine doğa, zâtı bakımından doğal bir mekânda bulunmayı ister 
ve neredeyse mümkün olsa mesafeyi zaman dışında katetmeyi gerektirir. 
Zorlayıcı da böyledir. Onun tek bir güçle hareket ettirdiği varsayıldığında 
herhangi bir farklılığın gerçekleşmesine sebep olmaz. Hareketi kabul eden 30 

şeyde yani hareketli cisimde ise hiçbir engel bulunmadığında farklılık da 
bulunmaz. Dolayısıyla hareketin sınırını belirlemek için hareket ettiren 
şeyin etkisine direnen başka bir şey bulunmalıdır. Çünkü direnmediği 
takdirde onun hareket sınırlarından birini tayinde hiçbir katkısı olmaz.  
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Bu engel ise ya hareket edenin dışındadır ya da dışında değildir. Dışında 
olan, mesafedeki cisimlerin kıvamıdır. Hava ve suda olduğu gibi bu kıvamın 
incelik ve kalınlık bakımından farklılığına göre hareketin hızlılık ve yavaşlık 
bakımından sınırları farklılaşır. Dışında olmayan ise iç engeldir. Doğal hare-
kette ise içsel bir engel düşünülemez. Zira doğanın bizâtihî bir şeyi gerektir-5 

mesi ve bunun yanısıra bizzat onu engelleyen bir şeyi gerektirmesi imkânsız-
dır. Aksine içsel engel zorlamalı harekette düşünülebilir. Şu halde doğal ha-
reketin sınırının belirlenmesinde sadece dış bir engele ihtiyaç vardır. Zorla-
malı hareketin sınırının belirlenmesi ise buna ve de iç bir engele ihtiyaç du-
yar. Bu nedenle doğal ve zorlamalı hareketin her biriyle boşluğun imkânsız-10 

lığına istidlâl edilirken sadece zorlamalı hareketle hareketi kabul eden şeyin, 
bir doğal meyil ilkesinden yoksun olmadığına ve bu ilkenin de doğal veya 
nefsânî olmaktan daha genel olduğuna istidlâl edilir. Zira bu ikisinden her 
biri içsel bir engeldir. İradî harekete gelince bununla boşluğun imkânsızlığı-
na istidlâl etmek uygun değildir. Çünkü iradenin özel bir zamanı gerektiren 15 

sınırın belirlenmesinde katkısı olabilir. Bu durumda o zaman bütünüyle 
engelin karşısında olmaz ki engelin bölünmesine bağlı olarak bölünsün. Yine 
iç engelin varlığına dayanmaz ki, yazarın söylediği gibi, doğal meyilden yok-
sun olan şey, iradî hareketi kabul etmesin.  

[327]  hüküm:  cisim  bulunduğunda 20 

 doğal 
 ve mâkul değildir 

 ki bu, söz konusu doğal mekândan kaçış ve başka bir 
mekânı taleptir. 

 ki bu yanlıştır.  25 

[328]  istidlâl,  ve yeterli  
Çünkü o, ya o mekânı taleptir ya da ondan kaçıştır. 

 Zira o doğal mekâna doğru müda-
faanın ilkesi müdafaa olmaksızın mevcut olduğunda meydana gelmişin talep 
edilmesi durumu ortaya çıkmaz. Bu açıktır. 30 

[329] Şöyle denemez: “Biz elimizi yerin üzerine konulmuş bir taşın altına 
koyduğumuzda taşta aşağı doğru bir müdafaa hissederiz. Kuşkusuz taşın el 
onun altında bulunurkenki durumu, el onun altında olmadığındaki durumu  



257

 

 

 



258  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

gibidir. Dolayısıyla taş doğal yerindeyken onda müdafaa mevcuttur.” Çünkü 
biz şöyle diyoruz: O taş, doğal mekânında değildir. Bu ancak taşın ağırlık 
merkezi, âlemin ağırlık merkezine örtüştüğünde böyle olur.  

[330] Bunun açıklaması şudur: Ağır, bilfiil var olan parçalara sahip oldu-
ğunda onun parçalarından her birinin ağırlıktan bir payı vardır. Dolayısıyla 5 

parçalardan her biri, ağırlık merkezinin âlemin merkezine örtüşmesini amaç-
lar. Bu amaç ise yalnızca o ağırın bir parçası için gerçekleşir. Dolayısıyla da 
diğer parçalarda müdafaa bulunur. Ama ağırın bilfiil parçaları bulunmadı-
ğında onun ağırlık merkezi âlemin merkezine örtüştüğünde onda kesinlikle 
müdafaa bulunmaz. Müdafaa ne onun tamamında ne de parçalarında bulu-10 

nur. Tamamında bulunmaz, zira o, doğası gereği talep ettiği durumu bul-
muştur. Parçalarında bulunmaz, zira parçalar bilfiil mevcut değildir.  

[331]  da 
 zorlamalı meyil, tek  meyille 

15 

 Oysa taşın hacmi ve ağırlığı her iki durumda da eşittir. Ama 
birinci durumda doğal meyil, zorlayıcı sebebiyle gerçekleşen yabancı meyille 
bir araya gelmiştir. Bundan dolayı onun hareketi daha hızlıdır. Şöyle de 
denilebilir: Tek başına doğa, meyil mertebelerden birini meydana getirir. 
Zorlayıcı da böyledir. Bu ikisi bir araya geldiğinde ise her birinin tek başına 20 

gerektirdiğinden daha güçlü bir mertebeyi meydana getirirler. Bu sebeple de 
orada hem doğaya hem de zorlayıcıya dayanan tek bir meyil vardır.  

[332] Onlardan biri şöyle demiştir: “İki meyil, ancak cisim, kendisini 
engelleyen şeyle karşılaştığında bir araya gelebilir. Buna örnek taştır. Kuşku-
suz hava ona mukavemet eder ve mukavemet ettiği ölçüde durgunluk mey-25 

dana gelir. Dolayısıyla doğal meyille birlikte zorlamalı bir meylin meydana 
gelmesi yadırganamaz. Onun bir engeli bulunmadığında ise –mesela mesa-
fenin boş olduğunu varsaymamız durumunda- iki meylin bir araya gelmesi 
imkânsızdır. Çünkü doğa, engellerle karşılaşmadığında ma‘lûlünü olabilecek 
en mükemmel şekilde meydana getirir. Bu varsayıma göre doğal meyil, gü-30 

cün son sınırına ulaşmış olur. Bu durumda yabancı bir meylin doğal meyille 
söz konusu iki tarzdan birinde birleşmesi imkânsızdır.”  
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[333] Fakat bu görüş, yukarıda söylediğimiz şu kural gereği yanlıştır: 
“Tek başına doğa, meyil mertebelerinden birine güç yetirir ama ondan daha 
güçlüsüne güç yetiremez. Aynı şekilde zorlamalı meyil de tek başına sadece 
bir mertebeye güç yetirir. Ama ikisi bir araya geldiğinde daha şiddetli ve 
daha güçlü mertebeyi meydana getirirler veya her biri, güç yetirebileceği 5 

mertebeden daha güçlüsünü meydana getirir.  

[334]  Zorlamalı ve doğal meyil 
 meyille  iki 

meyil bir araya 
 Zira bir şeyde bir yöne doğru bir müdafaanın bu-10 

lunması ve bununla birlikte o yönden uzaklaşmanın bulunması imkânsızdır. 
Dolayısıyla yukarı doğru atılan taşta inmeye yönelik bir müdafaa olmaz. 

 meyille  Zira bir yöne doğru mü-
dafaanın ilkesi, başka bir yöne doğru müdafaanın ilkesiyle birlikte bulunabi-
lir. Hatta iki müdafaadan biri, diğerinin ilkesiyle birlikte bulunabilir. 15 

 yukarı doğru 
 Çünkü küçük, büyükten 

daha hızlıdır. 
 Bu ilke, hareket eden şeyin, harekete zorlayan şeyden aldığı bir güçtür ki 

bu güç, hareket eden şeyin temas ettiği ve delip geçtiği şeylerin darbeleri 20 

tarafından tüketilinceye kadar o şeyde bir müddet kalır. Hatta o ikisinde 
bilfiil zorlamalı müdafaa da vardır.  o ikisinde 

 hareketi kabulde  Şu halde iki yöne doğru iki 
müdafaanın ilkeleri bir araya gelmiştir hatta ikisinden biri, diğerinin ilkesiyle 
bir araya gelmiştir. Sen öğrenmiştin ki, ikisi arasındaki farklılık tabiata dayalı-25 

dır. Zira büyüğün tabiatı, engelleme bakımından küçüğün tabiatından daha 
güçlü ve şiddetlidir. Dolayısıyla o ikisinde doğal müdafaanın ilkesinin bulun-
ması gerekmez. Fakat ilkeyle tabiatın kendisi kastedilirse durum değişir. “Mü-
dafaanın ilkesi, onun yakın ilkesidir ve iki ilke bir araya gelirse iki müdafaa 
da bir araya gelir” sözüne gelince bunu men ederiz. Çünkü müdafaanın 30 

ilkesinin müdafaaya etkisi, ilkenin kendisinden başka bir şarta bağlı olabilir.  

[335]  meyildir. 
 ve ekleyeceğin  

Böylece nefsânî meylin ne olduğunu daha iyi kavrayacaksın.  



261

 

 

 



262  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

  

[336]  itimâd hakkındaki  
itimâdların doğal  itimâd 

inmeyi ve yüksel-
meyi gerektiren ağır ve hafif unsurlarda bulunan 5 

 yukarı 
doğru atıldığında  aşağı doğru hareket ettiği 
durumda  itimadı  ağır ve hafif  yani 
ön, arka, sağ ve sola  itimâdıdır. 

  10 

[337] Ebû Ali 
 itimâdların tamamı birbirine zıttır.” 

 Çünkü bu görüş, 
hareketler ile itimâdlar arasında bunları birbirine bağlayan herhangi bir illet 
olmaksızın benzerlik iddiasına dayanmaktadır. 15 

 diğer deyişle hareketlerin zıtlığından itimâdların zıtlığı 
 Zira bir sebepten, muhtelif şartlar bakımından birbirine zıt 

eserler çıkabilir. Mesela tabiat, doğal mekândan çıkma şartıyla hareketi ge-
rektirirken6 doğal mekânda bulunma şartıyla da sükûnu gerektirir. 

 iki yöne doğru  iki 20 

mekânda  cevher 
 harekete başladığı  mekândan 

 olan ve o yönde bulunan  Dolayısıyla da 
cevherin tek bir durumda birinci mekândan itibaren o iki yönde bulunan iki 
mekânda iki oluşa birden sahip olması gerekir. 25 

 Zira bedîhe, bir cevherin tek bir durumda 
iki mekânda bulunmasının imkânsız olduğuna hükmeder. 

 Çünkü bir yöne doğru itimâd, o yönde bulunan bir mekânda husûlü 
gerektirmez.  orta terimden yoksun analojik kıyas 30 

 ve ayrıca [birbirine kıyaslanan iki durum arasındaki] fark açıktır. 
[338]  Ebû Hâşim 

 itimâd 
 Ebû Hâşim  ve kimi zaman zıt olduklarını 

kimi zaman da zıt olmadıklarını söylemiştir.  –ki bu, zorunlu itimâdın 35 

mücteleb itimâda zıt olmamasıdır- 
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 Bu, taşın doğal zorunlu bir itimâdıdır. Ayrıca o taşta 
 bir müdafaa vardır ve  Bu 

ise taşın mücteleb itimâdıdır. Böylece taşta zorunlu itimâd, mücteleb itimâd-
la bir araya gelmiştir ve dolayısıyla ikisi arasında herhangi bir zıtlık yoktur.  5 

[339]  –ki bu, Ebû Hâşim’in zorunlu veya mücteleb itimâdların 
birbiriyle zıt olup olmadığı hakkındaki tereddüdüdür-  daha önce 
geçtiği gibi  eşit güçle  ve bu nedenle de hareket etmeyen 
bir 

 çeken kimse ipin kendisine karşı olan bu müda-10 

faasını . Kuşkusuz iki kişiden her biri ipin kendi yö-
nünün aksine doğru meylettiğini ve eğer ipi kendisine doğru çekmeseydi 
ipin bu meyille zorunlu olarak o yönün tersine doğru hareket edeceğini gö-
rür. Yazar şu sözüyle buna işaret etmiştir: 

 Şu halde ipte iki müctelep itimâd 15 

bir araya gelmiştir. 
 Çünkü 

ipi çeken iki kişiden her biri çekmesiyle diğerinin ipte kendi yönüne doğru 
meydana getireceği müdafaaya engel olmaktadır. Şu halde orada iki itimâdın 
bir araya gelmesi söz konusu değildir. 20 

[340] Mu‘tezile’nin ihtilaflarından 
 itimâd türleri arasında herhangi bir ayrım yapma-

dan  ve müc-
teleb itimâdın sürekli olmadığına hükmetmiş 

 Çünkü Ebû Hâşim’e göre zorunlu itimâd süreklidir.  25 

bütün türleriyle itimâdın sürekli olmadığına dair  
[341]  itimâd mesela aşağı yönde  

bir insanın atması sebebiyle aşağıya doğru hareket eden taşta meydana gelen 
itimâdda olduğu gibi  itimâd da aynı yönde  müc-
teleb itimâd, 30 

 en özel sıfatta ortaklık, süreklilik 
meselesinde itimâd türlerini ayrı ayrı değerlendiren 

 yani bütün sıfatlarda  Bu durumda Ebû Hâşim müc-
telebin de süreklilik hususunda zorunluya katılması sonucuyla yüz yüze kalır. 
Fakat bunun yanlışlığında Ebû Ali ve Ebû Hâşim görüş birliğine varmıştır. 35 

Dolayısıyla zorunlunun itimâdın da sürekli olmaması gerekir.  
Zikredilen özelliğin 
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 yani Ebû Hâşim’e göre nefsin en özel sıfatı,  veya mücteleb 
bir itimâd . Oysa ikisinden herhangi biri, zorunlu ve mücteleb ara-
sında ortak değildir. Dolayısıyla ilzâm yerini bulmamaktadır.  

[342]  gerekçe: Sesler, hareketler vb. 
 cinslerinde  Şu halde 5 

itimâdda da böyle olmalıdır. Buna göre makdûr yani mücteleb itimâd ile 
makdûr olmayan yani zorunlu itimâd arasında sürekliliğin imkânsızlığı hu-
susunda fark yoktur.  Sizin söylediğiniz, orta terimsiz 

 ibarettir. Çünkü varıp dayandığı yer, bizim için makdûr olan ile 
makdûr olmayan arasında sürekliliğin imkânsızlığı açısından farkın bulun-10 

maması hususunda itimâdlar ile sesler ve hareketler arasında benzerlik oldu-
ğu iddiasıdır. Oysa orada bunu gerektiren bir ortak illet yoktur. Zira sesler 
ve hareketlerin hususiyeti, ister makdûr olsunlar isterse olmasınlar süreklilik-
lerinin mutlak olarak imkânsızlığını gerektirebilir. Halbuki itimâdın hususi-
yeti mutlak olarak böyle olmayabilir. Bu takdirde zorunlunun sürekliliği 15 

mümkün olmakla birlikte müctelebin sürekliliği imkânsız olabilir.  

[343]  zorunlu itimâdların yani ağır ve hafif cisimlerdeki 
ağırlık ve hafifliğin sürekliliği hakkında 

 yani zorunlu itimâdların sürekliliğine 
 Zira duyumsama, renkler ve tatların 20 

sürekliliğine tanıklık ettiği gibi cisimlerdeki ağırlık ve hafifliğin sürekliliğine 
de tanıklık etmektedir.  

[344] Mu‘tezile’nin ihtilaflarından 
 

Yani iki zorunlu-doğal itimâd, iki illetin sonucudur. Bu illetler, yaşlık ve 25 

kuruluktur.  mesela  cismi 
 ateşe tutulmadan önce sahip olduğu  Mesela ahşap 

gibi  cismi  
ateş onda bulunan ve onun telifini muhafaza eden az miktardaki yaşlığı yok 
ederek  ve böylece onu dağıtıp kül haline getirir. 30 

 yaşlık ve kuruluğun 
sonucu olmayan 

 Buna göre civa, sudan kat be kat daha ağırdır. Oysa 
su, hiç şüphesiz civadan daha ıslaktır.  



267

 

 

 



268  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

[345] Ebû Ali el-Cübbâî’nin tutunduğu delilin 

 ki temastan önce bunlarda bulunan ağırlık ve hafiflik o ikisi-
ne dayansın.  yaşlık ve kuruluk 

 yüce Allah’ın âdetin cereyanı yoluyla yaratmasıyla 5 

 yani altın ile kirecin kendisinden olduğu şey, ateşin temasından  
her ne kadar ağırlık ve hafiflik bakımından farklı olsalar da   
birbirine eşit ve  Dolayısıyla Ebû Ali’nin vehmettiği gibi yaşlık ve 
kuruluğa dayanmazlar. Nasıl olur! Onun söylediği şey, uzun süre yakılan ve 
ıslaklığı bütünüyle giden kireçleşmiş taşlarda geçerli değildir. Çünkü  10 

bu taşlar, görüş birliğiyle hiçbir yaşlık barındırmadıkları halde duyunun 
tanıklığıyla ağırdırlar.  

[346] “Erime esnasında görünen  altın son derece 
 erimeden önce  su parçaları, 

 akıcı  katı 15 

 mevcuttur.”  ve 
duyulurlara güveni kaldırmaktır. Zira bu takdirde önümüzde akan nehirlerin 
olması ama onları duyumsamamız mümkündür. Bundan dolayı Üstad Ebû 
İshak el-İsferâînî şöyle demiştir: Eriyenin erimeden sonra ıslak olduğunu 
kabul etmiyoruz aksine o, kurluğunu devam ettirmektedir. Eriyene rağmen 20 

yaşlığı inkâr etmek, kuruluğu duyumsanan taşlarda yaşlık bulunduğu iddia-
sından daha uzak değildir.  

[347]  ahşap gibi 
 suyun 

 Zira ahşap parçaları seyrektir. Bu sebeple onların arasında hava girer, 25 

onlara asılı kalır ve suya batmalarını engeller. Suya batırıldıklarında yükselen 
hava onları yükseltir. Demir ise bunun tersinedir. Çünkü demir parçaları 
sıkıdır, hava onlara tutunamaz. Bundan dolayı suya batarlar.  

  



269

 

 

 



270  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

[348] Âmidî şöyle demiştir: Ebû Ali el-Cübbâî, altının civaya batması ve 
gümüş parçaları aralarına havanın gireceği şekilde seyrek olmamasına rağ-
men gümüşün civanın üstünde kalması durumlarıyla yüz yüze kalır. Yine 

 yani suyun üzerinde kalan cisimden 
 tek başına  suya 5 

 Çünkü ona göre hava doğası gereği yükselirken 
ahşap doğası gereği batar. Bu durumda ikisinden birinin diğerinden ayrılma-
sı ve ahşabın batıp havanın yükselmesi gerekmektedir.  

[349] Yazar şöyle dedi:  suyun üzerinde ka-
lan cisimdeki hava parçaları ile başka parçalar arasındaki  hava 10 

ile suyun üzerinde kalan parçalar arasındaki  yani hava ve 
diğer parçalara, 

 Yani suyun üzerinde kalan cismin hava parçaları ve başka parça-
lardan bileşik olması ve ondaki bileşimin de havanın diğer parçalardan ayrılma-
sını engelleyecek şekilde parçalar arasında tutunmayı gerektirmesi mümkündür. 15 

Yine havanın, ayrılmayı engelleyecek bir konumda, parçalar arasına girmesi 
mümkündür. Bu durumda söz konusu iki varsayımın herhangi birinden hava-
nın ayrılması ve diğer parçaların suya batması gerektiği sonucu lazım gelmez. 

[350]  Ebû Hâşim 
 Yani suya batma ağırlıktan, suyun üzerinde kalma ise 20 

hafiflikten dolayıdır.  kendisi 
açısından  olup biri, suya batmayı diğer su üzerinde 
kalmayı gerektirir ve havanın bunda hiçbir etkisi yoktur. 

 suya 
 ince yüzey haline getirilen demir 25 

 Eğer ağırlık mutlak olarak 
batmayı gerektirseydi farklılaşmazlardı. 

 Halbuki bir kilo ile bir 
ton arasında nispet yoktur.  

[351] Filozofların Ebû Hâşim’in savunduğu görüşle uyumlu bir sözü 30 

vardır. Yazar altıncı bahsin asıl maksadının, Mu‘tezile’nin itimâdlar hakkın-
daki ihtilaflarını açıklamak olduğu düşüncesine dayanarak filozofların sözü-
nü bu ihtilafların bir uzantısı yapmıştır. Dolayısıyla bu bahiste başkalarının 
sözlerini aktarmak ancak asıl görüşe bağlamak ve onun bir uzantısı yapmak 
yoluyla olabilir. Bu nedenle yazar şöyle dedi:  35 
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[352]  su ve cismin hacimlerinin eşitliğini 
varsaydığımızda  Çünkü o, suyun ağırlı-
ğından fazla olan ağırlığıyla suya baskın gelir, karşısına gelen suyu yırtar ve 
suyun  iner.  cisim hacim bakımından suya eşit olmasının yanı 
sıra 5 

 Bu durumda cisim ne suyun üzerinde kalır ne 
de suya tamamıyla batar.  cisim suyla aynı hacimde olmakla birlikte 

 Batan  kısım ise 
 yerine konulan bu suyun ağırlık bakımından 

 ve eşit  Bu durumda cismin suya giren mikta-10 

rının dışarıda kalan kısmının miktarına nispeti, o cismin ağırlığının suyun 
ağırlığının fazla gelen kısmına nispeti gibidir. Bu iki kısımdaki hükmün 
illeti, birinci kısma mukayeseyle bilinir. İyi düşün! 

[353] Bil ki, filozoflar şöyle demiştir: Yayvan demirin suya batmaması-
nın nedeni altından bol miktarda suyu uzaklaştırma ihtiyacından dolayıdır. 15 

Bol su ise yayvan demire boyun eğmez. Oysa yuvarlak demir böyle değildir. 
Yine şöyle demişlerdir: Katı cisimlerdeki hafifliğin sebebi, onlar arasına hava 
girmesidir. Mesela ahşap, havada durduğunda onun arasına girmiş hava 
parçalarının herhangi bir meyli olmaz. Ama ahşap suya konulduğunda hava-
nın doğal meyli yukarı doğru gerçekleşir. Şayet hava, ağır parçalara karşı 20 

güçlü ve dirençli olursa ahşabı üste doğru yiter; şayet buna güç yetiremezse 
onlardan ayrılamadığı takdirde zorla inmeye boyun eğer. Anlattıklarımızla 
açığa çıktı ki, Ebû Hâşim’in sözü, filozofların dediği şekilde yorumlanırsa 
ona yönelik sözü edilen iki itiraz düşer.  

[354] Sonra bil ki, doğrusu Eş‘arîlerin söylediğidir. Bu da şudur: Suyun 25 

üzerinde kalma, ancak yüce Allah’ın cisimde yarattığı sükûn sebebiyle olur. 
Bu sükûn onun bir mekânda bulunmasını gerektirir. Suya batma ise Allah’ın 
âdetin cereyanı yoluyla batan cisimde yarattığı hareketler ile su parçalarında 
yarattığı ayrılıklar sebebiyle olur. Kitapta bunu zikretmemiştir, çünkü bu, 
Eş‘arîlerin meşhur kaidesinden hareketle bilinmektedir. 30 
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[355]  Ebû Ali el-Cübbâî 

su 
 ve tek başına su üstünde kalması  

Çünkü ahşabın su üstünde kalmasının tek sebebi, havanın ona tutunmasıdır. 5 

Hava ise doğası gereği yükseldiğinden doğası gereği aşağı inenden ayrılması, 
böylece yükselenin su üstünde kalması ve alçalanın da batması gerekir.  

[356]  Sorun şudur: Bileşim veya 
konum, karşılıklı tutunmayı gerektirip ayrılmaya engel olabilir.  olur da 
söz konusu eleştiriye öğrenmiş olduğun karşı eleştiri yöneltilemez. 10 

 ayrılmayı ve yükselmeyi gerektiren , tam bir imtizaç 
veya ihtilat sayesinde niteliği kırılmıştır. Bu durumda hava ayrılmaz ki ahşap 
suya batsın.  

[357]  ve 
şöyle demiştir: Havanın ne yükselen ne de alçalan bir itimâdı vardır 15 

 muharrik sebepten dolayı  

 eğer  cismi 
hareket ettirip yükseltmeye gücü yetecek durumdaysa o 

 ondaki hava 20 

 

[358] ve çıkma, 
 ve sıkıştırma gücü 
 Ancak bu eleştiri de şöyle reddedilir: Tulum, 

daha büyük olduğunda küçük olan tulumdan daha hızlı yükselir ve daha çabuk 25 

çıkar. Oysa hiç kuşkusuz suyun daha küçük tuluma baskısı, tulumun zayıflığı 
ve direncinin azlığından dolayı daha güçlü olur. Bu takdirde onun daha hızlı 
çıkması gerekirdi. Halbuki böyle değildir. Şu halde o, daha büyükteyken yük-
selmeyi daha güçlü ve daha şiddetli gerektiren tabiatının gereğidir.  

[359]  Ebû Ali el-Cübbâî 30 

 doğurmayı   
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Zira el hareket etmediği sürece anahtar da hareket etmez. Dolayısıyla anah-
tarın hareketi, itimâddan değil elin hareketinden doğmaktadır. 

  
söz konusu doğurmayı gözlemleriz. Zira o sükûn, taşın hareketi olmadıkça 
meydana gelmeyecekti. Bu sebeple de taştaki itimâddan değil, taşın hareke-5 

tinden doğmuştur.  

[360] 
 hareket değil 

  Kendi başına dikili durabilecek 
10 

 direk o yöne doğru 
yaslanan kimse desteğin olduğu yöne doğru 

hareket etmese bile  Böylece biliriz ki, 
direğin hareketi söz konusu hareketten doğmamış bilakis itimâddan doğ-
muştur. Yazar şu sözüyle buna işaret etmiştir: Direğin  yöne doğru düşmesi, 15 

 

 cisimler arasında 
  

[361] Bu açıklama sorunludur. Çünkü orada zaman bakımından sonra-20 

lık bulunmamaktadır, aksine her ikisi de zaman bakımından beraberdir. 
Dolayısıyla tedâhül ortaya çıkmaz. Zât bakımından ise elin hareketi öncedir. 
Zira “el hareket etti ve peşisıra taş hareket etti” demek doğrudur ama bunun 
tersi doğru değildir. O halde elin hareketinin taşın hareketini doğurmuş 
olması mümkündür.  25 

[362] Basra Mu‘tezilesinden 

 Buna göre Ebû Ali el-
Cübbâî’nin tutunduğu delil, hareket ve sükûnun hareketten doğduğunu 
göstermekte ama bunların yalnızca hareketten doğduğuna delâlet etmemek-30 

tedir. Oğul el-Cübbâî’nin tutunduğu delil ise hareket ve sükûnun itimâddan 
doğduğunu göstermekte ama itimâddan doğmayla sınırlı olduğuna delâlet 
etmemektedir. Şu halde doğrusu hareket ve sükûndan her birinin itimâd ve 
hareketten doğabileceğidir.  
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[363] Doğurma/tevlîd görüşü –ilerde öğreneceğin üzere- yanlış oldu-
ğundan ona dayalı bu söz de yanlıştır. Fakat Âmidî doğurma görüşünün 
doğru olduğunu varsaymış, sonra da onların görüşlerini çürüterek Ebû Ali 
el-Cübbâî’ye karşı şöyle demiştir: “Anahtarın hareketi elin hareketini izlediği 
gibi elin itimâdını da izler. Anahtarın hareketinin elin hareketinden doğdu-5 

ğunu söylemek, elin itimâdından doğduğunu söylemekten evlâ değildir.  

[364] Şayet Ebû Ali el-Cübbâî ‘Hareket bir durumda müstakil olarak 
doğurmuştur. Bu durum şudur: Bir kimse elini hareket ettirse onun elinin 
hareketi, herhangi bir şeyden doğmaksızın doğrudan ondan kudret sayesinde 
çıkar. Elinin hareketinden de eldeki kıl ve tırnakların hareketi doğar. Bu 10 

takdirde anahtarın hareketinin elin hareketine isnadı, elin itimâdına isna-
dından evlâ olmaktadır.’ derse biz ona şöyle deriz: Niçin kıl ve tırnakların 
hareketi, elin üzerinde bulunan şeylere bitişikliğinden ötürü onlara yönelik 
itimâdı ve müdafaasından doğmuş olmasın! Bu takdirde hareketin kendi 
başına doğurduğu sâbit olmaz.”  15 

[365] Âmidî, Ebû Hâşim el-Cübbâî’ye karşı da şöyle demiştir: “Direğin 
onu iten bir yaslananın hareketi olmaksızın hareket ettiğini kabul etmiyoruz. 
Dolayısıyla da elin hareketinin ancak taşın hareketinden sonra olacağını 
kabul etmiyoruz. Aksine taşın hareketi elin hareketini izlemekle birlikte o 
ikisi zaman bakımından beraberdir.” Nitekim bunun tahkîki yukarıda geçti.  20 

[366]  Ebû Ali el-Cübbâî, hareket itimâddan de-
ğil yalnızca hareketten doğar esasına dayanarak, zorla 

 ve inerek 
 hareket 

hareketten değil, yalnızca itimâddan doğar esasından yola çıkarak söz konusu 25 

taş hakkında  taştaki  doğduğunu  Bundan 
dolayı da yazar şöyle dedi:   

[367] Sonra yazar şöyle dedi: ve gerekçesiz ter-
cih “zorla atılan taşın yükselişlerinde peş peşe 
gelen hareketlerden 30 

tamamıyla 
 zorla atılan taşın yükselen hareketlerinden her bir hareketinden  
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kesintisiz şekilde bir başka hareket doğması yoluyla 
 Taştaki düşen 

 hareketin  Yine mücteleb 
itimâdların her biri, son itimâdı değil, yükselen bir itimâd gerektirir sözü de 
gerekçesiz tercihtir.  5 

[368] İki görüşe yönelik itirazlarda 
 zorlamalı  zorlayıcı  

zira hareket eden şey, mesafede yırtıp geçmek durumunda olduğu havanın 
direncine ek olarak tabiatın direnciyle karşılaşır. 

 ki hükümlerinin eşit olması gereksin. Yükselen 10 

hareket, kendisinin benzeri olan yükselen bir hareketi değil, zıddı olan  
bir hareketi  bir zayıflık seviyesine ulaştığında  Çünkü 
şey, gaye bakımından güçlü olmadığı takdirde kendi benzerine etki edemez 
ama zayıf olsa bile zıddına tesir edebilir. Böylece Ebû Ali el-Cübbâî’yle ilgili 
keyfilik iddiası giderilmiş oldu.  15 

[369] Taştaki  hareketin  zorlayıcının ona verdiği 
 tabiatın ve yırtıp 

geçtiği havanın direnmesi sebebiyle  mücteleb 
itimâd  ve zorunlu itimâd da galip  zorunlu 
itimâd  İtimâdların doğurmasının cevabı, daha önce hare-20 

ketlerin doğurması hakkında geçen cevaptı. Şu halde el-Cübbâî’nin oğlu 
Ebû Hâşim’den de keyfilik giderilmiş oldu.  

[370] 

. Zira zorunlu itimâd, inen hare-25 

keti, mücteleb itimâd da çıkan hareketi gerektirir. Dolayısıyla da bu ikisin-
den sükûn doğmaz. Orada bu ikisinden başka bir şey yoktur ki sükûn ona 
dayansın. O halde asla sükûn yoktur.  yükselen 
ve inen hareketler arasında sükûn olmasını 

 başlangıçta  cisim 30 

yukarı  itimâd  cisim aşağıya 
 Çünkü mağlup, denge ve eşitlik sınırına ulaşma-

dıkça galip hale gelemez. Dengeye ulaştığı  Çünkü  
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bu takdirde ne inen ne de çıkan bir hareket düşünülebilir, zira iki itimâd 
eşitlik sınırındadır ve dolayısıyla ikisinden birinin diğerine üstünlüğü yoktur.  

[371]  Ebû Ali’nin kendi görüşünü desteklediği  istidlâl 
 Çünkü bu istidlâl, şu düşünceye dayanmaktadır: 

Yükselen ve inen hareketler, mücteleb ve zorunlu olmak üzere iki itimâddan 5 

doğmaktadır. İki hareket arasındaki sükûn ise iki itimâdın toplamından 
bunların eşitliği sebebiyle doğar. Oysa daha önce geçmişti ki, el-Cübbâî 
hareket ve sükûnun itimâddan doğmasını mümkün görmemektedir. İşte bu, 
yazarın şu sözünün anlamıdır: 

 Dolayısıyla onun bununla delil getirmesi 10 

mümkün değildir.  kendi esasıyla uyumlu şekilde 
 Mesela zorla atılan taşın hareketlerinden  taşın 

 aşağı 
 Mesela atma 

fiilinden doğan öldürme böyledir. Şu halde inen hareketin, kendisini doğu-15 

ran yükselen hareketten, sükûn aracılığıyla sonra gelmesi mümkündür.  

[372]  Yükselen hareketin 
inen hareketi doğuracağını mümkün gören kimse onun sükûnu doğurmasını 
da yadırgamamıştır. Çünkü birinci, ikinciden daha uzak bir ihtimaldir.  
Bunu mümkün görmeyen kimse ise söz konusu yadırgatıcı düşünceyi  20 

benimsememiştir. Denge meselesine gelince bazen şöyle denir: Mücteleb 
itimâdın bir anda galip olması ama hemen onun ardından gelen başka  
bir anda mağlup olması mümkündür ve dolayısıyla kesinlikle sükûn bulun-
ması gerekmez. 

25 

[373]  Yani katı-
lık cismin bir niteliği olup cisim bu nitelik sayesinde dokunan şeye  
karşı direnç göstererek onun tesirini kabul etmez ve onun altında etkilen-
mez. 

 Yazar  bu kaydı dikkate almıştır. Çünkü 30 

felek, filozoflara göre katılık özelliğinde olmakla nitelenmez. Zira her  
ne kadar felek, dokunandan etkilenmese ve onun tesirinde kalmasa da bu, 
unsurlardan oluşan cisim gibi kendisinde bulunan bir nitelikten dolayı değil  
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kendiliğinden böyledir. 
 yumuşaklık, 

 bu açıklamaya göre 
 çünkü o da vücûdîdir. 

[374] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Katılık ve yumuşaklık, dokunulur ni-5 

teliklerden değildir. Şöyle ki: Yumuşak cisim, dokunulan cisimdir. Dolayı-
sıyla orada üç şey vardır. Birincisi, yüzeyinde meydana gelen harekettir. 
İkincisi, o hareketin meydana gelmesiyle birlikte oluşan içbükeyin şeklidir. 
Üçüncüsü ise cismin ilk iki durumu kabul etme istidadıdır. İlk ikisi yumu-
şaklık değildir, çünkü onlar, gözle görülür. Oysa yumuşaklık gözle görülmez. 10 

Böylece yumuşaklığın üçüncü olduğu belirginleşmektedir ve yumuşaklık, 
istidatla ilgili niteliklerdendir. Katı cisim de böyledir. Onda bir kısım du-
rumlar vardır. Birincisi, tesiri kabul etmemedir. Bu, ademîdir. İkincisi oldu-
ğu gibi kalan şekildir. Bu, niceliklere mahsus niteliklerdendir. Üçüncüsü ise 
duyuyla idrak edilen direnmedir. Bu da katılık değildir. Çünkü şişirilmiş bir 15 

tulumda bulunan havanın direnci vardır ama katılığı yoktur. Aynı şekilde 
güçlü rüzgarda da direnme vardır ama katılık yoktur. Dördüncüsü ise etki-
lenmemeye yönelik güçlü istidâttır. İşte bu, katılıktır. Buna göre katılık, 
istidâtla ilgili niteliklerdendir.”  

20 

[375]  cismin dış yüzeyindeki 
 bir kısım parçaların tümsek bir kısmı-

nın ise alçak olması sûretiyle  
Bu açıklamaya göre pürüzsüzlük ve pürüzlülük, nitelik değil, konum katego-
risindendir.  pürüzsüzlük ve pürüzlülük, dokunma duyusuyla 25 

algılanan  ve sözü edilen eşitliğe ve eşitsizliğe tâbi-
dirler.  kâim oldukları da  Zira filozoflara göre 
arazın arazla kâim olması mümkündür.  

[376] Fahreddîn Râzî ’de şöyle demiştir: “Uy-30 

gun olan, dokunma duyusuyla algılananlardan sonra tatma duyusuyla algıla-
nanların zikredilmesidir. Fakat tadılanlar hakkındaki söz kısa olduğundan 
onu erteledik ve dokunulanların ardından görülenleri inceledik.”  
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[377]  Bunlar, bizzat görülenlerdir. 
, hareket ve sükûn, ayrılma ve 

bitişme, doğruluk ve eğrilik 
 Filozoflar, taraflar hakkında yani 

nokta, çizgi ve yüzey hakkında ihtilaf etmiştir. Kimileri bunların da bizzat 5 

görüldüğünü, kimileri ise vasıtalı olarak görüldüğünü söylemiştir.  

[378] Eğer “Bizzat görülen, sadece ışıktır, çünkü onun görülmesi başka 
bir şeyin görülmesine dayanmaz. Renk ise böyle değildir, zira renk ancak ışık 
aracılığıyla görülür, dolayısıyla da rengin görülmesi, birincil ve bizzat değil, 
ikincil ve bilarazdır” dersen ben şöyle derim: Bizzat ve bilaraz görülmenin 10 

anlamı, orada bir şeye ilişkin tek bir görmenin olmasıdır. Sonra o görmenin 
kendisi, başka bir şeye taalluk eder. Bu durumda söz konusu başka şey, ikin-
cil ve bilaraz olarak görülürken birincisi bizzat ve birincil olarak görülür. Bu, 
hareketin gemi ve gemideki yolcuda bulunmasına benzer. Biz ışıtıcı bir renk 
gördüğümüzde orada iki görme vardır. Birincisi, doğrudan doğruya ışıkla 15 

ilgili; diğeri ise aynı şekilde renkle ilgilidir. Her ne kadar bu diğer görme, 
birinci görmeyle şartlanmış olsa da durum böyledir. Bundan dolayı iki gör-
meden her biri, duyuda tam bir şekilde inkişaf eder. Şekil, hacim vb. ise 
böyle değildir. Çünkü bunlardan hiçbirine doğrudan bir görme taalluk et-
mez. Aksine cismin rengine doğrudan taalluk eden görme, aynıyla onun 20 

miktarına, şekline ve başka özelliklerine taalluk eder. Dolayısıyla onlar, başka 
bir görmeyle değil, sözü edilen o görmeyle görülmektedir. Bu nedenle onlar, 
duyuda ışık ve rengin inkişafı gibi inkişaf etmezler. Tarafların bizzat görül-
düğünü iddia eden kimse bunların rengin görülmesinden başka bir görüşle 
görüldüğünü düşünmüştür.  25 

[379]  Zi-
ra ışık ve renk tikellerini duyumsamak, bize onların mahiyetini öylesine bildi-
rir ki, sıcaklık bahsinde de geçtiği üzere, yapabileceğimiz tarifleri, doğru olma-
ları durumunda, bu bilgiyi karşılamaz. Bu ikisini tarif etmek amacıyla 

 –şeffaf olması bakımın-30 

dan denildi, çünkü ışık, şeffafın cisim veya başka bir şey olması bakımından 
yetkinliği değildir, aksine şeffaf oluşu bakımından yetkinliğidir. Işığın ilk yet-
kinlik oluşuyla kastedilen, onun arazî değil, zâtî bir yetkinlik olmasıdır- 
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 yani renk, görülmesi başka bir şeyin –ki bu, ışıktır-  
görülmesine dayanan bir niteliktir”, zira renk, aydınlanmadıkça görülemez. 

 Nitekim bu durum  
kapalı değildir. 5 

[380] Belki de zikredilen tariflerin amacı, ışık ve rengin daha iyi  
ayrışmaları için hususiyetlerine ve hükümlerine dikkat çekmektir. Rengin 
görülmesi, ışığın görülmesi şartına bağlı olduğundan her birini ayrı  
bir kısımda inceleyerek şöyle demiştir: 

 10 

[381] Işık, ilerde geleceği üzere, rengin görülmesinin veya varlığının  
şartı olmasına rağmen renkleri ışıklardan önce incelemiştir, çünkü rengin 
bizim nezdimizdeki cisimlerde varlığı daha çoktur.  kısımda üç 

 15 

[382] Kadîmlerden  kesinlikle , 
bütün renkler tahayyüldedir. 

 aktır ve zikredilen durumdan başka onun aklığının hiçbir sebebi 20 

yoktur.  havanın karıştığı ve ışığın nüfuz ettiği donuk, küçük ve 
şeffaf parçalardan ibarettir. Bu nedenle orada aklık olduğu tahayyül edilmek-
tedir. Toz halini alıncaya dek  bir aklık görülür. 
Halbuki o ikisinin küçük parçaları bir araya geldiklerinde birbirlerinden 
etkilenmez ki, orada bir renk meydana gelsin.  –bir diğer nüsha-25 

da şeffafın-  bir beyaz görünür. Oysa bu yer aklığın meydana 
gelmesine en uzak yerdir. Bu örnekler kitabın başında geçmişti.  

[383] Demişlerdir ki  ve o, hava-
nın ve ışığın cismin derinliğine nüfuz etmemesidir. 

 tahayyülünü  Yani su cisme 30 

ulaşıp da onun derinliklerine nüfuz ettiğinde oradan havayı çıkarır.  
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Suyun şeffaflaştırması ise havanın şeffaflaştırması gibi değildir ki ışık yüzeyle-
re nüfuz etsin. Bu sebeple yüzeyler karanlık kalır ve orada karalık olduğu 
tahayyül edilir. Yine  Bu durum, suyun, 
karalık tahayyülünü gerektirdiğini göstermektedir. 

 cisimden kesinlikle  Bu durum onun 5 

gerçek olduğunu gösterir.  Çünkü ak, bütün renkleri 
kabul eder. Bütün renkleri kabul eden ise onlardan yoksundur. Buna şöyle 
itiraz edilmiştir: Cisimden gitmemesi, onun gerçek olduğunu göstermez. 
Zira onun tahayyül edilmesinin sebebi, bir kısım cisimlerin gereği olabilir. 
Mesela gençliğin karalığı, ihtiyarlıkla gider. İksir erbabı, bakırı, kireçleştirici 10 

kurşun ve yükseltici arsenikle ağartmaktadır. Yine aklığın gitmesi, onun 
tahayyülî olduğunu göstermez. Zira onun gerçek ve ayrık olması mümkün-
dür. Bir şeyi kabul edenin ondan yoksun olması gerekmez. Aksi halde onun-
la nitelenmesi imkânsız olur ve onu kabul edemezdi.  

[384]  yani Tabiiyyât’ın dördüncü fenninin 15 

sekizinci makalesinde mizacın tâbileri faslında  
tahayyülî yoldan  Bu durumda 
ona göre aklığın hiçbir sûrette gerçek bir renk olduğu sâbit olmamıştır.  

[385]  yani ’in üçüncü ma-
kalesinde  şöyle demiştir: Aklık tahayyülden başka bir yolla da 20 

 şeffaf olmakla 
birlikte  ve ateşte kaynatıldıktan  pişir-
mekle   ve genleşme  ki 
onda aklık bulunduğu tahayyül edilsin.  önceki ha-
linden  Bunun yegane nedeni, ondan hava parçalarının çık-25 

masıdır. Yine ona hava parçaları girse ve onu aklaştırsaydı bu, onu dondur-
maz, pıhtılaştırırdı.  

[386]  –ki bunu hile ehli kullanır- 

 Böylece sirke son derece şeffaflaşır. 30 

 bu saf sirkeye önce  Sonra su, adeta 
gözyaşı gibi oluncaya dek onda merdarsenik ikinci kez pişirilir ve son derece 
saflaşır. Zira karışım katılaşır, kesilmiş süt gibi, son derece 
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 aklaştıktan sonra  aklaşmasının nedeni 
 Aksi halde aklaştıktan sonra kurumaz-

dı. Oysa aklaştıktan sonra kurumuştur. Bu durum, o takdirde toprak unsu-
runun çokluğuna delâlet etmektedir.”  

[387] ’de şöyle denilmektedir: “Bu iki su birbi-5 

rine karıştıktan sonra şeffaf çözelti onda katılaşır ve ağarır. Bunun nedeni, 
bir şeffafın parçalanması ve ona hava girmesi değildir. Çünkü o, daha önce 
sirkede parçalanmıştı. Yine bunun nedeni, parçaların birbirine yaklaşması da 
değildir ki bir kısmının ışığı diğerine yansısın. Kuşkusuz alkali suyunun 
keskinliği, daha ayrıştırıcıdır. Aksine o, dönüşüm yoluyla gerçekleşir. Şu 10 

halde her aklık, onların söylediği tarzda değildir.”  

[388] Bir kimse şöyle diyebilir: Bu iki gerekçeye göre aklık tahayyülü-
nün bilmediğimiz başka bir sebebi olabilir. Çünkü varsayılan şey, duyuya  
güvenilmeyeceğidir. Aksi halde karın gerçekten ak olduğu yargısı zorunlu 
olur.  15 

[389]  Cisim 
aklıktan griye, sonra  yönelir. Sonra kararıncaya kadar böyle 
devam eder. İşte bu, yalın yoldur. Sanki cisim başlangıçta zayıf bir karalığa 
sahiptir, sonra karalık onda saf kara oluncaya dek azar azar artmaya devam 
eder. Cisim aklıktan başlar kırmızıya, sonra  sonra 20 

karalığa varır. Aklıktan başlar yeşile döner, sonra  sonra da 
siyaha döner.  

[390] İbn Sînâ şöyle demiştir: “Bu yollar, yalnızca ara renklerin kendi-
sinden birleştiği şeyin farklılığı nedeniyle farklılaşır. Sadece aklık ve karalık 
olması ve aklığın aslı da bazı tarzlarda dönüşüme uğrayan ışık olduğu takdir-25 

de aklıktan başlayıp karalığa gitmenin yalnızca bir yolu olabilir. Bu  
yolda sadece karalığın aklıkla karışması ölçüsünde güçlülük ve zayıflık bakı-
mından farklılık gerçekleşir. Orada muhtelif yolların bulunduğu düşünüle-
mez. Çünkü bu yolların varlığı, karalık ve aklıktan başkasının karışmasına 
dayalıdır. Söz konusu karışma da görülenden gelmesi gerekir. Halbuki  30 
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şeyler arasında görülen olduğu sanılan hiçbir şey yoktur ve karalık, aklık ve 
bunlardan bileşenler ışıktan ibarettir. Işık ise karalık ve aklıktan başka bir şey 
kabul edilirse renklerin birleşmesi ve yolların çoğalması mümkündür. Çünkü 
sadece karalık ve aklık karıştığında yol, bozarmadır, başkası değildir. Şayet 
üstünde güneşin parladığı bulut ve ateşin karıştığı kara dumanda olduğu gibi 5 

karalığa ışık karışırsa bu durumda eğer karalık ışığa baskınsa kırmızı olurken 
eğer karalık mağlup durumda olup orada aydın bir aklık baskınsa sarı olur. 
Şayet sarılık, parçalarında parlaklık olmayan bir karalığa karışırsa yeşil mey-
dana gelir” ve ayrıntısı aşağıda gelecek şekilde devam eder.  

[391] Yazarın  bu ara renklerin 10 

 sözü, bizim İbn Sînâ’dan naklettiğimiz açıklamaya işaret  
etmektedir.  

[392]  yani 
ışık parlak ve kara bir cisimden başka bir cisme yansıdığında ışığın yansıdığı 
cisim kara olmaz.  söylendiği gibi 15 

 Çünkü bu takdirde söz 
konusu renkler, şeffafın karanlıkla karışması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 
Yansıma ise karalıktan değil, şeffaf parçalardan olmaktadır. Dolayısıyla sade-
ce ışıktan ibaret olan aklığın yansıması gerekmektedir. Halbuki bu, kesinlik-
le yanlıştır.  20 

[393] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Bu iki gerekçe de sorunludur. Çünkü 
orada, gerçekte varlıkları bulunmasa bile, muhtelif niteliklerin duyumsanma-
sına sebep olan farklı şeyler olabilir. Nitekim bu, bir renk hakkında müm-
kün olmuştur.” 

[394]   25 

aklığı  Dolayısıyla alçı ve kirecin aklığının sebebi, pişirmenin bu  
ikisinde bir genleşme ve parçaların dağılmasını meydana getirip de  
ışıtıcı havanın bunlara karışması değildir. Aksi halde ezme ve öğütme,  
onlarda pişirmenin yaptığını yapardı. Aksine alçı ve kirecin aklığının  
sebebi pişirmenin onlara ağarmayı gerektiren bir mizaç vermesidir.  30 
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İbn Sînâ şöyle demiştir: “Bu gerekçelerle açığa çıkmıştır ki, şeylerdeki aklık 
gerçekte ışıkla değildir. Sonra biz, ışıtan havanın aklaştırmada bir etkisinin 
olduğunu reddetmiyoruz.” 

[395] Yazar şöyle dedi:  İbn Sînâ  suyun 
köpüğü vb. 5 

 ve duyuya olan güvenin bütünüyle kalkmasıdır. Burada bir 
bahis vardır: İbn Sînâ aktardığımız sözünde zikredilen örneklerde duyulur 
olanın, mevcut bir şey olduğunu ifade etmiştir ki bu, yansıyan ışıktır. O,  
bu ışığın özel bir yolla meydana gelen bir aklık olduğunu söylemiş ve şöyle 
demiştir: “Bundan başka bir aklık olup olmadığına gelince henüz onun 10 

imkânsızlığını ve varlığını bilmiyorum. İlerde bu anlam hakkında daha  
derinlikli bir açıklama gelecektir.” İbn Sînâ bu sözle aklığın başka bir yolla 
da meydana gelebileceğini gösteren beş gerekçeye işaret etmiştir. Böylece 
ortaya çıkmıştır ki, aklık, o örneklerde aklık adı verilen ışıktan başka  
bir şeydir. Bunda ne bir safsata ne de duyuya güvenin kalkması söz konusu-15 

dur. Fakat İmâm Râzî, âdeti olduğu üzere, İbn Sînâ’dan naklettiği sözlerde 
kendisine itiraz alanı açmak için tasarruf eder. Onu izleyenler de bu hususta 
onu taklit eder.  

[396] Bundan dolayı kitabın yazarı şöyle demiştir: 
20 

 Yani İbn Sînâ’nın zikrettiği örneklerde aklığın olmadığını men et-
mek ve her ne kadar orada rengin meydana gelişini izleyen bir mizaç olmasa da 
ışıtıcı havanın şeffaf parçalarla karışmasının aklığın meydana gelme sebeple-
rinden biri olduğunu söylemektir. Söylediğimiz  şey, 

25 

 Zira filozofların görüşü, renklerin karanlıkta ortadan kalkma-
sını ve ışık onların mahalline vurduğu zaman meydana gelmelerini gerektirir. 
Buna göre mesela kandil karanlık evden çıktığında evdeki eşyanın renklerinin 
ortadan kalkmasını ve kandil tekrar getirildiğinde eşyanın kaybolan renklerin 
benzerleriyle renklenmesini gerektirir. Çünkü onlara göre ma‘dûmun iadesi 30 

imkânsızdır. Kuşkusuz bu, aklığın herhangi bir mizaç olmaksızın havanın 
karışımıyla şeffaf parçalarda meydana gelişinden daha da uzaktır.  

[397]  bir kısmı 
 renkler  bu ikisinin çeşitli tarzlarda 

  35 
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Üzerinde güneş parlayan  ateşle karışık  
ak ve kara sadece kendileri değil de  karışırlarsa karalık genel 
olarak ışığa baskın olması durumunda  ve baskınlığın güçlü olması 
durumunda  karalığa  mey-
dana gelir.  yani sarıya açık  yeşil 5 

 karışırsa ; yeşil, karayla karıştığında koyu kerrasi renk meyda-
na gelir. Kerrâsi  karayla karıştığında 

 Sonra nil rengine kırmızı karıştığında erguvani renk meydana 
gelir. Diğer renklerin durumunu da buna kıyasla.  

[398] Renklerin varlığını kabul edenlerden 10 

 Bu beşi basît renklerdir.  
bu beş rengin  Çünkü 
söz konusu beş renge sahip cisimler iyice ezildiği, sonra birbiriyle karıştığın-
da bu karışımdan karışan şeylerin miktarına bağlı olarak muhtelif renkler 
ortaya çıkar. Nitekim duyu buna tanıklık etmektedir. Bu durum, diğer renk-15 

lerin de bunlardan birleşik olduğunu göstermektedir.  

[399]  beş rengin çeşitli şekillerde birleştirilmesi, 
 Bu nitelikler, sizin de belirttiği-

niz gibi, muhtelif renklerdir. Bu beşi dışında renk olan 
 yani bunların birleşiminden  gerek  20 

gerekse yokluğunu  Çünkü orada tekil 
bir nitelik olması ve bu niteliğin de basît bir renk olması mümkündür. Yine 
söz konusu beş rengin dışındakilerin tamamının onlardan birleşmesi müm-
kündür. O halde bu hususta duraksamak gerekir.  

25 

[400]  filozofların   
kendinde  onda 

 Çünkü  
bu durumda onun varlık şartı yoktur.  karanlıktayken 

 karan-30 

lıkta  Bizim  görmememiz  kendinde 
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 onu görmeye  
Zira orada başka bir engel yoktur.  karanlık 

 –bu kimse bir ateş yakar da ateşin ışığı onun üzerine düşerse- 
 karanlık olmasına rağmen 5 

 Nasıl olur da karanlık, ademî bir durum olmasına 
rağmen görmeye engel olabilir? 

[401] Çoğunluk arasında 
 varlığının değil, 

 ve kesin 10 

olarak bilinen  kendinde 
 Buna göre karanlıkta görmemenin nedeni, görmenin 

şartının olmamasıdır, ne görmeyi engelleyen şeyin varlığıdır ne de rengin 
yokluğudur. Mağara 

15 

 Bundan dolayı oturan 
kimse, dışarıda ateşle aydınlanan kimseyi görür.  

[402]  ışığın rengin varlığının şartı olduğuna delil getirmek 
için 

 Buna göre her ne zaman ışık daha güçlü olursa renk de daha 20 

güçlü olmakta ve her ne zaman ışık daha zayıf olursa renk de daha zayıf ol-
maktadır.  Zira 
biricinin kalkmasıyla ikinci de ortadan kalkmaktadır.  tama-
mıyla  bütünüyle  
söz konusu tabakalar zımnındaki  ışık tabakalarından ibaret olan 25 

şartları ortadan kalktığı için  ve dolayısıyla 
mutlak rengin de ortadan kalkmasını , zira genel ancak öze-
lin zımnında var olabilir. Rengin karanlıkta var olan ama duyuyla idrak edile-
meyen bir tabakası bulunduğu ve mutlak rengin de bu tabaka zımnında var 
olması muhtemel olduğundan İbnü’l-Heysem 30 

 demiş ve söylediği şeyin sezgiye muhtaç olduğunu ve 
dolayısıyla da başkasına delil olamayacağını itiraf etmiştir. İlaveten bir kimse 
şöyle diyebilir: Işıkların mertebelerine göre farklılaşan şey, ışık şartına bağlı 
olan görmedir yoksa rengin kendisi değildir. Bu durumda ışıkların güçlülüğü 
ve zayıflığına bağlı olarak görmenin açıklık ve kapalılık bakımından dereceleri 35 

vardır ama görülenden ibaret olan renk aynı hal üzere varlığını sürdürür.  
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[403]  ister renklerle 
isterse başkalarıyla ilgili olsun  meşieti doğrultusunda 

 filozoflar ve 
Mu‘tezile’nin dikkate aldığı  Nitekim bu husus, Al-
lah’ı görme bahsinde gelecektir. 5 

 Dolayısıyla sana düşen, bütün bahislerde 
Ehl-i Hakk’ın kaidelerine tutunmaktır.  

[404]  
Buna göre karanlık ve aydınlık arasındaki zıtlık, yokluk-meleke tekâbüllüğü-10 

dür.  karanlık 
 üzerine ışık vuran 
 yani dışarıdakinin oturanı görmemesidir. Her iki taraftan da zik-

redilen bu durumun  karanlığın 
 Çünkü böyle olsaydı o ikisi arasında görmenin enge-15 

li bulunduğundan birbirlerini kesinlikle göremezlerdi. Şu halde belirginleş-
mektedir ki, karanlık ışığın bulunmamasıdır. Bu takdirde mağarada oturanın 
görülmesinin şartı bulunmadığından o, görülmemektedir. Oysa dışarıdaki-
nin görülme şartı bulunduğundan o görülmektedir. Bundan dolayı, o ikisi-
nin durumu farklılaşmaktadır.  20 

[405] Yazar şöyle demiştir:  mutlak olarak ışık veya 
göreni kuşatan ışık değil de  görmenin 

 göreni kuşatan karanlık veya mutlak karanlık değil 
 bu söz,  Bu takdirde karanlık, engel teşkil 

eden mevcut bir şey olur. Bununla birlikte belirtildiği üzere mağarada oturan 25 

ile dışarıdaki kimsenin durumları, görme bakımından farklılaşır.  

[406] Karanlığın ademî bir durum olduğu şöyle de delillendirilir:  
Biz cisme başka herhangi bir sıfat nispet etmeden onun aydınlıktan  
yoksun olduğunu varsaydığımızda onun hali, havada duyulur bir  
durum olarak tahayyül edilen bu karanlıktan ibaret olur. Halbuki  30 

orada duyulur bir durum yoktur. Nitekim biz gözümüzü kapattığımızda  
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bizim halimiz zifiri karanlıkta gözümüzün açık olduğu halimiz gibidir. Kuş-
kusuz biz gözümüzü kapattığımız esnada göz kapaklarımızda hiçbir şey gör-
meyiz, hatta bu durumda hiçbir şey görmediğimizden karalık gibi niteliği 
gördüğümüzü tahayyül ederiz. İşte karanlığı duyulur bir durum olarak ta-
hayyül ettiğimizde de durum böyledir.  5 

[407] 
 yıldızlar ve uzaktaki ateşler gibi 

 ve görülen ama gündüz görülmeyen  Bunun nedeni, ka-
ranlığın bunların görülmesinin şartı olmasıdır.  

[408] 10 

 ışıktan 
 ve onu idrak eder. Duyu gündüz güçlü ışıktan etkilendiğinden zayıf 

ışıktan etkilenmez ve dolayısıyla onu idrak etmez.  eve bir menfezden ışık 
vurduğunda  çünkü bu 15 

durumda insanın gözü güneşin ışığına mağlup olur ve dolayısıyla tozu du-
yumsamaya güç yetiremez. Oysa insan evdeyken durum farklıdır. Zira bura-
da insanın gözü güçlü bir ışıktan etkilenmez. Bu sebeple de zayıf bir ışıkla 
aydınlanan tozu idrak eder. Kavrayışlı bir kimseye kapalı değildir ki, en uy-
gunu, bu ayrıntıyı ikinci maksadın ardından üçüncü maksat yapması, sonra 20 

da karanlığın ademî oluşununa ilişkin açıklamayı üçüncü maksadın ayrıntısı 
yapmasıydı.  

25 

[409] Önceki 
 

[410]  Işıktan ibaret  
olan  küçük cisimler,  gözle  ki bu durumda  
ışık, duyulur olmaz. 30 
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 Çünkü daha aydınlık olan şey, daha açıktır.  

[411]  görülen cismin altındaki cismi 
örtmesi,  Zira renkli cisimler, arkalarındaki şeyleri 5 

örter, çünkü gözün ışınları o cisme nüfuz edemez.  cisimler 
, gözün nuru bunlara nüfuz eder ve onların ardındakilerle bağlantı 

kurar.  ve şeffaf cam 
 

[412] Bazen buna şöyle cevap verilir: O eğer duyulur bir cisim olsaydı 10 

onun çokluğu, altındakileri duyumsamanın güçlü oluşunu gerektirmezdi. 
Çünkü duyu onunla meşgul olmaktadır. O çoğaldığında duyunun onunla 
meşguliyeti de artmakta ve dolayısıyla onun ardındakinin duyumsanması 
azalmaktadır. Nitekim sözü edilen yüzey çok kalın olduğunda altındakine 
perde olmaktadır. İnce olanlarından ise yalnızca zayıf gözler yardım almak-15 

tadır. Güçlü gözlerde durum tam aksidir, çünkü o, güçlü gözlerin onun 
ardındakini görmesine perde olmaktadır.  

[413]  ışık  Çünkü 
onun kesinlikle iradesi olmadığı gibi onun zorlayan bir zorlayıcı da yoktur. 

 doğal hareketi, tek  ışık 20 

 aksine sadece bir yönden gelirdi. 
 Çünkü ışık, cisimler üzerine çeşitli ve farklı yönlerden düşmektedir.  

[414] Buna şöyle itiraz edilmiştir: Işığın farklı yönlerde hareketi gerekti-
ren farklı tabiatlara sahip cisimler olması mümkündür. Evet, ışığın mutlak 
olarak tek bir hakikat olduğu kesinleşirse bu delil geçerli olur.  25 

[415]  yani ışığın cisim olmadığını 
 eve  bir anda  

nur olduğu varsayılan  cisim, gerek kapamadan önce gerekse kapamadan 
sonra evden  Bu açıktır.  Aksi halde 
bir cismin iki cisim arasına girip birini yok etmesi durumu ortaya çıkar. Yine  30 
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bulunduğu hal üzere de devam etmez.  görülen  yok olur 
ki  Çünkü ışık veren şeyin karşısında olmaktan mey-
dana gelen ve onun ortadan kalkmasıyla da ortadan kalkan o nitelik, ışıktır. 
Bunun bir kısım cisimlerde gerçekleştiği ortaya çıktığına göre bütün cisimler 
de gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Çünkü farklılık bulunmadığı kesindir.  5 

[416]  yani yeryüzü ve ona bitişik 
şeyler  dünyaya feyzeden nurun dördüncü felek-
ten yeryüzüne dek  latif lahzada  Bu 
hareket, feleklerin katedilebileceğini düşünen kimseye göre imkânsız değildir, 
aksine tıpkı cismin kendisiyle başka bir cisim arasına girilmesiyle ortadan 10 

kalkmasının yadırganması gibi yadırganır. Bu sebeple yazar bu iki gerekçeyi 
müstakil deliller yapmamış, daha önce anlatılanların destekçileri yapmıştır. 
Çünkü yadırgama, kesin bilgiye ulaşmanın amaçlandığı duruma delil olamaz.  

[417]  ışığın cisim olduğuna 
 güneş ve kandil gibi yüksekte bulunan 15 

 ve her inen de hareket eder.  Diğer de-
yişle aydınlatıcı ışığı izler ve Güneş ve kandilde olduğu gibi onun hareketine 
bağlı olarak hareket eder. Işık  parlak olduğu takdirde bu 
cisim  diğer bir cisme  Yansıma ise bir harekettir. O halde bu üç 
gerekçe göstermektedir ki, ışık hareketlidir.  20 

[418]  hiçbir hareketi yoktur aksine onun 
 ve yanlış bir tahayyül  tevehhümün sebebi ise ışı-

ğın ışık veren cismin  bulunan alıcıda  Bu 
nedenle ışığın hareket ettiği ve karşısındakine ulaştığı vehmedilmektedir. 

 o şeyde meydana gelmesi, mesela güneş gibi  bir ışıta-25 

nın karşısında olmasın  yukarıdan aşağıya doğru 
 Halbuki bu, yanlıştır. Zira ışık aşağı doğru in-

seydi onu mesafenin ortasındayken görebilirdik. Öyleyse doğrusu, onun 
karşıda bulunan bir alıcıda aniden meydana geldiğidir.  karşıdaki ci-
simde  ve ona olan paralelliğine 30 

 o paralellik ortadan kalkıp da başka bir alıcıya geçtiğinde 
ışık birinciden zâil olur ve diğerinde meydana gelir. Bu sebeple 

 ve birinci cisimden diğerine geçtiği  
Işık, bizzat ışıtanın karşısında meydana geldiği gibi  yani kendisine 
başkasından ışık gelen şeyin   35 
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başkasıyla ışıyan bu  ışığın, ışıyan bu şeyin karşısındaki şeyde, 
diğer deyişle ışığın kendisine yansıdığı cisimde 

 ışığın  ışıyandan ışığın kendisine yansıdığı şeye doğru 
 ve hareket içinde olduğu  Şu halde onların ışığın hare-

ket ettiğine dair zikrettiği üç gerekçenin de yanlışlığı ortaya çıkmıştır.  5 

[419] Yine  delillerini temelden nakz etmek için 
 Zira gölge, hareket eder ve her neye aitse onun intikaliyle intikal 

eder.  Şayet bu eleştiriyi “Göl-
genin hareketi yoktur, aksine paralelliklerin değişmesine göre bir yerden zâil 
olup başka bir yerde meydana gelmektedir” şeklinde cevaplarlarsa şöyle de-10 

riz: Işıkta da durum böyledir.  

[420] Işığın cisim olmasının yanlışlığının  cisim olma-
dığını aksine cisimdeki 

 ve şunu iddia etmiştir: Mutlak 
zuhur, ışıktır; mutlak gizlenme karanlıktır; bu ikisi arasındaki ise gölgedir. 15 

Işığın mertebeleri de bu iki uca yakınlık ve uzaklığa bağlı olarak değişir. 
Buna göre duyu, o mertebelerinden bir mertebeye alıştığı sonra da zuhuru, 
birinciden daha güçlü bir mertebeyi gördüğünde orada bir parıltı ve  
ışıltı olduğunu sanar. Oysa durum böyle değildir. Orada daha tam bir şekil-
de zuhur etmiş olan renk üzerine ilave bir nitelik yoktur. Bu takdirde ışık, 20 

farklı mertebelerde zuhur eden renkten ibarettir, renk üzerine zâit bir mev-
cut nitelik değildir. 

[421] Şayet onlara “Biz aydınlık renk ile karanlık renk arasındaki  
farkı idrak ediyoruz” şeklinde itiraz edilirse şöyle derler: Bunun sebebi iki-
sinden birinin gizli diğerinin açık olmasıdır, aydınlık renkle birlikte var olan 25 

başka bir nitelik değildir. Onlardan biri, bu hususta o kadar ileri gitti  
ki şöyle dedi: “Güneşin ışığı, onun renginin tam bir zuhurundan ibarettir. 
Onun zuhuru güçlendiği ve son sınıra ulaştığında gözleri öylesine kamaştırır 
ki renk gizlenir. Fakat bunun nedeni, rengin kendinde gizli olması  
değil, gözün son derece açık olanı algılamaktan acizliğidir.” Bu, onların gö-30 

rüşlerinin anlatımıdır.  
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[422]  görüşü kabul eden kimse  deği-
şik mertebelerde , onu zuhûr kelime-
siyle ifade etmiş ve ona ışık adını vermiştir.  bu yenilenen şeyden 
ibaret olan ışık,  Çünkü o, sürekli bir durumdur. 
Bundan dolayı onun görüşü çürümektedir. 5 

 Zira karalık, aklık ve diğer renkler kimi zaman ışık verir ve 
aydınlatır. Kuşkusuz renkler, mahiyette ortak değil, farklıdırlar. Dolayısıyla 
ışık, renklerin kendisi olamaz.  

[423] Onların görüşünü çürüten bu  o gö-
rüşü  Senin de kabul ettiğin  şey, 10 

 Dolayısıyla ışık, renge ilave bir şey olamaz.  

[424] Ancak bu düşünce sorunludur. Çünkü bu takdirde renklerin ışığın 
güçlenmesine bağlı olarak yavaş yavaş yenilenmesi gerekir. İster varlıkta peş 
peşe gelsinler isterse de mahalde bir araya gelsinler farketmez. Halbuki her 
ikisi de onlara göre yanlıştır.  15 

[425] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Işık rengin zuhurudur diyenler şayet 
ışık rengin sebebi olduğu için ışığı rengin zâtına ilave bir nitelik yapmışlar ve 
ona zuhur adını vermişlerse bu, lafzî bir tartışmadır. Şayet bu zuhurun nisbî 
bir halin yenilenmesi yani rengin duyu nezdinde zuhuru olduğunu iddia 
etmişlerse bu yanlıştır. Çünkü ışık, nisbî olmayan bir durumdur. Dolayısıyla 20 

onun nisbî halle açıklanması doğru değildir. Şayet ışığı, yenilenen renkten 
ibaret yapmışlarsa bu durumda ışık rengin zuhurudur sözlerinin hiçbir an-
lamı yoktur.”  

[426]  çünkü mahiyet bakımından birbirinden farklı şeylerin zâtî veya 
arazî bir durumda  Bu takdirde hakikatleri farklı 25 

 yani farklı mertebeleri bulunan zuhurda 
ortaklıkları mümkündür.  

[427] Ancak bu eleştiri gerçekten zayıftır. Çünkü kastedilen, aklıktaki 
ışığın mahiyet bakımından karalıktaki ışığın misli olduğudur. Nitekim duyu 
da buna tanıklık etmektedir. Halbuki o ikisi kesinlikle mahiyet bakımından 30 

mütemâsil değildir. Dolayısıyla bu ikisinden her birinin ışığı onun kendisi 
değildir, aksine ona ilave bir durumdur. Bu iki gerekçe yanlış olduğuna göre  
  



313

 

 

 

 

 

 



314  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

söz konusu düşünceyi ileri süren kimseye verilecek  cevap 
 

Çünkü onun rengi yoktur. Aynı şekilde karanlıkta suya ışık düştüğünde 
onun ışığı görülür ama onun rengi görülmez. Çünkü rengi yoktur. O halde 
renk olmaksızın ışık var olmaktadır. Nitekim renk de ışık olmaksızın var 5 

olmaktadır. Zira kara ve başka renkler kimi zaman ışımayabilir. Yine ışık, 
rengin ta kendisi olsaydı onun bir kısmı diğerine zıt olurdu. Halbuki bu 
yanlıştır. Çünkü ışığın mukâbili yalnızca karanlıktır.  

[428] “Işık rengin zuhurudur, renge ilave nitelik değildir. Fakat duyu 
daha önce geçtiği üzere en düşükten en yükseğe çıktığında orada bir parıltı 10 

ve ışıltı olduğunu zanneder” diyen kimse  ışık 
 ateş böceği ve kendi gözü gibi 

 Bu ışıltı, karanlıkta aydınlık görünür ama kandil varken onun ışığı 
görülmez.  Kandilin güçlü bir ışık verdiği görünür ama 
onun ışığı, Ay’ın ışığında yok olur.  Ay ışıtır ama Güneş var-15 

ken onun ışığı yoktur.  O, ışıtmanın zirvesindedir ve onun 
ışığında bütün diğerlerinin ışığı yok olur.  yani güçlü ışık olduğunda 
zayıf ışığın ortadan kalkmasının 

 nefsü’l-emir bakımından 
 Aksine duyu karanlıkta zayıfladığı ve geceleyin 20 

parlayanın da bir miktar zuhuru bulunduğundan, o zuhurun onun rengine 
ilave bir nitelik olduğunu zannetmiştir. Sonra kandilin ışığıyla güçlendiği ve 
parlayana baktığında gözün zayıflığı zâil olduğu için onun parıltısını gör-
memiştir. Kandil ve Ay’ın açıklaması da böyledir. Şu halde açığa çıkmıştır ki, 
söz konusu şeylerin ışıkları, onların renklerinin duyu nezdinde zuhur etme-25 

sinden ibarettir. Nitekim onların zevali de renklerinin duyu nezdinde giz-
lenmesinden ibarettir. Bu nedenle ışık, renge ilave bir nitelik ve rengin zuhu-
ru değildir.  

[429]  yani örneklemedir. 
 söylediğiniz  duyunun güçlü ve zayıf oluşuna bağlı olarak  30 

idraklerin güçlülük ve zayıflık bakımından farklı oluşlarında 
 Ama ışığın renge ilave mevcut bir nitelik ve  

onun zuhuru olmadığını göstermez. Zira daha önce geçmişti ki duyu,  
güçlüden etkilendiği esnada kendinde var olan zayıftan etkilenmez.  
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Dolayısıyla mesela parlayanın kendi renginden başka bir ışığı olabilir ama bu 
ışık, kandil ışığında görünmez.  

[430]  Yani ışık ismi, ışıtan ci-
simde meydana gelen niteliği ve başkalarını kuşatan şey anlamında kullanıl-5 

dıktan sonra bazen özel olarak bu anlamda kullanılır.  ay dışında-
ki yıldızlar ve  Çünkü bunlar kendiliklerinden aydınlıktırlar ve ışık-
larını başka bir ışıtandan almazlar.  
bu başkası zâtı gereği ışıtması durumunda  güneş ışığıyla 
aydınlanan  Işık ve nur birbirinin mukâbili olarak kulla-10 

nıldığında bunlarla sözü edilen iki anlam kastedilir. 
7

 Buna ör-
nek, tan ağardığında ve gün batımının ardından yeryüzünde meydana gelen 
şeydir. Çünkü bu şey, güneş aracılığıyla ışıyan havadan alınmıştır. Bir diğer 15 

örnek, güneşle aydınlanan ayın karşısında bulunması nedeniyle yeryüzünde 
meydana gelen şeydir. Buna göre ışık, ya cismin zâtından kaynaklanır ya da 
başkasından alınmıştır. Bu başkası ise ya kendiliğinden ışımaktadır ya da 
başkası nedeniyle ışımaktadır. Şu halde onun üç mertebesi vardır. Bazen 
gölge, ışıyan havadan dolayı meydana gelen şey olarak açıklanır. Bu durum-20 

da ayın karşısında olmak nedeniyle yeryüzünde meydana şey gölge kapsamı-
na girmemektedir. Bazen ışık, birici ve ikinci kısımlarına ayrılır. Buna göre 
birinci ışık, kendi başına ışıyan şeyin karşısında bulunmaktan dolayı meyda-
na gelen ışıktır. İkinci ışık ise başkası nedeniyle ışıyanın karşısında bulun-
maktan dolayı meydana gelen ışıktır. Bu durumda zâtî ışık, hem birinci hem 25 

de ikinci ışığın dışındadır.  

[431]  güçlülük ve zayıflık bakımından farklı pek çok 

 Duvarların iç yüzeylerinde meydana gelen gölge, diğer iki-
sinden daha güçlü ve şiddetlidir. Çünkü o, yanlarına düşen güneşin karşısında 30 

bulunmaktan dolayı aydınlanan şeylerden alınmıştır. Sonra evde meydana 
gelen gölge, depoda meydana gelen gölgeden daha güçlüdür. Çünkü birincisi,  
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güneşle ışıyandan, ikincisi ise birinciden alınmıştır. Dolayısıyla bu gölgelerin 
durumları, hazırlayıcılarına bağlı olarak güçlülük ve zayıflık bakımından 
farklılaşmıştır.  

[432]  evde  güçlülük ve 
zayıflık bakımından  gölge  Delik ne 5 

kadar büyük olursa evde meydana gelen gölge de o kadar şiddetli ve güçlü 
olurken delik ne kadar küçük olursa gölge de o kadar zayıf olur. Evdeki göl-
ge güçlülük ve zayıflıktaki mertebeleri bakımından 

 mertebeleri  sonsuz şeylere  yani 
sayılmayacak kısımlara  sözü edilen örnekte deliğin küçüklüğü 10 

sebebiyle  bütünüyle 
 Zira daha önce geçtiği üzere karanlık, ışıma özelliğine sahip şey-

de ışığın yokluğudur.  

[433] Yazarın bu meseleyi burada ele almasının nedeni şudur: Onun 15 

ikinci maksatta zikrettiği gölge mertebeleri, havanın ışıkla nitelenmesi üzeri-
ne kuruludur.  ışıkla nitelenmeyi 

 Hava ise basît olduğu için renge sahip değildir. Dolayı-
sıyla hava, ışığı kabul etmez çünkü onun şartına sahip değildir. Bir kimse 
“daha önce geçtiği üzere ışık, filozofa göre, rengin varlığının şartıdır; eğer 20 

renk, ışığın da şartı olsaydı kısırdöngü olurdu” diyebileceğinden yazar şu 
sözüyle bunun cevabına işaret etti: Işık ve renkten 

 bunda 
 Zira daha önce öğrendiğin gibi ayrılma her 

iki taraf açısından da imkânsız olabilir.  25 

[434] Men eden kimsenin sözünü 

 genel olarak renkli oldukları için ışığı 
kabul eden duman, toz ve buhar parçalarını barındırmayan 30 
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[435] İmâm Râzî bunu şöyle reddetmiştir: Bu, havanın ne kadar saf 
olursa gündoğumundan önce ve günbatımından sonra havada ve duvarla-
rın aralarında meydana gelen ışığın da daha zayıf olmasını; havadaki buhar 
ve toz ne kadar çok olursa onun ışığının da daha güçlü olmasını gerektirir. 
Oysa durum bunun tersinedir. İmâm Râzî, havanın aydınlandığına başka 5 

bir yönden de delil getirmiştir. Buna göre hava ışıkla nitelenmeseydi gün-
düz vakti güneşin yönüne ters yönde bulunan yıldızların görülmesi gere-
kirdi. Çünkü yıldızlar, ışığını korumaktadır. Bu takdire göre duyu, yıldız-
ların duyumsanmasını engelleyen daha güçlü ışıktan etkilenmezdi.  

[436]  hava ışıkla  10 

 Fakat hava kesinlikle duyumsanmamaktadır. Dolayısıyla  
hava ışıkla nitelenmemektedir. 

 Bu durumda sadece  
ışıkla nitelenmek, zayıf ışıkla nitelenen şeyin görülmesinde yeterli olmaz. 15 

 bütünüyle  suyun ve şeffaf taşların renginden 
daha zayıf olacak şekilde son derece  Zayıf  
olması durumunda renk -şayet havanın ışığı kabulünün şartı yapılırsa- hava-
nın ışığı kabulüne yeterli olmakla birlikte havanın görülmesinde  
yeterli olmaz.  20 

[437]  bir kısım aydınlık 
 cisimlerden 

 parlayan şeye,  güneşin zâtından kaynaklanan 
parıltı ve ışıltısında olduğu gibi  bu takdirde  25 

 güneşin karşısında bulunan aynanın parıltı-
sında olduğu gibi  bu takdirde  

 Buna göre şua ve ışık, cisim için zâtî iken ışıltı ve nur, başkasından 
alınmıştır.  30 
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[438] Duyulurların   
seslere ilişen niteliklerden ibaret olan  Üçüncü türün 

 

5 

[439] Ses harfin iliştiği şey olup doğal olarak onu öncelediğinden yazar 
sesi harfin önüne aldı.   

[440] Ses, her ne kadar diğer duyulurlar gibi bedîhî olarak tasavvur edilse 
de  yakın veya uzak 10 

 Ses   
yani havanın dalgalanmasıdır. Bu, sesin yakın sebebidir.  sesin 

 Oysa bu ikisi, sesin uzak sebepleridir. İşa-
ret ettiğimiz üzere , tarife muhtaç değil-
dir ve onların vehmettiğinden de farklıdır. Çünkü dalgalanma, dokunmay-15 

la duyumsanabilir. Nitekim şiddetli ses, bazen dalgasıyla işitme kanalına 
çarpar ve onu bozar. Bazen gök gürültüsünün dağları dağıttığı olur. Yüksek 
kalelerin yıkımında çoğunlukla boru seslerinden yardım alınır. Halbuki ses 
kendinde dokunulabilir değildir. Yine dalgalanma bir harekettir. Oysa ses 
böyle değildir. Vurma, temastır ve dağıtma da parçalamadır. Halbuki ses 20 

bunlardan hiçbiri değildir. Aynı şekilde vurma ve sökmeden her biri,  
renk aracılığıyla görülür. Oysa hiçbir ses, gözle görülemez. Sesin 

 bu  belirli bir havandan 
başlayan  intikal 

 Dolayısıyla o, havuzun ortasına bir 25 

taş atıldığında suyun havuzda dalgalanmasına benzer bir durumdur. Yazar, 
dalgalanmayı sesin yakın sebebi yapmıştır, çünkü sözü edilen dalgalanma 
meydana geldiğinde, ses de meydana gelir ve ortadan kalktığında ses de orta-
dan kalkar. Zira biz, boğazdan veya yapay aletlerden çıkan havanın dalga-
lanması devam ettiği sürece sesin devam ettiğini ve o dalgalanmanın  30 
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kesilmesiyle sesin de kesildiğini görürüz. Aynı şekilde tasın çınlamasında  
da durum böyledir. Çünkü o, sakinleştiğinde hava dalgalarının kesilmesiyle 
kesilir.  

[441] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Sen farkındasın ki, iki şeyin birlikte 
gerçekleşmesi yalnızca zan ifade eder. Oysa mesele yakînin arandığı mesele-5 

lerdendir. Dahası ses ve dalgalanma birlikteliği burada tam değildir. Varlık 
bakımından tam değildir, çünkü elin hareketiyle hava dalgalanabilir ama 
orada ses olmaz. Yokluk bakımından tam değildir, çünkü sizin söylediğiniz 
şey, dalgalanmanın bulunmadığı bütün durumlarda değil, sadece bir kısım 
durumlarda sesin de bulunmadığını gösterir. Dolayısıyla ses ve dalgalanma 10 

birlikteliği, zan da ifade etmez.”  

[442] Bazen şöyle denir: Bir kısım tikellerin, keskin zihinlerin güçlü sez-
gisiyle birlikte, tümevarımı sesin hava dalgalanmasının özel bir şekilde sonu-
cu olduğuna ilişkin kesinlik verir. İlmî meselelerin çoğunda da durum böyle 
olup onlarda isabetli sezgiden yardım alınır. Bu nedenle de kesin olarak bi-15 

linmesine rağmen başkasına karşı delil olamaz.  

[443] 
 Bu ikisi dalgalanmanın sebebi olmuştur 

 çarpan veya çarpılan  şiddetle 
 çıkan bu havanın  Böy-20 

lece orada söz konusu dalgalanma meydana gelir. Dalgalanmaya boyun eğ-
meyecek bir havada  havalar bu şekilde çarpışır ve dalgalanır. 
Dalgalanmaya boyun eğmeyen havada ise ses durur ve ötesine geçmez. 

 ortasına  Şu halde çarpmadan kaynaklanan dal-
galanma, dağıtmadan kaynaklanan dalgalanmadan daha geniş olsa da çarp-25 

ma ve dağıtmadan her biri, havanın dalgalanmasının sebebidir.  

[444] Onlardan biri şöyle demiştir: Çarpma ve dağıtma sebebiyle dalga-
lanan hava, ses çıkaran şey yere bitişik olması durumunda, tabanı yerde ve 
başı yukarıda bir koni biçimindedir. Ses çıkaran şeyin yüksek bir yerde oldu-
ğu varsayıldığında orada tabanları birbirine örtüşen iki koni meydana gelir. 30 

Bu tasvirden yönlere göre sesin ulaştığı yerler bilinir. Vurma ve dağıtmada 
şiddetin dikkate alınmasının nedeni şudur: Sen mesela yün gibi bir cisme  
  



325

 

 

 

 



326  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

yumuşak bir şekilde vursan veya aynı şekilde onu dağıtsan orada hiçbir ses 
meydana gelmez. Denilmiştir ki vurma ve dağıtmayı sesin doğrudan sebebi 
yapmamışlardır ki dalgalanma ve kulağa ulaşma, sesin kendinde varlığının 
değil, sesi duyumsamanın sebebi olsun. Zira vurma, ulaşma iken dağıtma, 
ulaşmamadır. Her ikisi de anda gerçekleşir. Dolayısıyla vurma ve dağıtmanın 5 

sesin sebebi olması mümkün değildir. Çünkü ses, zamanda gerçekleşir.  

[445] Ancak bu açıklama şöyle reddedilmiştir: Dalgalanma, eğer anda 
gerçekleşiyorsa onu zamanda gerçekleşen sesin sebebi yapmışlardır; eğer 
zamanda gerçekleşiyorsa anda gerçekleşen vurma ve dağıtmayı onun sebebi 
yapmışlardır. Dolayısıyla her halükarda anda gerçekleşenin zamanda gerçek-10 

leşenin sebebi yapılması kaçınılmazdır ve sebep, tam illet veya tam illetin son 
parçası olmadığı takdirde bunda hiçbir mahzur. Zira bu takdirde zamanın 
anda var olması gerekmez.  

[446]  hava  15 

Böylece ses, işitme gücüne ulaşması nedeniyle işitilir.  ses, duyudan 
uzakta olmasına rağmen 

 Zira ilerde öğreneceğin üzere 
görülen şey, görme gücünden uzakta olmasına rağmen onunla görme gücü 
arasındaki taalluktan dolayı görülür. Kastedilen şudur: Sesi duyumsamak, 20 

sesi taşıyan havanın işitme kanalına ulaşmasına dayalıdır. Ancak bunun an-
lamı, tek bir havanın dalgalanıp sesle nitelenmesi ve bu sesi işitme gücüne 
ulaştırması değildir, bilakis, sesle nitelenmiş o havanın yanındaki şey de dal-
galanır ve sesle nitelenir. İşitme kanalında hareketsiz duran hava sesle dalga-
lanıp niteleninceye kadar bu böyle devam eder ve o zaman işitme gücü idrak 25 

eder. Biz  sesi duyumsamak, sesi taşıyan havanın 
işitme gücüne ulaşmasına dayalıdır dedik. 

[447]  uzun 
 yerleştiren  yüksek sesle 

 o insan  orada bulunanlardan 30 

 İşitmeyenler, konuşana işiten o insandan daha yakın olsalar bile bu 
böyle olur. 
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 Bu nedenle 
ses, yalnızca o insanın işitme kanalına ulaşır ve sesi ondan başkası duymaz. 

[448] 
 Sesin geldiği kimseye nispetle rüzgarın estiği yönde 

bulunan kimse uzakta bile olsa onun sesini işitir. Rüzgarın estiği yönden 5 

başka bir yönde bulunan kimse öncekiyle aynı mesafede olsa bile onu işite-
mez. Bunun nedeni, rüzgarın sesi taşıyan havayı çevirip estiği yöne doğru 
hareket ettirmesidir. Bu durum göstermektedir ki sesi işitmek, sesi taşıyanın 
işitme gücüne ulaşmasına dayanlıdır.  

[449]  sesin 10 

 oduna  vurulur 
vurulmaz onunla birlikte meydana gelen 

 bizim kulağımıza ulaşıncaya dek 
  15 

[450] İmâm Râzî bunlara şöyle itiraz etmiştir: Söz konusu üç gerekçe, 
birlikte gerçekleşmeye [deverân] racidir. Çünkü gerekçelerin sonucu şudur: 
Sesi taşıyan havanın ulaşması gerçekleştiğinde işitme de gerçekleşir ve  
gerçekleşmediğinde işitme de gerçekleşmez. Bu ise yalnızca zan bildirir.  
Daha önce geçtiği üzere böylesi durumlar, kesinlik bildirmek için bir sezgiye 20 

muhtaçtır.  

[451] Muhalif, sesi duyumsamanın sesi taşıyan havanın duyuya ulaşma-
sına dayanmadığına şöyle  son derece kalın 

 Duvarın bütün yönleri kuşattığı varsayılsa bile durum 
böyledir. Bu işitmenin, sesi taşıyan havanın işitene ulaşması sebebiyle olması 25 

mümkün değildir. Çünkü hava, özel bir şekil almadan özel nitelikle  
nitelenmez. Söz konusu duvarın son derece dar gözenekleri 

 –ki bu şekil sayesinde hava özel nitelikle nitelenir  
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ve o niteliği duyuya ulaştırır- sesi taşıyan 
 Eğer işitme, ulaşmaya dayalı olsaydı burada kesinlik-

le işitme dünülemezdi.  

[452]  işitmenin  havanın, dalgalanmanın uzantısı olan 
sesten ibaret  Havanın,  özel sesten 5 

ibaret olan nitelikle  dar 
 Sesi taşıyan havanın özel bir şekil 

almış olduğunu söyleyen kimse, bununla mecazi olarak o havanın belirli 
niteliğiyle nitelendiğini kastetmiştir; yoksa onun gerçek bir şekilde şekillen-
diğini kastetmemiştir ki havanın mevcut şeklinin koruduğu sürece o göze-10 

neklere nüfuz etmesi düşünülmesin.  

[453] Bazen duyumsamanın, ulaşmaya dayanmadığına şöyle delil getiri-
lir: Sessiz harfler yalnızca hudûsa geldikleri esnada varlık kazanırlar. Dolayı-
sıyla onları taşıyan hava bize ulaşmadan önce bizim onları işitmemiz gerekir. 
Oysa ulaşmanın niteliği hakkında anlattıklarımızdan bunun yanlış olduğu 15 

açıkça ortaya çıkmaktadır.  

[454] Bazen de şöyle delil getirilir: Bir kelimenin harflerini taşıyan şey, 
ya tek bir havadır ya da birden çok havadır. Birinci olması durumunda o sesi 
yalnızca bir kişinin işitmesi gerekir. İkinci olması durumunda ise bir kişinin 
o sesi pek çok defa işitmesi gerekir. Buna şöyle cevap verilir: O harfleri taşı-20 

yan birden çok havadır. Fakat bir işitene ulaşanın tek bir hava olması müm-
kündür. İşitene ulaşanın birden çok olduğu varsayılırsa işitmenin ilk başta 
ulaşma şartına bağlanması mümkündür. Bu durumda da daha sonrakilerde 
işitmenin şartı ortadan kalkar.  

25 

[455]  işitme kanalının  bir  
kelâmcının vehmettiği gibi 

 Söz konusu kelâmcı şöyle vehmetmiştir: “Çarpma veya  
sökmeden kaynaklanan dalgalanma, işitme kanalının bitişiğindeki havaya 
ulaştığında bu havanın dalgalanması sebebiyle ses meydana gelir  30 
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ve sesin işitme kanalının dışında dalgalanan havada herhangi bir varlığı yok-
tur.”  yani ses dışta bulunmayıp da yalnızca işitme kanalı içinde 
mevcut olsaydı  asla  Çünkü ses yalnızca işitme 
kanalında var olduğunda onu yalnızca hiçbir yön izinin bulunmadığı o du-
rumda idrak edebilirdik. Bu takdirde sesin hangi yönden bize ulaştığını idrak 5 

edemememiz gerekirdi.  ve kendi-
sine ulaşan  biz dokunulan o şeyin  elin dokunma-
sıyla  ve onun hangi yönden bize geldiğini bilemeyiz. Halbuki 
biz, bazı vakitlerde seslerin yönlerini idrak ediyoruz. Dolayısıyla sesin işitme 
duyusuna ulaşmadan önce mevcut olması ve onun yönünü ayrıştırmak için 10 

orada bir idrak edenin bulunması gerekir. Bu takdirde sesin bizden uzak 
olması gerekmez ki sesi duyumsamak, onu taşıyan havanın bize ulaşması 
şartına bağlıdır hükmümüz geçersiz olsun. Aksine bize çok yakın ve dolayı-
sıyla ulaşmış olması mümkündür. Çünkü biz ulaşma ile onun hakikatini 
değil o hakikati içeren ve yakınlıkta onun hükmünde olan şeyi kastediyoruz. 15 

 yani sesin işitme kanalının dışında mevcut olmasından 
 ses  sesi  Çünkü sesler işitme kanallarının 

dışında olmasaydı ve mekânlardan gelmeleri bakımından idrak edilmeseydi 
onları yakınlık ve uzaklık bakımından ayrıştıramazdık.  

[456] Bu ikinci delil, sesin işitene yakın veya uzak mekânında idrak 20 

edilmesine dayandığından ilk bakışta duyumsamanın ulaşma şartına bağ-
lanmasıyla çelişmektedir. Fakat  yazarı [Ebu’l-Berekât el-Bağdâdî] 
şöyle demiştir: “Biz bildik ki bu idrak, ilk olarak, dalgalanan havanın işitme 
kanalının boşluğuna çarpmasıyla meydana gelir. Bu nedenle de ses, daha 
uzak mesafeden daha uzun zamanda ulaşır. Lakin sadece işitme kanalına 25 

çarpan havada bulunan sesi idrak etmekle yönün, uzaklık ve yakınlığın far-
kına varamayız. Aksine bunlar, gelen eserin geldiği mesafe ile onun geldiği 
mesafede bulunan havadaki kalıntısının izlenmesiyle meydana gelir.” 

[457] el-Bağdâdî öyle demiştir: “Hasılı, bizim farkında olmadığımız esnada 
bize çarpan bir hava gelir. Böylece biz havadaki sesi, işitme kanalında bulundu-30 

ğunda idrak ederiz. Bu ise yön idrakini vermez. Sonra biz, bunun ardından  
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teemmül ederek onun izini süreriz ve idrakimiz, bize gelenden onun yönü ve 
başlangıç noktasına doğru ondan öncekine ve daha öncekine varır. Şayet 
gelen bir şey kalmışsa bu şey kesilip ortadan kalkıncaya dek onu idrak ede-
riz. Bu takdirde geleni, geldiği yeri, onun mevcut kalıntısını, yönünü, gel-
diği yerin uzaklık ve yakınlığını, geride bıraktığı dalgaların gücünü ve za-5 

yıflığını idrak ederiz. Eğer mesafede başlangıca dikkatimizi çeken hiçbir 
eser kalmadıysa uzaklığın ölçüsünü yalnızca kalıntının ölçüsü kadar bilebi-
liriz. Bundan dolayı havanın yükseklerinden bize ulaşan gök gürültüsü ile 
bize daha yakın olan değirmen gürültüsünü uzaklık bakımından ayırama-
yız. Ama birisi bizden bir metre, öteki iki metre uzaklıkta bulunan görme-10 

diğimiz iki adamın sözlerini uzaklık bakımından ayırırız. Çünkü biz onla-
rın konuşmalarını duyduğumuzda birinin daha yakın diğerinin daha uzak 
olduğunu biliriz.” İmâm Râzî demiştir ki: “Bu açıklama, bu hususta yapabi-
lecek en ileri açıklamadır.”  

[458] Geriye bir bahis kaldı: Farzet ki işiten, kendisine ulaşan şeyden 15 

ondan öncekinin ve daha öncekinin izini sürüyor. Fakat işitme duyusunun 
idrak ettiği şey, sesin kendisidir, yön değildir. Zira yön, asla işitme duyusuyla 
idrak edilmez. Yön işitme gücüyle idrak edilmediğine göre sesin o yönde 
meydana geldiği de işitme gücüyle idrak edilmez. Geriye işitme gücüyle 
idrak edilen şeyin, o yöndeki ses olduğu kalmaktadır. Ama işitme duyusu, 20 

sesi o yönde olması bakımından değil, sadece ses olması bakımından idrak 
etmektedir. İşitme gücüyle idrak edilen bu miktar, yönlerin değişmesiyle de 
değişmez. Dolayısıyla kesinlikle yönün idrakini gerektirmez.  

[459] Halbuki bunun zayıflığı açıktır. Zira ses bir yönde idrak edildiğin-
de onun o yönde olduğu bilinir. Her ne kadar yönün kendisi ve sesin o yön-25 

de meydana gelmiş olması, işitme gücüyle idrak edilmese de durum böyledir. 
Nitekim bir cisimden gelen koku idrak edildiğinde kokunun o cisimde ol-
duğu bilinir. Oysa ne cisim ne de kokunun cisimde bulunuşu, koklama 
gücüyle idrak edilen şeylerdendir.  

[460]  çünkü işitme kanalına 30 

çarpan hava  Yoksa bunun nedeni, sizin birinci delilde  
söylediğiniz gibi sesin yönde var olması değildir. Ayrıca uzak ile yakını  
ayırt ederiz  uzağın eserinden  Çünkü  
söz gelişi çarpma yakın olduğunda ondan meydana gelen eser,  
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uzaktakinden meydana gelen eserden daha güçlü olur. Bundan dolayı  
yakın, uzaktan ayrışır. Yoksa sizin ikinci delilde söylediğiniz gibi  
ses işitme kanalının dışındadır da yakın veya uzak mekândan işitiliyor  
değildir.”  

[461]  yani sesin 5 

geldiği yönde olanı  sesi  ve sesin 
kapalı kulak tarafından kendisine geldiğini anlar. Kuşkusuz dalgalanma, 
kapalı kulağın dışındakine ancak kıvrılarak ulaşmaktadır. Bu durumda çar-
pan hava, işitene, sesin geldiği yönden farklı yönden ulaşmaktadır. Dolayı-
sıyla sesin yönünü idrak, o yönden gelip çarpan havanın yönelimi nedeniyle 10 

olmamaktadır.  

[462] 
 Şu halda yakındakinin daha güçlü 

olduğu tevehhümü yanlıştır. Eğer bu tevehhüm doğru olsaydı zayıflık, güç-
lülük, yakınlık ve uzaklık hususunu karıştırırdık ve uzaklık bakımından bir-15 

birine eşit ama güç bakımından farklı iki ses duyduğumuzda tereddüt et-
memiz ve ikisinden birinin yakın ve diğerinin uzak olduğunu ve ikisinin güç 
bakımından farklılığının kendiliklerinde güçlülük ve zayıflık bakımından 
farklı oluşlarından değil, bundan dolayı olduğunu mümkün görmemiz gere-
kirdi. Oysa durum böyle değildir.  20 

[463] Dalgalanan ve sesi taşıyan  bir 
cisme –yazar pürüzsüzlüğü hem duvar hem de dağda dikkate almıştır,  
oysa kitaplarda meşhur olan, pürüzsüzlüğün dağda değil sadece duvarda 
dikkate alınmasıdır- 25 

 –çünkü o cisim, havaya karşı direnir, onu geriye döndü-
rür ve havanın dalgalanmadaki şekli, olduğu gibi kalır- 

 çarpıp dönen bu havada  
birinci sesten sonra işitilip direnen şeyin yakınlık ve uzaklığına bağlı olarak 
farklılaşan   30 
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[464] Yankının var olduğu görüşünün 
 sebebi, 

 Çünkü hava, daha önce anlatılanlardan öğren-
diğin şekilde dalgalanıp da dalgalanan hava kendisine direnen bir cisme 
çarptığı ve geri döndürüldüğünde daha önce meydana gelen o dalgalanma 5 

çarpan havada kalmaz, aksine çarpması ve geri dönmesi nedeniyle onda bi-
rinci dalgalanmaya benzer bir dalgalanma meydana gelir. Nasıl ki birinci 
dalgalanma, çarpma ardına çarpma ve sükûn ardına sükûn sebebiyle meyda-
na gelmişse birincinin bittiği yerde başlayan ikinci dalgalanmada da durum 
böyledir. Bazen çarpan havanın, aynıyla birinci dalgayla nitelenmiş olarak 10 

geri döndüğü ve birinci sesi işitene taşıdığı zannedilir. Nitekim yankı, birinci 
sesin sıfat ve biçimindedir. Ama bu her ne kadar muhtemel olsa da birinci 
görüş daha açıktır.  

[465]  uzantı:  
İmâm Râzî şöyle demiştir: “En muhtemeli de budur. Çünkü bir hava bir 15 

mekândan dalgalandığında o mekâna başka bir havanın dalgalanması gere-
kir, zira boşluk imkânsızdır. Bu durumda diğer havanın dalgalanması, yan-
kının sebebi olmaktadır.” Sen farkındasın ki bu, ancak ve ancak yankı, sesi 
taşıyan havanın, kendisine direnen nesneye sözü edilen iki yoldan biriyle 
çarpması sebebiyle geri dönmesinden değil, söz konusu diğer havanın, sesi 20 

taşıyan dalgalanmış havanın mekânına intikalinden meydana geldiğinde 
doğru olabilir.  

[466]  yankı 
 ki bu durumda duyu-

nun, ses ve yankının farklılıklarını algılayabileceği şekilde iki ayrı zamanda 25 

ses ve yankı işitilmez  yani ses ile onun yankısını 
. Çünkü duyu, benzerleri ayrıştırmaktan acizdir. Bu sebeple ses ve 

yankı, son derece pürüzsüz hamam ve kubbelerde olduğu gibi, tek bir ses 
olarak duyumsanır. 

 söz konusu aksettirenin direnmesi sebebiyle geri dönen 30 

hava  ve ancak zayıf bir şekilde geri sıçrayan 
 havanın o yankılandırandıran  ve  
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orada duyumsanamayacak denli zayıf ve gizli bir yankı meydana gelir. Bu, 
yankıda, direnen ve yankılandıran bir şeyin varlığı şart koşulduğunda böyle-
dir. Fakat İmâm Râzî’nin sözünün gerektirdiği gibi böyle bir şart koşulmadı-
ğında onun söylediği gibi şöyle denir: Yankı ya yukarıda geçtiği gibi iki za-
manın yakınlığı ya da çölde olduğu gibi yayılması nedeniyle bazen işitilme-5 

yebilir. Yankının anlattığımız  durumundan 
 Çünkü bunun sebebi, kapalı 

mekânda yankının sese eşlik etmesi ve böylece sesin tek bir zamanda onunla 
birlikte duyumsanan yankıyla güçlenip katlanmasıdır. Oysa çölde durum 
böyle değildir. Zira orada yankı dağılmaktadır veya yankılandıranın bulun-10 

masını şart koşan düşünceye göre yankı yoktur.  

[467]  yani 15 

hey’et ve sıfat  ses, 
 olan başka bir sesten  Bu 

harfin tarifidir. Bu tarifin mefhumunu açıklamaya gelince şöyle deriz: 

20 

 Yazarın bu açıklaması, İmâm Râzî’nin 
söylediği şu söze işaret etmektedir: “Söz konusu tarif, te, tâ ve dal gibi sessiz 
harfleri içermemektedir. Çünkü bu harfler yalnızca sesin zamanının başlan-
gıcı veya sonu olan ânda varlık kazanır ve dolayısıyla da gerçekte sese ilişmez. 
Çünkü ilişenin iliştiği şeyle birlikte mevcut olması gerekir. Oysa ânda varlık 25 

kazanan bu harfler, zamanda varlık kazanan sesle birlikte var olmazlar.”  

[468] Râzî şöyle demiştir: Bu eleştiri şöyle cevaplanabilir: Söz konusu ni-
telik, tıpkı ânın zamana ve noktanın çizgiye ilişmesi gibi sese ilişmektedir. 
Yani bir şeyin bir şeye ilişmesi bazen o ikisinin zamanda bir arada buluna-
cakları şekilde olur; bazen de böyle olmaz. Bu takdirde ânda varlık kazanan  30 
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harflerden her biri sesin bir ucu olup tıpkı ânın zamana ilişmesi gibi sese 
ilişebilir. Böylece sorun giderilmektedir.  

[469]  tariften 
 Çünkü bu ikisi, her ne kadar işitilen ve 

sese ilişen iki sıfat olup ses bunlar sayesinde söz konusu ilişen sıfatta kendi-5 

sinden farklı olanlardan ayrışsa da keskinlik sayesinde bir ses keskinlikte 
benzeri olan diğer bir sesten ayrışmayacağı gibi ağırlık sayesinde de bir ses 
ağırlıkta benzeri olan diğer bir sesten ayrışmaz.  

[470] 
  10 

Genizden gelme, dudakları kapatıp havanın bir kısmını burun tarafına, bir 
kısmını ağza göndermekten kaynaklanır. Boğukluk, boğazdan çıkan sesin 
kalınlığıdır. Geniz sesi ile boğuk ses, ister eğlence olsun ister olmasın sese 
ilişen iki sıfattır. Ses bu iki sıfat sayesinde keskinlik ve ağırlık bakımından 
benzerlerinden ayrışır. Fakat bu iki nitelik işitilmezler. Bu nedenle de bun-15 

larla gerçekleşen ayrışma, işitilen olması bakımından işitilende meydana 
gelen bir ayrışma değildir. Genizden gelme ve boğukluk benzerleri ise sesin 
uzunluğu ve kısalığı, güzel olması ve olmaması gibidir. Çünkü bu şeyler de 
işitilmezler. Uzunluk ve kısalık işitilmez, zira bunlar salt veya bir izâfetle 
birlikte alınan niceliklerdendir ve her ne kadar burada işitileni tazammun 20 

etse de bu ikisinden hiçbiri işitilmez. Zira uzunluk, birisi o vakitte meyda-
na gelmiş ve işitilen bir ses ile diğeri o vakitten önce meydana gelmiş ve 
işitilmeyen iki sesin toplamının itibarından oluşur. Sesin güzel yani doğaya 
mülayim olması veya güzel olmaması ise işitmeyle değil, vicdanla idrak 
edilen bir şeydir. Dolayısıyla bu iki özellik, işitilen değil, doğal özellikler-25 

dir.  genizden gelme, boğukluk vb.  

 Bunun nedeni şudur: Söz konusu durumlar, her ne kadar işitilen sese 
ilişseler de, kendiliklerinde işitilen değildir. Dolayısıyla bunların farklılığı, 
işitilenin farklılığını gerektirmeyeceği gibi birliği de işitilenin birliğini gerek-30 

tirmez. Oysa işitilen arazlarda durum tersinedir. Onların farklılığı, ses ve 
sesin iliştiği şeyin toplamından ibaret olan işitilenin farklılığını gerektirirken  
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birliği de işitilenin mutlak olarak değil, o işitilen ilişen bakımından birliğini 
gerektirir. İyi düşün!  

[471] Bil ki, genizden gelme, boğukluk, açıklık ve kapalılığın işitilmediği 
hükmü tartışma götürür. Ayrıca sese ilişen söz konusu hey’ete ses denildiği 
gibi ilişen ile ilişilenin toplamına da ses denir ki bu ikincisi, Arap diliyle ilgili 5 

bahislere daha uygundur.  

[472] Yazar şöyle dedi:  onun tarifinde zikredilen 
 Zira daha önce geçtiği üzere tikellerin duyumsanma-

sı, duyulurların mahiyetlerinin bilgisini vermede tariflerden daha güçlüdür. 
Çünkü biz, duyulurların mahiyetlerini ancak onların gereği olan izâfetler ve 10 

itibarlarla tarif edebiliriz. Oysa bu tariflerin hiçbiri, onların hakikatlerinin 
bilgisini vermez. Adeta onların tariflerinde zikredilenlerin maksadı, özellikle-
rine ve sıfatlarına dikkat çekmektir.  

[473]  Harfler 15 

 Bunlar, 
sâkin oldukları takdirde elif, vav ve yâ8 olup kendilerinden önce gelip onlarla 
cinsteş olan harekelerin işbaından doğar. Buna göre zamme vav’ın, fetha 
elif’in ve kesre de yâ’nın cinsteşidir. 

 Sessiz harfler, harekeli olabilecekleri gibi sâkin de 20 

olabilirler. Oysa sesli harfler biraz önce öğrendiğin gibi kendilerinden önce 
gelen harfin harekesinin bunların cinsinden olmasıyla birlikte yalnızca sâkin 
olabilirler. Buna göre elif, ancak sesli olabilir, çünkü onun harekeli olması 
imkânsızdır ve ayrıca kendisinden önceki harekenin fetha olması zorunlu-
dur. Hemzeye elif denmesi ise eşadlılıkladır. Vav ve yâ’ya gelince bunlardan 25 

her biri, yukarıda öğrendiğin üzere sesli olabileceği gibi harekeli olmak yahut 
kendisini önceleyen harfin harekesinin onun cinsinden olmaması nedeniyle 
harekesiz olmak sûretiyle sessiz de olabilir.  

[474]  Harfler 
30 

 sesli harfler, , sin ve şındır. Sesli harfler hiç şüphesiz  
zamansal olup sese ilişirler ve sesle birlikte varlıklarını sürdürürler.  
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Aynı şekilde zikredilen sessiz harfler ile bunların tekrar tevehhümü olmaksı-
zın uzatılması mümkün olan benzerleri de böyledir. Çünkü galip zan, bunla-
rın da zamansal olduğudur.  dal ve uzatıl-
ması kesinlikle mümkün olmayan sessizlerdir. Çünkü bunlar, nebt, kurt, 
veled lafızlarında olduğu gibi yalnızca nefesin tutulma zamanının sonunda 5 

yahut turâb, tarab ve düvel lafızlarında olduğu gibi zamanın başında veyahut 
bu sessizlerin kelimelerin ortalarında bulunması gibi zamanın başı ile sonu 
arasındaki anda var olurlar. Dolayısıyla bu harflerin sese nispeti, fark etmiş 
olduğun gibi, noktanın çizgiye ve ânın zamana nispeti gibidir ve onlara harf 
adının verilmesi, başkalarına verilmesinden evlâdır. Çünkü bunlar, sesin 10 

uçlarıdır ve harf de uç demektir. 

 Çünkü galip 
zan, mesela dâr kelimesinin sonundaki râ’nın birbiri ardına gelen ve her biri 
de ânda varlık kazanan râ’lar olduğudur. Fakat duyu, bu râ’ların zamanları-15 

nın ayrıştığını fark edemediğinden onların tek bir zamansal harf olduğunu 
zannetmektedir. Hâ ve kalın hâ’da da durum böyledir.  

[475]  veya tek tür harekeyi taşıyan iki 
harekeli bâ  ve aralarında gerek zât gerekse hareke ve 
sükûn denilen arazlar bakımından fark yoktur  ve hakikat 20 

 Çünkü bâ ve mim, ister her ikisi de sâkin olsun isterse 
benzer veya farklı harekeleri taşısınlar iki farklı hakikattirler. 

 Çünkü bu ikisi, hakikatte 
ortak ama hareke ve sükûndan ibaret olan ilişen nedeniyle farklıdır. 25 

[476] Harf ya harekeli ya da sâkindir. Bununla hareket ve  
sükûnun harfe hulûl etmesini kastetmiyoruz. Çünkü hareket ve  
sükûn, meşhur anlamlarıyla cisimlerin özelliklerindendir. Aksine  
harfin harekeli olmasıyla kastımız, sessiz harfin, kendisi ardından söz  30 

konusu üç sesliden özel bir seslinin var olabilecek durumda olması;  
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sâkin olmasıyla kastımız ise kendisi ardından söz konusu seslilerden birinin 
var olamayacak durumda olmasıdır. Bunu öğrendiysen şöyle deriz: Sâkin, 
sesli bir harf olduğu takdirde onunla başlanılmayacağında herhangi bir ihti-
laf yoktur. İhtilaf, yalnızca sessiz sâkinle başlama hakkındadır.  

[477]  sessiz sâkinle 5 

 Yani şunu iddia etmişlerdir: Tecrübe sessiz sâkinle baş-
lamanın imkânsızlığını göstermektedir. Çünkü bunu bizzat kendisi deneyen 
herkes bilir ki telaffuzuna sesli sâkinle başlaması mümkün olmadığı gibi sessiz 
sâkinle başlaması da mümkün değildir. Dolayısıyla engel olan sükûnun sesli ve 
sessiz arasında ortak olması nedeniyle bu hususta ikisi arasında fark yoktur.  10 

[478]  sâkinle başlamanın 
mümkün olmaması,  Zira Arapça’da 
sâkinle başlama yoktur. Arapça’da bunun mümkün olmamasının nedeni, 
onun kendinde imkânsız olması değil, Arapların dilinin son derece muhkem 
ve sağlam olması ve sâkinle başlamada ise bir tür tutukluk ve çirkinlik bu-15 

lunmasıdır. Yine bundan dolayı Araplar harekeli harfte durulmasını uygun 
görmemişlerdir. Oysa hiç şüphesiz bu mümkündür. Sâkinle başlamak söz 
gelişi Harezmce’de olduğu gibi  bir dilde 

 Nitekim bir kısım insanlar, 
bütün dillerde dikkate alınan harflerin tamamını telaffuz edebiliyorlar. Bir 20 

kısım insanlar ise azlık ve çokluk bakımından farklılaşmakla birlikte bir kıs-
mını telaffuz edebiliyorlar. Onların zikrettiği tecrübe, onların kendi dilleriyle 
ilgilidir. Dolayısıyla başkasına karşı hüccet olamaz. Sesli harflerle başlamanın 
imkânsızlığı ise sâkin olmalarından dolayı değil, onların zâtından kaynakla-
nır. Çünkü bunlar, kendilerinden önceki harekelerin işbaından kaynaklanan 25 

medlerdir. Bundan dolayı lafızların başında bulunmaları düşünülemez. 

[479] Kendisine benzer bir harfin 
 birleştirilmesi  

Buna örnek, “vele’d-dâllîn” ifadesidir.  veya benzer bir harfin  30 

içine konulmamış sessiz ile öncesindeki bir seslinin birleştirilmesine 
 “Zeyd” ve “Amr” kelimeleri  

gibi 
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 sessiz  birleştirilmesini de 
mümkün görmüştür. Bu durumda üç sâkin bir araya gelmektedir. 

 ve “kôşt” 
 yani söylediğimiz durumlarda son derece gizli olduğundan 

gereği gibi duyumsanmayan, bu nedenle de iki veya daha fazla sâkinin bir 5 

araya geldiği zannı veren  İki sesli 
sâkinin veya bir sessiz ile sonrasındaki bir seslinin bir araya gelmesinin 
imkânsızlığında ise herhangi bir tartışma yoktur.  

[480] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Harekeler, seslilerin parçalarıdır. Bu-
nun birinci nedeni şudur: Bu sesliler, artma ve eksilmeyi kabul eder ve böyle 10 

olan her şey iki uca sahiptir. Tümevarım göstermektedir ki seslilerin eksik-
lik yönünde bu harekelerden başka herhangi bir ucu yoktur. İkinci neden 
şudur: Harekeler seslilerin parçaları olmasaydı sesliler bunları uzatmakla 
meydana gelmezdi. Zira hareke onlardan farklı olduğu ve sen de onları 
uzattığında sesliyi söyleyemezsin. Söyleyebilmen için sesliyi kendisine tâbi 15 

kılan başka bir sessizle başlaman gerekir. Fakat duyu, sadece harekelerin 
uzatılmasıyla seslilerin meydana geldiğine şahittir. Sonra ağzın açılması 
bakımından seslilerin en genişi elif, sonra yâ, sonra vav’dır; en ağırı ise iki 
dudağın fazladan hareket ettirilmesini gerektiren zamme, sonra kesre, son-
ra fethadır. Böylece harekeler, seslilere dahil edilmiştir. Bundan dolayı sesli 20 

harf, maksûre ve memdûde olmak üzere ikiye ayrılır. Maksûre harekeler iken 
memdûde özel harflerdir.”  

[481] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Sessiz harf, iki gerekçeden dolayı hare-
keden öncedir. Birincisi: Basît sessiz, hem de gerçekte hem de duyunun 
algısı bakımından anda meydana gelir. Oysa hareket zamanda meydana 25 

gelir. An ise zamandan öncedir. Şeyin varlığa geldiği zamanın başı olan 
anda varlık kazanan şey ise zamanda meydana gelen şeyden önce gelir. 
Bazen şöyle denir: Ansal harfin, hareke zamanının sonu olan anda meyda-
na gelmesi mümkündür ve bunun nefyi için delil gerekir. İkincisi: Hareke, 
şayet harften önce olsaydı harekeyle konuşan kimse harfle konuşmaya ihti-30 

yaç duymazdı. Zira önce gelen şeyin, kendisine muhtaç durumundaki 
öncelediği şeye ihtiyacı yoktur. Oysa ardbitişen yanlıştır. Çünkü biz ken-
dimizde zorunlu bir şekilde görüyoruz ki harfle konuşma olmadan harekeyle 
konuşma mümkün değildir.”  
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[482] Buna şöyle itiraz edilmiştir: Harekenin sessiz harften önce geldiği-
nin çürütülmesi, harfin harekeden önce gelmesini gerektirmez. Çünkü iki-
sinden birinin diğerini öncelememesi ve beraberce varlık kazanmaları müm-
kündür. Ayrıca biz diyoruz ki önce gelenin, sonra geleni, arada kesinti olma-
sı imkânsız olacak şekilde ardından getirmesi mümkündür. Bu takdirde 5 

harekenin harften önce gelmesinin yanlışlığı sübût bulmaz. Bu sayede “sâkin 
sessizle başlamak mümkündür aksi halde önce gelen sessizin, sonra gelip 
önce gelene muhtaç olan sesliye dayanması gerekir ki bu imkânsızdır” sözü-
nün yanlışlığı da bilinir.  

10 

[483] Tadılanlar, tatma gücüyle idrak edilenlerdir. Yazar bunları görü-
lenler ve işitilenlerden sonraya almıştır. Çünkü daha önce ifade edildiği gibi 
tadılanlar hakkındaki söz kısadır. Eğer böyle olmasaydı tadılanları, dokunu-
lanların hemen ardından incelerdi. Zira beslenen canlının duyumlarının en 
önemlisi, onun kendisine zarar verecek ve mizacını bozacak şeylerden ko-15 

runmasını sağlayan dokunma, sonra da besleneceği ve itidalini koruyacağı 
şeylerde ona yardımcı olan tatmadır. Dolayısıyla tatma, dokunmanın hemen 
ardından gelir. Yine tatma gücünün idraki, dokunma şartına bağlıdır. Bu-
nun yanı sıra tatma gücü, tadı kendisine ulaştıran şeye ihtiyaç duyar ki bu 
tükürüğün ıslaklığıdır. Ayrıca bazen dokunma ve tatmadan tek bir duyum 20 

bileşir. Bu, nefse dokunma ve tatmanın eserinin ulaşması ve nefsin de bu 
ikisini duyuda herhangi bir temyiz olmaksızın bu ikisinden tek bir tat gibi 
idrak etmesiyle gerçekleşir. Mesela keskin kokulu acı şeylerde durum böyle-
dir. Böyle bir şey dilin yüzeyine geldiğinde dil onu parçalar ve ısıtır. Ayrıca 
onun tadılan bir eseri vardır. Dolayısıyla bu ikisinden biri diğerinden ayrış-25 

maz.  

[484]   
Çünkü tadın bir fâili ve kâbilinin olması gerekir. Fâil, sıcaklık, soğukluk 
veya bu ikisi arasındaki bir niteliktir. Kâbil ise kesif, latif veya bu ikisi ara-30 

sındaki mutedildir. Yazar şu sözüyle buna işaret etmiştir: 
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 Fâilin kısımları, kâbilin kısımlarıyla çarpıldığında dokuz kısım 
meydana gelmektedir. Dolayısıyla da tatlar bu kısımlara göre taksim edil-
mektedir.  

[485] Buna şöyle itiraz edilmiştir: Fâilin sıcaklık, soğukluk ve bu ikisi 5 

arasındaki nitelikle sınırlanmasını men ediyoruz. Yine sıcaklık ve soğukluğun 
son sınırları ile latiflik ve kesifliğin son sınırları arasındaki mertebeler sayısız-
dır. Bu nedenle o mertebelerden her birinin başlı başına basît bir tadın fâil 
veya kâbili olması mümkündür. Dolayısıyla basît tatlar bırakın dokuz ve onu 
belirli bir sayıyla dahi sınırlanmaz. Yine salatalık, kabak ve buğdaydan her 10 

birinden bileşiklik barındırmayan bir tat duyumsanmaktadır. Oysa bu tat, 
sözü edilen dokuz kısım içinde bulunmamaktadır. Ayrıca güçlülük ve zayıf-
lık bakımından farklılık, türsel farklılığı gerektirirse tatların türleri sonsuz-
dur; gerektirmezse burukluk ve kekrelik tek bir tür olur, çünkü ikisi arasında 
yalnızca güçlülük ve zayıflık bakımından fark vardır. Zira buruk, yalnızca 15 

dilin dışını sararken kekrelik hem dışını hem içini sarar. Yine dokuz tadın 
sözün edilen özel tarzlarda meydana gelmesine ilişkin hiçbir delil olmadığı 
gibi galip zannı ifade eden bir emâre de yoktur. Bundan dolayı “tatlara iliş-
kin bahisler delilden yoksun iddialardan ibarettir” denilmiştir. Fakat yazar, 
belki bir kısım nefislerde o tarzlara ilişkin bir zannı oluşturur diye meydana 20 

gelme niteliği hakkında münasebetler zikretti ve şöyle dedi:  

[486]  yani kitaplarda meşhur olduğu şekilde sıcaklık veya bu  
ibareden doğrudan anlaşıldığı şekilde sıcak olan şey –zira fâil, fiillerindeki 
aletleri olan nitelikleri bakımından türsel sûrettir-, idrak ettiğimiz cisimlerle 

25 

 Zira daha önce öğrendiğin gibi sıcaklık, parçalanma etkisi  
yapar. Kuşkusuz parçalanma, cisimlerle uyumlu olmayan bir haldir. Bu ne-
denle sıcaklığın etkisiyle oluşan nitelik, onun etkisinden meydana gelen 
parçalanma bakımından uyumlu değildir. Nitekim yazar şu sözüyle buna 
işaret etmiştir:  30 

[487] Sıcak, kâbil olan  uyumlu olmayan bir nitelik 
meydana getirir.  Zira acılık, tatların en nahoşu ve uyumluluğa 
en uzağıdır. Acılığın bir kısım cisimlere uyumlu olduğu varsayılsa  
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bu, o cismin itidâlden uzaklığı nedeniyledir. 
 Yani kâbil, kesif 

olduğunda sıcaklığa şiddetli bir şekilde direnir ve onun kendisine nüfuz 
etmesini engeller. Böylece sıcaklığın parçaları bir araya gelir ve büyük bir 
parçalanma gerçekleştirir. Çünkü bir araya gelmiş sıcaklığın tesir gücü daha 5 

fazladır. Bu nedenle de onun etkisi daha güçlüdür. Kuşkusuz böyle durumda 
meydana gelen nitelik, uyumluluktan son derece uzak olur.  

[488] Sıcak, kâbil olan  de uyumlu olmayan bir nitelik meydana 
getirir. Fakat bu nitelik, uyumsuzluk bakımından yukarıda zikredilenin  

 Latîfte meydana gelen  nitelik, 10 

 Yani kâbil, latîf olduğunda 
sıcak fâile direnmez ve onun kendisine nüfuz etmesini engellemez. Bu  
nedenle sıcak, onun parçalarına dalar ve dolayısıyla sıcaklığın bir araya gel-
memesinden ötürü tesir zayıflar ve parçalama küçük olur. Bu takdirde onda 
meydana gelen niteliğin uyumlu olmaması ve uyumsuzlukta acılığın altında 15 

olması gerekir.  

[489] Sıcak, kâbil olan  etkisi yapar.  uyum-
suzlukta  Çünkü mutedilin sıcaklığa direnme-
si, kesifin direnmesinden daha az ve latifin direnmesinden daha çoktur. Bu 
sebeple ondaki parçalama, büyüklük ile küçüklük arasındadır. Dolayısıyla 20 

mutedilde meydana gelen nitelik, uyumluluğun bulunmayışında hiç kuşku-
suz acılıktan daha zayıf ve keskinlikten daha güçlüdür.  yani tuzlu-
luk, acılık ve keskinlik nitelikleri arasında bir nitelik olduğundan tuzluluk 

 Yani tuzlunun tadı bazen acı 
olduğu vehmedilecek şekilde acılığa bazen de keskin olduğu tahayyül edile-25 

cek şekilde kenkinliğe yakın olur.  

[490] Tuzluluğun acılık ve tuzluluk arasında bir nitelik olduğunun 

 Bu, şu sözün başka bir ifadesidir:  
Tuzluluğun meydana gelişinin sebebi, tadı az olan veya bulunmayan  30 

ıslak su parçalarının mizacı kuru ve tadı acı olan yakıcı toprak  
parçalarıyla mutedil bir karışımıdır. Zira toprak parçaları çoğaldığında  
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acılaştırır. Bundan dolayı tuzlar doğar ve sular tuzlu hale gelir. Bazen de  
tuz kül, alkali, kireç vb. malzemeden yapılır. Şöyle ki: Suda pişirilir,  
saflaşır ve bu su, tuz katılaşıncaya dek kaynatılır veya kendi kendine katılaş-
maya bırakılır.  

[491]  sıcak gibi 5 

 da cisimlerle uyumlu olmayan  Fakat onun 
uyumlu olmaması, parçalanmanın uyumlu olmamasından daha azdır. Bun-
dan dolayı, parçalama vasıtasıyla meydana gelen nitelikler, yoğunlaştırma 
aracılığıyla meydana gelen niteliklerden daha uyumsuzdur. Sonra bu nitelik-
ler de uyumluluğun bulunmaması bakımından yoğunlaştırmanın güçlülük 10 

ve zayıflıktaki mertebelerine bağlı olarak muhteliftirler. Yazar şu sözüyle 
buna işaret etti:  

[492] Soğuk, kâbil olan 
 Yani kesif, soğukluğun nüfuzunu engeller ve ona karşı 

direnir. Bu takdirde soğukluğun parçaları bir araya gelir ve kesifte büyük bir 15 

etki yaparak onu kat be kat yoğunlaştırır. Bu nedenle de onda uyumsuzluk 
bakımından acılığa yaklaşan kekrelik meydana gelir.  

[493] Soğuk, kâbil olan  Çünkü latif, so-
ğukluğa direnmez. Bu nedenle soğuk onun derinliklerine nüfuz eder ve onu, 
kâbil olan kesiftekinden epeyce az bir şekilde yoğunlaştırır. Böylece onda 20 

yine kekreliğin uyumsuzluğundan epeyce az miktarda uyumsuz olan bir 
nitelik meydana gelir. İşte bu, ekşiliktir. Yazar, şu sözüyle bu söylediğimize 
işaret etmiştir:  soğuk fâil  latif kâbili 

 Böylece de ondaki tesiri zayıflar. 
 o latif kâbilde meydana gelen tadın  25 

Sen farkındasın ki, doğrusu, “arada bulunur” kelimelerinin, yukarıda da 
işaret ettiğimiz gibi, “daha azdır” kelimeleriyle değiştirilmesidir. Ekşilik, 
soğuğun latifteki etkisinden meydana geldiği için şiddetli soğukluğu ve 
kesâfeti  ve latifliği  ve yakıcı güne-
şin ısıtmasıyla da biraz ılıdığında  30 
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[494] Soğuk, kâbil olan  oluşturur.  uyumsuzlukta 
 ve ekşiliğin üstündedir. Çünkü yukarıdakine kıyasla soğuk-

luğun mutedildeki yoğunlaştırması, kesifteki yoğunlaştırmasından daha az ve 
latifteki yoğunlaştırmasından daha çoktur. Bu nedenle onda uyumsuzluğu 
ortada olan bir nitelik meydana gelir. İşte bu nitelik, burukluktur. Onun 5 

uyumsuzlukta ekşiliğin üstünde olması açıktır. Uyumsuzlukta kekreliğin 
altında olmasına ise yazar şu sözüyle ona işaret etmiştir:  
hem  hem de  Bu nedenle tabiat ondan şiddetle kaçınır. 

 Dolayısıyla ondan kaçınma o ölçüde değildir.  

[495] Sıcak ve soğuk arasındaki  Zira 10 

mutedil, şiddetli bir şekilde parçalamaz ve de güçlü bir şekilde yoğunlaştır-
maz, bilakis bu ikisi arasında bir etkide bulunur. Bu nedenle de mutedilden 
uyumlu bir tat meydana gelir. Mutedilin etkisiyle meydana gelen  şey, 

 kâbilde  Bunun  kesif kâbil ile mutedil fâil arasındaki 
 Dolayısıyla fâilin parçaları birleşerek son derece uyum-15 

lu ve tam bir tesir yapar. Bu, şiddetli parçalama ile şiddetli yoğunlaştırma 
arasında bir tesirdir. Bu nedenle orada son derece uyumlu bir nitelik yani 
tatlılık meydana gelir. Tatlılık, tatlar içinde mutedil mizaca en uyumlu olanı 
ve tat alma güçlerine en lezzetli ve hoş gelenidir.  

[496]  latif kâbil ile mutedil fâil ara-20 

sındaki  Bu durumda fâilin parçaları ona nüfuz ederek 
zayıf ve uyumlu bir etki yapar.  ondan 

 İşte bu, yağlılıktır.  kâbilde  
Çünkü mutedil gücün mutedil kâbildeki tesirinin kesifteki tesirinden  
daha az, latifteki tesirinden daha çok olması gerekir. Dolayısıyla orada tatlı-25 

lıktan daha zayıf ve yağlılıktan daha güçlü bir uyumlu nitelik meydana  
gelmesi gerekir. Fakat bu nitelik, zayıflığından ötürü tadı etkilemez ve niteli-
ği taşıyan cisim de latiflik ile kesiflik arasında bulunduğundan tada nüfuz 
edemez. Bu nedenle de söz konusu nitelik duyumsanmaz.  mutedil 
kâbilin  yani tadıyla tat alma gücünde  30 

 tat  Oysa yağlılık böyle değildir. 
Çünkü yağlılık, zayıf olsa bile onun taşıyıcısı latiftir, tada nüfuz eder  
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ve her ne kadar niteliğiyle olmasa da maddesiyle ona tesir eder. Bu nedenle 
yavanlığın aksine yağlılık duyumsanır. Buradan açığa çıkmaktadır yavanlık, 
yağlılığın üstünde ve tatlılığın altında bir tattır ama ayrıştırılacak şekilde 
duyumsanmamaktadır.  

[497] Basît cisimlerde olduğu gibi  5 

Buna  yavanlık  Bu yavanlıkla nitelenen şeye ise yavan ve lezzet-
siz adı verilir. Yine 

 tükürüksel 10 

, demir vb.dir.  pirinci talaşa ve sarı parçalara 
 güçlü ve keskin bir tat 

 ve duyusal yavanlık  

[498] Yavanlığın açıklaması böyledir. Birisi, tatlar arasında sayılan yavan-
lığın, tadın yokluğu anlamındaki yavanlık olduğunu vehmetmiş ve şöyle 15 

demiştir: “Yavanlığı tatlardan biri saymaları, mutlak önermenin kipli öner-
meler arasında sayılması gibidir. Bundan dolayı İmâm Râzî –Allah ona rah-
met etsin- onu terk ederek ‘tatların basîtleri sekizdir’ demiştir.” Birisi de 
şöyle demiştir: “Tatlar arasında sayılan yavanlık, hakiki olmayan yavanlıktır. 
Çünkü bu yavanlık, basît bir tattır”.  20 

[499] Bu görüş şöyle reddedilmiştir: Onların acılık ve yavanlığın hindiba-
da bir araya geldiğini söylemeleri, bu görüşü çürütmektedir. Onlar demiştir ki 
tatların en sıcağı, keskinlik sonra acılık sonra da tuzluluktur. Çünkü keskin, 
acıdan daha güçlü bir şekilde çözündürür. Sonra tuzlu, sanki soğuk bir ıslak-
lıkla kırılmış acı gibidir. Bunun nedeni, tuzluluğun yukarıda öğrendiğin sebe-25 

bidir. Boraks9 ve acı tuzun yenilen tuzdan daha sıcak olması da tuzluluğun 
sıcaklık bakımından acılıktan sonra geldiğine delâlet eder. Tatların en soğuğu, 
kekrelik sonra burukluk sonra da ekşiliktir. Zira tatlı meyveler, önce kekre 
olup soğukluğu güçlü olur. Ardından güneşin ısıtmasıyla yavaş yavaş itidal 
kazandığında burukluğa, sonra ekşiliğe meyleder, sonra da tatlılığa intikal 30 

eder. Ekşi, kekreden daha az soğuk olsa da, çoğunlukla ondan daha fazla soğu-
tur, zira latifliği nedeniyle daha güçlü bir şekilde derinlere nüfuz eder.  
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Bundan bilinir ki keskinin daha güçlü bir şekilde çözündürmesi, onun acı-
dan daha sıcak olduğunu göstermez. Zira bunun sebebi, keskinin latifliği 
nedeniyle daha güçlü bir şekilde nüfuz etmesi olabilir. 

[500] Bu açıklamaya şöyle itiraz etmişlerdir: Kâfur, şiddetli soğukluğuna 
rağmen, acıdır. Aynı şekilde şahtere ile bir kısım acur, salatalık ve ballar tatlı 5 

ve sıcaktır. Zeytinyağı yağlı ve sıcaktır. Beyin yağlı ve soğuktur. Yağların 
çoğu da böyledir. Bu itiraza şöyle cevap vermişlerdir: Soğukluğun acılığa 
veya yağlılığa baskınlığı ve sıcaklığın tatlılık veya yağlılığa baskınlığı ya taşı-
yıcının muhtelif tatlardaki parçalardan birleşmesi ya da bir ilişenin o taşıyı-
cıda bu durumu oluşturması nedeniyledir. Bunların ayrıntısı için tıp kitapla-10 

rına bakılmalıdır.  

[501] Sözü edilen  tatlar, daha önce ifade edildiği gibi, 
 Bu ise  basît tatlara sahip cisimler arasında 

sayılamayacak kadar çok muhtelif mertebelerde gerçekleşen 15 

. Zira söz konusu cisimler birleştirildiğinde o basîtlerden oluşan top-
lamdan tek bir tat duyumsanır.  farklı tatları gerektiren 

 Zira birden çok sebep tek bir cisimde birleştiği ve her 
biri de o cisimde söz konusu basîtlerden bir tadın bulunmasını gerektirdi-
ğinde cisimde basîtlerden oluşan bir tat meydana gelir. Kuşkusuz terkipler-20 

den her birinde ve sözü edilen iki bileşimde sayısız bir çokluk vardır. Bu 
nedenle bileşik tatlar da o çokluğa bağlı olarak çoğalır.  

[502] Tatların  bizzat değil,  
onun, tatların sözü edilen fâil ve kâbilden meydana geldiğine dair söyledikleri-
mizi 25 

 Bu nedenle onun soğuk olduğu zannedilerek bununla bizim “acılığın fâili 
sıcaklıktır” sözümüz çürütülür. Halbuki bu, yanlış bir tahayyüldür. Nitekim 
yazar şu sözüyle bunu açıklamıştır:  soğutmanın 

 ve ısıtmasıyla  ve de çözündürmesidir. Çünkü sıcaklık, yu-
karı doğru yükselen meyli ve çözündürmeyi gerektirir. Doğal sıcaklığı taşıyan 30 

ruhun  bir kısmı çözüldüğü ve kalan kısmı açıldığında  
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 Zira ısıtıcı zâil olduğunda bedenin 
doğası nedeniyle soğukluğu gerektiren parçaları soğutma işlemine geri döner. 
Bu soğutma, afyonun fiili değildir ki onun soğuk olması lazım gelsin, aksine 
başka bir fâilden kaynaklanır. Afyon sıcaklığıyla bu fâilden onun fiilini yap-
masına engel olan şeyi izale etmiştir. O halde kesinlikle çürütme söz konusu 5 

değildir. Bu kaide aklında bulunsun, zira pek çok yerde işine yaracaktır.  

[503]  tatlardan  başlı başına  
meşhur olup tedavilerde kullanılan 

 bileşmiş olan  ve acı pelinde  
 bileşen  Bileşik tatlarının bir kısmının  10 

özel bir adı yoktur. Mesela pişirilmiş baldaki tatlılık ve keskinlikten bileşen 
tadın; patlıcandaki acılık, keskinlik ve burukluktan bileşen tadın; daha  
önce geçtiği üzere hindibadaki acılık ve yavanlıktan bileşen tadın özel bir  
adı yoktur.  

[504] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Bu tatlar gerçek mi yoksa tahayyülî 15 

nitelikler midir? Şöyle denilebilir: Bu tatlar, bir zevk oluşturdukları gibi 
bazıları bir dokunuş da meydana getirmeleri sebebiyle çoğalırlar. Dolayı-
sıyla tatmayla ilgili nitelik ile dokunmayla ilgili tesirden tek bir şey oluşur 
ve bu şey, duyuda ayrışmaz. Böylece bu bir şey, mesela ayrışmış özel bir tat 
gibi olur. Şöyle de olabilir: Tatlardan birine bir kısım yerlerde parçalama 20 

ve ısıtma eşlik eder. Bu durumda onların toplamına keskinlik adı verilir. 
Başka bir tada ısıtma olmaksızın parçalama eşlik eder. Bu durumda o top-
lama ekşilik denir. Başka bir tada yoğunlaştırma ve kurutma eşlik eder. Bu 
durumda o toplama kekrelik denir. Bu minvalde devam eder. Bu takdirde 
sözü edilen tatların kendiliklerinde çoğalan farklı hakikatler olduğu kesin-25 

leşmemektedir. Aksine onların hakikatlerinin çoğalması, sözü edilen tahay-
yüle dayalı olabilir.  

[505] Yazar şu sözünde bu anlamı özetle ifade etmiştir: 
 yani tatmaya  

ilişkin nitelik ile dokunmaya ilişkin niteliği  o ikisi-30 

nin toplamı diğer tatlardan ayrışmış  Buna 
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 bir tatla  onların toplamı-
nın  
bir tatla birleşmesidir.  onların toplamının 

 Bu, muhtemel hatta bir kısım durumlarda gerçekleşmiş olduğuna 
göre keskinlik ve kekreliğin bütün yerlerde böyle olmadığını nerden bilebili-5 

riz! Yazarın ifadelerinden keskinlik ve kekreliğin hiç şüphesiz gerçek tatlar 
olduğu ama bir kısım yerlerde bunların durumlarında belirsizlik ortaya çıktı-
ğı vehmedilebilir. 

[506] Koklama duyusuyla idrak edilen  bizim nezdimizde 10 

 üç  uyumluluk ve uyumsuzluk 
 Buna göre  denir. 

 Koku 
türleri kuşatılamaz ve kokuların güçlülük ve zayıflık bakımından mertebeleri, 15 

tatlar vb. mertebeleri gibi, sınırsızdır.  

[507] Nefsâni nitelikler unsurlardan oluşan cisimler içinde nefis sahibi 
olanlara özgü niteliklerdir. Denilmiştir ki, kastedilen hayvânî nefislerdir; 20 

nefis sahiplerine özgü olmanın anlamı ise o niteliklerin bitkilerde ve  
cansızlarda değil, hayvanda bulunduğudur. Buna göre “bu niteliklerin hayat, 
bilgi, kudret ve irade gibi bir kısmı Zorunlu Varlık’ta ve soyutlarda da var-
dır, dolayısıyla hayvanlara özgü değildir” itirazı yöneltilemez. Öte yandan 
bunların Zorunlu Varlık ve soyutlarda bulunduğunu söyleyenler, onları 25 

nitelik cinsine ve arazlar grubuna dahil etmemiştir. Denilmiştir ki, kastedilen 
hem hayvânî hem de bitkisel nefisleri içeren şeydir. Zira bu nitelikler  
içinde sağlık ve mukâbili, beslenme ve büyüme gücü bakımından bitkilerde 
de bulunur. Nitekim bu, ilerde sağlık ve mukâbiline ilişkin bahislerde  
sana anlatılacaktır.  30 

 

  



369

 

 



370  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

[508]  nefsânî nitelik, hiçbir şekilde ayrılmayacak ve ayrılması zor 
olacak şekilde konusuna  yani konu-
sunda yerleşik değilse kolaylıkla değişim ve zevali kabul etmesi nedeniyle 

 bir fasılla değil, ayrık 
 Nitekim yazma gibi şahıs ba-5 

kımından bir olan nefsânî nitelik, ilk meydana geldiğinde hal olur. Bir süre 
bulunduğu ve sağlamlaştığında ise o halin kendisi melekeye dönüşür. Bu 
tıpkı bir şahsın önce çocuk iken sonra adam olması gibidir. Demişlerdir ki, 
her meleke, sağlamlaşmadan önce haldir ama her hal melekeye dönüşmez. 
Sen bilirsin ki, nefsânî niteliğin bir kısım fertleri, bir ferdin ortadan kalkıp 10 

yerini diğerinin alması şeklinde, konusuna peş peşe gelebilir. Bu sayede 
niteliğin konuda yer edinmesi hususunda konunun hali farklılaşır ve bu 
durum, konuda meydana geldiğinde yerleşik ve kökleşmiş olan bir ferde 
ulaşıncaya kadar devam eder. İşte bu yerleşik fert, melekedir ve şahsı açı-
sından hal olmaz, bilakis türü açısından hal olur.  nefsânî nitelikler  15 

duyulur nitelikler gibi beş  ve pek çok bahsi içerir. Bu nedenle 
yazar, önce hayatı, sonra bilgiyi, sonra iradeyi, sonra kudreti, sonra da haz, 
acı vd. nefsânî nitelikleri zikretmiştir.  

[509] Yazar hayatı diğer niteliklerden önce ele almıştır, çünkü hayat,  20 

diğerlerinin temelidir ve onlar hayatı izlerler.  üç 
 

[510]  Bunun anlamı şudur:  
Unsurlardan oluşan bileşik nesnelerin her bir türünün özel bir mizacı vardır. 25 

Bu mizaç, o türden beklenen eserler ve özelliklerle ilişkilidir. Öyle ki  
tür bu mizaçtan ayrıldığında o tür varlığını sürdüremez. Nitekim bunun 
ayrıntısı inşallah ilerde gelecektir. Şu halde her bir hayvan türündeki hayat,  
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türsel itidal adı verilen bu mizaca tâbidir.  güçten duyu, hareket ve gıdalar-
da tasarruf güçleri gibi  hayvânî   

[511] Bunun özlü açıklaması şudur: Unsurlardan oluşan bir bileşikte bir 
hayvan türüne uygun bir türsel itidâl oluştuğunda ona İlke’den hayat gücü 
feyiz olur. Sonra da hayattan diğer güçler yani iç ve dış duyular ile menfaat-5 

lerin elde edilmesi ve zararların defedilmesine yönelik hareket ettirici güçler 
çıkar. Bütün bunlar ise her şeyi bilen ve izzet sahibi Allah’ın takdiriyle olur. 
Şu halde hayat, sözü edilen itidale tâbi iken canlıda hayatın haricinde var 
olan güçler hayata tâbidir. Bazen hayatın duyu ve irâdî hareket gücü ile bes-
lenme gücünün ta kendisi olduğu ve bizim söylediğimiz gibi bu güçlerin 10 

izlediği başka bir güç olmadığı vehmedilir. Bundan dolayı  
’un küllilerinde bu vehmi gidermek için 

 ve büyüme  
organda  farklılığa  canlıda parçalanma-
ya yönelen unsurî  kokuşmaktan, 15 

 Nitekim ölü organ hızla bu şeylere konu olur.  felçli orga-
nın  Aynı durum uyuşmuş organ için de 
geçerlidir. Zira bu organ da uyuştuğu esnada duyu ve hareket gücünü yitirir. 
Oysa onda hayat gücü vardır. Böylece ortaya çıkmaktadır ki hayat, idrak 
eden ve hareket ettiren güçlerden ibaret nefsânî güçlerden başka bir güçtür. 20 

Hayatın gıdalarda tasarruf eden tabii güçlerden farklılığına gelince yazarın şu 
sözü buna delâlet etmektedir: Hayat  organda  
Zira o, canlı olmasa kokuşma ve parçalanmayla fesada uğrar. 

 Yine 
 O halde hayat ve beslenme güçlerinden her biri diğer olmaksı-25 

zın var olabilmektedir. Dolayısıyla da bunlar kesinlikle birbirlerinden başka 
şeylerdir. Buradan da açığa çıkmaktadır ki tabipler arasında meşhur olduğu 
üzere canlılarda bulunan güçler üç cinstir. Birincisi, nefsânî güçlerdir. İkinci-
si, tabii güçlerdir. Üçüncüsü de hayvânî güçlerdir. Bunlar arasında insanın 
dördüncü bir gücü daha vardır. İnsan bu güçle mâkulleri idrak eder ve ken-30 

disine özgü olup ondan beklenen eserlere ulaşır.  
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[512] İbn Sînâ’nın söylediğinin  Duyu ve hareket 
 organda  beslenme gücünün de  organda 

 yani duyumsama, hareket ve beslenmenin  
yani söz konusu iki organdan, bunların fiillerini gerçekleştirmesine mani 
olan  Hasılı, felçli organda 5 

bulunmayan şey, fiildir yani duyumsama ve iradî harekettir. Bu ise duyum-
sama ve iradî hareketi gerektiren gücün onda bulunmadığını göstermez. Zira 
fiilin bulunmamasının nedeni, gerektirenin olmaması değil, engelin varlığı 
olabilir. Aynı şekilde kurumuş organda bulunmayan şey, beslenmedir. Bes-
lenmenin olmamasından ise beslenmeyi gerektiren gücün bulunmaması 10 

gerekmez. Yine 
 ki hayatın bitkilerdeki beslenme gücünden farklı olmasından hay-

vandaki beslenme gücünden de farklı olmasını gereksin. 
 beslenme gücünden 

 Söz konusu iki gücün beslenmedeki ortaklığı, hakikatte ortak olma-15 

larını gerektirmez. 
 

[513]  unsur-
lardan bileşen  türsel  Bu cismin  20 

sözü edilen  mizaçsal  Buna 
göre filozoflar şunu iddia etmişlerdir: Hayat için dört unsurdan bileşmiş bir 
cisim ve hayvan türlerinden birine münasip bir mutedil mizaç bulunmalıdır 
ki ona hayvânî bir türsel sûret feyiz olsun ve bu sûret de hayatı doğursun. 
Ayrıca tıp kitaplarında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere onda karışımların 25 

buharîliğinden doğan ve hayatı bedenin organlarına taşıyan hayvânî ruhun 
itidali bulunmalıdır. Sonra mizacın ve hayvânî ruhun, hayatın bekâsında 
dikkate alınan itidallerini sürdürmeleri, o türsel sûrete tâbidir. Herhangi bir 
sebeple mizaç değiştiği ve itidal ortadan kalktığında hayat ortadan kalkar, 
bünye yok olur ve sûret bozulur. Nitekim hayvanlarda bu durum tecrübeyle 30 

bilinmektedir.  
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[514]  hayat için özel bünye şarttır. Fakat onla-
ra göre  filozofların söylediği şey değildir, aksine 

 yani cevher-i fertlerdir. Kastedilen şudur: Hayvanın bedeninin o par-
çalardan daha azından bileşmesi mümkün değildir. Zira onlar, hayatın bir 5 

cevherle kâim olmasını mümkün görmemiştir.  

[515]  Eş‘arîler  hayat için 
 hiçbir şekilde bölünüp 

 Özel bünyeyi şart koşma hususunda 
 yani filozofların ve Mu‘tezile’nin  10 

Özel bünye şart koşulması durumunda 

 arazın  daha önce geçtiği 
üzere  iki parçadan  hayatın 
onunla kâim oluşunda  15 

Çünkü hem hayatın bununla kâim oluşu, ötekiyle kâim oluşuna bağlıdır 
hem tersidir.  hayatın onunla kâim oluşunda 

 Çünkü söz ko-
nusu iki parça yani iki cevher, hakikat bakımından ortaktırlar. Aynı şekilde 
iki hayat da mütemâsildirler. Bu durumda yalnızca bir tarafa dayanma, ta-20 

mamıyla keyfidir.  hayatın onunla kâim oluşunda 
diğerinin şartı değildir. Varılmak istenen sonuç işte budur yani hayatta bün-
ye şartının olmadığıdır.  

[516] Bu istidlâlin  tek bir hayatın her iki parçayla kâim 
olmasıyla onların her biriyle kâim olmasını kastettiysen bunun imkânsızlı-25 

ğında kuşku yoktur. Fakat burada bir kısım daha vardır: Bir hayatın, parçala-
rın toplamıyla toplam olması bakımından kâim olması. Şayet sen, tek bir  
hayatın her iki parçayla kâim olmasıyla bu kısmı da içerecek bir anlamı kastet-
tiysen bunun imkânsızlığını men ediyoruz. Zira bir arazın bölünen bir mahal-
le kâim olması ve eğer o mahalle yerleşmesi sereyânî ise mahallin bölünme-30 

siyle bölünmesi ve aksi halde bölünmemesi mümkündür. Yine 
 Bu nedenle  
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burada şu şıkkı tercih ediyoruz: Hayatın her bir parçayla kâim oluşu, diğer 
parçayla kâim oluşunu gerektirir. Bu takdirde o ikisi birbirlerini gerektirirler 
ama aralarında öncelik değil, beraberlik ilişkisi vardır. Dolayısıyla herhangi 
bir mahzur yoktur. Bununla birlikte biz diyoruz ki, hayatın her bir parçayla 
kâim oluşu, hayatın diğer parçayla kâim oluşuna değil, diğer parçanın o 5 

parçaya eklenmesi şartına bağlıdır. Dolayısıyla kesinlikle kısırdöngü yoktur. 
Biz, iki taraftan yalnızca birini şart koşma şıkkını tercih edebiliriz. 

 
burada şöyle de denilir:  iki taraftan birinin  diğerine üs-
tünlüğü yoktur  Çünkü orada iki parçadan 10 

birinden, iki hayattan birinden veya bizim bilmediğimiz dıştan bir unsurdan 
kaynaklanan bir üstünlük olabilir.  üstünlük yoktur 

 Çünkü bir şeyin bilinmemesi, onun 
kendinde yok olmasını gerektirmez.  

[517] Şayet “Yalnızca bir taraftan şart koşulması durumunda hayatın 15 

bünye şartı olmaksızın diğer parçayla kâim olması gerekir ki amaçlanan da 
budur” denilirse biz şöyle deriz: Hayatın iki parçadan biriyle kâim olması, 
her ne kadar diğer parçayla kâim olması şartına bağlı olup bunun aksi geçerli 
değilse de, diğer parçayla kâim olması birinci parçanın bu diğer parçaya 
eklenmesi şartına bağlıdır. Bünyeyle kastedilen de buludur. Bunun tahkiki 20 

biraz önce geçti.  

[518] 
 En açığı şöyle demektir: Hayatla nitelenen şeyde hayatın  

olmamasıdır. Her iki açıklamaya göre de hayat ile ölüm arasında meleke-25 

yokluk mukâbilliği vardır.  

[519]  ölüm 

10  var etme anlamına geldiğinden 
 30 

[520]  Burada  anlamı, var etme değil, 
 Ademî şeylerin takdiri ise vücûdîlerin takdîri gibi mümkündür.  
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[521]  yani özel bir nispet 
 ki bu nispet sayesinde bilen o bilineni bilen olur ve bilinen de o 5 

bilenin bilineni olur. Sözünü ettiğimiz  izâfet ve nispet, biz Eş‘arîlerin 
 Taalluk denilen bu şey, herhangi bir şeyin 

diğerini bilen olmasında şarttır. 
 Bundan dolayı kelâmcıların çoğunluğu taallukla yetinmişlerdir.  

[522]  gerçek  Bu görü-10 

şü, Eş‘arîlerden bir grup ileri sürmüştür. Bunlar bilgiyi, “çelişiğe muhtemel 
olmayan bir ayrıştırmayı zorunlu kılan bir sıfattır” şeklinde tanımlamışlardır. 
Yazarın tercih ettiği bilgi tanımının da bu olduğunu öğrenmiştin. Gözden 
kaçırma! Bu grubun düşüncesine göre  

. Diğer deyişle ortada o sıfat ve o taalluk vardır.  15 

[523]  Bâkıllânî, mevcut bir sıfat olan bilgi, ona göre haller kabilin-
den olan bilen olmak ve 

 Bilgi, bilen olma ve bu ikisinden birine ait olan taal-20 

luk.  Bilgi, 
bilen olma ve her ikisine ait taalluk. 

[524]  yani zihnî mev-
cuttur. Nitekim onlar, “bilgi sûretin husûlüdür” demişler ve bununla bazıları-
nın açıkça ifade ettiği gibi meydana gelen sûreti kastetmişlerdir. Onların bilgi-25 

yi nitelik kategorisinden saymaları da meydana gelen sûreti kastettiklerini 
göstermektedir. Bununla birlikte onlar bilgiyi sûretin husûlü olarak tarif etmiş-
lerdir. Şüphesiz “husûl” nitelik kategorisinden değildir. Filozoflar “bilgi, zihnî 
varlıktır” görüşüne varmışlardır  dış varlık açısından 

 Buna örnek, imkânsızlar ile geometrik şekiller 30 

gibi pek çok mümkündür. Nitekim biz bunlar hakkında hüküm veriyoruz. 
Onlar taakkul edilmeden hüküm verilmesi ise imkânsızdır. Yine hiç şüphesiz  
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akleden ile akledilen arasında, daha önce de geçtiği gibi, özel bir taalluk var-
dır.  birbirinden ayrışmış  Ay-
rışma ise ancak o ikisinden birinin genel olarak sübûtunun bulunmasıyla 
olur. Ve çünkü burada bilinenin dışta sübûtu yoktur. 

 zihinde var olan şey  5 

Sözü edilen taalluk ise bilginin hakikatinin dışında olup onun bir gereğidir. 
 aynı zamanda  Zira o, akleden güçte bulunması bakımından 

bilgi iken bizzat kendisi olması bakımından bilinendir. Dolayısıyla bilgi ve 
bilinen, zât bakımından bir iken itibar bakımından farklıdır. Dışta bulun-
mayan şeylere ilişkin bilgi böyle olduğuna göre diğer bilinenlere ilişkin bilgi-10 

nin de böyle olması gerekir. Zira aynı türsel hakikatin fertleri arasında farklı-
lık yoktur.  zihinde var olan şeye 

 Dışta bulunanın örtüşmesi, zihnî varlıkla nitelenen o 
mahiyetin, dış varlıkla da nitelenmesidir. Örtüşmemesi ise o mahiyetin dışta 
olmamasıdır.  örtüşme  sözü edilen  zihnî mevcuda karalık, 15 

aklık, hareket, sükûn vb.  Şu halde mahiyet, dışta var 
olduğunda dış varlık bakımından kendisine ilişen ve özgü olan durumlardan 
yoksun kalmaz. Dolayısıyla bu durumlar mahiyet zihinde var olduğu esnada 
ona ilişmez. Yazarın “bu itibarla” sözüyle örtüşme ve örtüşmeme durumları-
nın her ikisinin de kastedilmiş olması da muhtemeldir. Bu takdirde anlam 20 

şöyle olur: Zihinde var olan şey, sadece zihinde meydana gelmiş olmakla, 
kendi olması bakımından düşünülür ve bu açıdan onun dışta örtüştüğü bir 
şeyin bulunması da bulunmaması da mümkündür; akıl o şey hakkında doğ-
ru veya yanlış hâricî hükümler verebilir. Bu ihtimal yazarın şu sözüne daha 
uygundur: Zihinde  25 

yani aklın bu açıdan onun hakkında hüküm vermesi mümkün değildir. 

 dış hükümlerden farklı tü-
mellik, tikellik, zâtîlik, arazîlik, cinslik, fasıllık vb. 

  30 
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[525] Sözün özü şudur: Mahiyet zihinde var olduğunda kendinde düşü-
nülür ve yalnızca dışta ilişen durumlarla –ki bunlar “dış arazlar” olarak ad-
landırılır- hakkında hüküm verilmesine elverişlidir. Ama ona yalnızca zihin-
de ilişen durumlarla hüküm verilmesine elverişli değildir. Sadece zihinde 
ilişen durumlarla hüküm verilmesi için mahiyet ikinci kez tasavvur edilerek 5 

söz konusu durumların ona iliştiğinin mülahaza edilmesi ve bunlarla mahi-
yet hakkında hüküm verilmesi gerekir. Mahiyetin kendi olması bakımından 
gereklerine gelince bunlar ona her iki varlıkta da ilişir. Dolayısıyla bunlarla 
mahiyet hakkında iki mülahazadan her birinde de hüküm verilmesi müm-
kündür. Zihnî ilişenlere ikinci mâkuller denilmiştir, çünkü bunlar taakkulun 10 

ikinci derecesinde bulunurlar.  

[526] Bil ki zihinde var olan mahiyet, zihinde bulunması bakımından 
alındığında ister o zihnî sûret imkânsızdan isterse mümkünden alınsın onun 
dışta meydana gelmesi imkânsızdır. Ona zihnî oluşu dikkate alınmaksızın 
kendi olması bakımından bakıldığında ise imkânsız veya mümkün olabilir. 15 

Fakat onun imkânsızlığına veya mümkün oluşuna hükmetmek ancak zihin-
deki varlığı esnasında olabilir.  

[527]  Bilginin zihnî varlıktan ibaret olması, 
 akledenin 

zihninde  ve bunların 20 

zıtlığına hükmeden 
 Çünkü kara ve akın anlamı, karalık ve aklık 

mahiyetinin kendisinde meydana geldiği şey demektir. Fakat bu, kesinlikle 
yanlıştır. Zira bu sıfatlar onda bulunmamaktadır.  aynı mahalde 

 Oysa bu safsatadır. 25 

 Bunu mümkün 
görmek, saf mükâberedir.  

[528] 
 zihnî varlık denilen gölge varlıkla mevcut olan  

 dış varlık denilen ve eserlerin kaynağı ve hükümlerin  30 

mazharı olan aynî varlıkla mevcut olan 
 zihnî varlık bahislerinde 
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 asli olmayan bir varlıkla nitelenen  
Yine öğrenmiştin ki,  asli varlıkla nitelenen 

 ve dış varlığın bu gereklerde özel bir itibarla dahli 
vardır.  Mahallin kara ve ak oluşu 
ve keza zıtlık, aynî varlığın bir dahlinin olduğu şeyler kabilindendir. Dolayı-5 

sıyla zihnin kendisinden olumsuzlanan şeyle nitelenmesi kesinlikle gerekme-
diği gibi iki zıddın bir araya gelmesi de söz konusu değildir.  

[529]  
zihnimizde  Çünkü bu hüviyet, zihnimizde meydana 
gelmeyi engelleyen büyüklükle nitelenmektedir. 10 

 Zira onların mahiyetinde zihinde meydana gelmelerini engelle-
yen bir şey yoktur.  

[530] Kelâmcıların söz konusu iki şüphede söylediği  şeyler, 
 lafzı 

 Düşünülen şey, zihnî varlıkla mevcut olan 15 

mahiyet iken düşünülene örtüşen şey, dış mevcuttur. 
 ve 

bu zan üzerine onlara bütün hükümlerde ortak olduğu düşüncesi kurulur. 
Oysa bu zannın yanlış olduğu sana açıklandı.  

[531] Filozoflar  bilgiyi 20 

 Bu görüş ise şöyle 
reddedilmiştir: Bu durumda her insan ferdinin bütün soyutları bilmesi gere-
kir. Zira insan nefsi, filozoflara göre, soyuttur. Buna en yakın olan, şu söz-
dür: Bilgi, maddeden soyut bir sûretin maddeden soyut bir zâtta meydana 
gelmesidir. Duyuların idraklerinin bilgi tarifinin dışında kalmasında hiçbir 25 

beis yoktur. Çünkü geçen bahislerin de gösterdiği gibi söz, duyumlar hak-
kında değil, taakkuller hakkındadır.  

[532] İmâm Râzî ’de şöyle demiştir:  
İbn Sînâ’nın bilginin hakikati hakkındaki sözü tutarsızdır. Zira Tanrı’nın 
akıl, âkil ve mâkul oluşunun onun zâtında bir çokluk gerektirmeyeceğini 30 

incelediği yerde bilgiyi maddeden soyutlanma olarak açıklamıştır. Bilginin  



387

 

 

 

 



388  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

doğrudan nitelik kategorisine ve dolaylı olarak da görelilik kategorisine girdi-
ğini söylediği yerde bilgiyi görelilik sahibi bir sıfat olarak açıklamıştır. Şeyin 
kendisini ve kendisinden başkasını taakkulu, onun sûretinin şeyde hazır edil-
mesinden ibarettir dediği yerde bilgiyi akleden cevherde resmolan ve mâkul 
mahiyete örtüşen sûret olarak açıklamıştır. Zorunlu Varlık’a ait basît aklın akıl 5 

oluşunun nedeni, onda pek çok sûretin bulunması değil, pek çok sûretin on-
dan feyezân etmesidir, dolayısıyla basît akıl, nefisteki ayrıntılı sûretlerin yaratı-
cı ilkesi gibidir düşüncesini iddia ettiği yerde bilgiyi salt izâfet yapmıştır. 

[533] İmâm Râzî ’ta şöyle demiştir: Biz göğü, yeri, varlığımı-
zı, haz ve acılarımızın varlığını zorunlu olarak biliyor ve bu bilgiyle diğer 10 

nefsânî durumları ayrıştırıyoruz. Bu ise bilginin mahiyetini tasavvura dayalı-
dır. Bedîhînin dayandığı şey, bedîhî olmaya daha layıktır. Şu halde bilginin 
tasavvuru bedîhîdir. Sonra insanın içinde bulduğu ve bilgi adı verilen bu hal, 
ademî değildir, kendisi dışındakilerden zorunlu olarak ayrışmaktadır. Oysa 
yokluk böyle değildir. Yine eğer o hal, yokluk olsaydı mukâbili olan şeyin 15 

yokluğu olurdu. Bilginin mukâbili ise ya yokluktan ibaret olan basît cehalet-
tir ya bileşik cehalettir. Basît cehalet olması durumunda bilgi, yokluğun 
yokluğu olacaktır. Bu durumda ise ademî olduğu varsayılmasına rağmen 
sübûtî olacaktır. Bileşik cehalet olması da yanlıştır çünkü mahal, cansız var-
lıklarda olduğu gibi, her ikisinden de yoksundur.  20 

[534] ‘Bilginin maddeden soyutlanmadan ibaret olması mümkündür’ 
denemez, çünkü biz şöyle diyoruz: Bazen şeyin soyut olduğu yani cisim  
veya cisimsel olmadığı düşünülür ama bununla birlikte onun bilen olduğun-
dan kuşku duyulur. Yine şey hakkında ‘o, bunu değil de şunu bilendir’  
denilebilir ama ‘o, ikisinden şuna değil de buna nispetle maddeden soyuttur’ 25 

denilemez. Sözü edilen o hal, ademî olmadığına göre ya hakîkî ya da  
izâfî vücûdîdir. Hakîkî vücudî olması durumunda ya idrak edilen şeyin ma-
hiyetine eşit olan sûretin kendisidir ya da sûretten başka bir durumdur.  
Sûret olma şıkkı yanlıştır. Çünkü karalığın mahiyeti, cansız nesnede de 
meydana gelmektedir. Oysa orada bilgi yoktur. Şayet buna ‘Bilgi, şeyin  30 

mahiyetinin başka bir şeyde meydana gelmesinin ta kendisi değildir, aksine 
özel bir meydana gelmedir yani idrak edilen şeyin mahiyetinin soyut zâtta 
meydana gelmesidir. Cansız nesne ise soyut bir zât değildir.’ cevabı verilirse 
biz şöyle diyoruz: Bu, bilginin meydana gelmenin kendisi olmadığını itiraf 
etmektir. Sûretten başka bir durum olduğu şıkkına gelince her ne kadar  35 
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bir grup bu düşünceyi benimsemişse de onun hiçbir delili yoktur. İzâfî vü-
cûdî olmasına gelince bunun tahakkukunda hiçbir şüphe yoktur. Çünkü biz 
zorunlu olarak biliyoruz ki bilinç, ancak bilince varan ile bilincine varılan 
arasındaki özel bir izâfet esnasında tahakkuk eder. Bilinç adı verilen bu izâfe-
tin tahakkukunda hakîkî, izâfî veya ademî olan başka bir şeyin dikkate alınıp 5 

alınmayacağına gelince bilginin mahiyetinin incelenmesinde buna hiç hacet 
yoktur. Bunlar, İmâm Râzî’nin sözünün özüdür. Bu sözdeki sorunlar, sana 
kapalı değildir.  

[535] Bil ki, bilginin bilinene eşit sûret olduğunu söyleyen kimse, şeyin 
kendisini ve kendisinin sıfatlarını bilme hususundaki sorunla yüz yüze kalır. 10 

Çünkü onun zâtına ve sıfatlarına eşit bir sûretin zâtında yer edinmesi gere-
kecektir. Bu ise iki mislin bir araya gelmesidir.  

[536] Bu soruna kimi zaman şöyle cevap verilmiştir: Onun zâtı ve sıfat-
ları, aynî mevcutlardır, bunların sûretleri ise zihnî mevcutlardır. İmkansız 
olan, birbirinin misli olan iki aynın bir araya gelmesidir. Yine onun zâtı 15 

kendi başına varken zâtının sûreti zâtıyla vardır. İmkansız olan iki mislin tek 
bir mahalle yerleşmesidir, ikisinden birinin diğerine yerleşmesi değildir. 
Kimi zaman da şöyle cevaplanmıştır: Şeyin zâtını ve sıfatlarını bilmesi, 
husûlî değil, huzûrî bilgidir. Bunun anlamı şudur: Burada bilinen, bilen 
nezdinde sûretiyle değil, zâtıyla bulunmaktadır. Dolayısıyla şeyin kendi zâtı-20 

nı bilmesinde akleden, akledilen ve akıl aynî varlıkta birleşmektedir; sıfatla-
rını bilmesinde ise akıl ve akledilen aynî varlıkta birleşmektedir.  

[537] Şayet “Hazır bulunma, ancak iki şey arasında düşünülebilecek bir 
nispet iken şeyin kendisi nezdinde hazır bulunması nasıl düşünülebilir” der-
sen ben şöyle derim: İtibârî farklılık, nispetin gerçekleşmesi için yeterlidir. 25 

Kuşkusuz bir şeyi bilen olmaya elverişli olması bakımından nefis ile bir şeyin 
bilineni olmaya elverişli olması bakımından nefis birbirinden başkadır. Yine 
bu başkalık sayesinde bilginin saf izâfet veya izâfeti gerektiren gerçek bir sıfat 
olduğunu söyleyen kimseden, şeyin kendisini bilmesi hakkındaki sorun de-
folmaktadır. Fakat o kimsenin dışta varlığı bulunmayan şeylerin bilinmesi 30 

hakkında karşı karşıya kaldığı sorun ancak iki yoldan biriyle defedilir. Birin-
cisi zihnî varlığı tercih etmektir. Nitekim İmâm Râzî 

’de böyle yapmış ve öğrenmiş olduğun cansız nesne hikayesinden 
dolayı bilginin aklî sûret değil, özel bir izâfet olduğunu iddia etmiştir.  
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İkincisi ise izâfetin, ayrışmaya dayandığını ve bu ayrışmanın da birbirinden ayrı-
şan iki şeyin gerek dışta gerekse zihindeki varlığına dayanmadığını söylemektir.  

[538] Yazar bilgiyi hâdis olmakla kayıtlamıştır, çünkü kâdîm bir bilginin 5 

sonsuz şeylere taalluku mümkündür. İki bilinene taalluku mümkün müdür 
derken kastettiği ise ayrıntılı olarak taalluk etmesinin mümkün olup olmadı-
ğıdır. Zira icmâlî bir bilginin, çokluk barındıran şeye taalluk edeceğinde 
herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Ayrıntılı olarak taallukun mümkün olup 
olmadığında ise dört  10 

[539]  olan Eş‘arîlerden  bu, 
 mutlak olarak  Zira yüce Allah’ın 

bilgisi, birden çok bilinene taalluk eden tek bir bilgidir.  
[540]  Bu  ve şâhidin gâibe 

kıyasıdır. Dolayısıyla yanlıştır. Yine ashâbımızdan Allah’ın bilgisini delil 15 

getiren kimse kudret sorunuyla yüz yüze kalır. Zira hâdis kudret, ilerde gele-
ceği üzere bizim esaslarımıza göre iki makdûra taalluk etmez. Oysa kadîm 
kudretin iki ve daha çok makdûra taalluk etmesi mümkündür. Bu hususta 
bilgi ile kudreti ayırmak müteazzirdir.  

[541]  Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî 20 

 
mutlak olarak 

 söz konusu bilginin birden çok şeye taalluk etmesinin imkânından 
 imkânı  Bu durumda da bizden birinin 

tek bir bilgiyle sonsuz bilinenleri bilmesi gerekir ki bu kesinlikle yanlıştır.  25 

[542]  ve onun son derece zayıf olduğunu 
 Çünkü nefsü’l-emirde evlâlığın olmadığı men edilir. Evlâlığın 

bizim nezdimizde olmaması hiçbir şey ifade etmez. Bu hüccetle delil getiren 
kimse şayet Mu‘tezilî ise bir hâdis kudret sorunuyla karşı karşıya kalır. Çün-
kü bu kudret, onun esasına göre, iki veya daha çok makdûra taalluk edebilir 30 

ama sonsuz makdûrlara taalluk etmez.  

[543]  Bu, ikinci görüş lehine 
söylenen ikinci delildir. Bu delil şöyledir: Bir bilgi, iki bilinene taalluk etsey-
di iki bilinenden birine ait bilgi, diğerine ait bilginin yerini tutardı. Zira 
şeyin kendi yerini tutması zorunludur. Oysa ardbitişen yanlıştır.   35 
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bilenene  yani bilginin  İki bilinenden biri 
bilindiğinde ona taalluk, bu bilgiye dahildir ama diğer bilinene taalluk dahil 
değildir. Diğeri bilindiğinde ise durum tersine döner. Dolayısıyla ikisinden 
birine dair bilginin, diğerine dair bilginin yerini alması düşünülemez. Bu 
ikinci delil  farklı şeylere taalluk eden 5 

 Zira bu durum, birçok şeye taalluk ettiği halde yüce Allah’ın 
bilgisi hakkında mümkündür. Farklı şeylere taalluk eden hüviyetlerin örneği 
ise bir karalıktır. Bu karalığın, birincisi var eden fâile, ikincisi kabul eden 
mahalle, üçüncüsü var olduğu zamana vb. taallukları vardır. Şu halde taal-
lukların çoğalması, zâtta çoğalmayı gerektirmez ve zâtın birliği, onun özel bir 10 

taallukla birlikte alınmış olmasını, bu haliyle kendi yerine geçmesini ve başka 
bir taallukla birlikte alınmış olmasını gerektirmez.  

[544]  Eş‘arîlerden 
 bir bilginin  bilinene 

 tek bir durumda  vicdânî 15 

zorunlulukla  birinci görüşte 
  

[545] Birinci görüşte yüce Allah’ın bilgisine kıyas geçmişti. Fakat bu kı-
yasın yanlışlığını da öğrenmiştin. İki nazarînin bir araya gelmesine verilen 
cevap ise yazarın şu sözüdür:  nazarî bilineni 20 

 Zira o ikisine dair bilgi tek 
olduğunda o bilgi için bir nazar yeterlidir. Şu halde iki nazarînin bir araya 
gelmesi ancak tek bilginin o ikisine taalluku mümkün olmadığında gerekli 
olur. Oysa bu, müsâderedir.  

[546] 25 

 İki bilinene dair bilginin 
ayrılmasından kastedilen, ikisinden birine dair bilgi olmayabilirken diğe-
rine ilişkin bilginin varlığının düşünülebilmesidir. Buna örnek, kadîm ve 
hâdis ile karalık ve aklıktır. Zira bu ikisine tek bir bilgi taalluk edemez. 30 

 Çünkü ikisine ilişkin bilgi-
nin ayrılabildiği varsayılmaktadır. Bu durumda bilgi tek olduğunda onun 
kendisinden ayrılması mümkün olur.  
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[547]  Söylediğiniz şey, ancak karalığa ilişkin bilgi ile aklı-
ğa ilişkin bilginin mutlak olarak ayrılması mümkün olduğunda gerekli olur. 
Oysa bunu men ediyoruz. Zira bir kimse şöyle diyebilir: O ikisi, iki bilgiyle 
bilindiğinde ikisine ilişkin bilginin ayrılması mümkündür. Ama tek bir bil-
giyle bilindiklerinde sözü edilen ayrılma düşünülemez. Yazar şu sözüyle buna 5 

işaret etmektedir:  şekilde ikisine ilişkin bilginin ayrılması 
mümkün olan iki bilineni 

 Tek bilgiyle bildiğimizde söz konusu ayrılma mümkün değilken 
iki bilgiyle bildiğimiz durumda ayrılma mümkündür. Bunda hiçbir imkân-
sızlık yoktur. Çünkü ayrılmanın imkânı bir durumda, ayrılmanın mümkün 10 

olmayışı da başka bir durumdadır.  sözü edilen iki bilinene bazen tek 
bilginin bazen de iki bilginin taalluk edebilmesi, 

Yani “iki bilinene ilişkin bilgi çoğaldığında bu-
nun iki ayrı bilen olma halini de gerektireceğinde görüş birliği olmasına 
rağmen, şayet tek bir bilgi, karalığı bilen olmayı ve aklığı bilen olmayı gerek-15 

tirseydi tek bir sıfat da birden çok sıfat gibi birbirinden farklı iki hükmü 
gerektirirdi” denilerek sıfatlardan müstağni kalınmasını gerektirmez. Bu 
takdirde tek bir sıfatın aynı anda bilen olmayı ve kâdir olmayı gerektirmesi 
mümkündür. Dolayısıyla da muhtelif hükümler için farklı sıfatlar bulundu-
ğunu söylemeye hacet yoktur. Oysa bu zorunlulukla ve görüş birliğiyle yan-20 

lıştır.  sizin dile getirdiğiniz bu istidlâl, daha önce geçtiği gibi, orta te-
rimden yoksun  Çünkü tek bir sıfatın iki bilen olma hali gibi 
iki mütecânis hükmü gerektirmesi mümkündür ama bilen olma ve kâdir 
olma halleri gibi iki farklı hükmü gerektirmesi imkânsızdır. Ayrıca bu, ancak 
haller görüşünü savunan kimseyi bağlar. 25 

 –zira bir şeyin diğerine zıt olduğunu bilmek 
ancak diğerinin de o şeye zıt olduğunu bilmekle olur-  aynı şekilde 

, benzerlik ve diğer izâfetlere 

 mümkündür. 30 

 şeyi bilmek, bu bilgiyi bildiğini de gerektirir sözümüz doğru 
olmaması durumunda 

 Oysa bu, zorunlu olarak yanlıştır. 
Böylece ortaya çıktı ki bir şeyi bilen onu bildiğini de bilir.  
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[548]  ve  Hz. Ali r.h’a ait kitaplardır. Hz. Ali bu kitap-
larda harfler ilminin yöntemine göre kıyamete kadar olacak olaylardan bah-
setmiştir. Onun soyundan gelen meşhur imamlar, bu iki kitabı biliyorlar ve 
bunlarla hüküm veriyorlardı. Ali b. Musa [rh.] halife Memun’a yazdığı ahit 
kabulüne ilişkin mektupta şöyle der: “Sen bizim haklarımız hususunda atala-5 

rının bilmediği şeyleri öğrendin. Ahdini senden kabul ettim”. Fakat  
ve bu ahdin tamamlanmadığını göstermektedir. Mağrib meşâyihi-
nin harfler ilmine ilişkin birikimi vardır ve bu ilmi ehl-i beyte nispet ederler. 
Bizzat ben Şam’da remizlerle Mısır sultanlarının ahvaline işaret edilen bir 
nazım gördüm ve onun yukarıdaki iki kitaptan istihraç edildiğini işittim. 10 

[549]  o kimse  de  Zira belirttiğimiz gibi 
bilmek, bildiğini bilmeyi gerektirir 

 bu bilinenlerden bir bölüğün tek bir bilgiyle 
bilinmesi mümkün olmasaydı da  müstakil 

 bir şeyi bildiğinde 15 

 yani imkânsızlı-
ğına tanıklık etmektedir. 

[550]  şeyi bilmenin, bu bilgiyi bilmeyi gerektirdiğini 
kabul etmiyoruz. Zira 

 Çünkü daha önce geçtiği üzere zihinde var olan şey, 20 

ikinci kez düşünülüp de zihinde olması bakımından ona yönelmedikçe, 
onun hakkında zihinde var olması bakımından hüküm vermek mümkün 
değildir. Bu yönelişin, sonsuz bilgiler ortaya çıkacak şekilde devam etmesi 
mümkün değildir, aksine   Bu hususta tek bir 
bilinen ile bir bölük bilinen arasında hiçbir fark yoktur. Zira hepsinde bilgi-25 

den habersiz olmak mümkündür. Fakat bilgiye yöneliş bilginin meydana 
gelmesine yakın olup zorlamaya gerek duymadığından onun bilfiil meydana 
gelmiş olduğu zannedilmiş ve buna dayalı görüşler inşa edilmiştir.  

[551] 
 Yazar, Âmidî’yi kastetmektedir.  30 

Zira o, şöyle cevap vermiştir: “Söz, tek bir bilginin iki bilinene  
taallukunun mümkün olup olmadığı hakkındadır. Bilgi, kendisine  
taalluk etmez. Çünkü taalluktan ibaret olan nispet ancak iki başka şey  
arasında düşünülebilir. Oysa şey ile kendisi arasında başkalık yoktur.  
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Şeyin zâtı ve kendisi sözü, ilk bakışta şeyin kendisine nispeti vehmettirmek-
tedir. Fakat bu, bir mecaz olup hiçbir hakikate sahip değildir. Bizden birinin 
bildiğini bilmesinin anlamı, bilgisinin kendisinde bulunmasından öte bir  
şey değildir.” Yazar bu cevabın yanlışlığı açıktır dedi. Zira bilginin bilgiye 
taalluku, şeyin kendisine taalluku kabilinden değildir, aksine bilginin bir 5 

tikelinin başka bir tikeline taalluku kabilindendir ve bunda herhangi bir 
mahzur yoktur.  

[552]  Benim 

 tek 10 

 bilginin  sıfatının 
hakikatinin dışındaki  kendisini  

[553] Yazar şöyle dedi: 
 imkândır. Yani bilgiye taalluk barındıran bir sıfat olarak bakarsak 15 

akıl, bu sıfatın birden çok şeye taalluk eden tek bir şahsî sıfat olmasını 
mümkün görür. Şu anlamda ki akıl sadece bu mülahazayla tek bir bilginin 
iki bilinene taalluk etmesinin imkânsızlığına hükmetmez. İşte bu, zihnî 
imkân denilen şeydir. Bundan ise nefsü’l-emr bakımından imkân gerekli 
olmaz. Zira onun kendinde imkânsız olması ama aklın onun hangi açıdan 20 

imkânsız olduğuna vakıf olmaması mümkündür. “Karalığın aklığa zıt oldu-
ğuna dair bilginin ta kendisi, şayet o ikisine taalluk etmiyorsa ikisi arasındaki 
zıtlığa taalluk etmez, aksine mutlak zıtlığa taalluk eder, oysa hakkında ko-
nuştuğumuz şey, özel zıtlıktır; şayet o ikisine taalluk ediyorsa işte ulaşılmak 
istenen sonuç budur” şeklinde onun kendinde mümkün olduğuna yönelik 25 

istidlâlin hiçbir değeri yoktur. Çünkü özel zıtlık, o ikisine taalluk eden bir 
mefhumdur ve bu zıtlığı bilmek, o ikisini beraberce bilmeye dayalıdır. Dola-
yısıyla orada iki bilinenin bilinmesini sağlayan tek bir bilgi yoktur.  

[554] ’da Nasîruddîn et-Tûsî şöyle demektedir:  
“Bilgi, taalluk olarak açıklandığında bilgi bir olmasına rağmen bilinenin 30 

çoğalması mümkün olur. Nitekim bir toplam kendi olması bakımından 
bilindiğinde parçalar ona dahildir.”  Bunun cevabı ise yukarıda geçen şu  
açıklamadır: Tartışma, tek bir bilginin aynı anda birden çok bilinene  
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ayrıntılı olarak yani özel olarak buna ve özel olarak şuna taalluku hakkında-
dır. Bunu kalabalık bir topluluk mümkün görmüştür. Oysa toplama taalluk 
eden bilgi, bu kabilden değildir.  

[555]  ister bir şüpheye isterse bir taklide dayansın 5 

 Kitaplarda meşhur olduğu üzere mürekkep 
cehalette süreklilik dikkate alınmamaktadır. Bu cehaletin mürekkep olarak 
adlandırılmasının nedeni şudur: Kişi, şey hakkında onun kendinde olduğuna 
aykırı bir inanca sahip olur. Bu, o şeye ilişkin bir cehalettir. Bunun yanı sıra kişi 
şeyin kendinde olduğu hale örtüşen bir inanca sahip olduğuna inanır. İşte bu, 10 

başka bir cehalettir. Bu iki cehalet, bir araya gelip birleşmiştir. 

 Buna göre mürekkep cehalet ve bilgi, tek bir mahalde bir araya gelmesi 
imkânsız olan iki vücûdî anlam olup aralarında da son derece farklılık vardır.  

[556]  düşünürlerinden pek çoğu 15 

 bilginin zıddı değildir, aksine  Dolayısıyla bu ikisi-
nin bir araya gelmesinin imkânsız oluşunun nedeni, aralarındaki zıtlık değil, 
mümâselettir. Onlar  mürekkep cehalet ile bilginin 
mümâsil olduğunu iddia etmiştir.  

[557]  ancak 20 

 İkisini ayrıştıran  nispet 
 Zira bilgi, taalluk ettiği şeye örtüşürken mürekkep cehalet örtüş-

mez.  Çünkü nispet, iki 
tarafından sonra gelir ve dolayısıyla iki tarafının dışındadır. 

 Mürekkep cehalet ile bilginin 25 

farklılığı sadece bu açıdan olduğuna göre onların mahiyetin tamamında 
ortak olması gerekir.  

[558] 
 sabah-

tan akşama kadar bu inanç 30 

ve hakikat o inanç 
 mürekkep  Bir şeyin diğerine  bu 

iki şeyde ve hakikat 
 Bu takdirde o ikisi iki mütemâsildirler ve arazların farklılığı sebebiyle 

biri diğerine dönüşmüştür. Bunda da herhangi bir imkânsızlık yoktur.  35 
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Oysa iki zıt ve hakikatleri farklı iki şey böyle değildir. Zira ikisi arasındaki 
dönüşme, hakikatlerin dönüşmesine götürür ki bu imkânsızdır. Yine zikredi-
len örnekte bilgi ve mürekkep cehaletin zât bakımından bir olup arazlarla 
farklılaştıkları ortaya çıkmıştır.  

[559]  onlara cevapta muâraza yoluyla 5 

 bilgi ve mürekkep cehaletin 
 en özel sıfatta  Zira  

daha önce geçtiği üzere iki mütemâsil, nefsin sıfatlarının en özelinde ortak 
olan iki şeydir.  

[560] Âmidî başka bir ifadeyle şöyle cevap vermiştir: Temâsülde dikkate 10 

alınan en özelde ortaklık, daha genelde ortaklığı da gerektirir. Bilginin sıfat-
larından biri de doğru nazarla meydana gelmesidir. Oysa bunun mürekkep 
cehalette düşünülemeyeceğinde görüş birliği vardır. Şu halde mürekkep 
cehalet, bilginin misli değildir. Âmidî şöyle demiştir: Herkes, mukallidin 
şeye dair vakıaya örtüşen inancının bilginin misli olduğunda görüş birliği 15 

etmiştir.  

[561]  de 

 bilginin 20 

 aksine mukâbili olup aralarında yokluk-meleke mukâbilliği vardır. 
 basît cehalete  veya tasdik olsun bilgi-

yi  basit  Zira tasavvur yerleşip 
karar kılmadığında gözü zevalde olur ve bazen sâbit olur, bazen de zâil olur 
ve onun yerini başka bir tasavvur alır. Bu durumda iki tasavvurdan biri diğe-25 

rine kararsız bir benzerlik gösterir.  sehve düşen kimse en küçük 
 ve ilk tasavvur geri döner. 

 cehalete yakındır.  tasavvuru gerektiren şeyin var-
lığına rağmen  olup cehalete yakın-
dır. Zühulün sebebi ise hayret ve dehşetten dolayı tasavvurun sâbit kalama-30 

masıdır. Yüce Allah şöyle der: “O gün görürsün onları! Emziren emzirdiğin-
den zühul eder”11. Dolayısıyla zühul, sehvin bir kısmıdır.   
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basît  Sehiv ve unutma şöyle tefrik edilmiştir: Birinci-
si, sûretin hafızada kalmasına rağmen idrak eden güçten gitmesidir; ikincisi 
ise sûretin her ikisinden gitmesidir ve bu nedenle sûretin meydana gelmesi 
için yeni bir sebebe ihtiyaç duyulur.  

[562] Âmidî şöyle demiştir: “Gaflet, zühul ve unutma, farklı ibarelerdir 5 

ama bunların anlamları bir olmaya yakındır ve hepsi de bilginin zıddıdır. 
Bilginin zıddı olmalarının anlamı, bilgiyle bir arada bulunmalarının 
imkânsız oluşudur.” Âmidî şöyle dedi: Basît cehaletin bilgiyle bir arada bu-
lunması bunların zâtları gereği imkânsızdır. Bu durumda basît cehalet bir 
olumlama sıfatı olmasa da bilginin zıddı olmaktadır. Oysa basît cehalet, ne 10 

mürekkep cehaletin ne kuşkunun ne zannın ne de nazarın zıddıdır. Aksine 
o, bunların hepsiyle bir arada bulunabilir. Fakat basît cehalet, uyku, gaflet ve 
ölüme zıttır. Zira o, bilginin olabileceği bir şeyde bilginin olmaması demek-
tir. Bu durum ise uyku ve benzerlerinin durumunda düşünülemez. Bilgiye 
gelince o, sözü edilen durumların tamamına zıttır.  15 

[563]  Eş‘arî’ye  dış 
 gücüyle idrak, 

 gücüyle idrak  Aynı durum  
dokunma, tatma ve koklama güçlerinin idrakleri için de geçerlidir. Dolayı-20 

sıyla bu duyular, kendilerinin kullanımıyla meydana gelen o bilgilerin  
vesileleridir, tıpkı vicdan, bedîhe ve nazarın kendilerine dayalı bilgilere vesile 
olması gibi.  

[564] Kelâmcıların 
 mesela rengi 25 

 ve ikinci  
halin birinci halde farklı olduğunu hiç şüphesiz biliriz. Eğer görme, görüleni 
bilmek olsaydı orada fark olmazdı. Aynı şekilde biz, bu sesi bilme ve işitme 
arasında; bu tadı bilme ile tatma arasında; bu kokuyu bilme ile koklama 
arasında fark buluruz.  30 
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[565]  vicdânî fark, duyuların idraki-
nin duyulardan başka şeylere dayanan 

 Tür bakımından farklı olması 
durumunda bilgi, muhtelif hakikatleri içeren cinssel bir hakikattir, muhtelif 
hakikatleri içerir ve bunlardan biri de duyuların idrakidir. Hüviyet bakımın-5 

dan farklı olması halinde ise bilgi, hüviyetçe farklı fertleri içeren türsel bir 
hakikattir.  

[566] Şöyle denemez: “Tartışma, şeyin duyulardan biriyle idrakinin, 
onun görüş birliğiyle bilgi adı verilen idrakinin hakikati olup olmadığı hak-
kındadır. Bu ikisinin tür bakımından farklılığı varsayılırsa tartışma, bilgi 10 

lafzının mutlak olarak idrakin veya o idrakin bir türünün ismi olduğuna 
dönen lafzî bir tartışma haline gelir.” Çünkü biz şöyle diyoruz: Men yapmak 
için bize hüviyet bakımından farklılık yeterlidir. Çünkü farkın hüviyet fark-
lılığına dayanması mümkündür. Türsel farklılığın zikredilmesi, daha da açık 
hale getirmek içindir.  15 

[567]  duyusal idrakin  duyudan 
 çoğunluğu oluşturan hasmın  

Oysa bu yanlıştır. Çünkü duyu, tikellere yalnızca özel oluşları bakımından 
taalluk eder. Tikellerin bu yönden idrakinin de duyudan başka yolu yoktur. 
Şayet sen “biz mesela falan cisimde tikel ve özel bir renk olduğunu tam bir 20 

şekilde biliyoruz. Sonra onu gözle idrak ediyoruz ve zorunlu bir farklılık 
buluyoruz. Şu halde bilginin duyusal idrakin taalluk ettiği şeye başka bir 
yolla taalluk etme imkânı ortaya çıkmıştır” dersen şöyle derim: Bu, tikelin 
tikel olarak idraki ile tümel olarak idrakini ayıramamaktan kaynaklanan bir 
yanılgıdır. Bu, kavrayış sahibi kimseye kapalı değildir.  25 

[568]  mahiyetin kendisinde  
haricî sûretlere eşit olmakla birlikte 

 zira onların beraberce tek mahalle yerleşmesi mümkündür. Oysa 30 

haricî sûretler böyle değildir. Mesela özel bir şekil almış bir nesnenin  
birinci şekli koruyarak başka bir şekle girmesi imkânsızdır. Aynı şekilde  
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ateşlik sûretiyle donanmış bir maddenin bu sûretle beraber başka bir sûretle 
donanması imkânsızdır.  aklî sûretler, mahalle yerleşme bakı-
mından  Zira nefis, bütün bilgilerden yoksun olduğunda onun bir 
hakikati tasavvuru son derece zordur. Bilgilerin bir kısmıyla nitelendiğinde 
ise geri kalanlarına yönelik istidâdı artar ve onlarla nitelenmesi kolaylaşır.  5 

[569]  Aklî sûretler içerisinden  bu sûretlerden 
 beraberce  Bundan dolayı nefis, gökleri, yeri, 

dağları ve küçük şeyleri bir defada beraberce tahayyül edebilir. Oysa maddî 
sûretler böyle değildir. Çünkü bu sûretlerden büyük, küçükle bir araya gele-
rek onun mahalline yerleşemez.  10 

[570]  Yani zayıf niteliğin aklî 
sûreti, güçlü niteliğin sûretinin idrak eden güçle meydana gelmesiyle idrak 
eden gücü terk etmez. Oysa haricî sûretlerde böyle değildir. Zira haricî sûret-
lerden güçlü olan nitelik maddede meydana geldiğinde maddedeki zayıf 
nitelik ortadan kalkar. 15 

[571]  Aklî sûret, akılda meydana geldiğinde 
 yeni çaba sarfetmeye gerek 

kalmadan  Oysa haricî sûretler böyle değildir. 
Zira onların unsurlardan oluşan maddeden zâil olması zorunludur, çünkü 
onların güçlerinin sonsuza dek sürmesi imkânsızdır. Zâil olduklarında da 20 

geri getirilmesi için ilk sebep gibisine ihtiyaç duyulur. Aklî ve haricî sûret 
arasındaki farklardan biri de şudur: Haricî sûretler, bazen dış duyularla du-
yumsanabilir. Oysa aklî sûretler dış duyularla duyumsanamaz. Bir diğer fark 
ise haricî sûretin aksine aklî sûretin tümel oluşudur.  

[572]  filozoflar, mâkul  sûretinin 25 

 Mesela 
 göz/ayn lafzının başlı başına her biri için  

vazedildiği anlamları arasındaki ortaklığında olduğu gibi, 
 insan isminin medlûlü, fertleri  

arasında  Bu ismin fertlerine söylenişi, söz konusu  30 

ortak anlam bakımındandır. İşte anlamsal ortaklık adı verilen şey budur.  
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Fertlerin birbirinden ayrışmasını sağlayan  ortak anlama 
 o anlam fertlerinin tamamı arasında  Dolayı-

sıyla somutluklar bütünüyle ortak anlamın dışındadır.  nâtık 
 yani o ortak anlamın sûretini, yabancı arazlar ve dış eklenti-

lerden ibaret olan  o sûret 5 

 ve diğer fertlere  anlamında tümel  Yazarın 
örtüşmekten kastı, şu sözüyle açıkladığı şeydir:  o fertlerden  
hayale geldiği ve  o sûret yani söz konusu 
ortak anlamın sûreti, somutluklarından soyutlanmış olan o bir fertten 

 eserin  o sûret, somutluklardan soyutlanan fertle-10 

rin değişmesiyle  Böylece soyutlanan fertlerden biri nefse geldiğin-
de bu fert, nefiste, arazlardan soyutlanmış o eseri meydana getirir. Diğer 
fertler de nefse geldiğinde yeni bir tesir meydana getirmez. Sonra gelen fert 
ile önce gelen fert yer değiştirse iki fert arasındaki durum tersine dönerdi. 
Eğer nefse gelen eser, insanlık anlamının fertlerinden olmaz da mesela at 15 

ferdi olursa akleden güçte somutluklardan soyutlama yoluyla meydana gelen 
eser, insan sûretinden başka bir sûret olur. İşte bu, aklî sûretin tümel ve çok-
luk arasında ortak olmasının anlamıdır.  

[573] Şayet şöyle dersen: Kuşkusuz akleden güce yerleşen aklî insanlık 
sûreti, tikel bir sûret olup tikel bir nefse yerleşmesi bakımından zihnî ili-20 

şenlere konu olur. Bundan dolayı da başka bir nefse yerleşen insanlık sûre-
tinden ayrışır. O halde nasıl olur da tikel olmasına rağmen tümel olur? Ben 
şöyle derim: Çelişki yok. Çünkü onun tümelliği, daha önce geçtiği gibi, 
zihnî ilişenleriyle birlikte değil, kendisi dikkate alındığında çok şeye ör-
tüşmesi bakımındandır. Buradan da örtüşmeye bir şey daha eklenmiştir. 25 

Bu şey şudur: Sözü edilen açıdan alınan o sûret, fertlerinden birinin so-
mutluğuyla dışta somut olduğu varsayıldığında o ferdin ta kendisi olur. 
Açıktır ki onun bu anlamda tümelliği, bulunduğu mahal vasıtasıyla kendi-
sine ilişen zihnî somutluklarla çevrelenmiş olması bakımından tikel olma-
sıyla çelişmez.  30 

 



413

 



414  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

[574] Şöyle denemez: “Nasıl ki aklî sûret dıştaki fertlerine örtüşüyorsa 
aynı şekilde dıştaki fertlerden her biri de aklî sûrete örtüşür. Çünkü örtüşme, 
ancak iki taraf arasında düşünülebilir. Bu durumda fertlerden her birinin 
diğer fertlere de örtüşmesi gerekir. Zira onların tek bir şeye örtüşmekte ortak 
olmaları zorunludur. Bu takdirde fertlerden her biri sizin söylediğiniz an-5 

lamda tümel olur.”  Çünkü biz şöyle diyoruz: Tümellik, mutlak olarak ör-
tüşmeden ibaret değildir, aksine aslî bir varlığa sahip olmayan misâlî bir 
zâtın, gölgesi olduğu şeye örtüşmesidir.  

[575] Bil ki tümelliğin anlamı olan ötüşmenin tasviri hakkında söyle-
nenler, ancak hakiki türler olan tümellerde açıktır. Onun diğer tümellere 10 

tatbiki istendiğinde itibarî fertlerinden ibaret olan paylarına kıyaslanır. Zira 
onlar, bu paylara kıyasla hakikî türlerdir. Yahut fertler arasındaki ortak an-
lamın dışında kalan şeyler, fertlerden soyutlamada somutluklar konumuna 
indirilir. 

[576] Filozofların tümelliğin anlamı hakkında söyledikleri iki şeyden 15 

 Sûret, tümellikle nitelen-
diğinde onunla bilinen bir tümelin sûreti olması anlamında mecaz olur.   
ikinci şey,  bilinenlere mahiyet bakımından eşit 

 ve mahiyet bakımından bilinenlerden farklı bir zihnî sûret olarak 
kabul eden   20 

[577] Sözün açıklaması şudur: Sûretler görüşünü benimseyenler iki 
gruptur. Birinci grup şunu iddia eder: Söz konusu sûretler, kendileriyle  
bilinen şeylere mahiyet bakımından eşittir hatta bilinenlerin mahiyetlerinin 
nefiste meydana gelmeleri bakımından ta kendileridir. Buna göre bilgi  
ve bilinen zât bakımından bir, itibar bakımından farklıdır. Nitekim bu  25 

daha önce geçmişti. Bunların düşüncesine göre şeylerin iki varlığı vardır. 
Birincisi dış varlık, ikincisi ise zihnî varlıktır. Tümellik aklî sûretlere  
hakiki olarak ilişir. Çünkü aklî sûretler, bilinenlerin fertlerine yüklenen  
mahiyetleridir. İkinci grup ise şunu iddia eder: Aklî sûretler, kendileriyle 
bilinen şeylerin misli ve gölgesi olup mahiyet bakımından onlardan  30 

farklıdır. Bunların görüşüne göre şeylerin hakikat bakımından zihnî bir  
varlığı yoktur, aksine mecaz ve yorum bakımından zihnî varlığı vardır.  
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Mesela “ateş zihinde vardır” denir ve bununla şu kastedilir: Zihinde bir göl-
ge vardır ve bu gölgenin ateş mahiyetine özel bir nispeti vardır. Bu nispet 
sayesinde o gölge başka bir mahiyetin değil de ateşin bilgisi olur. Sanki biz, 
daha önce buna işaret etmiştik. Aynı şekilde bunların görüşüne göre tümel-
lik aklî sûrete hakiki olarak ilişmez. Zira o misil ve gölge, söz konusu sûret-5 

lerle bilinenlerin fertlerine yüklem olmaz, fertlere yüklem olan şey, fertlerin 
sûretlerle bilinen mahiyetleridir. Yazar aklî sûretin tümel olmadığı ve tüme-
lin ancak onunla bilinen şey olduğu görüşünün birinci gruba değil, ikinci 
gruba uygun olduğuna işaret etmiştir. Çünkü birinci gruba göre bilinen ve 
bilgi zât bakımından birdir. Yazar “bilgiyi zihnî sûretten başka bir şey olarak 10 

gören” sözüyle yukarıda söylediğimiz şu hususu dile getirmiştir: O kimse, 
bilgiyi mahiyet bakımından bilinenlere eşit zihnî sûretler olarak değil, kendi-
leriyle bilinenlerden mahiyet bakımından farklı zihnî sûretler olarak görür. 
Dolayısıyla yazarın sözünün özü “bilinenin zihnî sûretlerden başka bir şey 
olduğunu düşünen kimseye yaraşır” şeklindir. Bu ifadeyle anlatsaydı sözü-15 

nün başı ile birazdan gelecek olan sonu herhangi bir tevile ihtiyaç duymadan 
uyumlu olurdu. Nitekim selim fıtrat sahibi herkes buna tanıklık eder.  

[578] Yazar şöyle dedi: İkinci grubun görüşüne dayalı  ikinci şeyde  

 şu anda incelediğimiz türün birinci maksadında 20 

 Zira biz, dışta salt olumsuzlama  
ve salt yokluk olan şeyi düşünürüz. Kuşkusuz biz onu bildiğimizde bizim ile 
onun arasında özel bir taalluk ve izâfet meydana gelir. Nispetin gerçekleşme-
si ise ancak birbirinden ayrışmış iki şey arasında düşünülebilir. Ayrışma  
da birbirinden ayrışan iki şeyden her birinin genel olarak sübûtuyla birlikte 25 

olabilir. Burada bilinen dışta olmadığına göre zihindedir. O halde zihnî 
sûret, bilinen şeyin mahiyetidir. Şu halde bilgi ve bilinen zât bakımından 
birleşmekte; tümellikle nitelenen şeyin aklî sûret olması gerekmekte ve tü-
mellikle nitelenenin sûret değil de sûretle bilinen şey olduğu sözü yanlış 
olmaktadır.  30 

[579]  burada  sana söylenen 
şu şeylere  bilgiden başka ve 

 bilinenin  ve sübûtu   
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Çünkü bilinen ile bilen arasında nispetin gerçekleştiğinin tasavvur edilebil-
mesi için bilinenin genel olarak sübûtu zorunludur. Zira bilinenin sübûtu 
zihinde olmadığına göre kesinlikle dışta olacaktır.  dışta 
mevcut, kendinde belirgin ve aslî varlığa sahip 

 Buna göre bilinen bilgiden başka olması durumunda asla 5 

tümellikle nitelenmez; bilgiyle bir olması durumunda ise tümellikle nitele-
nir. Bu durumda tümelliğin sûretlerden olumsuzlanıp da sûretlerle bilinenle-
re olumlanması doğru değildir.  insânî 

 akleden güçlerde aklî ve gölgemsi 
 Fakat bu irtisâm, dış varlık bakımından arazların mahallerin-10 

de irtisâmı gibi olamaz. Aksi halde tasavvur edilen o şeyler, tümellikle nite-
lenmesi imkânsız aynî fertler olurlar.  akıldan başkasındaki  irtisâm, 
düşünen insan nefsindeki  Çünkü bu, düşünen nefsin 
tasavvur ettiği şeylerin bir başka güçte aslî veya gölgesel bir sübûta sahip 
olmadığına dayalıdır. Bu yani zihnî varlığın reddi ise onların görüşlerine 15 

aykırıdır. Fakat biz şöyle deriz: Diğer akleden güçlerde resm olan şeyler, 
bilinenlerin mahiyetlerinin aynısı olması gerekir ki onlar hakkındaki olumlu 
hükümler doğru olsun ve onlar ile onları bilen arasında nispet tahakkuk 
etsin. Onların söz konusu aklî güçlerdeki irtisâmı dış varlık kapsamına gir-
mediğine göre bilgisel olacaktır; orada bilgi ile bilinen birleşecek ve bilinen-20 

ler bilgiyle bir oldukları durumda tümellikle niteleneceklerdir. Amaçlanan 
da budur. Meselenin bu bağlamda tahkiki böyledir. Bırak bilmeyenleri kendi 
sapkınlıklarında oynasınlar. 

25 

[580]  bilinenin  birinden sonra diğerini dü-
şünmek sûretiyle parçaları açısından 

 bütünüyle o meseleden 
ibaret olan  
Kendisine sorulan  şahıs, o zamanda  çünkü o, sorul-30 

duğu esnada  Kuşkusuz onun cevabı verebile-
ceğine dair bilgisi, o cevabın hakikatini de içerir. Zira izâfeti bilmek, izâfetin  
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iki tarafını bilmeye dayalıdır. 
 cevabın her bir parçasını birbiri ardına düşünmek sûretiyle 

 sorulduğu esnada 
 ikinci durumda ortaya çıkan  Soru-

nun hemen ardından bir anda meydana gelen  sorudan önce sâbit 5 

olan  anlatımla ortaya çıkan 
 vicdâni olarak  Zira bilfiil akıl denilen cehalet halinde, ceva-

bın idraki bilfiil meydana gelmiş değildir. Aksine nefis, o durumda yeni 
çabaya girişmeksizin cevabı ve ayrıntılarını hazır etme gücündedir. Dolayı-
sıyla orada salt bir güç vardır. Sorunun ardından meydana gelen durumda 10 

ise cevaba ilişkin daha önce meydana gelmemiş bir farkındalık ve bilgi bilfiil 
meydana gelmiştir. Tafsîlî durumda parçalar doğrudan düşünülmektedir. 
Oysa bu, önceki iki durumda yoktur.  

[581]  birçok 
 birinci durumda 15 

koyunların 
 koyunu  ve onun parçalarını birbi-

rinden ayırır. Birinci görüş icmâlî bir görüş iken ikincisi tafsîlî bir görüş-
tür. İkisi arasındaki fark, vicdanla bilinmektedir. Bu iki duruma benzer bir 
durumun akıl ve kafa gözlerinde de bulunması hususunda akıl gözünün 20 

idrak ettiği şeylere nispetle halini, kafa gözünün idrak ettiği şeylere nispetle 
haline kıyasla. 

[582]  icmâlî bilginin inkârı hakkında 
 Çünkü bir sûret 

muhtelif şeylere örtüşseydi mahiyet bakımından o muhtelif şeylere eşit olur-25 

du. Bu durumda o sûret muhtelif hakikatlere sahip olur ve tek bir sûret ol-
mazdı.  söz konusu çokluğu oluşturan şeylerden  başlı başı-
na  olması gerekir.  
yani çok sayıdaki bilinenin kendilerine uygun olarak birden çok sûretinin 
bulunmasıdır. Bu durumda çokluktaki her bir bilinen kendi sûretiyle bilinir 30 

ve başkalarından ayrışır.  
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[583]  tıpkı bileşiğin hakikatinin kendi olması bakımından 
tasavvur edilmesinde olduğu gibi farklı  bileşiğin parçalarına benzer 
şekilde birden çok şey için  bileşiğin 
parçalarının birbiri ardına tasavvur edilmesinde olduğu gibi 

 icmâlî ve tafsîlî bilgi derken 5 

sûretin bazen aniden bazen de sıralanmış olarak meydana gelmesi şeklinde 
bizim söylediğimiz  
Fakat bu anlamda icmâlî bilgi, cehalet durumu olan saf güç ile tafsil durumu 
olan saf fiil arasında bir durum olamaz. Çünkü onu özü, bilgilerin bazen bir 
zamanda bir araya geldiği bazen de bir araya gelmeyip birbiri ardına sıralan-10 

dığına varmaktadır. Oysa bu kadarla bilginin bilinene kıyasla durumu farklı-
laşmaz. Dolayısıyla hakikat bakımından her iki durum da tafsîlî bilgidir. 
Adlandırmadaki farklılık, bilinene ilişen birleşmenin dikkate alınmasından 
kaynaklanmaktır, bilgilerin bilinenlere kıyasla farklılığına değil.”  

[584] İmâm Râzî şöyle dedi: “Onların ‘sorunun ardından cevabı icmâlî 15 

olarak bilir tafsîlî olarak değil, çünkü tafsîl, anlatımda ortaya çıkar’ sözleri 
şöyle reddedilir: O cevabın bir hakikat ve mahiyeti ve bir de gereği vardır. 
Bu gerek, onun söz konusu soruya cevap olmaya elverişli bir şey olduğudur. 
Sorunun ardından bilinen, bu gerektir ve bu, tafsîlî olarak bilinendir. Haki-
kat ise o durumda meçhuldür. Bunun bir benzeri şudur: Biz, nefsi, bedeni 20 

hareket ettiren bir şey olması bakımından bildiğimizde onun gereği yani 
hareket ettiren oluşu, tafsîlî olarak bilinen iken hakikati, başka bir yolla bili-
ninceye dek meçhuldür. O halde onların söylediği çürümüş ve tek bilginin, 
birden çok bilinenin bilgisi olamayacağı açığa çıkmıştır.” 

[585] Ben derim ki, İmâm Râzî’nin icmâlî bilgiyi inkârı, tasavvurların 25 

kazanılmış olduğunu inkârına yol açmıştır. Cevap şudur: Bileşik, hakika-
tiyle bilindiğinde zihinde o parçaların farklılığınca farklı sûretlerden  
bileşmiş tek bir sûret meydana gelir. Akıl bu durumda doğrudan bileşiğe 
yönelir, onun parçalarına değil. Zira bileşiğin parçaları, sûretlerinin  
akılda oluşmasıyla adeta kendisine iltifat edilmeyip yüz çevrilen depolan-30 

mış gibidir. Akıl onlara yöneldiği ve tafsîl ettiğinde ise akılda hatırlanırlar, 
doğrudan düşünülürler ve birbirlerinden tam bir şekilde ayrışırlar.  
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Parçaların sûretleri her iki durumda da meydana gelmiş olmakla birlikte bu 
ayrışma birinci durumda meydana gelmiş değildir. O halde açığa çıkmakta-
dır ki bilginin bilinene kıyasla durumu farklılaşabilir. Bileşik doğrudan haki-
katiyle bilindiğinde onun parçaları kasıtsız ve hatıra gelmeksizin bilinir. Par-
çalar tafsîl edildiğinde ise birinciden daha güçlü ve daha tam bir şekilde bili-5 

nirler. O halde bilginin bilinene kıyasla iki mertebesi vardır. Onların söyle-
diği gibi birincisi icmâl, diğeri tafsîldir. İmâm Râzî’nin “sorunun ardından 
bilinen, cevabın ilişenlerinden biridir” sözü hakkında şöyle deriz: Söz, bileşi-
ğin zihinde ilişenlerinden biri bakımından değil, hakikatiyle meydana geldiği 
durum hakkındadır. Çünkü ilişenlerinden biri açısından bileşiğin bilgisi, ne 10 

icmâlî ne de tafsîli olarak parçalarının bilgisidir. Onun “tek bir bilgi, birçok 
bilinenin bilgisi olamaz” sözüne gelince bunun cevabı şudur: Biz, “her şey, 
genel imkânla mümkündür” dediğimizde kuşkusuz şeyin bütün fertleri hak-
kında hüküm vermiş oluruz. Dolayısıyla şeyin fertleri bizim tarafımızdan 
biliniyor olmalıdır. Oysa fertler, bu durumda yalnızca onların tamamını 15 

kuşatan “şey” mefhumu açısından bilinirler. Zira akıl bu mefhumu, o fertle-
rin mülahazası için bir alet yapmıştır ki onlar hakkında hüküm verebilsin.  

[586] Bunun özlü ifadesi şudur: Tümel mefhum, bazen kendinde düşü-
nülür ve bu düşünmeyle onun fertleri hakkında değil, kendisi hakkında 
hüküm verilebilir. Bazen de fertlerinin düşünülmesi için alet ve ayna yapılır. 20 

Bu takdirde mefhumun kendisi hakkında değil fertler hakkında hüküm 
verilebilir. Anlattığımız bu anlamlar senin yanında saklı dursun. Zira pek 
çok yerde sana fayda verecektir.  

 

[587]  kendinde var olabileceği kabul edildiği tak-25 

dirde 

 İcmâlî bilgide 
 imkânsız 

 –ki bu, icmâlî bilgi-30 

dir-  yüce 
Allah’tan olumsuzlanan  bilgi   
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Bu kaydın yüce Allah’tan olumsuzlanması gerekir. 

 Aksine icmâlî bilgi, yüce 
Allah için imkânsız olan o kayıttan soyutlanmış olarak O’nda sâbittir.  

[588]  Ayrıntı:  tek bir 5 

 Bâkıllânî 

 birbirinden kesinlikle başka 
 Mesela, insan gülen olması bakımından bilinir ama ha-

kikati bakımından bilinmez. 10 

 Mesela insan gülmesi bakımından bilinir ama yazması bakımından bi-
linmez.  sözü edilen iki tarzdan biriyle ilişme ilişkisinin 
dışında tikellik, tümellik, bitişiklik ve komşuluk gibi ilişki tarzlarından 

 Çünkü bu ilişkiler, bilinen ile bilinme-
yenin birliğini gerektirmez, aksine başkalığını gerektirir. 15 

 yani bilinen, bilinmeyenin ilişeni olduğunda veya her ikisi üçüncü bir 
şeyin ilişeni olduklarında yahut aralarında başka tarzda bir ilişki bulundu-
ğunda ve bu sûretlere tek bir şeyin bir yönden bilinen başka bir yönden de 
bilinmeyen oluşu kabilinden olduğu söylendiğinde bu söylenme, mecaz olur. 

 mecazî kullanımda da  ve tartışma  Çünkü onun 20 

kapısı açıktır.  

[589] Yukarıda anlattıklarımız sayesinde şu hususta zihin karışıklığına 
düşmeyesin: Şeyin ilişeni bazen kendinde düşünülür. Bu durumda şeyin 
hakikati bilinmezken ilişen bilinir ve bilinen ile bilinmeyen başkalaşır. Bazen 
de şeyin ilişeni, şeyin düşünülmesi için alet yapılır. Bu takdirde o şey, ilişeni 25 

bakımından bilinirken hakikati bakımından bilinmez. Bu durumda bilinen 
ve bilinmeyen birleşir ama o, bir açıdan bilinen başka bir açıdan bilinme-
yendir. Bunda herhangi bir imkânsızlık yoktur.  

[590] Kâdî Bâkıllânî’nin dile getirdiği bu açıklamanın bir benzeriyle 
İmâm Râzî ’da icmâlî bilginin nefyine istidlâl ederek şöyle demiştir: 30 

“Genel olarak bilinen, bir yönden bilinen ve bir yönden de bilinmeyendir. 
İki yön birbirinden başkadır. Bilinen yönde icmâl yoktur. Bilinmeyen yön 
ise kesinlikle bilinmemektedir. Fakat ikisi tek bir şeyde birleştiklerinde ic-
mâlî bilginin tafsîlî bilgiden farklı bir tür olduğu zannedilmiştir.”  
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[591] Cevap şudur: İcmâl ve tafsîlin durumları, Râzî’nin vehmettiği gibi 
değildir. Aksine her ikisinde de bilinen tek bir şeydir. Farklılaşan şey, o bili-
nene ilişkin bilgidir. Dolayısıyla bazen bu bilgi kendinde bir şekilde bazen de 
başka şekilde olmaktadır. Nitekim bunu kavradın. Oysa icmâl, şeyin bir 
yönden bilinmesi başka bir yönden ise bilinmemesi değildir. Biz “bu şey, 5 

tafsîlî olarak değil, icmâlî olarak bilinmektedir” dediğimizde her iki açı da 
bilgiyle ilgilidir, bilinenle değil. Anlattıklarımızla açığa çıktı ki, iki ayrıntı da 
icmâlî bilginin sübûtunun bir uzantısıdır. Adeta şöyle denilmiştir: Acaba o, 
şeyin bir yönden bilinmesi bir yönden de bilinmemesi kabilinden midir 
yoksa değil midir? 10 

[592]   
–bu, açıktır- 

 elindeki  durumda 
 onun elindeki  gerçekte ,  15 

dolayısıyla da bizim bilgimiz kapsamına girdiğini  bu 
durumda  fiile  bilgiyle 

 hükümle-
rin  Çünkü tikel hükümler 

 bilkuvve bilinirler. Fakat altına girme fark edildikten sonra 20 

bilfiil bilinir hale gelirler.  birinci şekildeki 
 yani büyük öncülde  Kuşkusuz her tümel öncül, 

kendisinde içerilen tikel hükümlerin kuvveden fiile çıkarılması için birinci 
şeklin büyük öncülü yapılmaya elverişlidir. Bundan dolayı o öncüle “asıl”, 
“temel” ve “kanun” denilirken sözü edilen tikel hükümlere de “onun uzantı-25 

ları” denilmiştir.  

[593]  Fiilî bilgi, dış varlığın sebebi olan bilgidir. 
 divan gibi 

 İnfiâlî bilgi, dış varlıktan alınan bilgidir.   30 
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yer ve gök gibi  dışta 
 sâbit  

Yani fiilî bilgi, tümel olup peşinden çokluğu getirir. Çokluk ise onun dıştaki 
fertleridir. İnfi‘âlî bilgi ise tümel olup çokluğun ardından gelir. Bu çokluk, 
infi‘âlî bilginin kendilerinden alındığı dış fertleridir. Bazen şöyle denir: Bi-5 

zim çoklukla birlikte bir tümelimiz vardır fakat bu tümel, bilgi kabilinden 
değildir ve tümel tabiatların dıştaki tikellerin zımnında var oluşuna dayanır.  

[594]  yaratıklarına ilişkin 
 dıştaki  Fakat 

O’nun bilgisinin mümkünlerin varlığının sebebi oluşu, araç ve gereçlere da-10 

yanmaz. Oysa bizim fiillerimize ilişkin bilgimiz böyle değildir. Bundan dolayı 
bizim bildiğimiz şeylerin varlığı, bilgimizden geri kalır. Filozoflar demiştir ki: 
Yüce Allah’ın, bütün olması bakımından bütün varlığa kıyasla mümkünlerin 
durumlarını en mükemmel nizam ve en güzel şekilde bilmesi, bütün müm-
künlerin diğer mümkün tarzlarda değil de bu tarzda var olmasının kendisine 15 

dayandığı bilgidir. Bu bilgiye filozoflar ezelî inâyet adını verir. Fakat yüce 
Allah’ın kendisine ilişkin bilgisi, ne fiîlî ne de infi‘âlî bilgidir, aksine o bilgi, 
her ne kadar itibar bakımından zâtından başka olsa da zât bakımından O’nun 
zâtının ta kendisidir. Nitekim inşallah ilerde bu mesele sana anlatılacaktır.  

20 

[595] Filozoflar  yani nâtık nefsin taakkulünün 
 mâkullerin idrakine yöne-

lik  salt 
 Çünkü çocuklar çocukluk çağında ve yaratılışın başlangıcında salt bir 

istidâda sahiptir ve bu istidâdın beraberinde hiçbir idrak yoktur. Bu istidât, 25 

diğer canlılarda yoktur. Bu akıl, heyûlâya nispet edilmiştir zira nefis bu mer-
tebede kendinde hiçbir sûrete sahip olmayan ilk heyûlâya benzer.  

[596]  ve  
nefsin bu bilgiler sayesinde nazarî bilgileri kazanmaya istidatlı  
olmasıdır.  yani zorunluların bilgisi, yaratılışın başlangıcından 30 

 zorunlu olarak 
 Bunun nedeni, söz konusu aklın belirli bir zamanda  

meydana gelmesindeki müreccihsiz tercih sorununun giderilmesidir.  
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 ve onlar arasındaki 
ortaklık ve farklılıkların farkına varmaktır. Buna göre nefis, çok sayıda tikeli 
duyumsadığı, bu tikeller onun cisimsel aletlerinde resmolduğu ve onların 
birbirine nispetini düşündüğünde ilkeden kendisine tümel sûretler ve o ti-
keller arasındaki tasdîkî hükümler feyiz olmasına istidatlı hale gelir. İşte 5 

bunlar, zorunlu bilgilerdir.  yani zorunluları bilmekle 

  
anadan doğma  cima gücünden yoksun  
tikellerini görmekle idrak edilen mahiyetini  tikellerini insa-10 

nın kendi içinde bulmasıyla/vicdanla idrak edilen 

 Çünkü bir du-
yudan yoksun kimse o duyuya dayalı önermelerden yoksun olur. Vicdandan 15 

yoksun kimse de kesinlikle vicdânî önermelerden yoksun olur. İki tarafın 
tasavvuru ve nispet ise bedîhîlerde yani evvelî önermelerde şarttır. Evvelî 
önermeler, zorunluların en güçlüsü ve en az şarta haiz olanıdır. Bu şart yiti-
rildiğinde başka bir takım şartlara da dayalı olan diğer zorunlular bir tarafa 
bedîhî önermeler de yiter.  20 

[597]  mertebe 
 Yani kişinin 

 düşünmesi ve  gelmesidir.  
Kuşkusuz bu durum, ancak çıkarma yolu kişide yerleşik bir meleke halini 
aldığında meydana gelir.  bilfiil akıl, bu söylenen değildir, 25 

 zorunlulardan çıkarıldıktan sonra 
 ve yeni bir çaba 

 Meşhur açıklama da budur. Bu, kişi meydana gelmiş nazarî bilgi-
leri tekrar tekrar düşünüp de onda nazarîleri yeni fikre gerek kalmadan dile-
diği zaman hazır edebilmesini sağlayan nefsânî bir meleke meydana geldi-30 

ğinde oluşur.  
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[598]  mertebe  idrak ettiği 

 yani nazarîlerin tamamının insanın akıl gücünde görünür 
şekilde hazır olması  Çün-
kü bir kısım yetkin nefislerin bedensel alakalardan tam bir şekilde soyutlana-5 

rak mâkulleri tıpkı bir şimşek parıltısı gibi bir defada görmesi, sonra bu  
durumdan birbiri ardına gelen müşâhedelere yükselmesi ve böyle devam 
ederek müşâhedenin onda yerleşik bir meleke haline gelmesi aklen müm-
kündür. Mamafih bu melekenin yerleşik oluşu, parlayan şimşekler oluşun-
dan daha çok yadırganmaktadır.  Zâhir şu ki, müşâhedenin sürekliliği ancak 10 

ahirette olabilir.  

[599] Bil ki müstefâd aklın yazarın söylediği şekilde açıklaması, meşhur 
değildir. Meşhur kitaplarda yazılan şudur: Söz konusu dört mertebe, başlı 
başına her bir nazarî bilgiye kıyasla düşünülür. Bir nazarîye kıyasla müs-
tefâd akıl, o nazarînin akıl gücünce müşâhede edilir durumda olmasıdır. 15 

Bunun ise şu dünya hayatında gerçekleştiğinde ve süreklilik bakımından 
bilfiil akıldan sonra meydana gelse de ikinci anlamıyla bilfiil akıldan önce 
olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Nitekim kitabın başında buna işaret et-
miştik. Sonra bu mertebeler içinde kemâl, müstefâd akıldır. Diğer merte-
beler ise o yetkinliğe ulaştıran vesileler ve onun değişik istidâtlarıdır. Buna 20 

göre heyûlâni akıl, uzak istidât; bilmeleke akıl, orta istidâttır. Her ikisi ise 
yetkinliğin doğrudan elde edilmesine vesiledir. Meşhur anlamıyla bilfiil 
akıl, çok yakın istidâttır. Bu, yetkinliğin hazır edilmesine ve kaybolup zâil 
olduktan sonra geri döndürülmesine vesiledir. Kuşkusuz insan, bedensel 
meşguliyetleriyle ilgili olduğundan bu yetkinliği meydana geldikten sonra 25 

sürekli kılamaz. Dolayısıyla onun bu yetkinliği geri döndürme yoluyla 
sürekli kılmasını sağlayacak bir istidâda ihtiyacı vardır. Bu nedenle de söz 
konusu istidâdın, yetkinliğin ilk olarak meydana gelişinden sonraya kalma-
sı mümkün olmuştur.  



435

 

 



436  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

[600]  lafzı,  Bundan dolayı teklifin daya-
nağı olan aklın açıklanmasında farklı görüşler ileri sürülmüştür.  Ebu’l-
Hasan el-Eş‘arî  5 

bir kısım  bilgisi,  Kâdî Ebû 
Bekir el-Bâkıllânî şöyle demiştir: “Akıl, zorunluların zorunluluğunun, 
imkânsızların imkânsızlığının ve âdetlerin cereyanının bilgisidir.” Bunun, 
Eş‘arî’nin sözünün açıklaması olması mümkündür. Mu‘tezile ise aklın açık-
landığı bilgilere güzelin güzelliği ve çirkinin çirkinliğinin bilgisini eklemiştir. 10 

Çünkü onlar kendi esaslarına binaen bu bilgiyi bedîhîlerden sayarlar.  

[601] Şeyh  kendi görüşünü 
 ya her iki yönden 

ya da yalnızca bir yönden 
 hiçbir şekilde 15 

 O halde akıl, bilgiden ibarettir. 
 nazarîleri bilmek için  Aklın 

yetkinliği için ise aklın olması şarttır.  nazarîlerin bilgisi, 

20 

 onuncu maksatta 
 ki, zorunlular bazen şartlarından birinin bulunmaması nedeniyle 

olmayabilir. 
 

[602]  aklın  ikisinin  25 

 Zira iki başka, aralarında ayrılma mutlak  
anlamda imkânsız olacak şekilde birbirlerini gerektirebilir. Buna örnek,  
cevher ve mekânda bulunmadır. Bu ikisi birbirlerinden başkadır ama  
aralarının ayrılmasına da imkân yoktur.  30 

[603] 

 uyuduğu esnada aletlerde gerçekleşen bir  
kusur nedeniyle hiçbir zorunluyu  Yine  
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yaşadığı bir şok nedeniyle hiçbir zorunlu bilgiyi hatırlayamadığı uyanıklık 
hali de böyledir. O halde ortaya çıkmaktadır ki akıl, ne zorunluların tama-
mını ne de bir kısmını bilmekten ibarettir. Kuşkusuz akıl sahibi, aletlerle 
ilgili afetlere duçar olmadığında kesinlikle bir kısım zorunluları idrak eder. 
Dolayısıyla akıl, söz konusu bilgilerin izlediği bir garîzedir.” Râzî’nin uyuya-5 

nın hali hakkında söyledikleriyle bilginin bazen akıldan ayrılabileceği açıklık 
kazanmaktadır. Bu nedenle de Şeyh Eş‘arî’nin delilinde karşılıklı gerektirme 
tamamlanmadığı gibi ardbitişenin reddi de tamamlanmamaktadır.  

10 

[604]  İmâm Râzî’nin babası hariç ashâba 
göre  iki aklık örneğinde olduğu gibi  bilinen 

 aklık ve karalık örneğinde olduğu gibi 
 farklı olmaması tersine mü-

temâsil olması durumunda  Çünkü iki misil, iki zıt gibi 15 

bir araya gelmezler.  bilgiye 
 Bundan dolayı onların bir araya gelmesi imkânsızlaşmış ve 

biri diğerinin yerini tutmuştur.  

[605]  de 
 iki bilginin misil olduğuna dair söyledikleri hiç kuşkusuz  20 

doğrudur.  bilinenin zâtı bir olmakla birlikte vakti   
o iki vakitte bilinene ilişkin iki bilginin 

 iki bilginin farklılığına   
vaktin farklılığı  farklılığını da  Zira cevher, iki farklı vakit-
te oluşuyla farklılaşmaz.  25 

[606] Âmidî şöyle dedi:  söz  
konumuz olan şeyde  Zira söz,  
bilginin belirli bir şeye bir vakitte oluşu bakımından taalluk etmesi  
ile o şeye başka bir vakitte oluşu bakımından taalluk etmesi  
hakkındadır. Kuşkusuz iki vakitten biriyle birlikte alınan o şey,  30 

diğeriyle birlikte alınan aynı şeyden başkadır. Bilinenler değiştiğine göre  
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bundan iki bilginin de değişmesi gerektiği açıklık kazanmaktadır.  
yani onların zikrettiği benzerde vakit, iki vakitte var olan 

 Dolayısıyla da cevherin zâtında herhangi bir farklılığı gerektirmez. Onla-
rın cevherin durumuna ilişkin zikrettiği  varlığını 
sürdüren tek bir  Zira o, iki vakitte bulunması sebebiyle değişmeyen 5 

cevher gibidir.  farklı  tek bir 
 Çünkü o kayıtlama, bilinenin değişmesini gerektirir. Bilinenin de-

ğişmesi ise yukarıda anlattığımız gibi iki bilginin farklılığını gerektirir. Sen 
farkındasın ki o, incelendiği üzere, bilinenin değişmesini gerektirdiğinde söz 
konusu iki bilgi, tek bir bilinene ilişkin olmaz. Fakat ashâb “tek bir bilinene 10 

ilişkin her iki bilgi, vakit ister bir olsun ister farklı olsun, misildiler” dediğin-
den Âmidî vaktin iki şekilde dikkate alınabileceği uyarısını yaptı. Birincisi 
vaktin bilgiye zarf olmasıdır. Bu durumda vaktin çoğalması, farklılık ve misil 
olmak bir yana bilgide çoğalmayı dahi gerektirmez. Bilginin bu iki vakitte 
çoğaldığı varsayıldığında da iki bilgi mütemâsil olur. İkincisi ise vaktin bili-15 

nene kayıt olmasıdır. Bu durumda bilgi çoğalır ve farklılaşır.  

[607] Bir bilinene dair iki bilginin durumu hakkında bu söylediklerimiz, 
bilginin mahallinin yani bilenin bir olduğu kabulüne göredir.  tek bir 
şeyi bilen  tek bir bilinene ilişkin 

 o iki şahısta bulunan 20 

 yani bilginin zâtı başka mahalde değil de o ma-
halde bulunmayı  Çünkü iki misil zâta 
gereklilikte farklılaşmaz.  Nitekim 
bu açıktır. Zira farklılaşmaya ve söylenenden başkasının bulunmadığı varsa-
yılmışken başkasını gerektirmesine yol yoktur. 25 

 Bu, yerine getirilmemiş bir vaattir. Sebebi de 
şudur: Âmidî bu meseleyi ’ın başlarında incelemiş ve “aksi 
halde o iki bilgi misildirler” sözünden sonra “bunun tahkiki ilerde gelecek-
tir” diyerek ilerde kitabın ortalarında temâsül ve iki mislin anlamının ince-
lenmesi ile bunların inkâr edenlere karşı ispatlanmasına işaret etmiştir. Yazar 30 

da bu havale etme işinde Âmidî’ye uymuş ama genel durumlardan birlik ve 
çokluğun incelendiği mersadda temâsül ve iki misil meselelerini incelemeyi 
unutmuştur.  
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[608]  üç 

 bütün 5 

 olup bilgi olmak cinsinde ortaktırlar. 
 Bir kısım bilgilerin nazarî 

olması doğru/mümkün olduğuna göre diğerleri de böyledir.  

[609]  cinsteşlik 
 Âmidî “kabul edilse bile” sözüyle şuna 10 

işaret etmiştir: Cinsteşliğin men edilmesi mümkündür. Çünkü bilgi, idrak, 
kuşatma vb., bilgilere ilişen kavramlar olabilir. Bu durumda da bilgiler cins-
leri olan bir şeyde değil, genel bir ilişenlerinde ortak olurlar. Bilgilerin şahıs 
bakımından farklılığı şüphesizdir. Tür bakımından farklı olmaları ise müm-
kündür. Âmidî’nin anlatmak istediği hususta da bu kadarı yeterlidir. 15 

 diğer tür veya şahıs hakkında doğru olan 
 her ikisi de aynı cinsten olmasına rağmen 

 her ikisi de mahiyetin 
tamamında ortak olmasına rağmen 

 Zira doğruluk, türün veya şahsın kendisine 20 

mahsus bir özelliğinin sonucu olabilir ve diğer bir türün veya şahsın kendisi-
ne mahsus bir özelliği bunu engelleyebilir. Eğer “kelâmcıların terminoloji-
sinde cinsteşlikten açıkça anlaşılan Âmidî’nin söylediği değil, temâsüldür” 
denirse biz şöyle deriz: Bu takdirde Âmidî temâsülü men edebilir veya doğ-
ruluğunun menini, kendisinin de işaret ettiği gibi, birbirinin misli olan fert-25 

lerin somutlaşmasına dayandırabilir.  

[610]  görüş:  kelâmcılar 
 mutlak olarak 

 Zira daha önce geçmişti ki nazar, hakkın-
da nazar edilen matlubun bilinmesine aykırıdır. Zorunlu nazarîye dönüştüğün-30 

de o nazarî hakkında nazar eden kimsenin onun bilgisinden yoksun olması gere-
kir. Bu ise bilgilerde nazar eden akıl sahibi kimsenin, iki zıddın bir araya gelme-
sinin imkânsızlığı, olumlama ve olumsuzlama arasında vasıtanın bulunmadığı,  
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bütünün parçadan büyük olduğu vb. akleden insanda bulunması gereken 
zorunlu bilgilerden yoksun olabileceği sonucunu doğurur.  akıl 
sahibi kimsenin, zikredilen bedîhîler benzeri bilgilerden yoksun kalmasının 
imkânsız olduğuna tanıklık eden  Bu temellendirme 
sorunludur. Çünkü dönüşme, bunların dışında, akleden kimsede bulunma-5 

ması mümkün olan zorunlularda olabilir.  

[611] Bazen bu görüş şöyle delillendirilir: “Eğer zorunluda dönüşme 
mümkün olsaydı bütün zorunlularda mümkün olurdu. Mümkün olan şey 
ise gerçekleştiği varsayıldığında herhangi bir imkânsızlığın ortaya çıkmadığı 
şeydir. Buna göre bütün zorunluların nazarîye dönüştüğünü varsayalım. Bu 10 

takdirde herhangi bir nazarî bilginin meydana gelmesi imkânsızlaşır. Zira 
kısırdöngü ve teselsülün önünün kesilmesi için bütün nazarî bilgilerin zo-
runlu bilgiye varıp dayanması gerekir.” Ancak bu delillendirmede de biraz 
önce öğrendiğin sorun vardır. Ayrıca nazarî bilgilerin meydana gelmesi ger-
çekleşmiştir. Bu durum, söz konusu varsayımın yani bütün zorunluların 15 

nazarîye dönüşmesinin gerçekleşmediğini göstermektedir. Onun imkânsız 
oluşuna gelince buna delâlet eden hiçbir şey yoktur.  

[612]  görüş: 

 dönüşme  yetkinliği 20 

 Çünkü akıl ancak nazarla tamamlanır.  
Çünkü nazarî, nazara dayanır.  dönüşmüş olan söz 
konusu zorunlu,  üç 

 Oysa aklın yetkinliğinin şartı olmayan zorunlu böyle değildir. 
Onun birinci görüşte geçen gerekçeden ötürü nazarîye dönüşmesi müm-25 

kündür. O gerekçedeki sorunu da öğrenmiştin.  
[613]  

kelâmcılar  Bize göre bu dönüşme, 
 yüce Allah’ı ve 

sıfatlarını bilmekle 30 

 Yani onlar, dö-
nüşmenin mümkün olduğunda bizimle hemfikirdir ama gerçekleştiğini men 
etmişlerdir.  zorunluya dönüşseydi, kitabın başında geçtiği üzere kulun 

 Kulun kudreti dahilinde olmadığında ise onların 
iddialarına göre  35 

nazarînin zorunluya dönüşmesini 
 Buna göre  
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bilgiler arasında cinsteşlik bulunduğu men edilir. Kabul edilse bile türsel ve 
ferdî farklılık, bir kısmı hakkında doğru olanın diğerleri hakkında doğru 
olmasını engelleyebilir.  

5 

[614] Nazarî bilginin zorunlu bilgiye dayandığında herhangi bir ihtilaf 
yoktur. Ama  hususunda 
ihtilaf vardır. Eş‘arîlerin  bu dayanma, 
nazarîye dayalı olan  Bu du-
rumda da zorunlu zorunlu olmayıp nazarî olur. Bu ise çelişkidir.  10 

Eş‘arîler  dayanmayı 
 zorunludur ama bununla birlikte 

 ikisinin varlığının  Zira zıt-
lık, ancak arazlar arasında olur. Arazların varlığını bilmek ise zorunlu değil-
dir.  arazların varlığı, onların araz olduğuna delâlet eden 15 

 Çünkü bir kısım kelâmcılar arazlar adı verilen bu sıfatların zâtlardan 
başka olduğunu inkâr etmiştir. Karalık ve aklık gibi zıtların varlığını bu delil-
le bilmeyen kimse, söz konusu arazlar arasında bir araya gelmenin imkânsız 
olduğuna hükmetmemiştir. Böylece zorunlunun nazarîye dayanmasının 
mümkün olduğu çıkmaktadır.  20 

[615] Bu istidlâle “bilgi şeye olduğu gibi inanmaktır ve imkânsız olan da 
şey değildir” gerekçesine dayanarak iki zıttın bir araya gelmesinin imkânsızlı-
ğını  cevap veren  aklının gereğine karşı 

 Çünkü onun söz konusu imkânsızlığın bilinir 
olmadığına dair yargısı, kitabın başlarında da geçtiği gibi, onu bilmesini gerek-25 

tirmektedir.  bunun  cevabı şudur: İki zıddın bir araya gelmesinin 
imkânsızlığını bilmek,  dış dünyadaki  Çünkü 
tasdik, önermenin taraflarının varlığına dayanmaz.  zıddın 

 o imkânsızlığı bilmek, tasavvurlara dayalıdır. 
 ve 30 

onun iki tarafın tasavvuruna dayandığında hiçbir şüphe yoktur.  

[616]  eğer “karalık ve aklık gibi iki zıddın tasavvuru kesinlikle na-
zarîdir; dolayısıyla iki zıddın bir araya gelmesinin imkânsızlığına ilişkin  
o zorunlu tasdik, bir nazarîye dayanmaktadır; bu nazarî ise zıtların  



447

 

 

 



448  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

tasavvurudur” dersen ben şöyle derim:  iki zıddın bir araya gelmesinin 
imkânsızlığını bilme 

 kadar tasavvur  Bu takdirde zorunlu tasdik, nazarî bir 
tasavvura dayanmış olmaz.  

[617] 5 

 Buna göre zorunlu tasdiki daha önce geçtiği gibi “iki tarafın tasavvu-
rundan sonra nazara dayanmayan” şeklinde açıklarsak onun unsurlarının 
nazarî olması mümkündür. Tasdikin unsurlarında nazara dayanması ise 
onun hükmünün, zâtı açısından, onu kazanımını sağlayan nazara ihtiyaç 
duymamasına zarar vermez. Bu takdirde zorunlu bilginin nazarî tasavvura 10 

dayanması mümkün olmaktadır. Eğer zorunlu tasdiki “ne doğrudan ne de 
unsurları aracılığıyla nazara dayanmayan tasdik” olarak açıklarsak sözü edilen 
dayanma mümkün olmaz. Hatta böylesi bir tasdik zorunlu olmaz. Nazarî 
sayılması durumunda da nazarî tasdiklerin tariflerden alınması kaçınılmaz 
olur. Aksi halde o ikisi arasında vasıta olur.  15 

[618]  zorunlu bilginin  husu-
sunda da zorunlu lafzının açıklamasına dönen bir görüş ayrılığı vardır.  

 kendisini   
zorunlunun başka bir zorunluya dayanması 

 zorunlunun başka bir zorunluya 20 

dayanması  Eğer “zorunlu tasdikler, taraflarının zorunlu tasav-
vurlarına dayalıdır ve bunda hiçbir tartışma yoktur. Nasıl olur da zorunlu 
önceki bir bilgiye dayanmayandır şeklinde açıklanır” dersen ben şöyle derim: 
Önceki bilgiyle kastedilen, o tasdiktir. Sen yazarın “Şayet zorunlu… dersek” 
sözünü her iki tartışmaya da gönderebilirsin. Zira daha önceki bir bilgiye 25 

dayanmayan şeklinde açıklanan zorunlunun, hem başka bir zorunluya  
hem de bir nazarîye dayanması mümkün değildir. Nazara dayanmayan şek-
linde açıklanan zorunlu ise, eğer kendisini içeren veya doğrudan onu intaç 
eden bir nazara dayanmadığı kastediliyorsa, unsurları nazarî olan zorunlu 
tasdiki içermektedir.  30 
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[619] 
 imkânsız, 

 Dolayısıyla burada bilineni bulunmayan bir bilgi vardır.  
Fakat akıl sahipleri, bilineni bulunmayan bir bilginin imkânsızlığında görüş 5 

birliği içindedir.  

[620] 
 Dolayısıyla ‘imkânsıza bilgi taalluk eder ve 

imkânsız, bilinen değildir’ denildiğinde bu söz, ‘imkânsız, bilginin mütealla-
kıdır ve imkânsız, bilginin müteallakı değildir’ sözümüz gücündedir.”  10 

[621] 
 Yani Ebû Hâşim “bilginin ilişkili olduğu şey 

imkânsız olduğunda ona bilinen adı vermeme ve imkânsız olmadığında ise 
bilinen adı verme hakkına sahiptir. Fakat bu ıstılahın hiçbir anlamı yoktur.  

[622] Yazar şöyle dedi: 15 

kardeşinin ağzından çıkan 
 doğru nakledilen 

 Yani özel olarak imkânsıza ait bir sûretin akılda 
meydana geleceği şekilde bizim imkânsızı kendinde idrak etmemizin yolu 20 

yoktur. veya iki zıddın 
 imkânsızın 

 
Mesela 

 Karalık ile tatlılık arasında düşündüğümüz 25 

 Bu durumda karalık ve tatlılığın 
bir araya gelmesi tasavvur edilip düşünülmüştür ve akılda onun bizzat kendisi-
nin bir sûreti meydana gelmiştir. Karalık ve aklığın bir araya gelmesi ise bu-
nun aksinedir. Çünkü bu bir araya gelmeye ait bir sûret, akılda ancak muka-
yese ve benzetme yoluyla meydana gelir. 30 

 Dolayısıyla burada özel imkânsız, özel 
oluşu bakımından değil, genel bir durum dikkate alınarak düşünülür.  
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Bu genel durum ise onun karalık ve aklığın bir araya gelmesi olarak adlandı-
rılan bir mefhum olmasıdır. Yüce “Tanrı’nın ortağı” hakkında da durum 
böyledir. Zira o ancak tıpkı Zeyd’in Amr’a nispeti gibi yüce Allah’a nispeti 
bulunan bir şeyin düşünülmesi şeklinde benzetme yoluyla veya yüce Allah’ın 
ortağı demek olan bir mefhumun imkânsız olduğunun düşünülmesi şeklinde 5 

olumsuzlama yoluyla tasavvur edilebilir.  

[623]  imkânsızın özel olarak 
 benzetmeye dayalı ve genel 

 Buna göre Ebû Hâşim’in sözünün anlamı şudur: Orada bir 
bilgi vardır ama bu bilginin, mahiyeti ve özelliğine taalluk ettiği bir bilinen 10 

yoktur. Bu ise yukarıda öğrendiğin gibi doğrudur. Şöyle denme ihtimali de 
vardır: Ebû Hâşim’in sözünün anlamı şudur: Orada bir bilgi vardır ve bu 
bilginin karar kılmış ve sâbit bir bilineni yoktur. Zira imkânsızın kesinlikle 
bir sübûtu yoktur. Oysa mümkünler böyle değildir, zira mümkünler 
Mu‘tezile’ye göre yoklukta da sâbittir.  15 

[624] İster tümellerle ister tikellerle ilgili olsun 
 Onlara göre aklen 

 aklen  Bu cevher insan 
bedeni olabileceği gibi başka bir şey de olabilir. Çünkü bünye, hayat ve bil-20 

ginin şartı değildir. Dolayısıyla onun parçalarından hangisinde bilgi bulu-
nursa o parça bilen olur.  bilginin mahallinin 

12 13

14  Bu mesele böyledir.  25 

[625] Kelâmcılar bilginin sürekliliğinde görüş ayrılığına düşmüştür. 
Eş‘arîler bilginin sürekliliğinin imkânsızlığını savunmuştur. Nitekim  
onlara göre diğer arazlar da böyledir. Mu‘tezile ise teklifle ilişkili olmayan 
zorunlu ve kazanılmış bilgilerin sürekli olduğunda görüş birliği 
içinde iken insanın sorumlu tutulduğu kazanılmış bilgiler hakkında  30 

görüş ayrılığına düşmüştür. Ebû Ali el-Cübbâî şöyle demiştir: Sorumlu 
tutulan kazanılmış bilgiler sürekli değildir. Aksi halde bunlarla sorumlu 
olan kimse, süreklilikleri esnasında sorumluluk gerçekleştiği halde  
ne itaatkar ne isyankar olur ve ne ödüllendirilir ne de cezalandırılır.  
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Bu ise yanlıştır. Zira sorumlu tutulan şey üzerine sevap ve ceza tahakkuk 
etmesi gerekir. Ebû Hâşim el-Cübbâî bu hususta Ebû Ali’ye muhalefet etmiş 
ve mutlak olarak bilgilerin sürekliliğini zorunlu görmüştür.  

[626]  her ne kadar 
maddeyle ilişkili olsa yani maddede tasarruf edip onu yönetse de  5 

maddeden ve onun özelliklerinden  maddî 
 düşünen soyut nefsi, bunun hallerini, 

sözü edilen duyuları ve  mahallerini - mahiyetlerinin ve beşer takati 
ölçüsünce nasıl idrak edildiklerinin bilgisine yeterli gelecek tam bir şekilde- 

10 

 onun tümelleri idraki doğrudan iken tikelleri idraki 
cisimsel  “Zeyd insandır” sözü-
müzde olduğu gibi 

 Çünkü hükmedenin, hakkında 
hüküm verdiği ve kendisiyle hükmettiği şeyleri hazır etmesi gerekir.  15 

zikrettiğimiz  İlerde nefisle ilgili bahislerde 
her şeyi idrak edenin nefis olduğu ama tümellerin sûretlerinin nefsin bizzat 
kendisinde resmolduğu; maddî tikellerin sûretlerinin ise nefsin aletlerinde 
resmolduğu ve nefsin bunları oradan mülahaza ettiği açıklanacaktır. 

20 

[627]  Bunu söyleyen, 
pek çok Mu‘tezile kelâmcısıdır. Onlar şöyle demiştir: Kudretin fiilin iki 25 

tarafına nispeti eşittir. İki taraftan biri hakkında menfaat inancı veya zannı 
meydana geldiğinde kudret sahibi kimse nezdinde o taraf diğerine baskın 
gelir ve onun kudreti o şeye tesir eder. 

[628]  irade sözü edilen inanç veya zan değildir, aksine bu, 
saik/dâiye denilen şeydir. İrade ise  inancı veya zannı  Ni-30 

tekim kerâhet, zarar inancı veya zannını izleyen kaçınmadır. İrade, inanç 
veya zan kabilinden değildir. 

  



455

 

 

 



456  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

söz konusu inancı izleyen  Kendimizde bulduğumuz  
meyil, menfaate veya zararın giderilmesine dair  hiç şüphesiz zorunlu 
olarak  Yine kudret sahibi çoğunlukla bir fiilde fayda oldu-
ğuna inanır veya böyle zanneder. Ama bununla birlikte bu meyil meydana 
gelmedikçe o fiili irade etmez.  5 

[629] Bu görüşe şöyle cevap verilmiştir: Biz iradenin mutlak olarak men-
faat inancı veya zannı olduğunu iddia etmiyoruz. Aksine şöyle diyoruz: İra-
de, kişinin bizzat kendisi veya iyiliğini istediği bir başkası için, yorgunluk 
veya karşı durma gibi bir engel bulunmaksızın o ikisinden birine ulaşabilece-
ği şekilde menfaat inancıdır. Sizin söylediğiniz meyil ise ancak bu fiile tam 10 

bir şekilde güç yetiremeyen kimsede oluşur. Halbuki tam bir kudretle güç 
yetiren kimse böyle değildir. Zira bu kimseye bilgi ve inanç yeter. Bu du-
rum, sevilen şeye yönelik şevke benzer. Söz konusu şevk, sevilene ulaşmamış 
kimsede olur, ulaşmış kimsede olmaz çünkü ulaşmış kimsenin o şeye şevki 
olmaz. İradenin zikrettiğimiz bu iki tarifi, Mu‘tezile’nin görüşüne göredir.  15 

[630]  irade 

 duyulur dünyada 
 gerçekleştirilmesine 

 bu türün üçüncü maksadında sözü edilen  tahis 20 

edici sıfatın  ve de gerek meyil gerekse menfaat 
inancı şartına bağlı olmadığı 

 Şâhid ve gâibin farklılığı nedeniyle gâibi şâhide 
kıyaslamak doğru değildir. Şu halde mutlak iradenin meyille açıklanması 25 

doğru değildir.  

[631]  Yani yüce Allah’ın 
iradesi O’nun fiillerinden herhangi birine taalluk ettiğinde o fiilin var olması 
gerekir ve Allah’ın iradesinden geri kalması imkânsızdır.  din 30 

mensupları ve de filozofların  Ama Allah’ın iradesi başka 
birinin fiiline taalluk ettiğinde o fiilin varlığını zorunlu kılıp kılmadığı husu-
sunda emrin anlamının irade olduğu görüşünü benimseyen Mu‘tezile muha-
lefet etmiştir. Çünkü emir, isyankarların durumunda olduğu gibi, emredilen 
şeyin varlığını zorunlu kılmaz.  35 
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[632] 
 Yani bizden birinin iradesi, kendi fiille-

rinden birine taalluk ettiğinde Eş‘arîlere göre -her ne kadar irade, irade edi-
len şeyle birlikte ise de- irade edilen o fiili zorunlu kılmaz. Ebû Alî el-
Cübbâî, oğlu Ebû Hâşim ve Mu‘tezile’nin müteahhirîninden bir gurup bu 5 

hususta Eş‘arîlerle hemfikirdir.  
[633] , Ebû Hüzeyl el-Allâf, Cafer b. Harb15 ve Basra Mu‘tezile-

sinin mütekaddimîninden bir grup ise hâdis iradenin, 

 fiili 10 

 Çünkü irade, yapmaya azmetmek olduğunda 
irade edilen şeyi zorunlu kılmaz.  azmetmek,  Dolayı-
sıyla onun fiili zorunlu kılması düşünülemez. Bu görüşü şöyle delillendirmiş-
lerdir: Azmetmek, nefsin iki şey hakkında tereddüt ettikten sonra birinde 
karar kılmasıdır. Kararlılıktan ibaret olan 15 

, yavaş yavaş güçlenir  Kesinli-
ğe ulaştığında tereddüt tümüyle ortadan kalkar.  ke-
sinlik derecesine ulaşan azmetmek, fiille  ona yönelik 

 fiili  Dolayısıyla da fiili 
önceler ve gerektirmez.  bu azmetmek yani kesinlik, fiilin şartlarından 20 

 fiilin engellerinden 
 Bu durumda da ondan sonra fiil varlık kazanmaz. Kesin-

lik derecesine ulaşan kararlılık, fiili zorunlu kılmadığına göre o dereceye 
ulaşmayan kararlılık haydi haydi zorunlu kılmayacaktır. Bu sebeple onlar, iki 
irade bulunduğunu düşünmüşlerdir. Birincisi fiili birkaç zamanla önceleyen 25 

iradedir ki bu azmetmektir. Bunun fiili zorunlu kılmasını mümkün görme-
mişlerdir. İkincisi ise fiille birlikte olan iradedir ki bu, kasıttır. Bunun ise fiili 
zorunlu kılmasını mümkün görmüşlerdir. Eş‘arîler ise azmetmenin irade 
kabilinden olmayıp ondan başka bir şey olduğunu düşünmüşlerdir.  

30 

[634] İradeyi menfaat inancı ve bunu izleyen meyil ikilisinden biriyle 
açıklayan 

 Çünkü irade, bu ikisi olmadan var olmak-
tadır. Dolayısıyla ne ikisinden birinin aynıdır ne de onunla şartlanmıştır. Şu 35 

halde iradenin ikisinden biriyle açıklanması kesinlikle doğru değildir.  
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[635]  iradenin, menfaat inancı ve meyil olmaksızın var olduğuna 
dair  kurtuluş amacı-
na ulaştırmakta  tamamıyla kaçma çabasında olması-
na rağmen iradesiyle  bu seçimde 

 inandığı 5 

 diğerine 
 yapmamaya  Zira 

kaçan kimse, iradesiyle yapmayı terk etmeye tercih edendir.  diyorum 
ki menfaat inancı veya bunu izleyen bir meyil gibi faili 

 ve şaşkınlık 10 

 iki yoldan birini seçmesine sebep olacak 
 Bilakis o durumda kurtulmaktan başka bir şey istemez ve 

düşünmez. Yine zorunlu olarak bilinir ki 
 müreccih hakkında 

15 

 diğerine 
 bütün bakımlardan eşit  Bu kişi 

çöreklerden birini seçmesini gerektiren hiçbir saik olmaksızın seçer. Bu ör-
neklerde iradenin menfaat inancı veya zannı olmaksızın var olduğu ortaya 20 

çıktığına göre onun, söz konusu iki inancı izleyen meyil olmaksızın da var 
olduğu açığa çıkmıştır. Çünkü izlenen olmadan izleyen olmaz.  

[636] 
 kendi seçimiyle  diğerine 

 seçtiği tarafa özgü  Eşitlik devam ettiği sürece 25 

onun tercih yapması asla düşünülemez.  
[637] 

 Buna göre biz, yukarıda kavradığın gibi, 
örneklerdeki tercihin herhangi bir müreccih ve saik olmaksızın var olduğunu 
zorunlu olarak biliyoruz. Şayet “bu örneklerde yapmak, yapmamaktan üs-30 

tündür, dolayısıyla örneklerde iki taraf arasında eşitlik yoktur” denirse biz 
şöyle deriz:  İki yoldan birini izlemek, diğer yolu terk etmeyi gerektirir ve 
bunun aksi de öyledir. İki yolu izlemek eşit olduğunda ise ikisinden birini 
izlemek ve terk etmek özel bir tarzda eşit demektir. Bu özel tarz ise kişinin o 
yolu bırakıp diğerine girmesidir. Yine her iki izleme de güç yetirilebilen ve 35 

birbirine eşit olan iki durumdur. Biri diğerine hiçbir saik olmaksızın tercih 
edilmiştir ki varmak istediğimiz sonuç budur.  
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[638] Mu‘tezile şöyle diyebilir: Eşitlik varsayımı, eşitliğin gerçekleşmesi-
ni gerektirmez. Varsayılan bu durumlarda kişinin inancına bağlı olarak bir 
müreccih bulunmalıdır. Çünkü müreccih olmadığı takdirde kişi, eşitliği farz 
edilen şeylerden hiçbirini tercih edemez. Müreccihin farkına varmak ise bu 
farkındalığı fark etmeyi gerektirmez. Belki de söz konusu dehşet, farkındalı-5 

ğın hafızada sürekli kalmamasının sebebi olmuştur da bu nedenle kaçan 
kimse o durumda müreccihe dair bir farkındalığa sahip olduğunu şimdi 
bilmemektedir.  

[639] Denilmiştir ki iki yolun kurtuluş bakımından eşit olduğu varsayıl-
dığında kaçanın tabiatı, sol tarafındaki yolu izlemeyi gerektirir. Çünkü güç, 10 

sağda daha çoktur. Güçlü ise zayıfı defeder. Nitekim topuğu üzerinde dönen 
kimsede bu durum görülmektedir. İki kadeh ve iki çörek örneğine gelince 
kişi sağına yakın olanı tercih eder.  

[640]  nefsin haz veren şeylere istek duyması demek olan 15 

 Çünkü arzu, kendisine değil, hazlara taalluk 
eder. Arzu, kendisiyle ilgili olarak zikredildiğinde bununla mecaz yoluyla 
irade kastedilir. Mesela hastaya “ne arzularsın” denildiğinde “arzulamayı 
arzuluyorum” der ki bunun anlamı, “arzulamayı istiyorum”16 demektir.  20 

[641]  fark  Sen  irade 
 Yani irade “menfaat inancı veya bu inancı izleyen meyil-

dir” şeklinde tarif edildiğinde iradenin kendisine taalluk etmesi mümkün-
dür. Çünkü kişi herhangi bir fiilin menfaatine inanması veya ona meyletme-
sinde kendisinin bir menfaati olduğuna inanabilir, sonra da o inanca ve onu 25 

izleyen şeye meyledebilir. Fakat irade yazarın tercih ettiği şekilde “güç yetiri-
len şeyin iki tarafından birinin gerçekleşmesini belirleyen sıfat” olarak açık-
landığında iradenin kendisiyle ilgili olması mümkün değildir. Çünkü bizim 
irademiz, kendi kudretimiz dahilinde değildir. Aksi halde onun bizde mey-
dana gelmesi başka bir iradeye ihtiyaç duyardı ve bu sonsuza dek teselsül 30 

ederdi. Ama bu farkı, yüce Allah’ın bizi iradeye kadir kılması varsayımına 
göre zikrederlerse durum değişir. Zira âlimler, bu varsayımdan hareketle,  
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kudret dahilinde bulunan o iradenin, kul tarafından başka bir iradeyle irade 
edilip edilmediğinde ihtilaf etmişlerdir. Eş‘arîler bunu kabul etmişlerdir. 
Zira bir fiil, ona güç yetiren, onu bilen ve hatırlayan bir failden ancak irade-
siyle meydana gelir. Ebû Ali el-Cübbâî ise irade sayesinde yapanın, o iradeyi 
başka bir iradeyle irade etmiş olmasının imkânsız olduğunu söylemiştir.  5 

[642] çok 
 Bazen lezzetli bir yemeği arzular ama ye-

meğin kendisini öldüreceğini bildiğinde onu istemez. Şu halde irade ve arzudan 
her biri diğeri olmaksızın var olmaktadır. Bazen bu ikisi tek bir şeyde bir araya 
gelirler. Dolayısıyla aralarında varlık bakımından bir yönden genellik ilişkisi 10 

vardır. Aynı durum istememe/kerâhet ve nefret arasında da vardır. Zira sözü 
edilen ilaç olayında iradenin mukabili olan kerâhet değil, nefret vardır. Haram 
olan lezzetli bir şey söz konusu olduğunda zahitlerin ona karşı doğal nefreti 
değil, kerâheti vardır. Bazen nefret edilen bir haramda bu ikisi de bir araya gelir.  

15 

[643]  muhakkiklere göre  
kendisine  zâtî 

 Bir grup temenninin iradenin bir türü olduğunu veh-
metmiş ve iradeyi “gerçekleşmeyeceği bilinen veya gerçekleştiğinde kuşku 
duyulan şeyin istenmesidir” şeklinde tarif etmişlerdir. Eş‘arîlik ve 20 

Mu‘tezile’nin muhakkikleri ise temenninin iradeden başka bir şey olduğunda 
görüş birliğine varmışlardır. Daha önce geçtiği üzere 

 İyi düşün! 

25 

[644]  Eş‘arî ve ashabının birçoğu 
 şeyi irade etmek söz  

konusu  isteksizlikten  yani 
onun misli veya zıddı olmayan bir şey 

 iki mütemâsil ve iki zıddın bir araya gelmesinin imkânsızlığı 30 

nedeniyle 
 hatta her biri diğerinin zıddıyla 

  
Buna örnek, karadan farklı olan harekettir. Hareket, hem karalık hem de 
aklıkla bir araya gelir.  zıddı istememenin zıddı, zıddı istemektir. Bu da  35 
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şeyi irade etmek ile onun zıddını irade etmenin bir araya gelmesini gerekti-
rir. Ama iki zıdda dair iki irade, birbirine zıttır ve bir araya gelmeleri müm-
kün değildir. Aynı şekilde  
Dolayısıyla zıddı istememek ile şeyi irade etmenin zıddının bir araya gelmesi 
mümkün görüldüğünde 5 

 mümkün görülmesi  Yazar “şeyi irade etmenin zıddı, o 
şeyi istememektir ve bu takdirde iki zıddın istenmemesi durumu gerekli 
olur” demedi. Çünkü bu imkânsızdır ve o ikisinin bir arada irade edilmesi-
nin imkânsızlığı ile şeyi irade etme ve onu istememenin imkânsızlığının 
aksine men edilir.  zıddı istememenin onu irade etmeyle bir araya 10 

gelmesi  

[645] Şeyh Eş‘arî’nin istidlâlinin 

 Yani şey ile onun farklısı, her biri diğerinin gerekti-
reni olmak sûretiyle, birbirlerini gerektirebilir. Kuşkusuz gerektirenin, gere-15 

kenin zıddıyla bir araya gelmesi imkânsızdır. Bu takdirde iki farklıdan her-
hangi birinin ötekinin zıddıyla bir araya gelmesi mümkün olmaz.  tek 

 Buna göre şeyin, kendisinden farklı 
olanın zıddıyla bir araya gelmesi yine mümkün değildir. Aksi halde kendi 
zıddıyla bir araya gelebilir.  birbirinden farklı olan 20 

 ve ikisinden herhangi biriyle bir araya gelmez.  
[646]  delil, görünüşte 

 hem  hem de 
zorunluluk  şey irade edildiğinde  25 

Çünkü şeyin zıddının farkına varılmadığı halde şeyin kendisinin akla gelmesi 
ve iradenin ona taalluk etmesi mümkündür. Bu takdirde şeye ilişkin 

 irade, 
 

Bu açıktır. Şeyi irade etmenin, onun zıddını istememeyi gerektirmesi ise zıd-30 

dını farkına varılmasına dayalıdır. Bu zıt, irade meydana geldiği halde meyda-
na gelmemiş olabilir. Dolayısıyla da irade, o istememenin ta kendisi değildir.  

[647] Eş‘arîlerden biri şöyle demiştir: “Şeyh Eş‘arî, iradenin istememenin 
mutlak olarak aynısı olduğunu iddia etmemiştir, aksine şunu iddia etmiştir: 
Şeyi irade etmek, onun zıddının farkına varılması durumunda zıddını  35 

istememenin aynısıdır.” Bu türlü sözlerin ciddiye alınmayacağını gözden 
kaçırmayasın.  
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[648] Şeyi irade etmek ile onun zıddını istememek arasındaki  
yaptığımız açıklamalar sayesinde  bir kısım 
durumlarda zıddı istememekten ayrıldığı açıklandığından, mutlak olarak 
değil de 

 Ebû Bekir Bâkıllânî ve İmâm 5 

 Buna göre zıddının farkında olarak şeyi irade etmek, 
irade eden nezdinde zıddın istenmemesini gerektirir. Yazara göre 

 bir kimse  
diğerinin içerdiği menfaate 

 Bu durumda her ikisi de irade edilir ama irade eşit 10 

olmaz. Yazarın dile getirdiği bu zâhir, ancak irade “menfaat inancı veya onu 
izleyen şey” olarak açıklandığında söylenebilir. Fakat irade, Eş‘arîlerin dediği 
gibi, fiilin iki tarafından birini tahsis edip onunla birlikte bulunan bir sıfat 
olarak açıklandığında söylenemez. Çünkü iki zıddı irade etmek, ikisinin bir 
araya gelmesini gerektirir.  15 

[649] Eş‘arîlerden  Mu‘tezile’den 
 İradenin taalluk ettiği 

şey, ister bir fiil ister bir söz olsun bu sıfat, onun zâtına zait sıfattır. 20 

 
Mesela kişinin iradesiyle yüce Allah’a secde etmesi itaat iken puta secde et-
mesi isyandır.  

[650]  Kâdî ve Basrî  taalluk ettiği şeye dışta var olan 
 iradenin böyle olduğu 25 

 fiilin itaat veya isyan oluşu ve sözün de emir veya tehdit oluşu dışta 
gerçekliği bulunmayan  bir vasıftır.  
beraberce  vücûdî 

 Eğer Kâdî ve Basrî irade taalluk ettiği şeye itibârî bir vasıf verir demek 
istemişlerse bunda tartışma yoktur ve bunu zikretmekte de çok fayda olduğu 30 

düşünülemez. 
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[651] 5 

 bu tarifin  Çünkü her ne kadar  
kudretin tesiri bilgiye dayansa da bilginin tesiri yoktur. Yine basît unsurlara 
ait  tarifin dışına  
kalmaktadır.  

[652]  kudret,   10 

İlkeyle kastedilen, müessir fâildir. “Yakın” sözüyle hayvânî ve bitkisel nefisler 
gibi vasıtalı olarak tesir eden uzak ilkeden sakınılmaktadır. Zira hayvan  
ve bitki nefisleri, büyütme, besleme ve doğurma gibi muhtelif fiillerin ilkele-
ridir fakat onlar, tabiatları ve nitelikleri kullanarak bu fiilleri yaptığından 
uzak ilkelerdir.  15 

[653] Böyle söylenmiştir. Ama bu açıklama sorunludur. Çünkü sözü edi-
len fiillerde müessir olan, bitki ve hayvan nefisleri değil de tabiatlar ve nite-
likler ise tarifteki ilke kelimesi bu nefisleri dışarıda bırakır. Çünkü ilke fâil-
dir. Şayet o fiillerde müessir olan, nefisler olup tabiatlar ve nitelikler nefisle-
rin aletleri ise “yakın” sözü nefisleri dışarıda bırakmaz. Çünkü yakın fâil, 20 

bazen alet kullanma ihtiyacı duyabilir.  

[654] Bazen şöyle denir: Söz konusu nefislerin tabiat ve nitelikleri kul-
lanmasının anlamı, onları bu fiillere tesir etmek için uyarmaktır. Bu uyarıyla 
nefisler, zorlamalı hareketteki zorlayıcıya benzer. Çünkü zorlayıcı, zorlanan 
şeyin tabiatını hareket ettirmek için zorlar. Dolayısıyla görünüşte nefisler 25 

ilkeye dahildir ama “yakın” kaydıyla tarifin dışında kalmaktadır.  

[655]  açıklamaya  Çünkü o, irade doğ-
rultusunda tesir etmektedir. Bu, ancak tarifte geçen sıfat kelimesi, tıpkı 
“güç/kuvve” kelimesinin cevher ve arazı içermesi gibi cevher ve arazı içerdi-
ğinde doğru olabilir. Yahut felek nefsiyle feleğin cevheri olan nefsi değil sıfatı 30 

kastedildiğinde doğru olabilir. Ama bu da son derece uzak bir yorum olur.  
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[656]  açıklamaya  Çünkü feleğin 
nefsi, muhtelif fiillerin değil, tek nispette farkındalıkla gerçekleşen tek bir 
fiilin ilkesidir.  Meşhur nüshalarda “bitkisel 
nefis” şeklinde geçmektedir. Bunun müstensih hatası olduğu söylenmiştir. 
Zira yukarıda belirtildiği gibi bitkisel nefis, yakın ilke değildir. Doğrusu 5 

“bitkisel güç” demektir. Fakat kitaptaki ifade, ’taki ifadelerle 
uyumludur. Bitkisel nefsin öyle olmamasının nedeni, ikinci açıklamaya göre 
onun kudret olmasıdır. Çünkü bitkisel nefis, muhtelif fiillerin yakın ilkesi-
dir. Ama birinci açıklamaya göre bitki nefsi kudret değildir, zira o, fiillerinin 
farkında değildir.  güce 10 

 Zira hayvan nefsi, irade doğrultusunda tesir eden bir sıfat olup muhtelif 
fiillerin yakın ilkesidir.  
Unsursal güçlerle ister onları kâim kılan sûret ister onlarla kâim olan araz 
kastedilsin fark etmez. Unsurları kâim kılan sûret, basît cisimlerde tabiat 
adını alırken bileşik cisimlerde o bileşiğin türsel sûreti adını alır. Tabiatın 15 

örneği, ateş-olmak ve su-olmaktır. Türsel sûretin örneği ise afyondaki soğu-
tucu sûret ile karibyondaki ısıtıcı sûrettir. Arazın örneği ise sıcaklık ve soğuk-
luktur. Unsursal güçler her iki açıklamaya göre de kudret değildir, zira onla-
rın ne iradesi ne şuuru vardır ve ne de fiilleri muhteliftir, bilakis tek düzedir.  

[657]  açıklama,  Eş‘arîler topluluğunun 20 

 asla hiçbir fiilde 
 Dolayısıyla da birinci açıklamaya girmez. Yine kesinlikle 

 Dolayısıyla ikinci açıklamaya girmez. Her ne kadar bize 
göre hâdis kudretin fiille ilişkisi varsa da bu ilişkiye   

[658] Hâdis kudretin müessir olmadığının 25 

 hatta bütün mümkünler 
O’nun eseri  kulun fiili ,  
yani yüce Allah’ın kudreti, kulun fiiline taalluk ettiği 

 ve onun kudretinin fiilinde tesiri  
bulunsaydı  kulun yapabileceği fiillerden 30 

 beraberce  
 beraberce 

 Oysa her ikisinin beraberce gerçekleşmesi, iki zıddın 
bir araya gelmesini gerektirir. İkisinin de gerçekleşmemesi durumunda  
kuşkusuz her birinin irade ettiği şeyin gerçekleşmesinin engeli, diğerinin 35 

irade ettiğinin gerçekleşmesidir. Buna göre ikisi de gerçekleşmediğinde ikisi-
nin birden gerçekleşmesi gerekecek ve o imkânsızlık ortaya çıkacaktır. Yine  
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aralarında vasıta bulunmayan iki zıt varsayıldığında ikisinin de birden ol-
maması imkânsızdır. İkisinden birinin güç yetirdiği ve tesir ettiği varsayılan 
şeye kâdir olmaması ve aciz kalması da aynı şekilde imkânsızdır.  

[659] 
 kulun kudretinden 5 

 kulunkinden  Zira kulun kudretinin 
taallukunun düşünülemeyeceği şeylere Allah’ın kudreti taalluk eder. Bu takdir-
de kulun kudretinin hiçbir fiilde tesirinin olmaması gerekmez, bilakis varsayılan 
bu durumda kulun kudretinden daha güçlü bir engel yani yüce Allah’ın kudreti 
bulunduğu için kudret, tesirini gösteremez. Böyle bir şey Allah’ın birliği hak-10 

kındaki temânu‘ delili hakkında söylenemez. Çünkü eserin meydana gelmeme-
si, kudrette eksikliktir. Eksik olan ise tanrı olamaz ama kul olabilir.  

[660] 

 Buna göre her ikisinin kudretinin 15 

de belirli bir makdûra taalluku varsayıldığında iki kudret, o makdûra kıyasla 
eşit olacaktır. Dolayısıyla o ikisinin makdûrun iki tarafına tesiri eşit olacak-
tır. Bu durumda iki kudretten yalnızca birinin tesirinin, diğerinin tesirine 
engel olması müreccihsiz tercihtir.  

[661] Ancak bu açıklama sorunludur. Çünkü iki kudretin belirli bir 20 

makdûra taalluku, eşit olmalarını gerektirmez. Zira her iki kâdir de o belirli 
makdûra güç yetirmekte ortak olmalarına rağmen iki kâdirden birinin o şeye 
diğer kâdirden daha kâdir olması mümkündür. Kuşkusuz kudret dereceleri-
nin güçlülük ve zayıflık bakımından farklılaşması mümkündür.  

[662] Hâdis kudretin tesirini reddettiğimiz bu 25 

 kudreti  ve şöyle demiştir: “Eğer kulun fiil yapmaya 
kudreti bulunsaydı ve bu fiil de yüce Allah’ın makdûru olsaydı Allah bir  
şeyi ve kul da onun zıddını irade ettiği varsayıldığında…” Cehm b. Safvan 
et-Tirmizî’nin kulun kudretini tamamıyla reddeden  düşüncesi 

 ve haddi aşmaktır. Cebir ile tefvîz arasında vasıta yoktur. 30 

Nitekim doğrusu da böyledir. Ayrıca Cehm’in savunduğu görüş 
 ve bedîhî olarak bilinen şeyin reddedilmesidir.  

yüksek bir mekâna 
 Yani birinci  
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ardından yükselmeyi var eden bir sıfata sahiptir, bu sıfatın yükselmede mü-
essir olduğu vehmedilir ve ona kudret ve ihtiyar adı verilir. İkinci ise düşme-
sine kıyasla o sıfata sahip değildir. Kulun 

 Allah’ın kudreti ile kulun kudretinin birbirini 
men etmesinden kaynaklanan  Dolayısıyla bu sorunu 5 

gidermek için Cehm’in düştüğü aşırılığa ihtiyaç yoktur.  Cehm 
 sizin itiraf ettiğiniz gibi 

 de 
 Çünkü biz, kulun bedîhî olarak bilinen sıfata sahip olduğunu söylüyo-

ruz ve bu sıfata kudret adını veriyoruz. Cehm bu sıfatı kabul edip de “o, 10 

tesiri olmadığı için kudret değildir” derse onun bizimle tartışması sadece 
kudret lafzının o sıfata söylenip söylenmeyeceğinde olur. Bu ise lafzî bir 
tartışmadır. Yok eğer “kudretin hakikati ve mahiyeti, onun müessir bir sıfat 
olduğudur” derse bunu şöyle reddederiz: Tesir, kudretin gereklerindendir ve 
bazen kudrette bulunmaz. Nitekim bize göre hâdis kudrette tesir yoktur. 15 

[663] Mu‘tezile’den 
 Denilmiştir ki “mutlak olarak” sözünün anlamı, “iki kâdirin mües-

sir veya kesbeden olması yahut birinin müessir diğerinin kesbeden olması 
arasında ayrıntıya girmeksizin” demektir. Fakat bu açıklama Ebu’l-Hüseyin el-20 

Basrî’nin kesbeden kudret düşüncesini benimsemediği sorunuyla karşı karşıya 
kalır. Kesbeden kudret düşüncesi Eş‘arîlerin ve onlarla paralel düşünenlerin 
görüşüdür. Şöyle demek muhtemeldir: Mutlaklığın anlamı, yaratan, yaratılan 
ve iki yaratılmışa nispetledir. Sanki Ebu’l-Hüseyin şunu görmüştür: Temânu‘ 
delili, tanrıların çoğalması durumunda olduğu gibi, iki kâdirden yalnızca biri-25 

nin irade ettiği şeyin meydana gelişi, müreccihsiz tercih olduğunda uygulana-
bilir, başka durumda uygulanamaz. Zira yaratan, yaratılandan daha kâdirdir. 
İki yaratılmıştan birinin diğerinden daha kâdir olması ise mümkündür. Bu 
durumda daha kâdirin irade ettiği şeyin gerçekleşmesi keyfi bir hüküm olmaz.  

[664]  onu mutlak olarak değil de yaratıcı bir kâdir ile 30 

kesbeden bir kâdir arasında mümkün görmüştür. 
 onun makdûrunda  bilakis kesb 

yoluyla makdûra taalluk eder.  bütün şeyleri 
 Dolayısıyla kulun makdûru kesb iken yüce Allah’ın makdûru tesirdir.  
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[665]  bir makdûrun iki kâdir arasında bulunmasını mutlak 
olarak  kendi görüşlerine göre 

 Hatta onlara göre kudret yalnızca mü-
essir olabilir.  bir makdûrun iki kâdir arasında bulunması varsa-
yımı,   5 

[666] Yukarıda geçtiği gibi  bir makdûrun biri 
kesbeden ve diğeri müessir olan iki kudret arasında bulunmasını 

 arasında bir makdûrun bulunmasının 
 bir makdûrun  

arasında bulunmasının 10 

 yüce  taalluk eden bir fiil  
Hâdis kudret ise kendisine ait 

 aksine iki kişiden her biri, diğerinin fiilinden şahıs 
olarak bile olsa başka olan bir fiilin mahallidir. Bu bakımdan iki kesbeden 15 

kudretin, şahıs bakımından bir olan fiilde birleşmesi mümkün değildir.  

[667] Eş‘arîler, Mu‘tezile ve başkaları şu hususta görüş birliğine varmış-
tır: Kudret vücûdî bir sıfat olup onunla birlikte terk yerine fiil ve fiil yerine 
terk gerçekleşir.  Hâdis 20 

 Böylece Bişr, kudreti ademî bir sıfat 
yapmıştır. O şöyle demiştir:  bünyenin salim oluşuna 

 İmâm Râzî ’da 
Bişr’in görüşünü tercih etmiştir. Zira şöyle demiştir: “Bizim hakkımızda 
kudretle şayet organların salim oluşu kastediliyorsa bu anlaşılabilir, şayet 25 

başka bir şey kastediliyorsa bu, tartışmalıdır.” 
 Buna göre alma 

kudreti, sağlıklı elden ibaretken yürüme kudreti sağlıklı ayaktan ibarettir.” 
 kudret  Bunun yanlışlığı gizlenmeye-

cek kadar açıktır.  30 

[668]  ve onu bilme  
Eş‘arîlerin görüşüdür:  varlığı   
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kendi tercihiyle yukarı çıkan kimse ile yüksekten düşen kimse arasındaki fark 
zorunludur derken  Çünkü biz düşme halinin aksine 
yükselme halini, hâdis kudrete ait bir durum olarak buluyoruz. Aynı şekilde 
titreme hareketi ile ihtiyârî hareket arasında da zorunlu bir fark buluyoruz.  

[669]  Hâdis kudreti ispatın yolu 5 

 Biz, bir 
fiilin bir mevcut tarafından yapılabildiğini ve başka bir mevcut tarafından 
yapılamadığını bildiğimizde birincinin ona kudreti bulunduğunu ama ikin-
cinin ona kudreti bulunmadığını biliriz.  

[670]  fiili yapması  o fiile 10 

 ve onun o fiile kudreti bulunduğu bilinir.  fiili yap-
maktan engellendiği esnada  hatta fiili yapması müteaz-
zirdir. Dolayısıyla hâdis kudreti ispatın yolu, fiili yapmayla sınırlı değildir.  

[671]  Hemedânî 
15 

 Bu durumda acizin de kâdir olması 
gerekir.  

[672] Eğer Hemedânî şöyle derse: “Kudret, fiili mümkün kılan şeydir, 
zorunlu kılan şey değildir. Kuşkusuz engellenen kimse, mümkün kılan şeye 
sahip olmakla nitelenir ama engelden dolayı bu şeyi gerçekleştirmemiştir. 20 

Oysa aciz böyle değildir. Çünkü acizde fiili mümkün kılan bir şey yoktur.” 
Biz şöyle deriz: Hiç şüphesiz bilinen, içinde bulundukları durumda kaldıkla-
rı sürece fiilin her ikisine de müteazzir olduğudur. İçinde bulundukları du-
rumun zâil olduğu varsayıldığında ise her ikisi de fiili yapabilir. Mümkün 
kılan şeyin birinde var olduğunu ama diğerinde bulunmadığını da nereden 25 

çıkardın! 

[673] Ebû Ali  Kudreti bilmenin yolu, 
 ve afetlerden selamette   bu 

sağlık kişide  kişi uyku ve acizlik gibi 
 Dolayısıyla o sağlığın bilinmesi, kud-30 

retin bulunduğunu bilmeyi gerektirmez. Nasıl olur! O zıtlarla nitelenen 
sağlıklı kimsenin kudreti olmadığında   
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[674]  ve ashabı  Hâdis  
Yani hâdis kudret, fiil meydana geldiği esnada var olur ve bu durumda ona 
taalluk eder;  ona taalluk etmesi bir yana 5 

 hatta fiilin fiilden önce varlığı imkânsızdır. 
 yani fiilin fiilden önce varlığı imkânsız olmayıp da mümkün ol-

ması halinde fiilin, meydana geldiği durumdan önceki durumda var olduğu-
nu  fiilden önce olduğunu varsaydığımız durum 
böyle değildir, aksine  imkânsız  10 

Çünkü fiilden önce gelenin fiille birlikte oluşu, iki çelişiğin yani önce gelen 
ile önce gelmeyenin bir arada bulunmasını gerektirir. Şu halde fiilin kendi-
sinden önce olması bir imkânsızlığı gerektirmektedir. Dolayısıyla da müm-
kün değildir. Zira mümkün olan şey, bizzat imkânsızı gerektirmez. Fiil ken-
disinden önce mümkün olmadığına göre kendisinden önce makdûr da ola-15 

maz. Bu nedenle fiilden önce onu yapma kudreti de var olamaz. Kuşkusuz 
kudretin fiilden sonra varlığı düşünülemez. O halde kudret, fiille birlikte var 
olur ki amaçlanan da budur.  

[675]  Biz, kudret bir durumda var olduğunda fiilin varlı-
ğına o durumda taalluk eder iddiasında değiliz ki fiilin o durumda var olma 20 

imkânı ortaya çıksın. Aksine diyoruz ki 
 Önceki kudretin fiile  şekildeki 

taalluku, fiilin 
 Dolayısıyla sizin “fiil, meydana gelmeden önce mümkün 

değildir” sözünüz, kudretin fiilden önce varlığının imkânı hakkında bize 25 

zarar vermez.  

[676]  Size göre hâdis kudretin fiildeki tesiri ve onu var 
etmesinden ibaret olan  fiildeki tesir, fiilden ibaret olan eserin 
meydana gelmesinin aynısıdır anlamında  gerçekleştirme 

 üzere fiilin, meydana geldiği za-30 

mandan önce meydana gelmesi imkânsızdır. 
 Çünkü gerçekleştirme, hâdis bir mümkündür. 

Dolayısıyla onda kudretin tesiri bulunmalıdır. Bu durumda da gerçekleştir-
meden önce başka bir gerçekleştirme olacak  
Şöyle ki, kudret ile fiil arasında sonsuz gerçekleştirme ve tesirler olacaktır.  35 
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“Gerçekleştirme, itibari bir durum olup onun başka bir gerçekleştirmeye 
ihtiyacı yoktur” denemez. Zira biz diyoruz ki, gerçekleştirenin gerçekleştir-
memeyle değil de gerçekleştirmeyle nitelenmesi kesinlikle bir tercihe muh-
taçtır. Tesir ve gerçekleştirmeyle kastedilen de budur.  

[677]  Şeyh Eş‘arî’nin zikrettiğimiz  delilinde 5 

 “fiilin,  bir zamanda meydana gelişi, imkânsız-
dır” 

 Çünkü o zamanın, fiilden hem önce olmasını hem de 
önce olmamasını aksine onunla birlikte olmasını gerektirir. Yine fiilin varlığı ile 10 

yokluğunun bir arada bulunmasını gerektirir. Fakat bu imkânsızlık, fiilin sade-
ce o zamandaki varlığının sonucu değildir ki fiilin o zamanda imkânsızlığı ge-
reksin. Aksine söz konusu imkânsızlık, fiilin o zamandaki varlığının yanısıra 
zamanın fiili önceleyip onun yokluğuyla birlikte olduğu varsayıldığında gerekir. 
Bu takdirde ise sadece fiil değil, söz konusu toplam imkânsız olmaktadır. Fiil 15 

ise kesinlikle kendinde mümkündür. Dolayısıyla da asla zâtından kaynaklanan 
bir imkânsızlıkla nitelenmez, bilakis başkasından kaynaklanan bir imkânsızlıkla 
nitelenir. Bu ikinci imkânsızlık ise kudretin ona taalluk etmesiyle çelişmez.  

[678]  başka bir anlam  Bu anlam, 
 varlığıdır.” Bu, o zamanda fiilin varlığı ile yoklu-20 

ğunun bir araya gelmesi şeklinde değil,  o zamanın 
 onda 

 kendinde  ve herhangi bir imkânsızlığı da gerektirmez. 
Dolayısıyla fiil meydana gelmeden önce kudretin ona bu şekilde taalluk 
etmesi mümkündür. “Fiilin, kendisinden önce olması şartıyla kendisinden 25 

önce olması imkânsızdır ama bu şartla alınmadığı takdirde imkânsız değil-
dir” şeklinde söylediğimiz 

 Dolayısıyla imkânsız olan şey, kendinde 
oturma değil, oturma ve kalkmanın bir araya gelmesidir.  Zeyd’in 30 

 oturması 
 Hâdis kudretin fiille 

birlikte olduğu hususunda Mu‘tezile’den Neccâr, Muhammed b. İsa, İbnü’r-
Râvendî, Ebû İsa el-Verrâk vb. pek çok kişi Şeyh Eş‘arî’yle aynı görüştedir.  

[679]  çoğunluğu   35 

ve fiil gerçekleşmeden önce ona taalluk eder. Kudretin fiil meydana geldiği 
esnada ona taalluku ise imkânsızdır. Sonra onlar, kudretin sürekliliği  
hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. 
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 varlığı  varlığını sürdüren 
kudret,  Çünkü fiilin varlığı durumunda söz 
konusu kudretin fiile taalluk etmesi imkânsızdır. Fakat kudretin, makdûru-
nun var olduğu zamana kadar varlığını sürdürmesi zorunludur. 

 makdûr fiillerin varlığında şart olan özel  makdûrun varlığı 5 

için   

[680]  sürekliliğin zorunlu olduğu düşüncesini 
 ve fiilin varlığı esnasında kudretin ortadan kalkmasını mümkün 

görmüştür. Nitekim onların tamamı, kudretin varlığı esnasında fiilin orta-
dan kalkmasını da mümkün görmüştür.  kudret ve onun fiile taallu-10 

kunun fiille birlikte değil fiilden önce olduğuna dair  

[681]  fiile 
 Çünkü bu, meydana gelmiş bir şeyin meydana 

getirilmesi demektir. Aksine var etmenin, varlıktan önce olması zorunludur. 
Bundan dolayı “var etti, o da var oldu” denilebilmektedir.  15 

[682]  Bu delil, hâdis kudretin müessir olduğu düşüncesi-
ne dayalıdır. Halbuki biz, bunu reddediyoruz. Hâdis kudretin müessir oldu-
ğunu kabul etsek bile şöyle deriz: Var olan şeyi, var etmenin eseri olan 

 var edilen şeyin, var etme zamanında 
var olmasını sağlayan  ve onun var etmesinin 20 

sonucudur. İmkansız olan şey, başka bir varlıkla var olan şeyin var edilmesi-
dir. Bunun tahkiki daha önce geçen şu açıklamadır: Tesir zât bakımından 
eserin meydana gelişini öncelese de zaman bakımından eserin meydana geli-
şiyle birliktedir. Bu öncelik, ardışıklık anlamını ifade eden bir edat kullanı-
mını mümkün kılmaktadır.  25 

[683]  Kudretin hâdis fiile meydana geldiği durumda taalluku 
mümkün olsaydı  varlığını sürdürdüğü esnada 

 Oysa ardbitişen yanlıştır. Gereklilik ilişkisi şöyledir: Kudretin, 
varlığını sürdüren şeye taallukunun engeli, varlığın tahakkuk etmiş olmasın-
dan başka bir şey değildir. Hâdisin de meydana geldiği esnada varlığı tahak-30 

kuk etmiştir. Yahut şöyle deriz: Varlığını sürdüren şeyin varlığı, meydana 
geldiği durumdaki varlığının ta kendisidir. Eğer kudret, meydana geldiği 
esnada ona taalluk etseydi süreklilik durumunda da ona taalluk ederdi. Çün-
kü kudretin taalluk ettiği şey aynıdır ve vakitlerin peş peşe gelmesinin kendi-
liklere ilişkin hükümlerde hiçbir tesiri yoktur.  35 
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[684]  Kudretin, varlığını sürdüren şeye taallukunu 
 ona 

 hâdis ile sürekliyi sözü edilen gereklilik 
ilişkisini bozacak şekilde  yani varlığını sürdüren şey 

 varlığını  Bunun 5 

anlamı şudur: Hâdis yokluktan sonra var olandır. Şayet ona kudret taalluk 
etmeseydi yokluğunu sürdürecekti. Oysa biz onun varlığını farz ettik. Bu ise 
bir çelişkidir. Halbuki varlığını sürdüren şey, böyle değildir. Zira o, meydana 
geldiği esnada mevcuttur. Eğer ona kudret taalluk etmezse o, varlığını sürdü-
recektir. Bu ise imkânsız değildir, çünkü vakıaya örtüşür.  onların deli-10 

lini  üç  Zira fiilin 
kusursuzluğu ve mükemmelliğinde müessir olan şey, bilgi veya onlara göre 
bilen olma halidir. Her ne kadar onlara göre bu ikisi fiilin meydana geldiği 
esnada şart olsa da, ikisinden herhangi birinin süreklilik esnasında kusursuz-
luğa eşlik etmesi şart değildir. İkincisi:  fiilin tesiridir. 15 

Zira fiil, meydana geldiği esnada fâilin fâil olmakla nitelenmesinde müessir-
dir. Fiilin onlara göre sürekli olduğu varsayıldığında fiil, süreklilik esnasında 
fâil olmakla nitelenmede müessir değildir. Üçüncüsü:  eşlik etmesi-
dir.  
mevcuda eşlik etmesini  Buna göre süreklilik halinde eşlik 20 

etmemek, meydana geliş esnasında eşlik etmemeyi gerektirmez. Kudret için 
de aynı durum söz konusudur. Âmidî şöyle demiştir: Bu üç durum ile kud-
ret arasında fark görmek isteselerdi bile fark bulamazlardı.  

[685]  Kudretin fiilden önce değil de fiille birlikte oluşu, 
25 

 Çünkü varsayılan şey, kudret ve makdûrun beraber olmasıdır. 
Bu durumda yüce Allah’ın makdûrunun hâdisliği, O’nun kudretinin de 
hâdis oluşunu gerektirir veya O’nun kudretinin kadîmliği O’nun makdûru-
nun da kadîm oluşunu gerektirir. Halbuki bunların her ikisi de yanlıştır. 
Aksine O’nun kudreti, icmâyla, ezelîdir ve ezelde makdûrlarına taalluk et-30 

miştir. O halde kudretin makdûruna makdûr meydana gelmeden önce taal-
luk ettiği sübût bulmuştur. Eğer bu, hâdis kudret hakkında imkânsız olsaydı 
kadîm hakkında da imkânsız olurdu. 

[686] Buna 
 kadîm kudreti  Yazar şöyle demiştir: Âmidî’nin zik-35 

rettiği  cevapta  hasmın görüşü yani kudretin 
fiilden önce oluşu  cevapta   
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makdûrun kudretten sonra olmasını sağlayan  Bu ise 
hasmın görüşünü desteklemektir, reddetmek değildir.  

[687] Eğer şöyle dersen: Mu‘tezile kudretin fiile taalluk etmekle birlikte 
fiilden önce var olduğunu iddia etti. Cevaplayan da kudretin varlığını kabul 
etti ama taallukunu men etti. Dolayısıyla onların görüşlerini kabul etme söz 5 

konusu değildir. Ben şöyle derim: Taalluk bütünüyle yokken kudretin varlı-
ğı, bedîhenin yüz çevirdiği bir şeydir. Dolayısıyla orada makdûrun varlığına 
yeterli gelmeyen mânevî bir taalluk olduğu söylenmelidir. Bununla kudret 
genel olarak fiile taalluk etmekle birlikte fiilden önce sâbit olur.  fiilin 
ezeli olmasının imkânsızlığı nedeniyle kudretin ezelde fiile taalluku 10 

imkânsızsa sonlu 
 taalluk  Çünkü bu takdirde kudret fiilden önce 

vardır ve fiilin kendisinde mümkün olduğu sınırlı bir zaman önce fiile taal-
luk etmektedir. O halde doğru cevap şöyle denilmesidir: Kadîm ve sürekli 
kudret, bize göre sürekliliği mümkün olmayan hâdis kudretten mahiyet 15 

bakımından farklıdır. Kadîm kudretin fiili öncelemesinin mümkün oluşu, 
hâdis kudretin fiili öncelemesinin mümkün oluşunu gerektirmez. Sonra 
kadîm kudret, ezelde fiile mânevî olarak taalluk etmektedir ve bu taalluk 
nedeniyle fiil varlık kazanmaz. Onun fiil meydana geldiği esnada fiile bir 
başka taalluku daha vardır ve bu taalluk, fiilin varlığını zorunlu kılar. Dola-20 

yısıyla o kudretin mânevî taallukla birlikte kadîmliği eserlerinin kadîm olma-
sını gerektirmez. Böylece sorun, tamamıyla giderilmiş olmaktadır.  

[688]  Eğer fiile ilişkin kudret, fiilden önce değil de fiille 
birlikte olsaydı  küfür zamanında 

 imanı önceleyen o durumda 25 

 Hatta şöyle deriz: Hiçbir kimsenin isyan etmesi düşünülmemelidir. 
Çünkü fiille birlikte isyan yokken fiil olmadan da kudret yoktur. Bu takdir-
de teklif yoktur ve dolayısıyla da isyan yoktur. Yine sorguya çekilmekten 
kaçınmak için mükellefin kabul edilmesi gereken en güçlü mazereti, yüküm-
lü tutulduğu şeyin kudreti dâhilinde olmamasıdır. Buna göre o, fiilden önce 30 

fiile kâdir olmadığına göre yükümlü tutulduğu fiili yapmamakla sorgulan-
maması gerekir. Bu ise ümmetin icmâıyla yanlıştır. İman, kafirin makdûru 
olmamasına rağmen kafirin imanla yükümlü tutulması 

 kudreti dâhilinde bulunmayanlar arasında 
 Çünkü bu yaratmayla mükellef 35 

tutmanın önünde, onun makdûr olmamasından başka hiçbir engel yoktur. 
Oysa biz onun engel teşkil etmeye elverişli olmadığını varsaymıştık.  
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[689]  
Dolayısıyla sözü edilen yaratmayla mükellef tutmanın mümkün olması gere-
kir. Fakat biz  olduğu kanaatindeyiz: Her ne kadar kafir, küfürde bulun-
duğu esnada imanın varlığı onun kudreti dâhilde değilse de 

 5 

Çünkü bu yokluk, kesinlikle kafirin kudreti dahilinde değildir. Dolayısıyla 
imanla mükellef tutmanın imkânı, imanı yaratmakla mükellef tutmanın 
imkânını gerektirmez.  

[690] 
 şeyin  Bu şart 10 

ise imanda mevcuttur. Zira iman her ne kadar meydana gelmeden önce kafir 
için makdûr olmasa da onun zıddı olan küfürle karışık terki, kafir olduğu 
esnada onun kudreti dâhilindedir. Cevher ve arazların meydana getirilmesinin 
ise ne yapılması ne de terki kafirin kudreti dâhilindedir. Dolayısıyla onunla 
mükellef tutma mümkün değildir. Onların zikrettiği mazeret belirtme ve bu 15 

mazeretin kabul edilmesinin zorunluluğuna gelince bu, güzel ve çirkinin aklî 
olduğu ilkesine dayalıdır. Bu ilkenin yanlışlığı ileride gelecektir.  

 

[691] 
20 

 bütün makdûrlardan yoksun kalmayı 
 varlığı 

 Yani doğrudan fiillerden engelin yokluğu esnasında makdûrlardan 
yoksun kalmayı mümkün görmemiş ama doğmuş fiillerde yoksun kalmayı 25 

mümkün görmüştür. Daha önce Eş‘arîlere göre hâdis kudretin makdûrların-
dan yoksun kalamayacağı açıklanmıştı.  

[692]  ayrıntı: Mu‘tezile  gerçeklemek için 
 hususunda 

görüş birliğine varmıştır.  elin hareketi gibi 30 

kudret  fiillerdir.  elin 
hareketiyle taşın hareket etmesi gibi kudret  fiillerdir. 
Oysa Eş‘arîlere göre hâdis kudret, mahalli dışında bulunana taalluk etmez.  
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[693]  makdûruna 
 yani bunun kesinlikle imkânsız olduğunda 

 Fakat onlar, hâdis kudretin makdûruna taallukunun niteli-
ğinde ihtilaf etmiştir.  hâdis 

 yani o, var olduğu vakitte yalnızca ikinci durumda makdûra taalluk 5 

eder. Dolayısıyla makdûr üçüncü durumdayken ona ancak ikinci durumda 
taalluk eder. Aynı şekilde makdûr dördüncü durumdayken kudret ona ancak 
üçüncü durumda taalluk eder ve böyle devam eder.  kudret var 
olduğu esnada  yani kudret 
o haldeyken fiilin varlığına ikinci, üçüncü ve sonraki durumlarda taalluk 10 

eder; onun fiilin varlığına taalluku, sadece ikinci durumla sınırlı değildir.  

[694] Âmidî şöyle demiştir: Sonra kudretin taallukunu ikinci durumla 
sınırlayanlar ihtilaf etmişlerdir.  şöyle demiştir:  fiilin değil de 
kudretin var olduğu  onun hakkında  denir  
fiilin varlık kazandığı durum olan  durumda  denir ama 15 

“yapıyor” denmez.  şöyle demiştir:  du-
rumda  denir  durumda  denir.  
şöyle demiştir:  her iki durumda da  Ebû 
Hâşim’in düşüncesi Arap dili kurallarına daha yakındır. Çünkü muzari kipi, 
gelecek zaman bildiren karinelerden tamamen arınmış olarak kullanıldığında 20 

ondan ilk anlaşılan, şimdiki zamandır. Sanki Bişr b. Mu‘temir, muzari kipinin 
şimdiki ve gelecek zaman arasında ortak olduğunu tercih etmiş; Ebû Ali el-
Cübbâî ise onun gelecek zaman hakkında hakikat olduğunu kabul etmiştir.  

[695]  Uzantı: Ebu’l-Huzeyl 
 olup onları öncelemesi mümkün de-25 

ğildir.  kudret ise  olmak zorunda-
dır. Âmidî demiştir ki, “bu ve benzerleri, dayanaksız ihtilaflardandır ve yan-
lışlıkları onları incelemeye başlar başlamaz ortaya çıkar. Bunlarla uğraşmak 
önemsiz işlerde vakit kaybetmektir. Bundan dolayı onlardan yüz çevirdik.”  

30 

[696]  onlara göre 
 Dolayısıyla fiil yapması engellenen kimsenin engellendiği esnada ona 

kâdir olması düşünülemez. Zira bu takdirde fiil olmadığına göre o fiile taal-
luk eden bir kudret yoktur.  35 
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[697] Engellenen kimsenin fiile kâdir olmasını  ve 
acizlik ve engellenme durumlarını tefrik etmiştir. Çünkü 

 makdûra değil,  ise bunun tersine kudrete 
zıt değildir,  zıt ve aykırıdır. Engellenme durumunda kudret var 
olmaya devam eder. Ayrıca kudret, engelleme  kudret dahilinde bulunan 5 

harekete nispetle sükûn gibi  özü gereği  
yukarı doğru harekete zıt aşağı doğru hareketi doğuran ağır itimâdlar gibi 
vücûdî olup makdûrun  muhkem fiile ilişkin bilginin 
ortadan kalkması gibi –çünkü bu, fiile ilişkin kudrete değil, muhkemliğin 
varlığına aykırıdır- makdûrun şartlarından birinin ortadan kalkması gibi 10 

 fark etmez. 
 Yani şöyle demişlerdir: Engellenen kimse 

engellendiği şeye kâdir olmasaydı hiçbir şekilde hareket etmesi düşünüleme-
yecek felçli hasta ile hareketten alıkoyan afetlerden beri ve sağlıklı olduğu 
halde bağlanmış kimse arasında fark bulunmazdı. Çünkü bunlardan her biri 15 

de harekete ve bulunduğu mekândan intikal etmeye kâdir değildir. Fakat 
aklî zorunluluk, bu ikisi arasında fark bulunduğuna tanıklık etmektedir. Bu 
fark ise felçlinin değil, bağlanmış kimsenin harekete kâdir olduğudur. Yine 
onlar şöyle demiştir: Sağlıklı ve afetlerden beri kimse, bağlanmadan önce 
harekete kâdir olduğu gibi bağlandığında da harekete kâdirdir. 20 

 kudrete zıt olmayan bağlanma 
durumunda  Dolayısıyla onun 
kudreti kesinlikle devam etmek zorundadır.  

[698] Birincinin cevabı şudur:  ikisi arasında 
 yüce Allah bağlanmış kimsede bağın kalkması durumunda kudretle 25 

beraber  felçlide kudretle birlikte fiili 
yaratma âdetini  Çünkü bağın kalkması mutat iken felcin 
kalkması mutat değildir. Bu kadar fark da bedîhenin tanıklığı için yeterlidir.  

[699] İkincinin cevabı şudur: Biz bağlı kimsenin bağlanma durumunda 
 bağlı durumdayken 30 

 ve serbestçe yürüdüğü durumda ise kudret yarat-
mıştır. Bağlıda kudretin bulunmaması için kudretin zıtlarından  o 
kimseye  aksine Allah’ın onda kudret yaratmaması 
yeterlidir.  
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[700]  Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî ve ashabının çoğu kendilerine göre 
 fiilden önce değil de 

 taalluk etmez. Aksi halde iki zıt, kendilerine taalluk eden 
o kudretle birlikte bulunmaları gerekeceğinden, bir araya gelirler.  5 

onlar şöyle demiştir: Bir kudret . Bu 
makdûrlar ister zıt ister mütemâsil isterse de farklı olsunlar durum değişmez. 
Bir kudret, ne aynı anda ne peş peşe olmak şeklinde iki makdûra taalluk 
edebilir. Aksine bir kudret, yalnızca tek bir makdûra taalluk eder. Bunun 
nedeni ise kudretin makdûrla birlikte olmasıdır. Kuşkusuz iki makdûrdan 10 

birinin bizden çıkışı esnasında kendimizde bulduğumuz şey, diğeri 
makdûrun çıkışı esnasında bulduğumuzdan başkadır. 

[701] nin çoğunluğu  Kulun kudreti, ister zıt ol-
sun ister olmasın  Mu‘tezile içinde 

 çok açık bir şekilde 15 

 inançlar, iradeler vb. 
 kudret  Çünkü organ-

lardaki kudret; itimâdlar, hareketler vb. bütün makdûrlara taalluk etmez. 
 Kalbin kudreti ile organların kudretinden 

20 

 üçüncü 
 kalplerin ve organların fiilleri olan 

 Diğer deyişle organların fiillerinin kalpte bulunan kudret-
le yapılması mümkün değildir. Çünkü o fiillere uygun özel bünye ve aletler 25 

yoktur. Bunun aksi de böyledir.  dördüncü  şöyle demiştir: 

 Zira organların kudreti, kalbin fiillerine değil, yalnızca organların 
fiillerine taalluk eder.  

[702] Mu‘tezile’den  ve ashabımızdan pek çok kişi 30 

 Hâdis 
  

[703]  tek bir kudretin aynı cinsten  makdûrlara peş 
peşe gelen zaman ve vakitlerde 
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 tamamı,  tek  bir  bir 
 kudretin iki zıdda taalluku 

hakkındaki  
makdûr fiilin 

 ve yapmanın zıddı olan terk etmeye 5 

 ve  fiilden ayrılmaya güç yetiremeyecek şekilde fiile 
sığınmıştır, fiile  Ancak bu yanlıştır. Nasıl yanlış olmasın ki! 
Hak dine  mükellefin fiile kâdir olmasına,  kalbî ve 
bedensel fiiller  Kudret zıtlara taalluk ettiğine göre di-
ğerlerine haydi haydi taalluk eder.  10 

[704] Buna şöyle cevap verilmiştir: Mecbur olmasıyla kastedilen, onun 
fiile kâdir olmaması ise bu, men edilir. Şayet mecbur olmasıyla kastedilen, 
onun makdûrunun ve kudretinin taalluk ettiği şey belirlidir ve onun bu 
kudretle söz konusu belirli şeyden başka makdûru yoktur demekse bu, 
bizim iddia ettiğimiz şeyin ta kendisidir. Bunu kabul ederiz ve o kişiye 15 

mecbur adının verilmesinde de tartışmayız. Çünkü ayrılmanın imkânsızlığı 
anlamında mecburluk, kudretle çelişmez. Nitekim bir kimse bir yönden 
diğerine dönemeyecek şekilde bütün yönlerden bir bina tarafından kuşatıl-
sa bu kimse, mekânında bulunmaya kâdirdir ve bu hususta bizim ve 
Mu‘tezile’nin görüş birliği vardır. Oysa o kimsenin makdûrundan ayrılma-20 

sına imkân yoktur.  

[705] Âmidî şöyle demiştir: “Şeye kâdir olanın, onun zıddına da kâdir 
olması gerektiğini kabul etsek bile iki zıdda taalluk eden kudretin tek değil 
birden çok olabileceğini söyleriz.” 

[706] “Canlıya ait 25 

 Bu, kas gücüdür. Bu güce iki zıttan birine yönelik 
irade eklendiğinde bu zıt meydana gelir ve diğer zıdda yönelik irade eklendi-
ğinde de diğer zıt meydana gelir.  bu gücün 

 Kudret  tamamını  de 
 tesir şartlarını  aynı anda 30 

 Aksi halde iki zıt, varlıkta bir araya gelmiş olur.  tesir şartlarını 
toplayan  güç,  İster bu makdûrlar  
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zıt olsunlar isterse de zıt olmasınlar fark etmez. Bunun  muhtelif 
makdûrların varlığında dikkate alınan  Çünkü söz ko-
nusu gücün her bir özel makdûrunun kendine özgü bir şartı vardır ve o saf 
güçte ortak olan makdûrlar arasında o makdûrun varlığı, bu şart sayesinde 
belirginleşir. Nitekim ona yönelik kasıt da başkasının değil onun varlığının 5 

şartıdır.  Çünkü makdûrun varlığı, tam müessir-
den geri kalmaz.  Eş‘arî tesir şartlarını  ve 
bundan dolayı kudretin fiille birlikte bulunacağına ve iki zıdda taalluk etme-
yeceğine hükmetti.  kudretle  kas  ve bundan 
dolayı onun fiilden önce var olduğunu ve birbirine zıt şeylere taalluk ettiğini 10 

söyledi. İşte bu iki mezhebin birleştirilmesidir.” 

[707]  Bu, bazı nüshalara eklenmiştir ve 
açıklaması şudur: Hâdis kudret, Şeyh Eş‘arî’ye göre müessir değildir. Nasıl 
olur da Şeyh’in kudretle tesir şartlarını toplayan gücü kastettiği söylenebilir. 
Bazen şöyle de denir: “Râzî’nin bu güç hakkındaki açıklaması, kudretin, 15 

fertlerine eşadlılıkla söylenmesini gerektirir.” Fakat bu açıklamanın hiçbir 
değeri yoktur. Çünkü kudret fertleri kendiliklerinde mahiyet veya hüviyet 
bakımından farklı olsalar da “tesir şartlarını toplayan güç” mefhumu, onlar 
arasında ortaktır.  

20 

[708]  mevcut  Bu hususta Mu‘tezile’nin 
çoğunluğu ile Eş‘arîler görüş birliğine varmıştır. 

 ve arazların varlığını kabul etmesine rağmen acizliğin 
mevcut bir anlam olduğunu reddetmiştir.  acizliğin mevcut bir 25 

araz olduğunu reddederek  mutlak olarak 
 

[709] Acizliğin mevcut bir anlam olduğunu ispatta 
 fiil yapması  Buna göre 

akıl sahibi her insan felçli hasta oluşu ile sağlıklı olduğu halde kalkmaktan 30 

engellenmiş oluşu arasındaki farkı bilir. Bunun nedeni, kronik hastada vü-
cûdî bir sıfat olması –ki bu acizliktir- ve engellenmişte bu sıfatın bulunma-
masıdır.  söz konusu  kronik hastada 

 ve engellenmişte de kudretin varlığı 
 Çünkü engellenmiş, yukarıda geçtiği üzere, ona göre kâdirdir.  35 
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[710] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Acizliğin vücûdî bir sıfat oluşunun 
hiçbir delili yoktur. ‘Acizliğin kudretin yokluğu yapılması, aksinden evlâ 
değildir sözü’ ise zayıftır. Çünkü biz her ikisinin de muhtemel olduğunu 
söylüyoruz. İkisinden biri hakkında delil bulunmadığına göre ihtimal devam 
etmektedir.” 5 

[711] ’da Nasîruddîn et-Tûsî şöyle demiştir: “Kudret, 
organların salim oluşuyla açıklandığı takdirde acizlik, organlara ilişen bir 
afetten ibaret olur. Kudret, vücûdî olmaya daha layıktır. Çünkü salimlik, 
afetin olmamasıdır. Şayet kudret, organların salimliği esnasında ortaya çıkan 
bir durum olarak açıklanır ve ‘güç yetirme’ veya ‘güç yetirmenin illeti olan 10 

şey’ şeklinde adlandırılırsa ve acizlik de o durumun yokluğu yapılırsa bu 
takdirde kudret vücûdî, acizlik ise ademî olur. Şayet acizlikle titreyene ilişen 
ve titreme hareketini ihtiyârî hareketten ayıran şey kastedilirse bu takdirde 
acizlik vücûdî olur. Belki Eş‘arîler bu anlama varmışlar ve bu nedenle acizli-
ğin vücûdî olduğuna hükmetmişlerdir.”  15 

[712]  Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî iki görüşünden daha doğru ola-
nında  tıpkı kudrette olduğu gibi yoka değil 

 yok olan 
 ve kesinlikle dikkate alın-

maz. Şeyh bu görüşe binaen aynen kudret hakkında söylediğinde olduğu 20 

gibi, acizliğin, kendisinden aciz kılınan şeyi öncelemeyeceği ve iki zıdda 
taalluk etmeyeceği görüşünü tercih etmiştir.  

[713]  vara değil 

 Buna göre felçli hasta her ne kadar oturmadan ayrılamayacak 25 

şekilde oturmaya mecbur ise de var olan oturmadan değil, yok olan kalkma-
dan acizdir. Acizliğin  Yani bu görü-
şe göre, tek bir kudretin iki zıdda taalluku mümkün değilse de acizliğin  
iki zıttan birine taalluku mümkündür. Çünkü acizlik yokluğa taalluk eder ve 
iki zıddın acizlikte bir araya gelmesi mümkündür. Kudret ise varlığa  30 

taalluk eder ve iki zıddın onda bir araya gelmesi mümkün değildir. Aynı 
şekilde acizlik, bu görüşe göre, kendisinden aciz kalınan şeyi önceleyebilir. 
Ama biraz önce öğrendiğin gibi birinci görüşe göre önceleyemez ve iki zıdda 
taalluk edemez.  
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[714] Daha doğru olan  taalluk 
yönü açısından  
Aksi halde taallukta zıtlaşmazlardı.  daha önce geçtiği gibi 

 Dolayısıyla acizilik de mevcuda taalluk eder. Bunun bir benzeri, 
irade ve isteksizliktir. Bu ikisi birbirlerinin zıddı olduğundan taalluk ettikleri 5 

şey birdir. Çünkü taalluk ettikleri şey farklılaşsa zıt olamazlar.  

[715]  görüşün dayanağı  Akıl sahipleri, 
 Oysa bu kalk-

ma, yoktur.  

[716] Yazar şöyle dedi:  ikinci görüşü delillendirmede  10 

çok  “Acizlik yoka taalluk etmeseydi 

 Yani Kur’ân’a muaraza etmesi istenen kimse, onun benzerini getir-
mekten değil, benzerini getirmemekten aciz olması gerekirdi. 

 Çünkü ümmet, o kimselerin Kur’ân’ın benzerini getirmek-15 

ten aciz olduğunda icmâ etmiştir.  de aykı-
rıdır. Çünkü akıl, muarazanın benzerlerini yok etmekle değil, benzerlerle 
yapılacağına hükmeder.”  

[717] Her iki istidlâle de 
 –ki bu açıktır-  titreyen kimsede olduğu gibi 20 

 vücûdî  Buna göre 
felçli hasta ikinci anlamda değil, birinci anlamda kalkmaktan aciz iken ikinci 
anlamda oturmaktan acizdir. Meydan okumaya muhatap olan kimseler ise 
birinci anlamda Kur’ân’ın bezerini getirmekten acizdirler. Şeyh Eş‘arî, yukarı-
da işaret edildiği üzere, sanki iki görüşünü bu iki anlam üzerine kurmuştur.  25 

[718] 
 Onların 

 makdûrun iradeye tâbi oluşu,  ve gereğidir. 30 

Zira kudret, irade doğrultusunda etki eden bir sıfattır. Dolayısıyla makdûr 
kesinlikle iradeye tâbidir. Onların 

 bir sanatla uzun süre meşgul olup o sanatta 
 sağlam ve kusursuz  parçalarının ayrıntılarına yönelik  

 Eğer o kimse bu fiilleri kastetse  35 
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fiiller o güzellikte ve sağlamlıkta olmayacaktır.  mahir 
 herhangi bir kasıt olmaksızın pek çok 

 ve kastetse  Eş‘arîlere göre ise kul-
ların makdûrları yüce Allah’ın bunların ayrıntısına taalluk eden iradesiyle 
yaratılmıştır.  5 

[719] Uyku kudrete zıt olması durumunda uyuyanın fiili, onun 
makdûru olmayacaktır. Zıt olmaması durumunda ise uyuyanın fiili 
makdûru olacaktır. Bu bağlamda deriz ki 

10 

 kusursuz fiilin 
  

[720] Sonra mümkün görenler, bu az miktardaki fiiller hakkında ihtilaf 
etmiştir.  uyuyan kimse bilmese bile 

 Çünkü uyku, bilgiye ve diğer idraklere akıl sahiplerinin ittifa-15 

kıyla zıt olmakla birlikte kudrete zıt değildir.  

[721] 
 çünkü uyku bilgiye ve diğer idraklere zıt olduğu gibi 

kudrete de zıttır.  

[722]  Ebû Bekir Bâkıllânî ve ashabımızdan pek çoğu  20 

ve şöyle demiştir: O fiillerin uyuyan için ne kesbî ne de zorunlu olduğu kesin-
lenebilir, aksine her ikisi de –herhangi bir tercih yapmaksızın- muhtemeldir.  

[723] Âmidî şöyle demiştir: “O fiillerin, uyuyanın kudreti dahilinde bu-
lunduğu bilgisinde zorunluluk iddiasında bulunulur.17 Zira biz, bir kimsenin 
uyurken elinin titremesi ile dönmesi, elini kapaması ve açması durumlarını 25 

tıpkı uyanık kimsede bu iki durumu ayırdığımız gibi ayırırız. Bu hususta 
uyuyan ile uyanık arasındaki fark yoktur. Uyuyanda bu iki durumu eşitle-
mek isteyen kimse, uyanıkta da eşitleme hususundaki kuşkudan uzaklaşamaz 
ve bu, mâkulden uzaktır.” Âmidî şöyle demiştir: “Bu, her ne kadar son dere-
ce açık olsa da, onda Kâdî’nin görüşünden bir esinti vardır. Zira delil, onun 30 

görüşüyle uyumludur. Biz uyanık hakkında titremenin zorunlu olduğunu ve 
mesela kalkmanın da müktesep olduğunu kesinledik. Belki uyanıklık, ikti-
sapta şarttır yahut uyku ona engeldir.”  
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[724] Bir kimse “eğer uyku bilgiye ve diğer idraklere zıtsa uyuyanın gör-
düğü ve gözü, kulağı ve diğer duyularıyla idrak ettiği şeyler hakkında ne 
dersin” diye sorabileceğinden yazar şu sözüyle cevaba işaret etti: 

 çoğunluğuna göre  
uyku halinde  şeffaf 5 

, perdenin kalkması gibi idraklerde dikkate alınan 
 Buna göre uyuyanın gördükleri, idrakler grubundan değil, 

fasit hayaller ve batıl vehimler kabilindendir.  

[725]  Mu‘tezile’nin dikkate aldığı zikredilen 
 idrakte 10 

 uyku halindeki idrakin  
Yani yüce Allah’ın âdeti, bir şahısta uykudayken idraki yaratmak şeklinde 
cereyan etmemektedir.  ve dolayısıyla onunla bir 
arada bulunamaz. O halde rüya, hakiki bir idrak olamaz, aksine batıl hayal 
kabilindendir.  15 

[726]  Ebû İshâk el-İsferâinî  hiç şüphesiz  
 uykusunda  görülen-

leri  işitilenleri , tadılanları tatma ve başka idrakler  
uyanıkken  idrakler   
yani uyuyanın bulduğu şeylerde 20 

 hakikati bedîhî olarak bili-
nen şeylerin zedelenmesi ve  Üstad   
idrake  insan parçaları 
arasında 

 Bu takdirde iki zıddın tek bir mahalde bir 25 

araya gelmesi söz konusu değildir.  

[727] 
 Buna göre ortak duyu, dış duyuların birleştiği duyudur. Dış  

duyular, dış duyulurların sûretlerini alıp da bunları ortak duyuya  
ilettiğinde o sûretler orada görülür hale gelirler. Sonra sûretleri terkip  30 

etme özelliğine sahip olan mütehayyile gücü, bir sûret terkip ettiğinde  
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bazen o sûret ortak duyuya yerleşir ve dış sûretlerin görülmesi gibi görülür 
hale gelir. Çünkü dış sûretler, dış sûret oldukları için değil ortak  
duyuda resm oldukları için görülürler. Mütehayyile gücünün doğası,  
daima sûret ve tayf oluşturmaktır. Öyle ki kendi doğasıyla baş başa  
kalsa bu fiilden yani ortak duyuda sûretler resmetmekten hiç geri kalmaz. 5 

Fakat orada onu, işini yapmaktan alıkoyan iki şey vardır. Birincisi  
ortak duyuya dışarıdan sûretlerin üşüşmesidir. Ortak duyuya bu sûretler 
nakşolduğunda mütehayyile gücünün terkip ettiği sûretlere yer kalmaz.  
Bu durum, kâbil yokluğundan ötürü, mütehayyilenin işini yapmasına en-
gel olur. İkincisi ise aklın ve vehmin mütehayyile gücünü kullanırken  10 

onu hakimiyet altında tutmasıdır. Bu durum, mütehayyilenin işini  
yapmasına engel olur. Bu iki engel veya sadece birisi kalktığında mütehay-
yile kendini işine verir ve sûret oluşturmada hükümran olur. Kuşkusuz  
kişi uyuduğunda ortak duyuya dıştan sûretlerin akışı kesilir. Böylece  
içerden gelen sûretlerin nakşolmasına yer açılır. Şayet bunu bildiysen  15 

deriz ki, uyuyanın idrak edip gördükleri, ortak duyuda resmolmuş ve  
onda bulunan sûretlerdir.  sûretlerin ortak duyuda bulunması ve 
resmolması  

[728]  İdrak edilen o şeyin  nâtık 
 ezelden ebede değin 20 

 hatta bütün yüce ilkelerde ve semâvî meleklerde 
 Nâtık nefis, o ilkelerle mânevî ve ruhânî bir bağlantı kurarak 

onlardaki olmuş, olacak veya halen olan sûretlerin bir kısmını kendisine 
nakşetme özelliğine sahiptir. Fakat nefsin bedenin yönetimine dalması, onu 
bundan alıkor. Uykuda iken en küçük bir boşluk bulduğunda yüce ilkelerle 25 

irtibata geçebilir ve böylece onda kendi haline veya ailenin, çocuğun, iklimin 
ve bölgenin hallerine uygun sûretler resmolur. Hatta nefis, insanların masla-
hatlarına yönelmişse onları görür; şayet mâkullere yönelmişse nefse bir kısım 
mâkuller görünür.  yani mütehayyile gücü,  öykün-
me, bir şeyden bir yönüyle ona benzeyen başka bir şeye   30 
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birbiriyle irtibatlı şeyleri  birbirinden ayrılmış şeyleri muhtelif şe-
killerde ve çeşitli tarzlarda  nefiste 
nakşolan o tümel şeye  tikel  ne-
fiste tümel bir şekilde resmolmuş sûretleri bilmek için 

 mütehayyilenin oluştur-5 

duğu  tabir eden 
kimse, bu soyutlamayla mütehayyilenin biçimlendirme ve giydirmesine bağlı 
olarak ya bir mertebe ya da birkaç mertebede  faal akıldan 

 nefsü’l-emre mutabık 
 nefsin aldığı şeyde 10 

 Yani orada yalnızca tümellik ve tikellik bakımından bir fark olur. 
 uyuyanın gördüğü şey rüyada  

Bazen de mütehayyile onda çok fazla tasarrufta bulunur ve ondan onun 
benzerine ve bu benzerden diğerine intikal eder. Durum, o benzerlerdeki 
ilişki tarzlarının farklılığıyla birlikte böyle devam eder. Nihayet tabir edenin 15 

ona ulaşma yolu kapanır. 

[729]  nefisten değil de  dış duyularla duyumsa-
nan sûretlerin haznesi olan 

 Kuşkusuz mütehayyile gücü, ortak duyuyu boş bulduğunda ona bir 
kısım hayalî sûretleri resmeder. 20 

 ve o şeyin sûreti hayaline resmolan   
Bazen mütehayyile, farklı hayalî sûretlerden tek bir sûret oluşturur ve onu 
ortak duyuya nakşeder. Böylece o sûret, dıştaki şeylerden gelip hayale 
resmolmamış olmasına rağmen görülür hale gelir. Bazen de mütehayyile 
kendisinde dıştan gelip resmolan sûretlerin bir kısmını ayırır ve orada res-25 

meder. Bundan dolayı uyku nadiren bu kabil rüyadan yoksun olur. 
 dört karışımdan 

 Zira hastalık, bir karışımı veya buharı gale-
yana getirdiği veya mütehayyile gücünü taşıyan ruhun mizacını değiştirdi-
ğinde bu değişimlere göre onun fiilleri de değişir. 30 

 görür;  görür  
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ve  görür. Özetle 
mütehayyile her karışım veya buharı ona uygun bir şeyle taklit eder. Ortak 
duyuya gelen  hayalden yahut bir hastalığın veya bir karışımın  
baskınlığının gerektiği şeyden ortak duyuya gelen 

 hatta  5 

onun tabiri yoktur.  

 

[730] 

 bu kimse  Her ne kadar nüshaların 10 

çoğunda “o ikisini” ifadesi bulunmaktaysa da buradaki cümle, Âmidî’nin 
sözüyle uyumludur.  bu kimse ikinci yüz kiloya nispetle 

 Dolayısıyla ne “o, ikinci yüz kiloyu taşımaktan aciz-
dir” ne de “taşımaya kâdirdir” denebilir.  o kimse  farklı yüz 
kilodan  ve belirsiz olarak diğerini 15 

taşımaya kâdir değildir. Yani bu bütünden belirli olmayan bir yüz kiloyu 
taşımaya kâdir ama bunlardan yine belirli olmayan bir yüz kiloyu taşımaya 
kâdir değildir.  

[731] Bu üç görüşün 
 zorunluluğu  ve görüşleriyle  Çünkü 20 

diğer yüz kilo, ister belirli ister belirsiz olsun kulun makdûrları cinsindendir. 
Dolayısıyla kulun ondan aciz olduğunu veya ona kâdir olmadığını söylemek, 
o esasla çelişir.  

[732]  sizin söylediğinizdir fakat mutlak 
olarak böyle değildir, bilakis bir şartla böyledir. Bu şart ise tek bir kudretin 25 

tek  tek  tek bir  makdûra 
 Eğer birinci yüz kiloya kudret, diğer yüz kiloya da kudret 

olsaydı bu, söylediğimiz şarta bağlı esasımıza çelişirdi.”  onların bu izahını 
ret sadedinde  Şu anda konuştuğumuz meselede  hareket 
eden  Yani burada makdûr, harekettir ve onun iki 30 

yüz olan mahalli, tek değil çoktur. Dolayısıyla kudretin, bu ikisinin hareke-
tine taalluku o şarta aykırıdır.  
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[733] Şayet şöyle derlerse: “Mahal her ne kadar değişik olsa da iki yüz-
den birindeki itimâdlara denk gelen kudretten başka onun bir kudreti yok-
tur. Dolayısıyla o kimse, hepsini kaldırmaya ancak diğer yüzün itimâdlarına 
denk gelen bir kudret artışıyla güç yetirebilir ki eğer o kimsede bu ilave kud-
ret yaratılsaydı hepsini kaldırmaya kâdir olurdu.” Biz şöyle deriz: Bu, birbi-5 

rine yapışık iki yüz hakkında tahayyül edilebilse de taşınan yüzden ayrı bu-
lunan diğer yüz hakkında ne dersiniz? Eğer “o, birincinin itimâdlarına denk 
gelen kudretin dışında bir kudrete sahip olmadığı halde birinciyle birlikte 
onu taşıyabilir” derseniz bunu bitişik iki yüzde de mümkün görseniz ya! 
Eğer “taşınan yüke güç yetirebildiği kudretle toplamı taşımaya güç yetire-10 

mez” derseniz kaçınılmaz olarak kendi esasınızla çelişirsiniz. Çünkü aynı 
cinsten iki makdûr iki farklı mahaldedir. 

[734]  Mu‘tezile 
 olayında ihtilaf etmiştir. 

 –ki bu, çoğunluğudur- 15 

 Buna göre iki şahıstan her biri, yüz ki-
lonun parçalarından her bir parçada tek başına yaptığı şeyi bir araya geldikle-
rinde de yapar.  müstakil 

 Çünkü böylesi durumda iki kâdir-
den her biri diğerine ihtiyaç bırakmaz. Her kadar iki kâdirin bir araya gelme-20 

si son derece yadırganacak bir şey hatta imkânsız olsa da  onun müm-
kün olduğunu söylenen kimse   

[735]  –bunlar Abbâd b. Süleyman es-Saymerî ve 
Ka’bî’dir- 

 ve bunların her birinin taşıdığına diğerinin ortak olmadığını 25 

 Bu durumda taşınan yüz kilonun bir parçasında bu iki şahsa ait iki 
fiilin bulunması söz konusu değildir. 

 Zira her bir şahsın nefsü’l-emirde belirli olan bir kısımda fiilinin bu-
lunması gerekir. Oysa buna imkân yoktur.  söz konusu yüz kilonun 
parçalarından  iki kâdirden  Dolayı-30 

sıyla yükün herhangi bir parçası iki şahıstan birinin fiili için belirginleşmez.  

[736]  Bu ayrıntı, hâdis kudretin tesiri ve 
tevlîde/doğurmaya dayalıdır. 

 çeşitli   
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Buna göre şahsın tek kudretle bir parçayı bir yöne, diğer parçayı başka bir 
yöne, üçüncü parçayı üçüncü yöne vb. hareket ettirmesi mümkündür. Mese-
la kişi elini parçalara bir kerede vurur ve parçalar da sözü edilen yönlere dağı-
labilir.  birbirine yapışık parçalar gibi  tek 
bir kudretin bir araya gelmiş mahallerde hepsi de beraberce tek bir yöne 5 

doğru hareket etmesi şeklinde çeşitli hareketler doğurması mümkün 
 birbirine yapışık olup 
 bir araya gelmiş bu on parçadan 

 parçayı  
Dolayısıyla orada on parçaya karşılık on kudret bulunur.  10 

[737] Özetle kâdirde bulunan hareket ettirme kudretlerinin sayısı, bir 
araya gelmiş parçalara eşit olmalıdır.  yani bir parçayı hareket et-
tirme kudreti, diğer parçayı hareket ettirme kudretinden başka değil de bir 
parçayı hareket ettiren kudretin, iki parçayı hareket ettiren kudret olması 
mümkün olursa o kudret, 15 

 Çünkü bir sayı diğerinden evlâ değildir. Bu durumda pirenin 
dağı hareket ettirmeye kâdir olması gerekecektir. Bu ise zorunlu olarak yan-
lıştır. Evlâlığın olmayışının yanlışlığını daha önce öğrenmiştin.  

[738] Âmidî şöyle demiştir: “Bu, tevlîd/doğurma görüşünü benimse-
yenlerin görüş birliği ettiği bir ayrıntı olup onların soğuk keyfilikleri  20 

ve donuk iddialarından biridir. Zira onlara ‘niçin tek bir kudret, birbirin-
den ayrı parçaları hareket ettirir ve her birinde bir hareketi zorunlu kılar  
da parçaların birbirine eklenmesiyle ağırlık ve parça artışı olmadığı bilakis 
iki durum arasında birleşme ve ayrılmadan başka hiçbir fark bulunmadığı 
halde aynı durum, parçaların birbirine eklenmesi esnasında kudret için 25 

imkânsız olur’ denildiğinde fark gösteremezler. Bundan dolayı Ebû Hâşim 
ve Mu‘tezile’nin başka önde gelenleri şöyle demiştir:  ‘Bunun bir sebebini 
bilmiyoruz fakat biz, ayrı ayrı iken kolayca hareket ettirdiğimiz şeyleri  
bir arada iken hareket ettirmekte zorlandığımızı görüyoruz.’ Onların söy-
lediği bu şey, doğru olsa bile, ne bitişik parçaların sayısına denk kudretle-30 

rin bir araya gelmesinin zorunluluğuna delâlet eder ne de orada parçalar 
sayısınca hareketler olduğuna delâlet eder. Çünkü ‘Yüce Allah’ın âdeti,  
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hareket ettirme kudretini parçalar birleşikken değil, ayrı iken yaratması şek-
linde cereyan eder’ ve yine ‘parçalar sayısınca kudret sayısı söz konusu olma-
yıp parçalar birleşikken hareket ettirmenin ilk kudrete eklenen başka bir 
kudretin varlığına dayanması mümkündür’ denilebilir. Onların bundan 
kaçışları yoktur.”  5 

[739] Ebû Ali el-Cübbâî ise şöyle demiştir: “Parçaların eklenmesi, hare-
ket ettirmeye engeldir. Nitekim biz, yürümeye kâdir olanın bağlı ve prangalı 
iken yürümesinin imkânsız olduğunu görürüz. Bunun sebebi, bağ parçaları-
nın onun ayağına eklenmesidir.” Bu açıklama Cübbâî’nin kâdirin engellene-
bileceği ilkesine dayanmaktadır. Oysa bunun yanlışlığı açıklanmıştı. Engel-10 

lenebileceğini kabul etsek bile bunun nedeninin, bağ parçalarının onun aya-
ğına eklenmesi olduğunu kabul etmiyoruz. Aksine engellenme, bağ sûretine 
mahsus bir anlamdan dolayı olabilir. Bu anlam ise hakkında konuştuğumuz 
birleşik parçalarda yoktur. Nasıl böyle olmaz! İkisi arasında fark vardır. Zira 
birleşik parçaların aksine kudretler kat be kat artsa bile bağ engeli ortadan 15 

kalkmaz. Zira Ebû Ali el-Cübbâî birbirine eklenmiş parçaların sayısına denk 
kudretler bulunması durumunda engelin ortadan kalkacağını söylemiştir. 
Söylediklerimizden açığa çıktı ki, Cübbâî’nin sözü, üçüncü ayrıntının ekle-
rindendir. Nitekim uygun olan da budur. Fakat kitabın nüshalarının çoğun-
da böyle geçmektedir. 20 

[740]  Ayrıntı: 
 Zira bağ, yürümeye kâdir olanın yürü-

mesinin engeller.  yani bağın fiili engellemesi, 
 Bu sayede bir fiili yapmaya kâdir olanın, ondan 

engellenmiş olması düşünülmektedir. Çünkü var olan fiile kıyasla engellen-25 

menin imkânı yoktur. Fakat biz yokun kudret dâhilinde oluşunun yanlışlı-
ğını, kudretin fiilden önce değil fiille birlikte olması gerektiğini ispatlayarak 
açıklamıştık. Cübbâî  yani bir araya gelmenin hareket ettirmeyi en-
gellemesiyle  onunla birlikte 

 ve onun ikinci yüzü kaldırmaya 30 

kâdir olmadığını söylemiştir. Ancak bunda sorun vardır. Zira birleşmenin 
fiile engel oluşu, o kâdirin diğer yükü kaldırmaya kâdir olmaktan engellen-
mesini gerektirir, ona kâdir olmamasını değil.  
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[741] Sanki bu, müstensihin hatasıdır. Zira bu bahis, Mu‘tezile’nin ay-
rıntılarındandır, dördüncü türün maksatlarından değildir. Şayet Cübbâî’nin 
sözünü, bu kitabı şerheden bazılarının yaptığı gibi, üçüncü ayrıntının eki 
yaparsak bu, dördüncü ayrıntı olur. Başlı başına bir ayrıntı yaparsak bu, 5 

beşinci ayrıntı olur. Fakat bunun on birinci maksat yapılmasının hiçbir açık-
laması yoktur.  

[742]  ve yukarı doğru 
kaldırmaya 

10 

 Buna göre akıl sahibi her insan, yuvarlanma ile kaldırma 
arasında fark bulur ve bir şeyin kaldırılmasının onu yuvarlayarak hareket 
ettirmekten daha zor ve daha güç olduğunu bilir. Ebû Hâşim el-Cübbâî’yi 
izleyen  yükseltme ve kaldırma için sağa ve 
sola hareket ettiren kudrete ilaveten 15 

 Çünkü daha fazla kudrete 
ihtiyaç duyulabileceğinden fazladan kudreti tek bir kudretle sınırlamanın 
hiçbir gerekçesi yoktur.  

20 

[743] Bu maksadın on birinci olmasının nedenini yukarıda öğrenmiştin. 
 dokunma 

duyusuyla  Bunun nedeni şudur:  
Mizaç, dört meşhur nitelik arasında bulunan bir niteliktir ve gerçekte bunlar 
cinsindendir. Fakat mizaç, onlara nispetle kırılgan ve zayıftır. Dolayısıyla 25 

mizacın eseri ve hükmü, bu niteliklerin hükümleri cinsindendir fakat onların 
hükmünden daha zayıftır. Kuşkusuz bu dört niteliğin hüküm ve eserleri  
de onların cinsindendir. O halde mizaç ve eseri, dokunma duyusuyla algıla-
nan nitelikler cinsindendir.  Çünkü kudret, do-
kunma duyusuyla idrak edilmez ve onun eseri de sözü edilen nitelikler cin-30 

sinden değildir. Dolayısıyla kudret, mizacın ta kendisi değildir, aksine miza-
ca tâbi bir niteliktir.  
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[744] 
 Buna göre yorgun ve bitkin düşen kimse, fiillerini kudret ve ihtiya-

rıyla yapar ama onun mizacı, o fiillerde kudretiyle çekişir. Oysa bir şey ken-
disiyle çekişmez. Şu halde kudret, mizaçtan başkadır.  

5 

[745] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Kuvve/Güç lafzı, ilk olarak canlıda var 
olan bir anlama karşılık olarak konulmuştur ki canlı bu anlam sayesinde 
hareketler kısmına giren zor fiilleri yapabilmektedir.  Bu fiiller, insanların 
çoğunlukla gerçekleştirdiği fiiller değildir. Sonra bu anlamıyla kuvvenin bir 10 

ilkesi ve bir de gereği vardır. İlkesi kudrettir. Yani canlının dilediğinde yap-
ması ve dilemediğinde yapmamasıdır. Gerek ise şeyin kolaylıkla etkilenme-
mesidir. Bunun nedeni şudur: Zor tahriklerle uğraşan kimse onlardan etki-
lendiğinde bu etkilenme, onun fiilini tamamlamasını engeller. Kuşkusuz bu 
durumda etkilenmeme, çetin olmaya delil haline gelmiştir. Sonra onlar, 15 

kuvve ismini o ilkeye ve o gereğe, diğer deyişle kudrete ve etkilenmemeye 
taşımışlardır. Sonra kudretin bir vasfı vardır. Bu vasıf, kudretin cinsi gibidir. 
Vasıfla kastım, başkasında müessir olan sıfattır. Bu sıfatın bir gereği vardır: 
İmkan. Çünkü kâdirin yapması ve yapmaması olanaklı olunca fiilin imkânı, 
kudretin gereği olmuştur. Bu sebeple kuvve ismini o cinse ve o gereğe taşı-20 

mışlardır. Bu bağlamda ak için ‘o, bilkuvve karadır’ derler. Bu sözün anlamı, 
akın karalaşması mümkündür demektir. Gerçekte husûl ve varlık, edilgi olsa 
da kuvve lafzının ilk olarak vaz‘ edildiği anlam, fiille ilişkili olduğundan 
husûl ve varlığa fiil adını vermişlerdir. Burada imkâna kuvve dediklerinden 
imkânın taalluk ettiği şeye yani varlık ve husûle fiil demişlerdir. Geometrici-25 

ler dört çizgili olan şeyde bir kuvvenin olduğunu düşünürler. Bu, adeta o 
çizgide mümkün bir durumdur. Bu, özellikle de onlardan birinin, dörtgen o 
çizginin kendisi gibi hareketiyle meydana gelir düşüncesine inanıldığında 
böyledir. Bundan dolayı ‘dik üçgenin hipotenüsü onun iki kenarına güç 
yetirir’ demişlerdir ki bu sözün anlamı, hipotenüsün karesi, o ikisinin kare-30 

sine eşittir demektir.” 
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[746] Bu anlamları zihnine nakşettiysen kitaptakine dönelim. Şöyle de-
riz:  Yani bu maksat-
ta kastedilen şey, kudretin cinsi olan kuvvenin açıklanmasıdır. İbn Sînâ’nın 
söylediği gibi 

 tanıma, 5 

 ve gereğini yeri-
ne getirmesi 

  

[747] Bu açıklama, insanın şu görülen cisim olduğu şeklinde vehimde 
uyanan ilk anlama dayalıdır. Halbuki işin hakikati şöyledir: Tedavi edip 10 

etkileyen, düşünen nefistir; tedavi olup etkilenen ise bedendir. Nefis ve be-
denin ise zâtları farklıdır. Bu bakımdan en uygunu, kötü huyların –ki bun-
lar, nefsânî hastalıklardır- izalesinde insanın kendisini tedavisini örnek ver-
mektir. Bu kayıt, tanımın genelleşmesini ve tanım dışında kalanların tanıma 
girmesini gerektirmiştir, çünkü “başka” lafzından ilk anlaşılan anlam, “zât 15 

bakımından başka”dır. Ama söz konusu bakış açısıyla kayıtlanınca itibar 
bakımından başkalığın yeterli olduğu bilinmiştir. Bu anlamıyla kuvve, dört 
kısma ayrılır. Çünkü kuvveden çıkan şey, ya tek bir fiildir ya da muhtelif 
fiillerdir. Her iki durumda da ya kuvve kendisinden çıkan şeyin farkında 
olur ya da olmaz. Bunlardan birincisi, felek nefsidir. İkincisi unsurların tabi-20 

atı ve bu anlamdaki şeydir. Üçüncüsü hayvânî kuvvedir. Dördüncüsü ise 
bitkisel nefistir. Bunlara daha önce işaret edilmişti.  

[748] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Bu kısımların bazısı, cevherî sûretler-
dir; bazısı da arazlardır. Dolayısıyla kuvve, bu kısımlara cinsin söylendiği 
gibi değil, genel arazın söylendiği gibi söylenir. Zira cevher ve arazların, cins 25 

olan bir vasıfta ortak olması imkânsızdır.” 

[749]  kuvve 
 imkân, her neye aitse  Bu  

imkâna kuvve denilmesi mecâzîdir, çünkü kudret, ancak irade doğrultu-
sunda hareket eder. Nitekim irade, irade edilen şeyin yokluğundan  30 

ötürü kudretle birlikte olmak zorundadır. Eğer yoklukla birlikte  
bulunan imkân –ki bu, fiilin mukâbili olan imkândır- olmasaydı  
kudret, irade edilen o şeyde müessir olamazdı. Dolayısıyla bu imkân, gö-
rünüşte kudretin sebebidir. Kudrete kuvve adı verildiğinden onu adı  
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sebebine söylenmiştir. Îcî, fiilin mukâbili olan imkânı, yukarıda aktardığımız 
üzere İmâm Râzî’nin iddia ettiği ve “kâdir, yapma ve yapmama olanağına 
sahip olandır” şeklinde gerekçelendirdiği gibi, kudretin bir gereği yapmamış-
tır. Çünkü Râzî’nin açıklamasına göre kudretin gereği, fiilin mukâbili olan 
imkân değil, zâtî imkândır.  5 

[750] Yazar buna dikkat çekmek için şöyle demiştir: Kuvve adı verilen 
 mukâbil imkân,  zâtî imkân 

 Mesela bilfiil karanın zâtî imkân olarak karalığı mümkün-
dür. Ayrıca zâtî imkân  Yani varlık ve yokluk 
taraflarından döndürmesi yapılır. Buna göre varlığı mümkün olanın, yoklu-10 

ğu mümkündür ve yokluğu mümkün olanın da varlığı mümkündür. 
 mukâbil imkân  Çünkü mukâbil imkânın fiille 

birlikte bulunması düşünülemeyeceği gibi onun döndürmesi de alınmaz. 
Zira karanın varlığı ve yokluğunun bilkuvve olması mümkün değildir.  

[751] Eğer “Senin söylediklerinle bilindi ki zâtî imkân, yoklukla birlikte 15 

olma kaydıyla kayıtlandığında fiilin mukâbili olur ve kuvve olarak adlandırılır” 
dersen ben şöyle derim: Durum, kara örneğinde olduğu gibi bazen böyle olur 
bazen de olmaz. Çünkü havanın zâtî imkânla değil de bu imkânla su olması 
mümkündür. Yine “hiçbir nutfe insan değildir” sözümüzün zorunlu olarak 
doğru olmasına rağmen nutfenin insan olması mümkündür. İyi düşün! 20 

[752]  kuvve  Bu, daha önce söyledi-
ğimizin tekrarıdır.  

[753]  kuvve denir. Bu ifade, kuv-
venin bu anlamıyla kudretin sebebi ve ilkesi olduğunu vehmettirmektedir. 
Oysa böyle değildir. Bilakis durum tersinedir. Çünkü kudret, bu kuvvenin 25 

sebebidir. İmâm Râzî ’de şöyle demiştir: “Bu anla-
mıyla kuvve, sanki kudret anlamında fazlalık ve şiddetli olma demektir.” 
Îcî’nin burada zor fiillere kâdir olmakla onları yapabilmeyi kastettiği söy-
lenmiştir.  

[754]  kuvve denir. Bu anlamıyla kuvve, istidât bildi-30 

ren niteliklerdendir ve nefsânî niteliklerden olan arazlara özgü kılındığında 
kudret anlamına gelir.  
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[755] Meşhur nüshada on dördüncü maksat olarak geçer. 
 sebep olan 

 veya her bir vuruşu  5 

Nefsânî nitelik, meleke olmadığında huy olarak adlandırılmaz. Meleke oldu-
ğu ama nefisten fiilin çıkmasının ilkesi olmadığında da huy olarak adlandı-
rılmaz. Zorlama ve düşünmeyle fiilin ilkesi olduğunda huy olmaz. Bütün 
bunlar bir araya geldiğinde huy olur.  

[756] Huy 10 

 Fazîlet, yetkinlik olan şeyin ilkesidir. Rezîlet, eksiklik olan şeyin  
ilkesidir. Bu ikisi dışındakiler ise bu ikisinden herhangi biri olmayan şeyin 
ilkesi olanlardır. Düşünen nefis, bedenle ilişkili olması ve bedeni yönetmesi 
bakımından üç güce ihtiyaç duyar. Birincisi, bedeni yönetmekte muhtaç 
olduğu şeyleri akletmesini sağlayan güçtür. Buna aklî-melekî güç denir.  15 

İkincisi bedene fayda veren ve onunla uyumlu olan şeyleri cezbetmesini  
sağlayan güçtür. Buna hayvânî şehvet gücü denir. Üçüncüsü ise bedene  
zarar ve acı veren şeyleri defetmesini sağlayan güçtür. Buna yırtıcı öfke  
gücü denir. Bu güçlerden her birinin iki uç ve bir orta olmak üzere üç hali 
vardır.  20 

[757] Aklâkî  bu güçlerin  halidir.  o hallerin  
Fazîlet ve rezîlet  orta ve uçlardan  
şeylerdir. O halde ahlâkî fazîletlerin asılları üçtür. Bu asıllar, sözü edilen 
güçlerin orta halleridir. Ahlâkî rezîletlerin asılları ise altıdır. Bu asıllar, o orta 
durumların uçlarıdır. Bunların üçü, ifrat, üçü de tefrit kabilindendir. Bütün 25 

bu şeylerin her iki ucu da kötüdür. 

[758]  bu gücün ifratı olan  
 onun tefriti olan  orta seviyedir.  

 bu gücün ifratı olan 
 bu gücün tefriti olan  orta seviyedir.   30 
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amelî  bu gücün ifratı olan  onun 
tefriti olan  orta seviyedir. Bu üç orta meleke, ahlakî 
fazîletlerin asıllarıdır. Bunların toplamına adalet denir. Adaletin mukâbili tek 
bir şeydir ki o da zulümdür.  

[759] [İmâm Fahreddîn Râzî] ’ta şöyle der: “Hikmet ya na-5 

zarîdir ya da amelîdir denildiği için bazıları burada zikredilen hikmetin, 
nazarî hikmetin bölüşeni yapılan hikmet olduğunu sanmıştır. Bu, yanlış bir 
zandır. Çünkü bu hikmetle kastedilen, cerbeze ve ahmaklık fiilleri arasında 
orta seviyede bulunan fiillerin kendisinden çıktığı bir melekedir. Öteki amelî 
hikmetle kastedilen ise bizim fiillerimizden varlık kazanan şeylerin bilgisidir. 10 

Bu bilgi ile zikredilen hikmet arasındaki fark da zorunlu olarak bilinir.” 

[760] Yaptığımız nakilden de açığa çıkmaktadır ki burada zikredilen 
hikmet, nazarî ve amelî kısımlarına bölünen hikmetten farklıdır. Çünkü bu 
kısımlara ayrılan hikmet, ister bizim kudretimize dayansın isterse dayanma-
sın mutlak olarak şeylerin bilgisidir. Farkında olunması gereken şeylerden 15 

biri de yerilen ifratın nazarî güç hakkında değil yalnızca aklî-amelî güç hak-
kında düşünülebileceğidir. Çünkü nazarî güç, ne kadar şiddetli ve güçlü 
olursa o kadar üstün ve yüce olur. İffet, şecaat ve hikmetten oluşan adalet, 
parçalarının her birinden üstündür, fakat nazarî hikmetten üstün değildir. 
Çünkü yüce Allah’ı sıfatlarıyla bilmek, O’nun varlığın başında ve sonunda 20 

fiillerini bilmek ve O’nun yarattıklarının hakikatleri ve hallerine vakıf ol-
maktan daha şerefli bir yetkinlik olamaz. Oysa bunlar, onların sözlerinde en 
küçük bir düşünmeyle selim fıtrat sahibi kimseye görüneceği üzere, adalete 
dahil değildir.  

[761]  Çünkü ahlakta fiillerin ön düşün-25 

me olmaksızın kolayca yapılması dikkate alınır. Oysa bu, kudretin esasında 
dikkate alınmaz. Yine ahlakın fiille birlikte olması zorunlu değildir.  
Halbuki Eş‘arîlere göre kudretin fiille birlikte olması zorunludur. İkisi ara-
sındaki fark açıktır. 

 Çünkü ahlakta iki tarafa nispetin eşit olduğu dü-30 

şünülemez, aksine onun, fiilin iki tarafından biriyle ve iki zıttan birine taal-
luk etmesi gerekir.  
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[762] Yakın niteliklerin 
 ve ebedî sevaba 

ulaştırmayı , 5 

emirlerine tutunup yasaklarından kaçınmayı   

[763] Bazen şöyle söylenir: Bizim eksikliklerden münezzeh olan Allah’ı 
sevmemiz, Allah’ta sürekli bir şekilde bulunan mutlak kemali tasavvurdan 
kaynaklanan ve gevşeklik ve kaçış olmaksızın kutsiyet mertebesine tam bir 
yönelişi gerektiren ruhânî bir niteliktir. Allah’tan başkasını sevmemiz ise 10 

onda bulunan bir haz, menfaat veya benzerlik gibi bir yetkinliği sürekli bir 
şekilde tahayyül etmekten kaynaklanan bir niteliktir. Aşığın maşukunu, 
nimet verilen kimsenin nimet vereni, ebeveynin çocuğunu ve arkadaşın ar-
kadaşını sevmesi böyledir.  

[764] Söz konusu şeylerden  Bu-15 

na göre Allah kullarının küfrüne razı olmadığından küfrü irade de etmez. 
 rıza  Buna göre küfür, Allah tarafından irade 

edilmiş olmakla birlikte O’nun razı olduğu bir şey değildir, zira Allah ona 
itiraz etmektedir.  

[765]  dil bakımından 20 

 İster orada terk edenin kastı olsun ister gaflet ve uyku esnasında olduğu 
gibi kastı olmasın ve ister zıddını yapsın ister yapmasın fark etmez. Kudret 
dahilinde bulunmayan şeyin yokluğuna gelince ona terk denilmez. Bundan 
dolayı “falan, cisimleri yaratmayı terk etti” denmez.  

[766]  Kudret dahilinden bulunan fiilin yokluğu, ancak 25 

 meydana gelmiş  terk olarak adlandırılır. Bu bağlamda  
“uyuyan, yazmayı terk etti” denmez. , övgü, sevap ve  
ceza  Eğer onda kasıt dikkate alınmasaydı kesinlikle  
böyle olmazdı.  terk,  Çünkü terk,  
kalbin fiilden çevrilmesi ve nefsin fiili yapmaktan geri durmasıdır. 30 

 terk  fiilin  
 ezelden beri  hâdis 

 Bazen şöyle denir: Süregiden yokluğu devam ettir-
mek, kudret dahilindedir. Çünkü hâdis kudret sahibi, o fiili yapmaya  
kâdirdir. Bu durumda onun yokluğunun sürekliliği ortadan kalkar. Bu  35 
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yönden yokluğun, kudretin eseri olması mümkündür. Demişlerdir ki, iki 
zıttan her birinin kudret dahilinde olması gerekir ki ikisinden birini yapmak, 
diğerini terk etmek olsun. İkisinden biri veya her ikisi kudret dahilinde ol-
madığı takdirde orada terki kullanmak uygun değildir. Dolayısıyla oturmak-
la göğe yükselmeyi terk etti, zorunlu hareketiyle ihtiyârî hareketini terk etti 5 

ve zorunlu hareketiyle yükselmeyi terk etti denilemez.  

[767]  aklî görüşler ile nefsânî arzu ve nefretlerden 
kaynaklanan muhtelif saiklerin neticesi olan 

 Şayet iki taraftan biri baskın gelmezse şaşkınlık oluşur;  
baskın gelirse azim oluşur. Terk dışındakileri açıklamak amacıyla söylediği-10 

miz  iradeyi, makdûrun iki tarafından birinin  
gerçekleşmesini  veya meylin  
gerektirdiği menfaat inancı veya zannı 

 Fakat iradeyi, belirleyici sıfat olarak açıkladığımızda doğru  
değildir. Çünkü belirleyici sıfat, kimi zaman sevilmeyen ve razı olunmayan 15 

şeyi de belirleyebilir ve azim, belirleyici sıfatın eşlik etmesi gereken  
fiilden önce olabilir.  

20 

[768]  Çünkü akıl sahibi hatta duyu sahibi her şey, 
haz ve acıyı kendinden idrak eder ve onlardan her birini hem diğerinden 
hem ikisi dışındakilerden zorunlu olarak ayrıştırır.  bunlar, mahi-
yetlerine ulaşmak amacıyla  Kuşkusuz haz ve acının tikelle-25 

rine ilişkin vicdânî duyumsama18, benzerini iktisap yoluyla elde edemeyece-
ğimiz şekilde o mahiyeti verir. Nitekim daha önce geçtiği üzere diğer duyu-
lurlarda da böyledir. Bu, insaf sahibi kimseye gizli olmayan şeylerdendir. 
Evet, bazen duyulurlarda lafız kaynaklı karışıklığın giderilmesi için ismin 
açıklanması ve özelliklerin zikredilmesi amaçlanabilir.  30 
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[769] 
 Acı ise uyumsuz şeyin uyumsuz olması bakımından idrakidir. 

, işitme gücü için hoş ve ahenkli nağmeleri dinleme; 
 üstünlük ; akıl gücü için şeylerin hakikatleri 5 

ve hallerini nasılsalar öylece idrak etmedir. 

 Bu ilaç, kurtuluşu içermesi bakımından uyumlu iken tabiata ters gelen şeyi 
içermesi bakımından uyumsuz bir şeydir. Dolayısıyla onun uyumlu olması 10 

bakımından idraki haz iken uyumsuz olması bakımından idraki haz değil, 
acıdır. Ayrıca bununla acının tarifindeki bakış açısının anlamı açığa çıktı.  

[770] İmâm Râzî şöyle demiştir:  yani hazzın özel idrakin ta kendisi 
olduğu, burhânla  yeme, içme ve cinsel ilişki 
esnasında kendimizde bulduğumuz özel 15 

 Yine  sözü edilen şeylerden ibaret olan 

 idrak  Hazzın, bu idrakten 
 O idrakin, haz olmaksızın meydana 

gelmesi mümkün müdür değil midir? İşte bu şeylerden herhangi biri delille 20 

 delil bulununcaya kadar  tamamında 
 Acı ve uyumsuzun idraki arasındaki ilişkide de aynı 

durum geçerlidir.  

[771] Eğer şöyle dersen: “Nasıl olur da İmâm Râzî bu tartışmaları yapa-
bilmektedir? O, haz ve acının tasavvurlarının bedîhî olup uyumlu ve uyum-25 

suzun tasavvurundan daha açık olduğu görüşünü tercih etmiştir.” Ben şöyle 
derim: Belki o bunları haz ve acının tarife muhtaç olmadığı değil, muhtaç 
olduğu varsayımına göre yapmıştır. Yine bir şeyin künhüyle tasavvuru, karı-
şıklığı engeller. Haz ve acının ise tariflerinde zikredilenden daha tam bir 
şekilde tasavvur ediliyor olmalarının bedîhîliği, onların künhüyle tasavvuru-30 

nu gerektirmez.  

[772]  
Yani haz dışta varlığı olan gerçek bir şey değildir, aksine ademî bir durumdur. 
Bu durum ise acının ortadan kalkmasıdır. O, şu sözüyle buna işaret etmiştir:  
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 herhangi 

 Özetle haz, doğal durumdan çıktıktan sonra doğal 
duruma dönmekten yani doğal olmayan durumunun ortadan kalkıp doğal 
duruma dönüşmesinden başka bir şey değildir. 5 

[773]  yani acının giderilmesi ve ortadan kalkmasının, hazzın 
oluşumunun  Çünkü uyumlu 
duruma dönmekle hazzın idraki meydana gelir. Zira süregiden durumların 
farkına varılmaz. Süregiden doğal durum ortadan kalktığı, sonra doğal ol-
mayan durumun zevaliyle de geri döndüğünde onun idraki meydana gelir ki 10 

bu idrak, hazdır.  hazzın 
 Kuşkusuz hazzın acının zevalinden öte bir şey olduğu 

açıkça bilinen şeylerdendir.  hazzın acının giderilmesinden 
 Hazzın başka bir yolla 

15 

 o şeyin 
gerektirdiği  şeye yönelik  
Çünkü farkındalık olmaksızın arzudan bahsedilemez. Aniden hazzı gerekti-
ren  şeye,  ve ilmî 
bir meseleyi bir anda çözmektir. Çünkü insan bu şeylerden haz alır ve bunla-20 

rın kaybından kaynaklanan bir acısı da söz konusu değildir. O halde ortaya 
çıkmaktadır ki, acının giderilmesi, hazzının oluşumunun sebebi olduğu ka-
bul edilse bile, hazza eşit bir sebep değildir.  

[774] Bazen şöyle denir: Kişi, bu şeylerin tümellerini, onların bütün ti-
kellerinin zımnında idrak edip onlara yönelik arzu duymuş ve bunların kay-25 

bından ötürü acı duymuştu. Ama bu tikellere dair bir farkındalığa sahip 
değildi. Söz konusu tikelleri idrak ettiğinde ise bu acının bir kısmı ondan 
zâil olmuştur; diğer tikelleri idrak ettiğinde ise diğer bir kısım zâil olmuştur 
vb. O halde bir acının zevali olmaksızın haz gerçekleşmez.  

[775]  30 

zâtî  yalnızca  Bu, Galen’in görüşüdür. 
Buna göre sıcak acı verir, zira bitişikliği parçalar. Aynı şekilde soğuk acı verir, 
zira bitişikliğin parçalanmasını gerektirir. Çünkü soğuk, şiddetli yoğunlaştırma 
ve toplamadan ötürü yoğunlaştığı şeye doğru parçaların çekilmesini gerektirir.  
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Bundan ise parçaların çekildikleri şeyden ayrılması gerekir. Kapkara bir şey, 
toplamasından ötürü acı verirken apak bir şey, parçalamasından ötürü acı 
verir. Mayhoş ve ekşi yiyecekler, aşırı parçalamadan ötürü acı verirken kekre 
ve buruk yiyecekler parçalamayı doğuran sıkıştırmadan ötürü acı verir. Aynı 
durum koklama duyusuyla algılanan şeyler için de geçerlidir. Bunların bir 5 

kısmı parçalayıcı, bir kısmı ise yoğunlaştırıcıdır. Güçlü sesler, işitme kanalına 
ulaştığı esnada hava hareketinin sertliğinden kaynaklanan parçalamayla acı 
verir. Özetle tabipler, bitişikliğin parçalanmasının acının zâtî sebebi oldu-
ğunda görüş birliği etmişlerdir.  

[776] 10 

 bitişikliğin 
parçalanması, zâtî ve yakın 

 Acı, kesme ve parçalanmadan geri kaldığına göre parçalamanın, acının 
sebebi olmadığı belli olmuştur.  kesmeyle meydana gelen 

 organı  –ki bu, acıdır- 15 

 az da olsa  Kesilen 
 onun sonucu olan   

[777] İmâm Râzî bitişikliğin parçalanması acının zâtî sebebi değildir gö-
rüşünü  bitişik olma özelliğindeki 
bir şeyde  Dolayısıyla zorunlu olarak 20 

vücûdî olan acının zâtî sebebi olamaz.  

[778] Râzî, yine bu görüşünü şöyle delillendirdi: 
 Bu karışımın parçalar arasındaki bitişikliği 

 Buna göre gıdanın, beslenen şeyin 
bilfiil bir parçası haline gelişi ancak şöyle olur: Gıda, beslenen şeyin parçaları-25 

nın bitişikliğini parçalayarak onlar arasına girer ve onlara benzeşir. Beslenme, 
beslenen şeyin parçalarının çoğunda çoğu vakitte meydana gelmektedir. Dola-
yısıyla parçalama da parçaların çoğunda çoğu vakitte meydana gelmektedir. 

 beslenmenin  Oysa böyle değildir. Çünkü bes-
lenen, asla acı duymaz. O halde parçalama, bizzat acı veren şey değildir.  30 

[779] Keza şöyle deriz: Büyüme ancak bitişikliğin parçalanmasıyla mey-
dana gelir. Halbuki büyüme acı vermez. Hatta şöyle deriz: Bedenin organları 
hiç kuşkusuz daimi bir çözülme halindedir. Bu çözülmenin ise organa bitişik  
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olan şeyin ondan ayrılmasından başka bir anlamı yoktur. Bu çözülme, orga-
nın içine değil de sadece dışına özgü bir durum değildir. Çünkü çözündüren 
şey, organın hem dışına hem içine sirayet eden sıcaklıktır. Dolayısıyla biti-
şikliğin parçalanması organın hem dış taraflarını hem derinliklerini kuşatır. 
Oysa organda hiçbir acı bulunmaz.  5 

[780] Eğer şöyle denirse: Beslenme, büyüme ve çözülmeden kaynaklanan 
parçalanma, son derece küçük parçalarda gerçekleşen bir parçalanmadır. Bu 
parçalanmanın küçüklüğünden ötürü acı meydana gelmez. Biz şöyle deriz: 
Her ne kadar o parçalanmaların her biri son derece küçük olsa da parçalan-
malar gerçekten çoktur. Çünkü dağılmayı gerektiren bu şeyler, bedenin 10 

sadece bir parçasında bulunmaz, aksine bütün parçalarda bulunur. Dolayı-
sıyla bunlardan kaynaklanan parçalanma, bütün parçaları kuşatır. Eğer par-
çalanmanın kendisi acıyı gerektirseydi acı, organların tamamını kuşatırdı.  

[781] “O parçalanmalar acı verir ama onların acıları sürekli olduğu için, 
diğer sürekli niteliklerde de olduğu gibi, hissedilmez” denilemez. Çünkü biz 15 

diyoruz ki acıyla kastettiğimiz şey, canlının kendisinde bulduğu özel anlam-
dır. Duyu sağlıklı olup acıyı idrake yönelmiş olmasına rağmen canlı acıyı 
hissetmiyorsa bu, acının kesinlikle olmadığını gösterir. Eğer “duyu, bitişikli-
ğin parçalanmasının acı verdiğine tanıktır” denirse biz şöyle deriz: Bitişikli-
ğin parçalanması, doğrudan acı veren durumundaki mizaç kötülüğüne sebep 20 

olur. Zira unsurların karışımı, parçalanmayla ortadan kalktığında unsurlar-
dan her birinin tabiatı, itidal dışındaki niteliği gerektirmeye döner. Dolayı-
sıyla kötü mizacı yapan şey, ademî olan parçalanma değil, unsurların tabiat-
larıdır. O halde biz, ademî olan şeyi, vücûdî olan şeyin sebebi yapma duru-
munda kalmayız.  25 

[782] İmâm Râzî ’ta ilzâm amaçlı başka bir delil daha getir-
miştir: Filozoflar görüş birliği etmiştir ki, Ay küresi altındaki cisimlerde bu-
lunan nitelikler ve hâdis sûretler, feyzi genel olan ilkenin tesiriyle meydana 
gelir. O cisimlerdeki araz ve sûretler, istidat bakımından farklı oldukları için 
birbirlerinden farklılaşırlar. Bu bağlamda bileşik cisim, bir sûret veya niteliğe 30 

sahip olur, çünkü onun mizacı, ona o sûretleri ve niteliği, sûret bahşeden 
ilkeden kabul etme istidâdını verir. Buna göre hazzın ve acının varlık ve 
yoklukta yakın sebebi, parçalanma değil, mizaçtır.  
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[783]  acı için  ve şöyle demiştir: Acının 
yakın sebebi iki şeydir. Birincisi, Galen’in söylediği gibi bitişikliğin parça-
lanmasıdır. İkincisi ise  Mizacın kötülüğü de uyumlu ve 
aykırı olmak üzere iki kısımdır. Uyumlu, doğal olmayan biz mizacın organa 
gelerek onun doğal mizacını bozması ve adeta doğal mizaç haline gelecek 5 

şekilde onda yer etmesidir. Aykırı ise doğal olmayan bir mizacın organa gele-
rek onun doğal mizacını bozmaması ama onu itidalden çıkarmasıdır. Bu 
ikisi içinde acı veren şey,  mizaç kötülüğüdür.  yani aykı-
rı mizacın kötülüğü acının sebebi olduğundan 

 hatta akrep sokması, büyük yaradan daha şiddetli 10 

acı verir. Eğer acı veren şey, sadece bitişikliğin parçalanması olsaydı durum 
böyle olmazdı.  mizaç kötülüğü ise  
Buna varlık ve sebep burhânı delâlet eder.  

[784] 
 Çünkü veremin sıcaklığı, asli organların 15 

cevherinde sürekli olup onları eritir. Hummanın sıcaklığı ise safralı bir karı-
şımın, doğal mizacında bulunan organlara gelmesinden kaynaklanır ve bu 
karışım organlardan uzaklaşınca organlar asli mizaçlarını sürdürürler. Zikre-
dilen bu iki şeyden  yani hummanın sıcaklığı 

 Çünkü hummalı, şiddetli bir iltihap bulur ve büyük bir sıkın-20 

tıya düşer. Oysa veremli böyle değildir.  

[785]  ni-
teliği  iki 
nitelik  duyu, duyumsanandan 

 etkilenme şartına bağlı olduğu için orada 25 

 bu yer etme, yukarıdan öğrendiğin üze-
re uyumlu mizaç kötülüğünde olduğu gibi 

 yakın nitelikten ibaret olan  uyumsuz nitelik  Bu 
takdirde orada herhangi bir acı olmaz. Aykırı mizaç kötülüğüne gelince asli 30 

nitelik, gelen nitelikle beraber varlığını sürdürür. Dolayısıyla da aykırılık ve 
aykırılığın duyumsanması –ki bu, acıdır- gerçekleşir.  yani 
duyumsamanın şartı, farklılık ve aykırılığa dayalı etkilenme olduğundan 

 bir süre 
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Çünkü duyulurların devamına bağlı olarak onlar ile duyumsayanın niteliği 
arasındaki farklılık azalır, böylece hem etkilenme hem de duyumsama zayıf-
lar.  süregiden o duyulurlara ilişkin 

 Çünkü duyu ile duyumsananın nitelikleri arasın-
da uyuşma meydana gelir ve işin başında duyulurlarda keskinlik varken son-5 

ra yok olur. Söylediklerimize şahit  Bu 
kimse hamama girdiği esnada  ve acı duyar. 
Bunun nedeni, onun bedeninin niteliğinin, suyun niteliğinden farklı olma-
sıdır. 

 ve bedeninin niteliği, suyun niteliğiyle uyumlu 10 

hale gelir. Ardından 
 Bunun sebebi, havadan dolayı onun bedeni-

nin sıcaklığının suyun sıcaklığını aşmış olmasıdır. 

[786] İbn Sînâ’nın ’un birinci faslında söylediği üzere 15 

 yani sebebi ve vasıtasıyla 
 hastalıksız  Meleke ve halden birini zikretmekle 

yetinmedi. Bunun amacı, sağlığın kimi zaman yerleşik olabileceğine kimi 
zaman da –hastalıktan henüz kurtulmuş birinin sağlığı gibi- yerleşik olmaya-
bileceğine dikkat çekmektir.  tarif,  Çünkü 20 

tarife insanın, diğer hayvanların ve bitkilerin sağlığı girmektedir. Zira tarifte 
yalnızca konudan çıkan fiilin sağlam oluşu dikkate alınmıştır. Buna göre 
bitkiden çekme, hazım, beslenme, büyüme ve doğurma gibi fiilleri sağlam 
olarak çıktığında onun sağlıklı olması gerekir.  sağlık ve onun tarifi 

 “sağlık 25 

 ve yukarıda geçen tarifin sonuna kadar devam edilir. 
 ve yukarıdaki tarifin sonuna kadar 

devam edilir.   

[787] Birincisinin geçtiği yeri yukarıda öğrendin. İkincisini ’nın Man-
tık kısmının  kitabının yedinci makalesinin ikinci faslında söylemiş-30 

tir. Zira İbn Sînâ orada şöyle demiştir: “Sağlık, hayvânî cisimdeki bir melekedir 
ki onun sayesinde hayvanın doğal olan ve olmayan fiilleri doğal mecrada hasta-
lıksız bir şekilde çıkar.” Sanki İbn Sînâ burada ya hal hususunda ihtilaf bulun-
duğu ya da hal dikkate alınmadığı için hali zikretmemiştir. Üçüncüyü ise İbn 
Sînâ  kitabının ikinci fenninde ilk talimin ikinci faslında zikretmiştir.  35 
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Orada İbn Sînâ şöyle der: “Sağlık, insan bedeninin mizacı ve terkibinde 
bütün fiillerinin sağlıklı ve sağlam çıkacak durumda olmasını sağlayan  
bir durumdur.”  

[788]  nefsânî niteliklerden olan 
 bir soru  Bu soru şudur: 5 

 nefsânî niteliklerden  Dolayısıyla sağlık da nefsânî 
niteliklerden olamaz. Hastalık nefsânî niteliklerden değildir dedik 

 yani hastalık altına giren türler, tabiplerin ittifakıyla üçtür: 
 şeyler 

 niteliklerdendir  kategorisindendir  10 

Kuşkusuz hastalık olan mizacın kötülüğü, dört nitelikten biri, fiillerin sağ-
lam kalamayacak şekilde olması gerekenden daha fazla veya eksik olduğunda 
meydana gelir. Dolayısıyla orada üç şey vardır: O nitelik, niteliğin yabancı ve 
uyumsuz olması ve bedenin onunla nitelenmesi. Mizacın kötülüğü olan 
hastalık, o nitelikten ibaret yapılırsa –humma, o yabancı sıcaklıktır denilmesi 15 

gibi- duyulur niteliklerden olur; o niteliğin yabancı ve uyumsuz olması yapı-
lırsa göreli kategorisinden olur; bedenin onunla nitelenmesi yapılırsa edilgi 
kabilinden olur.  

[789] Yazar bu üç kısımdan birinciyle yetinmiştir. Bundan dolayı da mi-
zacın kötülüğünün duyulurlar kabilinden olduğuna hükmetmiştir. Terkibin 20 

kötülüğüne gelince bu, fiillere zarar veren miktar, sayı, şekil, konum veya 
kanal tıkanmasından ibarettir. Oysa bunların hiçbiri nefsânî niteliklerden 
değildir. Bu açıktır. Bu şeylerin yabancı ve uyumsuz oluşu, göreli kabilin-
dendir. Bedenin bunlarla nitelenmesi ise edilgi kategorisindendir. Yazar 
bunlar arasında sadece konumu dikkate almış ve terkibin kötülüğünü ondan 25 

saymıştır. Bitişikliğin parçalanması ise açıktır ki ademîdir. Dolayısıyla 
nefsânî bir nitelik olamaz. 

[790] Biri bu soruyu şöyle cevaplamıştır: Tabiplerin sağlık hakkındaki 
sözü müsamahalıdır. Kastedilen şudur: Hastalığın türleri; gayr-ı mutedil, söz 
konusu şeylere tâbi ve fiillere zarar veren nefsânî niteliklerdir.  30 
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[791]  duyulur nitelikler, konum ve yokluktan 
 Ne mizacın kötülüğü, ne terkibin kötülüğü ne de bitişikliğin 

parçalanması nefsânî niteliklerden olabilir. Dolayısıyla bunların cinsi olan 
hastalık da nefsânî niteliklerden olamaz. O halde sağlık da nefsânî nitelikler-
den olamaz. Çünkü sağlık, ya hastalık olarak adlandırdığımız şeylerin 5 

mukâbili olan vücûdî şeylerden yani uyumlu mizaç, uyumlu durum ve 
uyumlu bitişiklikten ibarettir ya da hastalık adı verilen o şeylerin yokluğu 
olan ademî şeylerden ibarettir. Her iki kabule göre de sağlık, nefsânî bir 
nitelik olmaz. Fakat orada sözü edilen vücûdî ve ademî niteliklerden başka 
nitelikler olduğu belirlenir ve sağlık bunlardan ibaret yapılırsa durum değişir. 10 

Ancak buna dair bir delilin olması bir yana şüphe bile yoktur.  

[792] İmâm Râzî ’de sağlık için 
 ve kendisi bu şüpheleri cevaplamıştır. 

[793]  tanımda  halden  zikredilmiştir. Halbuki 
sağlık olan nefsânî nitelik, ilk önce 15 

 
Hal hakkında ise ihtilaf edilmiştir. Halin sağlık olduğu söylendiği gibi  
onun vasıta olduğu da söylenmiştir. Bu nedenle meleke halden önce zikre-
dilmiştir. 

 Gaye illet ise he ne kadar varlıkta halden sonra gelse de 20 

zihinde öncedir.  

[794]  tanımda  ve onun  
çıkışı,  Zira onun “sağlık sayesinde ondan 
fiiller çıkar” sözü, fiillerin ilkesinin o hal ve meleke olduğuna; “konudan” 
sözü ise fiillerin ilkesinin konu olduğuna delâlet etmektedir.  fiilin  25 

gerçekleşmesinin kendisine dayandırıldığı şey 
 Çünkü tek bir fiilin, her biri başlı başına fâil işlevi gören iki şeyden 

çıkması imkânsızdır.  salim fiilin  salim 
fiilin konudan çıkışında  “Sayesinde” sözüyle İbn Sînâ, 
yukarıda işaret ettiğimiz gibi, “ondan dolayı ve onun vasıtasıyla” anlamını 30 

kastetmiştir. O, bu anlamı ikinci ve üçüncü tarifte de  açıkça zikretmiştir.  
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“Fiilin aslının fâili, konudur ve fiilin saalimliğinin fâili ise hal veya meleke-
dir” sözüne gelince bu söz bizim söylediğimiz şekilde yorumlanmadığı tak-
dirde hiçbir değer taşımaz.  

[795]  
yani şeyin kendisiyle tanımıdır. Çünkü sağlık, sağlıkla tarif edilmektedir. 5 

 Bedenin sağlığının tarifinde alınan salimlik/selamet, fiillerin 
sağlığıdır.  olup duyunun yardımıyla bilinir. 

 sağlık 
 O halde sorun yoktur.  

[796] Sağlığın tanımı ve bununla ilişkili şeyler hakkında söylediğimiz 10 

 ve onun mukâbilidir. 
 

hatta sağlıksız  Bu tarif, hayvanlar ve 
bitkilerdeki bütün hastalık türlerini kuşatır. Tıpkı sağlık tariflerinde geçtiği 
gibi bazen tarif, hayvana veya insana özgü hale getirilir. Sen İmâm Râzî’nin 15 

yukarıda söylediklerinden bu tarife yönelen eleştirilerin farkındasındır:  
Hastalığın nefsânî niteliklere girmediği ve bu tanıma göre hastalık ile sağlık 
arasında zıtlık mukâbilliği bulunduğu. ’da şöyle denilmiştir: “Has-
talık, sağlığa zıt bir durumdur.” ’nın  kitabının yedinci 
makalesinin üçüncü faslında buna benzer bir ifade geçer. Yine aynı makale-20 

nin üçüncü faslında şöyle denilir: “Hastalık, hastalık olması bakımından 
gerçekte ademîdir. Mizaç veya acı olması bakımından demiyorum.” Bu, 
hastalık ile sağlık arasındaki mukâbilliğin yokluk-meleke mukâbilliği oldu-
ğunu göstermektedir.  

[797] ’de ise şöyle denir:  “İbn Sînâ’nın iki sözü 25 

arasında çelişki yoktur. Çünkü hastalık vaktinde iki şey vardır. Birincisi sa-
lim fiillerin ilkesi olan şeyin yokluğu; ikincisi ise sağlıksız fiillerin ilkesidir. 
Şayet birincisine hastalık denirse hastalık ile sağlık arasında yokluk-meleke 
mukâbilliği olacaktır. Şayet ikincisine hastalık denirse tekâbül, zıtlık kabilin-
dendir. En açığı şöyle demektir: Eğer hastalıkta fiillerin salim olmamasıyla 30 

yetinilirse buna, salimliği gerektiren sağlığın olmaması yeterlidir. Eğer orada 
vücûdî bir afetin bulunduğu tespit edilirse bu afeti gerektiren bir durumun 
varlığını tespit etmek gerekir. İşte İbn Sînâ bunlarda müteredditti.  
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[798]  bu iki tarifle tanımlanan 
 Buna göre fiillerin 

konusundan çıkışını sağlayan niteliğin fiilleri ya salimdir ya da değildir. Bi-
rincisi sağlık, ikincisi ise hastalıktır.  

[799]  hastalık ve sağlık arasında üçüncü durum adını verdiği bir 5 

vasıta 
 mesela 

kışın  mesela yazın 
 hastalık ile sağlık arasında  vasıtasının olum-

lanması, 10 

 Sağlık ile hastalık arasında  
ikisi arasında kesinlikle  Çünkü bir organın bir zamanda bir 
yönden fiili ya salimdir ya da değildir. Dolayısıyla yukarıdaki tariflerle ta-
nımlanan sağlık ve hastalık arasında tekâbülde dikkate alınan şartlar gözetil-
diğinde vasıta bulunduğu düşünülemez. 15 

 iki mütekâbil arasında vasıta 
bulunmasının imkânsızlığı,  
Fakat bu şartlardan biri ihmal edildiğinde iki mütekâbilin beraberce kalkma-
sı mümkündür. Bu takdirde ikisi arasında vasıta bulunabilir.  

[800] İbn Sînâ şöyle demiştir: “Sağlık ve hastalık arasında sağlık ve hasta-20 

lık olmayan bir vasıta bulunduğunu zanneden kimse ortası bulunan ve ortası 
bulunmayan şeylerde dikkate alınması gereken şartları unutmuştur. Bu şart-
lar, bir zamanda konu birliği ile yön ve itibar birliğinin varsayılmasıdır. Bu 
takdirde konunun iki mütekâbilden yoksun kalması mümkünse arada vasıta 
olabilir, aksi halde olamaz. Bir insan varsayıldığı ve onun tek bir zamanda 25 

tek bir organı dikkate alındığında onun ya terkip dışında, fiili salim olacak 
şekilde mizacı mutedil olmalıdır ya da böyle olmamalıdır. Dolayısıyla sağlık 
ve hastalığın başka bir tanımla tanımlanıp da o tanımda gereksiz bir kısım 
şartlar koşulmadıkça sağlık ile hastalık arasında vasıta olamaz. Gereksiz şart-
lardan kastım, sağlığın tanımında bütün fiillerin ve bütün organların bütün 30 

vakitlerde salim oluşunu ve orada kolayca zâil olmayı gerektiren bir istidat 
olmamasını şart koşmaktır. Bu durumda bütün fiiller kaydıyla bir kısım 
fiilleri salim olan kimse tanımın dışında kalır. Bütün organlar kaydıyla bazı 
organları hasta kimse tanımın dışında kalmaktadır. Bütün vakitler kaydıyla 
bir müddet sağlıklı ve bir müddet hasta kimse tanımın dışında kalır.  35 
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Kolayca zâil olmayı gerektiren bir istidat kaydıyla hastalığın hemen ertesin-
deki kimse, yaşlı ve çocuk tanımın dışında kalır. Diğer yandan da hastalığın 
tanımında bütün organlardan çıkan bütün fiillerin bütün vakitlerde afette 
bulunmasını şart koşmaktır. Bu durumda sözü edilen şeyler hastalık tanımı-
nın da dışında kalır ve kesinlikle hastalık ile sağlık arasında vasıta bulunur. 5 

Fakat bu takdirde tartışma lafzî olur.  

10 

[801] 
 sayıya ilişen 

 Aynı şekilde ilklik, terkip ve sayıların diğer zâtî arazları da 
böyledir. 

 Kuşkusuz bunlar, üçgen ve dörtgene ilişirler. Beş kenarlılık, 15 

altı kenarlılık gibi çok kenarlı yüzeylere ilişen diğer durumlar da böyledir. 

 bitişik  bir 
veya daha çok kenarla kuşatılmış olması bakımından 

  20 

[802] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Niteliklerin bu türü, doğrudan doğru-
ya niceliklere ve nicelikler aracılığıyla da başkalarına ilişir. Kendisi nedeniyle 
veya parçası nedeniyle böyle olan da bu kısma girer. Kendisi nedeniyle böyle 
olanın örneği, miktara ilişen şekildir. Parçası nedeniyle böyle olanın örneği 
ise hilkattir. Zira hilkat, şekilden ibaret olan parçası vasıtasıyla böyledir. Eğer 25 

‘hilkat, doğal cisme ilişir, çünkü doğal cisim olmasa hilkat de olmazdı’ denir-
se biz şöyle deriz: Niceliğe ilişen şey, ya nicelik olması bakımından ilişir ya 
da özel bir şeyin niceliği olması bakımından ilişir. Her iki kısım da niceliğe 
ilişir. Sonra rengin ilk taşıyıcısı, yüzeydir. Yüzey, matematiksel cisim aracılı-
ğıyla doğal cismin sonudur. Cismin renkli olmasının anlamı, onun yüzeyi-30 

nin renkli olmasıdır. Dolayısıyla hilkatin iki parçasından her birinin ilk taşı-
yıcısı miktardır. O halde hilkat, doğrudan niceliğe ilişir.”  
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[803] İmâm Râzî şöyle dedi: “Bu açıklama şu eleştiriye açıktır: Renk ve 
ışık, niteliklerin bu türüne dahildir. Çünkü renk ve ışığın ilk taşıyıcısı yü-
zeydir. Zira cismin derinliğinde renk ve ışık yoktur.” 

[804] Bazen şöyle denir: Renk bazen cismin içine nüfuz eder. Aynı şekil-
de ışık da güneş gibi bizzat ışıtanda böyledir. Dolayısıyla renk ve ışık, yüzeye 5 

özgü değildir. Yazarın  sözünden ilk anlaşılan şey, açı-
nın, başkalarıyla birlikte niceliklere özgü nitelikten oluşması hususunda hil-
kate benzediğidir. Halbuki böyle değildir. Nitekim yazarın şu sözü bunu 
göstermektedir: 

 Buna göre açı, vehmedildiği gibi 10 

o durum, iki kenar ve yüzeyden birleşik şey değil, sadece o durumdur. Yaza-
rın “mesela” sözü, söylediği şeyin, mücessem açıyı içeren mutlak açının de-
ğil, musattah açının tarifi olduğuna işaret etmektedir.  

[805] Bunun özü şudur: Musattah açı, yüzeyi kuşatan iki çizginin buluş-
tuğu yerde yüzeye ilişen bir durumdur. Bu açıda söz konusu iki çizgi, tek bir 15 

çizgi halinde birleşmez. Bu iki çizgi, tek bir çizgi haline gelmeksizin yüzey-
deki bir noktada bitiştiğinde o yüzeye, iki çizginin buluştuğu yerde bitişen 
iki çizgi arasında dışa doğru eğik bir durum ilişir. İşte bu açıdır. Tıpkı şekilli 
şeye şekil denilmesi gibi bazen açı sahibi miktara açı denir. Açının gerçek-
leşmesinde iki çizginin o yüzeyi tam bir şekilde kuşatması dikkate alınmaz, 20 

aksine bazen iki çizginin yüzeyi tam bir şekilde kuşatması imkânsız olur. 
Nitekim iki çizgi, doğrusal olduğunda durum böyledir. Yine açının tahak-
kukunda ne orada sözü edilen iki çizgiyle birlikte yüzeyi kuşatan üçüncü bir 
çizgi ne de o iki çizginin sonlu veya sonsuz, uzun veya kısa olması dikkate 
alınır. Oysa şekil bunun tersinedir. Çünkü şekilde tam kuşatma bulunmalı-25 

dır. Buna göre üçgene ilişen şekil, onun üç kenarına dayalıdır. Halbuki üç-
genin açılarından her biri onun sadece iki kenarına dayalıdır. Bizim “tek bir 
çizgi haline gelmeksizin” sözümüz, iki yayın bir noktada bitişip tek bir yay 
haline gelmesi durumundan sakınmayı amaçlamaktadır. “Doğrulamasına 
değil” sözüne ise gerek yoktur. Çünkü doğrulukla birlikte kesinlikle kuşatma 30 

olmaz. Sonra zikredilen tarife göre açı nitelik kategorisindendir.  
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[806] 
 bir başka 

açının  Kuşkusuz bu sıfatlar, niceliğin zâtî arazlarıdır. 
Bu durumda açı, nicelik olmaktadır. Bundan dolayı musattahı “tek bir çizgi 
haline gelmeden bir noktada buluşan iki çizginin kuşattığı yüzey” şeklinde 5 

tarif etmiştir.  

[807]  istidlâlin  farklılık ve parçalılı-
ğın  ki açının, nicelik olması gereksin. 

 onun açıya ilişmesi,  ilişilen şey yani açı, 
 mümkün olmaktadır. Nitekim şekilde de durum böy-10 

ledir. Sözü edilen durum, şekle, onun iliştiği şey olan nicelik vasıtasıyla ilişir. 
 açının nicelik olduğunu 

 Dik açı, bir kez katının alınmasıyla bü-
tünüyle ortadan kalkar yani orada herhangi bir açı kesinlikle varlığını sürdü-
remez. Dar açı ise iki kez katının alınmasıyla dik açının yarısı olduğunda 15 

aynı şekilde ortadan kalkar.  katlanmakla 
 ve ortadan kalkmaz. Dolayısıyla dik ve dar açı, nicelik kategorisinden 

olamaz. Bu durumda mutlak olarak açı da nicelik kategorisinden olamaz. 
Eğer “katlanma” kelimesi yerine “artma” kelimesi konulsaydı hüküm, bütün 
açıların iptalini kapsardı. Çünkü iki dik açıya eşit olacak miktarda bir artışa 20 

konu olan hiçbir açı varlığını sürdüremez. Katlanma ise geniş açıyı iptal 
etmeyebileceği gibi bir dik açının yarısıdan daha küçük veya ondan daha 
büyük olan dar açıyı da iptal etmeyebilir. Çünkü orada diğer yönde diğer 
çizgiden çıkan bir açı bulunabilir. Evet, geniş açının katının alınması bir 
kısım geniş açıları iptal edebilir. Aynı durum, defalarca katı alındığı takdirde 25 

sözü edilen dar açıda da böyledir. Bazen istidlâlde bu kadarla yetinilir. Çün-
kü nicelik katlandığında, hiçbir şey yitirmez, bilakis sürekli artar.  

[808] Açının yüzey olmadığını gösteren şeylerden biri de şudur: Açı, hi-
potenüsün paralelinde bölünmeyi kabul etmez. Çünkü onun iki kenarını 
birleştiren çizgi, bir üçgen meydana getirir ki o aynıyla üçgenin açılarından 30 

biridir. Nitekim doğru tahayyül ve bütün geometricilerin bunda görüş birli-
ğine varması, buna tanıklık eder.  
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[809] Onlardan biri de açıyı izâfet kategorisine sokmuş ve şöyle demiştir: 
“Açı, iki çizginin tek bir çizgi haline gelmeden temas etmesidir.” Ancak bu-
nun yanlışlığı açıktır. Zira temas, açının aksine, küçüklük ve büyüklükle 
nitelenmez.  

[810] Onlardan biri, açıyı konum kategorisine dahil etmiştir. Bir grup 5 

düşünür, açının ademî bir durum olduğu sonucuna varmıştır. Ademî du-
rumla kastım, yüzeyi kuşatan iki çizgi arasında ortak bir noktada yüzeyin son 
bulmasıdır.  

[811] Onlardan biri, açının hakikatini ve açı hakkında söylenenleri ince-
lemek amacıyla kaleme aldığı bir risalede bu beş görüşü serdetmiştir.  10 

[812] 
 yani bir kısmı yüksek bir kısmı alçak olmayacak 

şekilde aynı sırada bulunan  Demişlerdir ki 
 bir durumda  tek bir tarz 15 

üzere 
 çizgiye 

 yani müşekkeldir. Buna göre o nokta, dairenin 
merkezidir. O çizgi dairenin çevresidir. Noktadan çevreye uzanan çizgiler ise 
dairenin çaplarının yarımlarıdır. Bir yandan öbür yana merkezden çevreye 20 

uzanan düz çizgi, dairenin çapıdır. Bu çap, daireyi ikiye böler.  

[813]  kendi konumunda 

 Buna göre o nokta kürenin mer-25 

kezidir. O yüzey kürenin çevresidir. O çizgiler kürenin yarıçaplarıdır. İki 
yanda merkezden çevreye uzanan düz çizgi ise dairenin çapıdır.  

[814] bu dört-
gen ilk konumuna ulaşıncaya kadar  Daha 
açık bir ifadeyle, kenarları paralel olan bir yüzeyin kenarlarından biri sâbitlenir  30 
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ve döndürülürse silindir meydana gelir.  birbirine paralel  

 Çünkü  
ortadaki çizgi, sâbitlenen o kenardır. İki taban arasında uzanan yüzey, sâbit-5 

lenen kenara paralel diğer kenardan resmedilmiştir. Nitekim iki taban  
da kalan iki paralel kenardan resmedilmiştir. Bundan dolayı birbirlerine 
paraleldirler.  

[815]  yani dik açının iki kenarından 
biri  ilk konumuna gelinceye değin 10 

 yani tabanı 
 yani başı 

  

[816] Bil ki, yazarın geometricilerden naklettiği şeyleri geometriciler yal-15 

nızca bu şeylerin tahayyülünü kolaylaştırmak için zikretmişlerdir. Yoksa 
bunların varlığı kendiliklerinde bu yolla olduğu için değildir. Nasıl olur! 
Çizgi onlara göre cisme yerleşmiş olan yüzeye yerleşen bir arazdır. Dolayısıy-
la ne yüzeyin varlıkta kendisinden sonra gelen çizginin hareketiyle meydana 
gelmesi ne de cismin kendisinden sonra gelen yüzeyin hareketiyle meydana 20 

gelmesi mümkündür. Şu söylenen de bu kabildendir: Biri diğerine doğru 
aynı minvalde hareket eden iki nokta varsayıldığında doğru çizgi meydana 
gelir; çizginin iki tarafından biri sâbitlendiği ve çizgi doğrunun konumuna 
ulaşmadan önce bir mesafe hareket ettiğinde üçgen meydana gelir. Bir çizgi, 
üzerinde sürekli dik duracak şekilde kendisi gibi bir çizginin üzerinde hare-25 

ket ettiğinde dörtgen meydana gelir. Dörtgene onların terminolojisinde 
dikaçılı eşkenar yüzey denir.  

[817] Yazar şöyle dedi: Geometricilerin zikrettiği  çizgiler, yüzeyler ve 
mücessemlerin 

  30 
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[818] Bazen şöyle denir: Bunların varlığı kendi yerlerinde kanıtlanmış-
tır. Onların vehmî şeyler olduğu kabul edilse bile bu durum, onların hü-
kümlerinin kesin oluşuyla çelişmez. Nitekim itibârî şeyler olan birlerden 
oluşan sayının hiç şüphesiz doğru hükümleri vardır ve buların kesin oldu-
ğunu inkâr eden kimse mükâbere yapmaktadır. Geometrik meselelerde de 5 

durum böyledir, bu meselelerle uğraşan kimse onları bilir.  

[819] Eğer “vehmî şeylerin hallerini bilmekte hiçbir yetkinlik yoktur” 
denirse biz şöyle deriz: Vehmî şeyler, nefsü’l-emirde, mevcut şeylerin ilişeni 
olabilmektedir. Bu durumda o mevcutlar, vehmî şeylerden dolayı vakıaya 
mutabık hükümlere sahip olur. Bazen vehmî şeylerle dıştaki mevcutların 10 

hallerine istidlâlde bulunulur. Astronominin aritmetik ve geometriden 
alınan kanıtlarını bilen kimseye bunların hiçbiri kapalı değildir.  

[820]  Bu uyarı, hilkatin niceliklere özgü niteliklerden olduğunu 
düşünen kimseye yönelen eleştiriye dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Söz 
konusu eleştiri şudur: On kategorinin türlerinden dikkate alınan, bunlar-15 

dan sadece biri altına giren şeydir.  kategoriler ve türlerinde 
 bunların arasındaki ikili, üçlü ve nihayet onlu çiftleşme-

lerden ötürü  yani sayısız olmasa da gerçekten çok sayıda 
 Yine -mesela niteliğe ait dört kısmın birbiriyle terkibe gir-

mesi gibi- o türler arasındaki mümkün terkiplerden dolayı zikredilen tür-20 

lerle sınırlanmayan türler meydana gelirdi. Binaenaleyh hilkatin niceliğe 
özgü niteliklerden sayılmaması gerekir. Çünkü hilkat, iki farklı türden 
oluşur. Fakat onlar şöyle demiştir:  şekil ve rengin toplamına ilişen 

 ve bu türe dahil edilmiştir. 
 Yani şekil renkle birlikte bulunduğun-25 

da bu ikisinden birlik sahibi bir nitelik oluşur ve bu nitelik sayesinde şeye 
güzel sûretli veya çirkin sûretli demek mümkün olur.  yani söz konu-
su sûret bakımından güzellik ve çirkinlik, 

 güzellik ve çirkinlikten   
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[821] Yazar şöyle dedi:  Çünkü onlar şekil 
ile renk arasında hakiki bir birlik olduğunu söylerlerse bunu men ederiz; 
itibârî birlikte yetinirlerse bu, bir araya gelen her iki şeyde dikkate alınabilir. 
Bazen şöyle denir: İnsanlar yaygın olarak şekil ve renk arasındaki birlik oldu-
ğunu düşünmüştür. Çünkü bu ikisi hilkat kelimesiyle ifade edilmiş ve kişi 5 

bu ikisi açısından sûret güzelliği ve çirkinliğiyle nitelenmiştir. Bundan dolayı 
biz, yukarıda öğrendiğin gibi, bu ikisini tek bir nitelik saydık, bu niteliği 
onun parçasının girdiği şeye dahil ettik ve bu hususta onun bir dengini bu-
lamadığımız için de onunla yetindik.  

10 

[822]  bir istidattır 
 bir istidattır  ve 

edilgiye  istidâda,  ve güçsüzlük  Buna örnek, çok 
hastalanan kimsedir.  istidâda 

 Buna örnek, çok sağlıklı kimsedir. Yapma gücüne örnek, 15 

güreşme gücüdür.  bir topluluğun zannettiği ve istidât 
bildiren nitelikleri üç kısma ayırdığı gibi, 

 bu sanatı  
ve kolayca bükülmemesi  bu fiile taalluk eden 

 güreşmenin bağlı olduğu  üç şeyden  yani 20 

istidât bildiren niteliklerden  Çünkü bilgi ve kudret, nefsânî nite-
liklerdendir. Organların katılığı ise daha önce geçtiği üzere dokunma gücüy-
le idrak edilen niteliklerdendir.  
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[823]  nisbî kategoriler hakkında olup 
 Giriş, bu kategorilerin dışta var olup olmadığını açıklamayı 

amaçlamaktadır. İki fasıl ise varlığında görüş birliği edilen nispeti yani 
mekânda olmayı bazen kelâmcıların görüşlerine bazen de filozofların görüş-5 

lerine göre açıklamayı amaçlamaktadır.  

[824] 
 Zira kelâmcılar, mekânda oluşun 

varlığını kabul etmişler ve bunun dışındaki nisbî kategorilerin varlığını red-10 

detmişlerdir.   
[825]  nisbî arazlar  mevcut şeylerde 

 Bu arazların bir mahalli olma-
lıdır. Kuşkusuz 

 Söz konusu nispet, 15 

mahal olma ve nitelenmedir. Bu takdire göre bu nispet de mevcuttur. Söz 
şöyle denilmek sûretiyle dönüp bu nispete gelir: Bu nispetin de onunla nitele-
nen bir mahalli vardır. Dolayısıyla mahallin ona üçüncü bir mevcut nispeti 
vardır. Böylece bu süreç, sonsuza kadar devam eder. Bu birinci teselsüldür. 

 mahiyetlerine zait 20 

 Bunun sebebi daha önce geçmişti. Söz konusu nispet, onların varlıkla 
nitelenmesidir ve de o takdire göre mevcuttur. Dolayısıyla onun varlığının da 
onlara üçüncü bir nispeti vardır ve böylece devam eder. Bu, ikinci teselsüldür. 

 önce-
lik ve sonralık  Şayet nispetler dış dünyada mevcut olsaydı önce-25 

lik ve sonralık da nitelenenleriyle birlikte mevcut olurdu. Önceyle birlikte olan 
ise öncedir. Bu durumda önce gelen zamanla birlikte mevcut olan öncelik, 
sonra gelen zamanla birlikte mevcut olan sonralıktan önce gelir. Dolayısıyla 
önceliğin başka bir önceliği var demektir. Aynı şekilde sonralığın da başka bir 
sonralığı olacaktır. Dolayısıyla orada üçüncü hatta dördüncü teselsül olur.  30 

[826]  Nispetler  Çünkü 
izâfet, yenilenen bir nispet olması nedeniyle, nispetlerdendir. 

 bir araya gelen  İzafetin kısım-
larından biri de öncelik ve sonralıktır.  zamanın parçalarından 
olan  Oysa bu, kesinlikle yanlıştır.  35 
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[827]  Nispetler dışta 
 var olduğundan 

O’nun her hâdise bir izâfeti vardır. Tanrı  var olduğundan 
O’nun her hâdise bir başka izâfeti vardır. Tanrı 

 üçüncü  Bu izâfetler ise hâdistir. 5 

Hâdisle birlikte veya ondan sonra olan izâfete gelince onun hâdis oluşunda 
hiç şüphe yoktur. Hâdisten önce olan izâfet ise hâdis var olduğunda ortadan 
kalkar, oysa kadîm asla ortadan kalkmaz.  

[828] yani nisbî arazları  Doğrusu 
’da olduğu gibi Muammer’dir. Zira Muammer, ilk kelâmcılardan olup 10 

filozofların nispetlerin varlığına dair zikrettikleri delilin gücünü görünce bu 
delillere boyun eğip nispetlerin varlığına hükmetmiştir.  zikredilen 
teselsülleri defetmenin yolunu bulamadığından 

 bir kısmı diğeriyle kâim 
 Onun tatbîk burhânından kurtulmasına imkân yoktur.  15 

[829]  nisbî şeylerin var olduğunu 
 ve bunun gibi nispetler 

 Yani ister orada bir varsayanın varsa-
yımı ve düşünenin düşünmesi bulunsun isterse bulunmasın biz bunların 
sâbit ve meydana gelmiş olduğunu zorunlu olarak biliriz.  20 

[830] Bir kimse şöyle diyebilir: Mesela üstte olmanın dışta var olan şey-
lerden olduğunu iddia ediyorsanız bunu men ediyoruz. Tersine tam da tartı-
şılan şey budur. Nasıl olur da bunun zorunlu olduğunu iddia edersiniz. Yok, 
gök, dış dünyada üstte olmakla nitelenir diyorsanız bu, üstte olmanın dışta 
var olmasını gerektirmez. Çünkü dıştaki mevcutlar, ademî durumlarla nite-25 

lenirler. Kuşkusuz Zeyd dışta kördür. Oysa körlük, dışta mevcut değildir. 
Bazen ona şöyle de delil getirilir: Şey bazen üstte olmaz, sonra üste çıkar. Bu 
durumda yokluktan sonra meydana gelen üstte olmak, ademî değildir. Aksi 
halde olumsuzlamanın olumsuzlaması, olumsuzlama olurdu. Halbuki bu 
imkânsızdır. Buna şöyle cevap verilir: Üstte olmanın, daha önce yok iken 30 

sonra meydana gelişi, şeyin daha önce onunla nitelenmiyorken şimdi nite-
lenmesinden ibarettir. Bu ise yukarıda öğrendiğin gibi, üstte olmanın varlı-
ğını gerektirmez.  
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[831] 
 Yani 

bu deliller, tümel olumlunun olumsuzlanmasına delâlet eder. 
 ve nispetlerin 

 Üstte olmak, karşıda olmak ve 5 

benzerleri böyledir.  dışta herhangi bir tahakkuka sahip 
değildir, aksine  
zamanın parçaları gibi bir araya gelmesi mümkün olmayan iki şey arasındaki 

 Bu iki kısımdan  ötesine gidemediği 
 zorundadır.  Çünkü aklın ötesine 10 

geçemeyeceği ve kendisinden sonra bir başka izâfet varsayamayacağı bir sı-
nırda durması mümkün değildir. Binaenaleyh o deliller açıklık kazanmakta 
ve dış mevcutlarda teselsül defedilmektedir. Çünkü silsilenin mevcut bir 
nispette son bulması ve ondan sonraki nispetlerin itibârî olması mümkün-
dür. Zira üstte olmanın kendinde varlığından ne onun mahalline yerleşme-15 

sinin de mevcut bir şey olması ne de onun yerleşmesinin varlığından yerleş-
menin yerleşmesinin de varlığı gerekir. Bu nispetlerin mahiyette uyuşmaları, 
varlıkta ortak olmalarını gerektirmez. Zira mahiyetin fertlerinden bir kısmı-
nın var ve bir kısmının da yok olması mümkündür. Bazen o delillerin bir 
kısmına, mekânda oluşla nakzedildiği cevabı da verilir.  20 

[832] 25 

 
Kelâmcıların çoğunluğuna göre mekânda bulunmayı gerektiren şey, cevherin 
zâtıdır, cevherle kâim olan bir sıfat değildir. Buna göre orada iki şey vardır: 
Cevher ve onların oluş adını verdiği mekânda bulunmadır.  
yani haller görüşünü benimseyenler 30 

 bulunmanın 
 Buna göre orada üç şey vardır: Cevherin zâtı, onun mekânda bu-

lunması ve bulunmanın illeti.  
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[833]  ’de  Bize göre bu yanlıştır. 
Çünkü 

 Cevherin mekânda bulunmasının, 
cevherle kâim başka bir sıfatın ma‘lûlü olduğu varsayıldığında bulunma ve o 
sıfattan her biri diğerine dayanacaktır.  5 

[834]  bu mevkıfın birinci mersadında 
 şu  Biz, kâim olmanın anlamının söylenilen şey olduğunu kabul 

etmiyoruz. Aksine kâim olmak, niteleyici özgülük demektir.  kâim 
olmanın sizin söylediğiniz anlama geldiği kabul edilse bile, kısırdöngü gere-
keceğini kabul etmiyoruz. Çünkü  cevherle kâim oluşu değil 10 

 –ki bu, kâim olmasıdır- 
  

[835] Yazarın  cümlesi ’in baş-
ka bir nüshasında bulunan cümlenin şöyle olduğuna işarettir: 

 –ki bu, bulunmanın illetidir-  bulunmaya 15 

 Çünkü cevherin mekânında bulunmasını, onunla 
kâim olan sıfatın ma‘lûlü yaparsak bulunma, sıfatın cevherle kâim oluşuna 
dayanacaktır. Oysa varsayılan, sıfatın cevherle kâim oluşunun o bulunmaya 
dayandığıydı. Bu ise kısırdöngüdür.”  

[836] Ancak bu değerlendirme daha önce geçen şu eleştiriye açıktır: İllet, 20 

sıfatın kendinde varlığı bakımından zâtıdır. Bu ise bulunmanın, sıfatın cev-
herle kâim oluşuna dayanmasını gerektirmez. 

 Yani sıfatın kâim oluşunun, mekânda bulunmaya dayanmaması 
durumunda cevherle kâim olan o sıfat, mekânda bulunmaya dayanmayacak-
tır. Çünkü sıfatın cevherle kâim oluşu, bulunmaya dayanmadığında bulun-25 

ma olmaksızın kâim olma mümkün olacaktır. Bu takdirde o sıfat, cevherle 
kâim olacak ve bulunmadan ibaret ma‘lûlü olmaksızın var olabilecektir.  

[837] 
 Bunun ’deki  

açıklamalar doğrultusunda takrîri şöyledir: Dayanmayla kastedilen,  30 

dayanan şeyin, dayanılan şeyden sonra gelme zorunluluğu ise dayanmanın 
olmaması, illetin ma‘lûlsüz bulunabilmesini gerektirmez. Şayet dayanmadan 
kastedilen, dayanılan olmaksızın dayananın var olmayabileceği ise 
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bu anlamıyla dayanmadan kısırdöngü gerekmez. Çünkü illet ve ma‘lûlün 
birbirini gerektirmesi ve bununla birlikte ma‘lûlün illetine muhtaç olması 
ama illetin ma‘lûlüne muhtaç olmaması mümkündür.  

[838] Yazar şöyle dedi:  kimsenin dile getirdiği  İmâm Râzî’nin 
sözüne  bunu anlarsın. Bu eleştiriyi İmâm 5 

Râzî’nin öğrencilerinden biri yöneltmiştir. Şöyle ki: “Sadece iki taraftan 
ayrılmanın imkânsızlığı, imkânsız kısırdöngüyü gerektirmese bile, burada 
kısırdöngüyü gerektiren başka bir şey vardır. Çünkü İmâm’ın açıklamasına 
göre sıfatın şeyle kâim olmasının anlamı, şeyin mekânda bulunmasına bağlı 
olarak sıfatın mekânda bulunmasıdır. Oysa hiç kuşkusuz cevherin mekânda 10 

bulunması, sıfatın kâim oluşuna tâbidir. Çünkü sıfat, mekânda bulunmanın 
illetidir. Bu durumda imkânsız kısırdöngü gerekli olur.” 

[839] Ancak bu eleştiri reddedilir. Bunun birinci nedeni, bu nüshada 
İmâm’ın sözü edilen anlamı ifade etmemiş olmasıdır. Aksine bu nüshada şöyle 
denilmektedir: “Sözü edilen sıfatın cevherle kâim olması, ya cevherin mekânda 15 

bulunmasına dayanmasıdır ya da dayanmamasıdır.” Eleştiriyi yönelten öğren-
cinin açıklama talebi, orada zikredilenle ilişkilidir ve itirazı da ona yönelir. 
İkinci nedeni şudur: Kâim olmanın anlamına tutunma, birinci nüshada oldu-
ğu gibi müstakil bir delildir. Dolayısıyla onun başka bir delilin parçası yapıl-
masının hiçbir gerekçesi yoktur. Üçüncü nedeni şudur: Bu eleştiri, birinci 20 

şıkkın yani “eğer dayanmayla dayananın sonra gelmesi zorunluluğu kaste-
dilmişse…” sözünün tercih edilmesidir. Bu, sıfatın kâim olmasının, sonra 
gelen bir dayanma şeklinde, bulunmaya dayandığıdır. Oysa eleştiriyi yönel-
ten kimse, yukarıda kendisinden naklettiğimiz üzere, bu şıkkı şöyle iptal 
etmiştir: “Onun olmaması, illetin ma‘lûl olmadan var olabileceğini gerek-25 

tirmez.” Eleştiri, kitapta zikredilen ikinci şıkkın tercih edilmesi değildir.  
[840] “Kevn, kâiniyyetin illetidir” görüşünü savunan kimsenin tutundu-

ğu delile ve bu delilin cevabına yönelik  Onların tutunduğu delil 
şudur:  
Diğer deyişle cevher için mümkün olan tikel mekânların cevhere nispeti 30 

eşittir. Çünkü cevherin zâtı, mekânlardan herhangi birinde bulunmayı ge-
rektirir.  özel 

 o özel mekânı ve mekânlının orada bulunmasını 
 Şu halde orada iki şey vardır. Birincisi, kâiniyyet yani 

özel mekânda bulunmadır. İkincisi ise kevndir.  cevherin 35 

 ve onda bulunmasını gerektiren şeydir. Gerektirici olan kevn ile 
mekânda bulunma yani gerektirilen olan kâiniyyet arasındaki   
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[841] Bunun cevabı yazarın şu sözüdür: Biz cevherin mümkün mekânla-
ra nispetinin eşit olduğunu ve onun belirli bir mekânda bulunması için  
zâtının dışında bir gerektiricinin olması gerektiğini kabul ediyoruz.  

 ve onun ne olduğu  Biz  
cevherin mekânda bulunmasının, sizin iddia ettiğiniz gibi onunla kâim  5 

olan ve kevn adı verilen başka bir sıfatın ma‘lûlü olduğunu kabul etmiyoruz. 
 cevherde ancak 

 gerçekleşir. Dolayısıyla cevhere başka bir sıfat atfetmeye  
gerek yok.  

10 

[842] . Bunlar, sükûn, hareket, ayrılma ve bir-
leşmedir. 

 Başka bir cevhere kıyasla düşünülmeyen 
 iki kısma ayrılır. Çünkü o bulunma, 

15 

 Buna göre 
 

[843] İkinci kısmın hareket ve sükûnla  cevherin 
 mekânda 

 gerek o mekânda gerekse diğer bir mekânda 20 

 bir oluştur. Dolayısıyla sükûn ya da hareket olamaz. Bu bağlamda  
Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf bu sınırlamanın yanlışlığı sonucuna varmış ve şöyle 
demiştir: Cevher, yaratılışının ilk zamanında sadece olandır, ne hareketli ne 
de sâkindir.  

[844]  ve tâbileri 25 

 Çünkü o mekândaki ikinci oluş sükûndur ve o ikisi, 
mütemâsildirler. Çünkü o ikisinden her biri, cevherin o mekâna özgü olma-
sını gerektirmektedir ve bu, o ikisinin en özel sıfatıdır. Dolayısıyla ikisinden 
biri sükûn olduğunda diğeri de böyle olacaktır.   
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[845] Fakat onlar, sükûnda “kalma” ve “başka bir oluşla öncelenmeyi” 
dikkate almamıştır. Dolayısıyla hareketin sükûnlardan oluşması durumuyla 
yüz yüze kalırlar. Çünkü buna göre harekette birbiri ardına gelen mekânlar-
daki ilk oluşlardan başka hiçbir şey yoktur.  bunu kabul 
etmiş ve  o mekânlardaki   5 

[846]  bu şahsın kabul ettiği sonucu çürütmek amacıyla 
 hiç kuşkusuz  hareket 

 Zira iki zıttan biri, diğerinin parçası olamaz.”  bu 
çürütmeyi reddetmek amacıyla  Hareket ve sükûn mutlak olarak 
birbirinin zıddı değildir. Aksine  10 

Çünkü bu hareket ve sükûnun bir araya gelmesi asla düşünülemez. 
 mekâna hareket 

 ilk  Zira ondan önceki mekândan çıkış, ona girişin 
aynıdır. Mekândaki  ilk oluş  Çünkü 
daha önce geçtiği gibi o ikisi, zâtın en özel sıfatında ortaktırlar.  15 

mekândaki ikinci oluş da görüş birliğiyle  birinci oluş 
 Çünkü iki mütemâsil, farklılaşmazlar.  

[847] Âmidî şöyle demiştir: “Bu ortaklık, temâsülü gerektirmez. Çünkü 
iki farklı, bazı sıfatlarda ortak olabilir. Dahası söylenilen şeyin, o ikisinin en 
özel sıfatı olduğunu kabul etmiyoruz.”  20 

[848] Yine 
 görüş birliğiyle   

Dolayısıyla ikinci oluş da böyledir. Âmidî demiştir ki, “bu, çözümü çok zor 
bir sorundur. Belki benden başkasında cevabı vardır.” Yazar cevaba şu sözüy-
le işaret etti: İkinci oluşun hareket olması sorunu onları bağlar  daha 25 

önce geçtiği üzere 
 

Çünkü buna göre ikinci oluş, hareket olmamaktadır, zira o mekânda başka 
bir oluşla öncelenmiştir. Birinci oluş ise bu mekânda sükûn olmakla birlikte 
önceki mekândan hareket olmaktadır.  30 
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[849] Sonuç olarak biz sükûnda başka bir oluşla öncelenmeyi dikkate 
almıyoruz ki, yaratılışın ilk zamanındaki oluş sükûn olsun. Bu takdirde ha-
reketin sükûnlardan birleştiğini de kabul ediyoruz. Fakat biz, harekette, “o 
mekânda oluşla öncelenmenin olmayışını” dikkate alıyoruz ve daha önce 
geçen “başka bir mekânda oluşla öncelenmiş olmasıyla” yetinmiyoruz. Dola-5 

yısıyla ikinci oluşun hareket olması bizi bağlamaz. Kitabın ifadesini harekette 
iki şeyin beraberce dikkate alınması şeklinde yorumladık, çünkü ilk bakışta 
anlaşıldığı gibi sadece birincinin dikkate alınması olarak yorumlanırsa yaratı-
lış zamanının başındaki oluşun hareket olması gerekir. Oysa hiç kimse bunu 
söylememiştir.  10 

[850] Sonra yazar, şu sözüyle kendi cevabına bir takım sorunlar yöneltti: 
Harekette, zikredilen şey dikkate alındığı  o sorun ortadan kalkar 
fakat  Çünkü ikinci oluş, sükûndur ama 
hareketin bir parçası değildir. Fakat bu eleştiri şöyle reddedilir: Onlar, hare-
ketin parçalarının tamamının sükûnlar olduğunu iddia etmişlerdir, her bir 15 

sükûnun hareketin bir parçası olması gerektiğini değil. Bu açıktır. Çünkü 
yaratılışın başındaki oluş, onlara göre sükûndur ama kesinlikle hareketin bir 
parçası değildir.  

[851] Yaratılış zamanının başındaki oluşun sükûn olup olmadığı hak-
kındaki  Çünkü sükûn, sadece “mekânda bulunma” şeklin-20 

de açıklanırsa o oluş, sükûn olur ve hareketin sükûnlardan oluşması gerekir. 
Çünkü hareket, yukarıda öğrendiğin gibi, mekânlardaki ilk oluşlardan bile-
şiktir. Şayet sükûn, “o mekândaki başka bir oluşla öncelenen oluş” şeklinde 
açıklanırsa o oluş, ne sükûn ne de hareket olur, aksine ikisi arasında orta bir 
durum olur. Ayrıca bu durumda hareketin sükûnlardan birleşmesi gerekmez. 25 

Zira ikinci mekândaki ilk oluş, yani ikinci mekâna girme, birinci mekândan 
çıkmanın ta kendisidir. Kuşkusuz birinciden çıkış harekettir. Dolayısıyla 
ikinci mekâna girme de böyledir. 

[852]  -ki bu, cevherin mekânda bulunmasının, başka bir cevhe-
re nispetle düşünülmesidir-  bir cevher 30 

 
yani işgal eden herhangi bir şeyin bulunmadığı bir mekân   
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Zira kelâmcılar boşluğu mümkün görürler.  ve an-
cak tek bir şekilde olacağı düşünülebilir. Bu da iki cevher arasına üçüncünün 
girmesinin mümkün olmamasıdır.  olup çeşitli şekillerde 
gerçekleşir.  uzaklık derecelerine göre 

 Komşuluğu ayrılığın kısımları arasında 5 

saydı ama birazdan komşuluğun birleşmenin aynısı olduğunu belirtecektir.  

[853]  yani cevherde 
 beraberce  tek  Çünkü kelâmcılara 

göre bu, mümkün değildir. Zira daha önce belirtildiği gibi, tek bir araz iki 
şeyle kâim olamaz. Ne ikisinden her biriyle kâim olmak şeklinde ne de iki-10 

siyle beraberce kâim olmak şeklinde olabilir. Birinci şık, açıktır. İkisiyle bir-
likte kâim olmamaya gelince, aksi olması durumunda araz gerçek anlamda 
bir olmaz.  birleşme,  nispetle 

 ama birleşmeyi kabul eder-
ler.  birleşmiş  ve 15 

onunla kâimdir. Dolayısıyla orada mahiyet bakımından bir ama hüviyet 
bakımından farklı iki birleşme vardır.  söylediğimize  
kelâm  Çünkü onla-
rın kimisi, tek bir birleşmenin iki mahalle kâim olduğunu, kimisi de birleş-
menin konum kategorisinden olduğunu vehmetmiştir.  20 

[854]  yani mekânda bulunmanın  duyunun tanıklığıyla 
 kelâmcıların görüşüne göre  olup mev-

cuttur.  taksimin yapılışından  gerçekte 
tek bir tür olan  Bu türlerin birbirinden ayrışmasını sağla-25 

yan , tür oluşturan gerçek fasıl değildirler. 
 ya harekette olduğu gibi başka bir mekânda ya da bir görüşe göre 

sükûnda olduğu gibi o mekânda  
diğer bir görüşe göre sükûnda olduğu gibi başka bir oluşla öncelenmesinin 
dikkate alınmaması anlamında  ayrılık 30 

ve birleşmede olduğu gibi iki cevher arasına 
 hiç şüphesiz dışta varlığı olmayan itibârî şeylerdir.  
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[855] 
 Bu durumda filozoflara göre soyutlar, ademî bir du-

rum olan sükûnla nitelenmezler. Çünkü hareket etme özelliğinde değildirler.  

[856]  sözü edilen 
 şeylerdir, türlere ayıran gerçek fasıllar değillerdir” 5 

 Bu türe 
mahiyet farklılığı oluşturmayan farklı sıfatlar ilişir. Hatta19 söz konusu sıfat-
lar, bireysel hüviyette dahi farklılığı gerektirmeyebilir. 

10 

 tek başına olduğu sürece  Yüce 
Allah bundan sonra 

 daha önce onda bulunan  devam 
ederdi, şahsî zâtı değil, sıfatı değişirdi.  

15 

[857] 
 bir mekândan diğerine 

 
Çünkü görünen cevherler, mekânlarından ayrılmıştır.  cismin 

 cevher   20 

[858] , aksi halde sâkin olurdu. Zira 
yaratılış zamanının başlangıcından sonra hareket ve sükûnu kabul eden şeyde 
bu ikisi arasında vasıta yoktur. Oysa bu cevher sakin değildir.  diğer 
parçalar hareket etmesine rağmen  parçaların birbirinden 

 ve ayrılması  Oysa duyumsanan bunun tersinedir.  ara-25 

daki cevher,  dahildir.  dahildir. 
 Bu durumda o cevher de o mekânı yer 

edinmiştir. Aradaki 
 Çünkü varsayılan şey şudur: Bütün tamamıyla mekânından çıkmıştır. 

O halde o da hareketlidir.  30 
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[859]  aradaki cevher 
 ve o, kendisini kuşatan cevheri terk etmemiş ve ondan 

ayrılmamıştır. Dolayısıyla da kendi mekânında durmakta olup hareketli 
değildir.  

[860] Aradaki cevherin hareketli olduğunu söyleyen  aradaki 5 

cevherin mekânının onun  Bu 
boyut, bütünün mekânının bir parçasıdır. Kuşkusuz aradaki cevher, ondan 
ayrılmıştır ve dolayısıyla hareketlidir. İlerde açıklanacağı üzere bu husustaki 
ihtilaf, mekânın açıklanmasından kaynaklanmaktadır.  

[861] 10 

 Denilmiştir ki, bu nesne tıpkı aradaki cevher gibi hareketli değil-
dir. Denilmiştir ki o hareketlidir. Nasıl olmasın ki!  ara-
daki cevherden 

 yani kendisini üstten kuşatan hava cevherinden  Oysa 
aradaki cevher bunun aksine kendisini kuşatan yüzeyin hiçbir kısmından 15 

ayrılmamaktadır.  

[862]  biraz önce 
 Buna göre mekân, varsayılan 

boyut olarak açıklanırsa hareketli gemide duran nesne de tıpkı aradaki cev-
her gibi hareketli olacaktır. Çünkü bu takdirde bu ikisinden her biri, bir 20 

mekândan diğerine çıkmaktadır. Şayet mekân, kuşatan cevherler olarak açık-
lanırsa aradaki cevher kesinlikle mekânını terk etmemektedir. Ama gemide 
duran nesne, kendisini kuşatan cevherlerin bir kısmından ayrılmaktadır. 
Şayet mekân, halk arasında yaygın olduğu üzere, cevherin ağırlığının dayan-
dığı şey olarak açıklanırsa gemide duran kesinlikle mekânından ayrılmamak-25 

tadır.  

[863]  form: Üstad Ebû İshak el-İsferâînî demiştir ki 
 bir cevher bir yönden diğerine 

 mekânında 
 Bu görüşe göre  diğe-30 

rinden farklı  duran 
cevherin  farklı  halbuki 
bunun zorunlu olarak yanlış olduğu   
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[864] Bu eleştiriyi cevaplamak amacıyla  Hareket iki 
kısma ayrılır. Birincisi, hareket eden şeyin mekânından ayrıldığı hareket; 
ikinci ise hareket eden şeyin mekânın ayrılmadığı, aksine mekânının kendi-
sinden ayrıldığı harekettir.  sizin söylediğiniz “tek bir şeyin bir durumda 
iki yöne doğru hareket etmiş olması” 5 

 varsaydığınız durumda oldu-
ğu gibi   

[865] Üstad Ebû İshak’ın 
 eleştiri ve sertliğin 

 Buna göre Üstâd, paralelliklerin farklılaşmasına hareket adını 10 

vermiş ve farklılığın ilkesinin hareket edende veya başkasında oluşuna aldır-
mamıştır. Bu durumda da iki yöne doğru gerçekleşen iki hareketin bir araya 
gelmesi sonucuyla karşı karşıya kalmış ve bunu kabullenmiştir. Nitekim bir 
grup düşünür mutlak olarak oluşa sükûn adını vermiş ve bu durumda hare-
ketin sükûnlardan oluştuğu hatta ilk mekândan hareketin ikinci mekândaki 15 

sükûnun ta kendisi olduğu sonucuyla yüz yüze kalmışlar ve bu ikisi sonucu 
da kabul etmişlerdir. Üstad’dan farklı düşünenler ise sadece birinci kısma 
hareket adını verirler. Terminolojide zorlama olmaz.  

[866] Oluşlar/Ekvân görüşünü benimseyenler şu hususta görüş birliği 20 

içindedir:  kendisiyle karşılaşan 

 ve cevher-i ferdin bir cevherden 
fazlasıyla karşılaşmasını mümkün görmediği 

 ve inkârdır. Kuşkusuz duyu, cevherler arasında bütün 25 

yönlerden karşılaşma olduğuna tanıklık eder. 
 Çünkü karşılaşma bütün yönlerden 

olmadığında nasıl olup cevher-i fertlerden uzun, geniş ve derin cisim mey-
dana gelecektir. Bu takdirde orada dağınık, birbiriyle karşılaşmayan ve karşı-
laşması da mümkün olmayan cevherler olacaktır.  30 

[867] Yine 

 Eş‘arî 
 yani daha önce geçtiği üzere iki cevherin aralarına  

üçüncü bir cevher giremeyecek durumda olmaları demek olan birleşme,  35 
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cevherin mekânına tahsisini gerektiren hatta ona ilave bir durum olan 

 Zira komşuluk, cevher tek başına iken 
onda meydana gelmez. Dolayısıyla komşuluk ve oluş kesinlikle farklıdırlar.  

[868] Yine Şeyh Eş‘arî ve Mu‘tezile şöyle dedi: 5 

 komşuluğa ilave 
 ve onun ardı sıra meydana gelirler. Yine demişlerdir ki yukarıda 

açıklanan  telifin şartı olan  ayrılık 
 Çünkü şartın zıttı, meşruta aykırıdır 

 10 

[869]  tek başına  Her ne kadar cevher-i ferde 
komşu olanların sayısı birden çoksa da cevher-i fertle kâim olan 

 bu ikisinden her biri, telife girilen ve temas 
edilenin çoğalmasına bağlı olarak  yani cevher-i 
ferdi çeşitli yönlerinden kuşatan cevherlerde  altı temas ve tek bir 15 

komşuluk  altı temas, 
  

[870]  cevher  cevher 
 bu ikisi arasında  tek  Sonra Mu‘tezile, 

cevherin altı cevherle birlikte telife girmesi durumunda ihtilaf etmişlerdir. 20 

Denilmiştir ki yedi cevherle tek bir telif kâim olur. Çünkü onun iki cevherle 
kâim olması sorun teşkil etmiyorsa daha fazlasıyla kâim olması da sorun 
teşkil etmez. Yazar şu sözüyle buna işaret etti:  tek  
bir cevheri bütün yönlerinden altı cevher kuşattığında 

25 

  

[871]  burada  
yedi cevherden  

 birinci grubun ulaştığı  Da-
ha önce geçti ki ayrılık, telif şartına yani komşuluğa zıttır, dolayısıyla da ona 30 

aykırıdır. Kuşkusuz   
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kendisini kuşatan cevherlerle 
 olduğu gibi 

 Zira bir telifinn 
bir yönden geçersiz olup başka yönden olmaması imkânsızdır.  

[872]  Ebû İshak el-İsferâînî  Cevherler arasındaki 5 

 iki cevher arasındaki  
temas eden komşunun çoğalmasına bağlı olarak  onun 
görüşün göre  Çünkü ayrı-
lık, görüş birliğiyle, komşuluğa zıttır; komşuluk ise, onun esasına göre temas 
ve telifin aynısıdır. Bu takdirde ayrılık, ona göre, temas ve telifin gerçek 10 

anlamda zıddı olmaktadır.  

[873] 
 cevherler 

 o temas ve komşuluklar ondan  o cevherde 
temaslardan  meydana gelen  bu oluşun zâtı 15 

 ve çoğalmamıştır.  
Çünkü cevherlerin ona eklenmesinden önce onda meydana gelen oluşa 
sükûn adı verilir; eklenme esnasında onda yenilenen oluşa –birinci oluşun 
misli olsa bile- birleşme, telif, komşuluk ve temas adı verilir; eklenmenin 
gitmesinden sonra onda yenilenen oluşa ayrılık adı verilir. Bâkıllânî’nin esa-20 

sına göre muhtelif oluşlar, cevherin farklı mekânlarda bulunmasını gerekti-
ren oluşlardan başka bir şey değildir.  

[874] Bir arazın mahalliyle kâim olması için özel 
, cevher veya cevher yerini tutan bir şeyin başka bir cevherde müessir ol-

maması gibi –çünkü cevherin hükmünün, cevherle kâim olmayan şeyden 25 

alınması imkânsızdır, ister bu şey cevherden ayrı olsun ister ayrı olmasın 
farketmez- ashâbımızın/Eş‘arîlerin esasları  Kâdî Bâkıllânî’nin 
dile getirdiği   

[875] Yazar, bu görüşleri aktarmakla ve Kâdî Bâkıllânî’nin sözünün doğ-
ruya daha yakın olduğuna dikkat çekmekle yetinmiş ve Âmidî’nin bu görüş-30 

lere yönelttiği çürütmelere değinmemiştir. Çünkü bunlar, fazladan vakit 
kaybıdır.  
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[876]  Kendi başına bulunan 
 düşünülür. Çünkü ona temas eden şey, ancak belirli ola-

bilir. Bu belirli temasların  Çünkü kendi başı-5 

na bulunan cevherden ayrı olan cevherler belirsizdir. Bu cevhere bir cevher 
eklendiğinde onda beş belirsiz ayrılık kalır ve bu beş belirsiz ayrılık, beş belir-
li temasa zıttır. Ona üçüncü bir cehver veya daha çok cevher eklendiğinde de 
bu minval üzere devam eder.  ayrılık  böyledir. 
Ama ayrılık, 10 

 belirli altı temasa  
Tıpkı birinci kısımda olduğu gibi. 

 ayrılık,  belirli  ayrı-
lıklardır. Âmidî şöyle demiştir: Şeyh   ve ayrılığın, cevheri 
mekânına tahsis eden  bir araz  görüşüne  15 

Ancak bu değerlendirme şu eleştiriye açıktır: Niçin cevherin sahip olduğu 
oluşun farklı olmaması ve farklılığın, Kâdî Bâkıllânî’nin söylediği gibi, ad-
landırmalardan kaynaklanması mümkün olmasın? 

[877]  Aralarında mekânlar bulunan iki mekânda olan 
 cevher, hiç şüphesiz  mekândan 20 

25 

 ve onun hareket ettiği miktarda  O halde Ashâbın 
dediği yanlıştır.  yani ya-
kınlıkla nitelenen oluş, uzaklıkla nitelenen oluşun aynısıdır 

 oluş üzerine 
 Çünkü Ashâbın kastı şudur: 30 

Oluşun kendisi farklılaşmamaktadır. Farklılaşan yalnızca itibarlardır. 
Üstâd’ın kastı ise şudur: Nitelendiği şeyle birlikte alınan oluş farklıdır.  

[878] Âmidî ise şöyle demiştir: “Bu iki cevherden birine üçüncü bir  
cevher eklendiğinde hiç kuşkusuz o, kendisine eklenene yakın ve  
diğerinden uzaktır. Ashâb Eş‘arîler şöyle demiştir: İkisinden birine yakınlığı,  35 
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diğerinden uzaklığının ta kendisidir. Üstâd Ebû İshâk el-İsferâînî ise şöyle 
demiştir: Yakınlık uzaklıktan başkadır. Nitekim uzak cevherin yakına eklen-
diği varsayıldığında aradakinin o uzağa olan uzaklığı ortadan kalkar ve yakı-
na olan yakınlığı devam eder.” Âmidî şöyle dedi: “Üstâd’ın söylediği, uzaklı-
ğın ayrılık ve yakınlığın da komşuluk olduğuna ve her bir cevher-i ferdin altı 5 

cevhere karşı altı ayrılığa sahip olduğuna dayalıdır. Buna göre cevher, bir 
cevherle komşu olduğunda onun esasına göre bir ayrılık zâil olur ve beş ayrı-
lık kalır. Doğrusu ise Ashâbın söylediğidir. Çünkü bu, cevherle kâim olan 
oluşun farklılaşmayacağı ve Kâdî Bâkıllânî’nin söylediği üzere farklılaşanın 
yalnızca adlandırmalar olduğu üzerine kuruludur.”  10 

[879]  başka bir cevhere 
 onun  bu diğer cevherden 

 Bir kısım kelâmcılar o başka yönde 
 söylemişlerdir. Üstâd Ebû İshak ise 

 söylemiştir.  bu cevher birinci yönden onunla temas ettiğinde  15 

diğer  ve temas 
 Zira ayrılıkta o durumda temas etmenin mümkün olduğu dikkate 

alınırsa ikinci görüş doğrudur; dikkate alınmazsa birinci görüş doğrudur.  

[880]  hiçbir cevherin, tıpkı değişmesi ve ter-
kibinin bütünüyle bozulması durumunda olduğu gibi, başkasıyla birleşmeyle 20 

nitelenmeyecek şekilde  
bu mümkün  bütün cevherler arasında 

 Ayrılıkta komşuluğun mümkün olması gerekir. Yazar şöyle dedi: 
Ayrılıkla nitelenmek için bütün arasında komşuluğun 

 Bunun mümkün olduğunda şüphe yoktur. İmkansız olan, 25 

bütün arasında bir araya gelme yoluyla komşuluktur.  

[881] Sonra yazar şöyle dedi: 
 Birincisi 

 ve hallerine 
 Yani terminoloji  30 

bilindiğinde farklı terimler üzerine kurulan meselelerde karmaşa kalmaz. 
Kelâmcıların oluşlar ve onların hallerini açıklamak amacıyla söyledikleri 
incelendiğinde bu incelemeyle oluşların hakikatlerinin bilgisine ulaşılabilir.  
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 zikredilen bahisler, dinî inançlar ve bunla-
rın dayanağını oluşturan esaslardan ibaret 

 bu meseleleri zikrederek 
 sözü  makamın gereğine uygun 5 

olarak özlü ve kuşatıcı sözle meseleyi incelemektir. Burada sana arzettiğimiz 
 bu türlü bahislere 

 

[882] Kâdî Ebû Bekir Bâkıllânî ve takipçileri gibi  cevherle kâim 10 

 her iki oluşun birbirine zıt olması anlamında 
 birleştikleri varsayılan 

 Çünkü iki oluştan her biri 
diğerinin mislidir. İki misil ise birbirine zıt olup bir araya gelmezler. Aksine 15 

iki mislin cevherde ancak peş peşe gelme şeklinde var olacağı düşünülebilir. 
Nitekim bir mekânda bir zamandan fazla kaldığında böyledir. Zira ikinci 
zamanda yenilenen oluş, birinci zamada var olan oluşun mislidir, çünkü 
ikisinden her biri, cevheri o mekânda bulundurma hususunda diğerinin 
yerini alır.  20 

Şu halde iki oluşun bir araya gelmesi mutlak olarak imkânsızdır, dolayısıyla 
da iki oluş, birbirlerine zıttırlar.  

[883] 
 cevherle kâim özel  ve çeşitli temasların bir  

cevherle kâim olmasını mümkün görenler 25 

 Çünkü oluşlar bir cevherde bir araya  
gelebilirler.  

[884] Âmidî şöyle demiştir: Doğrusu birincisidir. Zira daha önce  
geçtiği üzere komşuluk, temas ve ayrılık, adlandırma farklılığını gerektiren 
itibarlardır.  30 
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[885]  oluşların hükümleri hakkın-
da 

5 

 Hareket 
ise birinci mekândaki oluşun ardından ikinci mekândaki oluştur. Buna göre 10 

hareket süreklî olsaydı ikinci zamanda, ikinci mekânda sürekli bir oluş olur, 
dolayısıyla da sükûnun aynısı olurdu. 

 İki zıttan birinin diğerinin aynısı olması 
imkânsızdır.  

[886]  ikinci mekânda  oluş, görüş birliğiyle, 15 

 ikinci anda bulunan  hareketten ibaret olan 
 yenilenen 

 İkinci 
mekândaki birinci oluş olan  birinci  
sözünü ettiğimiz ve ikinci mekândaki ikinci oluş olan  Çünkü bu 20 

sükûn, o çıkmayı gerektirmez. Dolayısıyla da hareket ve sükûn kesinlikle 
başkadırlar.  

[887]  ardbitişinenin yanlışlığını men ederek 
 ve zıt  

Çünkü mekândan hareket, o mekânda sükûnla bir araya gelmez. 25 

 Zira mekâna hareket, o mekânda 
sükûnla çelişmez. Dolayısıyla mekâna hareket, ondaki sükûnun aynısı olabi-
lir. Onların  birinci mekândan çıkışı gerektirir sözü doğru değildir. 
Çünkü hareket  birinci mekândan 

30 

  

[888] Eğer şöyle dersen: Kapalı değildir ki ikinci mekândaki birinci  
oluş, birinci mekândan çıkışın aynısıdır. Nitekim siz de bunu söylediniz. 
Fakat ikinci mekândaki ikinci oluş, birinciden çıkışın aynı değildir.  
Dolayısıyla da o ikisi birbirinden başkadır. Ben şöyle derim: Bu ancak  35 
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ikinci mekândaki iki oluşun birbirinden başka olduğu sübût bulduğu tak-
dirde doğrudur. Çünkü bu iki oluş bir olduğu takdirde ikincisi, birincisi 
gibi, birinci mekândan çıkışın aynısı olur. 

 Yani o, hareketin sürekli olduğunu, ikinci mekândaki birinci olu-
şun hareket olduğunu ve bu oluşun ta kendisinin, sükûn adı verilen ikinci 5 

zamandaki oluş olduğunu söylemiştir.  

[889] İhtilafların 
 herhangi bir ayrıntıya girmeksizin 

 ve takipçileri  ve sükûnun 
yalnızca iki sûrette sürekli olduğunu söylemişlerdir. 10 

 altında 
herhangi bir taşıyıcı olmadan  bu durumda burada ondaki 
sükûnun yenilenmesi gerekir. Cübbâî bu görüşe varmıştır 

 yenilenmeyip de  o ağır 15 

 Çünkü o, yenilenmelidir.  
Çünkü kudretin tesiri, meydana getirmekten ibarettir. Oysa süreklilik halin-
de meydana getirme düşünülemez.  canlıya 

 aksine bulunduğu sükûn halini sürdürse 20 

 Çünkü onların esaslarına göre ancak kudret dâhilinde 
olan bir işten dolayı günahkar olunur. Oysa harekete zıt olan sükûn, sürekli 
olduğunda kudret dâhilinde bulunmayacak ve dolayısıyla da kişi onunla 
günahkar olmayacaktır.  sükûnun yenilenmesi durumunun aksine 

 Ebû Ali el-Cübbâî’nin ikinci sûretin ispatı hakkında dile 25 

getirdiği  ve Ebû Hâşim ondan kaçmanın 
yolunu bulamadı ve zıddına kudret bulunmamasına –ki fiilin yokluğunu 
gerektiren budur- rağmen bu sûrette  günahkar ve 

 Çünkü orada sükûndan ibaret olan bu 
zıttan başka kişinin yapabileceği hiçbir şey düşünülemez. 30 

 Zihnî demesinin nedeni ya onun sevap ve azabın mü-
kellefin kudretiyle yaptığı şeylerle ilgili olması hakkındaki esaslarının gere-
ğinden uzaklaşarak görüşünü zihinde örtmesidir ya da zihinle idrak edilen ve 
mükellefin kesinlikle yapmadığı bir durum dolayısıyla günah işlenip azaba 
uğranacağını kabul etmesidir.  35 
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[890] 

 cevher  bu iki duyusuyla 
 ve cevherin ya sâkin ya da hareketli 

olduğunu zorunlu olarak bilir.  5 

[891]  ve  delil getirmiştir: Ha-
reket başka bir mekânda bulunduktan sonra mekânda oluşun aynısıdır. Bu 
oluş ise -Ebû Hâşim’in düşündüğü gibi- aynıyla ikinci mekândaki sükûndur. 
Sonra  duyularla idrak edilmez. Zira 

10 

 belirli mekânlar-
daki oluşun özelliği idrak edilemez. Nitekim 

 Çünkü gemi suda ko-
layca süzüldüğü ve sallanmadığında ondaki kimse, geminin havayı yarmasıy-
la değişen havasal mekânlardaki oluşların özelliklerini idrak edemez, aksine 15 

geminin bir havasal mekânda sâkin olduğunu ve kıyının, geminin tersi yön-
de hareket ettiğini vehmedebilir. 

 oluşu, başka bir oluşla yer değiştirmiştir. 
 ve kendisinin iki mekânda bulunmasını gerektiren 

iki oluşun farklılığını kesinlemesine rağmen iki hali arasında fark bulamaz. 20 

Bu, havada düşen ve kendisini çevreleyen mekânların değiştiği kimsenin 
durumunda açığa çıkar. Şayet bu kimse, bir mekânda iken uyusa ve uyku-
sunda bulunduğu mekândan diğer bir mekâna taşınsa, sonra da uyansaydı 
iki mekânındaki iki oluşunu ayıramazdı.  uykusunda 

 Çünkü o, bunu idrak eder ve 25 

önceki renginden zorunlu olarak ayrıştırır.  

[892] 
  

ve bunları birbirinden ayrıştırıyoruz.   
veya dokunmakla  Dolayısıyla o telifler, bu iki duyuyla algılanıyor  30 

olmalıdır.  
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[893] 
 fark,  yani farklı teliflerden doğan muhtelif 

komşuluklara  muhtelif  cevherlerle ilgili telif dışında 
 şeylere  Ebû Hâşim muâraza yoluyla 

 tek bir şey 5 

 Çünkü bir telif, söz konusu iki 
yüzeyin her ikisiyle de kâimdir. Üst yüzeyle kâim olarak görülseydi alt yüzey-
le kâim olarak da görülürdü. Onun birliği bunu zorunlu kılar.  

[894] Onun babası Ebû Ali’ye karşı 
10 

 Yani Ebû Ali “üst yüzeyin 
cevherlerinin alt yüzeyinkilerle telifi idrak edilir” dememiştir ki ona söz ko-
nusu muâraza yöneltilsin. Aksine şöyle demiştir: Görülen şey, üst yüzeyin 
cevherlerinin kendi aralarındaki telifidir. Bununla birlikte bir kimse şöyle 
diyebilir: Sana göre bir telifin iki cevherle kâim olması mümkün olduğuna 15 

göre telifin, iki taraftan yalnızca birinden idrak edilecek şekilde bölünmesi 
niçin mümkün olmasın?! Bu takdirde iki yüzeyin de beraberce görülmesi 
gerekmeyecektir.  

[895] 
 ki biz, farklı şekilleri ayırıyoruz. 20 

Bu ayırma, ancak farklı teliflere bakmakla olur. Zira cisimlerin teliflerinde 
eşitlik ve benzerlik olduğu varsayılsa onların şekilleri farklılaşmazdı. 

 ve şöyle demiştir: Telifler cinsteştir. 

 yanlış  Bu esası 25 

 Zira farklı teliflerin, gerektirdikleri bir ilişende ortak 
olmaları mümkündür. Onun söylediği şeyin telifin en özel sıfatlarından 
olması ancak telifler farklı olmadığında sübût bulur. Dolayısıyla delilde zik-
redilen öncül, matlûbun sübûtuna dayalıdır. O halde delil, müsâderedir.  

[896]   30 

kudretle 

 telifin gerçekleşmesi  Bu, Ebû Ali el-Cübbâî’yi bağlar,  
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çünkü –her ne kadar ashâbımnızın/Eş‘arîlerin esaslarına göre doğan fiil görü-
şü yanlış olsa da- Mu‘tezile sebepten doğan fiilin, sebep aracılığı olmaksızın 
doğrudan hâdis kudret tarafından gerçekleştirilemeyeceğinde görüş birliği 
içindedir.  

[897]  cevher  cevhe-5 

rin  daha önce geçtiği üzere  ikisi arasında 
 söz konusu komşuluk 

 yani telifin meydana geldiği ilk zamanda onun şartı olsaydı 
 onun  Çünkü komşulu-

ğun aslı, hem başlangıçta hem de süreklilikte telifin şartıdır. 10 

, kayalar vb.dir. Çünkü 
bunların cevherleri arasında telif gücü bulunmasına rağmen onlarda kesinlik-
le yaşlık yoktur.  istidlâl,  Çünkü kudretin 
makdûruna taalluku,  makdûrun sürekliliğinde değil, başlangıçta 
varlığının şartıdır.  15 

[898]  Yaş ve kuru arasındaki 
 şarttır. Zira kırılma ve bölünmenin zor olacağı telif, yaşlık ve 

kuruluk olmaksızın gerçekleşmez ve bu ikisiyle birlikte gerçekleşir. İşte bu 
telif, varlık ve yoklukta sözü edilen komşulukla birlikte devreder. Dolayısıyla 
da bu komşuluk telifin şartıdır.  20 

[899]  deveranın  ve medârın dâire şart olduğuna delâlet 
etmemesiyle  kırılma ve bölünmenin zorluğu hususunda 
komşuluklar arasındaki  farklılık, Ebû Ali el-Cübbâî’nin düşündüğü gibi 

 yoksa komşu cevherlerin bir 
kısmının yaşlığı ve bir kısmının da kuruluğundan değil.  25 

[900]  Cisim ya hareketlidir ya da  
hareketsizdir. İkincisi sâkindir. Çünkü onlara göre sâkin, daha önce geçtiği 30 

gibi, hareket etme özelliğine sahip bir şeyde hareketin olmamasıdır.  
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Aristoteles ve takipçileri hareketi şöyle tarif etmiştir: 
 yani mahallin  açık-

laması  mevcut, 
 Çünkü bu takdirde var oluşunda da bilkuv-

ve olur ve dolayısıyla mevcut olmaz. Bu ise bir çelişkidir. Ayrıca bilkuvve 5 

oluşunda da bilkuvve olur ki bu durumda kuvve, hem meydana gelmiş hem 
de gelmemiş olacaktır.  en azından mevcut ve bil-
kuvve oluşunda bile olsa  Çünkü 
biz, onun böyle olduğunu varsaydık. O halde açığa çıktı ki, mevcudun bü-
tün yönlerden bilkuvve olması imkânsızdır. Dolayısıyla mevcut, ya bütün 10 

yönlerden bilfiildir veya bir kısım yönlerinde bilfiil diğer yönlerinde bilkuv-
vedir. Birinci kısmın örneği, filozoflara göre akıllardır. Bu kısımdakilerin 
hareket etmesi imkânsızdır. Çünkü hareket, bir şeyi istemek ve ona yönel-
mektir. Bu ise birinci kısımdakiler için düşünülemez. Zira bu kısımdaki bir 
mevcudun sahip olabileceği her şey, bilfiil meydana gelmiştir. Bu nedenle 15 

onun talebi ve dolaysıyla da hareketi olamaz. Hatta onda kesinlikle herhangi 
bir değişim ve bir halden diğerine intikal olamaz. Oysa ikinci kısım böyle 
değildir. Çünkü onda hareket ve de anlık intikal düşünülebilir. 

[901] Bunu öğrendiysen şöyle deriz:  yani hareketle nitelenen 
şey, hareketle nitelendiği esnada  Bu şey mekânında 20 

duruyorken veya kendi halinde bulunuyorken 
 olmamaktan sonra olan o şey, 

 Bu, mukayyedin zımnında mut-
laka işarettir. Yani yetkinlik, ister hayvanların hareketlerinde olduğu gibi 
kuvveyle öncelensin ister filozofların görüşlerine göre sürekli var olan yetkin-25 

liklikler ve ezelî hareketlerde olduğu gibi kuvveyle öncelenmesin bilfil mey-
dana gelen şey demektir. Bilfiil meydana gelene yetkinlik denilmesinin ne-
deni, kuvvede eksiklik, fiilde ise kuvveye nispetle tamlık bulunmasıdır. Bu 
adlandırma, kuvvenin önceliğini gerektirmez, aksine kuvvenin tasavvuru ve 
varsayılması yeterlidir. Bazen yetkinlik kavramında onun meydana geldiği 30 

şeye layık olması dikkate alınır. Ancak bu, burada dikkate alınmamaktadır. 
Çünkü hareketin hareketliye layık olması zorunlu değildir.  
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[902]  hareket, hareketliyi 
 mesela  bu diğer mümkün, 

bilfiil meydana geldiğinde  Buna ulaştıran  şey  
yani meydana gelen hareket ise ona dayalı olarak meydana gelen ve hareket 
bilfiil sâbit olduğu sürece bilkuvve sâbit olması gereken o mümküne nispetle 5 

 bilfiil  hareketten 
ibaret olan birinci yetkinliğin  
birinci yetkinlik,  ancak iki yönden  Birincisi, 
hareket esnasında beklenen o ikinci yetkinlik; ikincisi ise bu birinci yetkinli-
ği kendisidir.  10 

[903] Bunun açıklaması şöyledir: Cisim mesela bir mekânda bulunduğu 
ve başka bir mekânda bulunması mümkün olduğunda orada bu cisme ait iki 
imkân vardır. Birincisi ikinci mekânda bulunma imkânı, ikincisi ise ona 
yönelme imkânıdır. Cisim için meydana gelmesi mümkün olan her şey, 
meydana geldiğinde onun yetkinliği olur. Dolayısıyla ikinci mekâna yönel-15 

mek ve onda bulunmak, bir yetkinliktir. Fakat yönelmek, hiç kuşkusuz, 
bulunmayı önceler. Şu halde yöneliş bilfiil olduğu sürece bulunmak, bilkuv-
ve olmak zorundadır. Buna göre yönelmek, bulunmaktan ibaret ikinci yetkin-
liği açısından bilkuvve olması gereken cismin birinci yetkinliğidir. Sonra yöne-
liş mevcut olduğu sürece onun bir kısmı bilkuvve kalmaya devam eder. O 20 

halde hareket, diğer yetkinliklerden iki özellikle ayrılır. Birincisi şudur: Hare-
ket, hakikati başkasına ulaşmak ve ona gitmek olması bakımından, orada 
meydana gelmesi mümkün olan ama kendisiyle birlikte bilfiil meydana gel-
memiş olan bir matlubu gerektirir ki ulaşma, bu matluba ulaşma olsun. Diğer 
yetkinliklerin hiçbiri bu özellikte değildir. İkincisi şudur: Hareket, bir kısmı-25 

nın bilkuvve olmasını gerektirir. Çünkü hareketli, ancak maksada ulaşmamış-
ken hareketli olabilir. Zira maksada ulaştığında ulaştığında onun hareketi 
kesilir. Ulaşmadığı sürece de hareketin bir kısmı bilkuvvedir. Dolayısıyla hare-
ketin hüviyeti, onun mahallinin onunla nitelendiği esnada iki kuvveyi içerme-
sini gerektirir. Bu iki kuvveden biri, harekete kıyasla diğeri ise hareketle kaste-30 

dilen şeye kıyasladır. Kastedilen şeye nispetle olan kuvve, katetme anlamında 
hareket ile aracılık anlamında hareket arasında hiçbir farklılık olmaksızın  
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ortaktır. Zira cisim mesafede olduğu sürece sona ulaşmamıştır. Sona ulaştı-
ğında ise kesinlikle hareket kalmaz. Diğer kuvveye gelince onda sözü edilen 
iki hareket arasında farklılık vardır. Buna göre hareketli katetme anlamında-
ki hareketle nitelendiği esnada bu hareketin parçalarının bir kısmı bilkuvve, 
bir kısmı bilfiildir. Dolayısıyla kuvve ve fiil, tek bir şeyin zâtındadır. Aracılık 5 

anlamındaki hareket ise meydana geldiğinde bilfiil olur ve orada onun zâtına 
ilişkin bir kuvve kalmaz, aksine mesafenin sınırlarına olan nispetine ilişkin 
kuvve kalır. Bu nispetler ise onun zâtının dışında olup zâtına ilişirler. Nite-
kim ilerde bunu öğreneceksin. O halde kavradın ki, hareket, hem o yetkin-
likte hem de o yetkinliğin ulaştığı şeyde bilkuvve olan cismin zikredilen 10 

anlamda yetkinliğidir. İlk olma ilavesiyle ikinci yetkinlikler dışarıda kalır. 
İlkle ilgili olma ekiyle, mutlak anlamda birinci yetkinlikler yani cisimlerin 
türlerine ait türsel sûretler ve mutlak cisme ait cisimsel sûretler dışarıda kalır. 
Çünkü bunlar, bilkuvve olanın birinci yetkinlikleridir fakat bu açıdan değil, 
bu türlerin ve mutlak cismin kendiliğinde ancak söz konusu sûretlerle ve bu 15 

sûretleri izleyen diğer hallerle meydana geldiğini bildiren mutlak yetkinlik-
lerdir. Oysa hareket böyle değildir. Zira hareket sadece bu açıdan ilk yetkin-
liktir. Çünkü hareket gerçekte türsel ve cisimsel sûretlere kıyasla ikinci yet-
kinliklerdendir. Hareketin birinci olmakla nitelenmesinin nedeni, kendisiyle 
birlikte bilkuvve olması gereken başka bir yetkinliğin kendisinin ardından 20 

varlık kazanmasını gerektirmesidir. Dolayısıyla hareket, o yetkinliğe ve onun 
kendisiyle birlikte bilkuvve oluşuna kıyasla ilktir, mutlak olarak ilk değildir.  

[904] 
 Bu ilişen, hareket sayesinde meydana gelmesi amaçlanan ikinci yetkin-

liktir ve de hareketin kendisidir. Buna göre hareketli, söz konusu iki  25 

ilişen dikkate alındığında bilkuvve olmakla nitelenir, zâtı dikkate alındığında 
değil. Aksine zâtı, cisimsel ve türsel sûretinde bilfiildir. Dolayısıyla “bilkuvve 
olanın” deyip de bununla hareketin mahallinde zâtı bakımından bilkuvvelik 
vardır anlamı kastetmek doğru değildir. Çünkü hareketin mahalli zâtı  
açısından bilkuvve olsaydı onun hareketle nitelenmesi düşünülemezdi.  30 

Bu bakımdan yazarın “bilkuvve olanın” sözü, zâtında değil de arazlarından 
birinde bilkuvve olan anlamına gelir.  yani bu anlam  
kastedilmediğinde  hareketi bakımından yetkinlik olduğu gibi zâtı  
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ve sûreti bakımından  Kastedilen şudur: Şayet bununla 
onun ilişeni bakımından bilkuvve olduğu kastedilmemiş de zâtı bakımından 
bilkuvve olduğu kastedilmişse bu, doğru değildir. Çünkü o, zâtı açısından 
bilkuvve değil, bilfiildir.  
Diğer deyişle onun bilkuvve oluşu, bir ilişen bakımından olduğundan sözü 5 

edilen bakış açısını dikkate aldık. Zira ifadeden ilk bakışta anlaşıldığı gibi 
onun zâtında bilkuvve oluşu kastedilseydi söz konusu bakış açısını dikkate 
almanın hiçbir anlamı olmazdı. Yazarın söylediğinin özü şudur: Söz konusu 
bakış açısı, kuvvenin zât bakımından değil, ilişen bakımından olduğunu 
ifade eder. Bu ise onun, söylediklerimizden sakınım oluşuyla çelişmez.  10 

[905] Yazar şöyle dedi:  onların iddialarına göre ezeli ve ebedî 
olan 

 hareket  
sona ulaşmak  Evet, konumlardan biri düşünüldüğü 
ve bu konumdan sonraki değil de önceki dikkate alındığında önceki hareket, 15 

o konuma nispetle birinci yetkinlik olur. Fakat bu son, gerçek değildir, yal-
nızca vehimdedir. Bu nedenle de hareketin mesafesi üzerinde bulunan sınır-
lardan birinin düşünülüp bunun kendisinden önce gelen hareketin sonu 
yapılması mesabesindedir. Oysa hiç şüphesiz tariften ilk anlaşılan şey, hare-
ketin sadece vehim bakımından değil, nefsü’l-emir bakımından da ilk yet-20 

kinlik olmasıdır.  

[906] [İmâm Fahreddîn Râzî] ’ta şöyle demiştir: “Hareketin 
tasavvuru, bu tarifte zikredilenden daha kolaydır. Çünkü akıl sahibi her 
insan, cismin hareketli oluşu ile sâkin oluşu arasındaki farklılığı idrak eder. 
Oysa hareketin tarifinde zikredilen şeyler, yalnızca zeki insanların tasavvur 25 

edebildiği şeylerdendir.” Bu eleştiriye şöyle cevap verilmiştir: Râzî’nin söyle-
dikleri, hareketin bir yönden tasavvur edildiğine ve onun cisimlerde meyda-
na geldiğine ilişkin tasdike delâlet etmektedir fakat onun hakikatinin tasav-
vur edildiğine delâlet etmemektedir.  

[907] İlk Muallim/Aristoteles ve takipçilerinin hareketin tanımı hakkında 30 

söyledikleri şeyler, 
 Buna göre Aristoteles öncesindeki filozof-

lar şöyle demiştir: Kuvveden fiile çıkış, ya ani olur ya da ani olmaz. İkincisine 
hareket denir. Dolayısıyla hareketin hakikati, yavaş yavaş veya ani olmaksızın 
yahut dereceli olarak kuvveden fiile geçiş veya çıkıştır ve bu ibarelerden her biri  35 



625

 

 

 



626  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

hareket tasavvurunu ifadeye elverişlidir.  onlardan sonrakiler 

 Hatta şeyin bir anın ardından diğer anda gerçekleşmesidir. 
Dolayısıyla derecelilik tasavvuru, anın tasavvuruna dayalıdır. Anın tasavvuru 
ise zamanın tasavvuruna dayalıdır. Çünkü an, zamanın bir ucudur. Aynı 5 

şekilde “yavaş yavaş”ın anlamı, dereceli oluşun anlamıdır. “Ani olmama”nın 
tasavvuru ise aninin tasavvuruna dayalıdır. Bu ise anda meydana gelmekten 
ibarettir. O halde hareket tarifinde bulunan şeylerin tahlili, zaman tasavvu-
runa varmaktadır. Zaman ise hareketin ölçüsünden ibarettir. Dolayısıyla 
tarif, kısırdöngüseldir. Yazar şu sözüyle buna işaret etmiştir: Dereceliliğin 10 

  

[908] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Önde gelen düşünürlerden biri bu 
eleştiriyi şöyle cevaplamıştır: Ani ve ani-olmama, dereceli ve yavaş yavaş 
olmanın tasavvurları, ilksel tasavvurlardır. Çünkü bunlar hakkında duyu 15 

yardım etmektedir. An ve zamana gelince bunlar, zihinde değil, varlıkta bu 
şeylerin sebepleridir. Dolayısıyla hareketin hakikatinin, tasavvuru ilksel olan 
bu şeylerle tarif edilmesi; sonra da hareketin, bu şeylerin varlıkta sebebi olan 
an ve zamanın tarifinde kullanılması mümkündür.” İmâm Râzî bu cevabın 
güzel olduğunu söylemiştir.  20 

[909]  yahut aynı anlama gelen 

 intikallerdir ve buna hareket adını vermezler, aksine oluş ve 
bozuluş adını verirler.  

25 

[910] Aristoteles’e göre  eşadlılıkla  
maksada  mesafenin 

 başlangıç ile son arasındaki mekânlardan 
 aksine her bir anda başka bir mekânda bulundu-

ğu  ve sıfattır ve “aracılık anlamında hareket” olarak adlandırılır. Bazen 30 

bu hareket şöyle ifade edilir: Cismin mesafenin varsayılan herhangi bir sınırına 
ulaşma anından önce ve sonra o sınırda bulunmayacak durumda olmasıdır;  
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cismin başlangıç ve son arasında varsayılan herhangi bir andaki durumunun 
o anı kuşatan iki andaki durumundan farklı olmasıdır. “An, öncelik ve son-
ralığın tasavvuru, zaman tasavvuruna dayalıdır ve zaman tasavvuru da hare-
ket tasavvuruna dayalıdır; dolayısıyla kısırdöngü gerekir” şeklindeki itiraz 
şöyle reddedilir: Yukarıda işaret ettiğimiz gibi bu şeyler apaçık olup tarife 5 

muhtaç değildir.  anlamdaki  dışta mevcut  Zira biz 
duyunun yardımıyla biliyoruz ki hareketli, başlangıç ve sonda kendisinde 
bulunmayan, aksine  bu iki uç arasında 

 özel bir duruma sahiptir. Kuşkusuz bu durum, yukarıda öğren-
diğin gibi, ansızın var olur, sona kadar devam eder ve hareketlinin, mesafe-10 

nin sınırlarına olan nispetlerinin farklılaşmasını gerektirir. Dolayısıyla o, zâtı 
bakımından sürekli; o sınırlara nispetleri bakımından akıcıdır. Sürekliliği ve 
akıcılığı sayesinde de hayalde yerleşik olmayan uzanımlı bir durum olarak 
düşünülür. İşte bu, daha önce geçtiği üzere, katetme anlamındaki harekettir.  

[911] Eğer şöyle denirse: Var olan hareket, mutlak aracılıktan ibaret 15 

olamaz. Çünkü o, tümel bir durumdur. Tümellerin ise dışta varlığı yoktur. 
Öyleyse var olan hareket, belirli bir sınırda bulunmadır. Bu bulunma, mesa-
fenin uzanımında bölünmeyen anlık bir şeydir. Onun ardından gelen ise 
ondan başkadır. Dolayısıyla hareket, anda var olan ve peş peşe gelen şeyler-
den bileşiktir. Bu takdirde mesafenin de bölünmeyen parçalardan bileşik 20 

olması gerekir. Oysa onlara göre bu yanlıştır.  

[912] Biz şöyle deriz: Aracılık manasında hareket, anda var olan ve za-
manın sürekliliğiyle birlikte o zamanın varsayılan her bir anında mevcut 
olması anlamında sürekli olan bir şeydir. Buna örnek, zamanda sürekli  
olmakla birlikte anda var olan bir aklıktır. Bu aklık, konu, zaman ve zaman-25 

dakilerin birliğiyle somutlaşmıştır. Buna göre sayı bakımından bir olan  
hareket, başlangıç ile son arasında aracılıktan ibaret olup bir şeyde bir za-
manda bir konuda bulunur. Mesafede belirli sınırlar varsayıldığında hareket-
li, o sınırlardan birine ulaştığında sözü edilen o aracılığa bir an ilişir ve bu 
aracılık, o ortada bulunma ve o sınıra ulaşma haline gelir. Bu ise onun birey-30 

sel zâtına ilave ve ona ilişen bir durumdur. Cisim o sınırdan çıktığında  
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onun somut zâtının ilişenlerinden biri zâil olur ve başka bir ilişen meydana 
gelir. Sonra bu ilişenlerin, peş peşe gelen iki ilişen arasında üçüncü bir ilişen 
varsayılması mümkün olmayacak şekilde peş peşe gelişi ancak mesafedeki 
noktaların ardı ardına sıralanmasıyla düşünülebilirler. Bu imkânsız olduğuna 
göre ilişenlerin peş peşe gelmesi de imkânsızdır.  5 

[913]  yönelmek ve aracılık etmek  hareketlinin tek 
bir mekânda  İster bu mekândan intikal etsin ister 
bu mekâna intikal etsin fark etmez. Mekândan intikale aykırı olmasının 
nedeni açıktır. Mekâna intikale aykırı olmasının nedeni ise şudur: Başlangıç-
tan sonra bir mekânda sâbit kalırsa başlangıç ile son arasında olmaz, sonda 10 

bulunmuş olur. 
 hareket,  intikal ettiği 

 Çünkü hareket ikinci mekânda oluşun kendisi 
yapıldığında o mekândan intikal edende sükûna zıt iken o mekâna intikal 
edende sükûna zıt değildir. Nitekim bu daha önce geçmişti.  15 

[914]  aracılık anlamında hareketin ve onun dışta var oluşunun 
 kendiliklerinde  bölünmeyen şeylere 

 Çünkü cisim cevher-i fertlerden bileşik olması durumunda hareket 20 

ettiğinde orada tek bir hareket ve tek bir hareketli olmaz, aksine o cevherler 
sayısınca hareketler ve hareketliler olur. Buna göre bir hareketli, bir cevher-i 
ferttir. Mesafe o cevherlerden oluşması ve bir cevherin, bir cevherden ona 
bitişik diğer cevhere intikal ettiğini varsaymamız durumunda kesinlikle ha-
reket meydana gelir ve orada başlangıç ile son arasında aracılık olmaz. Aksine 25 

orada birinci cevherde oluş ile ikinci cevherde oluştan başka hiçbir şey yok-
tur. Birinci cevherde oluş kesinlikle hareket değilken ikinci cevherdeki oluş, 
ikinci mekândaki birinci oluş şeklinde tarif edilen harekettir. Fakat cevher-i 
ferdin ve cismin ondan oluşmasının imkânsız olduğu söylenirse cisim bir 
mekândan diğerine intikal ettiğinde iki mekân arasında hareket yönünde 30 

bölünen bir uzanım bulunmalıdır. Bu uzanım, mesafedir. Buna göre  
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birinci mekân, o mesafenin başı, ikinci mekân ise sonudur. O mesafede 
hareketin ve mesafenin uzanımında bölünmeyen sınırlar varsaymak müm-
kündür. Bu sınırlar, nokta, çizgi veya yüzeyler olabilir. Fakat bunların peş 
peşe geldiğinin varsayılması mümkün değildir. Aksi halde mesafe ya bilfiil ya 
da bilkuvve bölünmeyen parçalardan oluşacaktır. Bu ise imkânsızdır. O 5 

halde mesafedeki hareketli, mesafenin başı ile sonu arasında özel ve şahsi bir 
duruma sahiptir. Bu durumun o sınırlara nispetleri, varsayılan anlar bakı-
mından farklılaşır. Bu anların peş peşe gelmelerinin varsayılması da 
imkânsızdır, aksine varsayılan her iki an arasında bir zaman vardır ve bu 
zamanda başka anlar varsayılabilir. 10 

[915] Hareketin  anlamı: 
 Bu, katetme anlamındaki harekettir  

Çünkü dışta var olması imkânsızdır. 
 hareketin 

 En açığı şöyle demektir: Hareketlinin mesafenin birinci parçasına 15 

nispeti zorunlu olarak ortadan kalkart. Dolayısıyla orada mesafenin başından 
sonuna uzanan bir şey kalmaz. Başka bir deyişle hareketli, sona ulaşmadığı 
sürece hareket bütünüyle varlık kazanmaz; ulaştığında ise hareket kesilir. Şu 
halde onun dışta kesinlikle varlığı yoktur.  

[916] Eğer şöyle dersen: Sona ulaştığında hareket, ulaşma esnasında o 20 

zamanın parçalarının birinde değil, bütününde var olmakla nitelenir.  
Ben şöyle derim: Tek bir şeyin kendinde dereceli olarak meydana gelmesi, 
mâkul değildir. Çünkü zamanın birinci parçasında meydana şey, ikinci par-
çada meydana gelenden başka olmalıdır. Zira varın, yokun aynısı olması 
imkânsızdır. Dolayısıyla orada birbirinden farklı olup peş peşe gelen ve yo-25 

kun vara bitişmesi imkânsız olduğundan birbiriyle gerçek anlamda bitişme-
yen şeyler vardır. Bu şeylerden her biri dereceli olarak değil, ansızın meydana 
gelir. O halde katetme anlamındaki hareketin dışta varlığı yoktur.  
onun zihinde bir varlığı vardır, çünkü hareketlinin terk ettiği  parçaya 

 hayalden  ulaştığı 30 

 Yani hareketlinin bir  
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terk ettiği mekâna bir de ulaştığı mekâna nispeti vardır. Onun birinci 
mekânda oluşunun görüntüsü hayalde resm olduğunda ve bu görüntü ha-
yalden gitmeden önce onun ikinci mekânda oluşunun görüntüsü hayalde 
resm olur. Bu durumda iki görüntü hayalde bir araya gelmiştir ve zihin, her 
görüntüyü uzanmış tek bir şey olarak algılar.  kitabın başında duyu-5 

nun yanılgıları işlenirken geçtiği üzere 
 uzanmış bir şey  bundan dolayı 
 Katetme anlamındaki hareket, düşen damla ve dönen şule derece-

sinde olmamıştır, çünkü hareketin iki görüntüsünün birleşmesi, ortak duyu-
da değil, hayaldedir.  10 

[917]  katetme anlamındaki hareketin tahkik ve tasviri hakkında  
söylediklerimizden 

 bir şey  Çünkü onun bu durumları kabu-
lü, tevehhüm bakımındandır. Zira uzanmış mevhum şey, kesinlikle bu du-
rumlarla nitelenir. 15 

 Bunun nedeni, ya daha önce geçtiği üzere zamanın ispatının esası, 
onun fazlalık, eksiklik, ölçme ve bölünmeyi kabulüdür ve o, bunları yalnızca 
tevehhümde kabul edebilir. Bu ise zamanın vehmî bir şey oluşunu engelle-
mez. Ya da zaman, filozoflar arasında tercih edilen görüşe göre, katetme 
anlamındaki hareketin ölçüsüdür. Bu hareketin varlığı bulunmadığına göre 20 

onun ölçüsünün de varlığı yoktur. Dolayısıyla bu, zamanın varlığına ilişkin 
delillere muarızdır. Bu nedenle o deliller, medlûllerini gerektirmezler. Deli-
lin tamam olmayışıyla kastedilen budur. Daha önce zaman bahsinde hareket 
ve zamandan mevcut olan şeyin, mesafenin uzanımında bölünmeyen bir 
durum olduğunu ve bu ikisinin hayalde o uzanımda bölünen hareket ve 25 

zamanı resmettiği anlatılmıştı. Oraya bak! 

[918] Bir grup düşünür şu görüşe vardı: “Hareketin bir kategoriye  
girmesinin anlamı, o kategorinin olduğu gibi devam etmesiyle  
birlikte derece derece hal değiştirmesidir. Dolayısıyla o kategori, o  30 

hareketin gerçek konusudur. İster o kategorinin konusu olan cevher,  
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o hareketle arazî ve tâbi olarak nitelenir diyelim isterse demeyelim fark et-
mez.” Fakat bu görüş yanlıştır. Çünkü mesela karalaşma, karalığın zâtının 
artması değildir. Zira karalık, artma esnasında yok olsa onda kesinlikle artma 
olmaz; şayet varlığını devam ettirse ve onda ilave bir sıfat meydana gelmese 
onda yine artma olmaz; onda ilave bir sıfat meydana gelse bu durumda deği-5 

şim, güçlenme ve hareket karalığın zâtında değil, sıfatında olur. Oysa varsa-
yılan bunun aksiydi.  

[919] Diğerleri ise şu görüşe varmıştır: Hareketin bir kategoride bulun-
masının anlamı, o kategorinin o hareketin cinsi olmasıdır. Bunlar şöyle de-
miştir: Mekânların kimisi sâbit kimisi ise akıcıdır. Nicelik, nitelik ve ko-10 

numda da durum böyledir. Buna göre bu cinslerden her bir cinsten akıcı 
olanlar harekettir. Bu durumda hareket, o cinsin bir türü olmaktadır. Fakat 
bu görüş de yanlıştır. Çünkü hareketin anlamı, konunun sıfatları açısından 
derece derece değişmesinden ibarettir. Kuşkusuz değişim değişen ve başkala-
şanın cinsinden değildir. Çünkü değişme, izafî bir hal iken değişen böyle 15 

değildir. Harekette değişen bu kategoriler olduğunda onlardan hiçbiri kendi-
sinde gerçekleşen değişimin cinsi olamaz. Doğrusu şudur: Hareketin bu 
kategorilerde olmasının anlamı, konunun o kategoriye ait bir türden yine 
ona ait başka bir türe veya bir sınıftan başka bir sınıfa yahut bir fertten başka 
bir ferde doğru hareket etmesidir.  20 

[920] Hareketin gerçekleştiği  Nitekim meşhur olan 
budur.  Hareket nicelikte  Çünkü 
nicelikteki hareket, ya artma ya da eksilme yoluyla olur. Artma yoluyla hare-
ket, ya bir şeyin eklenmesiyle olur ya da böyle olmaz. Eksilme yoluyla hare-
ket ise ya bir şeyin ayrılmasıyla olur ya da böyle olmaz.  25 

[921] 

 suyun hacmi küçüldüğünde 
 su tekrar ilk hacmine döndüğünde o parça veya ona eşit bir  30 

parça  Aksine suyun hacmi ondan herhangi bir  
ayrılma olmaksızın küçülmekte, sonra da herhangi bir eklenme olmaksızın 
artmaktadır. Böylece suda genleşme ve yoğunlaşma gerçekleşmektedir.  
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 başı dar  kesinlikle 
 ve dışardan hava temas etmeyecek şekilde başı parmakla kapatıldığı 

 Bu yolla, boyun kısmı uzun ve 
menfezleri son derece dar olan şişeleri gül suyuyla doldururlar.  girmenin 

 şişe emilerek ondaki havanın bir kısmının çıkarılıp çıkan kısmın 5 

yerinin boş kalması sûretiyle 
 onlara göre  havanın bir kısmını çıkarıp 

kalan  
dışarı çıkan havanın da yerini alacak şekilde  sudaki  

 o genleşen 10 

 veya doğası gereği emmeden önce sahip olduğu büyüklüğe dönmüş-
tür. 

 O halde burada hem genleşme hem de yoğunlaşma beraberce 
gerçekleşmiştir.  

[922] Genleşmenin ispatı hakkında zikrettiğimiz  15 

ve gerçekliğini  ama onun sebebine dair bilgi vermemekte-
dir.  birazdan öğreneceğin üzere imkân ve olabilirliğinin 

 Kendinde miktarı bulunmayanın ise 
bütün miktarlara nispeti eşittir.  unsurlarda olduğu gibi 

20 

 heyûlânın zâtı dışındaki sebeplerin  peş peşe gelen muhtelif 
 Heyûlâya daha önce 

sahip olduğundan daha büyük bir miktar geldiğinde genleşme, daha küçük 
bir miktar geldiğinde ise yoğunlaşma olur. Heyûlânın kendinde miktarsız 
olmasından  yani bütün cisimlerin birbirinin yerini 25 

alarak peş peşe kendisine gelen farklı miktarları etmesi 
 o miktara özgü olmasını gerektiren 

 başka miktara taşmaması  bazı cisimle-
rin,  belirli miktarı  belirli miktara 
özgü olması 30 

 Buna göre her bir feleğin bir maddesi vardır ve bu madde, diğer feleğin 
maddesinden hakikat bakımından farklıdır. Bu maddelerden her biri, bir 
kısım filozoflara göre, yalnızca özel bir miktarı kabul eder.  
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[923] Feleklerin maddesi yalnızca belirli miktarı kabul eder düşüncesi 
heyûlânın kendinde miktarsız oluşuyla çeliştiğinden ve kendinde miktarsız 
olanın, bütün miktarlara nispeti eşit olacağından yazar şu sözüyle bundan 
döndü:  heyûlânın durumu hakkında söylediğimiz  genleşme ve 
yoğunlaşmayı  mümkün kılan şeyin 5 

 ki genleşme ve yoğunlaşmanın bütün 
cisimlerde bulunduğu sübût bulsun. Aksine mümkün kılan şeyle birlikte 
sonucun gerçekleşmesini engelleyen bir maninin bulunması mümkündür. 
Buna örnek, feleklerin cisimlerindeki türsel sûretlerdir. Çünkü bunlardan 
her biri, kendi heyûlâsında bulunmayı ve belirli bir miktara sahip olmayı 10 

gerektirir. Bir diğer örnek, unsurlardan oluşan cisimlerdeki parçalılıktır. Zira 
parça, parça olduğu sürece onun miktarının cismin bütününün miktarına 
eşit olması imkânsızdır. Cisimden ayrıldığında ise bütünün miktarıyla nite-
lenmesi mümkündür. Halbuki onlara göre unsurların aksine feleğin parçala-
rında ayrılma mümkün değildir. Bu durumda onlar, denizden bir damlanın 15 

denizden ayrıldığında bütün denizin miktarına kabil olmasını mümkün 
görmekle yüz yüze kalırlar.  

[924]  Yani ci-
simden herhangi bir parça ayrılmadan onun hacminin eksilmesidir. Yoğun-
laşmanın varlığı ve nedenine delâlet eden şey yukarıda geçti.  20 

[925]  niceliksel hareketteki 
 birbi-

rinden  veya yabancı bir başka cismin 
 Buna örnek, şişirilmiş yündür. Büzüşme ise kabardıktan sonra sarılan 

yün gibi, aynı tabiata sahip parçaların, aralarındaki yabancı cismin çıkacağı 25 

şekilde birbirine yaklaşmasıdır. 
 yani kabarmaya genleşme adı ve büzüşmeye de yoğunlaşma adı 

verilir.  kabarma ve büzüşme  Zira 
parçalar, mekânsal hareketleriyle uzaklaştıkları ve yakınlaştıklarında onlarda 
birbirilerine olan nispetleri bakımından bir durum oluşur.  kıvam 30 

 genleşme  yoğunlaşma denir. İncelik ve kalınlık anla-
mındaki  genleşme ve yoğunlaşma   



641

 

 

 



642  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

Dolayısıyla bu ikisinden her birinin üç anlamı vardır. Üç anlamdan ikisi 
nitelik ve konum kategorilerindendir; biri ise nicelik kategorisinde bir  
harekettir.  

[926] 
5 

 Şişmanlama, söylenildiğine göre, 
cismin bütün taraflarında olmaz. Çünkü onunla uzunluk artmaz. Şişme ise 
tabii nispette olmaz.  

[927]  Buna göre erime, 
cismin bütün taraflarında ondan doğal bir nispette ayrılan şeyler sebebiyle 10 

cismin hacminin azalmasıdır.  

[928] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Büyüme ve erime, şişmanlama ve za-
yıflamayla karışabilir. Fark şudur: Büyümesi duran şey, şişmanlayabilir; yine 
büyümesi devam eden şey zayıflayabilir. Bunun tahkîki şudur: Artma, aslî 
parçalarda menfezler oluşturduğu, onlara girdiği, onların tabiatıyla benzeştiği 15 

ve aslî parçalar, bütün taraflara türün doğasıyla uyumlu şekilde tek bir nis-
pette itildiğinde bu, büyümedir. Yaşlı bir insan şişmanladığında onun aslî 
parçaları kurumuş ve katışlaşmış olduğundan gıda bunları parçalamaya ve 
bunlara nüfuz etmeye güç yetiremez. Bu nedenle de onun aslî parçaları, 
artma yönünde hareket edemez ve dolayısıyla büyümez. Fakat onun eti, 20 

artma yönünde hareket eder ve bu nedenle de bu, ette büyümedir. Fakat 
büyüme adı, aslî organların hareketine hastır.”  

[929] İmâm Râzî şöyle dedi: “Meşhur olan, büyüme ve erimenin nicelik-
sel hareketlerden olduğudur. Oysa bu, bana göre uzak bir ihtimaldir. Çünkü 
beslenendeki aslî ve artan parçalar, her biri de daha önceki miktarını koruya-25 

rak devam etmektedir. Evet, onların her biri, mekânında, konumunda veya 
niteliğinde hareket etmiş olabilir. Fakat bu, nicelikte hareket değildir.” 

[930] Buna şöyle cevap verilmiştir: Aslî parçaların miktarı büyüme esna-
sında daha önceki miktarından zorunlu olarak artmıştır. Çünkü artan parça-
lar, aslî parçaların gözeneklerine girmiş ve onlarla benzeşmiştir. Öte yandan 30 

aslî parçaların miktarı erime esnasında daha önceki miktarından azalmıştır. 
Bunu inkâr etmek, mükâberedir.  
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[931] Ben şöyle derim: Eğer artan parçaların girmeden sonra aslî parçala-
ra bitişmesi, toplamı kendinde tek bir bitişik haline getirecek şekilde ise 
doğrusu cevaplayanın söylediğidir, aksi halde İmâm Râzî’nin söylediğidir. 
Bil ki büyüme ve erime, niceliksel hareketlerden sayıldığında şişmanlama ve 
zayıflama da niceliksel hareketlerden sayılmalıdır. 5 

[932] Hareketin gerçekleştiği kategorilerin 
 terminolojideki 

 Buna göre cisim, bir nitelikten diğerine derece derece 
intikal etmiştir. Dolayısıyla burada iki şey bulunmalıdır. Birincisi, cismin bir 
nitelikten diğerine intikali; ikincisi ise bu intikalin ani değil, derece derece 10 

olmasıdır.  yani cismin bir nitelikten diğerine intika-
lini  Duyunun tanıklığıyla iki nitelik-
ten birinin diğerine dönüşmesi şeklinde idrak edilen  nitelikteki 
bir değişim ve dönüşüm değil, aksine söz gelişi soğukluk gibi 

 mesela sıcaklık gibi 15 

 Birinci nitelikle nitelenen ile diğer nitelikle nitelenen 
parçaların  cisimde 

 ve bunların nitelikleri  ve bun-
ların nitelikleri  Bu kimseler yani gizlenme ve 
açığa çıkma taraftarları şunu iddia etmişlerdir: Cisimlerde sırf yalın olan bir 20 

şey bulunmaz, aksine her cisim, bütün farklı tabiatlarla karışıktır, fakat bu 
tabiatlardan hangisi onda baskın ve açık ise onun adıyla adlandırılır. Cisim-
de bastırılmış durumdakinin cinsinden bir şey, baskın olan tabiatla karşılaş-
tığında bastırılmış durumdaki gizlenmekten çıkar ve baskına karşı direnmeye 
çalışarak açığa çıkar. O kimseler, bu görüşle istihâle ve oluş-bozuluşu inkâr 25 

etmeye tevessül etmişlerdir.  

[933]  görüş  son derece 

 yanlışlığına dikkatini çekiyor ve diyoruz ki, sıcak parçaların soğuk 
suda gizlenmesi doğru olsaydı  içindeki  30 
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 elini sokan kimsenin farklılığı algılayacağı şekilde 
 Oysa böyle bir şey yoktur. Çünkü 

kişi bazen suyun içini dışından daha soğuk bulmaktadır. 
 Bunu gözümüzle görürüz 

 onda gördüğümüz  ateşin  5 

Eğer o dağda söz konusu ateş parçalarının bir kısmı olsaydı onu yakardı.  
O halde onda ateşin meydana gelişi, gizlilikten açığa çıkma şeklinde değil, 
oluş yoluyladır.  

[934] Karışım görüşünü savunanlardan bir grup düşünür şu görüşe vardı-
lar: Mesela sıcak soğuduğunda sıcak parçalar onu terk eder. Onların bir kısmı 10 

ise şöyle demiştir: Ateş parçaları cisme dıştan girdikten sonra cisim sıcak hale 
gelir. Bir kısmı da şöyle demiştir: Cismin parçalarının bir kısmı ateşe dönüşür 
veya su parçalarıyla karışır. İşte bu grup, istihâleyi değil, oluş ve bozuluşu ka-
bul edenlerdir. Kavrayışlı bir kimsenin kolayca anlayacağı üzere bu görüşler de 
yanlıştır. O halde cisimlerin bir nitelikten diğerine intikalinin doğruluğu orta-15 

ya çıkmaktadır. Bu intikalin derece derece oluşuna gelince sanki onlar bu hu-
susta suyun yavaş yavaş ısınması gözlemiyle ikna olmuşlardır. 

[935] Bu kategorilerin 
 bu hareketiyle  

ki hareketi mekânsal hareket olsun. 20 

 Zira bu hareketle feleğin parçalarının kendisi dışındaki şeylere nispeti 
değişir. Bu şeyler ister kuşatan ister kuşatılan şeyler olsun fark etmez. Söz 
konusu nispet değişince bu nispet sayesinde meydana gelen durum da deği-
şir. İşte bu durum, konumdur. İbn Sînâ’nın sözleri, konumsal hareketi keş-
fedenin önceki filozoflar değil kendisi olduğunu vehmettirmektedir. Fakat 25 

durum böyle değildir. Zira Fârâbî ’de feleklerin hareketlerinin 
dairesel ve konumsal olduğunu söylemiştir.  

[936] Feleğin  mekânsal bir hareket olması 
 ve düşünmeyi gerektirir.  

[937] 30 

 aksine varsayımsal parçaları vardır.   
dışta varlığı bulunmayan şey dışta   
feleğin parçalarının hareketi, parça varsayımsal olmakla birlikte  
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 kuşatan ve kuşatılan 
durumundaki  Çünkü söz 
konusu yer değiştirme ve değişimin ilkesi, parçaların dışındaki şeylerle değil, 
bizzat o parçalarla kâimdir.  ki bu iki görüşten 5 

hangisinin doğru olduğunu göresin.  

[938] Eğer “ikinci görüşe göre feleğin parçalarından her biri, mekânsal 
olarak hareket ettiğinde feleğin de mekânsal olarak hareket etmesi gerekir” 
dersen ben şöyle derim: Parçaların mekânlarından hareket etmesinden onla-
rın toplamının da böyle olması gerekmez. Yıldızlara gelince bunlar, mekânın 10 

boyut olduğu görüşüne göre mekânsal olarak hareket ederler. Bir şeyin çev-
resinde dönen şeyin hareketi mekânsal bir hareket olup hiç şüphesiz bu ha-
reketle mekânlar değişmesine rağmen bu şeyin hareketine dairesel dendiği 
gibi yıldızların hareketlerine de dairesel denir.  

[939] Kategorilerden  mekânda hareket etme, 15 

 Kelâmcılar hareket dediklerinde 
bununla nukle adı verilen mekânsal hareketi kastederler. Bu anlam, dil ehli-
nin kullanımlarından da ilk anlaşılan şeydir. Yine kelâmcılar niceliksel ve 
niteliksel harekete değil de konumsal harekete bazen hareket derler.  

[940] Sonra hareket hususunda genel bir şüphe vardır. Bu şüphe şöyle 20 

denmesidir: Mekânda hareket eden şey, şayet mesafenin başından sonuna 
değin tek bir mekâna sahipse mekânda hareket etmiyordur, bilakis sâkindir 
ve tek bir mekânda durmaktadır. Yok eğer onun farklı mekânları varsa  
ya o mekânların birinde bir andan fazla durmaktadır ya da durmamaktadır. 
Şayet duruyorsa onun hareketi kesilmiştir. Durmuyorsa her bir mekânda 25 

yalnızca bir an durmaktadır. Kuşkusuz o anlık mekânlar, birbiri ardına gel-
mektedir. Çünkü bir zamanla bölündükleri ve o zamanda söz konusu 
mekânların hiçbiri bulunmadığında o mekânsal hareketin kesilmesi gerekir. 
O mekânlar peş peşe geldiklerine göre anlar da peş peşe gelecektir. Halbuki 
bu, filozoflara göre yanlıştır.  30 
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[941] Aynı şekilde niceliksel, konumsal ve niteliksel hareket hakkında da 
böyle söylenir ve bu sorundan kurtulmanın yegane yolu şöyle demektir: 
Mekânda hareket eden şey, mesafenin başından sonuna değin süregiden tek 
bir mekâna sahiptir. Bu mekân, onun başlangıç ile son arasında bulunması-
dır. Fakat o, istikrarlı değildir, aksine mesafenin sınırlarına nispeti değişmek-5 

te ve sınırlarının çoğalmasına bağlı olarak çoğalmaktadır. Nasıl ki mesafenin 
sınırları varsayımsal olarak çoğalıyorsa mekânlar da varsayımsal olarak ço-
ğalmaktadır. Nasıl ki mesafede birbiriyle buluşan ve aralarında hiçbir mesafe 
bulunmayan iki sınır varsaymak mümkün değilse aynı şekilde o süregiden 
mekânda da birbiriyle bitişik iki mekân varsaymak mümkün değildir. Aksine 10 

o süregiden mekânda varsayılan her iki mekân arasında başka mekânlar  
varsaymak mümkündür. Nitekim bir çizgi üzerinde varsayılan iki nokta 
arasında başka noktalar varsaymak mümkündür. Bu durumda ne anların  
peş peşe gelmesi ne hareketin kesilmesi ne de hareketlinin sâkin olması gere-
kir. Aynı şekilde tek bir kararsız nitelikte hareket eden şey için de böyle  15 

söyleriz. Onun için varsayılan her bir anda başka bir varsayılan nitelik ola-
caktır. O kararsız nitelikte iki bitişik nitelik varsayılması mümkün değildir, 
aksine nasıl ki zamanda varsayılan her iki an arasında başka anların varsayıl-
ması mümkünse o nitelikte varsayılan her iki nitelik arasında da başka nite-
liklerin varsayılması mümkündür. Dolayısıyla söz konusu mahzurların hiçbi-20 

ri ortaya çıkmaz.  

[942] 
 başka sûretle  Fakat bu değişim ilerde geleceği gibi tedrîcî  

değil, anlıktır. Dolayısıyla da cevherde hareket kabilinden değil, oluş ve  
bozuluş kabilindendir. Sûretin değişmesini  ve  25 

şöyle demiştir: Cevherlerde ne oluş ne de bozuluş vardır. Cevherde gerçekle-
şen değişim, onun sûretlerinde değil niteliklerindedir. Böylece bu kelâmcı, 
oluşu inkâr ederken  kelâmcı 

 ve bu tek unsur  unsurlar 
 yani farklı derecelerde kıvamın kalınlaşması  bu unsurdan 30 

meydana gelmiştir. Buna göre hava, ateşe nispetle yoğundur, su havadan 
daha yoğun ve toprak da sudan daha yoğundur. 

 yani kıvamın incelmesi  ondan 
oluşmuştur.  tek unsur, sözü edilen iki unsur   
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Bu aradaki unsur ise ya su ya da havadır. 
 ondan oluşmuştur. Buna göre o tek unsurun su olduğu 

varsayılırsa toprağın oluşumu yoğunlaşmayla, diğerlerinin oluşumu ise gen-
leşmeyledir. Onun hava olduğu varsayılırsa ateşin oluşumu genleşmeyle ve 
diğerlerinin oluşumu yoğunlaşmayladır. Temel işlevi gören bu unsurda bu-5 

lunan unsursal  yani yoğunlaşma ve genleşmenin 
bütün mertebelerinde  Dolayısıyla değişim kesinlikle 
sûretlerde değil, niteliklerdedir.” 

[943]  bu kelâmcının görüşünü  
İlerde öğreneceğin gibi daha sonra  cisimlerden 10 

 yani sûretin yerini başka bir sûrete bırakmasına 
 cismin mekânından çıkışını gerektiren 
 tümel olumlu, düz döndürmeyle 

 O halde 
bir kısım cisimlerde sûretlerin değişmesi sübût bulmuş ve bunun imkânsız 15 

olduğu görüşü çürümüştür.  

[944]  Mesela su gibi unsurlardan oluşan 
 bu cismin  mekânının parçalarından belirli 
 o parçanın  bulunmanın o parçanın sûretine 

dayanması  o sûret  20 

Çünkü o bulunmanın, sûret olması bakımından sûretin zâtına dayanması 
mümkün değildir. Zira biz, sûret bakımından eşit parçaların farklı 
mekânlarda bulunduğunu gözlemliyoruz. Yine o parçayı o mekâna taşıyan 
bir taşıyıcıya dayanması da mümkün değildir. Çünkü taşıyıcı olmadığını farz 
ettiğimizde unsurun parçaları, kendi mekânlarında bulunmuş olacaktır. Bu 25 

takdirde onların o mekânlarda bulunması için bir sebep olmalıdır. Oysa söz 
konusu belirli parçanın, oluşumunun başlangıcında, bir mekânda bulunmuş 
olmasından başka bir sebep yoktur. Bu parçanın fâilden meydana gelmesi, o 
mekânda gerçekleşmiş ve bundan sonra da sûretin gereği olarak o mekânda 
bulunmaya devam etmiştir. O parça, bu sûretle aynı durumda olan başka bir 30 

sûreti giyinmesi nedeniyle oluşumun başlangıcında o mekânda bulunmuş-
tur. Böylece sonsuza dek gider.  
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[945]  Eğer asıl önerme hâricî önerme olarak alınmışsa 
bunun doğruluğunu men ederiz. Çünkü bize göre konunun varlığı bulun-
mamaktadır. Dolayısıyla döndürmenin doğru olması gerekmez. 

 hakikidir.  döndürmenin hakiki olarak doğruluğundan 5 

 hâricî tikel olumlu, hakiki tikel olumludan 
 Daha özelin doğruluğu ise daha genelin doğruluğunu gerektirmez. 

 Yani söz konusu açıklama, dışta oluş ve bo-
zuluşa konu olabilecek bir cismin var olduğunu ifade etmez. Zira hakiki tikel 
olumlu, senin iddia ettiğin hâricî tümel olumsuzla birlikte doğru olabilir.  10 

[946] 
 Çünkü parçaları mekânlarına tahsis eden şeyin, ayrık bir  

şey olması mümkündür. Bunun hepsine nispetinin eşit olduğunu da  
men ediyoruz. Zira ayrığın, o parçalardaki söz konusu tahsisi gerektirecek 
şekilde birden çok olması mümkündür. O halde bu iki gerekçeden hiçbiri 15 

güvenilir değildir. 

[947] Oluşu ve bozuluşun reddini çürütmekte 
 Çünkü tecrübe ve gözlem, unsurların bir kıs-

mının diğerine dönüştüğünü göstermektedir.  dördüncü 
mevkıfte  20 

[948]  “sûretin başka bir sûretle değişmesi tedrîcî olamaz ve dolayı-
sıyla hareket değil, oluş ve bozuluştur” düşüncesini açıklamak amacıyla  

 tıpkı hareketin gerçekleştiği niteliklerde olduğu gibi 
sûretin mahallinin, taşıdığı sûretten daha güçlü olan başka bir sûrete doğru 
hareket etmesiyle  sûretin mahallinin taşıdığı sûretten daha zayıf 25 

bir sûrete hareket etmesiyle  Aksine sûretler, sûret mahallinin yavaş 
yavaş başka bir sûrete intikal etmesiyle gerçekleşen tedrîcî intikali hiçbir 
şekilde kabul etmez. İster bu başka sûret daha güçlü ister daha zayıf olsun 
fark etmez.  artma ve eksilmenin hatta tedrîcî intikâlin 

 kendisinden intikal edilen cevherin 30 

 yani artma ve eksilme sûretin zâtında değildir, gerekleri ve 
sıfatlarındadır.  
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[949] Eğer “onun şahsı, varlığını sürdürmüşse” denilseydi daha kapsamlı 
olurdu. Onun türü veya şahsı varlığını sürdürememişse bu, sûretin yokluğu-
dur, ne artması, ne eksilmesi ne de ondaki harekettir. Çünkü onun ardından 
başka sûretin meydana gelmesi gerekir. Bu bağlamda deriz ki, birbiri ardına 
gelen o sûretlerde şayet bir andan fazla var olanlar varsa sûretteki hareket 5 

durmuştur, aksi halde onların tamamının varlığı anlıktır. Bu durumda sûret-
ler herhangi bir fasıla olmaksızın ardı ardına gelmişse anlar da peş peşe gel-
miştir. Eğer birbiri ardına gelen iki sûret arasında sözü edilen anlık sûretler-
den yoksun bir zaman varsa hareket kesintilidir.  

[950] Bu delil, nitelik ve diğer kategorilerdeki hareketle nakzedilmiş ve 10 

ona şöyle cevap verilmiştir: Nitelikler ve diğer arazlar olmaksızın konunun 
varlığını sürdürmesi mümkündür. Dolayısıyla konunun söz konusu arazlar-
dan yoksun olmasından, hareketli olduğu durumda hareketlinin bulunma-
ması gerekmez. Evet, bu, hareketli peş peşe gelen sûretlerden yoksun kaldı-
ğında gerekir. Çünkü sûretteki hareketli, ya cisimdir ya da maddedir. Cisim 15 

ve maddeden herhangi biri ise sûretsiz bir varlığa sahip değildir. Hareketli-
nin hareket ettiği esnada yok olması bedîhî olarak imkânsızdır.  

[951] Ancak bu nakz sorunludur. Çünkü burada başka imkânsızlık daha 
gerekli olur. O da şudur: Konu, bir zamanda mesela peş peşe gelen nitelik-
lerden yoksun olduğunda, daha önce söylediğimiz gibi, onun bu zamanda 20 

nitelikte hareketi yoktur. Çünkü hareket, hareketlinin ortadan kalkmasıyla 
ortadan kalktığı gibi hareketin bulunduğu şey ortadan kalktığında da orta-
dan kalkar. Hatta orada varlığı anlık olan niteliklerin bulunması gerekir ve 
bu niteliklerin hiçbiri, o anlar arasında gerçekleşen zamanlarda var olmaz. 
Böylesi bir şey hareket olarak adlandırılırsa hareket, zamana örtüşmez ve 25 

onun bölünmesiyle bölünmez.  

[952] Oysa filozoflar, hareket, zaman ve mesafenin her biri diğerinin  
bölünmesiyle bölüneceği ve birinin bir parçasının diğerinin bir parçasının 
karşısında yer alacağı şekilde örtüştüğünü belirtmişlerdir. O halde  
böylesi, hareket olamaz. Çünkü hareketin gereğine sahip değildir. Bu sorun-30 

dan kaçmanın yegane yolu daha önce geçen şu şeydir: Mesela nitelikte  
hareket eden şey, daha önce öğrendiğin gibi, hareketinin başı ile sonu  
arasında tek bir akıcı niteliğe sahiptir. Mahal şahsî varlığını sürdürmekle 
birlikte mahallindeki fertlerinin değiştiği böylesi akıcı hal, araz  
olmalıdır. Çünkü bu hal olmaksızın onun mahalli var olmaktadır. Şu halde  35 
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mahallerini kâim kılan sûretlerde hareket olduğu düşünülemez. 
 kendisiyle kâim olduğu hareketlinin  hiç kuşkusuz hareketli 

olduğu zamanda  Çünkü 
madde ancak belirli bir sûretle belirli bir zât olarak meydana gelir. Dolayısıy-
la o, ancak hareketin başından sonuna değin belirli bir sûrete sahip oldu-5 

ğunda hareket edebilir. Bu durumda maddenin sûrette hareket etmesi zorun-
lu olarak imkânsızdır. 

[953] Bazen şöyle denir: Maddenin şahsıyla meydana gelmesi, tek bir be-
lirli sûretle değil, peş peşe gelen sûretlerle olur. Dolayısıyla onun hareketinin 
imkânsız olması gerekmez. Buna şöyle cevap verilir: Madde, o sûretlerden 10 

biriyle meydana gelmiş bir zâttır ve başka bir sûretle birlikte ise birinci  
zâttan başka, meydana gelmiş bir zâttır. Meydana gelmiş o zâtlardan herhan-
gi biri ne hareket ne de bir halden diğerine geçiştir. Dolayısıyla kesinlikle 
hareket yoktur. Bu cevap, gördüğün gibi, heyûlânın yalnızca bilkuvve  
bir şey olup ancak belirli bir sûretle var olabileceği üzerine kuruludur. Zira 15 

filozoflara göre heyûlânın birliği, çoğalması, bitişikliği ve ayrılığı sûrete tâbi-
dir. Eğer heyûlâ zâtında bilfiil meydana gelmiş olsaydı böyle olmazdı. Bu 
tartışmaya açıktır.  

[954]  düşünülür 
20 

  
Yani görelilik, harekette hatta mutlak olarak değişimde iliştiği şeye bağlıdır. 
Çünkü iliştiği şeyde değişiklik olmadan görelilik değişseydi kendi başına 
düşünülürdü. Buna göre şayet görelilik, dört kategorilerden birine ilişseydi 
ondaki hareket, o kategoriye tâbi olarak gerçekleşir. Nitekim bir suyun  25 

başka bir sudan daha sıcak olduğu ve onun sıcaklığı diğerinin sıcaklığından 
daha zayıf oluncaya dek nitelikte hareket ettiği farz edildiğinde bu su,  
bir görelilik türünden yani daha güçlü olmaktan diğer görelilik türüne yani 
daha zayıf olmaya tedrici olarak geçmiştir. Bu durumda cisim, göreliliğin 
gerçek ilişenindeki yani nitelik kategorisine giren sıcaklıktaki hareketine  30 

tâbi olarak görelilikte hareket etmiştir. Aynı şekilde daha yüksek bir 
mekânda bulunan, sonra daha aşağı bir mekâna gelinceye dek mekânda ha-
reket eden veya başka bir cisimden daha küçük büyüklüğe sahip olan, sonra  
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ondan daha büyük miktara ulaşıncaya dek nicelikte hareket eden yahut en 
üstün konumunda bulunan, sonra en düşük konumuna ininceye dek hareket 
eden cisim de böyledir. Bu durumlarda da cisim, bir görelilikten diğerine 
tedricen ve göreliliğin iliştiği şeydeki hareketine tâbi olarak geçmektedir. Bu 
göreliliklerin tâbi oldukları şeyler kendiliklerinde değişmesine rağmen onla-5 

rın olduğu gibi kalması düşünülemeyeceği gibi göreliliklerin tâbi olduğu 
şeyler olduğu gibi kalmasına rağmen cismin bu göreliliklerde intikal ve deği-
şimi de düşünülemez. Çünkü daha önce öğrenmiştin ki, göreliliğin iliştiği 
şeyde herhangi bir değişim yokken görelilik kendinde değişseydi o, kendi 
başına düşülebilirdi.  10 

[955] Bu delil aynıyla diğer nisbî arazlarda da geçerlidir. Zira diğer nisbî 
arazlar da kendi başlarına düşünülemezler. Fakat bu delil, mekânda oluş ve 
konum kategorisiyle nakzedilir. Çünkü mekânda oluş ve konum, nisbî araz-
lardan olmakla birlikte bunlardaki hareket, herhangi bir şeye tâbi olmaksızın 
gerçekleşir. Bu takdirde şöyle deriz: Konunun bir göreliden diğerine tedricen 15 

geçmesi niçin mümkün olmasın? Çünkü onun kendi başına düşünülemiyor 
oluşu, bununla çelişmez. 

[956]  İbn Sînâ ’ta şöyle demiştir: “Onun 
cisimdeki varlığı, hareketi izler. Yani zamanda oluş, hareket vasıtasıyla cisme 
ilişir. Zira hareket ve değişime konu olmayan şeyin zamanda olması düşünü-20 

lemez.  Çünkü onda hareket ger-
çekleşseydi harekete tâbi olmazdı.” Buna şöyle itiraz edilmiştir: Zamanda 
oluşun, hareketin bir türü aracılığıyla cisme ilişmesi, cisimde ise hareketin 
başka bir türünün gerçekleşmesi mümkündür.  

[957] Yine ’ta şöyle denilmektedir: “Her hareket, zamanda oluş 25 

içindedir. Bu durumda eğer zamanda oluşta da bir hareket olsaydı zamanda 
oluşun da başka bir zamanda oluşu bulunurdu. Oysa bu imkânsızdır. Zira 
bu, zamanın bir zamanının olmasını gerektirir.” Buna şöyle itiraz edilmiştir: 
Zamanda oluşun zamana ilişmesi, tıpkı öncelik ve sonralığın ilişmesi gibi, 
başka bir zaman nedeniyle değil, zamanın zâtı gereği olabilir. 30 

[958] İbn Sînâ  şöyle demiştir: Öyle görünüyor ki  
zamanda oluştaki intikal, anlıktır. Çünkü 

 Bunun nedeni şudur: Zamanın parçaları  
birbiriyle bitişiktir ve bu parçalar arasındaki ortak ayrıcı, andır. Bir  
anda ortak iki zaman farz edildiğinde o andan önce, konunun zamanda  35 

oluşu birinci zamana kıyasla devam etmekte iken o andan sonra,  
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konunun zamanda oluşu ikinci zamana kıyasla devam etmektedir. O an, 
birincinin varlığının sonu iken ikincinin meydana gelişinin başlangıcıdır. 
Dolayısıyla intikalde tedrîcîlik yoktur. Bu açıklamaya şu eleştiri yönelir: 
Mesafenin parçaları arasındaki ayrıcı, bölünmeyen sınırlardır. Bu durumda o 
parçaların bir kısmından diğerine intikal de anlık olacaktır. Fakat aralarında 5 

bölünen bir mesafe bulunan iki mekân farz ettiğimizde birinden diğerine 
intikal, tedrîcî olur. Dolayısıyla sabah ve akşam gibi aralarında zaman bulu-
nan iki zamanın birinden diğerine intikalde de durum aynıdır. Bu intikal 
anlık değil, tedrîcî olur.  

[959] Sonra İbn Sînâ ’da şöyle demiştir: “Öyle görünüyor ki, za-10 

man oluşun durumu, şu hususta göreliliğin durumu gibidir: Zamanda oluş-
taki intikal, nicelik ve nitelik gibi başka bir şeydeki intikale tâbidir. Buna 
göre değişim önce o şeyde gerçekleşir ve zaman da bu değişimin gereği olur. 
Böylece birinci şey sebebiyle zamanda değişim olur.”  

[960] Yazar şu sözüyle buna işaret etmiştir:  başka bir şeye 15 

tâbi olmak sûretiyle hareketi kabul etmede 
 ve dolayısıyla kendi başına ne düşünülür ne de değişe-

bilir. Bu görüşteki sorunu öğrenmiştin.  

[961]  Bu da değişim ve süreklilik hususunda iliştiği 
şeye tâbi nisbî bir kategoridir.  20 

[962] 
 bu düşünürün görüşü 

 Mesela 
 Çünkü 

soğuma soğukluğa doğru yöneliş iken ısınma sıcaklığa doğru yöneliştir. Tek 25 

bir şeyin ise tek bir zamanda iki zıdda yönelmesi imkânsızdır. Isınma sürekli 
olmadığına göre soğuma ancak ısınma durduktan sora var olabilir. 

 tıpkı birbirine zıt iki mekânsal hareket arasında olduğu gibi 
 Şu halde orada ısınmadan soğumaya doğru 

kesintisiz bir şekilde devam eden bir hareket yoktur. Isıtma ve soğutmada da 30 

durum böyledir.  
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[963] Bir kimse şöyle diyebilir: Isınmanın güçlülük ve zayıflık bakımın-
dan muhtelif dereceleri vardır. Buna göre ısınan şey bir dereceden daha zayıf 
bir dereceye intikal edebilir ve böylece yavaş yavaş soğuma derecelerinden 
birine ulaşabilir. Bu durumda ne iki zıdda yöneliş ne de hareket edildiği 
esnada hareketin kesilmesi gerekir, aksine hareket, bittiğinde kesilir.  5 

[964]  hareket, başka şeylerdeki 
 Çünkü bu ikisi de nisbî bir hal olup süreklilik ve değişimde müstakil 

değildirler. Dolayısıyla o ikisindeki hareket, 
 tâbidir. Bunun 

nedeni şudur: Azim yavaş yavaş tükenebilir; tabiat da böyle olabilir; alet de 10 

aynı şekilde yorulabilir. Bütün bu formlarda durum önce irade veya tabiatta 
yahut alette tedricen değişir, sonra bu değişimi fâillikteki tedrîcî değişim 
izler. Kâbile gelince onun fiilin tamamına yönelik kabul ve istidâdı yavaş 
yavaş azalabilir. Bu durumda hareket önce onda gerçekleşir ve onu fâillikteki 
hareket izler. Sen, etkideki değişimin etkilenmedeki değişimi gerektirdiğinin 15 

ve dolayısıyla her iki kategorideki hareketin de tâbi olarak gerçekleştiğinin 
farkındasın. 

[965]  cisimlik  20 

 ve cisimlerin sükûnu  
imkânsız olurdu. Çünkü şeyin tek başına zâtının gereği, şey devam ettiği 
sürece devam eder.  bütün   
cisimlerin tamamını kuşatmayıp bir kısmına  Zira bir kısım  
cisimler dâima sâkindir.  cisimliğin neden olması durumunda  25 

bütün cisimlerin doğal hareketin 
 Çünkü doğal hareketlerin yönleri farklıdır. Bir  

kısım doğal hareketler yukarıya doğru, bir kısmı da aşağıya doğrudur. Bu  
iki delil, cisimliğin bütün cisimler arasında ortak olduğuna dayalıdır.  
Bunun eleştirisi ilerde gelecektir.  cisimliğin nedeni olduğu hareket 30 
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 meydana geldiği  hareketin nedeni olan 
 ma‘lûlün illetinden 

 cisim 
 aynı anda  zorunlu olarak 5 

  

[966] Doğal hareketin nedeni tek başına 
 ve süreklidir.  zâtı nedeniyle gerektiği 

 Çünkü daha önce öğrendi-10 

ğin gibi hareket, yenilenir ve kesintilidir. Ayrıca doğa devam ettiği sürece 
hareketin devam etmesi gerekir ki bu durumda doğası gereği hareket eden 
cisimlerin durması imkânsız olur. Bu takdirde hiçbir mekân doğal olamaz. 

 yani doğal hareketin nedeni, kendisiyle 
uyumlu olmayan bir halle birlikte olan doğadır. Çünkü bu hal, 15 

 ya yukarı fırlatılan taş gibi bulunduğu mekânı ya zorla ısıtılan 
su gibi bulunduğu niteliği ya hastalık nedeniyle eriyen şey gibi bulunduğu 
niceliği  Doğayla uyumsuz olan bütün bu durumlar 
devam ettiği sürece, doğa cismi uyumlu duruma ulaştırmak için hareket 
ettirir ve hareketin parçaları da amaçlanan duruma yakınlık ve uzaklığa göre 20 

farklılaşır. Doğa cismi uyumlu hale ulaştırdığında doğal hareket kesilir. 
Çünkü doğal hareketin illetinin iki parçasından biri yani uyumsuz halle 
birliktelik ortadan kalkmıştır. Filozoflar böyle demiştir. 

[967] Onlara şu eleştiri yönelir:  amaçlanan 
 Çünkü gayenin farkında olmak gerekir 25 

ki o, amaçlanabilsin. Buna göre kendisiyle birlikte farkındalığın bulunmadığı 
doğal hareket, uyumluyu talep olamaz. Doğanın bir amacı olmayınca geriye 
onun, kendisiyle uyumlu olmayan halle beraber hareketi gerektirmesi kal-
maktadır.  doğal 

  30 

[968] Bazen şöyle cevap verilir: Gayenin varlığı, farkındalık ve iradeye 
dayalı değildir. Bu cevabın özlü anlatımı şudur: Fiilin peşi sıra onun özü 
gereği bir şey gelirse bu şeye gaye denir. Şayet bu gayenin, fâilin bu fiili 
yapmaya teşebbüs etmesinde bir katkısı varsa ona fâile kıyas garaz denirken  
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fiile kıyasla gaye illet denir. Bu durumda farkındalığa ihtiyaç duyan şey, gaye 
değil, gaye illettir. Zira gaye herhangi bir farkındalık olmaksızın meydana 
gelmiştir. Çünkü bazı mekânların cisimlerin bir kısmına uyumlu olmasında 
yadırganacak bir şey yoktur. Dolayısıyla cismin kendisiyle uyumlu mekânı-
nın dışında olduğu varsayıldığında onun doğası20 uyumlu mekânına doğru 5 

hareketi gerektirir ve bu hareket, farkındalık ve iradeye dayalı irâdî bir talep 
değil, o mekâna yönelik doğal bir talep olur. Nitelikler, nicelikler ve bunla-
rın bir kısmının yalnızca bir kısım cisimlerle uyumlu olduğu hakkında da 
aynı şeyi söyleriz.  

[969] Doğal hareket hakkında söylenen 10 

 nefis  ve sürekli  Bu 
nedenle tek başına nefis, yenilenen ve sâbitesi bulunmayan hareketin nedeni 
olamaz. Nefis, nefis sahibi cisimlerin tek bir türünde farklılaşmaz. Oysa irâdî 
hareket o türde hatta türün bir ferdinde farklılaşır.  

[970]  nefiste meydana gelen 15 

 Tümel 
tasavvurdan kaynaklanan irade de böyle tümel olup hareketin tikellerine 
nispeti eşittir. Dolayısıyla nefsin tasavvuru ve iradesi tümel iken o tikellerden 
hiçbiri nefisten çıkamaz.  irâdî hareketin  tikel iradeleri doğu-
ran 20 

  

[971] Filozoflar demiştir ki bir mekâna yönelik ihtiyârî hareket, o hareke-
tin toplamına ilişkin iradeyi izler. Sonra o hareketin gerçekleştiği mesafede bu 
mesafenin tikel parçalarına bölünmesini sağlayan tikel sınırlar varsayılabilir. 
Buna göre hareketli, hareketin toplamına ilişkin iradeden sonra belirli bir sınır 25 

tahayyül etme ihtiyacı duyar. Bu tahayyülden tikel bir irade doğar. Bu irade, 
mesafenin o sınırla bölünen parçasının katedilmesine ilişkindir. Böylece ardı 
sıra irade ve hareketi getiren tahayyüller peş peşe gelir ve nefisteki iradeler  
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ile mesafedeki hareketler bitişir. Tahayyülün kesildiği varsayılacak olsa irade 
ve hareket de kesilir. Zorlamalı hareketin nedeni ise zorlayıcının hareketlide 
meydana getirdiği güçtür.  

[972]  hareketin 5 

 Çünkü hareket mümkün bir şey olup onun 
meydana gelmesi için fâil neden gerekir.  hareketin 

 Zira hareket, bir arazdır ve kendisini taşıyacak 
bir mahalle ihtiyaç duyar.  hareketin  
yukarıda anlatılan dört  10 

hareketin  hareketin 
 yani hareketin bilfiil başlangıç ve so-

nun bulunmasını gerektirmesi, ancak  dairesel 
hareketinde bilfiil başlangıç ve son  Çünkü 
orada hareketin başı veya sonu olacak bir konum ancak varsayımda olabilir. 15 

Nitekim bu, daha önce geçmişti. 
 Hareketin bu dört şeyi ge-

rektirmesi bir halden diğer hale tedrîcen intikal olması bakımındandır.  

20 

[973] Biraz önce 
 bu altı şeyin , başka şeye 

değil. Hareketin  birlik bahislerinde geçtiği gibi 
 açıklanması 

 25 

 

[974]  hareketin 
 arazın  de 

 şahıs bakımından bir olan 
 Yine şahsî birlikte hareketin  yani 30 

kategorinin  tek bir  mesafe katettiği esnada  
 istihâle, büyüme ve 

mesafe katetmeden  başlı başına   
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Burada hareket mahal birliğine rağmen çoğalmıştır,  hareketin 
 cins bakımından  ve bu farklılık, ilerde geleceği üzere ha-

reketin de cins bakımından farklılığını gerektirmiştir.  bir şeye, 
meyvedeki 

 Bu durumda hareket, bulunduğu şeyin tür bakımından farklılaşma-5 

sı nedeniyle çoğalır. Her ne kadar bu türler tek bir cinse girse de –ki bu cins, 
duyulur niteliktir- durum böyledir. Hatta şöyle deriz: Mesafe ve mesafe 
hükmündeki şey, şahıs bakımından farklılaştığında hareket de şahıs bakı-
mından farklılaşır. Çünkü bir mesafedeki hareket, başka bir mesafedeki ha-
reketten kesinlikle farklıdır.  10 

[975]  yani hareketin bulunduğu şeyin birliğini 

 Dolayısıyla hareketin 
birliği, bulunduğu şeyin birliğine tâbidir. Hareketin bulunduğu şeyin birli-
ğini şart koşmak ise o ikisinin birliğini şart koşmayı gereksiz kılmaktadır. 15 

Hareketin şahsî 

 belirli bir başlangıç ile belirli bir son arasındaki 

 bazen 20 

 bazen de  
Dolayısıyla her ikisi de belirli olan aktan karaya hareketin bu tarzlarda düşü-
nülmesi mümkündür. Bu durumda hareket, bulunduğu şeyin çoğalması ne-
deniyle çoğalmakla birlikte başlangıç ve son bir olur. Cisim belirli bir başlan-
gıçtan belirli bir sona bazen doğrusal olarak bazen de döngüsel olarak gittiğin-25 

de de durum böyledir. Şu halde ortaya çıktı ki, hareketin kendisinden ve 
kendisine olduğu şeylerin birliği, hareketin bulunduğu şeyin birliğini dikkate 
alma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Fakat hareketin bulunduğu şeyin birliğini 
dikkate almak, o ikisinin birliğini dikkate almayı gereksiz hale getirir.  

[976] Bir kimse şöyle diyebilir: Zamanın birliği dikkate alınmadığında ne 30 

hareketin bulunduğu şeyin birliği, hareketin kendisinden ve kendisine olduğu 
şeyin birliğini gerektirir ne de bu ikisinin farklılığı, hareketin bulunduğu şeyin 
farklılaşmasını gerektirir. Çünkü tek bir cisim tek bir mesafede bazen yükselerek 
bazen de düşerek hareket eder. Zamanın birliği dikkate alındığında ise o ikisinin 
birliği, hareketin bulunduğu şeyin de birliğini gerektirir. Hareketin birliğinde  35 
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 Zira yokun iade edilebileceği mümkün görülür-
se bir zamandaki hareketin başka bir zamandaki hareketin aynısı olması 
mümkündür. Böylece ortaya çıkmaktadır ki hareketin şahsî birliğinde konu-5 

nun şahıs olarak birliği, zaman birliği ve hareketin bulunduğu şeyin birliği 
zorunludur. Bunun birliği, o ikisinin birliğinin gereği değildir. Çünkü daha 
önce geçtiği gibi tek bir cisimde tek bir zamanda istihâle, büyüme ve mesafe 
katetme gerçekleşir. Bu üçü bir olduğunda başlangıç ve son da bir olur ve 
hareket, kesinlikle şahıs bakımından bir olur. Şayet mahal ve zaman birliği-10 

nin yanı sıra o ikisinin birliği dikkate alınsaydı bu yeterli olurdu ve daha 
önce işaret ettiğimiz gibi hareketin bulunduğu şeyin bir olması gerekirdi. 
Fakat bu üç şeyin dikkate alınması, söz konusu dört şeyin dikkate alınma-
sından evlâdır ve her ikisi de aynı sonuca varmaktadır. Bu sonuç ise şudur: 
Hareketin şahıs olarak birliği için sözü edilen altı şeyden beşinin bir olması 15 

gerekir. Çünkü onlardan herhangi birinin farklılığı, hareketin çoğalmasını 
gerektirir. Nitekim bu, kapalı değildir.  

[977]  hareketin şahıs bakımından 
bir oluşunda 

 Bu iki 20 

muharrikten kaynaklanan  şahıs olarak  mesafenin bitişikli-
ğine paralel olarak  o harekette 

 bir muharrike 
 dayanmanın farklılığı sebebiyle 

 Nitekim feleğin hareketi kendinde bitişik olmasına 25 

rağmen, ona doğuşlar, batışlar ve azimutlar bakımından vehmî bölünmeler 
ilişir. Halbuki bu, onun şahsî birliğini ortadan kaldırmaz.  

[978] Eğer şöyle denirse: Şayet ikinci muharrikin bir eseri yoksa o, mu-
harrik olamaz. Eğer onun bir eseri varsa bu eser, birinci muharrikin eserinin 
aynısı olması durumunda meydana gelmiş bir şeyin meydana getirilmesini ve 30 

iki müessirin şahıs bakımından bir olan eserde bir araya gelmesini gerektirir; 
aynısı olmaması durumunda ise iki eser yani iki hareket farklılaşmış demek-
tir. Biz şöyle deriz: Biz, iki eserin birbirinden başka olduğu şıkkını tercih 
ediyoruz. Ama bu, bitişiksel şahsî birliği iptal etmez.  
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[979] 
 Bunun nedeni şudur: Şahıs, bir kısım so-

mutlaştırıcı kayıtlarla birlikte türdür. Türsel birlikte dikkate alınan  birlik-
ler,  birliği,  5 

birliği  Kuşkusuz bu üç durum, 
tür bakımından bir olduğunda hareket de tür bakımından birleşir ve tür 
bakımından farklılaştıklarında hareket de tür bakımından farklılaşır.  
hareketin  tür bakımından  hareketin 
kendisinden ve kendisine olduğu şeyler bir olsa bile o farklı türlerde gerçek-10 

leşen hareketlerin   

[980] Bunun nitelikteki örneği, cismin harekete bazen aktan başlayıp sa-
rıya, kırmızıya, boza ve karaya gitmesi; bazen de aktan, fıstık yeşiline, yeşile, 
nil rengine ve karaya gitmesidir. Zira burada hareketin kendisinde olduğu 
şey, tür bakımından farklıdır. Başlangıç ve sonun tür bakımından bir oluşuy-15 

la birlikte hareket de böyledir.  

[981] Mekânda oluştaki örneği, cismin her ikisi de belirli başlangıç ve 
sondan bazen doğrusal bazen de dairesel olarak hareket etmesidir. Zira daire-
sel olan ile doğrusal olan, ilişenler bakımından değil, mahiyet bakımından 
farklıdır. Dolayısıyla bunlar üzerinde gerçekleşen hareketler de böyledir. 20 

Hareket, kendisinden ve kendisine olduğu şeyler bir olmakla birlikte kendi-
sinde olduğu şeyin farklılığı nedeniyle tür bakımından farklılaştığına göre bu 
ikisinin farklılığına ilaveten kendisinde olduğu şeyin farklılığı nedeniyle tür 
bakımından farklılaşması evlâdır.  Kuşku-
suz kararma ve ısınma, kendilerinde bulunan üç şeyin farklılığı nedeniyle 25 

mahiyetçe farklıdır. 
 Çünkü bu ikisi tür bakımından farklılaştığında 

 hareketin mahiyeti farklılaşır.  
mekânsal harekette  niceliksel harekette 

 Bu iki örnekten her birindeki iki hareket kendisinde gerçekleştik-30 

leri şeyin birliğine rağmen başlangıç ve sonlarının türce farklı olması nede-
niyle mahiyetçe farklıdırlar.  
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[982] Eğer şöyle denirse: “Başlangıç ve sonun türce farklı olduğu ikinci 
örnekte açıktır. Çünkü sıcaklık, soğukluktan mahiyetçe farklıdır. Oysa bi-
rinci örnekte durum böyle değildir. Çünkü iki başlangıç arasındaki farklılık, 
ancak ikisinden birine üstte olma ve diğerine altta olma iliştiği dikkate alın-
dığında olur. Bu ise mahiyet farklılığını gerektirmez.” Biz şöyle deriz: Üstte 5 

ve altta olma, her ne kadar mahiyetçe farklı değillerse de, başlangıç ve son 
olmak bakımından farklıdırlar. Bu ikisi zıtlık ise yoluyla birbirlerine 
mukâbildirler. Hareketin mahiyet bakımından farklılığı için bu kadarı yeter-
lidir. ’de böyle denilmektedir.  

[983] Hareketin türsel birliğinde  10 

Çünkü türce farklı şeyler, aynı türden sonucu vermekte ortak olabilir. 
 şu : Tür bakımından bile olsa muharrikin 

çoğalması, hareketin şahsında çoğalmayı gerektirmez. Muharrikin türce 
farklılığı harekette  bu farklılığın 

 Çünkü tür farklılığını gerektiren her şey, 15 

zorunlu olarak şahıs farklılığını da gerektirir ama bunun tümel döndürmesi 
doğru değildir. 

 yani o ikisinin biri 
zorlayıcı diğeri doğa olmak üzere türce farklı iki muharrike dayanması bakı-
mından  Aksine o iki hareket, mahiyette ortaktırlar.  20 

[984] Yine türsel birlikte hareketin  de 
dikkate  mahallin mutlak olarak farklılığı mahalle yerleşenin 
şahıs bakımından farklılığını gerektirse de 

 karalığı 
 Aynı şekilde hareketin kendisinde, kendisine ve 25 

kendisi için olduğu şeyler farklılaşmadığı takdirde insan ve eşeğin hareketleri 
de böyledir. Bunun nedeni şudur: Hareketin hatta mutlak olarak arazın 
konuya nispeti, bunların mahiyetinin dışında bir şeydir. Dolayısıyla iliştikle-
ri şeylerin farklılığı, onların farklılığını gerektirmez.  

[985] 30 

 Bu nedenle hareketin tür bakımından  
birliğinde zamanın türsel birliğini dikkate almanın hiçbir yararı  
yoktur. Ama hareketin şahıs bakımından bir oluşunda zamanın şahsî  
birliğinin dikkate alınması bunun aksinedir. 

 ve mahiyetçe farklı olduğu 35 
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 ve miktarıdır.  türce  onların iliştikleri 
şeylerde  Nitekim ilişilenlerin türce farklılığı, 
ilişenlerin türce farklı olmasını gerektirmez.  

 

[986] 5 

 Çünkü tür, cinsi türleştiren bir kısım kayıt-
larla birlikte cinstir. 

 Dolayısıyla 
bütün mekânsal hareketler yüksek cinste birdir. Niteliksel ve niceliksel hare-
ketler de böyledir. Hareketlerin cinsleri, onların gerçekleştiği 10 

 Buna göre nitelikteki hareket, duyulur nite-
liklerdeki hareketin üstündeki cinstir. Duyulur niteliklerdeki hareket, görü-
lenlerdeki hareketin üstündeki cinstir. Bunlar ise renklerdeki hareketin üs-
tündeki cinstir. Sıralama böylece şahsî hareketlerde son bulan türsel hareket-
lerde sona erer.  15 

[987]  zıt değilken bir kısmı  Tekâbül  
bahislerinde  gerçek  

 Çünkü bunlar, tek bir zamanda tek 20 

bir konuda bir araya gelen cinslerdir. 
  

yani bu imkânsızlık mahiyetlerine dayanmaz, aksine dış sebeplere dayanır. 
Dolayısıyla farklı cinsten hareketler arasında zıtlık yoktur.   
son cinste ortak olan 25 

 Bu ikisi, renklerdeki hareketin altına giren iki tür  
olup konuda ortaktır. Bunlar arasında ikisinden biriyle sararma, kızarma  
ve başkaları arasında olduğundan daha çok farklılık vardır. Bu ise en uçtaki 
farklılıktır. Zıtlığın anlamı da bundan ibarettir. 

 Zira büyüme ve erimeden her biri,  30 
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doğada sınırlıdır ve onlar bu sınıra yönelirler. Aralarında son derece farklılık 
vardır. Dolayısıyla bu ikisine yönelik iki hareket arasında da son derece fark-
lılık vardır. Genleşme ve yoğunlaşmada da durum böyledir. Çünkü o ikisin-
den her birinin aşamayacağı bir sınırı vardır. 

 Çünkü yükselme ve düşmeden her birinin bir sınırı vardır ve arala-5 

rında son derece farklılık bulunmaktadır. Bizim ayrıntılı olarak anlattığımız 
şeye yazar şu sözüyle kısaca işaret etti:  bu üç kategorideki 

 Buna göre karalık ve aklık arasında son 
derece farklılık vardır. Büyüme ve erime, genleşme ve yoğunlaşma, yükselme 10 

ve düşmenin sınırları arasında da durum böyledir. Dolayısıyla iki yöneliş 
arasında da son derece farklılık vardır.  
Çünkü birazdan öğreneceğin üzere dairesel harekette zıtlık bulunmaz. 

[988] 15 

 hiç şüphesiz  Aynı şekilde yol birliği yani hareketin gerçekleşti-
ği şeyin birliği varsayılsa bile karalıktan aklığa doğru hareket, aklıktan  
karalığa doğru harekete zıttır. 

 tek bir doğadan kaynaklanan  hareket  20 

  

[989] Buna göre hava toprağın mekânında bulunduğunda doğası  
gereği ondan yükselir; ateşin mekânında bulunduğunda ise aynı şekilde do-
ğası gereği ondan iner. Bu yükseliş ile iniş arasında zıtlık vardır, halbuki 
muharrik birdir. İmâm Râzî’nin ’taki sözünden de açığa  25 

çıktığı gibi bu örnek, ancak zıtlıkta son derece farklılık dikkate alındığında 
doğrudur.  külliyatının  kitabında söylenen  
şudur: “O iki hareket, bazılarının sandığı gibi birbirine zıt değildir. Çünkü 
her ikisi de bir uçta son bulmaktadır.” Bu sözün, ’de 
söylenenler doğrultusunda açıklaması şöyledir: İki zıt arasında son  30 

derece uzaklık bulunmalıdır. Oysa bu, söz konusu iki harekette yoktur. 
Çünkü ateşin hareketi ile toprağın hareketi arasındaki uzaklık, havanın mer-
kezden yükselişi ile çevreden düşüşü arasındaki uzaklıktan daha fazladır.  
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Nasıl olur da o ikisiyle amaçlanan, tek bir durum iken onlar birbirine zıt 
olabilir! Bu tek durum, havanın suyun üstünde ve ateşin altında olmasıdır. 

[990] Ancak bu açıklama, şu eleştiriye açıktır: Bu açıklama, mekânsal 
hareketlerdeki zıtlığın yalnızca çevreye ulaşan yükselen hareket ile merkeze 
ulaşan inen hareket arasında olmasını gerektirir. Bu takdirde de taşın zorla 5 

yukarı doğru hareketi ile doğası gereği aşağı doğru hareketi arasında zıtlık 
olmaz. Oysa onlar, bunun aksini söylüyorlar. 

[991] Hareketin zıtlığının muharrikin zıtlığından kaynaklanmayacağını 
gösteren bir diğer husus, tek bir zorlayıcının meydana getirdiği yükselen ve 
inen  10 

 Oysa hareketli 
birdir. 

 Aksine bütün 
zamanlar, mahiyet bakımından eşittir  tek 15 

 Halbuki iki zıtta tür farklılığı ve bir konuya peş 
peşe gelme bulunmalıdır. Hareketin zıtlığının zamanın zıtlığından kaynak-
lanmamasının  hareketin 

 Buna göre zamanda zıtlık 
farz edilseydi bile bu, hareketlerin zıtlığını gerektirmezdi.  20 

[992] Hareketlerin zıtlığı, hareketlerin başlangıç ve sonları olan 
 uçlarda bulunma, 

 Buna göre başlangıçta bulunma,  ama hareket 
esnasında yoktur. Sonda bulunma ise  meydana gelir. Dola-
yısıyla hareketlerin zıtlığı, uçlarda bulunma nedeniyle olsaydı var olan hare-25 

ketler arasında zıtlık olmazdı.  

[993] Hareketlerin zıtlığının  uçlardan ve uçlara yani 
 her ikisinden 

 Böyle olmaları bakımından derken zıt olmalarını  
kastetmektedir. Yani iki hareketten birinin başlangıcı ve sonunun, diğerinin 30 

başlangıcına ve sonuna zıt olmasıdır. Hareketin zıtlığı için yalnızca iki  
başlangıç arasında zıtlık bulunması yeterli değildir. Çünkü karalıktan  
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kırmızılığa doğru hareket, aklıktan kırmızlığa doğru harekete zıt değildir. Yine 
hareketin zıtlığında iki son arasındaki zıtlık da yeterli değildir. Çünkü kırmız-
lıktan aklığa doğru hareket, kırmızılıktan karalığa doğru harekete zıt değildir. 
Bunun nedeni, son derece farklılığın bulunmamasıdır. “Böyle olmaları bakı-
mından” kaydı dikkate alınmıştır, çünkü bunun dikkate alınması gerekir. 5 

 harekette hareketin kendisinden ve kendisine olduğu 
 ve mahiyet 

 Zira birinciden ikinciye hareket, ikinciden birinciye harekete 
zıttır. Çünkü bunların başlangıçları bizzat zıttır ve sonları da böyledir.  
hareketin kendisinden ve kendisine olduğu şeyler arasında 10 

 ve mahiyet 
 Kuşkusuz karalık ve kırmızılık, son derece uzaklık şartı yerine 

gelmediğinden zıt olmadıkları halde mahiyetçe farklıdırlar. Yine bunların bi-
rinden diğerine doğru hareket ile bunun aksi yöndeki hareket arasında zıtlık 
yoktur.  iki harekette hareketin kendisinden ve kendisine olduğu şeyler, 15 

zâtları bakımından değil,  ve bu ilişen açı-
sından zıt olurlar. 

 yani noktasıdırlar ve bu iki ilişen bakımından 
zıttırlar.  Onların bir araz nedeniyle zıtlığı, 20 

yükselen ve inen hareketlerin bizzat zıtlığına sebep olmuştur. Zira yükselen ve 
inen hareketler, tek konuda birleşmeleri imkânsız olan iki olumlu anlam olup 
aralarında son derece farklılık vardır. Birbirinin mukâbili olan iki yönde gerçek-
leşen iki hareketin durumu da böyledir. Bazen şöyle denir: Doğrusal harekette 
zıtlık ancak yükselen ve inen hareketler arasında olabilir. Düşünmelisin!  25 

[994]  hareketin başlangıcı ile sonu gerek mahiyet gerekse mahiye-
tin gereği olan bir ilişen bakımından 

 hareketin  Bu 
durumda bu sondan o başlangıca doğru başka bir hareket farz edildiğinde bu 
hareket, birinciye zıt olmaz. Çünkü iki başlangıç ve iki son arasında ne bizzat 30 

ne de bilaraz zıtlık vardır.  
[995] Eğer şöyle dersen: Başlangıç ve son kavramları arasında, ilerde dik-

kat çekeceğimiz gibi, zıtlık tekâbülü vardır. Dolayısıyla onların zâtları ara-
sında da söz konusu ilişen bakımından zıtlık vardır. Bu durumda iki hareket, 
yükselen ve inen hareketlerde geçen açıklamaya benzer şekilde zıt olurlar. 35 

Ben şöyle derim: Kuşkusuz bu iki ilişenin onların zâtında bulunması, hare-
ketin varlığından sonra gelir. Dolayısıyla da bu iki ilişenin zıtlığı,  
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iki hareketin zıtlığının nedeni olamaz. Çevreye yakınlık ve uzaklık ise böyle 
değildir. Çünkü bu ikisi, daha önce öğrendiğin gibi, hareketin varlığını ön-
celer ve iki hareketin zıt olmalarını gerektirir.  

[996]  ikisinden birinin başlangıç, diğerinin ise son olmakla nitelen-
mesi,  Çünkü doğrusal hare-5 

ketin bilfiil başlangıç olmakla nitelenen bir başlangıcı ve aynı şekilde bir 
sonu vardır. Bazen de o nitelenme 

 felekte olduğu gibi dairesel olarak hareket eden cisimde 
 Zira her bir 

parçadan hareket, aynıyla o parçaya harekettir. Dolayısıyla da dairesel hare-10 

ketin başlangıç ve sonu salt varsayımladır.  yani dönen şeyde 
 ki dönüşün bilfiil başlangıç ve sonu olsun. 

 doğuşlar ve batışlar gibi 
 Bunlardan hiçbiri ise dışta ayrışmayı gerektirmez. Orada bir yönden 

başlangıç ve bir yönden son olacak bilfiil bir noktanın bulunması ise dairesel 15 

hareketin şartı değildir. Aksi halde feleğin dairesel hareketi imkânsızlaşırdı. 
Çünkü noktanın bilfiil varlığı ancak kesme sebebiyle olabilir. Bu ise onlara 
göre felek hakkında imkânsızdır. Aksine dairesel hareketin gerçekleşmesi için 
noktanın yakın kuvve halinde olması yeterlidir.  

[997] Burada bir bahis vardır: Dairesel hareket, konumsal harekettir. 20 

Dolayısıyla onun başlangıç ve sonu özel bir konumdur. Nitekim niteliksel 
hareketin başlangıç ve sonu da özel bir niteliktir. Bir cismin sâkin  
olduğu sonra da kendi etrafında hareket ettiği varsayıldığında hareketin ken-
disinden başladığı konum, onun başlangıcı olur. Cismin ikinci kez durduğu 
varsayıldığında hareketin kesildiği konum, onun sonu olur. Bu konum, ister 25 

birinci konuma mümâsil olsun ister muhalif olsun fark etmez. O halde  
dairesel olarak hareket eden şeyin, tıpkı doğrusal olarak hareket eden  
şeyde olduğu gibi, bilfiil başlangıç ve sonu var demektir. Evet, filozofların 
feleklerin hareketleri hakkındaki görüşlerinde olduğu üzere, dairesel hareke-
tin ezelî ve ebedî olduğu varsayıldığında daha önce dikkat çektiğimiz  30 

gibi orada bilfiil başlangıç ve son olmayacaktır. Oysa doğrusal hareket  
için böyle bir varsayımda bulunmak mümkün değildir. Zira doğrusal  
harekette boyutlar sonludur ve dönme ve sapmayla hareket kesilir. Dolayı-
sıyla onun daima bilfiil başlangıç ve sonu olmalıdır. Evet, bir cismin  
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bir daire çevresinde bir dönüşü tamamlayıncaya kadar hareket ettiği varsa-
yıldığında onun başlangıç ve sonu, zât bakımından bir, itibar bakımından 
farklı olur. Fakat bu, terminolojide mekânsal hareket olup yalnızca dil bakı-
mından dairesel harekettir.  

[998] 5 

 Kastedilen başlangıç ve sonun zâtı 
değil, birer ilişen olan kavramlarıdır. Bu iki kavram arasında olumsuzlama-
olumlama, yokluk-meleke –çünkü bu iki mukâbillik vücûdîdir- ve tezâyüf 
mukâbilliği yoktur. 

10 

 başlangıç ve sona sahip  Çünkü 
başlangıç, başlangıç sahibi şeyin başlangıcı ve başlangıç sahibi şey de bir 
başlangıç sebebiyle başlangıç sahibidir. Son ve sonlunun durumu da böyle-
dir. 

 Çünkü başlangıcı olan ama 15 

sonu olmayan veya sonu olan ama başlangıcı olmayan bir hareket olabilir. 
Dolayısıyla başlangıç ile son arasında ne düşünce ne de varlıkta eşitlik vardır. 
O halde aralarında tezâyüf yoktur.  

[999]  bir hareketin 
 bu ikisi tek bir konuda bir araya geldikleri halde 20 

aralarında  bulunduğu düşünülebilir.  
kavramları, ilk olarak  ki bir konuda birleştikleri söylensin. 

 onlar, cisimlerde bulunan  ilişirler. Bir  tek bir hareketin 
 

Zira tek bir doğrusal hareket hakkında onun başlangıç ve sonunun tek bir uç 25 

olduğu düşünülemez. Dairesel harekete gelince onun başlangıç ve sonu tek bir 
varsayımsal noktadır. Fakat bu nokta aynı anda o iki sıfatla nitelenmez. Dola-
yısıyla o, zât bakımından bir olsa bile itibarda ikidir. Bu ise onun hareketin 
başlangıcı ve sonu olmasında yeterlidir. Yazarın fasla “uyarı” adını vermesinin 
nedeni şudur: Başlangıç ve son kavramları ile bunların nispet edildiği şeyde 30 

düşünmek, onlar hakkında söylenenleri tasdik etmek için yeterlidir. 

 

[1000] 
 Aksi halde bu, doğrusal ve döngüsel hareketin uçlarının  35 

zıtlığının sebebi olur. Oysa bu, yanlıştır.   



691

 

 

 

 



692  | ÜÇÜNCÜ MEVKIF: ARAZLAR - Mevâkıf Şerhi 

 

bir çizgi üzerine gerçekleşir. Bu çizgi, 
 Eğer doğrusal hareket, dairesel harekete zıt olsaydı şahıs olarak bir olan 

doğrusal hareketin, tür bakımından farklı sonsuz sayıda zıtları –ki bunlar, 
doğrusal hareketin sonundan başına kadar vehmedilen dairesel hareketlerdir- 
olurdu. Oysa bu, yanlıştır.  daha önce zıtlık bahislerinde geçtiği üzere 5 

 Yine o çizgiye zıt bir kavis varsayıldığı her durumda orada 
dışbükeyi birinciden daha büyük başka bir kavis bulunur. Dolayısıyla bu 
kavis, zıt olmaya birinciden daha layık olur. Şu halde o kavislerden hiçbiri, 
dairesel harekete zıt değildir ve doğrusal hareket de onlardan herhangi birine 
zıt olamaz.  10 

[1001] Şöyle denemez: Dairesel hareketlerdeki dairenin doğası, birdir. 
Bu durumda onlar, aralarındaki ortak doğaları bakımından doğrusal hareket-
lerden farklı ve ona zıttır. Çünkü biz şöyle diyoruz: Salt dairenin dış  
dünyada varlığı yoktur. Dışta var olan yalnızca belirli bir dairesel olandır ve 
belirli dairesellerden hiçbiri ise öğrendiğin gerekçeden dolayı zıtlığa  15 

daha layık değildir. Salt dairenin dışta bulunması imkânsız olduğundan 
onun doğrusalın peşinden aynı konuya gelmesi de imkânsızdır. Dolayısıyla 
ona zıt değildir.  

[1002] Doğrusal ile dairesel hareketler arasında zıtlık bulunmadığına 
dair zikredilen gerekçeye 20 

 Çünkü hareketler arasındaki zıtlık, onla-
rın başlangıç ve sonlarının zıtlığından kaynaklanır. Eğer daireseller  
arasında zıtlık olsaydı bir dairesel hareketin türce farklı sonsuz zıtları bulu-
nurdu. Zira  yani kavislerin 

 Çünkü sonsuz kavislerin iki uçta ortak olması mümkündür. 25 

Eğer dairesel dairesele zıt olsaydı bir daireselin sonsuz zıtları bulunurdu  
ve bu zıtlar, o daireselin sonundan başına yönelen daireseller olurdu. Oysa 
bu yanlıştır.  hareket 21

 mesafenin 
 Çünkü tevâlî üzerinde yengeçten  30 

oğlağa bükülenin mesafesi, aslan, başak, terazi, akrep ve yay olur. Tevâlî 
üzerinde olmadan yengeçten oğlağa bükülenin mesafesi ise ikizler, öküz, koç,  
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balık ve kovadır. Buna göre o ikisinden her biri, bükülmede diğerinin yaptı-
ğının bir benzerini yani yengeçten uzaklaşan ve diğer yarımda oğlağa ulaşan 
hareketi yapmıştır. Oğlaktan yengece yükselenin durumunu da bunlara kı-
yasla. Zira o, sözü edilen bükülmenin tersidir. Felek, parçaları birbirine ben-
zeyen basît bir cisim olduğundan iki yarım, mahiyet bakımından birbirine 5 

eşittir. Aynı şekilde uçlar ve sonlar da mahiyetçe eşittir. Bu bakımdan bun-
lardan hiçbiri dairesel hareketlerin zıtlığının sebebi olamaz ve dolayısıyla 
birbirine zıt olamazlar.  

[1003] Yazar şöyle dedi: 
 Yani onların söyledikleri sade-10 

ce şuna delâlet etmektedir: Tevâlî doğrultusunda hareket ile onun tersine 
hareketin dönüşümlü iki yarımdaki durumları düşünüldüğünde bunlar, 
birbirinin benzeri olup başlangıç ve sonda bir olurlar. Dolayısıyla bu açıdan 
aralarında zıtlık olduğu düşünülemez. Kuşkusuz söz konusu iki hareketin iki 
yarımdan her birindeki durumları düşünüldüğünde birbirlerinden farklı 15 

hatta birbirlerine zıt olurlar. Çünkü yengeçten oğlağa bükülenin tevâlî üze-
rindeki hareketi, oğlaktan yengece yükselenin tevâlînin tersine hareketine 
zıttır. Çünkü her ne kadar varsayımsal olsalar da iki başlangıç ile iki son 
arasında mesafe birliği bulunmakla beraber tıpkı yükselen ve inen doğrusal 
hareketlerde olduğu gibi zıtlık vardır. Aynı şekilde oğlaktan yengece tevâlî 20 

üzerinde ve yengeçten oğlağa tevâlînin aksi yönde bükülenlerde de durum 
böyledir. Evet, o ikisinde dönüşün tamamı düşünüldüğünde mesafe birleşir; 
tek bir nokta, hem o ikisine başlangıç hem de son olur; ikisi arasındaki fark-
lılık o noktadan ve o noktaya yönelmesi bakımından olur. 

[1004] ’ta şöyle denilmektedir: “Böylesi bahisler, lafzîdir. 25 

Çünkü iki zıtla kastedilen, bir mahalde bir anda birleşmesi imkânsız olan  
her iki vücûdî anlam ise doğrusal hareket, dairesel harekete zıt olur. Yine 
dairesel hareketler de birleşmenin imkânsızlığından ötürü birbirine zıttır. 
Şayet iki zıtla kastedilen, bu anlamın yanı sıra hareketin kendisinden  
ve kendisine olduğu şeylerin bilfiil mevcut ve zıt şeyler olması ise bu takdirde 30 

ne doğrusal ve dairesel hareketler arasında ne de dairesellerin kendi arasında 
zıtlık vardır.” 
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[1005]  Çünkü hareket nicelik katego-
risinden değil, nisbî kategorilerdendir. 

 arazî nicelik sebebiyle 
 Zira mekânsal ha-5 

reket, mesafeye örtüşür. Adeta hareket mesafeye yerleşmiştir. Mesafe ise -
bölünmeyen parçanın nefyinden ötürü- bölünür. Bu durumda hareket de 
mesafenin bölünmesiyle bölünür. 

 Dolayısıyla hareket, ilişeninin 10 

bölünmesiyle bölünür. 
 Hareketin zaman bakımından bölünmesi, 

 Zira o ikisinin mesafede ve mesafe bakımından bö-
lünmede bir olduğu varsayılsa zamanlarının ve zaman bakımından bölün-15 

menin farklı olması gerekir. O ikisinin zamanda ve zaman bakımından bö-
lünmede bir oldukları varsayılsa mesafede ve mesafe bakımından bölünmede 
farklı olurlar.  hareket eden 
şey cisimdir ve cisim de bölünebilir. Şüphesiz 

20 

 Dolayısıyla hareket de mahalli gibi varsayım-
sal olarak bölünmüştür.  dışta 

 O halde hareket, hem farazî hem de dıştaki fiilî 
bölünmede mahallini izler. Hareketin bu durumu, cisimdeki karalığa benzer. 
Zira karalık, sözü edilen iki bölünmede de cismi izler. Mesafe bakımından 25 

bölünmenin ancak mekânsal harekette düşünülebileceğine fakat zaman ba-
kımından bölünmenin bütün hareketleri kuşattığına dikkatini çekmiştik. 
Hareket eden şey bakımından bölünme ise mekân boyuttan ibaret görülmesi 
durumunda bütün hareketleri kuşatır. Fakat mekân yüzeyden ibaret görülür-
se kuşkusuz cismin parçaları ya bitişiktir ya da temas halindedir. Her iki 30 

durumda da parçalar ya mekânlarından kesinlikle ayrılamazlar ya da bir 
kısım parçalar, bütünün mekânının parçaları olan mekânlarından ayrılırlar 
ve dolayısıyla da mekânlarını bütünüyle terk etmiş olmazlar, bu ne nedenle 
de hareketli değildirler. 
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[1006] 
 Yani hareket ya başka bir şeye ilişmesi aracılığı olmaksızın doğru-

dan o şeye ilişir ya da onunla birlikte bulunan şeyde meydana gelir ve bu şey, 
hareketin doğrudan iliştiği o şeye bağlı olarak hareketle nitelenir. 5 

 denir ve onun hareketine “arazî hareket” adı verilir. 
  

[1007] Kâtibî şöyle demiştir: “Bu örnek sorunludur. Çünkü hareket bir 
mekândan diğerine yönelişle birlikte intikaldir. Gemiye binen kimse ise 
böyle intikal etmektedir ve dolayısıyla bizzat hareketlidir. Fakat bir 10 

mekândan diğerine intikal, bütün parçalarıyla birinciden başkadır denirse 
durum değişir ve bu takdirde gemiye binmiş kimse bilaraz hareketli olur. 
Çünkü geminin yüzeyi değil, hava değişmektedir.” 

[1008] Bunun cevabı açıktır. Zira gemiye binmiş kimsede yöneliş yoktur, 
aksine o, gemiye bağlı olarak yönelişle nitelenir. Sonra bilaraz hareket eden 15 

şey, kabın hareketiyle hareket eden süt örneğinde olduğu gibi bazen hareketi 
kabul eder bazen de intikal eden cisimlere yerleşmiş sûret ve arazlarda olduğu 
gibi hareketi kabul etmez. Ancak bedenle birlikte nefis gibi gerek cisim gerek 
cisme yerleşmiş bir şey olmayanlara gelince bunlar hareketle nitelenmez. Nite-
kim, nefis bedenin hareketine bağlı olarak hareket etmekle nitelenmez.  20 

[1009]  bizzat hareketli denir ve bunun hareketine zâtî ha-
reket adı verilir. Bunun hareketi üç kısma ayrılır. Çünkü 

 Hareketin 
ilkesinin o hareketin bilincinde olduğu 25 

 Buna göre 
 Çünkü bu iki hareketin ilkesi, hareketlide mevcuttur ama 

hareketli, kendisinden çıkan bu hareketin farkında değildir. 
 kısımlarından ibaret  şuursuz 

 Çünkü doğal hareket yükselen ve inen kısımla-30 

rıyla sınırlı olduğu takdirde daha önce meyil bahislerinde geçtiği gibi nabzın 
hareketi ile bitkisel hareket doğal hareketin dışında kalmaktadır. Doğal ha-
reket şuursuz bizdüziye olması durumunda da söz konusu iki hareket onun 
dışında kalır.  
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[1010] Onlardan kimisi hareketi arazî ve zâtî olarak iki ayırmış ve zâtîyi 
de altı kısma taksim etmiştir. Çünkü muharrik güç, hareket eden şeyin dı-
şında ise hareket zorlamalı olur; dışında değilse ya hareket basît yani tek bir 
tarzda olur ya da tek bir tarzda olmayıp bileşik olur. Basît hareket, ya  
iradeyle ya da iradesiz olur. İradeyle olan, feleğin hareketidir; iradesiz olan ise 5 

doğal harekettir. Bileşik hareketin kaynağı ya hayvânî güçtür ya da değildir. 
İkincisi bitkisel harekettir. Birincisi ise ya hareketin farkındalığıyla birliktedir 
ya da farkındalıkla birlikte değildir. Farkındalıkla birlikte olan, hayvânî ira-
deyle yapılan harekettir. Farkındalıksız olan ise nabzın hareketi gibi teshîrî 
harekettir.  10 

[1011]  başka bir harekete kıyaslandığında 
 başka bir mesafeye 

 Hızlı hareket, miktarı  mesafeyi  
zamanda  Yani iki hareketin mesafede eşit olduğu farz 15 

edildiğinde hızlının zamanı daha az olur ve zamanda eşit oldukları farz edil-
diğinde hızlının mesafesi daha çok olur. Şu halde bu iki özellik, hızlı hareke-
tin iki eşit gereğidir. Bundan dolayı hızlı hareket bunların her biriyle tarif 
edilmiştir. Hızlı hareketin daha uzun mesafeyi daha az zamanda katetmesi 
yetersiz bir özelliktir. 20 

 mesafeyi  zamanda veya  mesafeyi  zamanda 
 Bazen daha az mesafeyi daha çok zamanda kateder fakat bu özellik, 

yavaş hareketi kuşatmaz. Her  hareketler arasına 
 çok hızlı olduğu farz edildiğinde 

25 

 hareketler arasına 

 azlık ve çoklukta farklılığı 
 mesela atın yarım günde elli fersah koştuğu farz  

edildiğinde 30 

 Çünkü kuşatıcı felek, aynı zaman diliminde 
dönüşünün dörtte birini tamamlar. Bu miktar ise atın hareketinin mesafe-
sinden tahayyül edilemeyecek ölçüde fazladır. Bu takdirde atın 
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 Çünkü atın sükûnlarının sayısı, hiç kuşkusuz, 
kuşatıcı feleğin hareketinin fazlalıkları sayısına eşittir. Kuşatıcı feleğin hare-
ketinin atın hareketlerinden  fazlalığı  Dolayısıyla atın 
sükûnlarının feleğin hareketlerinden fazlalığı da milyon kezdir. 5 

 o azlığı kaplayan bu çokluk gibi  
Dolayısıyla da bu hareketin kesinlikle duyumsanmaması gerekir. Oysa bu 
kesinlikle yanlıştır. Çünkü biz atın hareketlerini duyumsuyoruz ama onun 
sükûnlarından hiçbirini duyumsamıyoruz.  

[1012]  hızlılık ve yavaşlık-10 

ta farklı  altı 
 yani yavaşlığın 

sükûnların araya girmesiyle sınırlı olduğunun  
Dolayısıyla burada söz konusu delillerle istidlâl edilebilir.  yavaşlı-
ğın, araya girme nedeniyle olduğu 15 

  
[1013] Altı 

 uzun  gölge güneşin irtifa-
ının artmasına bağlı olarak 20 

 bir miktar  da hiç 
azalmazsa bu,  Bu takdirde 

 Oysa bu yanlış-
tır.  gölge  güneş bir cüz hareket ettiğinde ne bu 
iki cüzün miktarda eşit olması ne de gölgenin cüzünün daha büyük olması 25 

mümkündür aksine gölgenin cüzünün daha küçük olması gerekir. Bu tak-
dirde de  irtifa yönündeki  eksilme 
yönündeki  miktar bakımından irtifa 
hareketinden  Bu durumda gölgenin hareketi, sükûnların girmesi 
söz konusu olmaksızın, daha yavaştır. 30 

  
[1014] Onların “gölge olduğu gibi kaldığı halde güneşin bir cüz hareket 

etmesi mümkün olsaydı bu, bütün için de mümkün olurdu” sözlerinde sorun 
bulmak mümkündür. Durum böyle olunca 

 yani gölge olduğu durumda kalmakla 35 

birlikte dönüşün tamamlanması  Çünkü mevcutların  
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tamamı herhangi bir zorunluluk ve zorunlu kılma olmaksızın doğrudan yüce 
Allah’a dayanır.  durumun yani dönüş tamamlandığı halde gölgenin ol-
duğu gibi kalmasının 

 güneş ve gölgenin  hareketi, 
 Dolayısıyla güneşin hareketinin dönüş tamamlanıncaya ka-5 

dar var olması ama bununla birlikte gölgenin hareketinin hiç var olmaması 
mümkündür. Fakat yüce Allah’ın âdeti, bunun aksine cereyan edegelmiştir. 
O halde sizin imkânsız olduğunu söylediğiniz şey imkânsız değildir, aksine 
âdetin hükmünce yoktur.  

[1015] Söz konusu istidlâlin reddi hakkında 10 

 Yani onlar sükûnların harekete 
girmesinin yanlışlılığını şöyle delillendirmiştir: Mesela taşın ister zorlamalı 
ister doğal olsun hareketinin illeti, mesafenin başından sonuna değin varlığı-
nı sürdürür. Hava da hiçbir farklılık olmaksızın yarılmayı kabul eder. Dola-15 

yısıyla o hareketin, hiç şüphesiz feleğin hareketinden daha yavaş olmakla 
birlikte, araya herhangi bir duraklama ve bir kısım mekânlarda herhangi bir 
sükûn girmeksizin devam etmesi zorunludur. Şu halde yavaşlığın sükûnlar 
araya girmeden gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Bunun cevabı şudur: Bize göre 
o hareket, Fâil-i Muhtâr’a dayalıdır, zorlayıcı veya doğaya değil. Bu durum-20 

da taşın bir mekânda hareket etmesi ve diğerinde durması ama bu iki 
mekânın hareket ve sükûnu kabulde eşit olması mümkündür.  

[1016] 

 Bununla birlikte her iki hareketin mahiyeti birdir ve aralarında farklı-25 

lık yoktur.  Zira tek 
bir mesafenin hızlılık ve yavaşlıkta farklı hareketlerce katedilmesi mümkün-
dür. Dolayısıyla hızlılık ve yavaşlık hareketlerin fasılları değildir. Çünkü 
fasıllar artma ve eksilmeyi kabul etmez.  

30 

[1017] Filozoflar şöyle demiştir:  
mesafedeki  
doğaya  ve hareketin yavaşlığını daha güçlü  
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bir şekilde gerektirir.  Buna göre taşın 
suda yere inmesi havada inmesinden daha yavaştır. 

 ya tek başına 
 Doğanın tek başına direnmesi şöyledir: 

 miktarca  cisimdeki  ve 5 

daha büyük  zorlayan ve iradeyle hareket ettiren 
 doğasıyla birlikte bu cisim zorlayıcıya ve iradeyle hareket ettirene karşı 

 ve daha güçlü bir şekilde yavaşlığı gerektirir. Bu nedenle 
aynı zorlayıcı tarafından aynı mesafeden hareket ettirilen büyük taşın hareke-
ti küçüğün hareketinden daha yavaş olur. Yarılanın direnmesiyle birlikte 10 

doğanın direnmesinin örneği ise aynı güçle bazen suda bazen havada atılan 
ok ve her ikisinde de iradesiyle yürüyen şahıstır. 

 Yani daha büyük cismin doğasının 
direnci, daha küçük cismin doğasının direncinden daha çoktur. Dolayısıyla 
yarılan daha küçük cismin direncinin, yarılan daha büyük cismin direncin-15 

den o nispette daha büyük olduğu farz edildiğinde doğa bakımından olan 
farklılık giderilir, iki cisim bileşik engel hususunda dengelenir ve harekette 
eşitlenirler. Buna örnek, aynı zorlayıcının büyük cismi havada ve küçük 
cismi de direnci havanın direncinden daha fazla olan suda daha büyük cis-
min doğasındaki fazlalık miktarınca hareket ettirmesidir.  20 

[1018] Aristoteles ve takipçileri gibi 

 Buna göre taş zorla yükseldiği, sonra 25 

da döndüğünde yükseliş ile iniş arasında durmuş olmalıdır. Bunların söyle-
diğinin özü şudur:  mutlaka  
Bunun  doğrusal  Çünkü boyut-
lar sonludur. Bu durumda doğrusal ya kesilecektir –ki bu açıktır- ya aynı 
doğrultuda geri dönecektir ya da başka bir doğrultuya sapacaktır. Her iki 30 

durumda da o iki doğrusal hareket arasında bir sükûn bulunmalıdır. Dolayı-
sıyla birinci hareket kesilmiştir. Filozoflardan Platon ve Mu‘tezile kelâmcıla-
rının çoğu gibi  
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[1019] 
 Çünkü sona ulaşma, 

zamansal olsaydı bu zamanın ilk yarısında ulaşma meydana gelmişse ulaşma 
zamanı, bu yarımdır zamanın bütünü değildir. Oysa bu, varsayılana terstir. 
Eğer ilk yarımda meydana gelmemişse ikinci yarımda meydana gelmiş de-5 

mektir ve söz konusu mahzur yeniden belirir. En açığı şöyle demektir: Uza-
nan mesafenin sonu olan sınır, o uzamda bölünmez. Aksi halde tam olarak 
sınır olamaz. O halde ona ulaşmak, anlıktır. Çünkü zamansal olsaydı ona 
ulaşma parça parça olacağından o sınır bölünmüş olurdu. Sonra ulaşmanın 
bir sebebi vardır ki bu sebep, meyildir. Dolayısıyla bu sebebin ulaşma anında 10 

var olması gerekir. Çünkü var olan sebep, sonuç var olduğunda var olmak 
zorundadır. İşte yazarın şu sözüyle demek istediği budur: 

 de hareketin başladığı anda meydana gelmiş ve hareketin 
sonuna kadar devam etmiş olmakla birlikte o anda mevcuttur. Sondan 

 ulaşma gibi  olup anda meyda-15 

na gelmiştir 

 ve zamanın bunlardan oluşması 
 Çünkü hareketin bölünmeyen parçalardan oluşması ve dolayısıyla 

mesafenin de bölünmeyen parçalardan birleşmesi gerekir.  20 

gerek sona doğru gerekse sondan 
 zamanıdır.  

[1020]  sona doğru yönelen 
 sondan dönen  

tek bir an,  hareket arasında hatta iki zaman 25 

 Zira bir uç, iki şey arasında ortak olabilir. Mesela bir nokta iki çizgi ara-
sında ortaktır. Oysa parça böyle değildir. Bundan dolayı yazar şöyle dedi: 

 Bu parça ise 
 ki onun, iki hareketin zamanları arasında ortaklığı 

imkânsız olsun. 30 

 ikisi arasında başkalık vardır  başkalık, zât bakımından 
değildir aksine 
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[1021] Bil ki her iki doğrusal hareket arasında bir sükûn olduğu görüşü-
nü kabul eden filozofların meşhur delili şudur: Sona doğru hareket eden şey, 
ona ancak bir anda ulaşır. Sona ulaştıktan sonra ondan hareket ettiğinde ise 
hiç kuşkusuz sondan yine bir anda ayrılmış olur. Bu iki anın birleşmesi 
mümkün değildir. Aksi halde hem sona ulaşmış hem de ondan ayrılmış olur. 5 

O halde iki anın birbirinden zât bakımından başka olması zorunludur ve 
aralarına herhangi bir zaman girmeksizin, peş peşe gelmeleri imkânsızdır. 
Zira bu, parça görüşünü gerektirir. Bu zaman ise sükûn zamanıdır. Çünkü 
orada gerek o sınıra doğru gerekse o sınırdan herhangi bir hareket yoktur.  

[1022] İbn Sînâ bu delili şöyle çürütmüştür: Ayrılık, dönüş hareketidir. 10 

Dolayısıyla orada iki an vardır. Birincisi dönüşün ve ayrılığın başladığı andır. 
İkincisi ise hareket eden şeye “son olan o sınırdan ayrılmıştır” denilmesinin 
doğru olduğu andır. Şayet onlar, ayrılık ile ayrılık zamanının ucunu kas-
tetmişlerse o anın, iki hareketin zamanları arasındaki ortak sınır olması 
sûretiyle, ulaşma anıyla aynı olduğu şıkkını tercih ederiz. Zira hareketin 15 

ucu, kendisinde hiçbir hareket bulunmayan bir şey olabilir. Şayet onlar, 
ayrılık ile hareket eden şey hakkında “o, döndü ve ayrıldı” demenin doğru 
olduğu bir anı kastetmişlerse şu şıkkı tercih ederiz: O, ulaşma anından 
başkadır ve iki an arasında bir zaman bulunmaktadır. Fakat bu zaman 
sükûnun zamanı değil, hareketin zamanıdır. Bu hareket ise dönüş hareketi-20 

nin bir kısmıdır. Buna göre dönüş hareketinin gerçekleştiği zamanda varsayı-
lacak her bir an ile dönüşün başlangıç anı arasında dönüş hareketinin bir 
kısmı bulunmaktadır. 

[1023] Sonra İbn Sînâ sükûnun araya girmesinin zorunlu olduğunu de-
lillendirirken, ulaşan meyil ile ayrılık hareketini gerektiren meyli dikkate aldı 25 

şu hükme vardı: Bir cisimde bir sınıra ulaşma ve ondan uzaklaşmanın bir 
araya gelmesi imkânsızdır. Dolayısıyla, yukarıda geçtiği gibi, bunlardan her 
birinin diğerinin gerçekleştiği andan başka bir anda gerçekleşmesi ve iki an 
arasında bir sükûn zamanı bulunması zorunludur.  

[1024] Yazar Îcî, İbn Sînâ’nın serdettiği bu delili anlattı ve meşhur delile 30 

verilen cevabı da bu delile cevap olarak zikretti. Oysa doğru cevap, iki mey-
lin bir araya gelmesinin imkânsızlığını men etmek veya iki anın peş peşe 
gelebileceğini söylemek yahut ulaşan meylin sürekliliğini men etmek -zira o,  
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hareket gibi ulaşmayı hazırlayan illettir, dolayısıyla ma‘lûl kendisi gibi olma-
sına rağmen onun sürekliliği zorunlu değildir- ya da meylin bir anda meyda-
na geldiğini men edip onun hareket gibi zamanda gerçekleştiğini ileri sür-
mektir.  

[1025] 5 

 itimâda  Çünkü yeni meydana gelen, sürekli 
olandan daha güçlüdür.  mücteleb itimâd, taşı  ve 
yarılan havanın sürtünmeleri nedeniyle 

 müctelebe 10 

 dengelenme araya girmeksizin mağlup, 

 Zira sâkin olmadığı takdirde 
hareketli olacaktır. Bu hareket ise iki itimâd arasında denklik ve eşitlik olma-
sına rağmen ya zorunlu itimâd ya da müceteleb itimâdla olur. Dolayısıyla 15 

tamamıyla keyfi olur.  

[1026] Cevap şudur: Cübbâî, itimâdın hareket ve sükûnu doğurduğunu ka-
bul etmez. Bu delil, itimâd bahislerinde geçtiği üzere, onun mezhebiyle uyumlu 
değildir. Ayrıca delil, hayvanlardan çıkan irâdî hareketleri kuşatmamaktadır.  

[1027] İki doğrusal hareket arasında sükûn bulunduğunu 20 

 iki fırkadan her birinin bunu reddetmekte bir yolu vardır. 
 İki doğrusal hareket arasında sükûn olması gerektiği doğruysa 

 hardalın yüzeyi dağın yüzeyi-
ne temas edecek şekilde havada  hiç kuşkusuz hardal geri ine-
cektir. Bu takdirde yükselen hareket ile inen hareket arasına sükûn girme-25 

sinden ötürü 
 cisimlerin 

 Çünkü her akıl sahibi bilir ki dağ hardalla 
çarpışmakla havada durmaz.  

[1028]  varsayılan formda  30 

ve ona temas etmez  Dağın rüzgarı hardala 
ulaştığında hardal durur, sonra dağa ulaşmadan önce geri döner.  
sizin söylediğiniz bu karşılaşma,  dağın durması 
şeklindeki  
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[1029]  iki hareket arasında 
 sükûnu değil, 

 itimâd da onu gerektirmez. Çünkü mücteleb 
itimâd, sükûnu değil,  hareketi 

 5 

[1030] 
 doğuran 

şey, önceki  zorunlu itimâdın galip 
gelmesi şartıyla inen hareketi gerektirirken 

 Bu  10 
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[1031] Yazar, dördüncü mersadı nisbî kategorilere tahsis ederek kelâmcı 
ve filozofların görüşlerine göre mekânda oluşun hallerini etraflıca inceledi. 
Nisbî kategorilerden göreliliği ise müstakil bir mersadda inceledi ve diğer 
nisbî kategoriler hakkında daha önce üçüncü mevkıfın başında söyledikleriy-5 

le yetindi. Zira onlar hakkında incelenecek fazla bahis yoktur.  
beş  

[1032] 
 Yani babalığın hakikati, başka bir nispete kıyasla 10 

düşünülebilen bir nispet olmaktan ibarettir ki bu başka nispet de yine baba-
lığa kıyasla düşünülür. Onun özü, daha önce geçtiği üzere, tekrarlanan nis-
pettir. 

 izâfet denir. 15 

 Buna göre izâfet lafzı, muzâf lafzı gibi, üç anlama söylenir: Tek başı-
na ilişene, tek başına ilişilene ve bu ikisinden oluşan toplama.  

[1033] 

 Yani açık gerekle-20 

ri düşünmek de bunları gerektiren şeyleri düşünmeyi gerektirir. Bu durumda 
ise gerekleri açık mahiyetlerin tamamı, görelinin/muzâfın tarifine girer. 

 o sözle kastedilen, 

 Yani görelinin mahiyeti ancak kendisi dışındaki bir şeyin düşünülmesiy-25 

le düşünülebilir. Bu başkası, bir nispet olmakla kayıtlanırsa diğer nispetler 
tarif dışında kalırlar ve  söz, 

 Meşhur görelinin birinci kısmına yani 
tek başına ilişilen kısmına gelince görelilik bölümünde onunla ilgili herhangi 
bir amacımız yoktur. 30 

 Yukarıda öğrendiğin şekilde 
 Zira bileşik, mesela insan gibi, 

başka bir şeyi de kuşatır.  
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[1034]  iki özelliği 

 ikisinden biri  dışta 
veya zihinde  5 

[1035]  Zaman bakımından 
 Çünkü bu ikisi mütezâyıftır ama bununla birlikte zamansal öncenin, 

önce olduğu açıdan zamansal sonrayla beraber varlığı yoktur. Aynı şekilde 
sonranın da önceyle beraber varlığı yoktur. 

 Zira ve öncelik ve sonralık, aklın öncenin 10 

zâtını sonranın zâtına kıyaslandığında düşündüğü iki itibârî durumdur. Do-
layısıyla bu ikisinden ve bunların iliştikleri şeyden oluşan toplam da 
itibârîdir. Şu halde burada iki mütezâyif dışta herhangi bir varlığa sahip 
olmayıp yalnızca zihinde vardır  Bu ba-
kımdan iki hakiki ve keza dikkate alınan iki meşhur arasındaki denklik ol-15 

duğu gibi kalmaktadır.  tek başlarına alındıklarında 
, önce 

ve sonradır. Fakat biz, daha önce dikkatini çektiğimiz gibi, tek başına ilişile-
nin zâtı hakkında konuşmuyoruz.  

[1036]  özellik,   20 

Nispetteki denklik  ve “ikinci özellik, in‘ikâs  
zorunluluğudur” denir.  iki göreliden 

 Yani iki göreliden  
her birinin zâtı, diğerine göreli olması ve biri diğerine nispet edilmesi  
bakımından alındığında bu nispetin tersine dönerek diğerinin de ona  25 

nispet edilmesi gerekir. 
 ve “ona göreli olması bakımından”  

dedik  bu açı dikkate alınmadığında 

 Özetle bu özellik, meşhur anlamıyla göreliye yani baba-oğul,  30 
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bilen-bilinen, aşık-maşuk gibi ilişeninin ilişileni olması bakımından alınan 
ilişilene aittir. Böylece iki meşhur göreliden biri diğerine nispet edildiğinde 
bu nispetin döndürülmesi gerekir. Hakiki göreliye gelince onda nispet yok-
tur ki in‘ikâs düşünülsün. Çünkü “babalık oğulluğun babalığıdır” sözünün 
hiçbir anlamı yoktur. Söz konusu açının dikkate alınmasında akıl sahibi 5 

kimse için buna işaret vardır. İyi düşün!  

[1037] 
 Ka-

nat, iki mütezâyiften birinin göreliliğiyle birlikte alınmış adıdır. Ama diğer 
görelinin yani kuşun böyle bir ismi yoktur. Bu nedenle kanat kuşun kanadı-10 

dır denilir ama kuş, kanadın kuşudur denilmez.  eğer burada 
in‘ikâs kuralını gözetmek istersen 

 Zira bu takdirde in‘ikâs 
zorunlu olur. İn‘ikâs yolunu bilmenin istisnasız kuralı şudur: İki taraftan her 
birinin vasıflarını toplarsın ve bakarsın: Bunlar içinde bulduğun hangi vasıf 15 

diğerlerini eleyip onu bıraktığında ikisi arasında görelilik devam ediyorsa ve 
onu kaldırıp onun yerine başkasını koyduğunda o görelilik devam etmiyorsa 
o vasıf hakiki göreliliktir. Ardından iki taraftan her birini, hakiki görelilikle 
birlikte alınmış olması bakımından ona delâlet eden bir lafızla –bu lafız ister 
basît ister bileşik olsun fark etmez- ifade ettiğinde ve ikisinden birini diğeri-20 

ne nispet ettiğinde o nispet kesinlikle aksolur.  

[1038]  Yani onun ayrışmış bir 
varlığı yoktur ki kendi başına taayyünü düşünülebilsin. Aksine göreliliğin 25 

varlığı, şeylere eklenen bir durum olmaktan ibarettir. 
 ve özelleşmesine 

 ve özelleşir.  yani göreliliğin eklenmeye tâbi olarak meydana gelmesi, 
 Dolayı-

sıyla görelilik, eklenilen ve eklenmenin belirginleşmesine bağlı olarak belir-30 

ginleşir.  şekilde alınan görelilik  aksine kategori ve 
onun iliştiği şeyin birleşmesinden oluşan bir durumdur. 

 eklendiği o şeye ilişen 
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 ve uyuşmadır- birle-
şen ve uyuşan  ve uyuşmayı 

 mutlak  
Bu tür, niteliğe eklenmesi bakımından meydana gelmiştir. Aynı şekilde eşit-
lik/müsâvât ve mümâselette de durum böyledir.  5 

[1039]  ister şahsî ister türsel 
olsun bu tarafın gerçekleşmesine bağlı olarak   
Gereğin çelişiğinin gerektirenin çelişiğini gerektirmesi sebebiyle 

 belirsiz  belirsiz 10 

 Böylece ortaya çıkar ki iki göreliden herhangi biri ger-
çekleşmiş ve belirgin olarak bilindiğinde diğeri de böyle bilinir. Fakat  

 yarım olmak ve kat olmak gibi hakiki 
 yalnızca 

15 

 Yani baş 
olmak, özel bir organa, baş sahibine kıyasla, ilişen bir göreliliktir. Bu organa 
belirli bir cevher olması bakımından ulaşıldığı ve o organ, bu baş haline 
geldiğinde bundan başa sahip olan şahsın elde edilmesi gerekmez. Evet, ha-
kiki görelilik olan baş olmayı elde ettiğimizde ve o, bu baş olma haline geldi-20 

ğinde göreliliğin diğer tarafta da oluşması gerekir. Bu durumda baş ve baş 
sahibi, belirginleşirler.  

[1040]  çeşitli açılardan 
25 

 ve kardeşlik  
Kuşkusuz babalık ve oğulluk, mahiyetçe farklıdır. 

 sınırlı  Zira tek bir şeyin katı 
olmak, birçok şeye kıyasla değil, tek bir başka şeye kıyasla olur. Yarım olmak 
da böyledir.  Kuşkusuz 30 

tek bir şeyin daha azı olmak, çeşitli şeylere kıyasla olabilir. Daha çok olmak 
da böyledir.  
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[1041]  var olan 
 sadece 
 hakiki 

 Buna göre aşıklık ile maşukluktan her biri, 5 

mahallinde bulunan bir sıfat nedeniyle mahallinde bulunur. 

 Bilinen ise kendisinde 
bulunup onun bilinen olmakla nitelenmesini gerektiren bir sıfat olmaksızın 
bilinen olmakla nitelenir.  mev-10 

cut 
 Çünkü sağdaki sağda olmasını sağlayan hakiki bir 

sıfata sahip değildir. Soldaki de böyledir. 

[1042] 
15 

, mümâselet ve eşitlik   

[1043] Bil ki İbn Sînâ’nın ’de nakledilen sözü 
şöyledir: “Göreliler neredeyse şu kısımlarla sınırlıdır: Denklik, fazlalıkla 
olanlar, etki ve edilgiyle olanlar, kaynağı kuvveden olanlar ve taklitle olanlar. 
Fazlalıkla olanlar ya niceliktendir –ki bu açıktır-, ya da gâlip, hakim ve 20 

engel gibi kuvvedendir. Etki ve edilgiyle olanlar, baba ve oğul ile kesen ve 
kesilen gibidir. Taklitle olanlar, bilgi ve bilinen ile duyum ve duyumsanan 
gibidir. Zira bilgi, bilinenin yapısını ve duyum da duyumsananın yapısını 
taklittir.”  Fakat bunlar, İbn Sînâ’nın takdirini kuşatmamaktadır. Kitaptaki 
denklik lafzının fazlalık lafzıyla değiştirilmesi durumunda iki naklin anlam 25 

bakımından uyuşacağını gözden kaçırmayasın. Çünkü bu takdirde yazarın 
“birlikle” sözü, denkliğin yerini alacaktır. Duyum yerine haberin geçmesin-
de ise herhangi bir mahzur yoktur, zira haber de haber verilenin yapısını 
taklit etmektir.  

[1044]  Hatta  30 

“ilk” gibi yüce Tanrı’ya da ilişebilir. 
 miktarlardan   
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ve sayılardan 

5 

 

[1045]  Yani iki tara-
fın her biri bakımından o tarafa özgü özel bir ismi olur. Buna örnek, babalık 
ve oğulluktur.  yalnızca  Buna örnek, ilk 10 

olmaktır.  iki tarafın herhangi birine özel bir adı  Buna örnek 
ise kardeşliktir.  

[1046]  Bu 
isim ister âlim gibi türemiş olsun ister kanat gibi türemiş olmasın 

 15 

[1047] 
 önceliktir. 

 kendisinden çıkan 
20 

 Zira yüzük hareket etti ve de peşisıra parmak hareket etti demek doğru 
değildir.  yani parmağın hareketinin yüzüğün hareketini öncelemesi 

 Zira 
parmak bir zamanda hareket edip de yüzük o zamanda kesinlikle hareket 25 

etmeyip kendi mekânında kaldığında iki cismin birbirine girmesi durumu 
ortaya çıkar. 

 Bu zât, birin ikiye 
girmesi gibi yüzüğün hareketine girmiş değildir ki parmağın hareketinin 
yüzüğün hareketinden önceliği zât bakımından öncelik olsun. Açıktır ki bu 30 

öncelik, şeref ve mertebe bakımından da değildir.  o, neden olmakta 
önceliktir.  parmağın hareketinin  ve daha 
yetkindir. Bundan dolayı yüzüğün hareketinin  Bu, 
tıpkı güçlü ve yetkin ışığın, onun karşısında bulunan şeyde kabiliyeti bakı-
mından zayıf ve yetersiz bir ışığı gerektirmesi gibidir. Bu sebeple ikisi arasın-35 

da aklî bir sıralanma oluşmaktadır. İşte neden olmakta öncelik budur.  
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[1048] 

 
kendi olması bakımından 5 

 Çünkü birinci şıkta hü-
küm, mahiyetin kendinde dikkate alınmasıyla değil, varlık dikkate alınarak 
verilmektedir.  

[1049] Yazarın söyledikleriyle belirginleşen şey şudur: Doğal öncelik adı 
verilen zât bakımından öncelik, şeyin diğer eksik nedenlerine kıyasla değil, 10 

bütününe kıyasla parçasına özgüdür. Oysa filozofların kitaplarında meşhur 
olan açıklama şöyledir: Bir şey diğerine muhtaç olduğunda muhtaç olunan 
şey, muhtaç olanın var olması için yeterli ise neden olmakta ondan öncedir. 
Buna örnek, tesir şartlarını ve engellerin kalkmasını bir araya getirmiş mües-
sirdir. Şayet muhtaç olunan şey, muhtaç olanın var olması için yeterli değilse 15 

ondan zât ve doğa bakımından önceldir. Buna göre doğal öncelik, eksik 
nedenlerin tamamını kuşatmaktadır. Filozoflar zât bakımından önceliği, 
neden olmakta öncelik ile doğal öncelik arasındaki ortak payda hakkında 
kullanırlar. Bu ortak payda ise muhtaçlıktan kaynaklanan aklî sıralanmadır 
ki bu sıralanma, muhtaç olan ile muhtaç olunan arasında peşi sıra olma an-20 

lamı veren “fe” edâtını kullanmayı mümkün kılar.  
[1050] 

 başka 25 

 Şu halde buradaki öncelik, doğrudan doğruya zamanın 
sıfatıdır.  Zira ilk iki önce-
likten herhangi biri, zamana dönük değildir, aksine birincisi varlık ve ona 
muhtaçlık bakımından, ikincisi ise şeyin zâtı ve mahiyeti bakımındandır.  

[1051] 30 

 
[1052]  öncenin  

 yükselme yoluyla sıralanan  ile inme yoluyla  
sıralanan göreli türlerde  Çünkü sıralanan bu  35 

şeylerden her biri, bir mertebede gerçekleşmiştir ve akıl onun  
başka bir mertebede gerçekleşmesini imkânsız görür.   
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önde olanın sonrakinin mertebesinde bulunabilmesi olup 
 mertebe bakımından öncelik, öndekinin sonra ve son-

rakinin de önce olmasıyla  sen 
 ve bu durumda birinci saf, son 

saftan önce olur.  ve durum tersine döner. 5 

Cinslerin durumlarını da buna kıyasla! Zira sen cevheri başlangıç yaparsan 
cisim canlıdan önce olur; insanı başlangıç yaparsan durum tersine olur.  

[1053]  sözü edilen beş öncelik tü-
ründen farklı  dünün bugünden ve bugü-
nün de yarından önce olması gibi 10 

 za-
manın parçaları arasında  imkânsızdır. Oysa bu iki önce-
lik türünde parçaların bir arada bulunması mümkün hatta zorunludur. 

 Zira mesela dün ve yarın fazilette benzerdir. Zamanın parça-15 

ları arasında aklî ve itibârî bir sıralanma yoktur. Hatta deriz ki bir araya gel-
menin imkânsızlığı, sözü edilen dört öncelik türünün bulunmadığını tespit 
etmemiz için yeterlidir. 

 her bir zaman başka bir zaman-
da olacağından zamanlarda  zaman bahsinde iki 20 

delille  

[1054]  Zamanın parçaları arasındaki  ön-
celik,  yani önce ve sonranın bir araya gelmediği 
önceliktir. Zamansal öncelik adını verdiğimiz  öncelik, doğrudan 

 25 

doğrudan değil,  Nitekim Hz. Musa’nın Hz. İsa’dan önce-
liğinde bunu ortaya koymuştuk.  doğrudan 

 bu öncelikle 30 

 Daha önce zaman 
bahislerinde bu meselenin ayrıntısı geçmişti.  
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[1055]  söylediklerimiz yani önceliğin altıncı türü, 
 Bunlardan 

biri şudur: Filozoflar bunun zamansal öncelik kapsamına girdiğini söyledikle-
rinden zamanın kadîm olduğunu iddia ettiler. Zamanın kadîmliği ise hareketin 
ve hareket eden şeyin kadîm olmasını gerektirir. Zira zaman hâdis olursa onun 5 

yokluğu varlığından zamansal olarak önce gelecektir. Bu durumda zamanın yok 
iken var olması gerekecektir. Kelâmcılar ise bu önceliği başlı başına bir kısım 
gördüklerinden zamanın yokluğunun varlığını öncelemesini mümkün görmüş-
lerdir. Onlara göre bu öncelik, zamanın yokluğunun bir zamanı olmaksızın 
öncenin sonrayla bir araya gelmesinin imkânsız olduğu önceliktir. 10 

 ve onun hakikatini kavra ki, bunun üzerine kurulu so-
runlarda ayağın doğru yoldan kaymasın. Başarıya ulaştıran Allah’tır.  

[1056]  önceliğin beş türle  olum-
suzlama ile olumlama arasını kuşatan aklî bir sınırlama değil ama tümeva-
rımsal bir sınırlama olabilecek 15 

 Çünkü sonraki, öncekine hiçbir şekilde da-
yanmıyorsa orada kesinlikle hakiki bir öncelikten bahsedilemez. 

 Çünkü tersi olması halinde kısırdöngü ortaya çıkar. 
 20 

Zâtı bakımından dayanması, sonrakinin zâtının ancak öncekinin zâtıyla 
tamamlanmasıyla olur. Nitekim yukarıda geçen iki ve birdeki durum böyle-
dir ve bunlar arasında zât bakımından öncelik vardır. Varlığı bakımından 
dayanması ise sonrakinin zâtının öncekinin zâtına dayanması değil, varlığı-
nın öncekinin varlığına dayanmasıdır. Bu iki kısımdır. Çünkü 25 

 ya sonrakinin var olması için 
 Birincisi zamansal önceliktir. Çünkü sonra 

gelen zaman parçalarının varlığı, önceki zaman parçalarının varlığına ve 
yenice yok olmasına dayalıdır. Buna göre önceki zaman parçaları var olma-
dıkça ve varlığından sonra yok olmadıkça sonrakilerin var olması düşünüle-30 

mez. Zamansallara gelince daha önce öğrenmiştin ki bunların önceliği, za-
manlarının önceliğinden kaynaklanır. Dolayısıyla önce gelen zamansal, önce 
olması bakımından, sonrakiyle birlikte olmaz. İkincisi ise sonrakinin var 
olması için öncekinin yenice yok olmasının şart olmaması, aksine sadece 
sonrakinin varlığının öncekinin varlığına dayanmasıdır. Bu, neden olmakta 35 

öncelik olup tam müessirin önceliği ile ma‘lûlün parçaları dışındaki eksik 
nedenlerin önceliğidir.  
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[1057]  itibârî önceliktir. Bunda 
 başlangıç,  Yetkinlik, 

şeref bakımından önceliktir. Yetkinlik olmayan ise mertebe bakımından 
önceliktir. Bazen şöyle denir: Şeref bakımından öncelik, mertebe veya za-
man bakımından önceliğe racidir. Mertebe bakımından önceliğe raci olma-5 

sının nedeni, üstünlük sahibi kimsenin mekânsal mertebelerde önce ola-
bilnesidir. Zaman bakımından önceliğe raci olmasının nedeni ise daha 
üstün olanın, işlere başlamada daha önce olabilmesidir. Aynı şekilde mer-
tebe bakımından öncelik de zamansal önceliğe racidir. Çünkü onun anla-
mı, başlangıç noktasından önceye ulaşma zamanının, sonraya ulaşma za-10 

manından önce olmasıdır.  

 

[1058]  Öncelik, şayet geçmişin parçaları arasında düşünülürse 
şimdiki andan daha uzak olan parça, öncedir. Geleceğin parçaları arasında 
düşünülürse şimdiye daha yakın olan parça, öncedir. Eğer geçmiş ve gelece-15 

ğin parçaları arasında düşünülürse bu hususta şöyle denilmiştir: 
 Doğru görüş budur. Çoğunluk 

 böyle demiştir. Çünkü geçmişin zâtı geleceğin 
zâtından öncedir. 

20 

 

[1059] 

 yani sonranın varlı-25 

ğına giren bir parça 

  30 

[1060] Öncelik ve sonralık kısımları bilindiğinde mukayeseyle  
beraberlik kısımları da bilinir. Buna göre zamansal beraberlik açıktır.  
İki şahsın fazilette eşit olması gibi şerefte beraberlik de böyledir.  
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Mertebe beraberliği, aynı cins altına giren iki mütekâbil tür ve mihraba ya-
kınlıkta eşit iki şahıs gibidir. Zât bakımından beraberlik, bir mahiyeti aynı 
mertebede kâim kılan iki parça gibidir. Neden olmakta beraberlik, bir türün 
iki ferdi olan iki ma‘lûlün iki nedeni gibidir. Öncelik, sonralık ve beraberlik 
lafızlarının sözü edilen beş kısma söylenmesi ise tam eşitlik veya eşit-5 

derecelilik yoluyla anlamsal ortaklıkla veya eşadlılıkla yahut hakikat ve mecaz 
yoluyladır. Bunda dikkate değer çok fayda yoktur. Allah en iyi bilir.  
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[1061] İkinci mevkıfın başında zikredilen  üçüncü mevkıfın 
başındaki  İkinci mevkıfın ba-5 

şında zikredilen taksime göre cevher, filozoflara göre bir konuda bulunma-
yan mümkün mevcut iken kelâmcılara göre bizzat yer kaplayan hâdistir. 
Üçüncü mevkıfın başında zikredilen araz tarifinden de mukâbilini alma 
yoluyla cevher tarifi ortaya çıkmıştı: Cevher, filozofa göre, dış dünyada var 
olduğunda bir konuda bulunmayan mahiyet iken kelâmcıya göre bizzat yer 10 

kaplayan bir mevcuttur.  cevherin  bildiğine güvenerek 
  

[1062] 
 başka bir cevhere  cisimsel veya türsel 

 bir sûretin  ya mutlak 15 

olarak  ya da cismin bir türüdür.  yani sözü edilen üç şık-
tan biri değilse  ve hareket ettirme 

 Yazar, cisimle ilişkiyi yalnız-
ca yönetme ve hareket ettirme durumlarıyla sınırladı, çünkü filozoflara göre 
akıl cisimle tesir yoluyla ilişki kurar.  20 

[1063] Filozofların zikrettiği  taksim, 
 Çünkü cevher-i fert kabul edildiği takdirde ne sûret ne heyûlâ ne 

de bu ikisinden bileşen şey vardır, aksine orada cevher-i fertlerden  
birleşik bir cisim vardır. Cevher-i fert reddedildiği takdirde ise 

  25 

Oysa bu men edilir. Çünkü zâhir şu ki başkasına yerleşen şey, onunla kâim 
bir araz olur. Dolayısıyla ne başkasına yerleşen bir cevher vardır ne her  
ikisi de cevher olan yerleşen ile yerleşilen mahalden bileşen şey vardır ne  
de başka bir cevherin mahalli olan bir cevher vardır. Yine filozofların  
zikrettiği taksim şu husus da açıklandıktan sonra tamamlanır: 30 

 cevherler,  Aksi halde  
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biri yerleşen diğeri yerleşilen iki cevherden oluşan cevherin cisim olması 
doğru olmaz.  açıklamadan  kesin bir delille 

 Dahası birinci açıklama, öğrendiğin gibi, zâhire aykırıdır. İkincisi 
ise kesinlenemez. Çünkü bir başka cevhere mahal olan bir cevherin var ol-
ması ve bu iki cevherden hiçbirinin duyusal işareti kabul etmemesi müm-5 

kündür. Bu durumda ne o mahal, heyûlâ olur ne mahalle yerleşen şey, sûret 
olur ne bu ikisinden birleşen şey bir cisim olur.  

[1064] 

 ya da değildir. Cismin bir 10 

parçası olması durumunda  cisim 

İşte bu, bütün kısımların sayıldığı 
kuşatıcı bir taksimdir. Bu taksimde cevherin gerek başka bir şeye yerleşmesi 
gerekse cismin biri yerleşen diğeri yerleşilen iki cevherden oluşması dikkate 15 

alınmamıştır. Fakat bu da cevher-i ferdin reddine dayalıdır. Çünkü cisim, 
cevher-i fertten bileştiği takdirde onda yalnızca bir araya gelmiş cevherler 
bulunur; bu cevherlerin bir kısmı sûret ve bir kısmı da madde olmaz. Parça-
ların bir araya gelmesiyle oluşan hey’ete gelince bu, cismin hakikatinin dı-
şında olup onun bir gereğidir.  20 

[1065] Bu taksim de şu eleştiriye açıktır: Cismin bir parçası olmayan ve 
cisimde tasarrufta bulunmayan şeyin bir akıl olması zorunlu değildir, aksine 
nefsin yahut aklın bir parçası olabilir.  

[1066] yani duyu-
sal işareti bizzat kabul eder. kelâmcıların soyut cevherleri 25 

reddettiği ve onların imkânsızlığına hükmettikleri  Bu takdirde  
mekânlı  bir veya daha çok yönde kesinlikle bölünmez. 

 Eş‘arilere göre   
Kelâmcılara göre cevher bu iki kısımla sınırlıdır ve cisim en az iki cevher-i 
fertten oluşur.  30 
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[1067]  Eş‘arîlerin  birbiriyle telif 
olmuş parçaların her biri değildir.  ve 
takipçilerine  cisim  biz 
Eş‘arîlerin ittifakıyla 5 

 şahıs bakımından 
 araz,  Buna göre telife girmiş iki cevherden her biriyle 

başlı başına bir telifin kâim olması gerekir. Dolayısıyla iki parça, tek bir ci-
sim değil, iki cisimdir. Âmidî’nin vehmettiği gibi, hem kendi parçaları 
arasında telif bulunana hem de başkasıyla birlikte telif edilmiş olana cisim 10 

dendiğine dönük  bu anlama ilişkin bir 
tartışma olup  cevher-i fertler olan 

 yok mudur? Çoğunluk olduğu görüşüne varmış ve şöyle demiştir: 
Cisim, iki parçanın toplamıdır. Kâdî Bâkıllânî ise ikinci şıkkı savunmuş ve 15 

parçalardan her birinin cisim olduğuna hükmetmiştir. Bu sözdeki zorlama 
sana gizli değildir.  

[1068] Bu hususta kelâmcılar 
görüş birliği içindedir. 

20 

Dolayısıyla orada kaçınılmaz olarak iki parça bulunacaktır. 

Bu, kelâmcıların görüş birliği ettiği ilkenin bir uzantısı olarak 25 

açıktır. Cevher-i ferdin şekli bulunmadığında görüş birliğine varanlar arasın-
da 

Bunların bir kısmı şöyle dedi: 
 tıpkı kürenin tarafları farklılaşmadığı gibi 

Eğer çokgene benzeseydi onun muhtelif tarafları olurdu ve dolayısıy-30 

la da bölünürdü. Bazıları da şöyle dedi: Cevher-i fert, 
 Bu ise ancak 

dörtgene benzediği takdirde olabilir. Zira küresel şekil, diğer çokgenler  
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vb.lerinde bu durum ancak aralıkla gerçekleşir. Bazıları şöyle demiştir: Cev-
her-i fert   

[1069]  “Kelâmcıların ittifak ettiği cevher-i ferdin 
şekilsiz olduğu görüşü sorunludur. Zira 

5 

 yani onu kuşatan bir sınır  Öyleyse onun bir şekli 
de vardır. Çünkü onu kuşatan sınır eğer bir ise o, küredir; birden çoksa çok-
gendir.”  

[1070] Allah rahmet eylesin yazar şöyle dedi: 
10 

  
ki küre veya çokgen olsun. 

 Bundan dolayı 
cismin hacmi, cevher-i fertlerin artmasıyla artar.  yani sözleri  15 

bu anlama yorulmadığı takdirde 
 bile olsa  Zira bir alanı bulunan şeyde kaçı-

nılmaz olarak bir şeyin değil de başka bir şeyin varsayılması mümkündür.  
Bu durumda cevher-i fertte vehmî bir bölünme olacaktır ki bu, onların gö-
rüşlerine aykırıdır.  20 
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5 

[1071] Cisim lafzı  lafız 

 yani bulun-
duğu cisimlerin eserlerinin fail nedenidir. Doğal cisim 

10 

 dik açılarda kesişen üç boyutun olması 
bir yana  çoğu ci-
simde  boyutlarda 

 bütün yönlerde 15 

 Cismin mahiyetinin gereği olmadığına göre cismin onunla 
tanımlanması da doğru değildir.  

[1072] Sözün özü şudur: Cismin tanımında varlık değil, varsayım dikka-
te alınmıştır. Çünkü dik açılarda kesişen boyutlar, küpte olduğu şekilde var 20 

olabileceği gibi küre, silindir ve konide olduğu şekilde bilfiil var olmayabilir. 
Dolayısıyla cismin cisimliği onda var olan boyutlar bakımından değildir. 
Çünkü doğal cisimlik olduğu gibi kaldığı halde boyutlar ortadan kalkabilir. 
Yazar varsayım imkânıyla yetinmiştir, zira cisimliğin dayanağı, bilfiil boyut-
ların varsayılması değil ki cisim, boyutlar varsayılmadığında doğal olmaktan 25 

çıksın. Aksine cisimliğin dayanağı, ister varsayılsın ister varsayılmasın sadece 
varsayma imkânıdır.  
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[1073] 

 

 

 5 

Eğer üzerine çizilen çizgi iki taraftan birine saparsa açılardan biri küçük, 
diğeri de büyük olur. Küçük olana dar açı, büyük olana da geniş açı derler. 
Şöyle:  

 

 10 

[1074] Cisimde kesişen üç 
 yani yönü belirsiz bir boyut 

Bu boyut çizgi veya yüzey olabilir. Fakat cismin tarifinde dik açının geçmesi 
çizginin farz edilmesine münasiptir.  kalan iki 
yön için de 15 

 Bu üçüncünün ilk ikisiyle kesişmesi, ilk ikisinden her birine 
nispetle ondan dört dik açı meydana gelecek şekildedir.  üçüncü boyut 

Çünkü birincinin 
aksine onun farz edilmesi için tek bir yön ortaya çıkmıştır. Oysa birinci üç 20 

yönde farz edilebilirdi. İkinci ise iki yönde farz edilebilirdi. Nitekim yazar şu 
sözüyle buna işaret etti:  yani üç boyutun dik açılarda 
kesişmesi,  başkalarından 

 birbiriyle kesişen 
ki bu da boyutların dik açılarda kesiş-25 

mesidir. Birbiriyle kesişen üç 
 Zira yüzeyde birbiriyle dik açılarda kesişen iki boyut varsayılabilir 

ama ilk iki boyutla kesişen üçüncü bir boyut varsaymak mümkün değildir. 
Yüzeyde üçüncü boyut ilk ikisiyle ancak dar ve geniş bir açıda kesişebilir. 

 Dolayısıyla bu kayıt, bazılarının vehmet-30 

tiği gibi, yüzeyden sakınmak amacını gütmemektedir.  

  

dik açı dik açı 

dar açı geniş açı 
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[1075] Bu kimse adına şöyle bir mazeret beyan edilmiştir: Mu‘tezile 
cismin, cevher-i fertlerden bileşen çizgilerden bileşen yüzeylerden bileştiği 
görüşünü savunmuştur. Bu durumda onlara göre yüzey, bir cevher olmakta-
dır. Cismin böyle olmadığı ve yüzeyin de araz olması gerektiği henüz açığa 
çıkmadığından vazgeçildiğini varsayarak ondan sakındı. İyi düşün! 5 

[1076]  tarif oluşu 
 mutlak cismin bir parçası olan 

 Çünkü sözü edilen boyutlar, cisimlik sûreti aracılı-
ğıyla heyûlâda da varsayılabilir. Boyutların varsayılması ise vasıtalı ve vasıta-
sız olmaktan daha geneldir. 10 

[1077]  Heyûlâ kendinde boyutların varsayılabilmesine 
elverişli değildir. Aksine  sûretini  
varsayılan  kabul eder. Tanımın ibaresinden ilk anlaşılan şey, cevhe-
rin zâtı dikkate alındığında boyutları varsaymanın mümkün olduğudur. 
Dolayısıyla tanım, vasıtalı olanı içermemektedir. Şayet “bu durumda tanım, 15 

tek başına cisimlik sûreti için doğrudur” dersen ben şöyle derim: Bunun 
herhangi bir mahzuru yok. Çünkü cisim, ilk bakışta, yönlerde uzanan bu 
cevherdir yani cisimlik sûretidir. Bu cevherin başka bir cevherle kâim olup 
olmadığına gelince bu sâbit değildir. Sâbit olsa bile ancak yönlerde uzanan 
ve varlığı zorunlu olarak bilinen bu cevherin durumları hakkında incelikli 20 

bir düşünmeyle sâbit olabilir. Halbuki burada maksat onun tarifidir.  

[1078]  kuşku: Bu tanım,  Bundan 
dolayı vehmedilen  boyutlara  adı verilir. Bu du-
rumda matematiksel cismin mahalli olan vehim, sözü edilen boyutları kabul 
edecektir. Oysa vehim, cisim değildir, aksine cisimsel güçlerden biridir.  25 

[1079]  Cevherin boyut varsayımını kabul etmesiyle 
 Nitekim akla gelen ilk anlam bu-

dur. Öte yandan bu kuşku, ancak vehim bir cevher olduğu zaman yöneltile-
bilir. Bu kuşku şöyle de giderilebilir: Vehimde boyutların varsayılabilmesi, 
onun zâtına nispetle değil, vehmedilen boyutlar sebebiyledir.  30 
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[1080]  resmin mukâbili olan 
 altındakilerin 

 altındakilerin 
 araz olan fasıllarla değil, 

5 

 Zira cevher, onların faslı olurdu, çünkü varsayılan 
budur. O takdirde o fasılların da başka cevher olan fasılları bulunurdu. Böy-
lece cevher olan türlerin hakikatini bilmenin imkânsız olması gerekirdi. 

 bu  cevabıyla birlikte  Cevap şudur: 
Cevherin cevher türlerinin cinsi olması,22 o türlerin fasıllarının da cinsi ol-10 

masını gerektirmez. Nitekim diğer cinslerde durum böyledir. 

[1081] 
 ki bunların hiçbiri, herhangi bir hakikatin 

zâtî özelliği değildir. Birincisi 
dıştaki şeylerin bir parçası olmaları imkânsız olan 15 

 İkincisi ise 

 Nitekim yüksek-
basît cinsler kesinlikle tanımlanamazlar. Dolayısıyla cevheri tarif etmek üzere 
söylenenler, onun mahiyetinin dışındadır. Bu nedenle de onun cins olma-20 

masından onların da cins olmaması gerekmez.  

[1082]  kuşku:  ve yine onun farklı 
bir ifadesi olan “kendisinde üç boyutun varsayılabilmesi” kavramı, 

 Dolayısıyla dışta gerçekleşmiş hakikatlerden biri olan cismin zâtî 
bir faslı olmaya elverişli değildir. Bu nedenle zikredilen tarif, cevherin tanımı 25 

olamaz.  bu kavramın doğru olarak söylendiği 
 Yani “kabul eden” kavramı ademî bir durum olmayıp da mevcut bir 

durum olması halinde bir arazdır, çünlü arazlar arasında bulunan nispetler 
kabilindendir.  o zât, 

 Özetle “kabul eden” 30 

kavramı, dışta var olan bir şey olması durumda ona dahil olan kabul etme 
durumu da böyle olacaktır. Oysa bu kavram, kendi başına var olmayan, 
bilakis başkasıyla var olan bir nispettir. Bu takdirde onun var olmasını sağla-
yan o başkası, söz konusu kabul etme durumunu kabul eden olacaktır. Do-
layısıyla söz, bu ikinci kabul etmeye taşınır ve bu böyle sonsuza dek gider.  35 
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[1083]  yani illetlerdeki 
 Çünkü müessirlerin zorunluda sona ermesi gerekir. 

 yani ma‘lûllerde  Çünkü ikinci kabul etme hali, birinci 
kabul etme halinin bir sonucudur. Zira nispet, zorunlu olarak iki tarafının 
sonucudur. O halde söz konusu teselsül imkânsız değildir.  daha önce 5 

 yani teselsül eden şeylerin doğal veya vaz‘î 
olarak sıralanmış bir şekilde beraberce var olmaları, hem  hem de 

  

[1084]  ikinci kuşkuya 
10 

 Yani sizin söyledikleriniz, kabul etmenin dışta 
var olmadığına ve yine “boyutları kabul eden” kavramının dışta herhangi bir 
varlığa sahip olmadığına, dolayısıyla da cismin faslı olamayacağına delâlet 
etmektedir. Bunu kabul ediyoruz. Fakat bizim iddiamız, cismin faslının “ka-
bul eden” kavramı değil, bu kavramın doğru olarak yüklendiği şey olduğudur. 15 

[1085] Bu cevap, şöyle reddedilmiştir: Tarifte zikredilen şey, kabul eden 
kavramıdır. Oysa siz, onun fasıl olmadığını kabul ettiniz. Dolayısıyla tarif, 
tanım olamaz. Yine kabul eden kavramının yüklendiği şey, ya cismin zâtıdır 
ya da cismin fertleridir. Cismin zâtı olması durumunda tanımlananın faslı 
değil, ta kendisi demektir. Cismin fertleri ise hiç kuşkusuz onun fasılları 20 

değildir.  

[1086] Sonra yazar, birinci kuşkuda sözü edilen teselsülün giderilmesini 
sağlayacak ve aynı zamanda ikinci kuşkuya verilen cevabın hakikatini açıklı-
ğa kavuşturacak bir hazırlık açıklaması yapıp şöyle dedi: 

 ve farkında 25 

olma 
 onun kendinde belirginleşmesi ve meydana 

gelmesi söz değildir. Aksine cins, ancak zihinde kendisine eklenen 
 ve belirginleşir.  cinsten ibaret olan 

30 

 ve böylece, onların söylediği gibi, fasıllarda teselsül ortaya çıksın.  
 cismin faslı  “boyutları kabul eden” 

 cismin faslı, boyutları  Bu  
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özellik, dışta cinsiyle birleşiktir. Biz bu özelliği yalnızca bir ilişeni bakımın-
dan bilebildiğimizden –ki bu ilişen de “kabul eden” kavramıdır- bu özelliği 
faslın yerine koyduk. Nitekim fasılların hakikati bilinmediğinde ilişenleri, 
onların yerine ikame edilir. Bunun onların sözlerindeki meşhur örnekleri, 
düşünen, duyumsayan ve iradeli hareket eden fasıllarıdır. Biz “kabul  5 

eden yüklemesine konu olan” sözüyle cismin zâtını değil, bilinmeyen o 
özelliği kastediyoruz. Bu, onların söylediklerinin tasviridir. Burada bir şey 
kaldı: İlişen, faslın yerine ikame edildiğinde o tarif, hakiki tanım olur mu 
olmaz mı? 

[1087] Cisim lafzının iki anlamından 10 

 bitişik ve ayrık niceliğin hallerini inceleyen 
 ve riyâze-

te/eğitime  çocukların 
nefislerini eğitmek için  ve eğitimlerine 

 kavramak  Zira bunlar, tutarlı ve düzenli bilgi-15 

ler olup vehim onlar hakkında akılla çekişmez, aksine uyuşur. Bu nedenle de 
onlarda kesinlikle hata olmaz. Bunlar arasında, nadir olmakla birlikte, görüş 
ayrılığına konu olanlar ise lafızlardan ve lafızların anlamlarını gereği gibi 
düşünmemekten kaynaklanır. Kuşkusuz öğretimde en iyi ve en uygun yol, 
anlaşılması daha kolay ve çabuk olanla başlamaktır. Böylece, zihinler usan-20 

maz, aksine onun sayesinde daha zor olanı kavramaya güç yetirir. Zira idrak, 
ruhun gıdasıdır.  nefis bu kanıtla-
ra alıştığında bu kanıtlar  şeylerin idrakinde 

 Eğer orada kesinliğin meydana gelmesi müm-
künse maksada ulaşılmış demektir. Şayet zannî ilimlerde olduğu gibi müm-25 

kün değilse nefis daha güçlü zanna ulaşmaya çalışır. Çünkü daha güçlü zan, 
onun alıştığı kesinliğe daha yakındır.  

[1088] 

 matematiksel cismi, nicelik cinsine giren yüzeyden 30 

dik açılarda kesişen boyutlar 
varsayımını  Zira bu kavram, doğal ve matematiksel 
cisim arasında ortaktır.  
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[1089] Cismin tarifi ve değişik anlamları hakkında yaptığımız 

“Cisim, yer kaplayan ve tek bir yönde bile olsa 
bölünmeyi kabul eden şeydir.” 

 5 

[1090]  tanımdan ilk anla-
şılan şey, cisimde söz konusu boyutların bilfiil bulunduğu ve bunun cisimli-
ğin dayanağını oluşturduğudur. Oysa hiç kuşkusuz 

 Buna 
göre kürede olduğu gibi çizgi bazen cisimde bilfiil bulunmaz ve yüzey ise 10 

cismin mahiyetinin değil, varlığının gereğidir. 

 olduğu gibi  Dolayısıyla bilfiil var olan 
boyutlar, cisimliğin gereği ve cismin kendileriyle tarifine elverişli değildir.  15 

[1091] Filozofların mum hakkında yaptıkları biti-
şik ve cismin bitişik ve kendinde bir olup bilfiil 
bölünme barındırmamasına bizim ve Mu‘tezile’nin düşün-
düğü gibi ve cismin bölünmeyen parçadan oluştuğu 

mumda daha önce bulunmayan 20 

daha önce bulunan hiçbir şey  mumda var olan 
yahut genişlikten uzunluğa 

Onların “uzun, geniş ve derin” sözleriyle 

 onda bilfiil bölünmenin bulunduğu değil, 25 

 Bu takdirde sözkonusu tanım, filozofların 
zikrettiği tanıma döner ve filozofların dile getirdiği sorun da ortadan kalkar.  

[1092]  o tanımda görüş birliği etmelerinin ardından 
 kaç atomdan 

30 

 Onun görüşü  ve de  
çürütülecektir.  cisim en az 

 başka  
 başka  
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 en az   

[1093]  cismin 
 üçüncü 
 Böylece üç boyut 5 

meydana gelir. 
 münferid veya üç münferid 

 Özetle 
onlar tek bir yönde bölünene çizgi; iki yönde bölünene yüzey adını verirler. 
Çizgi ve yüzey, onlara göre, cevher-i fert ile cisim arasında vasıta iken bize 10 

göre cisme dahildir.  

[1094]  olup cisim lafzının tek bir yönde bile olsa 
bölünen bileşik şeye mi yoksa üç yönde bölünen bileşik şeye mi söylenece-
ğinden kaynaklanmaktadır. anlama ilişkin  ba-
hislere  Sonra yazar, bir kısım kelâmcılardan nakledilen tariflerin 15 

yanlışlığına işaret ederek şöyle dedi:  Mu‘tezile’den 

Çünkü birincisi Yüce Yaratıcı ve cevher-i fertle bozulmakta; ikincisi hem 
bu ikisiyle hem de arazla bozulmaktadır. Üçüncü ise her üçüyle bozulmakta-20 

dır. Ayrıca bu tariflerde başka bir bozukluk daha vardır. 
 bilakis dile aykırı 

 Buna göre cisim lafzı dilde terkîp ve 
telif bildirir. Oysa bu sözlerde böyle bir bildirim söz konusu değildir.  25 

[1095] 
 Nazzâm ve Neccâr, cevherlerin mutlak olarak bir 

araya gelmiş arazlardan ibaret olduğunu düşünmüşlerdir. Bu yanlıştır. 
ister bir tane olsun  30 

bulunacak şekilde çok sayıda 
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Şu halde kendi başına var olan 
cevher, sadece arazların toplamı değildir. 

 Çünkü her akıl sahibi bilir ki kendi başına 
var olması imkânsız şeylerin bir araya gelmesiyle oluşan şey, onu kâim kıla-
cak başka bir şeye muhtaçtır. Bizim söylediğimiz, bedîhî bir hükme dikkat 5 

çekmekten ibarettir. Bu nedenle “Bütün, bütün olması bakımından, her bir 
parçanın hükmünden başka bir hükme konu olabilir.” eleştirisi yöneltilemez.  

[1096] Bazen cevherin arazdan oluşmasının imkânsızlığı şöyle delillendi-
rilir: Cevher-i fert görüş birliğiyle mekânlıdır. Eğer o, arazlardan oluşsaydı 
arazlardan her biri ya bizzat mekânlı olurdu ya da bizzat mekânlı olmazdı. 10 

Bizzat mekânlı olması durumunda araz, cevher olacaktır. Bu ise cevher-i 
ferdin cevherlerden bileşmiş olmasını gerektirir ki bu durumda cevher-i fert, 
cevher-i fert olmaz. Bizzat mekânlı olmaması durumunda ise malumdur ki 
mekânsız şeyin mekânsız şeye eklenmesi, mekânda bulunmayı gerektirmez. 
Ancak Âmidî, eklenmenin, mekânda bulunmaya şart olabileceğinden hare-15 

ketle bunu çürütmüştür.  

[1097] 
 Çünkü cevherler, cevherin nefsî sı-

fatlarında ortaktırlar. Bu sıfatlar ise yer kaplamak, kendi başına var olmak ve 
arazları kabul etmektir. Ateş, hava ve su gibi  zorunlu olarak 20 

 birleşmiş Aksi 
halde mütemâsil olurlar. Şu halde cevherler, bir araya toplanmış arazlardır.  

[1098] Cevherlerin cinsteş olduğunu kabul etmiyoruz. 
 bize göre Cevherlerin söz 

konusu sıfatlarda ortak olması, onların hakikat bakımından mütemâsil oldu-25 

ğuna delâlet etmez. Çünkü o sıfatların, cevherlerin farklı hakikatleri arasında 
ortak olan genel arazlar olması mümkündür. Bu takdirde bizim, arazların 
cevherlerin hakikatlerine girmesine ihtiyacımız yoktur.  yani 
arazlar bize göre cevherlerin hakikatlerine girmediğinden 

Arazların niçin sürekli olmadığını daha önce öğrenmiştin. 30 

 

[1099] Kapalı değildir ki şöyle denilerek muâraza yapılabilir: Arazlar sü-
rekli değildir, dolayısıyla da sürekli olan cevherlere dahil değildirler. Zira 
parçanın bulunmaması, bütünün de bulunmamasını gerektirir.23  
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[1100]  Eş‘arîlerin tamamı ve Mu‘tezile’nin çoğunluğu gibi 
 hakikat bakımından  ve mütemâsil 

Bu arazlar, o cevhere 
eklenmektedir. Çünkü cisim, sadece cinsteş cevherlerden oluşsaydı cisimlerin 5 

tamamı, hakikat bakımından mütemâsil olurdu. Oysa bu, zorunlu olarak 
yanlıştır.  

[1101] Nazzâm ve Neccâr ise şöyle demiştir: “Cevherler, farklı arazlar-
dan oluştuklarında farklı iken cinsteş arazlardan oluştuklarında cisnteştirler. 
Bu nedenle de arazlardan oluşan cisimler bazen farklı bazen de mütemâsil 10 

olmakla nitelenirler.” 

[1102]  daha doğrusu cevher 
 Cevher 

 Yani arazlar var olduğunda cevher de var olurken arazlar ortadan 
kalktığında cevher de ortadan kalkar.  Cevher ile arazlar ara-15 

sındaki varlık ve yokluk bakımından  
gerektirmediği gibi iki mütezâyifte olduğu üzere ikisinden birinin diğerine 
dahil olmasını da 

[1103]  ya farklı hakikatlere sahip cisimlerden bileşiktir ya da 20 

basîttir. Kuşkusuz bileşik cismin muhtelif parçaları, beraberce bilfiil mevcut 
ve sonludurlar. Buna örnek, canlıdır. Basît cisim ise böyle olmayandır. Bu-
nun örneği ise sudur. Tartışma, basît cisim hakkında yapılmıştır. Bu bağ-
lamda şöyle deriz:  cisim, hiç kuşkusuz, kendinde şu şeyin değil de bu 
şeyin varsayılması şeklinde  ve parçalanmayı  Varsayıla-25 

bilecek  onların tamamı 

 aklî   

[1104]  varsayılabilecek  hepsinin  mevcut 
 çoğunluğunun 30 

 kesinlikle bölünmeyen24  Bu görü-
şe göre bölünmeyen parçalar küçüklükleri nedeniyle kesme yoluyla, katılıkları 
nedeniyle kırma yoluyla, vehmin bunların bir ucunu diğer ucundan ayrıştır-
maktan aciz kalması nedeniyle vehimde ve de aklî varsayım yoluyla bölünmez-
ler. Biz “bu, cismin bölünmeyen parçalardan oluştuğu görüşüdür” dedik  35 
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 varsayımsal olarak bile  kabul etselerdi 
 Bu durumda varsayıla-

bilen parçaların hepsi cisimde bilfiil mevcut olmazdı. Oysa bu, varsayılanla 
çelişmektedir. 

 –ki bu, “Varsayım bakımından mümkün parçaların 5 

tamamı bilfiil mevcuttur.” sözümüzün anlamıdır-  
bölünme  sözümüzü  Bu durumda bilfiil mevcut 
olan parçaların bölünmesi, bütün yönlerden imkânsız olur.  

[1105]  Bütün  Ayrıca daha önce 
öğrendiğin gerekçeden dolayı parçaların bölünmesi de imkânsızdır.  10 

Mu‘tezile’den  ve antiklerden Anaksagoras’ın 

[1106]  Bütün 
 

[1107]  Bütün parçalar 
15 

[1108] Bil ki ilk iki görüş, ister sonlu ister sonsuz olsun mümkün olan 
bütün bölünmelerin fiile çıkmasını gerektirir. Son iki görüş ise şunu gerek-
tirir: Orada bilfiil bir bölünme yoktur, aksine basît cisim kendinde bitişik 
olup kesinlikle ayrımlar barındırmaz. Fakat o, sonlu yahut sonsuz bir  
bölünmeyi kabul eder. Sonlu oluşuyla kastedilen, bölünmenin kendisinde 20 

duracağı ve ötesine geçmesinin mümkün olmayacağı bir sınıra ulaşmasıdır. 
Bu durumda bölünme, bölünmeyen parçalarda sona erecek ve cisim  
de bilkuvve bunlardan bileşmiş olacaktır. Nitekim Şehristânî böyle dü-
şünmüştür. Platon’dan nakledilen şu görüş de buna yakındır: Cisim bö-
lünmek sûretiyle tükenir ve tekrar heyûlâya döner. Sonsuz oluşuyla kaste-25 

dilen ise o bölünmelerin kuvveden fiile çıkabilmesi değil, cismin daima 
bölünmeyi kabul eden bir özellikte olup onun bölünmesinin, bölünmesi 
varsayılamayacak bir parçada sona ermemesidir. Bu, kelâmcıların ister bera-
berce ister peş peşe olacak şekilde sonsuz şeylerin varlıkla nitelenmesini 
imkânsız gördükleri halde yüce Allah sonsuza kâdirdir demeleri gibidir.  30 
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Kelâmcıların kastı, yüce Allah’ın kudretinin ötesine geçemeyeceği bir  
sınırda durmasının mümkün olmadığıdır. Kabul etme durumunu yapma 
duruma kıyasla.  

[1109] Bunları açıkladıktan sonra şöyle deriz: Burada beşinci bir görüş 
daha vardır. Bu, Demokritos’un görüşüdür. O, basît cismin bilfiil bölünme-5 

yen, aksine varsayımsal olarak bölünebilen küçük cisimlerden bileştiğini 
söylemiştir. Bu durumda sözü edilen ihtimaller, dört görüşle sınırlı olmaya-
caktır. Çünkü bölünmelerin tamamı, bilfiil meydana gelmediği takdirde 
onların hiçbirinin bilfiil olmaması veya sadece bir kısmının bilfiil olması 
mümkündür. Nitekim Demokritos’un görüşü böyledir. Evet, söz konusu 10 

edilen şey, cisim olmayan parçalardan bileşen şey anlamında müfred cisim 
olursa bu durumda Demokritos’un görüşü dışarıda kalır.  

[1110] Şöyle dersen: “Bölünmelerin sadece bir kısmı meydana gelmiş 
olması halinde cisimde bilfiil var olup kendinde bitişik olan parçaların ya 
bütün yönlerde ya iki yönde ya bir yönde bölünmeyi kabul etmesi ya da 15 

bunların karışımı olması muhtemeldir. Bunlar yedi ihtimal olup sözü edilen 
dört görüşün dışındadır.” Ben şöyle derim: Bu doğrudur. Fakat bunların 
altısını hiç kimse savunmamıştır. Dolayısıyla onlar, görüşler değildir, sadece 
aklî ihtimallerden ibarettir. 

20 

[1111]  kabul 
eden  yani onun, kendilerine bö-
lünmeyi kabul ettiği parçaların hepsinin bilfiil meydana gelmiş olduğunu 

 bölünmelerin ve bilfiil meydana gelmiş parçaların 25 

 Böylece birincisinden basît cismin parçalarının bilfiil 
meydana gelmiş olup bölünmeyi kabul etmediği; ikincisinden ise onların 
sonlu olduğu bilinir.  yani bölünmeyi kabul eden her şeyin bilfiil 
bölünmüş olduğunun   

[1112] kendinde olup bilfiil 30 

bölünmemiş 
 yani önbitişenin ardbitişeni gerektirmesinin   
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o takdirde gerçek 

  parçaya 
 yani ardbitişenin yanlışlığı 

 Yani şeyin birliği, onun bölün-5 

memesinden ibarettir. Dolayısıyla ona yerleşen bölünmeme kavramının 
bölünmemesi gerekir. Zira bölünmesi durumunda birlik olmaz, aksine o 
şeye yerleşmiş ikilik olur. Bu gerekçe, birliğin bulunduğu mahalle sirâyet 
eden vücûdî bir sıfat olduğuna dayalıdır. Fakat zâhir, onun bölünen şeyin 
toplamına toplam olması bakımından ilişen itibârî bir sıfat olduğudur. Do-10 

layısıyla o toplam bölündüğünde birlik ortadan kalkar.  

[1113]  kendinde  ve 
haddi zâtında bitişik  o şey üzerinde gerçekleşen 

 ve başkasını var etmek 
15 

 haddi zâtında bitişik olan  bitişiklik 
sahibi olan o hüviyette var olmayan  ayrı 

 Aksi halde bilfiil bölünmüş olurdu. Oysa varsayılan bunun tersidir. Şu 
halde o takdire göre parçalama, yok etme ve meydana getirmekten ibarettir. 

 kesinlikle ayrıklık barındırmayan tek 20 

 ayrı 

  

[1114] Buna şöyle cevap verilmiştir: O, sadece bir yadırgamadan ibaret 
olup kesinlik ifade etmez. Görüş ayrılığının olduğu hususta zorunluluk iddi-25 

asına da kulak asılmaz.  

[1115]  Parçalara bölünmeyi kabul eden şeyde 

 ve diğer parçalar için  Çünkü bunların kesitleri tamamıyla 30 

ayrışmıştır.  yani varsayılabilecek parçaların kesitlerinin ayrışması  o 
parçalarda  Çünkü o parçalar varlıkta ayrışmış 
olmasaydı birbirinden ayrışmış o özelliklerle farklılaşmazlardı.  
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[1116] Buna şöyle cevap verilmiştir: Kesitler, aklın bölünme varsaydı-
ğında düşündüğü itibârî vasıflardan ibaret kavramlardır. Bu ise onların  
mahallinin yine varsayımsal olarak ayrışmasından başka bir ayrışma  
gerektirmez.  

[1117] Fiilî bölünmelerden meydana gelen o bilfiil parçaların sonlu olu-5 

şundan ibaret de üç Miktarı sonlu 
Nazzâm’ın düşündüğü gibi o mesafede bilfiil var olan 

Çünkü mesafenin yarısı kat edilmedikçe bütününün ve çeyreği kat 
edilmedikçe yarısının kat edilmesi imkânsızdır ve bu, böyle sonsuza kadar 10 

gider. Bu durumda mesafe ancak sonsuz bir zamanda kat edilebilirdi 
Çünkü ikisi arasında az bir mesafe bulunduğunda o 

mesafe de sonsuz parçalardan bileşik olacak ve hızlı, sonlu bir zamanda onu 
kat edemeyecek ve dolayısıyla kesinlikle yavaşa yetişemeyecektir. 

 Yani sonlu mesafeyi sonlu za-15 

manda kat etmenin imkânsızlığı ve hızlının yavaşa yetişmeyeceğinin yanlışlı-
ğı, o mesafenin bilfiil mevcut sonsuz parçalardan oluşmasının yanlışlığına 
delildir. Rivayete göre Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf bu ilzamı Nazzâm’a yöneltti-
ğinde Nazzâm tafra görüşüne sığınmış ve şöyle demiştir: “Hareket eden şey, 
mesafeyi onun sadece bir kısım parçalarının paralelinde olmak sûretiyle kat 20 

edebilir.” Nazzâm’ın bu mükâbereye ihtiyacı yok, şöyle demesi yeterlidir: 
Nasıl sonlu mesafe sonsuz sayıda mevcut parçadan birleşmişse aynı şekilde 
sonlu zaman da sonsuz parçaları içermektedir. Dolayısıyla mesafe ve zama-
nın parçaları beraberce birbirine mukâbildir. Bu durumda mesafenin za-
manda kat edilmesi mümkündür.  25 

[1118] Bil ki Nazzâm bölünmeyen parçanın varlığı ve cismin bundan 
oluştuğu görüşünü kabul etmemiştir. Fakat bilmediği bir yönden  
bu sorunla yüz yüze kalmıştır. Zira o, bölünmeyen parçayı reddedenlerin 
delillerini öğrendiği ve bunları reddetme gücünü kendisinde bulamadığın-
da bu delillere boyun eğmiş ve cismin sonsuza dek bölüneceğine  30 

hükmetmiştir. Fakat o, şeyde bilkuvve mevcut olan ile bilfiil mevcut  
olanı ayırmamıştır. Bu nedenle de sonsuza dek giden bütün  
bölünmelerin cisimde bilfiil bulunduğunu zannederek cisimde bilfiil mev-
cut olan sonsuz parçaların bulunduğunu söylemiştir. Bu durumda da  
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parça görüşüyle yüz yüze kalmıştır. Zira cisimde mümkün olan her bölünme 
onda bilfiil meydana gelmişse cisimde gerçekleşmemiş bölünmelerin cisimde 
meydana gelmesi imkânsızdır. Dolayısıyla cismin parçaları bölünmeyi kabul 
etmez. Böylece o, kaçtığı, reddettiği ve kabul etmediği duruma düşmüştür. 
Bundan dolayı ondan şöyle nakledilir: Parça görüşünü kabul edenler, tafra 5 

görüşünden dolayı onu yerdiklerinde Nazzâm “tafra, sizin kabul etmek du-
rumunda kaldığınız değirmen taşının parçalanması görüşünden daha uzak 
değildir” cevabını vermiş, onlar da bunu tasdik etmişlerdir.  

[1119] Söz konumuz olan cismin hacmi ve miktarı son-
ludur. Dolayısıyla o, kendisini kuşatan Aynı şekilde 10 

onun parçaları da iki uçla sınırlanmıştır. 
Bu nedenle onda bilfiil var olan parçaların 

da sonsuz olması imkânsızdır. O parçalar arasında tedâhül olduğu kabul 
edilirse sonsuzluk olabilir. Fakat bu da apaçık aklın yanlışlığına tanıklık etti-
ği şeylerdendir.  15 

[1120] Cisimde bulunan parçaların birbirine eklenmesi 
demek olan 

 sonsuz bile olsalar  kesinlikle 
Çünkü cismin yönlerde 20 

uzanan bir hacmi vardır. Kuşkusuz bu hacim, cisimde ancak parçaların bir-
biriyle telifinden meydana gelir. 

 bütün 
 

[1121] Bunun açıklaması şöyledir: Her sayı, ister sonlu ister sonsuz ol-25 

sun, gerçek yani bilfiil bölünmeyen birleri içerir. Çünkü sayının hakikati, 
kesinlikle birlerden oluşur ve bilfiil bölünen şey, bir değil sayıdır. Eğer sayıda 
yalnızca bilfiil bölünen şey bulunsaydı onda asla bir bulunmazdı ve dolayı-
sıyla da sayı, kesinlikle sayı olmazdı. Bu durumda cismin parçaların sonsuz 
bir sayı olduğu varsayıldığında hiç kuşkusuz o parçalarda sonlu birler olacak-30 

tır. O birler alınıp da birbirine eklendiğinde sonlu parçalardan oluşan bir 
cisim meydana gelir.  
Bu durumda Nazzâm’ın iddia ettiği tümellik çürümektedir. Eğer “Bu  



775

 

 

 



776  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

cisim, yapaydır. Oysa Nazzâm’ın görüşü, yaratılmış cisimler hakkındadır” 
dersen ben şöyle derim: Bizim söylediğimiz, o cisimlerin zımnında bulunan 
bu cismi tasvir etmekten ibarettir. Çünkü söz konusu cisimlerde sonlu par-
çaların birbirine eklenmesi gerekmektedir.  

[1122]  Nazzâm’ın sözünü bütünüyle çürütmek istersek 5 

 boyutları sonlu olduğu için  Nazzâm’ın 
iddiasına göre 

 Çünkü parçalardan birleşen şeyin hacmi, birleşen ve hacim artışını 
gerektiren parçaların hacminden ibarettir. 10 

 Bu durumda miktarı sonlu cisimlerin hiçbiri sonsuz olmayacaktır. 
Bundan da kaçış yoktur. Tek yol, tedâhülü mümkün görmektir. Çünkü o 15 

takdirde hacmin hacme nispetinin, parçaların parçalara nispeti gibi olması 
gerekmez. Fakat bu, yukarıda öğrendiğin gibi, yanlıştır.  

[1123] Bu üç gerekçe, cismin ötesine geçemeyeceği bir sınırda durma-
ması anlamında sonsuz bölünmeleri kabul eden bir bitişik olduğu görüşünü 
çürütmez. Çünkü o takdirde cisim, bilfiil sonsuz parçaları içermemektedir. 20 

Aksine parçalar, daha önce geçtiği üzere, tümüyle fiile çıkması imkânsız olan 
bilkuvvedir.  

[1124] Kelâmcıların çoğunluğunun görüşlerine getirdikleri delilin 

 Doğrudan doğruya sözüyle, birinci türde olduğu gibi,   25 

“bölünmeyi kabul eden her şey, bilfiil bölünmüştür” önermesinden yardım 
almaksızın demek istemektedir. O parçaların sonlu oluşuna gelince bu açık-
tır veya biraz önce yapılan açıklamalardan bilinmiştir.  yedi 

 

[1125] –ki o, konumludur ve bölünmez-  30 
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 Yani hiç şüphesiz, cisimler vardır ve onlar, derinlik-
te değil de uzunluk ve genişlikte bölünen mevcut şeyler sayesinde birbirleri-
ne temas ederler. Aksi halde derinlikte bölünen iki şey arasında tedâhul  
bulunması veya temasın o ikisiyle değil, onların iki parçasıyla olması  
gerekir. Bu durumda söz, o iki parçaya ve bunların bölünmemesine taşınır. 5 

Bu, teselsül etmez, aksine derinlik bakımından bölünmeyen bir şeyde durur. 
Bu şey, yüzeydir. O halde yüzey vardır. Sonra var olan iki yüzey, genişlikte 
değil de uzunlukta bölünen bir şeyde temas ederler. Aksi halde yukarıda 
öğrendiğin gibi sözü edilen iki durumdan biri ortaya çıkar. Uzunlukta bölü-
nen bu şey, çizgidir. Şu halde çizgi vardır. Sonra var olan iki çizgi, konum 10 

sahibi olan ve kesinlikle bölünmeyen bir şeyde temas ederler. İşte bu, nokta-
dır. 

 Dolayısıyla nokta, mevcuttur.   
asla 

[1126]  olan cisim25 15 

 Çünkü hiçbir 
şekilde bölünme kabul etmeyen cevher, cismin bir parçasıdır.  
cevher olmayıp da araz olması halinde  

 O mahal, cevher ise maksat yerini bulmuş  20 

demektir; araz ise onun başka bir mahalli olacaktır. 
 bölünmeyen 

 ve cismin parçası olmuştur. Sonra onu cisimden çıkardığımızda  
ve ona komşu olana kıyasla teması dikkate aldığımızda onun bütün parçala-
rının bölünme kabul etmeyen cevherler olduğu ortaya çıkar. Nitekim mak-25 

sadımız da budur.  

[1127] Bunu şöyle cevaplamışlardır: Nokta, mahalline sirâyet etmeyen 
bir arazdır. Dolayısıyla onun mahallinin bölünmesi, onun da bölünmesini 
gerektirmez. Hatta bütün uçlar, arazdır fakat çizgi, mahalline tek bir yönde 
sirâyet ettiğinden yalnızca bu yönde bölünürken yüzey iki yönde sirâyet 30 

etmiş olup sadece bu iki yönde bölünür. Oysa noktanın sereyanı olmadığın-
dan bölünmesi de söz konusu değildir.  

[1128]  zorunlu olarak 

35 
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 Kuşkusuz ne geçmiş, 
geçmiş olduğu durumda ne de gelecek, gelecek olduğu durumda vardır. 
Şimdi var olmadığında geçmiş ve gelecek de keskinlikle var olmayacaktır. Bu 
durumda hareket asla var olmaz. Oysa bu sonuç, zorunlu olarak yanlıştır. O 
halde hareketin şimdi kısmı, mevcuttur. varsayımsal bile olsa hiçbir 5 

şekilde  varsayılan 

Dolayısıyla onda iki cüz varsayıldığında bu iki cüzün bir araya gel-
mesi imkânsızdır.  yalnızca bir kısmı 
şimdidir.  olup varsayılana aykırıdır. 10 

 bölünmeyi kabul etmez.  onun parçalarından 

Cismin kendisinden oluştuğu 
 Yani ikisinden birinde bir 

parça varsayıldığında bu parçanın karşılığında diğerinden de bir parça varsa-15 

yılır. Bu bakımdan hareketin parçaları bölünmeyi kabul etmediğine göre 
mesafenin parçaları da böyledir.  Mesafenin parçalarının 
bölünmemesi gerekir.  hareketin parçalarından birinin gerçekleştiği 

 hareket parçasına 
20 

[1129] İmâm Râzî bu delilin, bölünmeyen parça görüşünü kabul eden-
lerin en güçlü delili olduğunu söylemiştir. Delil şu eleştiriye açıktır: Kat 
etme anlamındaki hareketin, kesinlikle bir varlığı yoktur. Nitekim bu, daha 
önce geçmişti. Aracılık anlamındaki hareket ise şimdiki anda mevcuttur 
fakat mesafeye örtüşmez. Çünkü onun, mesafenin uzanımında bir parçası 25 

yoktur, aksine o, kendisinde varsayılan sınırların her birinde mevcuttur. 
Dolayısıyla elimizde bölünmeyen parçalardan oluşan bir hareket yoktur. 
Evet, dışta mevcut olan bu hareketten hayalde uzanan ve mesafeye örtüşen 
bir şey resmolur. Bu şeyin benzeri, bir sınırda durmayan ve bölünme kabul 
etmeyen parçalara bölünür.  30 

[1130]   kitabının üçüncü makalesinin on 
beşinci şeklinde   
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Doğrusal bir çizginin, bir dairenin çevresine temasından meydana gelen26 
 çünkü bölünseydi açıların en küçüğü olmazdı.  Ayrıca bölün-

meyen bu açı,  Çünkü o açı, cevher 
olması durumunda bölünmeyen bir parça olacaktır; araz olması durumunda 
ise onun bir mahalli bulunması gerekecek ve bu mahal de bölünmeyen bir 5 

cevher olacaktır.  

[1131] Cevap: Öklid’in kitabında kanıtlanan şey, dairenin dışbükeyi ile 
ona temas eden çizgiden meydana gelen dar açının, bütün dar açılardan daha 
küçük olduğu değil, iki doğrusal çizgiden oluşan bütün dar açılardan daha 
küçük olduğudur.  10 

[1132]  Gerçek  gerçek 
 zikredilen  hasmın 

düşündüğü gibi bölünmeyen parçanın olmadığı kabulüne göre 
 ikisi arasında 

15 

 yani iki  kürenin 
 ister çizgi ister yüzey olsun 

 varsayılan  gerçek  Çünkü o kürenin 
çevresinde doğrusal bir çizgi yahut düz bir yüzeyin var olması zorunlu olarak 
imkânsızdır.  O halde küre ve düz yüzeyde teması 20 

sağlayan şey, bölünmeyen bir şeydir. 
 düz 

 kürenin dışından ve o yüzeyden olan 
 Kürenin derinliklerindeki parçaların durumu da aynıdır. 

 25 

[1133] İbn Sînâ buna şöyle cevap vermiştir: Küre, bir noktada yüzeye 
temas ettiğinde ona başka bir noktada ancak bölünen bir zamanda bölünen 
bir hareketle temas eder. Sonra diğer nokta, birinciye komşu ve bitişik değil-
dir. Aksi halde ona örtüşürdü. Çünkü bölünmeyen iki şey arasında bitişme, 
ancak ikisinin bütünüyle örtüşmesi yoluyla olabilir. Dolayısıyla söz konusu 30 

iki nokta arasında bir çizgi bulunmalıdır. O ikisi arasında teması sağlayan 
diğer noktalarda da durum aynıdır. Bu durumda ne kürenin çevresi ne de 
düz yüzey, peş peşe gelen noktalardan bileşiktir.  
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[1134] Şöyle denemez: “Senin söylediğine göre diğer noktada temas an-
cak hareketten sonra olabilir. Hareket esnasında ise temas bulunmalıdır. Bu 
durumda temas birinci noktada olursa küre, hareketli olduğu esnada sakin 
olur; ikisi arasında bulunan noktada olursa varsayılana ters bir durum  
ortaya çıkar. Ayrıca biz, sözü o aradaki noktaya taşırız. Öyleyse temasın iki 5 

noktası arasında vasıta olmaması gerekir. Bu da noktaların peş peşe gelmesini 
gerektirir.” 

[1135] Çünkü biz şöyle diyoruz: Birinci noktadaki temas, bir anda 
meydana gelmiş olsa bile, diğer noktada temasa götüren yuvarlanma hareke-
tinin zamanında varlığını sürdürür. Dolayısıyla bu ikinci temasın meydana 10 

gelme anında birinci temas ortadan kalkar. İşte böylece bir noktadaki her 
temas, bir anda meydana gelir ve bir zamanda varlığını sürdürür. Bu, küre-
nin hareketinin sürekliliğiyle çelişmemektedir. Nitekim bu, yuvarlanma 
hareketinin doğru tahayyülüyle belirginleşmektedir. Şu halde noktaların ve 
anların peş peşe gelmesi gerekmez.  15 

[1136]  
birinci çizgi  ikinci çizginin  geçen çizgi 

 üzerinden geçtiği İkisi ara-
sındaki Çünkü geçen çizginin temas eden 
yeri, ucudur. Bu uç da noktadır. Noktanın temas ettiği şey ise ancak nokta 20 

olabilir. peş peşe gelen 
 Aynı şekilde karşılaşan bir araya gelen 

 

[1137] Bu delil şu eleştiriye açıktır: Hareketli, bizzat mekânlı olandır ve 
ilerde geleceği üzere onun bütün yönlerde bölünmesi gerekir. Bu  25 

durumda yüzey, çizgi ve nokta ancak araz olabilir. Öyleyse nasıl olurda araz 
olan bir çizginin kendisi gibi olan başka bir çizgi üzerinde hareket ettiği 
düşünülebilir.  

[1138] 
30 

 Çünkü bu takdirde her 
birinin parçaları, sonsuzdur.  
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[1139] Bu delile şu eleştiri yönelir: Gökteki ve hardal tanesindeki parça-
lar, bildiğin anlamda sonsuz olsa da, göğün parçalarının miktarları, hardal 
tanesinin parçalarının miktarları gibi değildir. Dolayısıyla herhangi bir 
imkânsızlık yoktur.  

[1140]  ve cismin nihai olarak on-5 

lara bölünmesi 
 göklerin yüzeylerini örterdi 

 Bu gerekçe, sonsuza dek 
bölünmenin daha önce öğrendiğin anlamıyla ve kısımların tamamının fiile 
çıkmasının varlıkta imkânsız olup yalnızca varsayımda mümkün oluşuyla 10 

reddedilmiştir.  

[1141] Yazar şöyle dedi: Kelâmcıların bölünmeyen parçanın ispatı ve 
cismin ondan oluşması hakkında zikrettikleri 

 gizli  ve 
itminan  Dolayısıyla yukarıda anlatılan cevaplar hususunda 15 

sen kendi insafına danış.  

[1142]  basît  kendinde bitişik 
20 

 

[1143] 
 Bizzat 

 Aynı şekilde onun birbirinin mukâbili olan yönleri de 
birbirinden başkadır. Böylece ortaya çıkmaktadır ki bizzat yer kaplayan şeyin 25 

bütün yönlerde bölünmesi gerekir. Şu halde cismin bölünmeyen parçadan  
ve yine cevher olan çizgi ve yüzeyden oluşması bir yana bunların var  
olması dahi imkânsızdır. Fakat nokta ile araz olan çizgi ve yüzey böyle değil-
dir. Çünkü bunlar, bizzat mekânlı değildir ki bölünmelerini gerektiren  
yönleri olduğu düşünülebilsin. 30 

o yüzeyin  
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 O halde o parçaların bölünebilir olması gerekir.  

[1144] Bu iki versiyona şöyle cevap verilmiştir: Bunların gereği, tarafla-
rın birden çok olmasıdır. Oysa kendinde bölünmeyen bir şeyin taraflarının 
olması ve bu tarafların o şeye yerleşmiş arazlar olması mümkündür. Bu ceva-5 

bın reddi şöyledir: Mesela sağın ve solun tam karşısında bulunan iki taraf 
eğer cevher iseler bölünmediği varsayılan iki parçadırlar; şayet araz iseler bu 
durumda ya birisine yapılan işaret diğerine yapılan işaretin aynısı olacak 
şekilde tek bir mahalle yerleşiktirler ya da ayrı ayrı işaret edilen iki mahalle 
yerleşiktirler. Birinci durum, onun sağının karşısında bulunan kısmın, solu-10 

nun karşısında bulunan kısmın aynısı olmasını gerektirir. Oysa bunun yan-
lışlığı apaçıktır. İkinci durum ise varsayımsal bile olsa bölünmeyi gerektirir. 
Çünkü apaçık aklın da tanıklık ettiği gibi bu takdirde onda bu şeyi değil de 
ötekini varsaymak mümkündür.  

[1145]  de 15 

 o parçalar 
 parçalar  çünkü iki çelişiğin bir araya gel-

mesidir.  Cisim, bölünmeyen parçalardan oluştu-
ğunda bölünmeyen parçaların, belirli bir düzen içinde ve birbirlerine yapışık 
olarak bir araya gelmesi gerekir, aksi halde orada gerçek bir bileşim olmaz. 20 

Bu takdirde hiç kuşkusuz 
 Ortadakinin 

 Çünkü ikisi bir olsaydı ortadaki iki taraf ara-
sında engel olmazdı, aksine iki taraf da birbirine temas ederdi. Durum böyle 25 

olunca ortadaki parça, bölünmez olmasına rağmen  

[1146]  bölünmesini gerektirecek şekilde 
 parçalar arasında 

 Kuşkusuz aklın apaçıklığı, 
bizâtihi yer kaplayan şeyin, kendisi gibi şeyle –her ikisinin de hacmini tek bir 30 

hacim haline getirecek şekilde- tedâhül etmesinin imkânsızlığına tanıktır. 
Tedâhülün mümkün olduğu 

 ve birinin diğerine eklenmesiyle miktar artmaz. 
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 ve daha fazla parça 
 parçalar arasında 

 her birinin hacmine ilave 
 Bütün  Çünkü biz, üç 

yönde uzanan bir hacim olan cismin, o parçalardan birleştiğini varsaymıştık. 5 

Dolayısıyla parçalar arasında bir tertip bulunmalı ve orada bir orta ve taraf 
olmalıdır. Tedâhül kabul edildiği takdirde varsayılana aykırı bir durum gereke-
ceğine yönelik  söylediklerimizin  iki parça arasında  
ikisi arasındaki  bu iki parçadan 

10 

 iki parçadan her birinde  Tedâhülden kaynak-
lanan bölünmenin ancak parçalar var olduktan ve birbirine eklendikten sonra 
tedâhülün meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacağını ama parçalar tedâhül 
etmiş olarak yaratılmaları nedeniyle yaratılışın başında tedâhül halinde bulun-
duklarında bölünmenin gerekmeyeceğini gözden kaçırmayasın.  15 

[1147]  bölünmeyen 
 o parça,  parça  

aksine bölünürdü. 
 iki bölünmeyen parçanın karşı-

laştığı yerde bulunan parça 20 

 Diğer deyişle onun söz konusu iki parçadan herhangi birine bü-
tünüyle temas etmesi mümkün değildir, aksi halde karşılaştıkları yerde bu-
lunmaz, tersine ikisinden biri üzerinde bulunurdu. Dolayısıyla onun bir 
kısmının iki parçadan birine ve diğer kısmının da öteki parçaya temas etmesi 
zorunlu olurdu. 25 

[1148]  yani onun, iki parçanın karşılaştığı 
yerde bulunmasına 

 varlığı kabul edildiği takdirde bölünmeyen  kendisi gibi 
 aynı şekilde 

30 

parça-
nın iki parçadan birinde bulunması 

 Hareketten önce oluşunun 
anlamı, birinci parçada oluşudur. Hareketi tamamladıktan sonra oluşunun 
anlamı, ikinci parçada oluşudur. Bu durumda ikisinden birinde olduğu es-35 

nada hareketle nitelenmesi düşünülemez. Üçüncüde olması ise parçanın, iki 
parçanın karşılaştığı yerde bulunduğu durumda hareketle nitelenmesidir.  
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[1149] 

 o uçtan her 
birinin diğer uç tarafına doğru değişimli olarak  
varsayalım.  5 

paralellik, ancak çizginin  hızlılık ve 
yavaşlıkta  kısacık bir doğru 
düşünmeyle görüleceği üzere çizginin iki ucundan her birine kıyasla o parça-
lardan   

[1150] –mesela beş olsun- 10 

 çizginin 
 farz ederiz. o iki parça-

dan her birinin ötekine doğru 
 kaçınılmaz olarak çizgi-

nin iki ucunun her birinden sayıldığında 15 

üçüncü parça,  Çünkü o ikisi bera-
berce bu üçüncü üzerindedir.  

[1151]  Hareket eden 

 beraberce  Kuşkusuz üçün-20 

cü parça, o iki parçayı alacak genişlikte değildir, yalnızca birini alacak geniş-
liktedir.  

[1152] 
yani her ikisinin de birden ortadan kalkma-

yacağı kuralına göre biri gerçekleşmiştir: 25 

bölünmeyen  Buna göre her 
iki durum da yanlış olamaz. Zira bölünmeme, farklılığın bulunmamasını 
gerektirirken farklılığın bulunması, bölünmeyi gerektirir. yani hare-
ketlerin farklı olmaması, Çünkü hareketler zorunlu ola-
rak hızlılık ve yavaşlık bakımından farklıdırlar.  yani parçala-30 

rın bölünmesi şıkkı 
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[1153] Mesafe bölünmeyen parçalardan oluştuğunda 
 daha 

önce 

 çünkü onun hareketinin bir parçadan 5 

daha çok olmasını vehmetme mecali yoktur. 
 yani hareketler arasında farklılı-

ğın bulunmamasıdır.  bölünmeyen par-
ça, kendisinden daha küçük bir parça bulunduğu için  
ikisinden birinin gerekeceğini iddia ettiğimiz iki durumdan   10 

[1154]  birinin diğerinden ayrılması imkânsız olacak şe-
kilde 

  yani iki hare-
ketin birbirini gerektirmesi, yavaşlığın sükûnların araya girmesinden kaynak-15 

lanmayacağı hususunda  bir delil olur. Nitekim daha önce buna 
dikkat çekilmişti. İki hareket birbirini gerektirdiğinde de 

 Benzerini kat etmesi birinci durumken bölün-
menin gerekmesi ikinci durumdur.  yani hızlı ve yavaşın birbirini gerek-20 

tirmesi  altı  gerçekleşir.  

[1155] 
Çünkü birincinin mesafesi uzun olduğundan hareketi hızlı iken ikin-

cinin mesafesi kısa olduğundan hareketi yavaştır ve bu ikisi birbirlerini gerekti-
rirler.  söz gelişi 25 

muhtelif 
 Bu, değirmenin merkezinden onun büyük çemberine doğru bü-

tün yönlerde bitişik çizgiler çıkarılmasıyla belirginlik kazanır. Buna göre o çizgi-
ler, bölünmeyen parçalardan oluşur. O çizgilerin parçalarından da farklı büyük-
lük ve küçüklükte iç içe girmiş çemberler oluşur. Bu çemberlerin büyüğü de söz 30 

konusu çizgilerin uçlarından olur. Bu çember hareket ettiğinde ona bitişik olan 
çember hareket etmezse ikisinden biri diğerinden kopar. Aynı şekilde ikinci 
çember hareket ettiğinde üçüncü hareket etmezse de böyle olur. Bu durum, en 
küçük çembere varıncaya kadar böyledir. Dolayısıyla el değirmeninin  



795

 

 

 



796  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

birbirini kuşatan daireler şeklinde hareket ettiği esnada parçalanması gerekir. 

Değirmenin hareket ettiği 
esnada parçalanması ve durduğu esnada bitişmesine dair  söylediklerimiz, 5 

Her akıl sahibi tarafından tuhaf ve 
  

[1156] 10 

 Kuşkusuz bu iki ayak, hareketleriyle iki daireyi beraber 
 ve dökülme 

 iki ayak arasındaki  değirmenin parçaları 
arasındaki parçalanmadan 15 

[1157] 

Topuğuyla çizdiği daire küçükken uçlarıyla çizdiği daire büyüktür. 

 topuğunun çizdiği daireden  O 20 

ikisinin hareketleri de birbirilerini gerektirir. Çünkü parmak uçları bir parça 
hareket ettiğinde topuğu kesinlikle durmaz, aksi halde yukarıdaki durumlar-
da olduğu gibi o şahsın parçalanması gerekir. 

Nasıl olur! Bitişikliğin parçalanması, 
acı duymayı gerektirir. Oysa o kimse kesinlikle acı duymamaktadır.  25 

küçük ve büyük daire çizmeyi 
 Kuşkusuz bunların iki daire çizimindeki hare-

ketleri birbirini gerektirir. Aksi halde feleklerde yırtılma olması ve feleklerin 
güçlülük ve sağlamlıkla nitelenmemeleri gerekir.  

[1158] 30 

 azalma hareketiyle 
 mesela bir veya iki metre gibi  bu 

sürede  Dolayısıyla Güneş’in hareketi,  
hareket etmeyi  gölgenin hareketinden çok daha hızlıdır. 

 Güneş’ten çıkıp ahşabın başından geçen ve gölgenin ucuna ulaşan ışınlar, 35 

doğru tecrübenin de tanıklık ettiği üzere, 
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Güneş hareket ettiği halde  hareketsiz  ışınsal çizgi-
deki Zira Güneş yüksekte bulunduğunda ondan 
doğrusal olarak çıkıp ahşabın başından geçen ışınsal bir çizgi gölgenin ucuna 
ulaşır. Güneş en büyük yüksekliğe ulaştığı ve gölge kesinlikle eksilmediğinde 
söz konusu çizginin ahşabın başı ile gölgenin ucu arasında bulunan kısmı 5 

olduğu gibi kalır ve Güneş ile ahşap arasındaki kısmın ise konumu değişir. 
Dolayısıyla ona ilk konumunda doğrusal bir şekilde bitişmiş olan o miktar, 
ikinci konumunda böyle kalmaz. Aksi halde bir tek doğrusal çizgi, aynı hi-
zada bulunmayan iki çizgiyle doğrusal bir şekilde bitişik olurdu. Bu ise zo-
runlu olarak yanlıştır.  10 

[1159] 
 bir kazığa  kazığın orada 

15 

 O halde hızlı ve yavaş hareket, birbirini gerektirmektedir. Nazzâm 
bu iki hareketin sürat açısından eşit olduğunu vehmetmiş ve bunu tafraya 
delil yapmıştır.  

[1160]  bir çizgi 
 o parçanın hareketi yönündeki  Üç parça-20 

dan oluşan hareketsiz  Yine  bulunan 
iki parçadan oluşan  Öyle ki D, B’nın karşısındaki 
A ve E’nin karşısında bulunsun. Farz edelim ki  DE çizgisindeki 

 ve bu çizginin hareketinden onun da hareket et-
mesi gereksin. Şöyle: FG____E.  DE çizgisinin ABC çizgisi 25 

üzerinde hareketiyle  A__B___C şeklinde o 
hareketle  Bununla birlikte  DE 
çizgisi üzerinde  varsayımın başında 

 varsayımın başında B’nın mukâbilinde olmasına rağmen 
 Bu takdirde F, C’ye de mukâbildir.   30 

tek bir hareketle  zâtî ve arazî hareketinin topla-
mıyla  Zira F ve D hareketten önce beraberce  
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ABC çizgisindeki A’ya paraleldiler, şimdi ise F, C’ye paralel olurken D, B’ye 
paralel oldu. O halde birbirini gerektiren iki hareketin hızlı ve yavaş olduğu 
ortaya çıktı ki amacımız da budur. İstersen şöyle dersin:  iki hareketinin 
toplamıyla tek 

 olan parçanın bölünmesi durumu 5 

[1161] 

 ve çizgileri birbirine eklemek için 
olanca çabamızı sarfederiz.  Şöyle:  10 

 bir 
açıyı kuşatan iki kenarın iki ucu arasını bağlayan 

 Çünkü o, birinci çizginin birinci, ikinci çizginin ikinci, üçün-
cü çizginin üçüncü ve dördüncü çizginin dördüncü parçasından oluşur. 

 miktar bakımından 15 

 Sözü edilen geometrik kanıtlar, dik 
açının kirişinin, iki kenarının her birinden daha uzun olduğunu gösterirler. 
Çünkü onun dörtgeni, iki kenarın dörtgenine eşittir. Nitekim bu, arûs adı 
verilen şekilde açıklanmıştır. Yine üçgenin açılarından biri dik olduğunda 
diğer ikisi dar olur ve büyük açıyı en uzun kenar bağlar.  20 

[1162]  zikredilen dörtgende 
 Bu, çapın  bulunmasıyla  kenarın parçaları 

arasında değil.”  Çapın parçalarından 
 toplamı 

 bu takdirde  Bu yedi parça, zikredilen 25 

dört parça ile bu dört parçanın tamamı arasındaki üç boşlukta bulunan üç 
parçadır. Zira bir kısmında boşluk bulunduğunu ama diğerlerinden bulun-
madığını söylemek tamamıyla keyfidir. Kuşkusuz iki kenarın toplamı da 
yedidir, zira bu kenarlar bir parçada ortaktırlar ve hem duyu hem de kanıt, 
çapın ikisine birlikte eşit olmasını yalanlar.  parçaların tamamı veya bir 30 

kısmı arasında bulunan boşluk, bir parçayı alacak genişlikten 
 parçanın  zira parçadan daha küçük bir şeyin 

varlığı ortaya çıkmaktadır.  
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[1163] 
  

arûs şeklinde  dik açısının 
 sözü edilen üçgendeki 

5 

 parçadan   
parçadan  Bunun nedeni şudur: On dördün kendisiyle çarpımının 
sonucu, yüz doksan altıdır. On beşin kendisiyle çarpımının sonucu ise iki 
yüz yirmi beştir. Dolayısıyla iki yüzün kökü, o ikisi arasında olmalıdır.  

 yani sözü edilen kökü tamamlayan kesrin 10 

[1164] Tıpkı zemine dikilmiş bir duvar üzerine yerleş-
tirilen ve altı duvar yönünün tersine uzatılan bir merdiven gibi dik açılı olan 

dik açısının dik açının iki kenarından yukarı doğru dikil-
miş olan  kirişin 15 

 dikili 
yani kirişin başı, bu kenarının bir parçasından alçaldıkça onun ayağı, söz 
konusu kenardan bir miktar çıkar. Bu süreç, onun başı, dikili kenarın dibine 
ulaşıncaya kadar devam eder. onun dibinin çıkmasını sağlayan şey, 
tepesinin alçaldığı şey  20 

Bu, ucundan onun alt kısmının çekildiği kenardır. Zira kirişin bir kısmı, bu 
kenara örtüşmektedir. yani çekilme 
miktarınca fazlalık, kenar  Çünkü varsayılan şey, 
alçalma miktarının çekilme miktarınca olduğudur. kiriş, 

 Şu halde 25 

onun çekildiği şeyin miktarı, alçaldığı şeyin miktarından daha azdır. Buna 
göre bir parça alçaldığında bir parçadan daha az bir miktar çekilir. versi-
yon,  Uygunluk yönü şudur: Alçalma ve 
çekilme hareketleri birbirilerini gerektirdiği halde alçalma hareketi, çekilme 
hareketinden daha hızlıdır.  30 
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[1165] Daha önce 
Yazar, dairenin varlığı ve imkânının bölünmeyen parça görüşüne aykırı ol-
duğunu açıklamıştık demek istiyor. Nitekim onun şu sözüyle bu anlam açığa 
çıkmaktadır:  
bileşik  dışları ve içleri karşılaştığında bö-5 

lünmeyen parçalardan oluşan çevrenin dışbükeyi içbükeyinden daha büyük 
olacak şekilde daha büyük olan dış ile daha 
küçük olan içi kuşattığından dolayı dairenin 
dışı içinden daha büyük olmaması durumunda çevrenin dışbükeyi yönündeki 
parçalarından 10 

Boşluk olması, parçaların dışlarının değil de içlerinin karşılaşmasıdır. 
Bu durumda yine parçada bölünme ortaya çıkar. Çünkü parçanın karşılaşan 
kısmı, karşılaşmayan kısmından başkadır. Fakat biz diyoruz ki  her iki 
parça arasındaki boşluk,  çevresinin bu 
takdire göre Zira çevrenin 15 

dışbükeyi, içbükeyinden daha büyük olsa da, onun katı olması imkânsızdır. 
 yani onlardan her biri veya bir kısmı, bir parça alacak miktar-

dan  parçada  çünkü kendisinden daha küçük 
bir şeyin varlığı ortaya çıkmıştır.  ise parçaların dışları ile içleri 
arasında fark bulunmamakla birlikte dışlarının tıpkı içleri gibi karşılaşmasıdır. 20 

Bu  dairenin  yahut dairenin çevresinin içi –zira dairenin çevresine 
daire denmektedir- miktar bakımından  
dairenin  –zira ona örtüşmektedir- 

 çevre hakkında öğrenmiş olduğun gerekçeden ötürü 
 kuşatılan daire  başka 25 

daireler 
 

[1166] Bu versiyonun en açık ifadesi, ’ta zikredilen  
biçimidir: Bölünmeyen parçalardan oluşan çizgiyi daire haline getirmek 
imkânsızdır. Çünkü biz bu çizgiyi daire yaptığımızda ya onun parçalarının 30 

dışları, içlerinin karşılaştığı gibi, karşılaşır ya da parçaların içleri  
karşılaşmakla birlikte dışları karşılaşmaz. Onun parçalarının dışları, içleri-
nin karşılaştığı gibi, karşılaşması halinde parçaların dışlarının alanı, içleri-
nin alanı gibidir. Buna göre başka bir daire, bu daireyi kuşattığında  
onun hükmü, birincinin hükmü gibi olur. Dolayısıyla kuşatanın dışı, içi 35 

gibi ve içi de kuşatılanın dışı gibi olur, çünkü ona örtüşür. Kuşatılanın dışı 
da içi gibi olur. Bu takdirde kuşatanın dışı, kuşatılanın içi gibi olur.  
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Sonra böylece dairelerin aralarında hiç aralık bulunmaksızın bir kısmının 
diğerini kuşatmasını temin ederiz ve çemberi en büyük feleğin çemberi gibi 
olan bir daireye ulaşıncaya kadar buna devam ederiz. Dolayısıyla bu çok 
büyük dairenin parçaları, ilk varsayılan dairenin parçalarından fazla değildir. 
Oysa ilk varsayılan daire, çok küçük bir daireydi. Parçaların içleri karşılaş-5 

makla birlikte dışlarının karşılaşmaması halinde ise bölünme gerekli olur. 
Çünkü karşılaşan yönler, karşılaşmayan yönlerden başkadır. Şu halde daire-
nin imkânı, bölünmeyen parçanın varlığına aykırıdır.  

[1167]   kitabının birinci makalesinde 
 doğru bir çizgiyle ikiye bölünebilir. 10 

Bu durumda onun yarısı da iki kenarı doğru olan bir açı olup bölünmeyi 
kabul eder. Böylece iki kenarı doğru olan açı, 

 
[1168] Yine aynı makalede C 

 mesela beş adet par-15 

çadan oluşan çizgi 

[1169] Kesin delille  söz gelişi 
su gibi basît  ve sadece bir yönde yahut iki yön-20 

de bölünen cevherler gibi bölünmeyen parça hükmünde olanlara 
kesin-

likle ayrım barındırmadığı ve 
Yani daha önce de geçtiği üzere onun bölünmesinin durduğu bir 

sınır yoktur. Aksi halde bölünmenin durduğu sınırda bölünmeyen parçanın 25 

var olması gerekir. Özetle basît cisim, bölünmeyen parçalardan ve bölünme-
yen parça hükmünde olanlardan bilfiil bileşik değildir. Dolayısıyla da o, 
kendinde bitişiktir ve bölünmesi, bölünmeyen parçada sona ermez. Şu halde 
o, sonsuza dek bölünebilir.  

[1170] Bölünme ise  kırarak yahut keserek 30 

 Ya da ve-
him ve varsayımla olur. Kırma ve kesme arasındaki fark şudur: Kırmanın aksine 
kesme, şeye nüfuz etmek sûretiyle onu bölen bir alete ihtiyaç duyar. Ayrıca  
bir bakıma kesme, yumuşak cisimlere, kırma ise katı cisimlere özgüdür.  35 
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Yerleşik arazlar, bulundukları mahalle yerleşiktirler ve varlıkları, başkasına 
kıyasla değildir. Yerleşik olmayanlar ise bulundukları mahalde kendileri 
açısından yerleşik olmayıp varlıkları, başkasına izâfetledir. Bu üçü cisimdeki 
bölünme tarzlardır.  bölme, 

 feleklerde olduğu gibi  unsurlardan 5 

oluşan bazı cisimlerde olduğu gibi aşırı  kesmek için ihtiyaç duyulan 
 kesme ve kırmaya imkân vermeyecek derecede 

  

[1171] Bölmenin zikredilen üç kısımla sınırlı olduğu açıklandı. Şöyle ki 
bölme, ya parçalanmaya sebep olur ya da olmaz. Parçalanmaya sebep olma-10 

ması halinde ya dışta ya zihinde ayrılığı/infisâl gerektirir. Dışta ayrılığı gerek-
tiren, iki arazın farklılığıyla gerçekleşen bölmedir. Zihinde ayrılığı gerektiren 
ise vehmî bölmedir. Aklî varsayımın vehimle birlikte zikredilmesinin nedeni 
şudur: Vehim, bazen aşırı küçüklükten ötürü bir tarafı diğerinden ayrıştıra-
maz ve bu sebeple durur. Oysa akıl, büyük ve küçüğü kuşatan tümelleri 15 

kavradığından bir sınırda durmaz.  

[1172] Doğrusu şudur: Arazların farklılığı dışta ayrılığı/infisâl gerektir-
mez. Çünkü biz kesin olarak biliyoruz ki kendinde bitişik cismin bir kısmına 
ışık düştüğünde o cisim dışta ayrılmaz ki ışık ondan gittiğinde tekrar bitişik-
liğine kavuşsun. Aksine arazların farklılığı, vehmi, parçalar varsaymaya sev-20 

keder. Bu takdirde şöyle denir: Ayrılma ya kesme ve kırma yoluyla gerçekle-
şen bölmede olduğu gibi dıştadır ya da vehimdedir. Vehimdeki ise arazların 
farklılığı yoluyla gerçekleşen bölmede olduğu gibi vehmi, parçalar varsayma-
ya sevkeden bir saik aracılığıyla olur ya da vehim ve varsayım yoluyla gerçek-
leşen bölmede olduğu gibi böyle bir aracılık olmaksızın olur. Şu halde bölme 25 

iki kısımdan ibarettir. Birincisi parçalayarak bölmedir. Bu, dışta gerçekleşen 
bir bölme olup iki kısma ayrılır. İkincisi ise parçalanma olmaksızın bölme-
dir. Bu ise zihinsel bir bölmedir. Vehmî ve farazî olarak da adlandırılan bu 
bölme, sözü edilen iki kısma ayrılır. İşte bölmenin, tam bir sayımı bundan 
ibarettir. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi bazen farazî ve vehmî bölme ayrıştırı-30 

larak arazların farklılığıyla gerçekleşen bölme, salt vehmî bölmenin bölüşeni 
yapılır. Nitekim kitapta böyle yapılmıştır. Sana düşen kullanım yerlerinin 
farkında olmaktır.  
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[1173]  Basît  daha öğrendiğin üzere, had-
di zâtında bir ve  testideki suyun iki kaba dökülmesinde olduğu 
gibi parçalanma yoluyla 5 

 yani yönlerde uzanan ve kendinde bitişik bir cevher vardır. 
 bitişik cevherin 

 yani bitişik cevherin 
 Kâim olmakla kastedi-

len şudur: Bu bitişik cevher, o başka şeye onu niteleyecek şekilde özgüdür ve 10 

dolayısıyla o şeyde yerleşmiş durumdadır. Bunun açıklaması şudur: Bitişik 
cisme ayrılık geldiğinde onun bitişikliği gider ve o, ayrılmış hale gelir. Bu 
takdirde deriz ki 

 her biri diğerinin varlığıyla ortadan kalkan 15 

kabul edici ve
 O halde bitişme ve ayrılmayı kabul eden şey, 

onların her birinden başkadır.  ve ayrılmayı 

bitişme ve ayrılmayı kabul 20 

eden,  Nasıl olmasın ki! Bir şey, kendisini ve kendisiyle 
çelişen şeyi kabul etmez.  ayrılmayı kabul edip bitişmeden başka olan 

 cisimlik sûretinin yerleştiği ilk  Zira ilk 
heyûlâ, ayrılmanın gelmemesinden önce tek bir bitişikle nitelenmişti, çünkü 
bitişik ve birdi; sonra ise ayrılmayla hatta ayrılma geldiği esnada iki bitişik-25 

likle nitelendi, çünkü o zaman iki ayrı bitişik oldu.  

[1174]  muhtelif 
 cisme  birbiri ardına gelen 

 ve cevhersel 
 değişken  varlığını olduğu gibi devam ettiren 30 

 eski haliyle 
 değişken 

 ve 
bu ikisinden bileşen şeye ise cisim 35 
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[1175]  filozofların bu deliline 
 varlığı kabul edildiği takdirde, bölünmeden önce olduğu gibi 

 ve herhangi bir ayrım barındırmaz; bölünmelerin peş 
peşe gelişiyle 

 sizin cisim hakkında söylediğiniz 5 

gibi,  başka 
 Böylece söz bu ikinci heyûlâya taşınırdı ve beraberce var olan sıra-

lanmış şeylerde  

[1176]  muârazada zikredilen  
onlardan  peş peşe gelen bitişiklik ve ayrık-10 

lığı 

 kendisine yerleşen  bitişiklikten 
 Bu ispatlandığı takdirde heyûlânın haddi zâtında 

bileşik olduğu ortaya çıkar.  başka bitişikliğin 15 

 Bu ispatlandığı takdirde de heyûlânın zâtında birincisi 
söz konusu başka bitişiklik ve ikincisi o bitişikliği kabul eden şey olmak üze-
re iki şeyin varlığı ortaya çıkacak ve böylece heyûlânın da bir heyûlâsı olacak-
tır. 

 Dolayısıyla heyûlâ, 20 

ayrıklığın gelmesinden önce kendisine yerleşmiş olan tek bir sûretle bir ve 
bitişik iken ayrıklığın gelmesinden sonra kendisine yerleşen çeşitli sûretlerle 
çok ve ayrıktır.  kendinde 

 kendinde  sözü edilen sıfatlarda 
 Şu halde heyûlâ, söz konusu sıfatlarla kendiliğinde 25 

değil, sûrete bağlı olarak nitelenir. 

[1177]  heyûlânın ispatı hakkında zikredilen  
Demokritos ve takipçileri gibi 

 Basît  üç yön bakımından 
 ama dışta  ayrıklığı gerektiren 30 

 Bu parçalar, küçük ve katı cisimlerden ibarettir. Basît 

 kendinde 
 parçalanma yoluyla  aksine vehmî ayrıklığı kabul 

eder. Su gibi parçalanma yoluyla  kendin-35 

de  aksine onun bitişikliği, yalnızca duyu bakımındandır.  
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Çünkü duyu, o parçalar arasındaki ayrımları algılayamaz. 
bilakis birleşen ve ayrılan kü-

çük cisimler vardır.  

[1178] Yazarın söylediklerinin özü şudur: Bölünmeyen parça ve onun 
hükmünde olan şeyin bulunmaması, cismin ya kendinde bitişik olup müfred 5 

bir cisim olmasını ya da onun bileşiminin nihai tahlilde müfred cisimlere 
dayanmasını gerektirir. O halde niçin söz konumuz olan basît cisim, parça-
lanma yoluyla bölünmeyi değil de vehmî bölünmeyi kabul eden müfred 
cisimlerden bileşik olmasın! Bu takdirde heyûlâ, sözü edilen burhânla ispat-
lanmış olmaz. Zira o burhân, kendinde bitişik cisme ayrıklığın dıştan gelme-10 

sine dayanmaktadır. Hatta o burhânla matematiksel cisim de ispatlanmış 
olmaz. Zira müfred cisimlerin şekilleri ve büyüklükleri değişmez.  

[1179]  bu kimsenin sözünü  Vehmî 
bölünmeyi kabul eden 

 hem  hem de 15 

bütünün doğasıdır. Bu açıktır. Diğer parçanın doğası ise 
 Zira o kimse, küçük müfred cisimlerin 

türsel mahiyette ortak olduğunu ileri sürmüştür.  parça 
yani bölünen parça ile diğer parça  “birlik ve bitişikliği 
ortadan kaldıran  tek bir parçada farz edilen  parça 20 

Yine “ikiliği ve parçalanma yo-
luyla bölünmeyi ortadan kaldıran 
Bunun nedeni şudur: Söz konusu dört parça, mahiyet bakımından uyumlu-
dur. Dolayısıyla ya ayrıklık ve bitişikliği kabulün imkânsızlığında ya da bun-
ları kabul edebilmekte ortaktırlar. Birinci şık kesinlikle yanlıştır. Bu durum-25 

da ikinci şık geçerlilik kazanmaktadır. Şu halde o küçük cisimlerden her biri, 
bitişiklik ve ayrıklığı kabul etmektedir.  onun dışında 

 Mahiyetin gereği olmadığına göre 
 bilfiil 30 

 heyûlânın ispatından ibaret olan 
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[1180] İbn Sînâ’nın  söylediklerinin küçük cisimlerden iba-
ret olan yukarıda işaret ettiğimiz gibi 

 Çünkü söz konusu parçaların -aralarında 
türce uyumlu iki parça bulunmayacak şekilde- mahiyet bakımından farklı 
olması mümkündür. Duyu tarafından benzer olarak algılanan suyun, tama-5 

mıyla farklı hakikatlere sahip parçalardan birleşmesini yadırgamanın da böy-
lesi bahislerde hiçbir yararı yoktur. Şayet delil, hasmın kabulü üzerine kuru-
lursa burhânî değil, cedelî delil olur. 

[1181]  Parçaların mahiyette ortak olduğu kabul edilse 
bile  o kabule  teşah-10 

husu  Bu durumda tek bir parça, kendisinde varsayılan iki 
parçası arasında ya engelin varlığından ya da şartın yokluğundan ötürü ayrık-
lığı kabul etmez. Ancak bu, daha önce geçen şu açıklamayla reddedilir: Ka-
bulü engelleyen şey, mahiyetin gereği olamaz, aksi halde tür, şahısla sınırlı 
olur. Mahiyetin gereği olmadığına göre ortak tabiata nispetle ayrıklığın ol-15 

ması mümkündür. Bu ise matlubun ispatı için yeterlidir.  

[1182]  heyûlâ burhânına itiraz edilip 
 olup onun dışındadırlar. 

 cismin bitişiklik ile onu kabul eden şeyden bileştiğinin sübût 
bulması için 20 

 yani bitişikliğin cismin bir parçası ol-
duğunu men ediyoruz.  hem  hem de 
ayrıklığı  Bu takdirde 

 sadece o kabul edenden mi oluştuğu yoksa kabul edilen 
 25 

yani bölünmeyen parçanın reddedilmesiyle kendinde bitişikliği açığa çıkan 
ve yönlerde uzanan cevher,  yani hakikatinden 

 hatta o, ilk bakışta cisim olan ve varlığı zorunlu olarak bili-
nendir. Delille  söz konusu bitişik cevherle 
nitelenen  maddenin varlığı ve biri kabul eden, diğeri 30 

kabul edilen iki cevher olduğu teslim edildiğinde cismin ne olduğuna ilişkin 
 hiçbir anlam ifade etmeyen  
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[1183] Sen biliyorsun bu, ancak o kimse bu bitişik cevherin ötesinde bir 
cevher bulunduğunu kabul ettiği takdirde doğru olabilir. Fakat meşhur olan, 
onun şöyle dediğidir: Bu bitişik cevher, kendi başına vardır ve o, cismin 
hakikatidir, bitişiklik ve ayrıklığın mahallidir. Bitişiklik, birlik iken ayrıklık 
çokluktur. O cevherin bitişiklik ve ayrıklığın mahalli olmasının anlamı ise 5 

söz konusu iki durumun, ona peş peşe yerleşen iki araz olmasından ibarettir. 
Nitekim Eflâtun, cismin nihai tahlilde kendisine çözündüğü şeyin, bütün 
yönlerde uzanan bu bitişik cevher olduğu görüşüne varmıştır. Şu halde onu 
reddetmenin yolu şudur: Bu görüş, parçalamanın cismi bütünüyle yok edip 
yokluğun gizlenmesinden iki başka cismi var etmek olmasını gerektirir. Oysa 10 

bu, ilerde tahkiki geleceği üzere, yanlıştır.  

[1184] Bu 
soru şudur:  sizin iddia ettiğiniz gibi 

 –ki bu, ayrıklıktır- Çünkü 
parçanın ortadan kalkmasıyla bütün de ortadan kalkar. 15 

 yani ayrıklığı  yine sizin iddia 
ettiğiniz gibi onun ortadan kalkmasını kabul ettiğinde ise 

 gerekir. Böyle olduğunda ise 
 Sonuç olarak cismin, bitişikliğin ortadan 

kalkması demek olan ayrıklığı kabul etmesi, bitişikliğin cismin bir parçası 20 

olmasıyla çelişmektedir. Dolayısıyla sizin savunduğunuz görüş, sizi, iki çeli-
şenin bir araya gelmesini benimsemekle yüz yüze getirir.  

[1185] Sorunun çözülmesinin güç olduğunu düşünen kişi 
 sorun, 

 lafzı, cismin  cevherî 25 

 hiçbir durumda  Zira bu sûret 
cisimden gittiğinde cismin varlığını sürdürmesi düşünülemez. 

 Çünkü o, bir arazdır. 
Dolayısıyla cevheri kâim kılamaz  Bu nedenle de 30 

onun cisimden zâil olması, cismin zevalini gerektirmez. Nitekim cisim cisim-
lik sûretini korumakla birlikte muhtelif miktarlardaki şekillere girer. 

[1186] Ancak bu görüş sorunludur. Zira ayrıklık, arazî bitişikliğe  
aykırı olduğu gibi cevherî bitişikliğe de aykırıdır. Çünkü onunla  
birlikte belirli nicelik devam etmeyeceği gibi özel cevherî sûret de  35 
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varlığını devam ettiremez. Yine cismin bitişik niceliği kabul etmesi ve onun 
zâil olmasıyla yetinilirse bu ikisini kabul eden o şeyin, cevherî sûret olduğu 
söylenebilir. Bu durumda cisimde o sûretten başka olup onunla nitelenen bir 
şey sâbit olmaz. Bu takdirde heyûlâ da sâbit olmaz. O halde onun söylediği, 
sorunun cevabı değildir.  5 

[1187]  gerçek 
 bitişiksel şahsî hüviyeti üzere 

 başka 
 Çünkü görüldüğü gibi bu anlam, mâkul değildir. 

10 

 şahsî hüviyeti değil, 
 cisimde zaman içinde birbiri ardına ortaya çıkan 

bitişiklik ve ayrıklık  şahsî 
 Buna göre bazen onunla birlikte tek bir 

bitişiksel hüviyet olurken bazen iki veya daha fazla hüviyet olur. 15 

 bitişiklik ve ayrıklığı 

 kendinde bir ve bitişik olduğu takdirde 
 daha önce kesinlikle ayrım barındırmayan bitişiksel 

 Yani bu takdirde 20 

birliksel bitişikliğe sahip bir şahıs ortadan kalkar ve daha önce bu bitişiksel 
hüviyette bulunmayan faklı bitişikliklere sahip şahıslar meydana gelir. 

 Orada varlığını sürdüren 
bir şey olduğunun delili ise şudur: Kaplardaki  testideki 25 

 o 
şahsî  diğer 

aksine bu şahısların nispeti, diğer suların nispeti gibi 
olurdu. Kuşkusuz birlik sahibi bitişik cevher, sürekli değildir. Sürekli olan, 30 

başka bir cevherdir ki bu cevher, daha önce geçtiği gibi, kendinde ne bitişik 
ne ayrık ne bir ne de çoktur. Bu nedenle de bütün bunlarla nitelenebilir.  
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Öyleyse ortaya çıktı ki bitişik cevher eğer kendi başına var olsaydı parçala-
mak, onu bütünüyle yok etmek olurdu. Yazarın heyûlânın ispatı hakkında 
takrîr ettiği bu delil, ayrıklık yoludur. Sonra yazar, etkilenme yolunu anlat-
maya başladı ve şöyle dedi: 

[1188]  Heyûlâyı ispat etmek için 5 

 Zira her cisim, cisim olması bakımından bilfiil 
mevcut iken pek çok araza istidatlı olması bakımından kuvveyle nitelenir. 

 Çünkü bir, bir olması bakımından kuvve ve fiili gerek-
tirmez, zira kuvve ve fiilin birde biraraya gelmesi imkânsızdır.  

[1189] Bu delil şöyle reddedilir: Birin, kuvve ve fiille nitelenmesi, iki şe-10 

ye nispetledir. Halbuki imkânsız olan, kuvve ve fiilin bir şeye nispetle bir 
araya gelmesidir. Nitekim heyûlâ bilfiil mevcuttur ve farklı sûretleri kabul 
eder. Dolayısıyla o, bir kısım sûretler söz konusu olduğunda kesinlikle bil-
kuvvedir.  

[1190]  heyûlânın ispatı hususunda hakiki 15 

Buna göre cisimde kendinin bir miktarı 
bulunmayan ve bu nedenle muhtelif miktarları kabul edebileceği düşünüle-
bilen bir şey bulunmadığında ona bir şey eklenmeden ve ondan bir şey ay-
rılmadan onun hacminin artması ve azalması imkânsızdır. Bunun cevabı 
şudur: Cisimsel sûret, her ne kadar varlık ve düşüncede miktarı gerektirse de, 20 

özel bir miktarı gerektirmez. Dolayısıyla o, sözü edilen muhtelif miktarları 
almaya kâbildir. Bu durumda başka bir şeyin varlığı sübût bulmaz. Onlar 
bazen  da yardım almışlardır. Zira oluş ve bozuşluşta bir 
sûreti çıkarıp diğerini giyen bir şey olmalıdır. İşte bu şey, heyûlâdır. Bunun 
yanlışlığı açıktır. Zira oluş ve bozuluşta değişen şey, türsel sûrettir. Bu sûreti 25 

çıkarıp giyerek kabul eden şey ise cisimsel sûrettir. Ayrıca biz diyoruz ki 
yardım alınan bu şeylerin varlığı, heyûlânın varlığına dayalıdır. Dolayısıyla 
da bunlardan yardım almak, kısırdöngüdür. 

[1191]  kelâmcıların  kabul ettiği 
Var olduğu kabul edildiği takdirde 30 

heyûlâ mekânda bulunuyorsa 

 Çünkü kendi başına mekânı bulunan şeyin,  
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yönlerde uzanan bir cevher olması gerekir. Cismin de bundan başka bir an-
lamı yoktur. Yine o takdirde cisimsel sûret, heyûlânın mislidir. Nasıl olur da 
o, heyûlâya yerleşebilir. Yine heyûlâ bir mahalle muhtaç olursa teselsül gere-
kir, aksi halde cisimlik sûretinin mahalle ihtiyacı kalmaz, zira onun mislidir. 

 kendiliğinden değil de cisimlik sûretine tâbi olduğu için mekânda 5 

bulunduğu takdirde  ve mekânlılıkta onu izleyen 
 olup sizin iddia ettiğiniz gibi cisimlik sûretinin mahalli olan bir cevher 

değildir.  yani heyûlâ gerek kendiliğinden gerek cisimlik sûretini 
izlemesi nedeniyle bir mekânda bulunuşa sahip değilse  onu 
niteleyecek bir şekilde  hiçbir şekilde mekânı bulun-10 

mayan şey,  ve onun kesinlikle herhangi bir mekânla ilişkisi 
ve herhangi bir mekâna özgülüğü yoktur. Nasıl olur da kendiliğinde mekânlı 
olan cisimlik sûretinin ona yerleştiği düşünülebilir!  

[1192] Bazen buna şöyle cevap verilir: Biz, heyûlânın cisimlik sûretini 
izlemesinden dolayı mekânlı olduğunda cisimlik sûretinin sıfatı olacağını 15 

kabul etmiyoruz. Zira şeyin tâbilik yoluyla mekâna yerleşmesi, bazen cisim-
lere yerleşen arazlarda olduğu gibi başkasına yerleşmesiyle olurken bazen de 
başkasının ona yerleşmesiyle olur. Dolayısıyla heyûlânın mekânlılığının müs-
takil olmaması, onun mekânda bulunuşunun cisimlik sûretine yerleşmesi 
yoluyla olmasını gerektirmez, aksine onun mekânda oluşu, cisimselliğin ona 20 

yerleşmesi şartına bağlı olabilir. Bu durumda heyûlâ cisimlik sûretiyle nitele-
necek ve onu sıfatı olmayacaktır. 

[1193] Heyûlânın reddi ve cismin heyûlâdan bileşmesinin iptali hak-
kında  sizin söylediğiniz gibi 

 ve iki 25 

parçadan birinin cisme sübûtu için burhâna ihtiyaç duyulmazdı. 
 Çünkü biz, heyûlâyı düşünmeden cismi düşünüyoruz ve 

heyûlânın ispatı için burhâna ihtiyaç duyuyoruz. 
 Yani sizin söylediğiniz, ancak cismin 

hakikati künhüyle düşünüldüğünde gerekli olur. Oysa bunu men ediyoruz.  30 

[1194] 
 Bu ispata ihtiyaç duyulmuştur  heyûlânın 

ispatı hakkında güvenilen  yani ayrılıklık yolu,  35 
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yukarıda öğrendiğin üzere,  unsurlardan oluşan cisimler gibi 

 filozofların gö-
rüşüne göre  Dolayısıyla böylesi cisimlerde 
heyûlâyı ispat için başka bir açıklama yapılmalıdır.  5 

[1195]  yani kendinde bi-
tişik olan cisimlik sûretinin  cisimler  türsel doğadır. 
Çünkü cisimlik, başka bir cisimlikten farklılaştığında bunun nedeni, şunun 
sıcak, ötekinin soğuk olması yahut şunun unsursal bir doğaya, ötekinin fe-
leksel bir doğaya sahip olması vb. cisimliğe dışardan eklenen durumlardır. 10 

Zira cisimlik, dışta var olan bir şeydir. Söz gelişi feleksel doğa da başka bir 
mevcuttur. Bu doğa varlıkta kendisinden ayrışan cisimlik doğasına eklenmiş-
tir. Ama miktar böyle değildir. Çünkü miktar, belirsiz bir şeydir ve mesela 
çizgi veya yüzey olmak sûretiyle zâtî fasıllarla türlere ayrılmadıkça dışta var 
olmaz. Fasıllarla değil de haricî şeylerle farklılaşan her şey ise türsel bir doğa-15 

dır. Türsel doğanın gereği ise değişmez. Cisimlik sûretinden ibaret olan biti-
şikliğin, unsursal cisimlere yerleştiği için onlarda bulunan 

 herhangi bir cisimde 
 yani onun kendi başına kâim olması imkânsız olma-

yıp da mesela felekte kendi başına kâimse o cevherî bitişiklik 20 

 kesinlikle 
 türsel  ve iktiza ettiği du-

rumlar 
 Yani hakikatlerin dö-

nüşmesi imkânsız olduğu gibi bir hakikatin gereklerinin değişmesi de 25 

imkânsızdır. Zira bu, o hakikatin o hakikat olmayıp başka bir hakikat olma-
sını gerektirir.  

[1196]  Yani cisimlik 
tabiatı, tek bir türsel tabiattır iddiasını kabul etmiyoruz. 

 Zira sizin söylediğiniz “cisimlik tabiatının, kendisi dı-30 

şındaki şeylerle farklılaşmasını” kabul ediyoruz fakat onun farklılığının dış 
şeylerle sınırlı olduğunu men ediyoruz. Kuşkusuz mutlak olarak cisimlik tabia-
tı, tıpkı miktar gibi, belirsiz bir şeydir. Dolayısıyla cisimlik tabiatının, ancak  
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kendisini kâim kılan fasıllarla türlere ayrılarak var olduğu düşünülebilir. Türlere 
ayrıldıktan sonra da ona kendisi dışındaki şeyler eklenir. Öyleyse niçin onun 
böyle olmadığını söylediniz! Cisimsel bitişikliğin tek bir türsel hakikat 

onun bazen maddeyle bazen de kendi başına kâim olması 
mümkündür. Bunda hiçbir mahzur yoktur, çünkü  5 

bir mahalle mekândan 
 Bu nedenle bir şeyden zâtı 

nedeniyle müstağni olan şeyin, o şeye yerleşmiş olması gerekmez. 

[1197] Bunun şöyle reddedilmesi mümkündür: Zâtî muhtaçlık ile zâtî 
müstağnilik arasında vasıta yoktur. Çünkü şey, ya zâtı nedeniyle bir mahalle 10 

muhtaçtır ya da değildir. Zâtı nedeniyle bir mahalle muhtaç olmadığına göre 
zâtı nedeniyle mahalden müstağnidir. Çünkü müstağniliğin anlamı, muhtaç 
olmamaktan ibarettir. Zâtı nedeniyle bir mahalden müstağni olanın ise o ma-
halle yerleşmesi imkânsızdır.  

[1198] “Söz gelişi canlılık, tek bir tabiattır ama onun gerekleri ve iktiza et-15 

tiği şeyler farklıdır, bu nedenle atta gerektirmediği şeyi, insanda gerektirir” 
denilerek 
Zira orada şuna dikkatini çekmiştik: Cins belirsiz bir şey olup ancak onu belir-
ginleştiren bir fasıl sayesinde belirli hale geldikten sonra varlık kazanır. Cins ve 
fasıl, dış dünyada yaratılış ve varlıkta birdirler. O halde cinslik tabiatı, dışta, 20 

türlere ayıran fasılları nedeniyle muhtelif hakikatlerdir. Dolayısıyla o tabiat, 
türsel tabiatın aksine gerektirme ve gereklerde farklılaşabilir. Oysa türsel tabiat 
böyle değildir. Zira türsel tabiat, belirgin bir hakikat olup onun gereklerinin 
farklılaşması düşünülemez.  

[1199] uzantı: yani mutlak olarak cisimlik 25 

sûretinden yoksun bir şekilde var olamaz. Bunun 
Sûretten faraza 

heyûlâ yerleşmiş bir şey 
 Bunun nedeni şudur: Heyûlâ, konum sahibi olduğunda yani duyu-

sal işareti kabul ettiğinde şayet bütün yönlerde bölünürse bir cisim yani cisimsel 30 

bir sûret olacaktır, zira daha önce geçtiği gibi o, ilk bakışta cisimdir. Şayet heyûlâ 
kesinlikle bölünmezse cevher-i fert olacaktır. Heyûlâ sadece bir veya iki yönde 
bölünürse çizgi veya yüzey olacaktır. Bu çizgi ve yüzey bir cevher olamaz çünkü 
cevhersel olan çizgi ve yüzey, daha önce öğrendiğin gibi, cevher-i fert hükmünde-
dir. Aksine söz konusu çizgi veya yüzey bir araz olacaktır. Bu takdirde de heyûlâ,  35 
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cisimlik sûretinin mahalli değil, cisme yerleşen bir şey olur. Oysa bu, çelişki-
dir.  heyûlâ gerek asaleten gerekse bir şeye tâbilikle mekânlı olma-
dığı için duyusal işareti kabul etmezse hiç kuşkusuz cisimlik sûretini kabul 
eder, çünkü cisimlerin heyûlâsı hakkında konuşuyoruz. Bu durumda cisim-
lik  5 

cisimlik sûretiyle birlikte meydana gelir 

 Çünkü kendisine yerleşen cisimliğe eklenen heyûlâ, bir 
cisimdir. Her cismin ise bir mekânı olmak durumundadır. Tek bir cismin 
bir zamanda iki veya daha çok mekânda bulunması mümkün değildir. 10 

 heyûlâyı meydana geldiği söz konusu bir kısım 
mekâna  Zira o takdirde heyûlânın bütün mekânla-
ra nispeti eşittir. Yine cisimlik sûretinin nispeti de böyledir. Çünkü cisimlik 
sûreti, belirli değil, herhangi bir mekânı gerektir.  

[1200]  cisimlik sûretinin heyûlâya 15 

yerleşmesiyle birlikte heyûlâya yerleşir. Dolayısıyla o,  belirli bir 
mekâna  sizin söylediğiniz,  ve diğer tümel unsurla-
rın  belirli bir mekânda bulunmasını gerek-
tiren  belirli 

 Zira tümel unsurun parçalarının, mekânının parçalarına nispeti 20 

eşittir ama bununla birlikte onun parçalarından her biri, belirli bir mekânda 
meydana gelmektedir.  

[1201]  her ne kadar tümel bir yer belirlese 
de 

 bütünün mekânının parçaları arasında  belirli 25 

 Buna göre o türsel sûretle birlikte cisimleşmiş heyûlâ ya 
söz konusu parçaların her birinde meydana gelir, ya bir kısmında meydana 
gelir ya da hiçbirinde meydana gelmez. Bu şıkların tamamı yanlıştır. Bazen 
şöyle denir: Heyûlâya başka bir sûret veya bir durum eşlik edip onu, tümel 
mekânın parçalarından birine tahsis eder. Yine bazen soyut heyûlâ, tümel bir 30 

unsurun heyûlâsı olur. Bu durumda tahsis için türsel sûretten başka bir şeye 
ihtiyaç kalmaz.  

[1202] Eğer “bu takdirde sözü, o unsurun parçalarının kendi tikel  
mekânlarına tahsis edilmesine taşırız” dersen ben şöyle derim: O unsurdaki 
parçalar varsayımsal olup dışta mevcut değildir, bu nedenle de  35 
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bir mekânı gerektirmez. Yine orada parçaları belirli bir konuma tahsis eden 
bir durum varsayılabilir.  bulunduğu özel 

 toprak 
 o parçayı 

 o parça   5 

[1203] Özetle sözü edilen toprak parçasını belirli mekânına tahsis eden 
şey, onun maddesinde meydana gelmiş olan önceki konumdur. Bu konum, 
ya o mekândayken veya başka bir mekândayken onun maddesinde önceki 
bir sûret sebebiyle meydana gelmiştir. Başka bir mekândayken meydana 
gelmişse o parça, toprak sûretinin oluşumundan sonra en kısa yoldan kendi 10 

mekânına taşınmıştır. Sözü edilen önceki sûret de üçüncü bir sûretle önce-
lenmiştir ve bu, filozofların düşündüğü gibi, böyle sonsuza dek gider. 

[1204] İstidlâlin bu versiyonunun 
 belirli mekâna  ve onu izleyen konumlar 

 Fakat biz şöyle diyoruz: Cisimlik sûreti, 15 

heyûlâya yerleştiğinde cisimlik sûretini heyûlâda var eden Fâil-i Muhtâr’ın 
iradesi nedeniyle belirli bir mekâna özgü olur.  

[1205]  gerekçe: Heyûlâdan ibaret olan 
Yani heyûlâ sûretten soyulacak olsa onun bu so-

yutluğu halinde bilfiil bir varlığı veya sûreti kabule bir istidadı olurdu. Böy-20 

lece ortaya çıkmaktadır ki zâtı bir olan şeyin aynı anda kuvve ve fiille nite-
lenmesi imkânsızdır. Şu halde soyut maddenin sûretle birlikte olması gere-
kir. Oysa bu, bir çelişkidir.  

[1206]  gerekçe: Bir cismin heyûlâsı, sûretinden soyutlanabilsey-
di cisim mesela iki parçaya bölündükten sonra da soyutlanabilirdi. Bu tak-25 

dirde şöyle deriz:  maddesi  beraberce 
 bütünün maddesinin parçanın maddesinden fazla olma-

ması şeklinde 
 Oysa bu, imkânsızdır.  yani bir ol-

mamaları durumunda iki parçanın maddesinden oluşan  yani bütü-30 

nün maddesi, parçanın maddesinden   
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maddenin fazlalık ve eksiklikle nitelenmesini sağlayan 
 Bu sûret, cisimlik sûretidir, çünkü yönlerde uzanan cevher, cisimlik 

sûretidir.  Şu halde heyûlâ soyut olamaz.  

[1207]  bozukluğu  İkincideki bozukluğun 
nedeni, bir şeyin iki şeye nispetle kuvve ve fiille nitelenebilmesidir. Üçüncü-5 

dekinin nedeni ise şudur: Heyûlâ kendinde eşitlik, fazlalık ve eksiklikle nite-
lenmez. Bu niteliklerle ancak cisimsel sûretle birleştiği durumda nitelenir. 

  

[1208] Ayrıntıların  Cisimlik  de 
 üç  bu 10 

sûret, ya işaret edilebilir ya da işaret edilemez olurdu. 
 işaret edilebilir olan bu şey, bütün yönlerde  Zira boyut-

lar sonludur. Yine özel bir  Çünkü şekil, daha önce öğren-
diğin gibi, bir ya da daha çok sonun kuşattığı bir şeyin kuşattıkları yön ba-
kımından hey’etidir. Sonlu olan her şey de şekil sahibi olmayı gerektirir. 15 

Soyut sûrete ait olan bu şekil ise  ve onun 
gereklerinden  
ve gereklerinden  özel bir miktara 
ilişen  olmak zorundadır. Çünkü bütün cisimler onu gerektiren 
cisimsellikte ortaktırlar.  söz konusu özel şekilde 20 

ve miktarda  Oysa bu, imkânsızdır.  ve cisimsel 
sûretin kendisinden değil başka bir sebepten kaynaklanması  
soyut sûret,  ve ondan farklı şekilleri  baş-
ka bir şekli kabul etme 

25 

 daha önce birleşme ve ayrılmayı kabul eden şey, heyûlâ ile birlikte 
bulunmak zorundadır diyerek  Soyut sûret 

 yönlerde uzanan ve gerek 
zihinde gerek dışta arazî uzanımı gerektiren  cevherî  
Bu uzanımın 30 

 soyut sûret, işareti kabul etmediği takdirde kesinlikle hiçbir 
mekânla ilgisi bulunmayan  tıpkı diğer 
soyutlar gibi  da mekânlı olan  -tâbi olarak bile olsa- 
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[1209] Bil ki bu istidlâl “eğer sûret soyut olsaydı sonlu ve şekilli olurdu. 
Bu şekil ise ya sadece cisimsellikten ya da başka bir sebepten kaynaklanır” 
diyerek tamamlanır. Soyut sûretin işareti kabul edip etmemesine değinmeye 
gerek yoktur. Aksine “işareti ya kabul eder ya da kabul etmez” yinelemesi 
[terdîd], ’ta şu şekilde müstakil bir delil yapılmıştır: Ayrık sûret, 5 

şayet işareti kabul ederse kaçınılmaz olarak bir yönde bulunur ve bir madde-
ye sahip olur; işareti kabul etmezse bu durumda maddî durumda iken kendi-
sine işaret edilebilen sûretten başkadır.  

[1210]  Siz dediniz ki ortak cisimlik sûreti belirli bir mik-
tardaki özel bir şekli tek başına gerektirdiğinde cisimler eşit olmak zorunda-10 

dır. Hatta parça ve bütün, o şekle aynı miktarda sahip olur. Oysa 
 türsel sûretinden ibaret olan 

 o türsel sûrette  özel 
 aksine bu, mümkün değildir. Zira 

dışmerkezli felekler ve episikller, külli feleklerin parçalarıdır ve her ne kadar 15 

küresel şekilde onlara eşit olsalar da miktarda eşitlik imkânsızdır.  

[1211] 
 ve miktarı  Zira şekli 

ve miktarı gerektiren şeyde parça ve bütün ortaktır.  şekil ve 
miktarın her ikisinde de eşit olmayı engelleyen 20 

 özel miktarla birlikte  Şöyle ki, 
cisimsel sûret feleğin maddesine yerleşmiş ve böylece feleğin onunla birlikte 
o maddeye yerleşen türsel sûreti, özel bir miktarı ve şekli gerektirmiştir.  

 feleğin  ve miktara 
 Bilfiil parçaları bulunan diğer basît cisimlerde de 25 

durum böyledir.  

[1212] Onlardan biri, felekte ve diğer basîtlerde varsayılan parçalarla nakz 
yöneltmiş –zira bazen bunların daire değil, çokgen olduğu farz edilir- ve şunu 
iddia etmiştir: “Engel, varsayılan parçanın, bütünün varlığından sonra meyda-
na gelmesidir.” Bu iddia ise şöyle reddedilmiştir: Şekil, mahiyetin değil, varlı-30 

ğın gereklerindendir. Şekli bir tabiat gerektirdiğinde onu ancak ve ancak dışta 
gerektirebilir. Dolayısıyla varsayılan parçaların şekli olması gerekmez.  
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Bu nedenle de söz konusu soru yöneltilemez. Yine mutlak olarak tikellik, 
şekil ve miktarın her ikisinde eşit olmaya engeldir. Bu bakımdan varlıkta 
parçanın bütünden sonra gelmesinin engel olmaya hiçbir katkısı yoktur.  

[1213] Cisimlik  maddeden  orada 
 cisimlik  ve bu ortak tabiattan başka tümellik ve 5 

tikelliği gerektiren hiçbir sebep bulunmaz. Bu takdirde tümellik ve tikellik 
de dahil hiçbir şeyde farklılık bulunmaz. 

 Böylece delile yö-
neltilen nakz, giderilmiş olmaktadır.  

[1214]  ve onun değişimi, 10 

 bunu   görebilirsin.  
Zira mum,  ve birleştirme 

 Soyut sûrete ilişen şeklin, cisimselliğin kendisinden başka  
bir sebebe dayanması ve bu sûretin başka bir şekli kabul etmesi, sizin  
iddia ettiğiniz gibi, onun kendi başına ayrılma ve birleşmeyi kabul etmesini 15 

gerektirmez.  

[1215] Bu mene  hiç 
kuşkusuz  Zira kendisinde farklı şeylerin farz 
edilmesi mümkün olmayan şeyde şekil değişimi olduğu düşünülemez. 
Vehmî bölünme ise daha önce belirtildiği gibi 20 

 
 menin giderilmesinde  matluba 

 Şöyle denilerek: Eğer sûret, maddeden ayrılsaydı parça-
lanma yoluyla bölünmeye sebep olan vehmî bölünmeyi kabul ederdi.  
Bundan da cisimlik sûretinin kendi başına ayırma ve birleştirmeyi kabul 25 

etmesi gerekirdi. Oysa biz bunu çürütmüştük. Buna göre sizin delilinizde 
zikredilen  ve onlara ihtiyaç yoktur. 
Bizim bu söylediğimize de  ve 
delilin öncülleriyle birlikte sahihliğini  aksine o, daha kısa yolun 
belirlenmesi kabilindendir.  30 
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[1216]  gerekçe  sûreti, heyûlâdan ayrı kalsa ve 
 kendisi açısından  

asla  Fakat sûret mahalle yerleşmektedir. O halde sûre-
tin mahalden ayrı kalması mümkün değildir. Bu gerekçenin cevabını öğ-
renmiştin. 5 

[1217]  gerekçe  dememizdir: Sûretin maddeden ayrı kalabi-
leceği kabul edildiğinde 

 bütünün sûreti ile parçanın sûreti 
arasında 

 ikisi arasında 10 

 taayyün bahislerinde  yani türsel bir 
mahiyetin fertleri  ve çoğalma  ve maddenin 
ilişenleriyle 

 Şöyle ki, delil, Kâdir-i Muhtâr’ın bulunmadığına ve misillerin 15 

ayrışmasının maddenin sonucu olduğuna dayalıdır. Oysa her iki görüş de 
reddedilmektedir.   

[1218] Heyûlânın ve cismin heyûla ve sûretten oluştuğu görüşünün 
uzantılarından mahiyet bahislerinde  
gerçek birleşik mahiyette  yalnızca  yahut her 20 

birinin kısır döngü olmayacak şekilde bir yönden diğerine 
 Dolayısıyla cismin iki parçası arasında muhtaçlık olması gerekir. 

Muhtaçlığın keyfiyetine gelince  
heyûlâ  Çünkü illet, varlık 
bakımından ma‘lûlünden önce gelir. Fakat biz daha önce açıklamıştık ki 25 

madde ancak sûret sebebiyle bilfiil olur, zira bir şey, beraberce kuvve ve fiille 
nitelenemez. Bunun yanlışlığını öğrenmiştin, tekrarlamıyoruz.  

[1219] Yine heyûlâ sûretin illeti olsaydı  tek bir şeye nispetle 
 Zira o takdirde heyûlâ hem sûretin fâili hem de 

kâbili olurdu ki bu, yanlıştır. Bunun cevabı şudur: Bu, basîtin beraberce hem 30 

kâbil hem de fâil olamayacağına dayalıdır. Bundaki sorunu ise öğrenmiştin.  
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[1220] Yine heyûlâ sûretin illleti olamaz.  haddi zâtında 
 o sûretlerden 

 ki bu sûretin heyûlâda meydana gelmesi, diğerlerinin meydana gelme-
sinden evlâ olsun ve böylece belirli bir illetin belirlenmesi keyfilikten kurtul-
sun. Aksine madde yalnızca saf kabule sahiptir. Belirli bir sûretin onda mey-5 

dana gelmesi ise başka bir durumdur. Yine 
 sûret 

 Bu ifade şu eleştiriye açıktır: O takdirde heyûlânın sûretin illeti 
olması gerekir. Bu bakımdan en uygunu şöyle demektir: Sûret, mahallinin 
varlığının illeti olamaz.  10 

[1221] Yine sûret heyûlânın illeti değildir.  daha önce anlatı-
lan nedenlerden ötürü 

 Çünkü sonluluk ve şekillenme, 
maddenin tâbilerinden olup ondan sonra gelirler. Tıpkı önce gelenle birlikte 
olanın önce gelmesi gibi sonra gelenle birlikte olan da sonra gelir. Şu halde 15 

sûret, heyûlâdan sonradır ve dolayısıyla onun illeti olamaz. Sana kapalı de-
ğildir ki sonra gelenle birlikte olanın sonra olmasının doğruluğu, yalnızca 
zaman bakımından beraberlik ve sonralıkta belirir, beraberlik ve sonralığın 
diğer kısımlarında değil.  

[1222] Yine sûret maddenin illeti değildir 20 

 Yani sûret, maddenin illleti 
olsaydı belirli sûret bulunmadığında madde de bulunmazdı, çünkü ma‘lûlün 
illetinin olmaması, ma‘lûlün de olmamasını gerektirir. Fakat cisimsel sûret, 
değişmekte ve ayrılık geldiğinde zâil olmaktadır. Oysa heyûlâ, varlığını oldu-
ğu gibi sürdürmektedir. Eğer “sizin söyledikleriniz, yalnızca belirli sûretin 25 

maddenin illeti olmadığını gösterir; halbuki belirli sûretin illet olmaması, 
mutlak sûretin illet olmamasını gerektirmez” denirse biz şöyle deriz: Şahıs 
bakımından bir olan şeyin fâil illetinin şahıs bakımından bir olması gerekir. 
Oysa mutlak sûret böyle değildir.  

[1223] Bu hazırlık açıklamaları tamamlandıktan sonra şöyle deriz: Heyûlâ 30 

ve sûretin birbirlerini gerektirmeleri ve ayrılmalarının imkânsızlığı her taraftan 
da muhtaçlığa delâlet etmektedir. 

 heyûlâya gelerek  
heyûlâdan 

 Zira daha önce geçtiği gibi heyûlânın bütün sûretlerden yoksun kalarak 35 

varlığını sürdürmesi imkânsızdır.  peş peşe heyûlâya gelen  sûretler,  
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 tavandan  Böylece 
tavan, o sütunların peş peşe gelişiyle varlığını olduğu gibi sürdürür. 

 ve sûretin teşahhusunun gereği olan arazlar 
  ve 

çoğalması,  Yine öğ-5 

renmiştin ki sûretin sonluluğu ve şekillenmesi, maddeden dolayıdır. O halde 
heyûlâ ve sûret arasındaki muhtaçlık, kısırdöngü gerektirmeyecek şekilde her 
iki taraftan da sâbittir.  

[1224]  Nasıl heyûlâ, cisimlik sûretinden yoksun kalamaz-
sa aynı şekilde başka bir sûretten de yoksun kalamaz, aksine 10 

 Cisim bu sûret sayesinde pek çok basît ve bileşik 
türlere ayrılır. Bunun  parçalanma yoluyla  kay-
naşma ve bu ikisini izleyen şekillenmeyi 

 Buna göre su 
ve hava gibi unsurlardan oluşan yaş cisimler, sözü edilen durumları kolaylık-15 

la kabul ederken taş ve demir gibi unsurlardan oluşan kuru cisimler zorlukla 
kabul ederler. Feleklerin kursları ise bölünme, kaynaşma ve şekillenmeyi 
kabul etmez. Bu gereklerdeki  bütün cisimler arasında 

 Çünkü farklı şeylerin, ortak bir şeyin sonucu 
olması mümkün değildir. Onun nedeni, heyûlâ da değildir, çünkü heyûlâ 20 

kâbildir, fâil olamaz.  

[1225] Yine unsurların heyûlâsı ortaktır, dolayısıyla o, farklı durumların 
ilkesi olamaz. Onun nedeni, ayrık akıl da olamaz, çünkü onun bütün cisim-
lere nispeti eşittir.  onun  Özel 
şeyle kastedilen, bir kısım cisimlerin sahip olup diğerlerinin olmadığı şeydir. 25 

Bu özel şeyin zorunlu/lâzım olması gerekir ki cismin gereği olan durum, ona 
dayanabilsin.  bu zorunlu özel şey, 

 Çünkü bu takdirde onun bir cevher olması gerekir. 
Böylece cisimlerde onların farklı eser ve gereklerinin ilkeleri olan özel cevher-
lerin varlığı ortaya çıkmıştır. Türsel sûretin de bundan başka bir anlamı 30 

yoktur.  söz konusu özel şey, cismi kâim kılmıyor da onun dış bir 
gereği ise  Çünkü o takdirde bunun dayanağını oluşturan 
başka bir özel şeye ihtiyacı vardır   
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[1226]  delille ulaştığımız şey şudur: Nitelikler, 
mekânda bulunuşlar vb. sözü edilen gerekler, cisimlerde var olan güçlere 
dayanmaktadır. Fakat bu güçlerin, cisimselliğin varlığının sebepleri olup da 
kâim kılan sûretler oldukları delille sâbit değildir. Aksine bize göre en mâku-
lü ve  kabilinden  Teselsül gerekir sözlerine 5 

gelince söz konusu teselsül, sûretler hususunda onlara yönelir. Zira cisimle-
rin türsel sûretlerini alması, onların zikrettiği aynı sebeplerden dolayı, ne 
ortak cisimselliğin ne heyûlânın ne de ayrık aklın eseridir. Dolayısıyla onun 
başka özel sûretlere dayanması gerekir.  

[1227] Onlar bu eleştiriyi şöyle cevaplamıştır: Feleklerin heyûlâları, ma-10 

hiyet bakımından farklıdır ve her biri, yalnızca belirli bir sûreti kabul eder. 
Unsurların kendi sûretlerini almasının nedeni ise şudur: Madde, bu sûretten 
önce başka bir sûretle niteleniyordu ve bu sûret sayesinde gelen sûreti kabule 
hazırlandı. Bu süreç sonsuza kadar gider.  

[1228] Bu takdirde onlara 15 

Aksine bu da mümkündür. Dolayısıyla unsurlarda bundan dolayı türsel 
sûretin varlığının ispatına ihtiyaç yoktur. Feleklerde de türsel sûretin varlığı-
nın ispatına ihtiyaç yoktur, çünkü onların maddeleri yalnızca kendilerine 
ilişen şeyleri kabul eder.  20 

[1229] Onların biri buna şöyle cevap vermiştir: Biz bedîhî olarak biliyo-
ruz ki ateşin hakikati, suyun hakikatinden farklıdır. Şu halde su ve ateşin 
özel bir cevhersel şeyle farklılaşması gerekir.  

[1230]  türsel sûretin ispatına  sonra 
da bırakıldığında 25 

 ve zorlayıcı ortadan 
kalktıktan sonra suyu tekrar önceki niteliğe döndürmektedir.  

[1231]  Cisimde niteliğin ilkesi olan bir şey bulunduğu 
kabul edilse bile bunun size hiçbir yararı olmaz. 

 ki türsel sûret olsun. Öte yandan biz bunu 30 

kabul etmiyor ve diyoruz ki 
 âdetin cereyanı yoluyla   
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[1232]  beşinci uzantı yani türsel sûretin bulunduğu hususu, deliller 
doğru olmadığından  felekler ve unsurlarla ilgili bahis-
lerde  büyük 

 ki bunun üzerine temellenen o bahislerde uyarıya ihtiyacın olmasın. 
İmâm Râzî “cismin zâtîlerini ve mukavvimlerini açıkladıktan sonra şimdi onun 5 

hükümlerine geçelim” dedi, ardından doğal mekânın ispatına başladı. Fakat 
yazar, doğal mekân meselesini heyûlânın uzantılarından yaptı ve şöyle dedi: 

[1233]  ve onun doğa-
sı, o mekânda bulunmasını gerektirir. 

Yani cisim var olduktan 10 

sonra onun kendisinden ayrılabilecek bütün yabancı tesirlerden arındığını 
farz etseydik onun zorunlu olarak bir mekânı olacaktı. Zira mekânda bulun-
mayan bir cisim mümkün değildir. Cismin aynı anda bütün mekânlarda ol-
ması da düşünülemez. Aksine cismin belirli bir mekânda bulunması gerekir. 
O belirli mekânda bulunması ise dış bir şeye dayanmaz. Çünkü varsayılan 15 

şey, cismin bütün dış şeylerden arındığıdıydı. Yine cismin belirli mekânda 
bulunması, ortak cisimselliğe de dayanmaz. Çünkü ortak cisimselliğin bütün 
mekânlara nispeti eşittir. Yine heyûlâya da dayanmaz. Çünkü heyûlâ, her-
hangi bir mekânı gerektirme hususunda cisimselliğe tâbidir hatta cisme dahil 
ve ona özgü olan başka bir şeye –doğayla kastedilen budur- tâbidir. 20 

[1234]  sizin söylediğiniz  kendi doğa-
sıyla  Nitekim Aristo-
teles ve takipçileri, yönleri sınırlayan feleğin mekânsız olduğu görüşündedir. 

 şöyle deriz: Cisim doğasıyla başbaşa kalsa  bütün 
 belirli mekâna  Biz, cismin 25 

nefsü’l-emirde Fâil-i Muhtâr’ın tesir ve tahsisinin dışında kalacağını kabul 
etmiyoruz.  şöyle deriz: Bütün  cisimlerden  
farz edilse 

 Yer bü-
tünüyle rastgele herhangi bir mekâna konulduğunda o mekânda durmak ve 30 

bir başka mekâna intikal etmemek zorunda olacaktır. Zira tercih etmeyi gerek-
tiren herhangi bir etken olmadığı sürece tercih imkânsızdır. Dolayısıyla Yer’in 
içinde bulunduğu mekânı isteyeceği vehmi yanlıştır.  bu 
görüşü  Zira o şöyle demiştir: “Mekânlardan hiçbirinin başkası-
na değil de ona özgü bir durumu yoktur ki belirli bir cisim doğası gereği diğer-35 

lerini değil de o mekânı istesin.  yukarı doğru 
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 vehmedildiği gibi, toprak doğası-
nın Yer’i istemesi değildir, aksine  cinslik illeti nedeniyle kendisini 
çeken  Eğer Yer, iki yarıma bölünse ve her 
bir yarım diğer tarafa konulsaydı her birinin talebi, diğerinin talebine eşit 
olurdu ve bu sebeple de ikisi arasındaki mesafenin ortasında buluşurlardı. 5 

Yer’in bütününün, Güneş feleğine kaldırıldığı ve şimdi bulunduğu 
mekândan bir taşın serbest bırakıldığı farz edilse o taş, kendisinin benzeri 
olan büyük cismi istemesi nedeniyle, Yer’e doğru yükselirdi. Eğer Yer’in 
parçalanarak âlemin dört bir yanına saçıldığı, sonra da parçalarının serbest 
kaldığı farz edilseydi parçalar birbirlerine yönelir ve buluşmalarına elverişli 10 

olan bir yerde dururlardı.” Sâbit şöyle demiştir: “Her bir parça, bütün parça-
ları tek bir şekilde istediği ve bir parçanın da bütün parçalarla buluşması 
imkânsız olduğundan hiç kuşkusuz her bir parça, bütün parçalara eşit ölçüde 
yakın olmayı istemektedir. Bu, ortada olma isteğidir. Sonra bütün parçalar, 
bu özelliktedir. Dolayısıyla bu durum, Yer’in yuvarlak ve küresel oluşunu, 15 

onun her bir parçasının merkezi istemesini gerektirir.” 
’de Sâbit b. Kurre’den böyle nakledilmektedir.  

[1235] 
 Yer’in mekânına ait parçalardan belirsiz bir mekânı isteyen 

tıpkı Yer parça-20 

sını belirli bir mekâna tahsis eden şeyin, onun dışında bir şey olması gibi o 
cismi belirli bir mekâna 

  

[1236] Buna bazen şöyle cevap verilir: Söz, cismin kendi doğasıyla baş 
başa bırakılıp bütün dış durumlardan soyulduğu varsayımı hakkındadır. 25 

Oysa Yer parçası kendi doğasıyla baş başa bırakılsa bütününe bitişir, dolayı-
sıyla da mekânı gerektiren müstakil bir mevcut olarak varlığını devam ettir-
mez ve başlı başına bir mevcut olarak kalamaz. Zira zorlayıcı bir etkenden 
sıyrılmamaktadır.  

 30 

[1237] 
 şimdi bulunduğu  

 mekân,  Çünkü ondan kaçmakta ve  
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diğerini istemektedir.  yani birinde bulunurken diğerini istememe-
si durumunda  Zira kendi doğasıyla baş 
başa kaldığında onu istememektedir. Yine  bir zorlayıcı nedeniyle 

  sonra da kendi doğasıyla baş başa kaldığın-
da 5 

 bu ikisi, zorlamalı 
mekâna nispetle tek bir yönde bulunmadıkları durumda açıkça 

 
Bütün şıklar imkânsızdır. O halde doğal mekân birdir.  10 

[1238]  Daha önce öğrendiğin gibi basît cismin doğal bir 
mekânı vardır.  doğal  
Zira baskın olan basît, kendisi dışındakileri bastırır ve kendi mekânına çeker. 
Bu nedenle de bütün, kendi doğasıyla baş başa kaldığında o mekânı ister. 

tamamı o bileşiğin doğal 15 

[1239]  basîtlerin eşit olduğu bile-
şik, varlığının denk geldiği  mekândan 

 aksine  çıkarıldığı yerde kalırdı. 
Dolayısıyla o mekân, doğal olamaz. Hacim ve  20 

basît,  Zira toprak ve ateşten iki eşit miktar 
alındığında toprağın aşağı doğru meyli gerektirmesi, ateşin yukarı doğru 
meyli gerektirmesinden daha güçlü veya tersi olabilir. Hatta miktarı daha az 
olan, daha güçlü olabilir. Bileşiğin basîtlerinde  eşitlik, hacim 
ve miktarda değil, 25 

[1240] Burada ayrıntıya girilerek şöyle denir: Bileşik, iki basîtten bileşmiş-
se şayet iki basîtten biri, güç bakımından baskınsa ve orada imtizacı koruyan 
bir şey varsa bu durumda bileşik, doğası gereği, baskın olanın mekânına çeki-
lir. Şayet iki basît eşitse bu durumda her biri diğerinin hareketine engel olur ya 
da olmaz. Birbirlerine engel olmamaları halinde ayrılırlar ve zorlayıcı bir etken 30 

olmadığı takdirde birleşemezler. Ateşin üstten ve toprağın alttan olması gibi 
birbirlerine engel olmaları halinde ya her birinin kendi mekânından uzaklığı 
diğerinin uzaklığına eşittir ya da eşit değildir. Birinci durumda birbirlerine 
karşı direnirler ve bileşik, o mekâna hapsolur. Bu, özellikle de bileşik, ikisinin 
mekânı arasındaki ortak sınırda olduğunda böyledir. İkinci durumda ise  35 
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bileşik, mekânına daha yakın olana doğru çekilir. Çünkü doğal hareketler, 
kendi mekânlarına yakınlaştığında güçlenirlerken uzaklaştığında zayıflarlar. 
Şayet bileşik, üç basîtten bileşmişse bu durumda söz konusu basîtlerden 
biri baskın olursa daha önce geçtiği gibi bileşik doğası gereği baskın olanın 
mekânında bulunur. Şayet basîtler eşit iseler bu durumda toprak, su ve 5 

hava gibi yan yana bulunmaları halinde bileşik, su gibi ortadaki unsurun 
mekânında bulunur; toprak, su ve ateş gibi ayrı olmaları halinde bileşik 
yine ortada bulunur. Çünkü iki taraftan gelen çekim eşittir. Ayrıca toprak 
ve su, mahiyetçe farklı olsalar da aşağı doğru meyilde ortaktırlar. Dolayısıy-
la da onlar, bu açıdan, ateşe galip gelirler. Şayet bileşik dört basîtten bileş-10 

mişse bu durumda o basîtler eşitseler bileşik ortada bulunur, aksi halde 
baskın olanın mekânında bulunur. Bütün bunlar, unsurların fiillerini 
yapmasını engelleyen başka bir gerektirici bulunmadığında, bileşimin gere-
ğine bakarak söylenmektedir. Çünkü bileşikte türsel bir sûretin oluşması ve 
bu sûretin onu baskın olmayan unsurun mekânına sevketmesi mümkün-15 

dür. Allah en iyi bilir.  

20 

[1241]  Cismin niçin 
basît ve bileşik kısımlarından ibaret olduğu, basît ve bileşik kavramları açık-
landığında ortaya çıkar.  meşhur  Her 
bir  Buna örnek sudur. 25 

İmâm Râzî şöyle demiştir: “Bu, ancak cisim heyûlâ ve sûretten bileşik değildir, 
aksine bir maddeyle değil, kendi başına kâim bitişik bir cevherdir dediğimizde 
doğru olur. Ama cismin heyûlâ ve sûretten bileşik olduğu söylendiğinde söz 
konusu resim, doğru değildir. Çünkü cismin sadece maddî veya sadece sûrî 
parçası, isim ve tanımda cisme eşit değildir. Aksine bu takdirde parça, cisimsel 30 

yani miktarsal olmakla kayıtlanmalıdır.” Yazar şu sözüyle buna işaret etmiştir:  
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Basîtin resminde zikredilen parçayla 
 Çünkü heyûlâ ve sûret, 

basît cismin parçalarıdırlar ama zikredilen hususta ona eşit değildirler, dola-
yısıyla da bu resim, basît cisimlerden hiçbirine örtüşmez. Miktarsal parça 
kastedilmesi durumunda ise basît cisim ister heyûlâ ve sûretten bileşsin ister-5 

se de bileşmesin söz konusu resim, basît cisimlere örtüşecektir.  

[1242] Basît cismin resimlerinden 
  

[1243] Bu iki resimden 
 basît cismin resmindeki   10 

[1244] Birinci resim: Miktarsal parçası, hakikat bakımından, isim ve ta-
nımda bütününe eşit olandır. Bu resme dört unsur girmektedir. Çünkü dört 
unsurda varsayılan her bir miktarsal parça, ismi ve tanımında bütününe 
eşittir. Ancak felek, bu resmin dışında kalmaktadır. Çünkü onda varsayılan 
miktarsal parçalar böyle değildir. Yine kemik ve et gibi canlıdaki benzeşen 15 

organlar, bu resmin dışında kalmaktadır. Çünkü bunlarda bir kısım miktar-
sal parçalar vardır ki bu parçalar, unsurlardır. Unsurlar ise ne isim ne de 
tanımlarında organlara ortaktırlar.  

[1245] İkinci resim: Miktarsal parçası, zikredilen hususta duyu bakı-
mından kendisine eşit olandır. Bu resme, unsurların yanısıra benzeşen or-20 

ganlar girmektedir. Zira bunların her birinin duyulur parçası, isim ve tanım-
da kendilerine eşittir. Felek ise resmin dışında kalmaktadır.  

[1246] Üçüncü resim: Hakikat bakımından, farklı doğaya sahip cisim-
lerden bileşmeyendir. Resim, unsurları ve feleği içermekte ama canlının 
organlarını içermemektedir.  25 

[1247] Dördüncü resim: Duyu bakımından, farklı doğaya sahip cisim-
lerden bileşmeyendir. Resim, bütün kısımları içermektedir, dolayısıyla itibar-
ların en genelidir. Birincisi, itibarların en özelidir. İkinci ve üçüncü arasında 
eksik girişimlilik vardır.  

[1248] Bu itibarların özlü açıklaması şudur: Farklı doğalara  30 

sahip duyulur cisimlerden bileşmeyen şey, ya farklı  
cisimlerden bileşmez ya da bileşir fakat onlar duyulur olmaz.  
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Birinciye göre onun ismi, ya özel bir sıfatla nitelenmiş olması şartıyla ona 
verilmiş değildir ve dolayısıyla onun parçaları, ismi ve tanımında ona ortak 
olurlar. Buna örnek, su, toprak, hava ve ateştir. Ya da onun ismi, özel bir 
sıfatla nitelenmiş olması şartıyla ona verilmiştir ve dolayısıyla onun ismi 
parçalarına söylenmez. Buna örnek, isminde belirli bir şeklin dikkate alındığı 5 

felektir. İkinciye göre ya et ve kemikte olduğu gibi isimde bir sıfat dikkate 
alınmaz ve dolayısıyla onun ismi, parçasına söylenir ya da boşluk ve özel 
biçimin dikkate alındığı atar ve toplardamarlarda olduğu gibi bir sıfat dikka-
te alınır ve ismi parçasına söylenmez. Şu halde dördüncü itibar, bu dört 
itibarın tamamını kuşatmakta, birincisi yalnızca birini kuşatmaktadır. Diğer-10 

lerinin durumu ise sana kapalı değildir.  

[1249] Sana ayrıntılı olarak açıkladığımız bu hususa yazar şu sözüyle 
özetle işaret etmiştir: Basîtin hakikat ve duyu bakımından sana anlattığımız 

 resimlerinden her birini  vb.  canlı 
 dört itibar arasındaki  yukarıda öğrendiğin 15 

üzere  cisim  Bileşik cisim, birinci 
resme göre hakikat bakımından miktarsal parçası, isim ve tanımda kendisine 
eşit olmayandır. Buna göre zikredilen basît cisimlerden unsurlar bu resmin 
dışında kalmakta ama felek ve benzeşen organlar dışarıda kalmamaktadır.  
Eğer duyu bakımından miktarsal parça dikkate alınırsa organlar da resmin 20 

dışında kalır. İkinci resme göre hakikat bakımından bileşik cisim, farklı do-
ğaya sahip cisimlerden bileşik olandır. Dolayısıyla unsurlar ve felek bu res-
min dışında kalmakta ama sözü edilen organlar dışarıda kalmamaktadır. 
Şayet bileşim, duyu bakımından dikkate alınırsa söz konusu organlar da 
dışarıda kalmaktadır. Şu halde bileşiğin resminde de dört itibar vardır. Fakat 25 

yukarıda anlatılanın aksine bu itibarlardan en geneli, birincisi iken en özeli 
dördüncüdür; geri kalan ikisi arasında ise yukarıdakinde olduğu gibi eksik 
girişimlilik vardır.  

[1250] Bil ki bu yerde basît cisimle kastedilen, hakikati nefsü’l-emirde 
farklı doğaya sahip cisimlerden bileşik olmayandır; bileşik cisimle kastedilen 30 

ise bunun mukâbili olandır. Sonra yazar burada basît ve bileşik cisimler için 
genel bir hüküm zikretti: Söz konusu cisimlerin doğal bir şekli vardır. Sonra 
da basît cisim için doğal şeklin ne olduğunu açıkladı. Bu amaçla şöyle dedi: 
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[1251] İster basît ister bileşik olsun  Bu, 
 Zira ilerde sana boyutla-

rın sonsuz olmasının imkânsızlığı açıklanacaktır. Hangi cisim olursa olsun 
 var olduktan sonra soyunabileceği bütün dış etkilerden soyunmuş ol-

duğu varsayılmak sûretiyle  5 

birden  Bir sınır kuşatması halinde cisim küre olur. Birden 
çok sınır kuşatması halinde cisim, çokgen olur. Her iki takdire göre de o 
şekil, cismin doğal şekli olur, çünkü bu şekil, orada herhangi bir yabancı 
tesir olmaksızın cismin doğasına dayalıdır. Sonra bileşik cisimlere ait doğal 
şekillerin bütün kısımları kuşatılamaz. Zira bu şekiller, bileşik cisimlerin 10 

parçalarının doğaları ve miktarlarındaki farklılıklar ile türsel sûretlerine bağlı 
olarak farklılaşırlar.  

[1252] Bundan dolayı yazar, buna değinmemiş ve şöyle demiştir: 
 bu yerde kastedilen anlamıyla 

 yani doğası  basît cisme ait 15 

 Yani onun fiili, tür bakımından farklılaşmaz. 
 türden  Buna göre çokgen 

şeklin bir tarafı bir çizgi, diğer tarafı ise açı, yüzey veya noktadır. Bunlar ise 
farklı hakikatlere sahip şeylerdir. Dolayısıyla keyfilik ortaya çıkar. Çünkü 
kâbil ve fâil hepsinde birdir. Basît cismin doğal şeklinin küre olduğu husu-20 

sunda dört  

[1253]  filozoflara göre  
Zira onda ve onun üzerinde dağlar, tepeler, mağaralar ve çukurlar vardır.  
bu sorunun cevabında  Sizin söylediğiniz,  yüzeyinde 
bulunan 25 

 toprak üzerindeki bu engebeler, 
 Çünkü onlar şunu açıklamıştır: Dağın yüksekliği 

yarım fersah olduğunda onun uzunluğunun Yer’in çapına nispeti, ortalama bir 
arpa tanesinin eninin 1/7’sinin 1/5’nin, çapı bir zira’ olan bir küreye nispeti 
gibidir. Buna göre Yer üzerindeki en büyük dağın uzunluğunun nispeti –ki bu 30 

dağın yüksekliği, 2.3 fersahtır-, yaklaşık olarak o arpanın eninin 1/7’sinin ziraa 
nispeti gibidir.27  Yer’e nispetle hiçbir kıymeti olmayan bu engebeler,  
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 söz 
konusu soruyu cevaplamakta  gerçek 

 ki tam küreliği zedeleyen o engebelerle 
birlikte toprakta zayıf kürenin varlığı düşünülebilsin. Öyleyse küreliğin ha-
kikati, kesinlikle toprakta bulunmamaktadır.  5 

[1254] Aksine yukarıdaki soruyu defetmenin yolu şöyle demektir: Top-
rağın doğal şekli, küredir fakat orada rüzgarlar, yağmurlar ve seller gibi bir 
kısım dış sebepler gerçekleşmiş ve bunlardan dolayı toprağın bir kısmı, leke-
lenmiştir. Sonra toprakta bulunan kuruluk, onda meydana gelen şekilleri 
korumaktadır. Kuşkusuz toprağın şekli, söz konusu engebeleri gerektiren o 10 

lekelerle birlikte varlığını sürdürmüştür. İşte toprağın doğal şeklinden çık-
ması, o sebeplerden dolayıdır. Bu ise onun doğasının bizim iddia ettiğimiz 
gibi küre şeklini gerektirmesine zarar vermez.  

[1255] Eğer “toprağın doğasına dayanan kuruluğun, doğal şekli engelle-
yen zorlamalı şekli koruması, tek bir doğanın hem bir şeyi hem de o şeyin 15 

meydana gelmesini engelleyen şeyi gerektirmesini iktiza eder, bu ise kesinlik-
le yanlıştır” denirse şöyle cevaplanır: Doğa, özel bir şekli gerektirir. Yine 
doğa, mutlak olarak şekli koruyan bir nitelik de gerektirir. Bu gerektirme, 
birinci gerektirmeye aykırı değildir, aksine kendi doğasıyla baş başa kalacak 
olsa onu teyit eder. Fakat zorlayıcı, şekli izale etmesine rağmen nitelik 20 

varlığını sürdürdüğünden bu nitelik, zorlamalı şekli korumuş ve doğal 
şekle dönüşe dolaylı olarak engel olmuştur. Bunda da herhangi bir imkân-
sızlık yoktur.  

[1256]  yıldızların kümelendiği 
 Büyüklükleri 25 

farklıdır, çünkü o oyuklara meyleden muhtelif büyüklükteki yıldızların mik-
tarlarına eşittirler. Yerleri farklıdır, çünkü o oyuklar, feleğin bir yerinde yani 
bir tarafındadır. Bu durumda tek bir doğanın tek bir maddedeki fiili farklı-
laşmaktadır.   
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[1257] Bazıları bu kuşkuyu şöyle cevaplamıştır: Söylenen farklılık, tek 
bir doğaya dayalı değildir, aksine farklı sûretlere dayalıdır. Zira felekte onun 
küre biçiminde olmasını gerektiren bir türsel sûret meydana gelmiştir ama 
ona başka bir sûret bitişmiş ve bu sûret, ondan kendisine özgü başka bir küre 
ayırmıştır. İşte bu küre, bir yıldız, episikl, veya dışmerkezlidir. Dolayısıyla 5 

birinci felekte bir oyuğun yahut sadece birinci sûretle sûretlenen bir tamam-
layıcının/mütemmimin kalması gerekmiştir.  

[1258] “Farklı sûretlerin yerleşmesi, ancak maddelerin farklılığıyla yahut 
bir maddeye ait istidatların farklılığıyla olur; oysa felekte böyle bir şey düşü-
nülemez” denilemez, çünkü biz şöyle diyoruz: O kimse, farklı sûretlerin 10 

yerleşmesinin sadece maddenin yahut maddeye ait istidatların farklılığından 
kaynaklandığını men edebilir. Çünkü bir kısım basîtlerde sûretlerin farklılı-
ğı, tıpkı kâbillere dönük durumlara dayanabildiği gibi fâillere varan sebeplere 
de dayanabilir. Fakat o kimsenin cevaplaması gereken bir husus daha vardır: 
Bu durumda yıldız, episikl ve dışmerkezlide iki sûretin bir araya gelmesi 15 

gerekmektedir. Oysa bu imkânsızdır. Ayrıca felekte iki sûret olduğunda 
onda kuvvelerin ve doğaların bileşimi bulunacaktır. Bu takdirde de felek 
basît olmaz. Muhtelif fiillerin ilkeleri olan birden çok sûretin feleğe bitişmesi 
mümkün olduğunda bu, diğer basîtlerde mümkün olur. Bu durumda onla-
rın şeklinin yuvarlak olması gerekmez.  20 

[1259] Bazen birincisi, imkânsızlık men edilerek cevaplanır. Zira başka 
bir türsel sûret bileşiğe yerleşip onun unsurlardan ibaret olan bütün parçala-
rına sirâyet ettiği halde bileşikteki unsurların sûretleri varlığını sürdürür. 
Dolayısıyla orada her bir unsurda iki türsel sûret olur. İkinci eleştiri de şöyle 
cevaplanır: Kuvvelerin bileşiminin anlamı, cismin bir parçanın bir kuvveye, 25 

diğer parçasının da başka bir kuvveye sahip olmasıdır. Böylece cismin iki 
parçası bulunduğunda iki kuvvesi olacaktır. Oysa felekte durum böyle değil-
dir. Çünkü ilk sûret, bütüne sirâyet etmişken ikinci sûret, onun bir kısmına 
mahsustur. Üçüncü eleştiriye de şöyle cevap verilir: Basîtte farz edilen her 
sûret, tek bir maddeyi etkileyen tek bir sûrettir. Dolayısıyla da yalnızca yu-30 

varlak bir şekli gerektirir.  
[1260]  Onlara göre hayvanda ve bitkilerde 

, büyüklük ve küçük bakımından miktarlarının, pürüzsüz ve pürüz-
lü olmak sıfatlarının , biçimlendirici güçtür. Bu güç, 

 tek bir  Nitekim bu güç, maddelerine küre biçimini 35 

değil, farklı biçimler verir.  bu kuşku, onlar tarafından   
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Söz konusu basît gücün  Bileşik, kendisinden hayvan veya 
bitkilerin oluştuğu maddedir. Basît gücün eserlerinin, çeşitli kâbillerden 
bileşmiş bir maddedeki farklılaşması mümkünken basît bir maddede farklı-
laşması mümkün değildir.  

[1261] 5 

 Şu halde tek bir 
doğa, her bir mütemmimde kalınlık bakımından farklı fiiller yapmıştır. Do-
layısıyla onların fiilleri, şekil bakımından da farklılaşabilir. Bu kuşkuya şöyle 
cevap verilmiştir: Tek bir fiille kastedilen, daha önce de ima ettiğimiz gibi, 
fiilin benzer olup yüzey, çizgi ve nokta gibi tür bakımından farklılaşmaması-10 

dır, yoksa hiçbir şekilde farklılaşmaması değildir. Kalınlık ve oyukların fark-
lılığı da doğanın fiilini tür bakımından bir olmaktan çıkarmaz.  

 

[1262]  âlemin  
Âlemin merkezi, bütünün ortasıdır. Buna göre bir kap, âlemin merkezine 15 

daha yakın olduğunda âlemin merkezine daha uzak olduğundan daha çok su 
alır. Mesela kap, kuyu dibindeyken dağ başında olduğundan daha çok su 
alır.  farz edilen herhangi bir yerde 
kendi doğasıyla baş başa kaldığında  
daha doğrusu bir küre yüzeyinden  Çünkü su, akıcı bir basîttir 20 

ve onun doğası, dış yüzeyinin merkezden uzaklığının eşit olmasını gerektirir 
ki küresel bir yüzeyin bir parçası olsun. Yazar daireyi zikretmiştir, çünkü 
dairenin tasavvur edilmesi daha kolaydır. Kabın başının miktarı, tek bir 
şeydir ve merkezleri aynı ve biri diğerinden daha büyük iki daire bu şeyin iki 
ucunda geçer. Bu nedenle de küçük daireden olup onun iki ucu üzerinde 25 

bulunan yayın dışbükey ve içbükeyi, aynı uçlarda bulunan büyük daire ya-
yından daha fazladır. Nitekim sağlam yaratılışlı kimsenin tahayyülü de buna 
tanıklık eder. Bu iki yay, hilalimsi bir şekli kuşatmıştır. Kap merkeze daha 
yakın olduğunda su, o şekli doldururken daha uzak olduğunda şekil sudan 
yoksun kalır. Bu durumda birincisi, o su miktarınca ikincisinden fazla olur. 30 

O su miktarıyla kastettiğim, iki küresel yüzeyin iki parçası arasını dolduran 
sudur. Bu iki küresel yüzey kabın başında olup onun üzerindeki iki yayın 
sağa ve sola doğru hareketlerinden vehmedilir.  
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[1263] Bizim özlü bir şekilde ifade ettiğimiz hususa yazar şu sözüyle işa-
ret etmiştir:  kabın başının uzanımı 
olan  yani daha 
önce dikkatini çektiğimiz gibi, hakikati, muhtelif doğalara sahip cisimlerden 
bileşmeyen cisim, 5 

 Dolayısıyla da iki kısımdır. 
 Dolayısıyla tek bir kısımdır. 

 üçü basît 
ve ikisi bileşik olmak üzere toplam  

10 

[1264]  tümel 
 İçerilen bu felekle-

rin de içinde tikel felekler vardır. Bu sayıdan dokuzu ilerde anlatılacağı üzere 15 

tümeldir; altısı, episikldir; sekizi, dışmerkezlidir. Ay’ın merkezle uyumlu bir 
feleği daha vardır ki buna cevzeher adı verilir. Tümel dokuz feleğin ilki 

 Bu felek, diğer bütün felekleri kuşattığı için böyle adlandı-
rılmıştır. Filozoflar buna  onlara göre 

20 

 Bu feleğe Kürsî denir. 

 Çünkü 
diğer felekler içinde bize en yakın Ay Feleği’dir.  

[1265] Filozoflar şöyle demişlerdir: Yön bakımından veya hızlılık ve ya-25 

vaşlık bakımından yahut her iki bakımdan da 

 Çünkü bir cismin, iki zâtî harekete sahip olması imkânsız-
dır. Aksine her bir zâtî hareketin başlı başına bir hareket ettiricisi olması 
gerekir. 30 

 yani onun tam karşısında bulundu-
ğunda bizimle onun arasında perde olur. 
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 Zira filozoflar, Ay’ın diğer gezegenleri perdelediğini ve 
sâbit yıldızların bir kısmının onun yolunda bulunduğunu gözlemişlerdir. 
Böylece Ay’ın hepsinin altında olduğu bilinmiştir. Yine onlar, Merkür’ün 
Venüs’ü, Venüs’ün Mars’ı, Mars’ın Jüpiter’i, Jüpiter’in Satürn’ü ve Sa-
türn’ün de Sâbit Yıldızlar’ın bir kısmını örttüğünü gözlemişlerdir. Güneş ise 5 

ancak Ay tarafından tutulur ve onun başka bir herhangi bir yıldız tarafından 
tutulması düşünülemez. Çünkü yıldızlar, Güneş’e yaklaştığında onun ışınla-
rıyla gizlenirler. Fakat üst gezegenlerden farklı olarak onun görünüm farklılı-
ğı vardır. Şu halde Güneş, onların altında ve Ay’ın da üstündedir.  

[1266] Geriye Güneş’in Venüs ve Merkür’ün üstünde mi yoksa altında 10 

mı olduğu hususundaki karışıklık kalmaktadır. Çünkü bunun tutulma yo-
luyla bilinmesi mümkün değildir. Zira bu ikisinin kırân esnasında Güneş’in 
ışınları altında kaybolduğunu öğrenmiştin. Yine onun görünün farklılığın-
dan bilinmesi de mümkün değildir. Zira Venüs ve Merkür, Güneş’ten çok 
fazla uzaklaşmazlar. Dolayısıyla da bunlar, meridyende bulundukları esnada 15 

belirmezler ki meridyen düzlemine dikilen zâtu’ş-şu’beyteyn28 sayesinde 
onların görünüm farklılığı olup olmadığı bilinsin. Bundan dolayı Batlamyus 
istihsan yoluna başvurup şöyle demiştir: Onlar, kolyenin güneşi gibi yedi 
gezegenin yani üst gezegenler ile alt gezegenler ve Ay ortasındadır. İbn Sînâ 
ve onun öncesinde bu ilmin öncüleri gibi sonrakilerden bir kısmının, Ve-20 

nüs’ü Güneş’le kavuşması esnasında Güneş’in yüzünde bir leke gibi gördü-
ğünü söylemesiyle de Batlayums’un görüşü desteklenmiştir. Onlardan bazısı 
da Venüs ve Merkür’ü Güneş’in üzerinde leke gibi gördüğünü söylemiştir.  

[1267]  Merkür Feleği’nin değil de 
25 

 Zira bazı 
insanlar şunu iddia etmiştir: Güneş’in yüzünde onun merkezinin biraz üze-
rinde tıpkı Ay’ın yüzündeki siliklik gibi kara bir nokta vardır. İşte bu nokta, 
lekedir. Diğer iki lekeye gelince onlardan birinin bu nokta, diğerinin Merkür 
olması mümkündür.  zikrettiğimiz  Son-30 

ra Felekler Feleği ve Sâbit Yıldızlar Feleği’nden her birinin tek bir küresi 
vardır. 
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[1268] Feleklerin birden çok olduğuna dair zikredilen delilin 
 asla  orada hareketsiz bir feleğin bu-

lunması ve 
 delinmenin imkânsızlığı 

 yani halkaya benzer olup kalınlıkları, kendilerine çakılı 5 

bulunan yıldızların çaplarına eşit cisimler üzerinde  dilimlerin 

 ve o dilimlerin bütünüyle tek bir küre içine farklı konumlarda dağıl-
mış olması  yani dilimlerin ve onlar üzerindeki 
hareketin kabul edilmesi  kalınlığı ve konumu farklı olan 10 

 bunun 
mümkün olmadığını kabul etsek bile deriz ki bütün olmak bakımından 

 yıldızların tamamını kuşatan 
 Bu söylediğimiz 15 

 Şöyle ki: Tek bir nefis, sekiz feleğin toplamıyla ilişkili olup söz 
konusu hızlı hareket o toplamı hareket ettirir. Öte yandan sekiz felekten her 
biriyle müstakil bir nefis ilişkili olur ve onu başka bir hareket, hareket ettirir. 
Böylece gözlemlenen hareketlerin durumu, dokuzuncu bir feleğe gerek kal-
madan düzenlenir. Birisi buna ilave yapıp şöyle dedi: Bu takdirde sekizinciye 20 

de gerek yoktur, zira Sâbit Yıldızlar ile burçlar dairelerinin Satürn’ün ortak-
merkezlisi üzerinde bulunduğu varsayılabilir. Bu durumda da tümel felekle-
rin sayısı, onların iddia ettiği gibi dokuz değil, yalnızca yedi olur.  

[1269] Biz de yukarıda geçenleri kabul ettikten sonra şöyle diyebiliriz: 
 Bu durumda feleklerin 25 

sayısı, onların söylediklerinden kat be kat fazla olacaktır. Onların “Sâbitlerin 
yakınlık, uzaklık ve paralellikte birbirlerine , onların 
tek bir kürede çakılı olduklarını gösterir” sözleri, 

 Sâbit Yıldızların üzerinde bulunduğu çeşitli feleklerin hızlılık, yavaşlık 
ve yön açısından  Bu durumda o hareket-30 

lerin nispetleri ve konumları değişmeyecektir.  Sâbitlerin 
 feleklerde  Bu 

durumda onların sözünü ettiği sıralama doğru olmayacaktır. Onların söyle-
diği şekilde  sâbitleri  ise kabul etmiyoruz.  
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 gezegenlerin  paralel  Sâbitler 
 Bu durumda gezegenlerin Sâbitleri tuttuğu ve bizim onları gör-

memize perde olduğu düşünülebilir ve böylece gezegenlerin onların altında 
olduğu bilinir.  iki kutba yakın olan 

 Çünkü orada bir tutulma düşünülemez. Dola-5 

yısıyla da onların gezegenlerin altında mı yoksa üstünde mi olduğu biline-
mez. Bu hususta görünüm farklılığının olup olmadığına dayanmak mümkün 
değildir. Bunun mümkün olmadığı, üst gezegenler söz konusu olduğunda 
açıktır. Diğerleri söz konusu olduğunda ise bunun nedeni, Sâbitlerin bir 
kısmının küçüklüklerinden ötürü görülmemesidir. Dolayısıyla onların görü-10 

nüm farklılığı olup olmadığı bilinemez.  

[1270] Bu maksat, yönleri sınırlayan ve konumlarını belirleyen bir cis-
min ispatı ve onun hükümlerinin açıklanması hakkındadır. Filozoflar 

 duyusal  mekânda 15 

 yani yakınlaşıp nezdinde olmayı  
Çünkü akıl sahipleri yönlere duyusal olarak işaret edip “şu, bu yönde hareket 
etti” derler. Dolayısıyla duyusal işaret, yöne taalluk etmiş ve ayrıca yön, doğ-
rusal hareketin maksadı olmuştur. 

 duyusal işaretin konusu ve hareket edenin ulaşmak veya yaklaşmak 20 

istediği maksat   

[1271]  
nitelikte  Bu durumda yok, hareket edenin maksadı olabilmiş 
demektir. Dolayısıyla yönün hareket edenin maksadı olmasını, onun varlığına 
delil yapmak mümkün değildir. Yine duyusal işaret, vehmî bir uzanımdır. 25 

Dolayısıyla onun sonu, var olamaz.  birincinin cevabında 
 Yok olan karalık, hareket eden şeyin maksadıdır ama 

 veya yaklaşmasıyla  bu hareket sayesinde 
 Aklî  hareketle 

 hareketle  30 

Yani aklî zorunluluk şuna hükmeder: Birincisi, hareket esnasında var olmak 
zorundadır. Çünkü hareketle yoka yaklaşmayı istemek imkânsızdır. İkincisi ise  
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hareket esnasında yok olmak zorundadır. Çünkü var olan bir şeyin var edil-
mesi imkânsızdır. İkincinin cevabında ise şöyle diyoruz: Her ne kadar duyu-
sal işaret, vehmî bir uzanım olsa da, biz zorunlu olarak biliyoruz ki bu uza-
nımın sonu, işaret edilen bir şey olup dışta mevcuttur.  

[1272]  yani maddîdir, soyut 5 

değildir.  maddeden soyut 
 cismin  ve onun yakınına ulaşma-

sı da  Ayrıca kuşkusuz  işaretin kaynağı ve hareketin uzanımı 
açısından da  o kaynak ve uzanımda bölünmesi halinde 

 tamamı değil, 10 

 o yöne doğru 
işaret ve hareket orada  sadece  daha yakın parça, 

 yani ötesindekinin o yöne hiçbir katkısı yoktur.  
yani o yöne doğru işaret veya hareketin orada bitmemesi durumunda 

  15 

[1273] Eğer “En yakın parçada bitmemesi, onun yönün bir parçası ol-
mamasını gerektirmez, çünkü devam eden o işaret ve hareketin yöne doğru 
değil yönde olması mümkündür.” denirse buna şöyle cevap verilir: Bu, yö-
nün mahiyetiyle çelişir. Çünkü yön, işaret ve hareketin kendisine doğru 
olduğu şeydir. Şayet işaret ve hareket, yönde olsaydı yön, yön değil mesafe 20 

olurdu. Oysa bu, imkânsızdır. Yönün dışta var olduğu, konum sahibi oldu-
ğu ve işaretin uzanımı ve hareketin doğrultusunda bölünmediği sübût bul-
duğuna göre  Diğer deyişle yön, uçlardan 
ibarettir. Uçlar ise cisimlerle kâim olan arazlardır. Çünkü uçlar, hiç bölün-
memesi durumunda noktalar, bir uzanımda bölünmesi durumunda çizgiler 25 

ve iki uzanımda bölünmesi durumunda yüzeyler olur.  yani yön, 
sonlar ve uçlar olmayıp da cisimler olması halinde 

 bütün uzanımlarda  Çünkü 
daha önce geçtiği üzere bölünmeyen parçanın veya onun hükmünde olan 
şeyin varlığı imkânsızdır. Onun yanlışlığı ise yukarıda öğrendiğin, yönün 30 

işaretin kaynağı ve hareketin uzanımında bölünmesinin imkânsız oluşuyla 
açıklanmıştı.  
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[1274]  sonlu cisimlerle kâim olan farklı hakikate sahip 
 Yani bu du-

rumda yön, ya mevcut veya mevhum bir boyut olan boşlukta bulunurdu ya 
da farklı hakikatlere sahip sınırların bulunmadığı dolulukta yani sonsuz ci-
simde bulunurdu.  Nasıl olur da yönün onda bu-5 

lunduğu düşünülebilir.  orada 
mahiyetçe farklı yönler olmaz. Çünkü 

 Zira bu iki parça, mahiyetçe benzerdirler. Onda farz edilen 
sınırlar da böyle olup mahiyetçe farklı, mevcut yönler olamaz. Dolayısıyla da 10 

cisimlerin bir kısım parçalarının doğa gereği diğer kısmını istemesi ama baş-
ka bir kısmından kaçması düşünülemez.  

[1275] İtimâd bahislerinde 
ve değişken durumlara bağlı olarak değişirler. Bu nedenle de zapt 

edilemezler. 15 

, kesinlikle değişmezler ve birbirlerinden son 
derece uzaktırlar. ve konumlarını belirleyen 

 Bu sınırlayıcı cisim 

 Çünkü merkez, çevreden en uzak nokta-20 

dır ve çevrenin içinde ona bu noktadan daha uzak bir nokta varsaymak 
imkânsızdır. cisimler, 

 gerek küresel olmayan ci-
simlerle gerek başka cisimlerle  Küresel olmayan cisimlerle sınır-
lanmaması açıktır. Başka cisimlerle sınırlanmamasına gelince bunun nedeni, 25 

onun uzaklık daha çok olacak şekilde farz edilebilmesidir. Dolayısıyla bu 
ikisiyle biri diğerinden son derece uzak iki yön belirlenemez. O sınırlayıcı 
küresel cisim 

 gerçek  Gerçek son, 
duyusal işaretin, üst yüzeyinde bittiği sondur. Dolayısıyla tek başına kuşatan, 30 

merkezi ve çevresi bakımından,  Bu 
takdirde kuşatılan, yönün sınırlanmasında kesinlikle hiçbir katkısı olmayan 
fazlalık haline gelecektir. Öyleyse “Ay feleği, doğrusal hareketi kabul eden 
cisimlerin yönlerini sınırlar” sözünün yanlışlığı açığa çıkmıştır. Bir kısmının 
diğerini dışarıda ve  35 

gerçekleşmiş  o ikisinin yönde bulunabil-
mesi için 

 Yine daha önce geçtiği gibi o ikisinden herhangi biri,  
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uzaklık yönüyle değil, ancak yakınlık yönüyle sınırlanır. Çünkü cisimden 
uzaklık, cismin dışında olduğundadır. Dolayısıyla ondan uzaklık, nereyedir? 

 anlattıklarımız sayesinde gerçek 
 cisimleri  Bu küre-

nin bütün cisimleri kuşatması gerekir ki onun üst yüzeyi işaretlerin sonu ve 5 

yukarı yön olsun ve kendisinden uzaklığının eşit olduğu ve ondan aşağı inen 
işaretlerin kendisinde son bulduğu merkezi de aşağı yön olsun. 

 

[1276] 
 çeşitli basîtlerden bileşik değil 10 

 Dolayısıy-
la sonucu gerektiren şey de onun gibi yanlıştır. 

 Sınırlayan, çeşitli basîtlerden bileşik 
olduğunda onun parçalarından her biri, iki tarafından biriyle buluşacak ve 
bir tarafıyla buluşan parça, diğer tarafıyla buluşan parçadan farklı olacaktır. 15 

Kuşkusuz 
 mahiyet bakımından  Dolayı-

sıyla iki taraftan biri, bir şeyle buluştuğunda diğer tarafın buluşması da 
mümkündür. Oysa bunun ancak çözünmeyle olması düşünülebilir. 

 çözünme  ve parçaların 20 

bir kısmının diğerinden uzaklaşmasıyla  Bazen şöyle denir: Buluşma-
nın, döngüsel hareketle olması mümkündür. Bu durumda doğrusal hareketi 
gerektiren çözünme gerekli olmaz.  
diğer 

 ki onun parçalarının hareketi, yöne doğru 25 

olabilsin.  

[1277]  ve renksizdir. 
 olup şeffaf ve renksizdir. 

 yıldızları  Oysa renkli olan her şey, ardındakinin 
görülmesine perde olur.  30 

[1278] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Renkli olan her şeyin böyle olduğu-
nu kabul etmiyoruz. Çünkü su ve cam renklidirler. Çünkü her ikisi de görü-
lebilmektedir. Bununla birlikte bunlar, ardındakilerin görülmesine perde 
olmazlar. Şayet su ve camda tam görmeye engel vardır denirse biz de ‘siz, 
sözü edilen yıldızları tam bir şekilde algıladığınızı nasıl bildiniz’ deriz.”  35 
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[1279]  onların söylediği 
 ki görülebilsin. Yine Sâbit Yıldızlar feleği için de 

geçerli değildir. Çünkü onun üstünde görülen bir yıldız yoktur. 
 Sınırlayıcı ve Sâbitler feleği 

 Onun renginin tıpkı camın rengi gibi 5 

zayıf olması ve bu nedenle de uzaktan görülmemesi mümkündür. Onun 
renginin görülmesi gerekeceğini kabul etsek bile şöyle deriz:  
saf   

[1280]  mavi renk, 
 Zira deniz 10 

suyu mavi görünür ve onun maviliği, dibinin uzaklık ve yakınlığının farklı-
laşmasıyla farklılaşır. Sözü edilen mavilik de gök ve yer arasındaki havada 
tahayyül edilen bir renktir. Zira o, derinliği büyük bir şeffaftır.” 

 Mavilik bazen sizin söylediğiniz gibi hayalî bir renk olur  
de cisimlerde bulunan 15 

 Yani bunun bir delili yoktur. Şu 
halde o görülen maviliğin iki felekten birine ait gerçek bir renk olması 
mümkündür.  

[1281] 
 bir açıklamaya göre 20 

 yahut diğer açıklamaya göre bu iki meylin kendisidir.  mahalle-
rinin  hareketini mümkün kılar.  ağırlık ve hafifliğin 
Sınırlayıcı’da var olması, onun da doğrusal hareket edebilmesini gerektirir. 
Bu ise  Sınırlayıcı ile değil Sınırlayıcı’dan 

 Bu delil, yönün belirlenmesine dayalı olduğundan Sınırlayıcı’ya özgüdür 25 

ve diğer   
[1282] Hepsini 

 hatta 
döngüsel meylin kendisi  Çünkü döngüsel meyil, döngüsel hareketin 
yakın gerektiricisidir.  30 

döngüsel ve doğrusal meyiller birbiriyle çelişeceğinden 
 Zira doğrusal meyil, cismin bir yöne yönelmesini gerektirirken 

döngüsel meyil, cismin o yönden çevrilmesini gerektirir.  iki meyil ara-
sında  tek bir cisimde 

 küre-35 

deki  Çünkü tekerleğin hareketi, hem 
doğrusal hem de döngüseldir.  yönden  aksine  
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ona yönelişi gerektirmemektedir. İki meyil arasında çelişki bulunduğu kabul 
edilse bile iki ilke arasında ve iki meyilden biri ile diğerinin ilkesi arasında 
çelişki yoktur. Buna göre yukarı doğru atılan taşta yükselen meyil ve bunun 
ilkesiyle birlikte inen meylin ilkesi bulunur.  

[1283]  ve diğer feleklerin 5 

 Buna göre madde 
soğuduğunda ağırlaşır ve ağırlaştığında da soğur. Yine madde ısındığında 
hafifler ve hafiflediğinde de ısınır. Ağırlık ve hafifliğin olmadığı yerde ne 
soğukluk ne de sıcaklık bulunur. Metnin bazı nüshalarında sıcaklık yerine 10 

kuruluk lafzı geçmektedir ama bu bir yazım hatasıdır.  

[1284]  ağırlık ve soğukluk ile hafiflik ve sıcaklık arasında 
 feleklerde 

değil yalnızca  Bu durumda feleklerde hafiflik ve ağırlık olma-
dan sıcaklık veya soğukluk bulunabilir.  “soğukluk ağırlığın 15 

illeti olduğu gibi  da 
 Eğer feleklerde sıcaklık ve soğukluk bulun-

saydı bunların sonuçları olan hafiflik ve ağırlık da bulunurdu” 
 fâil illetinden 

 sıcaklığı kabul eden unsurlarda 20 

 size göre 
 sıcaklığı  Bu durumda hafiflik ve ağırlığın sıcaklık ve 

soğukluktan geri kalması mümkündür. Çünkü hafiflik ve ağırlık, sıcaklık ve 
soğukluğu gerektirse bile feleğin maddesi sıcaklık ve soğukluğu kabul etme-
mektedir.  25 

[1285]  ’de  Feleğin sı-
cak ve soğuk olmadığı hususunda güvenilir açıklama şöyledir: 

 
orada  Fâil feleğin doğası, kâbil ise maddesidir. 
Engel yoktur, çünkü felekler basîttir. 30 

 feleğe  Ardbi-
tişen, zikredilen gerekçeden ötürü yanlıştır ve onun yanlış olmasının 

 son derece sıcak olan 
 –çünkü Güneş göklerde, okyanustaki damla gibidir- Güneş 

doğduğu esnada  35 
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[1286] Bu güvenilir delile cevap olarak 
 sıcaklık 

 Bu durumda onun sıcaklığı bizim bu dünyamızı etkile-
mez.  güneşin sıcaklığının gücünü kabul etsek bile deriz ki onun 

 Çünkü soğuk tabaka, tesire engel olur. 5 

 Çünkü Güneş sıcaktır ve 
onun sıcaklığının tesiri, delil getirenin de kabul ettiği gibi, unsurlara kadar 
ulaşmaktadır. Bununla birlikte Güneş’e daha yakın olan şey daha sıcak değildir.  

[1287] Sonra yazar, güvenilir delile dördüncü bir itiraz yöneltmiştir. Bu 
itiraz şu sözüdür: Sıcak oldukları varsayımına göre feleklerin ısıtmasının 10 

 yoğun cisimlerin yüzeylerinden yansıyan  ısıtmaktadır. 
 Güneş ışınları çok parlak şeylerden  yansıdığı şeyleri 

 Oysa sıcak olduğu var-
sayılan feleklerin ısıtmayı gerektiren ışınları yoktur. Yazarın beşinci itirazı şu 15 

sözüdür: 
 ve diğer unsurları kuşatmıştır. Eğer güvenilir delil 

doğru olsaydı ateş küresinin sıcak olmaması gerekirdi. Bazen soğuk tabaka-
nın, ateş küresine direndiği söylenir. Oysa onun son derece sıcak olan felek-
lere direnmesi düşünülemez. Zira onlara nispetle bu kürenin hiçbir kadri 20 

yoktur. Nitekim bu, kapalı değildir.  

[1288] 
 yabancı şekillerle  Hatta 

o, bu kolaylığı gerektiren bir niteliktir.  söz konusu kabul ve ter-
kin  gerektiren bir niteliktir. İster zorlukla ister kolaylıkla olsun  25 

kabul ve terk  kabul edenin parçalarında gerçekleşen 
 Dolayısıyla yaşlık ve kuruluğun bir cisimdeki varlığı, o 

cisimde doğrusal hareketin imkânını gerektirir. Halbuki gerek Sınırlayan 
gerek diğer felekler için doğrusal hareketin imkânsızlığını öğrenmiştin. Yazar 
buna cevap vermemiştir, çünkü bunun yanlışlığı daha önceki açıklamalardan 30 

bilinmektedir.  

[1289] 
 Diğer değişle Sınırlayan ve diğer feleklerin maddesinin türsel 

sûretinden sıyrılması ve başka bir sûret giymesi mümkün değildir. Aksine 
onun daima kendisindeki türsel sûretle düşünülmesi gerekir. 35 
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Daha önce geçtiği üzere 
 maddeye yerleştiği ve özel bir cisim haline 

geldiğinde  doğal 
 doğal 

mekânları bir olan  cisim beraberce  cisim-5 

ler arasında  İki cismin o mekânda beraberce bulunması 
imkânsız olunca bu  o tek doğal 

 şayet onda bulunmaktan sonra ise 
 Eğer onda bulunmaktan önce ise cisim kendi doğasıyla baş 

başa kaldığında doğrusal olarak doğal mekânına hareket eder. Her iki takdire 10 

göre de feleğin doğrusal harekete konu olabilmesi gerekir. Eğer o iki cismin 
doğal mekânları farklıysa yine feleğin doğrusal harekete konu olabilmesi 
gerekir. Çünkü madde, olan sûreti ancak bozulan sûreti çıkardığında giyer. 
Şayet bozulan sûret kendi mekânında ise olan sûret kendisine ait başka bir 
doğal mekâna hareket edebilir; şayet bozulan sûret, olan sûretin mekânında 15 

ise varlığını sürdürdüğü esnada kendi mekânına hareket edebilir; üçüncü bir 
mekânda ise bunların her biri doğrusal olarak hareket edebilir.  

[1290] Daha önce geçtiği gibi doğrusal hareketin imkânsızlığını kabul 
ettikten sonra  yani olan ve bozulan 
sûretler,  ve bu, senin söylediğin gibi tedâhülün 20 

veya doğrusal hareketin mümkün olmasını gerektirmez. 
 feleğin madde-

sinde  Buna göre orada tek bir mekânı gerek-
tiren iki cisim meydana gelir. Bu takdirde söz konusu iki cismin beraberce o 
mekânda olduğu söylenir. Bu durumda tedâhül gerekecektir. Yahut hiçbiri-25 

nin veya sadece birinin o mekânda olmadığı söylenir. Bu durumda da feleğin 
doğrusal harekete konu olması mümkün olur.  hem iki sûretin fele-
ğin maddesinde bir araya gelmesi hem de bunlardan iki cismin oluşması 

 iki sûretten  Dolayısıy-
la orada o doğal mekânda meydana gelen tek bir cisim vardır. Madde bozu-30 

luştan önce o mekânda bozulan sûretle birlikteydi, bozuluş esnasında ve 
bozuluştan sonra ise olan sûretle birlikteydi. Şu halde sözü edilen iki mah-
zurdan herhangi biri gerekmemektedir. İki sûretin tek bir mekânı gerektire-
bileceği şeklindeki  türsel  
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mahiyette 
 Zira muhtelif hakikatlerin gereklerde ortak olması 

mümkündür. İki sûretin mahiyette ortak olduğu farz edilirse bu imkân, daha 
da açık olur.  

[1291] 5 

 Diğer deyişle Sınırlayıcı ve diğer feleklerin miktarı, büyüme ve 
genleşmeyle artmadığı gibi erime ve yoğunlaşmayla da azalmaz. 

dışbü-
keyin ve o artan kısım, bu boşluğu 
dolduracaktır.  10 

Dolayısıyla orada boş bir mekân olduğu düşünülemez. Sınırlayıcı’nın dışbü-
keyi boşluğunu dol-
durmak için  Dolayısıyla onun 
boşalttığı mekân boş kalacaktır. 

 mahiyet bakımından Sınır-15 

layıcı Felek artma ve 
eksilme, 

 Sınırlayıcı’nın içbükeyine temas eden 
 olup artmaz ve eksilmez. , dolayısıyla 

onun artması düşünülemez. , dolayısıyla onun 20 

azalması düşünülemez.  dışbükeyine eşit olan 
 sözü böyle devam ettiririz.  

[1292]  Sınırlayıcı’nın  artma ve eksilme 
yoluyla  ki bu hususta 
onun içbükeyinin dışbükeyine ortak olması gereksin. Aksine bunun nedeni, 25 

onun ötesinde bir mekânın bulunmaması ve onun mekânını dolduracak 
hiçbir şeyin olmamasıdır.  hareketin imkânsızlığı husu-
sunda  Aksine onun içbükeyinin artması ve 
kuşatılanın dışbükeyinin onun artışı oranında eksilmesi ve kuşatılanın dış-
bükeyinin onun mekânını dolduracak şekilde eksilip artması mümkündür.  30 

[1293] Yine kapalı değildir ki 
 Çünkü delil, basîtliğe dayanmaktadır. Basîtlik ise Sınırlayıcı’dan başka-

sında sübût bulmuş değildir. Mesela sekizinci feleğin dışbükeyinin artması ve 
eksilmesi imkânsız olsa aynı şeyin onun içbükeyinde de olması gerekmez. 
Çünkü onun farklı hakikatlere ve özelliklere sahip basîtlerden bileşmesi 35 

mümkündür. Eğer “onun içbükeyinin artması tedâhülü ve azalması da boş-
luğu gerektirir” dersen ben şöyle derim: Bu men edilir, zira yedinci feleğin 
dışbükeyinin azalması ve artması mümkündür.  



891

 

 

 



892  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

[1294] Zikrettiğimiz bu itiraz, onların görüşüne göredir. 
 onların deliline yapılacak  âlemin 

ötesinde hatta mutlak olarak  Dolayısıyla bütünü kuşatan 
feleğin dışbükeyi artabilir. Çünkü orada onun işgal edeceği bir mekân vardır. 
Onun dışbükeyinin azalması ve mekânının boş kalması mümkündür. Boşlu-5 

ğun imkânsız olduğu kabulüne göre ise şöyle deriz: 
 Bu azalması takdirine göredir. 

Bu durumda boşluk gerekmez.  

[1295]  ve keza di-
ğer feleklerde  Bil ki astronomlar yıldızların ha-10 

reket ettiğini gözleyip de bu hareketin yıldızların kendilerinden kaynakla-
namayacağına inandıklarında feleklerin dairesel olarak hareket ettiğine ve 
onlarda dairesel meylin ilkesi bulunduğuna kesin olarak hükmettiler. Nite-
kim buna daha önce işaret etmiştik. Bu, innî yöntemdi. Doğa filozofları ise 
limmî bir yöntem zikrederek dediler ki felekte dairesel meylin ilkesi vardır. 15 

 varsayılan  mahiyetin tamamında 
 ve basîtliği bu eşitliği gerektirir. 

 belirli  öteki kısmın bulunduğu 
 Aynı durum, diğer kısmın bulunduğu 

konuma kıyasla kendi özel konumu için de geçerlidir.  20 

[1296] Özetle her bir parçanın, parçaların mekânları ve konumlarının 
hepsine nispeti eşittir. Bu takdirde  o mekânlardan 

 ve o konumlardan herhangi bir konumda 
 yani parçalardan her biri, 

mekânlardan ve konumlardan her birindedir. 25 

 
çünkü bir parçanın bir durumda birden çok mekânda ve mütekâbil konum-
larda bulunması imkânsızdır. Bir parçanın başka bir parçanın mekânı ve 
konumuna geçmesi olan  
ve onda dairesel meylin ilkesi bulunmasını   30 

[1297] Bazen şöyle demişlerdir: Feleğin her bir parçasının belirli  
bir konum ve mekânda bulunması, ya zorunludur ya da mümkündür.  
Zorunlu olmasına yol yoktur, çünkü mahiyet bakımından eşit şeylerin  
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bir kısmı için zorunlu olmayan bir durumun diğer kısım için zorunlu olması 
imkânsızdır. Dolayısıyla ikinci şıkkın doğru olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
ise sözü edilen parçalardan her birinin ötekinin konum ve mekânına geçe-
bilmesini gerektirmektedir. Bu da dairesel hareketle olur. Şu halde feleğin 
dairesel olarak hareket etmesi mümkündür ve dolayısıyla onda dairesel mey-5 

lin ilkesi vardır. Aksi halde onun dairesel olarak hareket etmesi imkânsız 
olurdu. Kendisinde dairesel meylin ilkesi bulunan her şey ise dairesel olarak 
hareket eder, zira müessir olduğunda onun eserinin de olması zorunludur. 

[1298] Kitapta zikredilen 
 sizin söylediklerinizle  10 

basîtlik  Dolayısıyla sizin buradaki deliliniz, iddianızı ispatta 
yetersiz kalmaktadır. Basîtliğin bütün feleklerde bulunduğu  
deriz ki basîtlik, dairesel hareketi gerektirmez, aksine dairesel hareketin bu-
lunmamasını gerektirir. Çünkü basît, böyle hareket ettiğinde  bir defada 

15 

 Nitekim size göre onun sükûnu 
böyledir.  basit, dairesel olarak hareket ettiğinde orada 

 belirli  küçüklük ve büyükte son derece farklı olan hususi 
 iki kutup arasında varsayılan  ve nok-20 

talar  büyük oranda 
 varsayılan 

, sükûna, yavaş veya hızlı hareketle küçük veya büyük daire 
çizimine  kavrayışlı bir kimseye kapalı gelmeyeceği üzere 

 yani noktaların bir kısmının kutupluğa ve bir 25 

kısmının da daire çizimine tahsisinin  bir fâile 
 zorunlu kılan fâil, 

 Bu durumda da söz, o müreccihe intikal 
eder. Yine  Dolayısıyla onun parçalar 
arasında tahsis ve tayinde bulunması düşünülemez. 30 

 daha önce geçtiği gibi, herhangi bir müreccih saike ihtiyaç duy-
maksızın dilediğini salt iradesiyle yapan 

 kendi felsefî esaslarını kanıtlamak için karşı karşıya kaldık-
ları  Özellikle de feleklerin 35 

durumları söz konusu olduğunda bu böyledir. Zira söz konusu güçlükler, 
Zorunlu’nun zâtıyla zorunlu kılan olmasına dayalıdır. Onun muhtâr olduğu 
söylediğinde bu güçlükler düşecektir.  
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[1299] İkinci versiyonun sorununa gelince o da basîtliğe dayalıdır. Do-
layısıyla birinci versiyona yönelik itirazlar ilave bir durumla bunun için de 
geçerlidir. Söz konusu ilave durum şudur: Dairesel hareketin olabilirliği, 
dairesel meylin ilkesinin bilfiil varlığını değil var olabilmesini gerektirir ve 
müessirin varlığı, bazen bir engelden ötürü eserin varlığını gerektirmez.  5 

[1300] 
 daha önce geçtiği üzere 

 Bu sorun şudur: İki 
meyil arasında herhangi bir aykırılık yoktur. Zira bu ikisi, yuvarlanan küre 
ve tekerlekte bir araya gelmektedir.  10 

[1301]  sadece 
 zâtî bir şekilde  diğer 

 kendisine tâbi kılma yoluyla 
 Bu dolanım, gerçek değildir, yaklaşıktır zira 

onun dolanımı, gecesiyle birlikte günün tamamlanmasından kısa bir zaman 15 

önce tamamlanır. Çünkü Güneş, Sınırlayıcı’nın herhangi bir parçasına para-
lel olduğunda, o parça batıya doğru hareket ettiğinde ve Güneş de anomali 
hareketiyle doğuya doğru hareket ettiğinde o parça kendi mekânına döndü-
ğünde dolanım tamamlanmış demektir. Halbuki bu takdirde Güneş bütü-
nün hareketiyle o mekânın paraleline dönmemiştir. Çünkü Güneş, doğuya 20 

doğru bir yay kat etmiştir. Sınırlayıcı döndüğünde her ne zaman Güneş ilk 
konumuna dönerse bir tam gün tamamlanmış demektir.  

[1302]  yönleri belirlediği/sınırladığı için bütün cisimleri kuşatan 
 günlük hızlı  Zira 

feleklerin hareketleri içinde gözlenen ilk hareket bu harekettir. Çünkü bu 25 

hareket, feleklerin hareketleri içinde en görünür olandır ve çünkü gece ve 
gündüz ile yıldızların doğuşları ve batışları bu hareketle olur. Bundan dolayı 
o, canlılara gizli kalmaz. Kendi mekânında dairesel olarak hareket eden her 
kürenin iki sâkin kutbu bulunmalı ve hareketinin daha hızlı olduğu bir mın-
tıkası olmalıdır. Bu nedenle yazar şöyle dedi: Bu hareketin veya kürenin 30 

 Çünkü cisimsel âlem, Sınırlayıcı ve içindekiler-
den ibarettir.  
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[1303] 

 Yer’le ilgili bahislerde  Ekvator adı verilen  mıntıka, 
 Orada 

herhangi bir yıldız ne daima görünür ne de daima gizlenir. 5 

 ve ondan geçer. Bu, Yer’in tam bir dolanımıdır ve 
ilerde öğreneceğin üzere ekvator çizgisi olarak adlandırılır. 

 sürekli ekvator çizgisindeki başucu noktasında 
değildir, aksine  o yerlerdeki 

 bu sınırdan 10 

 Yani birinci sınıra eşit bir sınıra varıncaya değin başucu nokta-
sından yavaş yavaş uzaklaşır, sonra tekrar başucu noktasının hizasına varın-
caya dek oraya yavaş yavaş yaklaşır. Güneş’in durumu  Çün-
kü o, ilk durumda olduğu gibi, daima, bir kez daha o sınıra varıncaya dek 15 

kuzeye meyleder sonra döner, ardından güneye meyleder ve döner. 
 bundan 

 Aksi halde ekvatordan kuzeye ve güneye sapmazdı. 

 batıdan  ano-20 

mali  ilerde öğreneceğin gibi  
anomali 

  

[1304] 25 

 felekleri ve başkalarını  paralel ve kesen 
 Güneş’in merkezi onun üzerinde hareket 

eder. En üstteki feleğin yüzeyine doğru  ve onun altına doğru da 
daralmış  burçların arasından geçtiği için 

 Burçlar feleği 30 

denilmesi, feleğin isminin daireye söylenmesi yoluyladır. İkinci hareket mın-
tıkası denilmesinin nedeni ise ikinci hareketle hareket eden sekizinci feleğin 
mıntıkasının bu dairenin düzleminde bulunmasıdır.  
iki mütekâbil noktada  Çünkü o ikisi, iki büyük dairedir.  
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 ’de açıklanan 
gerekçeden dolayı yarıda kesişmek zorundadır.  

[1305] Burçlar mıntıkası ile ekvator arasındaki  bunlar arasında-
ki  Çünkü 
Güneş bu noktalara girdiğinde kutupların altındaki iki yer hariç Yeryü-5 

zü’nün bütün bölgelerinde gece ve gündüz eşitlenir.  bu iki noktadan 
ekvatorun  Zira bu, mamur bölgelerin 
çoğunda ilkbaharın başlangıcıdır.  ekvatordan 

 Çünkü bu, mamur bölgelerin çoğunda sonbaharın başlan-
gıcıdır. İki ılım arasında  kuzey ve güney 10 

 İki yarımda varsayılan 
 ekvatorun 

 Çünkü Güneş, bu noktaya girdiğinde mamur bölgelerin çoğunda 
zaman yaza döner. Ekvatorun 15 

 Çünkü o yerlerde zaman kışa döner.  yani iki ılım 
ve iki dönence noktasıyla  Güneş’in 
bu kısımlardan her birini kat etme süresi, mamur bölgelerin çoğunda yılın 
dört mevsiminden birini oluşturur. 

 burçlar mıntıkasının 20 

  

[1306] Onlar, burçların iki kutbunda birbiriyle kesişen ve her biri, o  
kısımlardan birbirinin karşısında yer alan iki kısmın zenitlerinden geçen altı 
büyük daire farz etmişlerdir. Bu takdirde  o dairelerden 

 tamamını yukarıda öğrendiğin 25 

gibi  on iki kısımdan 

 her birini de  eşit 
  30 
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saniyeleri bölmüşler ve onlara  adını vermişler  saliseleri 
bölmüşler, onlara da  adını vermişlerdir.29  dikkate 
alınabilecek küsur  Nasıl ki burçlar mıntıkasından iki 
daire yarımları arasında bulunan her parçaya burç ismi veriliyorsa en üstteki 
feleğin düzleminden o dairelerin yarımları arasında karpuz dilimleri biçi-5 

mindeki parçalara da burçlar adı verilir. Buna göre her bir burcun doğu ve 
batı arasındaki uzunluğu 30 derece, genişliği ise 80 derecedir.  

[1307]  meşhur on iki 
 Sâbit  arasını birleştiren çizgilere 

10 

 burçların paralelliğinden 

 Kuşkusuz bu şekiller, sekizinci felek üzerindedir. Dolayısıyla sekizinci 
feleğin yavaş hareketiyle paralellikten çıkmak durumundadırlar. Bu bakım-
dan uygun olan, isimlerin de değişmesiydi. Fakat onlar, karışıklığa yol aç-15 

maması için isimleri değiştirmemişlerdir. Burçları ve devrin başlamasını 
dikkate almaya 

 Kuzey tarafından başlamalarının nedeni şudur: Güneş bu 
ılıma ulaştığında bitki türleri gibi bileşiklerde büyüme ve gelişme belirir ve 20 

onlarda meyvelerin ilkeleri görülür. Dolayısıyla bu ılımın dikkate alınması 
daha uygundur. 

 mamur bölgenin çoğunda 
25 

 Burçlar 30 

arasındaki zikrettiğimiz 
 Böyle batıdan doğuya doğru olduğunu düşünmelerinin 

nedeni şudur: Amaç, yıldızların hareketlerinin yani anomali hareketlerinin 
belirlenmesidir. Bu hareketler ise batıdan doğuya doğrudur. 

  35 
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[1308] 

 ’de açıklandığı üzere 

 Doğrusu bunun tersidir. Çünkü iki 5 

dönence, yazarın da belirttiği gibi, burçlar mıntıkası üzerindedir. Dolayısıyla 
bunların denkleri de ekvator üzerindedir. Sana kapalı değildir ki bu daire, 
burçların taksiminde sözü edilen altı daireden biridir fakat kutuplardan ve 
en büyük iki uzaklıktan geçmesiyle diğer dairelerden ayrışmıştır. Böylece iki 
mıntıkadan sonra büyük dairelerin üçüncüsü olmuştur. 10 

 yani iki mıntı-
kada  söz konusu iki mıntıkanın kutupların-
dan geçmesi nedeniyle 

 bu iki daireden 
 Bu şekilde iki daireyle kesiştiğinde –dört kutuptan geçen 15 

daire gibi- onun kutuplarının her iki dairede de bulunması gerekir. 
 yani ekvator ve burçlar feleğinin mıntıkalarında 

 Dolayısıyla bu ikisi, dört kutuptan geçen 
dairenin kutupları olurlar.  

[1309] 20 

 büyük 
 Çünkü burçlar mıntıkasının parçalarının 

ekvatordan eğimi bu daire sayesinde bilinir. Yazarın dediği gibi istikamet 
ekvatora nispet edilir. 

 ekvatordan  Mıntıkanın parçalarına ait 25 

eğimlerin en büyüğü, iki dönencenin eğimidir. 
 yani âlemin merkezinden en büyük feleğin düzlemine 

doğru çıkan ve yıldızın merkezinden geçen çizginin bir ucu ile ekvator ara-
sında bulunan yayı  ekvatordan  Bu daire, kutuplardan 
geçen daireden mutlak olarak daha büyüktür.  30 

[1310] 
büyük 

ekvatorun 
  



905

 

 

 



906  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

Bu yayın, yıldızın burçlar mıntıkasından sapması/enlemi olması hiç şüphesiz 
doğrudur. Fakat ekvatorun o parçasının burçlar mıntıkasından enlemi oluşu, 
anlam bakımından doğru olsa da, yukarıda işaret ettiğimiz gibi istikâmet, 
ekvatora nispet edilir. Dolayısıyla ne ekvatorun burçlar mıntıkasından eğimli 
olduğu söylenebilir ne de onun parçalarının burçlar mıntıkasından meyilli 5 

veya sapmış olduğu söylenebilir. Bundan dolayı onların bu yaya, “mıntıka-
nın bir parçasının ekvatordan sapması” adını verdiğini ve yine bunu “parça-
nın ekvatordan ikinci meyli” olarak adlandırdıklarını görürsün. Yine bu 
daire, kutuplardan geçen daireden mutlak olarak daha geneldir.  

[1311]  sözü edilen  büyük 10 

 felek üzerinde 

 İlk ikisinin şahıs bakımından bir oluşu açıktır. Üçün-
cüsünün birliğinin de şahıs bakımından oluşuna gelince ’de açıklandığı 
üzere bunun nedeni, iki büyük dairenin, aralarında yarım devirden daha az 15 

mesafe bulunan iki noktada kesişmesinin imkânsız oluşudur. Dolayısıyla iki 
dairenin dört kutuptan geçmesi düşünülemez. Zira aynı yöndeki iki kutup 
arasındaki uzaklık, yirmi dört cüzden daha azdır. Bu sebeple iki dairenin o 
iki kutup üzerinde kesişmesi mümkün değildir. İkisi arasında örtüşme sonra 
ayrılık olduğu vehmine gelince doğru tahayyül, bunun yanlış olduğuna ta-20 

nıklık etmektedir. 
 Kuşkusuz bu iki daire, burçlar 

mıntıkası ile felek düzlemi üzerinde farz edilen noktalara bağlı olarak çoğalır. 
O noktalar ise bölünmeyen parçanın imkânsızlığı nedeniyle sonsuzdur. 

 ve birleşir. Bu 25 

örtüşme ve birleşme, ekvatordan uzaklık veya mıntıkadan sapma gösteren 
 birinci veya ikinci eğime sahip 

 gerçekleşir. Kutuplardan geçen dairenin eğim ve 
enlem dairelerinden her birinin tanımına girdiğine dikkatini çekmiştik.  

[1312] Yine onlar felek üzerinde 30 

 Kuşkusuz görünme ve 
gizlenme, Yer’in bir bölgesinde yaşayanlara nispetle olan iki durumdur.  
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Dolayısıyla da ufuk, süflîler dikkate alındığında olur  farklılığına 
 Zira Yer’in her bölgesinin kendisine ait bir ufku var-

dır.  o bölgedeki  Bu 
beş daireden  Dolayısıyla onlar da 
süflîler dikkate alındığında olur.  5 

[1313] Bunlardan 
 ve meridyen dairesi adı verilir. 

Çünkü Güneş ufuk üstünde bu daireye ulaştığında gündüzün ortası olur.30 
Nitekim Güneş ufuk altında bu daireye ulaştığında da gecenin ortası olur. 
Bu daire 10 

 Zira yıldız ufuktan doğduğunda yavaş yavaş yükselir ve onun yüksel-
mesi, gündüz ortasına [meridyene] ulaşıncaya dek devam eder ve orada 
ufuktaki en büyük yüksekliğine ulaşır. Oradan alçaldığında da onun yüksek-
liği batışına dek yavaş yavaş azalır. Battığında ise ufuktan alçalması  
Yer’in altında meridyene ulaşıncaya dek artar. Burası onun ufuktan alçaklı-15 

ğının son sınırıdır. Sonra o, tekrar ufka yaklaşmaya başlar ve onun alçaklığı, 
ikinci kez doğu yönünden ufka ulaşıncaya dek yavaş yavaş azalır. Dolayısıyla 
ufkun altında alçaklığın son sınırından ufkun üstünde yüksekliğin son sını-
rına burçların dizilişinin aksi yönde intikal etmesi, feleğin, ilk harekete nis-
petle, yükselen yarısıdır ve doğusal yarım olarak da adlandırılır. Yüksekliğin 20 

son sınırından alçaklığın son sınırına geçiş ise feleğin alçalan yarımı ve batısal 
yarımdır.  yani onun 
ekvatorla kesişim noktalarıdır. Çünkü bu daire, o ikisinin kutuplarından 
geçer ve o ikisi de, daha önce belirtilen gerekçeden ötürü, bu dairenin ku-
tuplarından geçer. 25 

[1314] Sözü edilen beş daireden   
yaygın olarak meridyen adı verilen 

 Dolayısıyla üçüncü daire, başucu ve ayakucu noktaları ile doğu  
ve batı noktalarından geçer. Bu üçüncü daire 

 Çünkü yıldız, bu daire üzerinde bulunduğunda, ilerde  30 

öğreneceğin üzere, onun bir azimutu bulunmaz. Bu daireye, doğu  
ve batı dairesi adı da verilir, çünkü doğu ve batı noktalarından geçer.  
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Bu daire 
 yani ufkun meridyenle kesişim 

noktalarıdır.  

[1315] Beş daireden 
 Dolayısıyla daima, dik açılarda ufuk ve mıntıkayla kesişir.  5 

Oysa meridyen böyle değildir, zira meridyenin mıntıkayla kesişmesi bazen 
dik açılarda olmaz. Bu daireye 

 Çünkü onun, ufuk ile burçlar mıntıkası kutbu yahut ufkun  
kutbu ile burçlar mıntıkası arasına düşen yayına, görünen iklim enlemi  
denir. Yine bu daireye  dairesi adı verilir. 10 

 pek çok 
 Dolayısıyla bu yarım, görünen göktür ve bu daire de onun 

ortasındadır.  

[1316] Dairelerin  ya-
ni âlemin merkezinden çıkıp feleğin merkezinden geçerek onun düzlemine 15 

ulaşan bir çizginin başından geçer. 
 bulunan 

 Doğrusu şudur: Birinci yay onun doğusal yük-
sekliği, ikincisi batısal yüksekliğidir. Alçaklık ise batı veya doğu tarafında uf-
kun altında kalan yayıdır. Ufkun yükseklik dairesiyle kesişmesi ile doğu ve batı 20 

noktalarından biri arasında kalan yayına azimut adı verilir. Buna göre yıldızın 
yükseklik dairesi, ilk azimuta örtüştüğünde onun azimut yayı olmaz, çünkü bu 
takdirde o, doğu ve batı noktalarından geçer. 

 yani meridyenle  Alçaklığının son 
sınırında da durum böyledir. Şu halde birinci hareketle gerçekleşen her dola-25 

nımda yükseklik dairesi meridyenle iki kez örtüşür. Yükseklik dairesinin me-
ridyenle örtüşmesi ancak yıldız, 

 yıldız  ve 
daha önce öğrendiğin gibi bu takdirde yıldızın azimutu bulunmaz. Bu örtüş-
me, ancak yıldız iki son sınırdan birinde bulunmadığında görülebilir. Fakat 30 

onun, başucu veya ayakucu noktasında bulunduğunda olduğu gibi, ilk  
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azimut dairesinde bulunmakla birlikte iki son sınırdan birinde olduğu farz 
edildiğinde meridyen ve ilk azimut dairelerinin her birine örtüştüğünü dü-
şünmek mümkündür.  

[1317] Son beş  birliği türseldir ve her birinin sayısız ferdi var-
dır. Fakat  aksine onlardan her biri, 5 

herhangi bir bölgede değişiklik arzetmez bilakis tek bir fertten ibarettir. 
 bir bölgede 

 
Zira  değişirken 

 değişir. 10 

 kendi kutupları 
  

[1318]  on büyük daire ve bunlar üzerine kurulan diğer meseleler, 
 Din yönünden 

15 

 Dolayısıyla bizim bu mesele-
leri bu kitabımızda zikretmemize gerek yoktur  Astronomi il-
mindeki  kitabımızda 

 Yani bu sözler, 20 

silah vb. cansız nesnelerin çıkardığı seslerden ibaret olup onlar altında hiçbir 
fayda yoktur. Bunlar, yazarın söyledikleridir.  

[1319] Bir kimse şöyle diyebilir: Kuşkusuz küre mekânından çıkmadan 
kendi merkezi etrafında hareket ettiğinde onda kesinlikle hareket  
etmeyen iki nokta varsayılmalıdır. Bu iki nokta, o kürenin kutuplarıdır. İki 25 

nokta arasında büyük bir daire varsayılmalıdır. Bu daire, iki nokta arasındaki 
vasatın çemberinde bulunur. Bu daire üzerindeki hareket hızlıdır. İşte  
bu, mıntıkadır. Bu dairenin iki yanında ona paralel küçük daireler varsayıl-
malıdır. Bu daireler üzerindeki hareket ise büyük daireye kıyasla son  
derece yavaştır. Kutba daha yakın olan daire, mıntıkaya daha yakın olan 30 

daireden daha yavaş hareket eder. Yine hiç şüphe yok ki kürelerin bir kısmı  
diğerini kuşattığında onların hareketleri tek bir kürede olduğu dikkate  
alındığında mıntıkaları kesişecek şekilde olabilir. Bu takdirde orada  
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iki mıntıka arasında kesişmenin olduğu iki nokta ile uzaklığın son sınıra 
vardığı iki nokta varsayılmalıdır. İşte bunlar ve benzerleri, dışta var olmasa 
bile, selim fıtratın da tanıklık ettiği gibi, nefsü’l-emirde olana mutâbık  
ve sahih bir şekilde tahayyül edilen mevhum ve mütehayyel şeylerdir. Bunlar 
devlerin dişleri, yakuttan dağlar ve iki başlı insan gibi fasit tahayyüllerden 5 

değildir. Bu şeyler sayesinde hareketlerin hızlılık, yavaşlık ve yön bakımın-
dan durumları duyularla idrak edilebilir ve aletlerle gözlenebilir şekilde  
tespit edilir; feleklerin ve Yer’in özellikleri, onlarda bulunan hikmetin ince-
likleri ve yaratılışın şaşırtıcı halleri, öğrenen kimsenin Yaratıcı’nın büyüklüğü 
karşısında “Rabbimiz bunları boşa yaratmadın” diyerek hayrete düşeceği 10 

şekilde açığa çıkar. İşte bu, o sözlerin altında yatan büyük bir faydadır.  
O sözlerin kadrini bilmek ve sadece onlara karşı asabiyet duygusuyla onları 
küçümseyenlere aldırmamak gerekir. Her durumda yardım istenecek olan 
Allah’tır.  

15 

[1320]  Felekler Feleğine 
tâbi olarak günlük hareketle hareket etmelerine rağmen kendilerine özgü son 
derece  Bu,  
halk arasında yaygın bir söz olup onun astronomlara göre aslı yoktur. 

 Bu görüşün dayanağı,  20 

Batlamyus’un Sâbit Yıldızlar feleğinin her yüz yılda bir cüz mesafe kat ettiği-
ni gözlemesidir. Sonrakilerin Sâbit Yıldızların her altmış altı yılda bir derece 
kat ettiğine ilişkin gözlemlerine dayanarak devri yirmi üç bin yedi yüz altmış 
yılda tamamladığı da söylenmiştir. Sonrakilerin muhakkiklerinden bir  
grubun Sâbit Yıldızların her yetmiş yılda bir cüz kat ettiğini gözlemelerine 25 

dayanarak devri, yirmi beş bin iki yüz senede tamamladığı söylenmiştir.  
Bu rakam, Meraga’da yapılan yeni gözlemlerle uyuşmaktadır. Onlar, devrin 
sözü edilen sürelerde tamamlandığını söylemişlerdir.  yukarıda öğren-
diğin gibi çeşitli tarzlardaki 

 iddialarına göre devir hala de-30 

vam ettiği için  yukarıda 
özetle aktardığımız ihtilaf edilen 
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[1321] Yedi gezegen dışındaki yıldızlara 
 onların gözlemle bilinen ve aralarında 

uzun süre bulunan durumları hakkında derinlikli bir düşünme olmadan 
 Bu nedenle onların hareket ettiği, öncekile-

re öylesine kapalı kalmış ki feleklerin sekiz tane olduğunu ve günlük hareke-5 

tin Sâbitler küresine ait olduğunu iddia etmişlerdir. 
 yakınlık, uzaklık ve paralellik bakımından 

 gezegenlerin hareketlerinin 
hızlılık, yavaşlık, ileri gidiş, geri dönüş bakımından görünüm farklılıkları 
hususunda sana anlatılacaklarda  10 

[1322] 

 onu dıştan 
kuşatan  içten kuşatan 

15 

 Bu yalnızca Ay’ın dışmerkezlisi 
hakkında doğrudur. Zira o, eğimli adı verilen bir ortakmerkezli feleğin kalınlı-
ğındadır. Merkür dışında diğer gezegenlerin dışmerkezlileri ise mümessiller adı 
verilen ortakmerkezli feleklerin kalınlığında bulunur. Merkür’e gelince onun 20 

iki dışmerkezlisi vardır. Birincisi, mümessilin kalınlığında iken diğeri birinci 
dışmerkezlinin kalınlığındadır. Nitekim bunu ilerde öğreneceksin.  

[1323] O diğer felek, dışmerkezlinin onun kalınlığında bulunması vası-
tasıyla  Biri dışmerkezliyi kuşatan ve diğeri de dışmerkezli 
tarafından kuşatılan   25 

Çünkü bu ikisinin dışmerkezliye eklenmesiyle o dışmerkezlinin bir parçası 
olduğu tümel felek tamamlanır.  eşit kalınlıkta değildir, 
aksine 

30 

 Birbirinin yerini almalarıyla kastedilen şudur: İki tamamlayıcı, sözü 
edilen miktardaki kalınlıktan başlayıp derece derece incelerek bir nokta  
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haline gelme sürecinde kalınlık ve incelik bakımından yer değiştirirler. 
 iki taşıyıcıdan 
 dışmerkezli  kuşatılan  kuşatanın 

 Çünkü ikisinden birinin inceliği, 
diğerinin kalınlığıyla dengelenir. 5 

 Yani her birinin ortasının hacmi, diğerinin ortasının hacmine eşit 
olur. Aynı şekilde her birinin kalınlığı ve inceliği, diğerinin kalınlık ve ince-
liğine eşit olur. Kuşatılan ve  kuşatan ve 

 Birbirine paralel olan içbü-
key ve dışbükeyin  Bu, ancak 10 

dışmerkezli, ortak merkezli bir feleğin kalınlığında bulunduğunda böyledir. 
Ama Merkür’ün iki dışmerkezlisinden birinde olduğu gibi başka bir dışmer-
kezlinin kalınlığında bulunduğunda birbirine paralel olan iki yüzeyin merke-
zi, o diğer dışmerkezlinin merkezi olur. İki tamamlayıcıyla ilgili bu hüküm-
lerin tamamı doğrudur. Fakat her birinin kalınlığının, merkezden çıkış mik-15 

tarınca olduğu hükmü doğru değildir. Doğrusu şudur: Her birinin kalınlığı, 
sözü edilen miktarın katıdır. Nitekim kanıtlanan budur. Ayrıca en ufak beh-
resi olan kimsenin sahih tahayyülü de buna tanıklık eder.  

[1324]  yıldızdan başka  Yer’i ku-
şatmaz aksine 20 

 Bu takdirde 

 çünkü onun içbükeyine ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla onun mus-
mat bir küre olduğu varsayılır.  kalınlığında bulunduğu 

 sözü 25 

edilen hareket sayesinde hareket eden 
 episikli  feleğin  taşıyıcının merkezi, âlemin 

merkezine  o daire de böyle olur.  taşıyıcı  o 
daire de dışmerkezli olur.  

[1325]  daha doğrusu onun  30 

hareketiyle hareket eden küre, kendisinin de merkezi olan 
 Bu eşit  

yaylar, hareket eden o feleğin üzerinde hareket ettiği dairenin çemberine 
aittir.  Yer’in merkezinde   



919

 

 



920  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

Çünkü yeknesak gerçekleşen basît hareket bunu gerektirir. Ortakmerkezli 
üzerinde hareket eden şeyin, 

 aksine daima eşit uzaklıkta bulunur. Çünkü Yer’in merkezi, üzerinde 
hareket ettiği dairenin merkezidir.  ortakmerkezli üzerinde 
hareket edenin . Söz konusu hızlılık ve 5 

yavaşlık ne Yer’in merkezinde –şayet orada duyumsama varsayılırsa- duyum-
sanır ne de yukarı feleklere kıyasla Yer’in yüzeyi gibi onun hükmünde olanda 
duyumsanır, çünkü onlara kıyasla Yer’in yarıçapının hiçbir kadri yoktur.  

[1326]  kendi 
 Bunun 10 

nedenini, ortakmerkezlide öğrenmiştin.  dışmerkezlinin hareketi, 

 bu yarımın  Bu yarım yahut dışmerkezli 
 Yazar, eğimli felekle 15 

dışmerkezlinin kalınlığında bulunduğu feleği kastetmektedir. Nitekim bu, 
yukarıda geçmişti.  Diğer merkezlinin 

 bize kıyasla  Bizimle onun arasındaki 

 Dışmerkezli ve 20 

onun hareketi sayesinde hareket eden şey,  bir 
zaman diliminde  Yay, görülme bakımından 
iken açı, nefsü’l-emir bakımındandır.  o hareketli 

 o zaman diliminde 
 Bunun daha büyük olması, öncekine kıyasladır. 25 

 Çünkü iki hareketin zamanı bir ama mesa-
feleri farklı olduğunda mesafesi daha uzun olan hareket hiç kuşkusuz daha 
hızlı olacaktır.  

[1327]  o, Yer’i kuşatmadığından 
 yani yön bakımından taşıyıcının 30 

hareketiyle uyumludur. Hareketli bir şey, episiklin hareketiyle o yarımda hare-
ket ettiği ve episiklin merkezi de taşıyıcının hareketiyle hareket ettiğinde bu iki 
hareket, aynı yöne doğrudur.  o hareketlide 
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 Episiklin  taşıyıcısından 
 o hareketlide 

 episiklin hareketinin, taşıyıcısının hareketine 5 

 ve dolayısıyla taşıyıcının hareketinin herhangi bir fazlalığı kalmaz. 
 o hareketlinin burçlar kuşağının bir parçasında  ve onun 

paralelinden bir müddet ayrılmadığı  episikl, harekette 
 o hareketlinin kendisine doğru hareket ettiği yönden 

aksi yöne 10 

 Yani episikl 
üzerinde hareket eden şey, taşıyıcıyla uyumlu yarımdaki hızlılıktan yavaş 
yavaş diğer yarımdaki yavaşlığa geçer. Bu, birinci varsayıma göredir. Birinci 
varsayım orada episiklin hareketi için eşitlik ve fazlalığın söz konusu olma-
masıdır.  tevâlî doğrultusundaki  tevâlînin aksi yöne 15 

 yine  –bu, episiklin 
hareketinin fazlalığı varsayımına göredir- 

 İki durmadan biri, ileri hareketin sonu ve geri hare-
ketin başlangıcı, diğeri ise bunların tersidir. 

 yani daha uzak yarımdan  20 

yazarın iddia ettiği gibi  değil, daha yavaştır. Çünkü uzaklığın ken-
dinde gereği, daha hızlılık değil, daha yavaşlıktır. Zikredilen yarımın  
âlemin merkezine kıyasla 

 bize  Dolayısıyla ondan kesilen yay, daha ya-
vaş değil, daha hızlıdır. Diğer yarımın  âlemin merkezine kıyasla 25 

 Söylenenlerle açığa çıktı ki 
daha hızlı ve daha yavaş, dışmerkezli ve episikl feleği esaslarından her biriyle 
tespit edilebilmektedir. Geri hareket, ileri hareket ve bu ikisi arasındaki 
durma ise episikl esasıyla tespit edilmektedir.  

30 

[1328] Yazar Güneş feleğini diğer gezegenlerin feleklerinden  
önce inceledi, çünkü Güneş onların en meşhuru ve en parlağıdır;  
gündüz ve geceler ile bunlardan bileşen şeylerin döngüsü ona bağlıdır.  
Ayrıca Güneş’in farklılıkları, diğerlerinin farklılıklarından daha azdır.  
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Dolayısıyla da öğretilmesi daha kolaydır.  Yer’i kuşatan ve 

 feleğinin  Güneş sözü edilen 
iki felekten biri üzerinde bulunmaması durumunda  âlemin merkezine 
ve bu merkezin ardından gelen Yeryüzüne nispetle 5 

 Çün-
kü gözlemle tespit etmişlerdir ki Güneş’in önce ilkbahar ardından sonbahar 
ılımlarına girişi arasında geçen zaman –ki bu, burçlar feleğinin/ekliptiğin 
yarısıdır- yılın yarısından daha çok iken Güneş’in önce sonbahar ardından 10 

ilkbahar ılımlarına girişi arasında geçen zaman –ki bu, ekliptiğin kalan yarı-
sıdır- yılın yarısından daha azdır. Şu halde hiç kuşkusuz Güneş, birinci yarı-
da ikinci yarıda olduğundan daha yavaştır.  

[1329] Durum  Güneş denilen 
 –yazar eğimliyle dışmerkezli-15 

nin, kalınlığında yer aldığı ortakmerkezliyi kastediyor- 
 Yine  Bu, ancak episikl esasına göre doğru 

olabilir. Çünkü orada episklin ve taşıyıcısının sözü edilen yavaşlık ve hızlılı-
ğın meydana geleceği şekilde iki hareketi bulunmalıdır. Dışmerkezli esasına 
göre ise iki felekte iki harekete gerek yok, aksine sadece dışmerkezlinin hare-20 

keti her ikisine de yeter. Bundan dolayı “dışmerkezli esası, bir hareketle ta-
mamlanır ama episikl esası iki hareketle tamamlanır” demişlerdir.  

[1330] Eğer şöyle dersen: “Güneş’in apojesini hareket ettirmek için baş-
ka bir hareket gerekir. Bu başka hareket, onun ortakmerkezlisinin hareketi-
dir. Bu durumda dışmerkezli esasına göre de Güneş’in iki hareketi olacak-25 

tır.” Ben şöyle derim: Biz yalnızca hızlılık ve yavaşlık hakkında konuşuyoruz. 
Bu ikisinin ise başka bir harekete ihtiyacı bulunmamaktadır. Yine apojenin 
hareket ettirilmesi düşünüldüğünde, onların da söylediği gibi, episikl esasın-
da ekliptiğin hareket ettirmesine dayalı üçüncü bir hareket gereklidir.  

[1331] Güneş’in 30 

 daha doğrusu ekliptiğin belirli bir yarımındaki diğer 
 aksine o, daima kuzeysel burçlarda yavaş 

ve güneysel burçlarda hızlıdır. Bu, dışmerkezli esasına göre açıktır. Şöyle ki  
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apoje kuzeysel burçlarda olur. Dolayısıyla orada Güneş, Yer’den daha uzak 
olur ve daha yavaş hareket eder. Onun mukâbilinde ise Yer’e daha yakın olur 
ve daha hızlı hareket eder. Yavaşlık ve hızlılığı aynen bu şekilde episikl esası-
na göre düşündüğümüzde yazarın şu sözüyle işaret ettiği bir kısım kayıtlara 
ihtiyaç duyulur. 5 

 daha doğrusu yarı çapı 
 Bunun yanı sıra iki dev-

rin beraberce tamamlanacağı şekilde taşıyıcının hareketinin dışmerkezlinin 
hareketine benzediği ve onun yönünde olduğu farz edilmelidir. Yine episik-
lin hareketinin, uzak dilimde taşıyıcının hareketinin aksi yönde ve yakın 10 

dilimde onunla aynı yönde olacak şekilde, taşıyıcı ve dışmerkezlinin hareke-
tine benzediği varsayılmalıdır.  daha doğrusu 
iki hareketin toplamıyla Güneş merkezinin  

 ve iki esas arasında bulunduğu duyumsanan farklılık 
herhangi bir farklılık olmaksızın tek bir şey olsun. Fakat Batlamyus, daha 15 

yalın olması nedeniyle dışmerkezliyi tercih etmiştir. Zira yukarıda öğrendi-
ğin gibi o, tek bir hareketle tamamlanırken episikl, dışmerkezli bir yörünge 
gerektirmektedir.  

[1332] Ay şöhret ve aydınlatma bakımından Güneş’in hemen ardından 20 

geldiğinden yazar Güneş’ten hemen sonra Ay’ı ele almıştır. 
 Güneş ekliptiğin 

 diğer  Oysa Ay böyle değildir.  Ay,  
ekliptiğin  Onun hızlanması ve  
yavaşlaması, ekliptiğin belirli bir parçasına mahsus değildir. Bu sayede 25 

 Buna göre Ay’ın episiklin bir yerinde olduğu, episiklin de taşı-
yıcının bir yerinde olduğu ve Ay’ın ise orada episikl vasıtasıyla özel bir  
hızlılık ve yavaşlık durumunda bulunduğu farz edildiğinde Ay, episiklin 
hareketiyle taşıyıcısının devrinden önce kendi yerine döndüğünde söz konu-30 

su özel durum da ekliptiğin başka bir parçasında ona döner ve o durum 
başka bir devirde ekliptiğin üçüncü bir parçasına intikal eder. Bu böyle de-
vam eder.  
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[1333] Sonra bu açıklama, her ne kadar hızlılık ve yavaşlığın ekliptikteki 
belirli parçalara mahsus olmadığını göstermeye yeterli olsa da, Ay’ın ekliptik-
teki belirli bir parçaya dönmeden önce söz konusu özel duruma dönmesini 
gerektirmektedir. Oysa bu, yanlıştır. Çünkü gözlem yoluyla bilinen şey, 
Ay’ın o özel duruma dönmesinin ekliptikteki belirli parçaya dönmesinden az 5 

bir zaman sonra olduğudur. Şu halde doğru olan, Ay’ın devrinin taşıyıcısının 
devrinden sonra tamamlandığıdır. 

 Yani Ay’ın farklılığı, döndüğünde gerçekte onun aynısına dön-
mez, aksine az bir farklılıkla birlikte onun benzerine döner. Bu sayede 10 

 Çünkü bu takdirde 
episiklde varsayılan ve kendinde birbirlerine eşit olan yaylar, farklı küçüklük 
ve büyüklükte görünürler. Dolayısıyla da dönüş durumunda bu durumun 
dengine nazaran farklılık ortaya çıkar.  

[1334] 15 

 Güneş’in iki dördününün her birinde 
 en yüksek hızı gerektiren 

 Ay, Güneş’in dördününde tevâlî doğrultusunda olduğuna 
göre onun Güneş’in dördünündeki apojesi tevâlînin aksi doğrultudadır; 
Güneş’in ikinci dördününde iken tevâlî doğrultusunda olduğuna göre apoje, 20 

Güneş’in ikinci dördününde tevâlînin aksi istikamettedir.  
episikl ve taşıyıcısından  Bu felek 

 ve hareket ettirir. 
 

Güneş’le 25 

 Nitekim Ay ve apoje, birinci dördünde de karşı konumda bulunur-
lar.  Dolayısıyla bulaşma 
ve karşı konumlarında Ay, apojede olur. 

 Güneş’ten  Dolayısıyla Ay, tevâlî istikametine 30 

doğru Güneş’ten uzaklaşırken apoje tevâlînin aksi yönde uzaklaşır ve Ay ve 
apoje karşı konumda buluşurlar. 

 Güneş’le ikinci kez   
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[1335] Sonra Ay’ın merkezinin üzerinde hareket ettiği episikl mıntıkası, 
episiklin merkezinin üzerinde hareket ettiği dışmerkezli mıntıkası yüzeyin-
dedir. O da eğimlinin mıntıkası yüzeyindedir. 

 -nitekim Güneş daima böyledir- 5 

 bu takdirde bütün karşılaşmalarda 
 Bu nedenle de Ay her bir karşılaşmada Yer’in göl-

gesinde kalırdı.  eğimlinin mıntıkası, eklip-
tikle 

 burçlar mıntıkasının 10 

 ekliptiğin 
 Böyle adlandı-

rılmalarının nedeni, kesişen iki dairenin yarımlarının oluşturduğu şeklin 
ejderhaya benzemesi ve bu şeklin uçlarının ise ejderhanın başı ve kuyruğuna 15 

benzemesidir.  

[1336]  mesela çıkış düğümünde 

 tutulmalardan  ekliptiğin parçalarından 
 Bu sayede 20 

 sözü edilen üç felek-
ten  tevâlînin tersi yönünde 

 Bu takdirde 25 

 mıntıkadan 
 kuzeysel 

 bu enlem, 
 yine 

 ve ilkin diğer ortaya ulaşıncaya azar azar artar ve 30 

orası güneysel enlemin son sınırıdır, ardından ikinci olarak azar azar eksilir. 

 Onun miktarı, gözlemle bilindiği üzere, beş cüzdür. İki düğümü 
geçtikten sonra enlemdeki  iki ortayı geçtikten sonra enlemdeki  
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 artan ve eksilen  enlemler, 
 Dolayısıyla mesela çıkış düğümünün onuncu cüzüne  

ait kuzeysel artan enlem, iniş düğümünün onuncu cüzüne ait güneysel  
artan enlemine eşittir. Keza kuzeysel ortanın beşinci cüzüne ait kuzeysel 
eksilen enlem, diğer ortanın beşinci cüzüne ait güneysel eksilen enleme  5 

eşittir.  

[1337] 
 dışmerkezli  çakılıdır. 
 Diğer deyişle bu taşıyıcı, mıntıkası, burçlar mıntı-

kasından eğimli olduğu için eğimli adı verilen ortakmerkezli bir feleğin iki 10 

yüzeyi arasındadır.  merkezi, âlemin merkezliyle  
başka felek   

[1338] 
 Bu yarımla-

rından ilki aşağıdaki yarım iken diğeri üstteki yarımdır. 15 

  

[1339]  batı ve doğu arasındaki  Bi-
rinci farklılık,  farklılıktır. Buna göre Ay, episiklin zirve-
sinde veya perijesinde olduğunda âlemin merkezinden çıkıp episiklin merke-20 

zinden geçen ve üst feleğin yüzeyinde sona eren çizgi, âlemin merkezinden 
çıkıp Ay’ın merkezinden geçen ve üst feleğin yüzeyinde sona eren çizgiyle 
örtüşür. Dolayısıyla bu takdirde episikl sebebiyle herhangi bir farklılık yok-
tur. Ay episiklin hareketiyle hareket ederek zirveden aşağı inerse veya perije-
den episiklin başka bir cüzüne yükselirse sözü edilen iki çizgiden biri diğeriy-25 

le örtüşmez, aksine ikisi arasında âlemin merkezi üzerinde bir açı oluşur. İşte 
bu açı, episiklden kaynaklanan farklılıktır. Bu durumda bazen bu açının 
Ay’ın vasatından yani episiklinin merkezinin hareketinden çıkarılmasına 
ihtiyaç duyulur bazen de Ay’ın takvîminin yani kendi merkezinin hareketi-
nin oluşması için vasata ilavesine ihtiyaç duyulur. Bu farklılığın son sınırı, 30 

episiklin yarıçapıdır.  
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[1340] İkinci farklılık,  farklılıktır. Buna göre 
episiklin merkezi, apoje veya perijede bulunduğunda ondan bir çap, aynıyla 
âlemin merkezi, dışmerkezli, episikl, perije ve apojeden geçen çizgiyle örtü-
şür. Bu çapın yukarı ucu, episiklin anomali hareketinin başlangıcı olan zirve-
si iken diğer ucu, zirvenin karşısında bulunan perijesidir. Dolayısıyla o ikisi, 5 

sözü edilen iki durumda âlemin merkezine ve de dışmerkezlinin merkezine 
paraleldir. Episiklin merkezi, apoje ve perijeden ayrıldığında ondan olan çap, 
ne âlemin merkezinden episiklin merkezine doğru çıkan ve episiklin üst 
tarafına ulaşan çizgiye örtüşür ne de dışmerkezlinin merkezinden aynı şekil-
de episiklin merkezine doğru çıkan çizgiye örtüşür. Dolayısıyla da sözü edi-10 

len zirve ile onun karşısında yer alan perije, âlemin ve dışmerkezlinin mer-
kezlerinden herhangi birine paralel olmaz, aksine ilerde öğreneceğin gibi 
daima başka bir noktaya paralel olur. Bu ikisi, ortalama zirve ve ortalama 
perije olarak adlandırılır ve apoje ve perijenin dışında görülen zirve ve peri-
jeden farklıdırlar. Bil ki bu farklılık, episiklin taşıyıcısının dışmerkezli olu-15 

şundan kaynaklanmaz, aksine iki zirve arasında gerçekleşen ve varlığı bilinen 
ama sebebi bilinmeyen bir farklılıktır.  

[1341] Üçüncü farklılık, 
 büyüklük ve küçüklük bakımından 

 farklılıktır. Buna göre birinci farklılığın, daha önce geçtiği 20 

üzere episiklin yarıçapından ibaret olan en son sınırına ulaştığını farz ettiği-
mizde episiklin merkezi apojede bulunduğu takdirde onun yarıçapının görü-
lebilen bir miktarı olur; perijede bulunduğu takdirde ise o miktardan daha 
büyük bir miktarı olur. Son sınırda bulunmadığı takdirde birinci farklılıkta 
da durum böyledir. Çünkü onda da yakınlık ve uzaklık bakımından farklılık 25 

gerçekleşir. Dolayısıyla bu farklılık, birinci farklılığa eklenen artıştır. Bu 
nedenle de birinci farklılığa tâbi ikinci farklılık yapılmıştır.  –ki 
bu, kuzey ve güney arasındadır-  Nitekim bu, 
daha önce açıklanmıştı. 

[1342]  Selim fıtrat sahibi bir kimseye kapalı değildir ki söz gelişi 30 

episikl gibi bir küre, dışmerkezlinin mıntıkası gibi bir daire etrafında her-
hangi bir farklılık olmaksızın tek bir tarzda biteviye hareket ettiğinde  
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orada üç şeyin olması gerekir. Birincisi, o kürenin o dairenin merkezi etra-
fındaki hareketininin biteviye olmasıdır. İkincisi ondan bir çapın aynıyla o 
merkeze paralel olmasıdır. Adeta bir çizgi, dairenin merkezinden çıkmış, 
küreden bir çapa örtüşmüş ve küreyi merkez etrafında döndürmüştür. 
Üçüncüsü, kürenin dairenin merkezine uzaklığının eşit olmasıdır.  5 

[1343] Bu takdirde şöyle deriz: Ay’ın felekleri ve hareketleri hakkında 
varsaydıkları  episiklinin merkezinin 

 
yine  olmasını; 

 ve başka herhangi bir noktada 10 

 episiklinin merkezinin 
 episiklinin ortalama zirve ve ortalama perijeden 

geçen çapının, merkezler ile apoje ve perijeden geçen çizgideki 
 âlemin ve dışmerkezlinin  O nokta, 15 

 Doğrusu şöyle demektir: O nokta, perije tarafından-
dır, çünkü âlemin merkezi, bu nokta ile dışmerkezlinin merkezi arasına gi-
rer. Nitekim meşhur olan budur.  

[1344] Episiklinin merkezinin dışmerkezlinin merkezinden uzaklığının 20 

eşit oluşuna gelince bu olduğu gibi devam etmektedir. 
 Yani dışmerkezlinin merkezi etra-

fındaki hareketin biteviye olmaması ile sözü edilen çapın ona paralel olma-
ması, onların Ay hakkında zikrettikleri esaslarının yanlışlığını gerektirir. 
Sonra yazar onların görüşlerine başka bir itiraz daha yöneltelerek şöyle  25 

demiştir: Onların sözleri  doğru olur! “Ay’ın bir kısım özel durumları 
bulunduğu gözlemle bilindiğinde onun şu şu felekleri olmalıdır, bu felekler, 
gözlemle bilinen o hallerin gerçekleşmesini gerektiren söz konusu tarzlarda 
hareket etmelidir” şeklindeki 

 yani bu hallerden sözü edilen tarzlarda hareket eden o feleklere 30 

 gereken ile gerektiren arasında  
 burada eşitlik 

 söylediklerinden   
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tıpkı onların açıkladığı konumun, sözü edilen hareketleri gerektirmesi gibi o 
konumun da bilinen durumları gerektiren 

 

5 

[1345] Bu feleklere gezegenler denir.  burçların dizilişi doğrul-
tusundaki hareketleri  bu yavaşlık 

 bu yıldızlar, burçların cüzlerinden bir cüzde 
. Sonra her biri  burçların dizilişinin tersi 

yönünde  10 

dönüşte 
 burçların dizilişi yönünde 

 Bizim sözünü ettiğimiz 
durumlar, ekliptiğin  Diğer deyişle onların ileri 
hareket, geri hareket, durma, hızlılık ve yavaşlık durumlarından hiçbiri, 15 

ekliptiğin herhangi bir cüzüne mahsus değildir, aksine bütün cüzlerde bulu-
nur. Sözünü ettiğimiz durumları sayesinde 

 Bu episiklin hareketi, onun muhalif yarımında taşıyıcısının hareketinden 
fazladır. Nitekim bu, ikinci faidede geçmişti.  

[1346]  beş yıldız, 20 

 Bu sayede  
batıdan  ileri hareket  
ederek  Güneş’in doğusuna 
geçerler.  ve böyle batarlar.   25 

sözü edilen ayrılmada  Buna göre 
Venüs’ün Güneş’ten uzaklığının son sınırı, 47 cüz iken Merkür’ün  
Güneş’ten uzaklığının son sınırı, 27 cüzdür.  tevâlînin aksi 
yönünde 

 yani Güneş’in batısına geçerler.  yazarın  30 

da söylediği gibi  önce  aynı şekilde  
batı yönünde 

 geri hareket yönünden ileri hareket hizasına doğru   
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ilk başta söylediğimiz gibi ileri harekette  Bu sayede 

 ve bu ikisinin doğu veya batı yönünde Güneş’ten uzaklaş-
ması, yalnızca episikllerinin hareketiyle olur.  

[1347]  gezegenler –ki bunlar üst gezegenlerdir- 5 

 daha doğrusu vasatları 
 Nitekim 

onların ileri hareketlerinin vasatları, ancak Güneş’le kavuşma konumunda 
bulunduklarında olur ve bu durumda onlar zirvededirler. 

 Sanki yazar, bu sözüyle 10 

onların episikllerinin yarıçapını kastetmektedir. Bu takdirde “Güneş’ten” 
sözü ilga olmaktadır. Fakat Venüs ve Merkür bu hükmün dışındadır. Çünkü 
bunların sabah ve akşamleyin Güneş’ten uzaklıklarının son sınırı, sadece 
yarıçapları bakımındandır. Astronomi kitaplarında yazılan şudur: Episiklin 
yayları, ister yavaş ister hızlı ister geri ister ileri harekette olsun, eşit büyük-15 

lükte değildir, aksine yaylar, burçların cüzlerinin bir kısmında miktar ve 
zaman bakımından daha çok iken bir kısmında miktar ve zaman bakımın-
dan daha azdır. 

 Yer’e yaklaşmaları 
durumunda episiklin yayları ve yarıçapı daha büyük olarak görülür. 20 

  
[1348] Sonra yazar, Merkür’ün bir başka dışmerkezlisinin bulunduğunu 

ve onun taşıyıcısının da bunun kalınlığında olduğunu açıklamak istedi ve 
şöyle dedi: Güneş’ten olan  sabahsal ve akşamsal  –ki bu-
nun en son sınırı, yukarıda öğrendiğin gibi episiklin yarıçapıdır- 25 

 sonu  başında  
Diğer deyişle Merkür’ün episiklinin yarıçapı, İkizler’in sonu ve Oğlak’ın 
başında ekliptiğin diğer cüzlerinde olduğundan daha büyüktür. 

 bu iki yerdeyken taşıyı-
cısının  Bu sebeple tek bir devirde taşıyıcısının perijesine iki 30 

kez ulaşmıştır.  hiç kuşkusuz 
 yani tevâlîye ters yönde  apoje  ve hareketsiz 
 Merkür’ün episiklinin merkezi tek bir 

 Oysa bunun yanlışlığı açığa çıkmıştır.  apoje, episiklin 
merkezinde olduğu gibi,  yani tevâlî yönünde  35 

apojenin 
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[1349] Bunun sebebi şudur: Biz, episiklin merkezinin Koç’un başından 
İkizler’in sonuna kadar hareket ettiğini farz ettiğimizde o, perijede bulunur. 
Şayet Koç’un başında onunla birlikte olan apojenin tevâlî yönünde de hare-
ket ettiğini varsayarsak apojenin Koç’un başından Oğlak’ın başına hatta 
Yay’ın sonuna kadar hareket etmiş olması gerekir. Bu durumda sözü edilen 5 

merkez, üç burçta hareket etmiş olur. Oysa apoje dokuzdur. Sonra o ikisi, 
Koç’ta ikinci kez bir araya gelirler ve merkez, İkizler’in sonundan Koç’a 
hareket ederken apoje, Oğlak’ın başından Koç’a hareket eder. Dolayısıyla 
ikisi arasındaki durum tersine dönmüş olur ve hareketleri benzeşmez, aksine 
biri bazen daha hızlı bazen daha yavaş olur. Oysa bu yanlıştır. Şu halde be-10 

lirginlik kazanmaktadır ki apoje, tevâlînin aksine hareket eder ve böylece 
merkez, tevâlî üzerinde Koç’un dörtlüğüne –ki bu, İkizler’in sonudur- ulaş-
tığında apoje, tevâlînin aksi yönünde onun dörtlüğüne –ki bu, Oğlak’ın 
başıdır- ulaşır. Bu takdirde merkez perijededir. Merkez, ikinci dörtlüğüne –
ki bu, Oğlak’ın başıdır- ulaştığında apoje de ikinci dörtlüğüne –ki bu, İkiz-15 

ler’in sonudur- ulaşır. Bu durumda merkez de perijededir. Kuşkusuz o ikisi, 
iki dörtlük arasında karşılaşırlar.  

[1350] Yazarın  sözündeki “karşılaşma” 
bir yazım yanlışıdır. Doğrusu şudur: Apoje, episiklin merkeziyle Terazi ve 
Koç’ta kavuşur. Yine yazarın  sö-20 

zünde de yanlışlık vardır. Doğrusu şudur: Taşıyıcının apojesi veya merkezi-
nin bir muharriki vardır. Bu muharrik, onu, tevâlînin tersine hareket ettirir. 
Bu muharrike  Çünkü o, taşıyıcının merkezini kendi mer-
kezi etrafında döndürür.  sabahsal ve akşamsal 

 Doğrusu, daha küçük olduğudur. 25 

 Merkür’ün taşıyıcısı, Koç’ta Terazi’de olduğundan 
 ve onun apojesi Terazi’dedir. 

Dolayısıyla orada iki apoje kavuşma konumuna gelirler ve episiklin yarıçapı, 
olduğundan daha küçük olur. Koç’ta ise episiklin merkezi ve taşıyıcının 
apojesi, müdîrin perijesiyle kavuşma konumuna gelir. Dolayısıyla da onun 30 

yarıçapı bu küçükte olmaz.  

[1351] 
 Bu farklılık, 

 bilinir ve 
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 daha önce belirtildiği gibi son derece yavaş bir şekilde 
 Ay’ın apojesi ile Merkür’ün taşıyıcısının apojesi hariç  

sözü edilen harekette büyülük ve yön bakımından 
 –ki bu, mesela Sâbitler küresidir- 

 değişik muharriklerin  Değişik 5 

muharriklerin harekette uyuşması, bir kısmından çıkan hareket ile diğerle-
rinden çıkan hareketin  uyuşmasıdır. Nitekim o 
apojelerin muharriklerinin, ortakmerkezli olduğu farz edildiğinde böyledir. 

 episiklinin merkezinin  epi-10 

siklinin merkezinin  Venüs ve Merkür’ün kursla-
rının merkezinin enlemine gelince bu, Venüs’te güneysel iken Merkür’de 
kuzeyseldir.  

[1352] Sonra yazar, söylediği şeyin keyfiyetini şu sözüyle tasvir etti: 
 Venüs ve Merkür’ün merkezlerinin yörüngelerinin  kuzey ve 15 

güney yönlerinde  daha doğrusu, onun 
episiklinin merkezi 

 çıkış düğümünü  yıldız daha 
doğrusu yıldızın episiklinin merkezi, üzerinde hareket ettiği 

 mıntıkaya göre  ve diğer yarım da mıntıkaya 20 

göre güneyseldir. Yörünge, episiklinin merkezi  ulaşıncaya 
 yavaş yavaş  En büyük enlem, iki düğümün ortası-

dır.  Venüs daha doğrusu Venüs’ün episiklinin merkezi 
 onun yörüngesi,  yavaş yavaş 

 güneysel olan  şimdi  hale gelmiş  25 

kuzeyde iken üzerinde hareket ettiği  yarım ise  
Yörünge her iki tarafta da ondan  Bu sınır, sözü 
edilen yarımın ortasıdır.  örtüşünceye dek  ve onun yarım-
ları yön değiştirir. Bu daima böyle devam eder. Dolayısıyla Venüs’ün episik-
linin merkezi daima ya mıntıkadadır ya da mıntıkanın kuzeyindedir.  30 

[1353] 

 kuzeysel olan  Şimdi ise 
 Dolayısıyla onun episiklinin merkezi daima ya mıntıkada ya da mıntıka-35 

nın güney tarafındadır.  
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[1354]  episikllerinin merkezinin yörüngesi anlattığımız şekilde 
olması sebebiyle  bu enlemlerinden farklı 

 onların episikllerinin 
 Sanki yazar, mıntıkayla onların episikllerinin mer-

kezine ait yörüngeyi kastetmektedir. Çünkü o çapın örtüşmesi söz konusu 5 

yörünge üzerinde olup iki düğüm arasındaki mesafenin ortasındadır, iki 
düğümdeki burçlar mıntıkasında değildir. Zira o, orada birbirine örtüşen 
yörünge ile burçlar mıntıkasından eğiminin son sınırındadır. Bundan dolayı 
Venüs’ün kursunun güneysel bir enlemi ve Merkür’ün kursunun kuzeysel 
bir enlemi olabilmiştir. Nitekim buna yukarıda işaret etmiştik.  10 

Venüs ve Merkür’ün episiklinden olan 
 Bu çap, ona ait apoje ve perijeden geçen çapla kesişir. Bu çapın da 

bir eğimi vardır ve bu eğim, bir enlemi gerektirir. 
 Yazar astronomların kitaplarına havale etmekle 

çok iyi etmiş. Yukarıda anlatılan bahislerin çoğunda böyle yapsa ve ayrıntıya 15 

girmese çok daha güzel olurdu. Çünkü yazarın yaptığı şekilde bu meselelere 
değinmek, konuyu dağıtmakta ve anlamayı zorlaştırmaktadır. Bunların ar-
dından başka bahisleri getirmek de zorluğu artırmaktadır. Bundan dolayı 
biz, fazla uzatmadık ve yalnızca kitapta zikredilenlerle yetindik. Doğruya 
ulaştıran Allah’tır.  20 

[1355]  ve birbirine benzer 
 yıldızlarda gözle görülen ve gözlemle 

bilinen 
 Onların söylediklerinin, 

gereken ile gerektiren arasında eşitlik bulunduğunu bilmeden gereğin varlı-25 

ğından gerektirenin varlığına istidlalden ibaret olduğu hususunda 
 yapısı 

 daha önce dikkat çektiğimiz gerekçeden 
ötürü 

30 

 yani episiklin merkezinin hareketinin, başka bir 
nokta etrafında benzeştiği 

  
–ki bu, müdîrdir-  Böylesi bir sorun, üst gezegenler ve Venüs 
için de geçerlidir. Onların kurallarını yıkacak şeylerden  Onlara 35 

göre  o hareketlerin,  
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 ve hareketlerin gerçekleşmesi için bulunması 
gereken  farklılığı 

 daha önce anlatılanlarda 
 

Zira meseleyi Kâdir-i Muhtar’a havale etmek, bu ve benzeri sorunlardan 5 

kurtarır. Nitekim daha önce buna dikkatini çekmiştik.  

[1356]  renksizdir ve kendiliklerinden 
 kendinde  Ay’ın matlığı, 

yani siyaha yakın koyuluğu, tutulma esnasında ortaya çıkar. Dolayısıyla Ay, 10 

kendiliğinde aydınlık değildir, 
 aydınlanma 

 Böylece sezgisel olarak bilinir ki Ay’ın ışığı, Güneş’in ışığından 
alınmıştır. Bu bağlamda Ay’ın aydınlanmasının aynada olduğu gibi onun 
cevherinin aydınlık hale gelmesi söz konusu olmaksızın yansıma yoluyla 15 

olduğu söylenmiştir. Yine onun cevherinin aydınlandığı söylenmiştir.  

[1357] İmâm Râzî şöyle demiştir: “En muhtemeli, ikinci görüştür. 
Çünkü birinci durumda Ay’ın bütün parçaları aydınlanmaz. Oysa Ay’ın 
bütün parçaları ışımaktadır. Nitekim doğma ve batma esnasında Ay’ın halini 
düşündüğümüzde bu durum belirginlik kazanır.” Onlarda kimisi şöyle de-20 

miştir: Yıldızların bir kısmının diğerlerini tutması, onların zayıf da olsa bir 
renginin olduğunu gösterir. Buna göre Merkür sarılığa, Venüs saf inci aklı-
ğına, Mars kızıllığa, Jüpiter saf olmayan bir aklığa ve Satürn de bulanıklıkla 
birlikte matlığa sahiptir.  beş  

25 

[1358] 

 kesinlikle  Bu 
takdirde  –ki bu, görünen ve görünmeyen kısmı ayıran dairedir- 30 

 yani karşılaşma konumundan  kaçınılmaz 
olarak  söyleriz.   
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diğer deyişle örtüşmenin kaybolması ve iki daire arasında açılma ve kesişme-
nin meydana gelmesinin ardından aydınlık yüzden ince bir şey, iki dairenin 
yarımları arasında oluşur. Bu takdirde  İşte 
bu görülen yay, hilaldir.  Güneş’ten uzaklaşıldıkça 

 ve aydınlık yüzün görülen kısmının büyüklüğü artar. 5 

 tamamıyla  Bu ise Ay ile Güneş 
arasındaki uzaklığın son sınırı olan karşı olma konumunda iken gerçekleşir. 
Bu takdirde  tam bir daire 
gibi   Ay ve Güneş, aralarındaki en büyük 
uzaklığın ardından, diğer taraftan  10 

bir kez daha  yüzden ince bir şey  Dolayısıyla 
dolunayın tamlığı azalır. Böylece aydınlık yüz, yavaş yavaş sapar.  
bizim aydınlık yüzü doğu tarafında hilal şeklinde görmemize, sonra da 

15 

 kendisine yaklaşanı gizleyen 
baskın  Bu nedenle de 

 Fakat Ay, Güneş’in iki tarafının birinde ondan 12 derece uzak 
olduğunda görülür ve bu, süregiden bir âdettir. Bazen de bundan daha kü-
çük görülür. Çünkü bu, Ay’ın enlemine, ufkun berraklığına ve görme gücü-20 

ne bağlı olarak değişen şeylerdendir.  

[1359]  Ay, Güneş’in karşısında ve 

25 

 çok 
 Yer’den kaynaklanan  Bu gölgenin tabanı Yer 

üzerinde küçük bir daire iken başı, ekliptiğin bir parçasının hizasında olup 
onun Güneş’in girdiği bir parçasının karşısında bulunur.  karşılaşma 
konumundayken iki düğümden birinde bulunmak sûretiyle 30 

 daha doğrusu 
gölgenin kalınlığından daha küçüktür. Çünkü gölge Ay’a ulaşmış, Ay’ın 
bütünü gölgenin içine girmiş ve bir müddet orada kalmıştır. 

 bu enlem,  yüzeyinin  dairesinin 
 Gölge dairesi,  35 
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Ay’ın daire gibi görünen kursunun yüzeyinin koniyi kesmek üzere çıktığının 
vehmedilmesi nedeniyle gölgenin konisi üzerinde meydana gelen dairedir. 
Ay tutulmaması aksine iki dairenin kavisleri gibi gölgeye dıştan temas etmesi 
halinde  o enlem, sözü edilen iki yarımın toplamından 

 yani buluşması ve iç içe girmesi 5 

 Eğer bu daha az enlemin, gölgenin yarıçapının Ay’ın yarıça-
pından fazlalığına eşit olduğu varsayılırsa Ay bütünüyle tutulur, onun yüzeyi 
gölge dairesine içten temas eder ve beklemez. Şayet o fazlalıktan daha az ise 
Ay tamamıyla tutulur ve gölgede kalışı süresince bekler. 

10 

[1360] Deriz ki:  gündüz vakti  gerçek değil de görünür 
 görünür 

 Çünkü Ay, bizim  gözümüzden Güneş’e çıkan 
çizgi üzerinde bulunur. 

15 

 Güneş tutulması, Ay’ın zâtındaki 
tutulma gibi Güneş’in zâtındaki bir hal değişimi değildir. Bundan dolayı 
farklı topluluklara kıyasla tutulmalar olabilmektedir. 

20 

 Böylece Ay sebebiyle Gü-
neş’in tamamı bizden gizlenir.  tutulması esnasında 

 bize  Bu takdirde 
 bize 

25 

 ışık halkası, nadir 
olmakla birlikte bir kısım tutulmalarda Güneş’in yüzünde 

 bu kavuşma konumunda  görünür  bu enlem, 

 şayet enlem, söz konusu toplamdan daha büyük ise ilk durumdaki 30 

gibi olur;  kapalı değildir ki 
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[1361] 
 farklılığın 

 merkezi  Karşı-
laşma konumunda olduğu gibi 

 kavuşma konumunda olduğu gibi 5 

 hilal, yarımdaire ve elips şeklinde 
 İbn Heysem’in sözünü 

 Çünkü bu ihtimal, Ay’ın hiçbir şekilde tutulmamasını gerektirir. 
“Ay ve Güneş tutulmasının durumu” cümlesindeki “Güneş tutulması” kıs-10 

mı, asıl nüshada bulunmaktadır. Bundan dolayı yazar, İbn Heysem’in sözü-
nü buraya kadar ertelemiştir. Fakat sonra üzerini çizmiştir.31 Çünkü bunun 
doğru olmasının hiçbir açıklaması yoktur.  

[1362]  görüşlerine temel oluşturan  
söylediklerine yapılacak  İbn Heysem’in Ay’ın şekillenmeleri 15 

hakkında dile getirdiği  Ay tutulmasıyla çeliştiği gerekçesiyle 
 şekillenmeler hakkındaki aklî 

 Ay’ın ışığının farklılaşmasının, onun ve onların 
söylediğinden farklı ama bizim bilmediğimiz  Mesela 
Ay feleğinin altında mat bir yıldız olabilir ve Ay onunla karşılaşma konumu-20 

na girdiğinde tutulabilir.  Ay ve Güneş tutulması ve kalan yıldız-
ların ışığının sürekliliği hakkında  ve 
Ay’da çoğu vakitte ışığı yaratması ve bazı vakitlerde ise ışığı yaratmaması  
diğer  sürekli  
yani Güneş, Ay ve gözlenen yıldızların; son derece aydınlık olsalar bile uzak-25 

lıkları veya bir kısım karanlık göksel cisimler tarafından perdelenmeleri ne-
deniyle  hiçbir şekilde 

 sonra diğer yıldızlarda durumun olduğu gibi devam etmesine 
rağmen Güneş ve Ay’da durum değişikliğinin gerçekleşmesi 

 Bu ihtimal  mümkün olmaz ki! Orada bundan daha da uzak başka 30 

bir ihtimal de vardır. Bu uzak ihtimal şudur: Bizden gizlenen  
kendiliklerinde  tıpkı son derece mat ve 
parlak cisimlerin karşı karşıya bulunmalarında olduğu gibi  gözlenen 
yıldızlarla  onlardaki   
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[1363]  gerçekliği bu-
lunmayan 

 zira hepsinin aynı hayali görmesi imkânsızdır. 
 vb. 5 

 Çünkü Ay, bir taşıyıcının kalınlığında bulunan 10 

bir episiklde çakılıdır. Dolayısıyla onunla ateş arasında büyük bir uzaklık 
vardır. Ay, taşıyıcının perijesinde olmasına rağmen onun, episiklin perijesin-
de olduğu farz edilse bile orada yalnız bir nokta teması düşünülebilir. 

 Nasıl olur da ateşle ısınabilir! 
 ışığı kabul eden diğer parçaları gibi 15 

 Çünkü bu takdirde Ay farklı hakikatlere sahip parçalardan birle-
şiktir.  bu takdirde feleklerin basîtliğine dayalı 

 yüzü  ve 
onun gözleri, kaşları, burnu ve ağzı vardır. 20 

 
Bu bağlamda ağız gıdanın girmesi, burun kokunun alınması ve kaşlar terin 
gözlere inmesini engellemek içindir. Oysa Ay bu özelliklerin hiçbirine sahip 
değildir. Dolayısıyla sizin en güzel ve mükemmel düzende bulunduğunu 
söylediğiniz şeylerde sürekli işlevsizlik durumu ortaya çıkar.  25 

Ay’ın episiklinde onunla birlikte bulunan, eşit şekilde aydınlanma özelliğine 
sahip olmayan ve  daima  muhtelif 

 söylenenlerin 
 

30 

[1364] Galaksi, halk arasında Samanyolu olarak adlandırılan Samanyolu 
dairesidir.  geçmiş 

 Bu, ancak Güneş sıcaklık  
ve yanmayla nitelendiği ve felek de etkilenme ve yanma özelliğine  
sahip olduğunda doğru olabilir.  olup havada 35 

gerçekleştiği  Bu, şu eleştiriye açıktır: Bu görüşe göre onun  
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yaz ve kış vakitlerinin birinde sürenin az, diğerinde çokluğu nedeniyle farklı-
laşması gerekir.  
birbirine yakın ve iç içe girmiş olup  aksine şid-
detli yoğunlukları ve küçüklükleri nedeniyle adeta bulut lekeleri haline gel-
mişlerdir.  5 

[1365] Âmidî şöyle demiştir: 

ve inandıkları ve selefle-
rinden ve güvendikleri 

10 

 

[1366]  filozoflar 15 

 Yani 
o, diğer unsurlara ait herhangi bir mekânda kendi doğasıyla baş başa bırakıl-
dığında kuşatıcı feleği ister.  son derece 

 Bundan dolayı ateş, feleğin içbükeyini talep eder. 
 kendisiyle karşılaşan cisimlerdeki 20 

 zira ateşin, 
 senin söylediğin 

 Bundan 
dolayı şekillenmeyi kabul ve terki kolaydır. Öyleyse kuşatıcı felekteki 25 

 

[1367] 
gerektirme diğer iki unsura  Ama 

o, sadece ateşe nispetle ağırdır. 
30 

 nispet edilen niteliklerde de durum 
 ve suya  
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[1368]  Bunun anlamı 
şudur: O, ağırlığının merkezinin âlemin merkezine örtüşmesini gerektirir. 
Dolayısıyla o, diğer unsurlara ait herhangi bir mekânda kendi doğasıyla baş 
başa bırakıldığında âlemin merkezini talep eder. 

 5 

[1369] 
 Her ne kadar bu unsur sadece toprağa 

nispetle hafif olsa da sözünü ettiğimiz  onun diğer iki unsura 
 daha önce açıklandığı anlamda 

10 

  
[1370] Demişlerdir ki sözü edilen sıralamaya göre birbiriyle ilişkili un-

surlar, birbirine komşu iken ateş ve su ile hava ve toprak gibi birbirine zıt 
unsurlar birbirinden uzakta bulunmaktadır. Unsurlar içinde daha latif olan-
lar, feleğe daha yakın iken daha yoğun olanlar, feleğe daha uzaktır. İşte bu, 15 

varlığın temelini oluşturan sarsılmaz vasıftır.32  
[1371] Yazar şöyle dedi: Onların söylediklerinin 

 şimdi 
 unsurların  Bu 

bir unsurun ne olduğu hakkında görüş ayrılığına düşmüşler 20 

 Zira doğası bakımında ateşten daha saf bir cisim yoktur.  
ateşteki aşırı 

 Şu 
halde unsurlar, farklı şekillerde yoğunlaşmış ateşten ibarettir. 25 

 Kuşkusuz 
asıl unsurun, değişimlere boyun eğmesi gerekir. Havadan 

 Dolayısıyla ateş, sıcaklığın seyrelttiği havadan ibarettir. 
 Dolayısıyla toprak 

ve su, farklı derecelerde yoğunlaşmış havadan ibarettir. 30 

 sıcaklıkla  soğuklukla 
 Şu halde onun genleşmesinden hava 

ve ateş, yoğunlaşmasından da toprak meydana gelmiştir. 
 farklı derecelerde gerçekleşen 

35 

 seyreklik ve yoğunlukta  
Buna göre buharın seyrekliği arttıkça hava ve ateşe dönüşürken yoğunluğu 
arttıkça su ve toprağa dönüşür. 
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[1372]  unsurlar bir değildir, aksine  
Çünkü oluşlardaki terkip, terkibin kendisinden olduğu şeyin birden çok 
olmasını gerektirmektedir. 

5 

 ateş parçalarıyla 

 ve şekillerin meydana gelmesi  meydana gelen 
şekillerin 10 

 Çünkü hava, 
ıslak olup şekilleri kolaylıkla kabul ederken toprak kuru olup şekilleri muha-
faza eder. Şu halde su, şiddetli yoğunluktaki hava iken ateş şiddetli sıcaklık-
taki havadır.  

[1373]  unsurlar 15 

 şu : Oluşanlar, ıslaklık ve kuruluğa muh-
taçtır.  Âmidî’nin sözünde “su” yerine “hava” 
geçmektedir. Bu nedenle Âmidî şöyle demiştir: “Su, yoğunlaşmış havadır”. 
Bazıların sözünde ise “söz konusu üç unsur, ateş dışındaki unsurlardır” şek-
linde geçmektedir.  20 

[1374]  bileşiklerin asılları, yukarıda geçtiği gibi dört veya 
daha az değildir, aksine  –Âmidî’nin 
sözünde cevherlerden-  

[1375]  bileşiklerin asılları,  Çünkü bileşim an-
cak buluşma ve temasla olur. Bu ise ilk olarak doğru yüzeyler arasında olur.  25 

[1376] Unsurların dört olduğunu ispatlamak için bu görüşe aykırı beş 
görüşün 

 Söz konusu görüşlerin tamamı-
nın yanlış olduğunu  bunların yanlışlığı, unsurların 
dört olmasını gerektirmez. Zira bir kimse şöyle diyebilir: 30 

 Bu takdirde onlar arasındaki  
kurucu sûretlerde ve cevherî doğalarda değil, 
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[1377]  Fakat onların du-
rumları hakkında söylenenleri kabul etmiyoruz. Aksine diyoruz ki bütün 
unsurların 

 mekânsal 
 Bu durumda daha ağır olan, ağır olup 5 

merkezi isteyenden daha önce merkeze ulaşacak ve daha hafif olan, hafif 
olup çevreyi isteyenden daha önce çevreye varacaktır. Nitekim ağırlık esasın-
da ortak olan yersel cisimlerin durumlarının farklılığı, onların ağırlık derece-
lerindeki farklılıklarından kaynaklanır. Buna göre onların bir kısmı suyun 
dibine çöker, bazıları suya batar ama dibe çökmez, bazıları ise suyun üzerin-10 

de kalır.  

[1378]  genel olarak ateşin varlığını kabul ettikten sonra deriz ki 
sizin iddia ettiğiniz gibi 

 ateşe  Ateş topları 15 

ateşin varlığına delâlet eder denilemez çünkü biz diyoruz ki orada yükselen 
dumanların ateşe dönüşmesini gerektiren sıcak hava olması mümkündür. 
Dolayısıyla ateş küresinin varlığı sübût bulmaz. Ateş küresinin varlığı 

 ki 
ateşin kuruluğu sâbit olsun. 20 

 düşünülebilir!  cisimlerdeki  
gelince bu, onun cevheri bakımından kuru olduğunu göstermez. Çünkü bu, 
ıslaklık anlamındaki rutubetten ibaret olan 

 doğal  yok 
etme  Oysa havanın cevheri yaştır.  25 

[1379]  yani havanın cisimlerdeki ıslaklığı yok etmesinin 

 Çünkü soğuk havada ateş parçaları-
nın bulunması düşünülemez. Halbuki soğuk hava da rutubeti yok etmekte 
ve ıslak elbiseyi kurutmaktadır.  ıslaklık anlamındaki rutubeti yok 30 

etmenin, yok eden şeyin kendinde kuru olduğuna delâlet ettiğini 
 Çünkü hava örneğinde olduğu gibi ıslaklığı yok etmek 

kuruluk olmadan da gerçekleşmektedir.  bunu kesinlemeyi gerektiren 
 da onu kesinleyebiliriz!  

kendinde 35 
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[1380]  aksine hava, doğa-
sı itibariyle soğuktur.  Yer’den kendisine yansıyan 

 hava  ve Yer’den daha uzak 
 yansımanın zayıflığından ötürü  Böylece 

havanın yüksekliği arttıkça sıcaklığı azalmakta, soğukluğu ortaya çıkmakta 5 

 son derece soğuyup  havada-
ki  şiddetli soğuğun,  aksine doğal soğuk-
luğuna dönmüş ve yansımanın etkisi kendisine ulaşmamış su parçacıklarıyla 
karışmasından kaynaklandığını  Yine 

 dağılmayı engelleyecek 10 

 Çünkü toprak parçaları havayla karıştığında birbirine tutunma özel-
liği kazanmamaktadır.  

[1381] 
33 akıl sahibi 15 

kimse nezdinde  yanındaki 

  

[1382]  İki söz arasında çelişki yoktur  ken-20 

dinde  kolay şekillenmeyi gösteren 
 sıcaklık  Böylesi bir do-

nukluk ise cevherî yaşlığa aykırı değildir.  Bu kesinlikle yanlış-
tır. Çünkü suyun doğasının gereği olan donuklukla birlikte şekillenme kolay 
değildir ve kolay şekillenmeyi gerektiren erimesi ise kendisi dışında bir şeye 25 

dayalıdır. Bu iddiadan vazgeçsek bile şöyle deriz: Mesela toprak gibi 
 en küçük bir sebeple erimeyi kâbil 

 
hiç 

 Bu takdirde toprağın yaş olması mümkündür.  30 

[1383] 
 yani doğu ve batı arasındaki mesafe 

 Aynı enleme sahip olan veya enlemi bulunmayan 
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 ve diğer yıldızların 
 Batışta da durum böyledir. Doğuş ve batıştaki  orantılı 

gecikme 

 gerçekleştiğini görürüz. 5 

 –ki bu, bin mildir- 
 gerçekleştiğini görürüz. 

 Özetle bu diğer bölgelerde 
gece sonundan iki saat önce gerçekleşir. 10 

 aynı oranda 
 Zira belirli bir Ay tutulması, birinci bölgelerde Güneş’in doğuşu esna-

sında, ikinci bölgelerde Güneş’in doğuşundan bir saat önce ve üçüncü bölge-
lerde Güneş’in doğuşundan iki saat önce olur.  

[1384]  yani kuzey ve güney arasındaki 15 

mesafe 
 kuzeye girmesine bağlı olarak aynı nispette 

 daha önce  görünmeyen  daha 
önce görünen 20 

  

[1385]  boylam ve enlem 
 Buna göre 

Güneş kuzey doğuya giden kimse üzerine onun doğuya yakınlığı miktarınca 
önce doğar ve kuzeye gittiği miktarda da kutbun o kimseden yüksekliği ar-25 

tar. Kuzey batıya giden kimse ile bu ikisinin karşısında yer alan iki azimuta 
giden kimsenin durumunu buna kıyasla.  

[1386] 

 duyularla algılanan ve söylenen durumlar sayesinde 30 

bilinen 

 Daha önce geçtiği gibi doğrusu ya “yarım 
fersah yüksekliğindeki bir dağın…” demek veya 1/5 sözünü kaldırmaktır. 
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[1387] Bu cevaba yapılacak 
 Çünkü bu açıkla-

ma, oralar için geçerli değildir. 
 Bu takdirde 

 gerçek  Kuşkusuz 5 

 son derece küçük olması sebebiyle 
 Bil ki matematikçiler, toprak ve suyun yüzeyindeki duyusal 

küresellikle yetinmektedir. Bu sebeple onlara suyla kaplı bölgeler sorusu 
yöneltilemez ve basîtliğe başvurarak cevap verilmesi de onlara yakışmaz.  

10 

[1388] 
 Diğer deyişle ona 

önce dağın zirvesi görünür ve sonra bunu sanki dağ aynı nispette derece 
derece sudan doğuyormuş gibi diğer kısımları izler.  
yuvarlağın dışbükeyi biçimindeki  gözden 15 

 tıpkı hava gibi  ve renksizdir, 
 Sizin  söylediğiniz, salt 

 gizleyen  parçacıkları 
 Dolayısıyla onun, bizim gördüğümüz diğer sular gibi bir 

rengi vardır.  20 

[1389]  Aynı şe-
kilde son derece ince toprağa dökülen su da böyledir. Zira onun damlaları 
küre biçimini alır. Bu durum, suyun doğasının küreselliği gerektirdiğini 
gösterir. 

 Yine 25 

 bütün yönlerden 
 bilmediğimiz 

 yani ikinci ge-
rekçeye tutunan tabiatçılar, 

30 

 hikayenin üzerine kurulduğu , onların dayandırdığı 
 Çünkü orada bir engelin bulunması ve bu engelin, tastaki 

suyu doğasının gereğinden –ki bu yuvarlaklıktır- alıkoyması mümkündür.  35 
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[1390]  görünmesi 
ve yükselmesi  ve gizlenmesi  

 

[1391] Yer’in bütünün ortasında oluşuyla kastedilen, toprağın hacminin 5 

merkezinin âlemin merkeziyle örtüşmesidir.  Yer’e ait  
taraf ve 

 Yer’den ibaret olan mutlak ağır  
göğe  orada yıldızlar 

 göğe  orada yıldızlar 10 

  

[1392]  onların bu söylediğini reddetmek amacıyla 

 yıldızlarda duyuyla algılanma-
yan farklılığı gerektirmekle birlikte   15 

aksine çoktur.  

[1393]  bir yıldızın merkezi gibi felek üzerindeki 
 Yer’in yüzeyi konumundaki 20 

 o noktada Yer tarafından  
Sonra En Büyük Felek’in yüzeyine giderek birinciye eşit başka bir açı üze-
rinde ayrılırlar. Kuşkusuz bu iki çizgi, o noktaya göre aralarında nefsü’l-emr 
bakımından uzaklık bulunan iki mevkie düşerler.  
sanki biri diğerine örtüşmüş ve mevkileri birmişçesine 25 

 yani Yer’in feleklere nispetle duyulur bir büyük-
lüğü olmaması nedeniyle  ve 
âlemin merkezinden geçen gerçek ufuk ile Yer’in üstünden geçen görülür 
ufuk, birbirine örtüşen iki daire hükmüne girmiştir. Halbuki o ikisi arasında 
Yer’in yarıçapı miktarında fark vardır. 30 
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[1394] 
 eşitliğe  Her bir parçanın do-

ğuşu, benzerinin batışından önce olsaydı görünen daha büyük olurdu, sonra 
olsaydı görünmeyen daha büyük olurdu. Bizim  söylediğimiz, ancak 

 daha doğrusu Yer’in 5 

yarıçapının 
 En Büyük Feleğin yüzeyindeki yükseklik dairesinde bulu-

nan  duyuda  o dairedeki 
 ve 

Ay’ın merkezinden geçen 10 

 ve Ay’ın merkezinden geçen  İki 
mevziin farklılaşmasının  Bu kesişme, daha 
önce geçtiği üzere, iki çizginin Ay’ın merkezinde iki taraftan dar bir açıyla 
kesişmesidir. Fakat o, Ay’ın, açının büyük olmasını gerektiren yakınlığından 
dolayı burada duyu bakımından dikkate alınmaktadır. Yükseklik dairesinde-15 

ki  Buna göre açı ne kadar büyük 
olursa iki mevzi arasındaki fark o kadar çok olur ve açı ne kadar küçük olur-
sa aradaki fark o kadar az olur.   

[1395] 
 sonu, 20 

 Eğer 
Ay’ın başucu noktası üzerinde olduğu farz edilirse onun görünüm farklılığı 
olmaz. Çünkü bu takdirde iki çizgi bir olur. Ay başucu noktasında bulun-
madığında ise onun görünüm farklılığı bulunur ve daha önce öğrendiğin 
gerekçeden dolayı onun gerçek mevzii, ufuktan daha uzak ve başucuna daha 25 

yakın olur. 

[1396] Sonra yükseklik dairesinde gerçekleşen bu farklılık, yıldızın boy-
lam ve enleminde bir farklılığı gerektirir. Zira biz sözü edilen iki çizginin uçla-
rından geçen iki enlem dairesi farz ettiğimizde bu iki daire ekliptikten iki nok-
ta üzerinde bulunduğunda ikisi arasındaki farklılık, gerçek ve görülen boylam-30 

lar arasındaki farklılık olur. Bu iki daireden iki çizginin uçları ile ekliptik arası-
na düşen iki yay farklılaştığında aralarındaki fazlalığın miktarı, gerçek ve görü-
len enlemlerin farklılığı olur. Yıldız, görülen gök ortasında bulunduğunda 
onun görünüm farklılığı nedeniyle boylamında herhangi bir farklılık olmaz. 
Çünkü bu takdirde iki daire birdir ve dolayısıyla iki nokta ekliptik üzerinde  35 
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birleşir. Bu durumda da onun görünüm farklılığı, enlem farklılığının aynısı 
olur. Yıldız, görünen gök ortasında bulunmadığında ise onun boylam farklı-
lığı bulunur. Nitekim yazar şu sözüyle buna işaret etmiştir:  

[1397]  –doğrusu şöyle demektir: Ay’ın, 
görünen gök ortasının doğusal çeyreğinde olmak sûretiyle, yükseldiği dikka-5 

te alındığında  boylam,  –doğrusu gerçek boylamdan- burçlar 
feleğinin  Bu miktar, anlattığımız şekilde onun yük-
seklik dairesinden görünüm farklılığının anlattığımız şekilde gerektirdiği 
şeydir.  boylamdan  ila-
veyle elde edilen boylam,  o miktar,  boy-10 

lamdan  eksiklikten sonra kalan boylam, 
 –doğrusu, görünen gök ortasının batısal çeyreğinde ol-

mak sûretiyle indiği-  söylenenin  Yani 
gerçek boylamın elde edilmesi için o miktar, görünen boylama eklenir veya 
görünen boylamın elde edilmesi için gerçek boylamdan çıkarılır. Asıl ve aksi 15 

durumlardan her birinde anlatıldığı şekilde fazlalık ve eksikliğin sebebi şu-
dur: Burçların dizilişi batıdan doğuya doğru olmakla birlikte görülen mevzi 
daima ufka daha yakındır.  

[1398]  
Buna göre sâbit yıldızlar ile üst gezegenlerin kesinlikle görünüm farklılığı 20 

yoktur.  duyularla gözlenemeyen  
görünüm farklılığı  Alt gezgenlere gelince daha önce geçtiği üze-
re bunların, görünüm farklılığı açısından durumu bilinmemektedir.  

[1399]  yani hareket et-25 

mektedir. 
 ve ağırlık 

 cismin hareket ettiği düşünülen 
 Yine Yer aşağı doğru düş-

meye devam etseydi biz her geçen gün yıldızları daha küçük görmemiz gere-30 

kirdi. Yer daima yükselseydi biz her geçen gün feleğe daha yakın olurduk. 
Bu durumda da yıldızlar daha büyük görünürdü.  
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[1400]  merkezi 
 çoğunluğun inandığı  Bu takdire 

göre 
 bize nispetle 
 Çünkü bizimle Yer parçaları arasındaki konum değişmemek-5 

tedir. Zira biz, Yer’in belirli bir parçası üzerindeyiz. Yer, batıdan doğuya 
doğru hareket ettiğinde daha önce Yer’in kavisi nedeniyle bizden gizli olan 
yıldızlar doğu tarafından bize görünür ve daha önce bize görünen yıldızlar 
batı tarafından bizden gizlenir. Bundan dolayı  kendi mekânında 

 ve dolayısıyla feleğin, doğudan batıya 10 

doğru hareket ettiği  ki günlük 
hareketle tevâlînin tersine hareket etsin. 

 bu kişi, 

15 

 mekânında 
 yani gerek bizzat gerek bilaraz hareket etmediğini 

 dur-
dukları halde hareketli veya hareket ettikleri halde sakin görür. 20 

[1401]  kimsenin iddia ettiği Yer’in dairesel olarak hareket et-
tiği 

 yani doğu tarafına 
 Bunun nedeni şu-

dur: O takdirde Yer, bir saatte bin mil ve 1/10 saatte ise yüz mil kat edecek-25 

tir. Oysa okun veya hareket eden başka bir aşağı cismin bu hızda hareket 
etmesi düşünülemez. Şu halde onların, Yer’in gerisinde kalması gerekir.  

 atıldığı yerin ötesine 
 okun  kat ettiği 30 
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[1402]  atıldı-
ğı yere  çıkma ve inme 
hareketinin gerçekleştiği 

  

[1403] 5 

 Yer’e bitişik olan  kendisine bitişik olan 
ok, at vb. cisimlerle birlikte 

 Zira bu takdirde ok, Yer’in 
hareketini izleyen havayı takip ederek Yer’in hareketiyle hareket eder. Dola-
yısıyla ok, atıldığı yeri her iki yönde de ancak kendi hareketiyle geçebilir ve 10 

iki mesafe eşitlenir. Aynı şekilde taş da Yer’in hareketiyle hareket eder ve 
dolayısıyla atıldığı yeri geçmez, aksine tekrar oraya döner.  

[1404]  –ki bu, üçüncü ge-
rekçedir-  doğası gereği 

 Bu nedenle de doğal bir hareketle dairesel 15 

olarak hareket edemez.  

[1405] 

 Hiçbir  
Aksi halde doğal engelle birlikte hareket, doğal engelsiz hareket gibi olur. 20 

Meyil bahislerinde buna işaret edildiği gibi boşlukla ilgili bahislerde de 

 ki iki ilke arasında çelişki bulunması gereksin. 
 

25 

[1406] Bu, Yer’in yüzeyinde ekvator düzleminde bulunan ve onun  
çevresine paralel olan büyük dairedir. 

 dik açılarda   
Çünkü ekvatorun kutuplarından ve o yörüngelerden geçer.   
orada  Bunun nedeni, biri  30 

  



981

 

 

 

 

 



982  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

ufkun altında diğeri ufkun üstünde bulunan gece ve gündüz yaylarının eşit 
olmasıdır. Bu sebeple gece ve gündüz arasında Güneş’in hareketinin, apoje 
ve perije vasıtasıyla hızlılık ve yavaşlıkta farklılaşmasından başka hiçbir fark 
bulunmaz. Bu farklılık ise duyuyla algılanmaz ve dikkate alınmaz. Ekvator 
altındaki  ufuk,  fakat dik açılar-5 

da bölmez. Çünkü o ikisi, biri diğerinin kutbundan geçmeyen iki büyük 
dairedir. 

 ufuk orada 
 görünen kısım olup  Gö-10 

rünmeyeni ise görünmeyen kutup yönünde bulunur.  kuzey 
ve güney taraflarından  Güneş’in bulunduğu o tarafta 

 durum 
 Buna göre Güneş kuzey tarafında bulunduğunda güneydekile-

rin gecesi daha uzun, güney tarafında bulunduğunda kuzeydekilerin gecesi 15 

daha uzundur.  

[1407]  yani dikey/intisâbî olup 
eğimli değildir. Buna göre günlük hareketle hareket eden yıldız, ufuktan 
diklemesine yükselir, kuzey veya güneye sapmaz. Onun ufkuna “dik” denir. 

20 

 Yılda iki kez gerçekleşen  hizalanma, 

 ve bu yazların başlangıcı iki ılımdır. Onların başucunun Güneş’ten olan 

 ve bu kışların başlangıcı iki dönencedir. 25 

 iki taraftan 
 Zira Güneş iki kez bu bölgelerde yaşayanların başucu hizasına gelir. 

Bu, Güneş’in ekliptiğin iki noktasında bulunduğu esnada olur ki bu iki nok-30 

tanın söz konusu bölge yönündeki meyilleri, ekvatorun o bölgenin başucu 
noktasından inişine eşittir. Aynı şekilde onların mevsimleri de sekizdir. 

 süreli  Bazen sözü edilen iki nokta, iki dönence-
den birine çok yakın olur. Bu durumda o dönence hükmünde olurlar. Dola-
yısıyla da orada mevsimlerin sayısı azalır ve onların yazları uzun olur.  35 



983

 



984  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

[1408]  yıl-
da  Dolayısıyla onlar, birbirine eşit dört 
mevsim yaşarlar. 

 iki dönenceden birinde  
diğerinde Güneş’ten  Bu nedenle onların mevsimleri, o dört mev-5 

simdir.  

[1409] 

 Sana kapalı değildir ki bu yerlerde de kış dönencesi 
daima gizlenir. Dolayısıyla Güneş oralarda tek bir devir süresince doğmaz, 10 

aksine onun süresi, birinci dönencenin aksine, bir gecedir. Bu hususta yaza-
rın şu sözünde söylediği gibi diğer yerleri dikkate almaya hiç gerek yoktur. 

 Fakat bir yerde daima gizlenen dönence, 
o yere kıyasla yaz dönencesi değil, kış dönencesidir. Onun başka bir yerde 15 

yaz dönencesi olduğu düşüncesi naiflik içermektedir.  

[1410] 
 burçlar kutbu 

 bu takdirde  Bu  
ikisi tek bir küre üzerindeki iki büyük dairedir. Burçlar  bütünün hare-20 

ketiyle batıya doğru 
 ufuktan  ufuktan  Çünkü iki kutbun 

ayrıldığı esnada söz konusu iki büyük daire birbirinin ortasında kesişirler.  
Bil ki yaz dönencesinin daima göründüğü ve kış dönencesinin daima gizlen-
diği yerler, burçlar kutbunun başucu noktası hizasında bulunduğu yerlerin 25 

aynısıdır.  

[1411] Sözü edilen  ama  varmayan 
 yaz dönencesinin aracılık ettiği  ve 

hiç batmazken mıntıkadan, kış dönencesinin aracılık ettiği diğer 
 ve hiç doğmaz.  iki taraftan  başka 30 

 Bu yaylara ise iki ılım aracılık eder.  –ki bu, şayet  
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görünen kutup kuzeysel ise Terazi’nin başının aracılık ettiği ve görünen 
kutup güneysel ise Koç’un başının aracılık ettiği yaydır- 

 dik olarak 
 eğik olarak  olup 

eğik olarak doğar ve dik olarak batar.  5 

[1412]  Bu cümledeki “üç” lafzı 
ya fazlalıktır ya da yazar bununla ekvator çizgisi, iki dönencenin yörüngesi, 
iki dönencenin altında kalan kısım ve burayı aşan ama kutba ulaşmayan 
kısmı kastetmektedir. Bu yerlerdeki günlük hareketin ufuklarına “eğimli” adı 
verilir.  –ki bu, Yer yü-10 

zünde iki belirli yerdir- 
 yani onun 

merkezinden geçerek iki kutbunu birleştiren düz çizginin orada  düz-
leminde 

 –ki ekvatorun görünen kutup yönüne düşen kısmıdır- 15 

 diğer  Orada gerek yıl-
dızların gerekse felek üzerinde varsayılan noktalardan herhangi birinin, bü-
tünün hareketiyle doğması ve batması söz konusu değildir, aksine hepsi de 
kendilerine özgü hareketleriyle doğup batarlar. 

 Çünkü Güneş’in kendi hareketiyle burçların görünen 20 

yarımını kat etme süresi bir gündüz iken görünmeyen yarımını kat etme 
süresi bir gecedir. Bu iki süre, apoje ve perije sebebiyle farklılaşır. Be nedenle 
de gündüz, kuzeysel kutbun altında geceden daha uzun iken güneysel kut-
bun altında geceden daha kısadır.  bütünün hareketiyle 

 –ki bu ekvatordur- 25 

 ufuktan  
ve en büyük yüksekliği, külli meyil miktarıncadır. En büyük yüksekliğinden 
ufuk yönünde doğru  diğer 

 Yani Güneş’in ufuktan 
alçaklığı üç ayda artar ve bu artış, en büyük alçaklığa ulaşıncaya dek devam 30 

eder. En büyük alçaklık, külli meyildir. Sonra Güneş diğer üç ayda yüksel-
meye başlar ve bu yükseliş, ufka ulaşıncaya dek devam eder.  
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[1413] 
 görülen nitelikler bahsinde 

 Tecrübeyle bilindiği üzere Güneş doğu yönünde ufka yaklaştığı 
ve onun alçalma yayından yalnızca 18 derecelik bir miktar kaldığında o  5 

yönde bulunan kesif buhar, Güneş ışığıyla aydınlanır. Böylece Güneş’in 
yakınlığının artmasıyla artan ışık görülür. İşte bu, tandır.  
ama onun tersidir. Şöyleki şafağın başı, tanın sonu gibidir ve şafağın sonu  
da tanın başı gibidir. Kitaba uygun açıklama budur. Bunların gerektiği  
gibi tasviri ise başka bir yerde aranmalıdır. 10 

 buharların kalınlığındaki 
 Nitekim bu durum, doğru bir tahayyülle 

açığa çıkar. Bu fazlalık  dairesinin  yavaş yavaş  
buharların yoğunluğu, başucu noktasına nispetle olduğu gibi 15 

 kalınlığının  veya on yedi 
 

[1414] 20 

 ve onlar, sonsuz felekî ittisallere dayalıdır. 
 ve derin yerlere  su sebebiyle  ve yüksek 

yerler, tıpkı denizin ortasından çıkan bir ada gibi,  ancak 
hava teneffüs ederek yaşayabilecek  25 

Açığa çıkan bu kısımlar, Yer’in mamur bölgeleridir. Gerçekte toprak  
ve suyun doğası gereği bu bölgelerin de toprağın diğer parçaları gibi suya 
batmış olması gerekirdi. 

 açılma ve sudan havaya çıkış 30 

 onların söylediği  ve fiili, sırf 
O’nun iradesine dayandırmaktır.  yani  
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toprağın bütün 
 sebebini 

 yani işin sonunda şeylerin Kâdir-i Muhtâr’a 
dayandırılması gerektiğine göre onların sırtlandıkları 

5 

 kimi zaman dalalete götüren hayretten  

[1415] 

10 

 Taşın etrafı yavaş yavaş 
kazılmaya devam eder ve   

[1416] İmâm Râzî şöyle demiştir: En muhtemeli şudur ki Yer’in mamur 
bölgeleri eski zamanlarda denizlere gömülüydü. Ardından denizlerde çok 15 

miktarda yapışkan çamur oluştu ve yüzeye çıktıktan sonra taşlaştı. Sellerin ve 
rüzgarların aşındırmasıyla yükseltiler oluştu. Bundan dolayı mamur bölge-
lerde dağlar çoğaldı. Bu tahmini destekleyen şeylerden biri, pek çok taşı 
kırdığımızda içinde sedef ve balık gibi suda yaşayan canlıların fosillerini 
bulmamızdır. Yerin parçalarının hepsinin  –ki filozoflar, 20 

bu cirmlerin söz konusu parçaların hazırlayıcısı olduğunu iddia etmişlerdir- 
 şüphenin karışmayacağı  katı ve 

yumuşak parçalar arasında oluşan 
 tahsis edici 
 bu tahsisi 25 

 Bu dış sebep ise Fâil-i Muhtar’dır.  açıklama zahmetinden kur-
tulup  yani dağların oluşumu ve 
bu oluşumun sebepleri gibi benzerlerinin  gerek din erbabı 
gerekse başkalarından 

 Bize göre mümkün değildir, çünkü hepsi doğrudan 30 

Allah’a dayanır ve dolayısıyla da bizim düşüncemize göre gerçek bir aracı 
düşünülemez.  
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[1417] 
 Kendi sûretini çıkarması bozuluş, başka unsurun sûretini girmesi ise 

oluştur.  dört unsurdan  kalan üç unsurdan biri olan 
 Dolayısıyla dönüşümlerin sayısı on ikidir. Fakat 5 

 diğer kısmına  dört nitelik 
arasında yer alan iki 

 kurulukta farklılaş-
salar bile  iksir arayanlardan 10 

 Çünkü hiyel erbabı, sıcak suları alıp 
onlara katı taş bloklarını atarlar ve bu bloklar, akışkan sulara dönüşürler. 

 Sihkuh, 
Meraga’ya yakın bir belde olup onun suyu, mermer taşına dönüşür. Buna 
benzer başka pınarlar da vardır.  15 

[1418]  herhangi bir aracı olmaksızın birbirine 
dönüşür.  her ne kadar sıcaklıkta farklı olsalar da 

 Güneşe serilmiş ıslak elbise-
lerdeki 

20 

 oluşan  aralarında 
 Kuşkusuz onun yüzünde 

su taneleri oluşur.  sızarak 

 Yine yükselme yoluyla sızma, sıcak suya daha uygundur. 25 

 herbiri diğerine herhangi bir aracı olmaksızın 
dönüşür.  kurulukta farklılaşlar da 

 menfezleri kapatıp sürekli üflemeyle 
 İşte bunlar, niteliklerinin iki-

sinden birinde ortak olan iki unsur arasında herhangi bir aracı olmaksızın 30 

gerçekleşen altı dönüşümdür.  
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[1419] Unsurların  diğerine 

 Zira su ve ateş çok 
farklıdır.  havanın ateşe dönüşmesi sûre-
tiyle  Ateşin suya ve havanın toprağa dönüşmesini ve aksini 5 

 Sen farkındasın ki yazarın söyledikleri, toprak ve ateşten herbi-
rinin herhangi bir aracı olmaksızın diğerine dönüşmesini gerektirmektedir, 
çünkü bunlar kurulukta ortaktır. Oysa meşhur olan, bunun iki aracıyla ger-
çekleştiğidir. Dolayısıyla en uygunu şöyle demektir: Eğer iki unsur komşu 
iseler dönüşüm vasıtasızdır, aralarında üçüncü bir unsur varsa dönüşüm tek 10 

vasıtayladır, aralarına iki unsur girmişse iki vasıta olması gerekir.  

[1420]  dört  onlar ara-
sında  unsursal  ateşlik, havalık, 
suluk ve topraklıktan ibaret olan 

15 

 Yani şöyle denilebilir: Ortak heyûlânın bir kısmı-
nın yakın ve bir kısmının uzak oluşu, dıştan bir sebebe ihtiyaç duyar. Dola-
yısıyla Kâdir-i Muhtâr’a dönmek gerekir. Öte yandan biz, cisimlerin heyûlâ 20 

ve sûretten birleşik olduğunu ve unsurlar arasında dönüşümü kabul etmiyo-
ruz. Onların zikrettiği bu dönüşüme delâlet eden örnekler ise pekçok ihtima-
le açıktır.  

25 

[1421] 

 Bu durum, söz konusu iki unsurun onda karı-
şık olarak var olduğunu ve sıcaklığın onları ayırdığını göstermektedir. 30 

 yani o bileşikte 
 ondaki toprak ve su   
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o bileşik,  iki unsurun 
 bir kısmı diğerine eklendiğindeki  bileşiğin 

 Şu halde onda havanın var 
olduğu ortaya çıkmıştır.  zikredilen ve bileşikte var olan asıllar, 

 doğal  bile-5 

şikte  ve süreksizliği  onda 

 Pişi-
rip olgunlaştıran  ateşle kâim olan şiddetli 

 Dolayısıyla onda ateş bulunmalıdıır.  10 

[1422] 
 Nitekim bu, daha önce geçmişti. 

 İkisi 
arasındaki  sürekli komşuluğun 

 bileşik varlığını sürdürdüğü durumda herhangi bir aracı 15 

olmaksızın 
 Bu takdirde ateş parçasına ve onun bileşiği koruyan türsel 

sûreti peşisıra getiren mizaca yol açan pişirici sıcaklığa ihtiyaç olmayacaktır. 
Öte yandan yaşın kuruyla karışması ona parçalanmaya karşı tutkunluk verir. 
Dolayısıyla başka bir birleştiriciye gerek yoktur. Bazen şöyle denir: Hava 20 

sıcaktır, dolayısıyla onun olgunlaştırıcı olması mümkündür. 
 bileşikte  Çünkü birleşiğin parçalarının 

genleşmesi, onlar arasında boşluk bulunmasıyla olabilir. Analizden sonra 
kalan  Zira ben-
zeşme gerçekte değil de duyulur sûrette olabilir.  25 

[1423]  sentez yoludur.
 Bu açıktır. Bitkilerin parçaları arasında 

 Nitekim biz, tohumu havanın ve Güneş 
sıcaklığının ulaşmadığı yahut yeterli miktarda bulunmadığı bir yere  30 

attığımızda o tohum bozulur ve yeşermez. Bu durum, bitkilerin dört unsur-
dan birleşik olduğunu göstermektedir. 

 Çünkü insan, meniden doğar; meni  
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kandan oluşur; kan ise bitki veya hayvandan ibaret olan gıdadan oluşur. 
Aynı şekilde bitki ve hayvandan, yırtıcılar gibi bu ikisiyle beslenen 

 yani madenlere varıncaya kadar bileşiklerin 
tamamı bitkiler hükmünde olup  dört  

[1424]  onların, bitkilerin dört unsurdan oluştuğuna ge-5 

tirdiği  ki 
unsurların bir araya gelmesinin, bitkinin onlardan oluşmasının sebebi oldu-
ğu bilinsin. Bitkinin oluşumunun unsurlardan değil de unsurlar bir araya 
geldiğinde Allah’ın o durumda  bitkiyi yoktan yaratma-
sıyla  10 

[1425] 
 Onun zikredilen üst tabakasının 

 ateş  sıcak  parçalarından  tabakasıdır. Bu ta-
bakada yükselen duman tabakası kaybolur ve orada kuyruklu yıldızlar, me-15 

teorlar vb. oluşur.  toprak ve suyla 
komşu olması nedeniyle soğumuş  Işın yansımasının 
tesiri bu tabakaya ulaşmamıştır. Meşhur olan görüş, bu tabakanın bulut, gök 
gürültüsü, şimşek ve yıldırımların kaynağı olduğudur. Dolayısıyla saf hava 
olamaz. 20 

 merke-
ze yakın olan  Yazar suyu başlı başına bir tabaka 
olarak saymamıştır. Çünkü su toprakla birlikte tek bir küre gibidir. Unsurla-
rın tabakaları hakkında farklı görüşler vardır ki bu görüşleri ayrıntılı olarak 25 

saymanın bir faydası yoktur. 

[1426]  bileşikler içinde  
Çünkü mizaçsız bileşikler, mizaçlılara nispetle daha azdır. Çoğunluğu oluş-
turan  bitkisel ya da hayvânî bir 30 

 Nefsi olmayanlar, madenlerdir. 
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[1427]  yani cisme yerleşmiş olup 
eserlerin ilkesi olan ve türsel sûret olarak adlandırılan sûret,  5 

yerleştiği 
 Buna göre ateş sûreti kendi maddesini, sonra da kendisine komşu 

olan şeyin maddesini ısıtır. Diğer niteliklerde ve kalan unsurlarda da durum 
böyledir.  cisimler arasındaki  Ni-
tekim ateş ancak kendisine nispetle özel bir konumu ve belirli bir yakınlığı 10 

olan şeyi ısıtır. Herhangi bir temas olmaksızın komşuluk meydana geldiğin-
de iki cisim arasında etkileşim mümkün demektir. Salt komşulukla meydana 
gelen  etkileşimden  komşuluğun zirvesi olan 

 etkileşimdir.  Kuşkusuz 
 o yüzeylerle gerçekleşen  Yüzeylerin 15 

 çokluğu   

[1428] Bizim sana anlattıklarımızı kavradınsa şöyle deriz: Sıcaklık, so-
ğukluk, yaşlık ve kuruluktan ibaret olan 

 mükemmel 
 tam olarak  onlardan 20 

 diğerinin niteliğine zıt olan 
 soğuk unsur, sûretinin etkisiyle  unsurun 
 şiddetli sıcaklıktan ibaret olan  sıcak 

unsurdan  Mey-
dana gelen bu nitelik hatta onun mahalli, 25 

 yani sırf sıcak ile sırf 
soğuk  Dolayısıyla ikisinden birine kıyaslandığında 
diğerinden sayılır.  
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[1429]  sıcak unsur sûretinin etkisiyle 
 önce bulunduğundan 

 iki taraftan da  sıcak ve soğuk unsurun 
 

bilfiil değil de 5 

 Şöyle ki soğuk unsurun 
parçaları, sıcak unsurun parçalarıyla gerçekte herhangi farklılık olmaksızın 
nitelikte uyuşur. Bu takdirde benzeşme, sadece duyunun idraki bakımından 
olmaz. Nitekim yazar şu sözüyle buna işare etmiştir:   karışım/halît 10 

taraftarlarının söylediği gibi  niteliği bakımından 

 Islak ve kuru parçaların durumunu da buna kıyasla! Bütün un-
surlar, dört nitelik arasında orta seviyede bulunan tek bir nitelikte karar 
kıldığında  Sözü edilen niteliğe ulaştıran 15 

 ve ihtilat  mizaç denmez. Antılanlara 
göre 

 temas eden 
 

[1430] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Şüphe yok ki bir şey kendisine ben-20 

zemekle nitelenmez. Bizim mizaçsal niteliğin benzeştiğini söylememizin 
nedeni, bileşiğin parçalarından herbirinin, hakikatiyle diğerinden ayrışmış 
olması ve dolayısıyla biriyle kâim olan niteliğin diğeriyle kâim olan nitelik-
ten başka olmasıdır. Fakat o parçalarla kâim nitelikler türce eşittir. İşte ben-
zeşmelerinin anlamı budur.”  25 

[1431] Yine Râzî şöyle demiştir: “Keskinliği kıran şey, söz konusu nite-
lik değildir, çünkü iki zıt niteliğin kırılması ya beraberce olur ya da peş  
peşe olur. Şayet iki kırılma birlikte gerçekleşmişse, illet ma‘lûlle birlikte  
meydana gelmek zorunda olduğundan kırma işlevi gören iki  
niteliğin de kırılan niteliklerin kırılması gerçekleştiği esnada saf halleriyle 30 

mevcut olması gerekir. Oysa bu, imkânsızdır. Eğer birinin kırılması  
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diğerinin kırılmasından önce ise kırılan ve yenik duruma düşen şeyin, kıran 
ve baskın duruma geçmesi gerekir. Oysa bu da yanlıştır. Şu halde kıran şey, 
niteliklerin ilkeleri olan sûrettir. Kırılana gelince bu da nitelik değildir. Çün-
kü zât bakımından bir olan niteliğe hem artma hem de azalma ilişmez, aksi-
ne artma ve azalma, o niteliğin mahalline ilişir. Şu halde kırılma, saf nitelik-5 

lerin o basîtlerden gitmesinden ibarettir.”  

[1432]  dört    ci-
simler arasındaki  aksine 
etkileşim, kimi zaman temassız da olabilir.  Yer’i 
ısıtma ve ışıtma yoluyla  ikisi arasında  Oysa 10 

Güneş kendisine yakın olup onunla Yer arasında bulunan cisimlere ısıtma ve 
ışıtma yoluyla tesir etmemektedir.  
Bununla birlikte görülen şey, gözü etkilemekte ama ikisi arasında bulunan 
şeyleri etkilememektedir. O halde nasıl olur da cisimler arasındaki etki ve 
edilginin ancak buluşma ve temasla gerçekleştiği kesinlenebilir.  15 

[1433] “  komşuluk ve temas olmaksızın 
 etkileşim 

yoktur. Çünkü  sadece  Zira Güneş her ne kadar Yer’e 
sıcaklık ve ışık verse de Yer, Güneş’te kesinlikle hiçbir etki oluşturmaz. Aynı 
şekilde görülen nesnenin gözdeki tesiri de böyledir. Göz kesinlikle görülen 20 

şeyi etkilemez.”  Bizim söylediklerimizde 

  

[1434] ’de şöyle denilmektedir: Doğrusu burada 25 

delillendirmeyi bırakıp gözleme dayanmak ve şöyle demektir: İmtizaç eden 
şeyin parçaları hakkında konuşulmaktadır. Bu parçalar ise hiç kuşkusuz bu-
luşmuş durumdadır. Ayrıca onların ancak buluşma ve temas yoluyla birbirini 
etkilediği ve birbirinden etkilendiği gözlenmektedir. Dolayısıyla “niçin aklen 
bir unsurun diğerini herhangi bir buluşma ve temas olmaksızın etkilemesi 30 

mümkün olmasın” denilemez. Çünkü söz konumuz olan şeyde buna ihtiyaç 
yok. Aksine doğrusu, iki unsur arasında herhangi bir buluşma olmaksızın 
etkinin nadir de olsa ihtimal dahilinde bulunduğudur. 
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[1435] 
 yani hakikat bakı-

mından benzer  onları kâim kılan 
 hakikatleri dışında kalan   

Bu durumda onların söz konusu zıt niteliklerden başka sûretleri olmaz ve  5 

fâil olan şey, cisimlerin bizzat kendileri olup kendilerinden başka bir  
durum olmaz.  

[1436] “
 güçlen-

me ve zayıflamayı  Dolayısıyla cisimlerin niteliklerinin onların 10 

sûretleri olması mümkün değildir.” 
 söz konusu mertebe-

lerden 
 birinciden başka belirli bir mertebe daha vardır ki bu mertebe de 

 15 

[1437]  şöyle denilmesidir: Niteliğin fâil yapılmasının ortaya 
çıkardığı mahzur, fiilin sûretlere nispeti durumunda da ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü  kendisiyle kâim olan  
yani kendi maddesinden başka bir niteliği kırar. Kuşkusuz ateşlik sûreti biz-
zat kendisiyle değil sıcaklığı vasıtasıyla soğukluğu kırmaktadır. 20 

 Zira iki kırılma, peş peşe olamaz. 
Aksi halde yenik durumdaki, baskın duruma geçer. Nitekim bu yukarıda 
zikredilmişti. Aksine iki kırılma birlikte olurlar. Şart ise şartlanan şeyle bir-
likte olmak zorundadır. Dolayısıyla iki saf nitelik, iki kırılmayla birlikte var 25 

olurlar. Bu da saflığın varlığının kırılmayla birlikte olmasını gerektirir. 
 “Kırılan maddedir, nitelik değildir, dolayısıyla herhangi 

bir mahzur yok” denilemez. Çünkü biz, maddenin kırılması zâtında değil, 
niteliğindedir diyoruz.  

[1438]  sıcak su, 30 

 ve soğukluğu kıran 
 Aksine iki suyun tek bir sûreti vardır. 

 soğukluğun kırılmasının  sûret değildir.  
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[1439] “  hakiki olarak 
fâil demiyoruz. Çünkü sûret, kırılmış niteliği var etmemektedir. Sûretten 
meydana gelen   şey, komşu maddeyi, kırılmış niteliği kabul etmeye 

 kırılmış  bu, 
 filozofların faal akıl olarak adlandırdığı  5 

bileşiğe  hazırlaması aracılığıyla fâilden çıkan 
 mesafenin  Buna göre 

hareket, o bulunmayı hazırlar. Bununla birlikte hareket ve bulunmanın bir 
araya gelmesi imkânsızdır. Bu takdirde şöyle deriz: Suluk sûreti, her ne kadar 
bizzat gerektirmese de, araz olan sıcaklık aracılığıyla, soğuk suyun maddesini 10 

sıcaklığı kabule hazırlar. Kuşkusuz bu, hazırlayıcının esere aykırı olmasından 
daha muhtemeldir. Hatta bizzat niteliklerin, kendi zıtlarının maddelerini 
hazırladığı kabul edilirse bu, herhangi bir imkânsızlığı gerektirmez. Çünkü 
hazırlayan bazen eserle birlikte bulunmayabilir.”  Bu takdirde 

 15 

İlke fâil-i mhtâr olunca hazırlamaya ihtiyaç yoktur. Mûcib bizzat olması 
halinde ise onun tesiri hazırlamaya dayanacaktır. 

 ve böylece sûret ve keyfiyetin, 
mizâcın ilkeden sudûrunu hazırladığı görüşü çürüyecektir.  

 20 

[1440]  Yani un-
surlar imtizaç edip birbiriyle etkileştiklerinde bu durum, unsurların sûretle-
rini çıkarmasına sebep olur. Dolayısıyla hiçbirinin kendisine mahsus sûreti 
devam etmez ve hepsi tek bir sûret giyer. Bu sûret, tek bir maddeye yerleş-
miştir ve basîtlere ait zıt sûretler arasında ara bir sûrettir. 25 

 Yani giyilen sûret, ara bir sûret değildir, aksine başka bir 
türsel sûrettir.  

[1441] Bu iki görüşten birini benimseyen kişi, görünüşte, daha önce 
söylenen anlamıyla mizaç hakkında çoğunluğun görüşüyle uyumludur. Fa-
kat o, basîtlerin sûretlerinin, mizaç sahibi bileşiklerde devam ettiği hususun-30 

da çoğunluktan ayrılmaktadır.  
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[1442] Bu kimseye şu eleştiri yönelir: Onun söylediği, mizaç değildir, 
bir bozuluş ve oluştan ibarettir. Çünkü mizaç ancak imtizaç edenlerin varlık-
larını olduğu gibi sürdürdüklerinde olur. Ayrıca 

 de 
 Yani biz o 5 

ikisine söz gelişi bir et parçası gibi bileşiği koyduğumuzda bu et parçası, iki 
kısma ayrışır. Birincisi damlayıcı olan susal bir cisim, ikincisi ise damlayıcı 
olmayan topraksal bir kireçtir. Bu durum göstermektedir ki bileşikteki par-
çalar, damlatma istidadı bakımından farklıdır. Çünkü onlar, bu istidatta 
ortak olsalardı hepsi de damlar veya hiçbiri damlamazdı. 10 

 Çünkü kabiliyet, mahiyetin gereklerindendir. 
Gereklerin farklılığı da gerektirenlerin farklılığını gösterir. Biz “basîtler, sı-
caklığın tesiriyle oluştu, yoksa bileşikte var değillerdi” denilmesinden kaçın-
mak için “o hikaye, basîtlerin bileşiklerde var olduğuna delâlet eder aksi 
halde onlara çözünmezdi” demedik. 15 

[1443]  “Basîtlerin cevheri bileşikte devam ettiğine 
göre bileşikte ateşlik var demektir.  Fakat onun sıcaklığı zayıflamıştır. Bileşi-
ğe ait türsel sûret –mesela etlik- bileşiğin bütün parçalarında meydana gelmiş 
durumdadır. Dolayısıyla bileşikteyken kendisine zayıflığın iliştiği ateşlik,  
et haline gelmiştir. Bu mümkün olduğuna göre diğer unsurlardan ayrı olan 20 

 de  yani zayıf sıcaklığın 
 Bu takdirde bileşiklere ait türsel sûretlerin 

oluşumunda bileşim ve mizaca ihtiyaç kalmaz.”  yani 
bileşim,  Kastedilen şudur: Sadece zayıf sıcaklığa dönüşme,  
o türsel sûretin meydana gelmesinde yeterli değildir, dönüşümle birlikte 25 

bileşim de bulunmalıdır. Fakat bu eleştiri sizin için de geçerlidir. Çünkü 
basîtlerin sûretlerini çıkarıp başka sûretler giymesi ancak nitelikleri belirli  
bir sınırda durduklarında olur. Dolayısıyla basîtlerinin her birinin kendi 
başınayken niteliği o sınıra vardığında durabilir. Böylece sûreti bozulur ve 
onda mizaçsal sûret oluşur. Sizin de söylediğimiz bileşim şartından başka 30 

kaçışınız yoktur.  
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[1444]  görüş: Bazen bu, birinci görüşteki ayrıntıya bakılarak 
üçüncü görüş yapılır. Nitekim birinci görüşteki ayrıntıya yukarıda işaret 
etmiştik. 

 Zira karışım görüşünü savunan kimse 5 

şunu iddia etmektedir: Cisimlerdeki bir kısım parçalar et tabiatı üzere, bir 
kısım parçalar buğday tabiatı üzere, bir kısım parçalar zerre tabiatı üzeredir 
ve bu böyle devam eder. Bu parçalar son derece küçük ve karışıktır. Aynı 
cinsten birçok parça bir araya geldiğinde bunlar sayesinde o tabiat duyumsa-
nır. Dolayısıyla orada tabiatta herhangi bir başkalaşma yoktur. Aynı şekilde 10 

niteliklerde de herhangi bir başkalaşma yoktur. Buna göre su ısındığında 
onun niteliğinde herhangi bir dönüşüm olmamıştır. Aksine onda daha önce 
gizlenmiş olarak bulunan ateşsel parçalar, ateşle karşılaştığında açığa çıkmış-
tır. Bir grup da ateşsel parçaların daha önce gizli olmadığını, aksine suya 
dışarıdan nüfuz ettiğini düşünmüştür. Bunlar, geliş ve nüfuz taraftarlarıdır. 15 

Birinciler ise gizlenme ve belirme [kümûn ve bürûz] taraftarlarıdır. Her iki 
grup da dönüşüm ve oluşu inkâr eder. Oysa mizaç düşüncesi, dönüşüm ve 
oluşu benimseme üzerine kuruludur. Birinci mizaç teorisi dönüşüm ve oluşa 
dayanır, çünkü yukarıda öğrendiğin gibi bu görüşe göre mizaç unsurların 
dönüşümüyle meydana gelir. İkinci mizaç teorisi de dönüşüm ve oluşa daya-20 

nır, çünkü ateş, esîrden inmez aksine burada oluşur.  

[1445] 
 Bu dördüne, “ilk nitelikler” denir. Çün-

kü basît unsurların hiçbiri bu niteliklerin ikisinden yoksun kalmaz. Nitekim 25 

bu, daha önce geçmişti. Bunlar birbirlerine zıt niteliklerdir ve her iki zıt ara-
sında imtizaç esnasında kırma ve kırılma gerçekleşir. 

 mahallerinin hacimleri bakımından  olup 
güçlülük ve zayıflık bakımından kendiliklerinde 

 zıt  bu takdirde 30 

  

[1446] Gerçek mutedilde basîtlerin nicelik ve nitelik bakımından  
eşit oluşu dikkate alınmıştır. Bunun nedeni şudur: Onun varlığının imkân-
sızlığı, onların düşündüğü gibi, basîtlerin meyillerinin eşitliğine  
dayalıdır. Ayrıca gerçek mutedilde basîtlerinin nicelikleri eşit olmalıdır,  35 
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çünkü nicelikte baskın olan, öyle görünüyor ki, meyilde de baskındır. O 
eşitlikte sadece bu yeterli değildir. Çünkü meyiller, hacimde birlik bulunma-
sına rağmen niteliklerin farklılığına bağlı olarak farklılaşabilir. Nitekim ateşle 
kaynayan ve karla soğuyan suda durum böyledir. Kuşkusuz soğutmanın 
gerektirdiği yoğunluk ve ağırlık sebebiyle ikincinin meyli, birincinin meylin-5 

den daha şiddetli ve güçlüdür. Bazen onda niteliklerin sadece güçlülük ve 
zayıflık bakımından eşit oluşunu dikkate almakla yetinilir. Çünkü unsurların 
etkileşiminden meydana gelen niteliğin onlar arasındaki vasatın düzleminde 
bulunmasını icap eden budur.  

[1447]  dışta 10 

 kendi mekânlarına meyilde  ve birbirlerine karşı dirençlidir. 
 Çünkü birbirlerine 

karşı direnç gösteren eşit şeylerin bir kısmının diğer kısmına baskın gelmesi 
imkânsızdır.  farklı doğal mekânlarına yönelerek 

15 

 dikkate alınacak 
 Çünkü o, bir nitelikten, ona uzak diğer bir niteliğe doğru harekettir. 

Oysa ayrılık böyle değildir. Ayrılıkta en küçük bir hareketin yeterli olması-
nın yanı sıra o, hareketin zamanının her anında mevcuttur. 

 Zira mizaç, söz konusu hareketin meydana 20 

gelmesine dayalıdır ve o hareket kesildiği esnada oluşur.  
[1448]  dış sebeplerden ötürü 

 ateş ve hava gibi 
 yani toprak ve su gibi aşağı doğru meyilli parçalar yukarı yönde 

 meyillerdeki güçlerinin eşitliğinden dolayı 25 

 ve birbirlerine karşı direnirler ve bir arada bulunmaya devam 
ederler.  onların etkileşimiyle  mutedilin 

 ve ya hızlı çözünme nedeniyle ya da parçalarının bir kısmının 
diğerine hızla baskın gelmesi nedeniyle daimi ve sürekli olmaz. 

30 

 Nitekim birleşmek için 
parçalarlardan başka bir gerektirici olmalıdır.  birleşmenin sürekliliğinin 

 Bu açıktır.  
[1449] 

 özellikleri ve eserleri açısından ve uygun  35 

olmayan 
 Burada parçalar nicelik bakımından ve nitelikler  

de güçlülük bakımından baskın gelmeyi ifade etmektedir. Buna örnek,  
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cesaretinden dolayı aslanda baskın olan sıcaklık ile korkaklığından ötürü 
tavşanda baskın olan soğukluktur. Tıp bakımından mutedil ise dışta mevcut 
olup eşitlik anlamındaki teâdül/dengeden değil, taksimdeki adaletten türe-
miştir ve unsurlardan imtizaç eden şeyde bazen mizacı bakımından ona uy-
gun payın çok olması anlamına gelir.  yani uygun olan değil de 5 

yaraşmayan şey ona baskın gelirse  yani tıbbî 
mutedil ve bölüşeninden  dört 
şeye  Bu dört şeyden  
bazen  bazen de  Mizaçlı bileşik-
lerden 10 

 Bu mizaç ötesine geçemeyeceği bir sınır üzerinde değil-
dir. Aksi halde bir türün, mesela insanın, bütün fertleri mizaçta ve mizacı 
izleyen yaratılış ve huylarda uyumlu olurdu.  sıcaklık ve soğuk-
luk ile yaşlık ve kuruluk arasında bulunan 

 Bu uçların biri ifrat, diğeri tefrittir. 15 

 türsel 
 Buna göre herhangi bir insan be-

deninde meydana gelen mizaç, at, eşek vb. mizacından farklı olarak, insan 
olması bakımından ona layık mizaçtır. Çünkü ondan beklenen eserlere mü-
nasip olan bu mizaçtır. Öyle ki sözü edilen mizaçlardan birine geçtiğinde o 20 

insan ölmüş demektir.  

[1450]  her bir türün,  
Yani mizacın iki ucu arasındaki mesafenin çemberinde türsel genişlik bulu-
nur.  o genişlikte 

 ve ona mahsus olan 25 

sıfatları ve eserlerindeki  ondan çıkması düşünülebileceklerin 
 türsel  Şu 

halde tür var olmak için kendisi dışındakilere kıyaslanan türsel itidale muh-
taçtır ve bu itidal, farklı mertebelerde olmak üzere türün herbir ferdinde 
meydana gelir. Tür, yetkinliklerinin mükemmelliği için ise kendi içindeki 30 

sınıf ve fertlere kıyaslanan itidale muhtaçtır ve bu itidal, ancak o türün en 
mutedil sınıfı içindeki en mutedil fertte meydana gelir ve o fertte de ancak 
onun en mutedil durumunda oluşur.  
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[1451] Türsel itidalin durumu hakkında  anlattıklarımıza 
 Buna göre dıştakine kıyasla sınıfsal itidal, türün diğer sınıflarının 

mizaçlarına kıyasla bir sınıfına uygun mizaçtır. Bu mizacın iki uca sahip bir 
genişliği vardır ve bu genişlik, türsel genişlikten daha azdır zira onun bir 
kısmıdır. O genişliğin dışına çıktığında o sınıf olmaz. İçeridekine kıyasla 5 

sınıfsal mizaç ise söz konusu genişliğin çerçevesi içinde bulunan mizaçtır. 
Bu, onun iki ucu arasında bulunan mizaçlardan sınıfa en layık olanıdır. 
Çünkü onun hali, bu mizaç sayesinde, kendisi için yaratıldığı şeyde en iyi 
olur ve ancak en mutedil durumunda bulunan en mutedil fertte meydana 
gelir. İster bu sınıf, sınıfların en mutedili olsun isterse de olmasın farketmez. 10 

Dıştakine kıyasla ferdî itidal ise ferdin varlığını salim bir şekilde sürdürmek 
için muhtaç olduğu mizaçtır. Bu mizaç, ferdin bulunduğu sınıfın diğer fert-
lerinin mizaçlarına kıyasla ferde uygundur. Onun da bir genişliği vardır ve 
bu genişlik, sınıfsal genişliğin bir kısmını oluşturur. İçeridekine kıyasla ferdî 
itidal, ferdin kendisi sayesinde en üstün durumunda bulunduğu itidaldir. 15 

Dıştakine kıyasla organsal itidal, organın sağlıklı varlığının kendisine bağlı 
olduğu itidaldir ve diğer organların mizaçları değil bu mizaç organa layıktır. 
Bunun da bir genişliği vardır fakat bu genişlik, ferdî genişliğin bir kısmı 
değildir. İçeridekine kıyasla organsal itidal ise en iyi durumunda ve en mü-
kemmel zamanında olabilmesi için organa gerekli itidaldir.  20 

[1452]  tek 
 olması gerekenin 

 bileşiğin, iki zıt nitelikte 25 

olması gerekenin dışına çıkmasına  veya dört 
 Çünkü bu, iki zıttın bir araya gelmesini 

gerektirir.  

[1453] 
30 

 
Yaş ve kuru parçaları ve aklî eşlemeleri buna kıyasla.  
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[1454]  Tıbbî mutedil olmayanda 
 zıt  meyil 

 Yani ara nitelik, olması 
gerekenden meylederse ya sadece sıcaklık tarafına ya da sadece soğukluk 
tarafına meyleder. Çünkü onun sıcaklık ve soğukluğun ikisine birden meyli 5 

bedîhî olarak imkânsızdır. Yaşlık ve kurulukta da durum aynıdır. 
 söz konusu ettiğimiz hususta  

aksine itidalin dayanağı ikisi arasındaki nispettir. 
 Tıbbî itidâlin bu nispe-

te dayalı olduğu farz edildiği takdirde sıcak parçalar on ve soğuk parçalar beş 10 

olduğunda bileşik mutedil olur. Sıcak parçalar yirmi ve soğuk parçalar on 
olması vb. söz konusu nispetin var olduğu sayılarda da durum böyledir. 
“Mutedil, kendisine gereken unsurlardan, nicelikleri ve nitelikleriyle, payı 
bol olandır” sözüne gelince bunun anlamı, sayı açısından nicelikleri ve güç-
lülük ve zayıflık açısından da nitelikleri arasındaki nispetin dikkate alınması-15 

dır. Bu takdirde Kâtibî’nin vehmettiği “tıp bakımından mutedilin dışında 
kalanlar, sekiz kısımla sınırlı değildir” görüşü geçersizleşir. Sonra Kâtîbî şunu 
iddia etmiştir: “Dışarıda kalma, hakiki itidâle kıyaslandığında sekiz kısımdan 
ibaret olur”. Ancak bunda da sorun vardır. Çünkü yukarıda öğrendiğin gibi 
hakiki itidalde hem nicelik hem de niteliklerin eşitliği dikkate alınmıştır. 20 

Onun sadece nitelikte dışına çıkanlar, sekiz kısımdır ve orada sadece nicelik 
açısından veya her ikisi bakımından başka kısımlar kalmaktadır. Evet, hakiki 
mutedilde sadece niteliklerde eşitlikle yetinilirse onun mukâbili de sekiz 
kısımla sınırlı olur.  

 25 

[1455]  mizaç bakımından 
 

Çünkü insan nefsi, en şerefli ve en yetkindir. İlke’nin feyzinde ise herhangi 
cimrilik yoktur, aksine o, kâbillerin istidatlarına göredir. İnsanın mizacı 
bakımından istidadı ise en şiddetli ve en güçlü, dolayısıyla gerçek itidale en 30 

yakın olandır.  insan türü içinde 
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[1456]  İnsan sınıflarının en mutedili, 

 Bunun nedeni şudur: Onların gece ve gündüzü daima eşittir. Bu 
sebeple gece ve gündüzden meydana gelen söz konusu iki nitelikten her biri 
diğeriyle kırılır. Bir diğer nedeni şudur: Güneş onların başucu hizasında 5 

uzun süre durmaz, aksine iki yönden birinden diğerine geçtiği sırada oraya 
uğrar. Orada Güneş’in ekvatordan sapma hareketi, olabildiğinin en hızlısı-
dır. Dolayısıyla onların yazının sıcaklığı şiddetli olmaz. Diğer yandan Güneş 
onların başucu hizasından yalnızca külli meyil miktarınca uzaklaşır. Dolayı-
sıyla onların soğuğu da şiddetli olmaz. Bu sebeple orada dağlar ve denizler 10 

gibi zıt yersel sebepler ortaya çıkmadığı takdirde onların mizacı, gerçek itida-
le en yakın mizaçtır. 

[1457] 

 zikredilen 15 

bedensel ve nefsânî yetkinlikler ise  ve onun itidaline  Şu halde 
onların mizaçları en mutedil mizaçtır.  

[1458]  Senin söylediklerin 
 Bu da tıbbî itidaldir, söz konumuz olan gerçek itidal değidir. Ancak 

bu cevabın hiçbir değeri yoktur, çünkü insanın mizacı, yukarıda geçtiği üze-20 

re, gerçek itidale en yakın mizaçtır. O kimselerin mizacı, insanın mizacında 
bulunması gerekenlere en çok sahip olan mizaç olduğunda hiç kuşkusuz 
gerçek itidale en yakın ve en mutedil mizaç olur.  

[1459]  İmâm Râzî 
 Güneş’in, başucu 25 

hizasından uzaklığı hususunda 
 son derece sıcak 

olur.  ve yaz sıcaklığının şiddeti  
Dolayısıyla onların mizacı sıcaklığa meyillidir. Ekvator çizgisi sakinlerinden 
zenci ve habeşlilerin aşırı karalığı ve saçlarının aşırı kıvırcık olması da bunu 30 

göstermektedir.  

[1460]  beldelerin yazındaki sıcaklık, gündüzlerinin 
uzunluğu ve Güneş’in onların ufku üzerinde fazla kalması sebebiyle olabile-
ceği gibi  ve durumlar  da 

 ısıtma ve soğutmaya   35 
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yükseklerden  alçak yerlerde 
 beldeye komşu 

  Nitekim batıda 
yahut kuzey ve güney yönlerinin birinde bulunduğunda yardım ederken 
doğu tarafında bulunduğunda engel olur. Dağ 5 

 Bu sebeple de sıcaklık ve soğukluk durumu değişiklik gösterir. 
 kesinlikle 

 deniz 

10 

 karla kaplı soğuk bölgelerden ve 
donmuş sulardan geçmesi nedeniyle  Yine kuzey rüzgarı, kuruluğu 
nedeniyle kurutur, zira sulardan geçmez. Çünkü güney tarafında denizlerin 
çoğuna fazla buhar karışmaz.  bir öncekinin tam tersine 15 

 ve nemlendirir. 
 madenlere  havaya onlarla 

uyumlu bir şekilde  
yıldızların orada toplanması nedeniyle  bir kısım yıldızla-
rın bölgenin başucu noktasından geçmesi gibi o bölgeye nispetle 20 

 o bölgenin ısınmasını veya soğumasını gerektirir. 
’da şöyle denilmektedir: Semâvî durumlara bağlı olarak 

gerçekleşen değişimlerden biri, mesela pek çok büyük yıldızın feleğin bir 
parçasında ya tek başlarına ya da Güneş’le birlikte toplanmaları gibidir ki bu, 
onun hizasında veya yakınında bulunan yerlerde aşırı ısınmaya sebep olur. 25 

 söylediğimiz  Çünkü o bölgele-
rin yazında sıcaklığın, sadece Güneş’in o bölgelerin başucu noktasına yakın 
olmasından değil de bu sebeplerin bir kısmından kaynaklanması mümkün-
dür. Bu takdirde sözü edilen sebepler bulunmadığında, ekvator çizgisinin 
kışının, yazla benzer sıcaklıkta olması gerekmez.  ekvator çizgisinde ve 30 

dört iklimde bulunmayan bir kısım yerlerde  yani yersel ko-
numların 

 akıl açısından  Yazar 
“ikisinden daha mutedil olan” derken sınıfsal mizacı kastetmekte; “ikisi” 
derken de ekvator çizgisi ve dört iklim sakinlerini kastetmektedir.  35 
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[1461] Yazar, türlerin ve sınıfların en mutedilini zikrettikten sonra fert-
lerin ve organların en mutediline şu sözüyle işaret etti: Sen sınıfların en mu-
tediline kıyasla türsel 

 gelince bu, 
5 

 işaret parmağının derisi veya parmakla-
rın derisi 

 ta ki 
adaletli bir şekilde hükmedilsin.  

[1462] Kavrayışlı bir kimseye  onların derinin durumu-10 

na dair  Zira buna yönelik kesin bir 
delâlet yoktur ve hükmetme sözü, iknâîdir.  

[1463]  itidalin dışına kalan  mizaçtan 
 Maddî olması şöyledir: Bir karı-

şım bedene baskın gelir. Bu karışımda da bir nitelik baskındır. Bu nitelik, 15 

bedeni kendi hakkı olan itidalden çıkarıp o niteliğe götürür. Mesela bedene 
balgam baskın gelir ve bedeni soğukluğa çıkarır yahut bedene safra baskın 
gelir ve bedeni sıcaklığa çıkarır. Yalın olması, bedenin, kendisine nüfuz eden 
bir karışımla yan yana bulunmasından dolayı değil de itidalden çıkmayı 
gerektiren dış sebeplerden ötürü itidalden çıkmasıdır. Buna örnek, kar sebe-20 

biyle soğuyan ve Güneş sebebiyle ısınandır. Fıtrî olmakla kastedilen, bedenin 
o mizaçta yaratılmasıdır. Arazî olmakla kastedilen ise yaratılışında mutedil 
olan bedene sonra itidal dışı bir mizacın ilişmesidir.  

[1464] 25 

 Dövülenlerle kastedilen, kırılmayan 
ve parçalanmayan aksine yumuşayacak ve derinliğine itilecek, böylece de 
genişleyecek şekilde dövenin dövmesini kabul edenlerdir. Dövülmeyenler ise 
bu işlemi kabul etmeyenlerdir.  

[1465]  Bunlar altın, gümüş, kurşun,  30 

kalay, demir, bakır ve hârsînîdir. 
 Cıva buharsaldır yani son  

derece saf bir susaldır. Bu buhara kükürtsel ve ince bir dumansal,  
şiddetli bir şekilde karışmıştır. Öyle ki ondan ayrılan her yüzeyi  
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mutlaka o kuruluktan bir şey kaplar. Bundan dolayı elde sâbit durmaz ve 
kendisini kapsayan şeyin şekliyle asla sınırlı kalmaz. Bunun örneği, son dere-
ce ince toprağa düşen su damlalarıdır. Bu damlaları topraksal bir yüzey kuşa-
tır ve adeta kılıf gibi suyu kaplar. Öyle ki su damlası, toprağın yüzeyinde 
kendi şeklini muhafaza eder. İki damla karşılaştığında ise bazen onların kılıf-5 

ları yırtılır ve bu damlalar tek bir kılıfa girer. Cıvanın aklığı su unsurunun 
saflığı, toprak unsurunun aklığından ve hava unsurunun karışımından dola-
yıdır. Kükürt dumansaldır. Bir buharsal, sıcaklık sayesinde bu dumansalla 
şiddetli bir şekilde mayalanmıştır. Öyle ki onda bir yağsal meydana gelmiş, 
sonra da soğuyarak katılaşmıştır.  10 

[1466] Bu yedi ceset, 
 

cıvanın kükürtle  saflığı ve temiz-
liğiyle birlikte  
yakıcı olmayan ince 15 

 bu ikisi paksa ve kırmızı kükürtte bir boyama gücü varsa ama 

 yani pişmesi tamamlanmamış  cıva 
 pak cıva ve değersiz 

kükürt 20 

 yani değersiz olmalarının yanısıra aralarındaki bileşim 
güçlü değilse  Buna kara kurşun denir.  

[1467]   
Çünkü kükürt ak olmakla birlikte her ikisinin saf olması ve henüz pişmeden 25 

soğukluğun onu katılaştırmış olması; kükürdün saf ve cıvanın değersiz  
yahut bunun tersi olması; kükürdün yakıcı olmaması vb. aklî ihtimaller 
bulunmaktadır. Sözü edilen cesetlerin  o ikisinden 

 zayıf emarelere dayalı  
 Mesela şöyle derler: Cıvanın dövülen 30 

madenlerin unsuru olduğunu gösteren şey, dövülen madenlerin eridiğinde 
cıva gibi olmasıdır. Kurşunun civa gibi olduğu açıktır. Diğerleri ise erime 
esnasında kırmızı cıvadır. Buna delâlet eden durumlardan biri de  
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cıvanın bu cesetlere bağlı oluşudur. Ayrıca cıvanın kükürt kokusuyla karıştı-
rılması, böylece kurşun gibi olması mümkündür. Zira iksir erbabı, cıvayı 
kükürtlerle karıştırarak bir takım duyulur karışımlar elde ederler. Bu sebeple 
onlarda doğal durumların yapay durumlara benzer olduğu zannı oluşmuştur. 
Dövülenlerin cıva ve kükürtten bu şekilde oluştuğu  5 

cıva ve kükürtten veya başka madenlerden 

 yedi  altın ve gümüş sûretini veren 
 Çünkü onlar, kükürt ve cıvanın karışımıyla ye-

tinmezler. Daha önce defalarca belirtildiği gibi  onla-10 

rın söylerin herhangi bir şeye havale edilmeksizin 
 

[1468]  madenlerdir. 
 ve aşırı rutubettir 

15 

  

[1469] ’de şöyle denilmektedir: “Madenî cisim-
lerin bileşimi ya güçlü ya da zayıftır. Güçlü olması durumunda dövülürler ya 
da dövülemezler. Dövülenler yedi cesettir. Dövülmeyenler ise ya cıva gibi 
aşırı nemli olmasından dolayı ya da yakut vb. gibi aşırı kuru olmasından 20 

dolayı dövülmezler. Bileşimi zayıf olanlar ise ya rutubetle çözünürler ya da 
çözünmezler. Çözünenler zâc, nişadır ve şap gibi cevheri tuzlu olanlar iken 
çözünmeyenler kükürt ve arsenik gibi bileşimi yağlı olanlardır.”  

[1470] Bu açıklamada da şu sorun vardır: Yedi ceset, eriyen, dayanıklı ve 
dövülebilen olmakta ortaktır. Buna göre eriyen olma özelliği, yedi cesedi 25 

kireçlerden ve erimeyen taşlardan ayrıştırır; dayanıklı olma özelliği, mum ve 
katran gibi eriyenlerden ayrıştırır; dövülen olma ise cam ve mine gibi  
dövülmeyenlerden ayrıştırır. Şayet “demir yumuşasa bile erimez” denirse 
şöyle deriz: Onun işlemle eritilmesi mümkündür. Altın, benzerlerinden 
sarılık ve ağırlığıyla ayrışır. Gümüş ise altın dışındakilere kıyasla aklığı ve 30 

ağırlığıyla ayrışır.  
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[1471] 
5 

 olup hem tanımlananı hem de başkalarını kuşatır. Çünkü yetkin-
lik, türün zâtı veya sıfatı bakımdan kendisiyle tamamlandığı şeyden ibarettir. 
Türün zâtı açısından tamamlandığı şeye “ilk yetkinlik” ve “türleştirici” denir. 
Buna örnek, divanın sûretidir. Bu sûret, divanın yapıldığı ahşabın yetkinliği-
dir, zira divan kendinde ancak onunla tamamlanır. Türün sıfatı bakımından 10 

tamamlandığı şey ise aklık gibidir. Zira aklık, ak cismin yetkinliğidir ve ak 
cisim sıfatı bakımından ancak onunla yetkinleşir. Yetkinliğin bu kısmına 
“ikinci yetkinlik” denir.  türün kendinde meydana geli-
şinden sonra oluşan  tanımın  
türlerin kendiliklerinde meydana gelişinin uzantısı olan  ve başka 15 

sıfatlar  türü meydana getiren 
 yani onları türleştiren şey tanımın 

 cisimlerin sûretleri 
 Çünkü bunların sûretlerine nefis denmez. 

 sûretleri 20 

 Aynı şekilde madenlerin sûretleri de tanımın 
dışında kalır. Dolayısıyla “organik” lafzını tarifteki birinci yetkinliğin sıfatı 
yapıp “organik yetkinlik” anlamına gelecek şekilde okumak mümkündür. Yine 
“organik” sözünü, cismin sıfatı yapıp “alet içeren bir cisim” anlamına gelecek 
şekilde okumak da mümkündür. Bu daha açıktır. Her iki takdirde de “orga-25 

nik” sözüyle kastedilen yalnızca cismin birbirinden farklı parçaları içermesi 
değil, bunun yanı sıra beslenme, büyüme ve başka güçleri de içermesidir. 
Çünkü nefsin doğrudan araçları, güçler ve güçler aracılığıyla da organlardır.  

[1472] 
 Çünkü  30 

birinci yetkinlik, divan ve sandık örneğinde olduğu gibi, insan yapısıyla 
meydana gelen yapay bir yetkinlik olabileceği gibi insan yapmasının  
hiçbir katkısının bulunmadığı doğal bir yetkinlik de olabilir.  
İmâm Râzî şöyle demiştir: “Sonrakilerden biri ‘doğal’ sözünü ‘nefis,  
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organik cismin ilk ve doğal yetkinliğidir’ diyerek birinci yetkinliğin sıfatı 
yapmış ve birinci yetkinliğin, eserlerin ilkeleri olan güçlerde olduğu gibi, 
bazen doğal olduğunu, bazen de yapay oluşturmalarda olduğu gibi doğal 
olmadığını iddia etmiştir.” Bu açıklama daha anlaşılırdır. 

5 

 Yani “beslenen ve büyüyen olması bakımın-
dan” sözü, bitkisel nefsin, sözü edilen cismin mutlak olarak değil, söylenen 
açıdan ilk yetkinliği olduğuna delâlet etmektedir. Dolayısıyla da hayvânî ve 
insânî nefis gibi bu açıdan cisme eklenmeyen her yetkinlik tanımın dışında 
kalmaktadır. 10 

[1473] nefistir.

[1474] nefistir.
 Yukarıda yapılan 

açıklamalar sayesinde bu iki tanımdaki kayıtların anlamları açığa çıktı. 15 

[1475] Bu tarifler, üç nefisten her birini müstakil olarak tarif ettiğimizde 
böyledir.  söylediklerimizin hepsini kuşatacak şekilde 

 Kuşkusuz bu terdîd, 20 

tarif edilenin kısımlarına raci ve onları kuşatmaktadır. Tahkik ise şudur: Bu 
tarif, veciz ifade edilmiş olmakla birlikte anlam bakımından o kısımlara ait 
üç tariftir.  

[1476] Terdîd yoluyla zikredilen bu 
 onları kuşatan  de 25 

şöyle denir: Nefis, doğal, organik ve bilkuvve hayat sahibi cismin ilk yetkin-
liğidir. Bu tarifteki “organik” lafzı, unsurların ve madenlerin sûretlerinden 
sakınmak içindir. Çünkü bunlar, her ne kadar doğal cisimlerin ilk yetkinlikleri 
olsa da, daha önce belirtildiği gibi organik değildir. Yine her feleğin bir nefsi 
olduğunu düşünenlere göre bu sözle feleklerin nefisleri de tarifin dışında kal-30 

maktadır. Ancak yalnızca küllî feleklerin nefisleri olduğunu ve dışmerkezli ve 
episkl gibi cüzî feleklerin onların araçları mesabesinde bulunduğunu düşünen-
lere göre “organik” lafzıyla feleklerin nefsi tarifin dışında kalmamaktadır.  
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Bu nedenle feleklerin nefislerinin her iki görüşe göre de tarifin dışında kal-
ması için son kayda ihtiyaç duyulmuştur. Zira feleklerin nefisleri her ne 
kadar doğal ve organik cisimlerin ilk yetkinlikleri olsa da onlardan bilkuvve 
hayat fiilleri sudur etmez, aksine onlardan daima söz gelişi iradi hareket gibi 
hayat fiilleri sudur eder. Oysa hayvan nefisleri böyle değildir. Çünkü onların 5 

fiilleri bazen bilkuvve olur, zira hayvan daima beslenme, büyüme, benzerini  
doğurma, idrak ve hareket halinde değildir. Aksine bu fiillerden her biri 
onda bazen bilkuvve olur. Tümelleri akletme ve görüşleri çıkarsamaya kıyas-
la insan nefislerinin hali de böyledir. Kendilerinden sudûr eden fiillere kıyas-
la bitki nefislerinin durumu da böyledir. Dolayısıyla “hayat sahibi” sözünün 10 

anlamı, ondan hayat fiillerinin bir kısmının sudûr etmesi iken “bilkuvve” 
sözünün anlamı, bu sudûrun daima bilfiil olmamasıdır. İmâm Râzî bu  
ikisini “yani büyümeyle yaşama ve beslenmeyle varlığını sürdürme  
özelliğine sahiptir ve bazen duyumsama ve hareket ettirmeyle yaşar” sözüyle 
açıklamıştır.  15 

 

[1477] 
 duyu, hareket, 

beslenme, büyüme ve benzerini doğurmadan  fiillerin onlar-
dan çıkışının  bütün cisimler arasındaki  20 

o eserler, cisimsellikte bu cisimlere ortak olan diğer cisimlerden 
 eserler, söz konusu cisimlerdeki 

 Bu ilkeler cisim değildir, aksi halde sözü bunlara 
getiririz, aksine o ilkeler, cisimlerle ilişkili güçlerdir. 

 üç açıdan değerlendirilir ve bu açılardan isimler alır. 25 

Buna göre nefis, sözü edilen 
 ve tamamlanan 

  

[1478] 
 ve yerleşen 30 

 Zira düşünen nefis, soyuttur. Dolayısıyla  
sûret ismi onu yalnızca bedenle ilişkili olması ve varlığından önce  
imkânının bedende bulunması bakımından mecazi olarak kuşatır.  
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 kendinde soyut olmasına rağmen 
 şehirde bulunmasa bile yönetim ve etkinlik bakımından 

 Zira tür ve cins arasında 
yükleme mümkün iken sûret ve madde arasında yükleme yoktur. Kuşkusuz 5 

cinse daha yakın olana nispet edilenin onun yerine konulması, daha yakın 
olmayana nispet edilenin konulmasından evlâdır.  nefsin yetkinlik ola-
rak tarifi daha uygun olmasın ki! 

 Buna göre yetkinlikle türe delâlet edildiğinde 
zımnen maddeye de delâlet edilmiştir. Oysa sûretle maddeye delâlet edildi-10 

ğinde böyle olmaz. Çünkü o takdirde türe delâlet yoktur. Dolayısıyla birinci 
delâlet, ikinciden daha yetkindir.  

[1479]  nefsin yetkinlikle tarifi 
 Yani kuvve lafzı, eşadlılıkla iki 

anlama söylenir. Birincisi fiil gücü, ikincisi edilgi gücüdür. Nefsin idrak 15 

gücü vardır ki bu, edilgiseldir. Yine nefsin hareket ettirme gücü vardır ki bu, 
etkiseldir. Bunların birinin dikkate alınması, diğerinin dikkate alınmasından 
evlâ değildir. Her ikisinin birlikte dikkate alınması da doğru değildir. Zira 
bu durumda tanım bozulur. Oysa “yetkinlik” lafzı böyle değildir, zira o tek 
bir anlamda her ikisini de içermektedir. Dolayısıyla onda herhangi bir sakın-20 

ca yoktur. 
 tarif edilen  Dolayısıyla kuvvenin nefsi tarifi 

sadece bu yöndendir.  nefsin eserlerine kaynaklık eden 
türsel 

 Şüphesiz şeyin bütün yönlerinden tarifi, 25 

bir kısım yönleriyle tarifinden evlâdır.  

[1480]  İnsan gibi  soyut ve bedene 
yerleşmemiş olmakla 

 Öyle ki bu ilişki kopsa veya dikkate 
alınmasa nefis adı onu yalnızca eşadlılıkla kuşatır. Böylesi durumda ona özgü 30 

isim akıldır.  ve cevheri  başkasıyla 
 ve ona izâfeti 

 nefsin izâfe edildiği  tarif edilmek istenen 
 35 
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[1481] Bunun açıklaması ’de geçen şu sözdür: 
Bazen şeyin zâtı ve cevheri bakımından bir adı ve başkasına izâfeti bakımın-
dan da başka bir adı bulunur. Başkasına izâfet bakımından ismin örneği, 
etkin, edilgin, baba ve oğul isimleridir. Bazen de şeyin yalnızca başkasına 
izâfetle adı bulunur. Mesela baş, el ve kanat isimleri böyledir. Biz, onların 5 

göreli olmaları bakımından isimleri yönünden tanımlarını yapmak istediği-
mizde onların cevherlerinin dışında olan şeyleri tanımlarında alırız. Çünkü 
bu şeyler, o tanımların ait olduğu isimler bakımından onların zâtîleridir.  

[1482]  Mutlak olarak nefis için zikrettikleri 
 Çünkü yukarıda geçtiği gibi feleklerin nefis-10 

leri yaygın olarak kabul edildiği gibi fiillerini araçlarla yapmıyorsa “organik” 
lafzıyla söz konusu tarifin dışına kalmaktadır; şayet bir grup düşünürün 
savunduğu gibi araçlarla yapıyorsa “bilkuvve hayat sahibidir” ifadesiyle tari-
fin dışına kalkmaktadır. Aynı şekilde birinci uyarıda söylediklerimizden elde 
edilen tanım da onları kuşatmamaktadır. 15 

 Çünkü onların fiilleri, tek bir tarzda olup farklılaşmaz. Onlar-
da gözlenen farklılıklar, her birinin hareketlerinin tek bir tarzda oluşmasına 
dayalıdır.  üç nefis türünü yani bitki, hayvan ve felek nefislerini beraber-
ce  nefis  yani fiillerin  20 

kendisinden çıktığı şeydir  unsursal  ve madensel sûret 
 Fiilin çıkışıyla birlikte 

 Sonuç olarak fiillerin çıkışıyla yetinmek, tanımın bidüziyeliği-
ni bozmakta; fiillerini farklılığını dikkate almak, felek nefislerini çıkarmakta; 
kasıt şartını koşmak ise bitki nefislerini çıkarmaktadır. Dolayısıyla bizde  25 

üç nefis türünü kuşatan doğru resim yoktur. Bu sebeple yersel ve göksel 
nefislere nefis denmesi yalnızca lafız ortaklığı bakımındandır. Bunlar yazarın 
söyledikleridir.  

[1483] İbn Sînâ ’da şöyle demektedir: Fiillerin iradeden  
yoksun tek bir tarzda olmaksızın çıkışının ilkesi olan her şeye 30 

biz nefis diyoruz. Bu anlam, bütün nefisler arasında ortaktır.  
Zira fiillerin ilkesi olup da söylenen durumlarla nitelenen şey  
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ya farklı fiillerin ilkesi olur ki bu, yersel nefis yani bitki ve hayvan nefsidir ya 
da bidüziye fiillerin ilkesi olur ama iradeden yoksun olmaz, bilakis irade 
sahibi olur ki bu da felek nefsidir. O halde üç nefis türünün tamamını kuşa-
tan bir resim biliyoruz demektir.  

5 

[1484] Yazar ilkin nefisleri, ikincileyin nefislerin güçlerini zikretmekte 
aşağıdan yukarı doğru çıkma yolunu izledi. Bu sebeple bitkisel nefisleri en 
başa aldı. İradesiz fiil yapana tabiat denmesine dayanarak 

 Bu güçlerde bütün bitki ve hayvanlar ortaktır. 
 Bu dört güç, kendilerine hizmet eden başka dört gücün hiz-10 

met ettiği güçlerdir. Hizmet edilen 
 ve zâtı açısından yetkinleştirilmesi  Fertten dola-

yı muhtaç olunan  Kıyas, büyüten güç 
adını vermektir, fakat kalıp uyumu gözetilmiş ve fiil, sebebe isnat edilmiştir.  

[1485] Ferdin yaşadığı sürece varlığını devam ettirebilmesi için gerekli 15 

olan 

 Böylece onun fiili üç şeyle tamamlanır. Birincisi karışı-
mın elde edilmesidir. Bu karışım, fiile yakın bilkuvve olup organa benzer. 
Bu işlev, bazen gıdanın bulunmaması esnasında veya çekme gücünün zayıflı-20 

ğı nedeniyle ihlal edilir. İkincisi yapıştırmadır. Bu meydana gelen şeyin, 
organa yapıştırılması ve onun bilfiil bir parçası haline getirilmesidir. Bu işlev, 
etin su toplamasında olduğu gibi bazen ihlal edilir. Çünkü ondaki gıda or-
gandan uzaktır ve bundan dolayı beden gevşer yani zayıflar. Üçüncüsü karı-
şımı yapıştırdıktan sonra kıvamına ve rengine varıncaya dek bütün yönler-25 

den organa benzer haline getirmektir. Bu işlev, abraşlık ve cüzzamda olduğu 
gibi bazen ihlal edilir.  

[1486]  beslenme gücünün işlevinin 
 Zira bu takdirde mizaç bozulur. 

 eserleri  Bazı nüshalarda cümle şöyledir: “Bazen 30 

beslenme gücünün işlevinin durduğu, ölüm zorunluluğuyla tespit edilir. 
Şöyle ki cisimsel güçler”. Kastedilen şudur: Ölüm zorunluluğu, onun dur-
duğuna da delâlet etmektedir. Ölüm, zorunlu olmuştur, zira garîzî yaşlık,  
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durma gerçekleştikten sonra azalır. Zira garîzî ve haricî sıcaklık ile nefsânî ve 
bedensel hareketler, onun çözündürülmesinde birbirlerine destek olur. Böy-
lece o, tamamıyla çözünür. Bu durumda kuruluk ve yabancı yaşlık baskın 
hale gelir ve tıpkı yağ bittiği ve su baskın geldiğinde kandilin sönmesi gibi, 
garîzî sıcaklık söner ve ölüm gerçekleşir.  5 

[1487] Ferdin yetkinliğine ulaşması için gerekli olan 

 Yani parçalar, bu güce sahip olan o ferdin doğasının 
gerektirdiği nispette söz konusu taraflardan artar. 

 Bu sınır, o fertteki büyümenin son sınırıdır.  onun fiili 10 

 Çünkü hastalık nedeniyle 
şişmek, doğal nispette değildir, aksine doğal akışın dışındadır. 

 Çünkü şişmanlık, tıpkı hastalıktan kaynaklanan şişme gibi, 
büyüme tamamlandıktan sonra da olabilir. Daha önce geçtiği üzere şişman-
lık, sadece iki tarafta olur; et ve et hükmünde olanlara mahsus olup kemik 15 

vb. asli organlarda olmaz.  

[1488] Büyümenin durmasının açıklaması 
 son derece  Bu durumda gıda onun 

parçaları arasına kolayca nüfuz eder.  ve 
nüfuz yavaş yavaş zorlaşır. 20 

 Organlar tamamıyla  uzamayı  Do-
layısıyla gıdanın onlara nüfuz etmesi düşünülemez.  büyüme gü-
cünün fiili  Acaba bu takdirde bütünüyle iptal mi ol-
makta yoksa zâtı devam etmekte midir bu hususta tereddüt vardır. Beslenme 
gücü, büyüme gücünün işlevine konu olacak şeyi hazırlayarak ona hizmet 25 

eder. Büyüme gücünün işlevine konu şey, çözünenler karşılığında gelen 
gıdadan arta kalanıdır. Gıda çözünen miktara eşit olduğu yahut ondan 
eksik kaldığında büyüme gücünün işlem alanı ortadan kalkmış demektir. 
Demişlerdir ki organlardaki beslenme mahiyet bakımından farklıdır. Çün-
kü kemiğin beslenme gücü, gıdayı kendi benzerine çevirir. Etin ve diğer 30 

organların beslenme gücü de böyledir. Eğer onların doğaları bir olsaydı 
fiilleri de bir olurdu.  

[1489] Hizmet edilen sadece 
 Bununla birlikte türün bekâsı, fert aracılığıyla ilk ikisine de muhtaçtır. 

 son hazımdan sonra,  35 
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tohumun ayrıldığı o şahsın 
 Hipokrat ve takipçilerinin düşündüğü gibi  

Zira onlar, meninin bütün organlardan çıktığını düşünürler. Buna göre 
kemikten onun benzeri ve etten onun benzeri çıkar. Buna göre meni hakikat 
bakımından farklılaşır ama imtizaç bakımından benzeşir. Zira duyu, o parça-5 

ları ayrıştıramaz. Aristoteles’e göre doğurma gücü iki şeyden ayrılmaz. Bu 
durumda doğan meni orada hakikatçe benzeşir. ’da şöyle 
denir: Doğurma gücü iki türdür. Birinci tür, erkek ve dişide meniyi doğurur; 
diğer tür ise menideki güçleri yani mizaçsal nitelikleri ayırır. Çünkü onun 
parçaları farklı mizaçlara sahiptir. Dolayısıyla onları, her bir organa göre 10 

karışımlara sokarak sinirlere özgü bir mizaç, aynı şekilde kemiğe, atardamar-
lara ve başkalarına özgü bir mizaç oluşturur. Bu, parçaları benzeşen veya 
karışımları benzeşen menidendir.  

[1490]  meni  bulunduğu esnada 
onda  hakikatçe farklı olan  veya menideki istidada 15 

, şekilleri ve miktarları  daha 
önce bilkuvve benzer iken   

[1491] Doğurma ve biçimlendirme güçlerine beslenme gücü hizmet 
eder. Bu açıktır. Büyüme gücü de bunlara hizmet eder. Büyüme gücünün 
hizmeti, organları büyütmesi ve onların kanallarını genişletmesiyle olur. 20 

Böylece organlar, doğurmaya elverişli biçime dönüşürler. Bundan dolayı 
meni ancak organların büyümesinden sonra oluşur.  

[1492]  Yazar, başka dört gücün 
yukarıda sayılan dört gücün tamamına hizmet ettiğini söyledi, çünkü onlar 
büyümeye hizmet eden beslenmeye hizmet etmekte ve büyüme ile beslenme 25 

ise yukarıda belirtildiği gibi kalan ikisine hizmet etmektedir. 
 gıdayı  beş 

  

[1493] 
 onun hareketi bilakis ağır olduğu için 30 

sadece aşağı doğru hareket etmesi gerekirdi. 
tam bir şekilde gıdayı ve bu takdirde onun 

hareketi yukarı doğrudur. 
dolayısıyla onun iradesi bulunduğu 

düşünülemez. 35 

 beslenenin 
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 çiğnemek için  gıda 
 ve içeri çekilmektedir. Şu halde o hareketin zorlamalı olması 

gerekir. Bu durumda da onun bir zorlayıcısı olmalıdır. Bu zorlayıcı ya yuka-
rıdan itmektedir ya da aşağıdan çekmektedir. Birinci durumda hayvanın onu 
kendi ihtiyarıyla ittiği söylenecektir ki bunun yanlışlığı açığa çıktı. İkinci 5 

durumda mide kendisindeki çekim gücüyle gıdayı çekecektir. İşte amaçladı-
ğımız da budur.  

[1494] 
 bir şey 

 doğal olarak tatlıyı sevmesinden dolayı 10 

 bir ilaç 

  

[1495]  yemek borusu kısa 
 beslenme esnasında, 15 

geniş olduğu için ağzıyla karşılaşacak kadar  Bunun yegane nedeni, 
onun gıdayı çekme arzusudur. İşte bu üç durum, midede bir çekme gücü 
olduğunu göstermektedir.  

[1496]  kesilmesinden hemen 
20 

 içine  Bazıları rahme 
meniyi arzulayan hayvan adını vermiştir. Bu durum rahimde çekme gü-
cünün bulunduğunu göstermektedir.  

[1497]   
Bu fazlalıklar, balgam, safta ve sevdâdır.  bu karışık şeyler 25 

 ona  
uygun  ayrışma ve her bir rutubetin  
başlı başına bir organa daima veya çoğunlukla dökülmesi 

 Bu, bütün organlarda çekme gücünün bulunduğunu gösteren  
açık bir delildir.  30 
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[1498] Hizmet eden dört güçten 
 organın 

 gıdaların organların 
 gerektiren gücü   

[1499] ’da şöyle denilmektedir: “Hazım gücüne gelin-5 

ce o, çekme gücünün çektiğini veya tutma gücünün tuttuğunu onda başkala-
şım meydana getiren gücün etkisine hazır bir kıvama ve bilfiil beslemeye 
dönüşmeye elverişli bir mizaca dönüştürür.” İmâm Râzî şöyle demiştir: “Bu 
söz, hazım gücünün beslenme gücünden başka bir güç oluşu hakkında bir 
nastır. Onun beslenme gücünü, hazım gücünün de aralarında bulunduğu 10 

dört gücün hizmet ettiği güç yapması da bunu desteklemektedir. Öyleyse 
farktan bahsedelim. Bu amaçla deriz ki bir organın çekme gücü, bir miktar 
kanı çektiği ve tutma gücü de onu tuttuğunda kanın türsel bir sûreti vardır; 
kan organa benzer hale geldiğinde onun bu türsel sûreti ortadan kalkar ve 
başka bir organsal sûret meydana gelir. Demek ki orada organ sûretinin 15 

oluşu ve kan sûretinin bozuluşu vardır. Bu ikisi orada pişirme olduğunda 
meydana gelirler. Pişirme sayesinde ilki ortadan kalkıp diğeri meydana gelin-
ceye dek maddenin kan sûretine istidadının azalmasına ve organın sûretine 
istidadının artmasına sebep olur. O halde burada iki durum vardır. Birincisi 
öncedir. Bu, organsal sûreti kabul istidadının artmasıdır. Diğeri ise sonradır. 20 

Bu, söz konusu sûretin meydana gelmesidir. İşte birinci durum, hazım gü-
cünün fiili, ikinci durum ise beslenme gücünün fiilidir.” Yazarın şu sözünün 
anlamı budur: Hazım gücünün fiili olan 

 gerçekleşen 
 yani organsal sûre-25 

tin meydana gelişidir. 

[1500] Sonra İmâm Râzî, buna ilk olarak yazarın şu sözüyle işaret ettiği 
hususla itiraz etmiştir: 

 ’deki açıklamaya göre bu-
nun takrîri şöyledir: Hazım gücü, gıdayı nitelik bakımından organın sûretine 30 

benzer sûrete doğru hareket ettirir. Bir şeyi başka bir şeye doğru hareket ettiren 
her şey, onu o başka şeye ulaştırandır. Dolayısıyla iki fiili yapan, aynı güçtür. 
Bu kıyasın küçük önermesi açıktır. Çünkü hazmın anlamı, gıdanın sûretinden 
organın sûretine doğru hareket ettirmekten ibarettir. Büyük önerme  
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de açıktır. Çünkü bir şeyi başka bir şeye doğru hareket ettirildiğinde hareket 
edenin yöneldiği şey, hareket ettiren şeyin gayesidir. Gaye olmasının anlamı, 
asli maksadın o şeyi yapmak olmasıdır. İbn Sînâ da bunu itiraf etmiştir. 
Çünkü her iki hareket arasında sükûn bulunduğuna delil getirerek şöyle 
demiştir: “Bir sınıra ulaşan şeyin, ona ulaştıran mevcut bir illet olmadan 5 

ulaşmış olması imkânsızdır. Bu illetin de ilk duruşu ortadan kaldıran illetten 
başka bir şey olması imkânsızdır.” Bu, İbn Sînâ’nın sözüdür. Bu söz şunu 
gerektirir: Kan sûretini izale eden şey hazım gücü olunca, organ sûretine 
ulaştıran şeyin de hazım gücü olması gerekir. O da beslenme gücüdür, baş-
kası değil.  10 

[1501] İmâm Râzî ikinci olarak yazarın şu sözde söylediğiyle itiraz et-
miştir:  maddeyi sûretin feyzine 

 Maddeye 
 pişirme ve olgunlaştırmasıyla 

 maddeyi 15 

 Bu istidatları veren  güç, 
 Çünkü hazırlama tamamlandığı ve istidat yetkinleştiğinde sûret 

feyzeder ve beslenme tamamlanır. Öyleyse hazım gücü ile beslenme gücü 
arasında hiçbir fark yoktur.  hiçbir kitabında hiz-
metkârlar adını verdiğimiz bu dört gücün dışında  20 

[1502]  –doğrusu, ’de belirtildiğine göre  
el-Mesîhî-  ve bu  saymıştır.  
En açık ifadesi “hazım gücünü beslenmeden saymıştır” demektir. Çünkü  
o, ’nin “güçler, fiiller ve ruhlar” başlıklı bölümünde şöyle demiş-
tir: “Beslenme dörttür: Çekme, tutma ve hazım. Hazım gücü, gıdayı değişti-25 

rip onu beslenen organa benzer hale getiren güçtür. Dördüncüsü ise itme 
gücüdür.”  

[1503]  gıda iki cevherden bileşiktir. Birincisi, beslenene benzeme-
ye elverişli olan; ikincisi de buna elverişli olmayandır.   
daha önce geçtiği üzere 30 

 benzemeye elverişli olmayan  gıdayı 

 Kalını inceltmesinin nedeni onun atılmasını sağlamaktır.  
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İnceyi kalınlaştırmasının nedeni şudur: Organın kursu, bazen inceliğinden 
dolayı gıdayı emer ve dolayısıyla organda emilmiş olan o parçalar atılmaz. 
Kalınlaştırıldığında ise organ onu emmez ve tamamıyla atılır. Yapışkanı 
parçalamasına gelince yapışkan organa yapışır ve parçalanmadığı sürece atıl-
maz. Hazım gücü hazırlama işini 5 

 sıvı 
 Kendisinin yapmasına örnek, şahindir. Şahinin sıcaklığı kendisine 

gelen gıdayı herhangi bir suya gerek kalmadan eritir. Bir diğer örnek yılan-
dır. Yılan bazen toprak yer ve herhangi bir sudan yardım almaksızın onu 
sıvıya çevirir. Yine deve de böyledir. Çünkü deve günlerce hiç su içmeden 10 

kuru bitki yer. Bir sıvı karıştırarak yapmasına örnek ise insanın kendisi ve 
pek çok hayvandır.  

[1504]  hazım gücünün fiili olan  

15 

 Öyle ki ağız ve mide adeta uzun 
boynu ve yuvarlak başı olan kabağın iç yüzeyinin yolu üzerindeki tek bir 
yüzey gibidirler. 

 ve tükürükle karıştırılmış öğütülmüş buğdayın 
 Bu, onun keyfiyetinin çiğnemeyle dönüştüğünü gösterir.  20 

[1505]  sıvı hale geldikten sonra 
 

Kesif kısmın latifle karışık olarak atıldığı  ince, 
 Bu kanalların boşlukları, 

karaciğer ve midenin sonunu birleştirir. Bütün bağırsaklar  De-25 

mişlerdir ki sıvı hale gelmiş gıda, masarikaya itildiğinde karaciğerin kapısı adı 
verilen damara gelir. Bu damar büyük bir damar olup iki ucunun her biri, pek 
çok ince dala ayrılır. Dış ucunun dallarının ağızları, masarikanın ağızlarına 
bitişiktir; diğer ucunun dalları ise dallanma ve bölünme bakımından son derece 
küçülür, ufalır, incelir ve hiçbir parçası bu damarın dallarından yoksun kalma-30 

yacak şekilde karaciğere nüfuz eder. Onlardaki sıvının latifi nüfuz ettiğinde 
karaciğerin bütünü o sıvının bütünüyle karşılaşır.  tam 
bir şekilde , sıvı haline gelir  türemiş olan  orada birbirin-
den  yani ondaki parçalardan latif ve 
ateşsel olanlar, diğer deyişle sıcak ve kuru parçalar   35 
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ve yanmaya meyleder. Onun pişme sınırını aşanlar 
 gıdanın diğer parçalarının 

 Zira daha önce belirtildiği gibi keskinlik, aşırı sıcak-
lıktan kaynaklanır ve onun taşıyıcısı latif cisimdir. Demişlerdir ki safranın 
doğalı kanın köpüğüdür. Bunun fâil sebebi, mutedil sıcaklıktır. Onlar ara-5 

sında yananlara gelince onun fâili, şiddetli derecedeki ateşsel sıcaklıktır.  
 yani kendisinde soğukluk ve kuruluk bulunanlar, 

 gıda parçalarına 
 Demişlerdir ki doğal sevdâ, kanın tortusudur ve onun tadı, 10 

tatlılık ile kekrelik arasındadır. Sevdânın, mide ağzına onu uyarmak ve  
açlığa dikkate çekmek için gelen kısmı ekşi ve buruktur. Bunun fâil sebebi, 
mutedil sıcaklıktır. Bundan yananların fâil sebebi ise itidalin ötesine  
geçen sıcaklıktır. Sevdânın maddî sebebi, aşırı sert ve az nemli gıdalardır. 
Köpük ve tortu 15 

 yani tatlılığa meyillidir. Dolayısıyla da geçen iki 
acıya kıyasla tatlıdır.  yani çiğ olup tam bir şekilde 
pişmemiştir. 

 çünkü o, olgunlaşmamış kandır. 
 çünkü bu durumda 20 

kana daha yakın olur.  

[1506] 

 organların 
 doğal olmayan başka karışımlardan  veya ona dışa-25 

rıdan gelen yabancı bir rutubetin 
 Burada 

 Şayet onların ayrıntısı öğrenmek istersen tıp kitaplarına 
müracaat et.  

[1507] aşama  karaciğerde doğduktan 30 

sonra onun dışbükey tarafından biten ve ecvef/boşluk adı verilen damara yöne-
lir. Bu damar, karaciğerin içbükeyinden biten ve kapı adı verilen damarın karşı-
sındadır. Sonra karışımlar ecveften dallanan 
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 karışımlar karaciğerde olduğundan daha üstün bir şekilde tam  
olarak hazmedilir ve orada her 

 

[1508] 5 

 kanallardan 
 gıda  lifsel ve kılcal 

 beslenme gücü, 
süzülen 

10 

 Doğrusu ve ’ye uyumlu olan, 
daha önce söylediğimiz gibi şudur: Etin su toplaması, yapışmaya zarar verir; 
erime, organdan çözünen parçanın bedelini oluşturmaya zarar verir; abraş ve 15 

cüzam, kıvam ve mahiyet bakımından benzemeye zarar verir.  

 

[1509]  
Bu fazlalık, beslenen şeyin parçası haline gelmeye elverişli değildir ve bu 
sebeple atılmasına gerek duyulur. Midedeki  bağırsak-20 

lar yoluyla atılan  Karaciğerdeki  ki 
bu daha çoktur. Kalan ise dalak ve öd tarafından atılan 

 Damarlarda gerçekleşen 
 Yazar ’dekine 

ve tabipler arasındaki meşhur görüşe muhalefet ederek bevli üçüncü aşama-25 

nın fazlalığı yaptı.  yani 
meninin, gıdayı, beslenen şeyin bilfiil parçası hatta onun meniden oluşan asli 
organlarının bir parçası haline gelmeye hazırlayan son hazmın fazlalığı olma-
sından dolayı  veya 
diğer karışımların . Çünkü me-30 

ninin boşaltılması, meniden doğan asli organların cevherinde zayıflık bırakır. 
Oysa diğer karışımlar böyle değildir.  
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[1510] 

 Bu ifade, gıdanın dört anlamı olduğunu vehmettirmekte-
dir. İmâm Râzî’nin iki kitabındaki ifadesi ise şöyledir: “Gıda şeyin türüne 
dönüşerek onun çözünen kısmının yerine geçen şeydir. Ona gerçekleşmek 5 

için bitişmeden başka bir şeye ihtiyaç duymadığında gıda denirken beslenene 
benzeyerek onun bilfiil parçası haline geldiğinde de ona gıda denir.” Râzî’nin 
“ona gıda denir”  sözü hiç kuşkusuz önceki kısmın ayrıntısıdır. Eğer bu ifade 
önceki kısmın devamı olduğunu gösteren bir edatla başlasaydı daha açık 
olurdu. Hiç kimse gıdanın üç anlamı olduğu hususunda şaşkınlığa düşme-10 

miştir. Tabipler arasındaki  hayvana 
 Aksine bu, sorunludur, zira hiç kuşkusuz 

bitkiler suyu kendisine çekmekte ve o su, bitkinin parçası haline gelmekte-
dir. Aynı durum hayvanda niçin mümkün olmasın! 

[1511] Hizmetkar dört güçten 15 

 Bu sebeple en uygunu, yazarın, 
İmâm Râzî ve İbn Sînâ’nın yaptığı gibi bu gücü hazım gücünden önce zik-
retmesidir. Sanki yazar, bu gücü hazım gücünün açıklamasında kullandığı 
için ondan sonraya almıştır.  varlığını 

 Bu durumun nedeni, midenin 20 

dolması değildir. Çünkü  mide  kesinlikle 
 gıdayı kuşatır.  bu kuşatma 

 Dolayısıyla hazım güzel olmaz.  midenin zayıflamasıyla 
birlikte  sürekliliğin yavaşlamasıyla 

 Bu son ifade bazı nüshalarda bulunmaktadır. Onun 25 

anlamı İmâm Râzî’nin ’deki şu söylediğidir: “Biz bir 
hayvana içecekler ve çorbalar gibi yaş gıda verdiğimiz ve o vakitte onun kar-
nını yarıp baktığımızda onun midesinin bütün yönlerden o yaş gıdayı kuşat-
tığını görürüz.” Râzî şöyle demiştir: “O yaş gıdanın hiçbir parçasının dışarı 
taşması mümkün olmayacak şekilde kapağın örtüştüğünü görürüz. Şayet bir 30 

hayvan, kapağın alacağından daha büyük bir kemik yese o kemik geri itilir. 
İnme özelliğine sahip olan incenin inmediğini ve inme özelliğine sahip ol-
mayan kalının indiğini gördüğümüzde biliriz ki orada bir güç vardır ve bu 
güç bir şeyi değil de diğerini tutmaktadır.”  
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[1512] Bu gücün  var olduğunu ispat eden şey, 
 yani çocuğu ve onun farklı merhalelerini  

Eğer hamile, göbeğin altından fercin yanına kadar yarılsa ve rahim zarar 
görmeden açığa çıkarılsa rahmin, meyil girmesi mümkün olmayacak şekilde, 
bütün yönlerden toplandığı ve ağzının kapalı olduğu görülür. Eğer rahmin 5 

cevherinde onu tutan bir güç olmasaydı durum böyle olmazdı. Yine meninin 
kursu, doğası gereği, aşağı hareketi gerektirir. Eğer rahimde meniyi tutan bir 
güç olmasaydı meni durmazdı.  bu yolla tutma gücünün bütün 

 var olduğu ispat edilir. Zira organlar kendi gıdaları olan rutubet-
leri tutmaktadır.  10 

[1513] 

 Yani daha önce geçtiği üzere midedeki içecekler ve çorba-
lar gibi incelik ve ağırlığı birleştiren cismin, rahimdeki meninin ve organlar-
daki karışımların inme özelliğinde olduğu halde inmediğini ve daha önce 15 

geçtiği üzere hacmi büyük ama ağırlığı hafif kemikler gibi inme özelliğine 
sahip olmayan kalın ve hafifin indiğini gördüğümüzde biliriz ki mide, rahim 
ve organların her birinde bir tutma gücü vardır. 

[1514] Hizmetkar güçlerden 
 Birinci du-20 

rumda onun itmesiyle organın gıdayı çekmedeki çekim gücü belirginlik 
kazanır. İkinci durumda ise organlara gelen kan, üç karışımla karışıktır. Her 
bir organ, kendine uygun olanı alır ve kendine aykırı olanı iter. Şayet organ 
onu itmeseydi organların hiçbir kendini ifsat eden karışımlardan arınmış 
olamazdı. Yine  dışkı hapsedilmiş 25 

olduğu ve bağırsaklarda da rahatsız edici bir fazlalık bulunduğunda 
 ve diğer iç organlarının, fazlalığı itmek için, kendi yerle-

rinden  ve aşağı doğru hareket ettiğini  Öyle ki bazen iten 
hareketin gücünden dolayı doğru bağırsak, tıpkı basurda olduğu gibi, yerin-
den çıkar. Ayrıca  bu durumda 30 

 yukarı doğru  ve onunla birlikte bütün iç organla-
rın hareket etmesi  Aynı şekilde 

 da ona delâlet eder. Çünkü 
onların da bir iticisinin olması gerekir. 
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[1515]  zât bakımından 
 filozoflarının görüşüne göre 

 sözü edilen fiillerin  bizzat 
 daha önce  ve yanlışlığı 

 Dolayısıyla onun üzerine kurulan güçlerin çokluğu ve başkalığı 5 

da doğru olamaz.  onun doğruluğunu kabul etsek bile deriz ki 
 Zira birden çok alet ve 

kabil bulunması halinde birden birçok şeyin çıkabileceğinde görüş birliği 
vardır.  yani sözünü ettiğimiz meselede alet ve kabilin çok olmadığı 

 Şu halde orada yiyeceği bir aletle çeken, başka bir aletle 10 

tutan, üçüncü bir aletle hazmeden ve dördüncü bir aletle fazlalığı atan yal-
nızca bir güç olabilir. Bu güç, çözünen miktardan bazen daha çok bazen az 
bazen de ona eşit miktarda gıda gönderir. Dolayısıyla bu güçlerde yalnızca 
itibar bakımından farklılık vardır.  

[1516] Güçlerin çokluğu hakkında 15 

 durum kesinlikle  zira birbirini nefyeden iki şeyin  
tek bir zâtta bir araya gelmesi imkânsızdır”  organdaki  

 farklılığın, gücün zâtındaki zayıflık ve güçlülükten değil de 
 güçlerin 20 

özellikle de onların iddia ettiği şekliyle biçimlendirici gücün çürütülmesi 
hakkında şöyle deriz:  zeka ve doğruya 
meyilli olmak gibi  heva  
ehlinin  vehim aklına baskın çıkmayıp  

 bulunan farklı türden  25 

bitkilerden ve farklı hakikatteki hayvanlardan 
 ve mükemmel 

 öylesine yüksek dereceye ulaşan hayret verici  
kendinden sudûr ettiği farz edilen şeylerin   
veya bileşik  hayvanların 30 

, şekiller, ölçülü planlamalar ve uyumlu konumlar  rahimde 
 türsel  en doğru görüşe göre o sûretleri izleyerek  
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 meydana gelen ve feyzeden o 
şeylerde  hikmet ve  akıl-
lar  hikmet ve masla-
hatlardan  hayvanların organlarının, şekillerinin, miktarları-
nın ve konumlarının faydaları hususunda yazılan kitaplarda 5 

 Onlardan  bilinenlerden  Nite-
kim yetkin bir sezgi sahibi kimseye bu durum kapalı değildir.  

[1517] Yine söz konusu düşünen kimse 
 sözü 

edilen  fiiller,  bilgisi yetkin  şeylerin gizlilikleri ve gizlilerin-10 

den  fiillerin ardından geleceği düşünülen menfaatlere örtü-
şerek kusursuz şekilde gerçekleşen  kuşatıcı bilgisinden sonra 
dilediği her şeye gücü yeten  yüce 

 Yaratıcı’nın büyüklüğünü ve kemalini 
 Bunlardan biri şu âyettir: “O ki sizi rahimlerde  15 

dilediği gibi biçimlendirir”34. Bunu söz konusu bağlamda söylemesi, onun, 
kendisinden başkasına gidilen zorunlu bir bilgi olduğuna delâlet etmektedir. 
İşte bu, önünden ve ardından batılın gelmediği haktır. 

 ve şeyleri doğrudan doğruya O’na dayandırmakta –ki daha  
önce buna tekrar tekrar işaret edilmişti- büyük bir fayda vardır. Bu fayda ise 20 

35 Başlangıç sendendir ve 
dönüş de sanadır.  25 

 

[1518] ilk dört güce hizmet eden 
 

Çünkü hazım, gıdanın nitelik bakımından dönüştürülmesinden ibarettir. Bu ise 30 

ancak kalın parçaların ayrılması ve ince parçaların bir araya getirilmesiyle olur.  
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Bu ikisi de ancak mekânsal hareketle gerçekleşir. Dolayısıyla hazım gücünün 
fiili, iki hareketten oluşur. Birincisi niteliksel, ikincisi ise mekânsaldır.  
Çekme ve itmeden her biri, mekânsal harekettir. Tutma her ne kadar ken-
dinde bir hareket olmayıp hareketin engellenmesinden ibaretse de ancak 
kuşatma biçimine eğimli olan lifin hareket ettirmesiyle meydana gelir. Dola-5 

yısıyla onda da mekânsal bir hareket olmalıdır. Bu güçlerin fiillerinin ancak 
hareketle gerçekleştiği ortaya çıktı. Kuşkusuz soğukluk öldürücü ve uyuştu-
rucu olup doğrudan bu güçlerin hiçbirine yarar sağlamaz. Aksine bu güçler, 
fiilleri ve hareketleri için kendilerine yardım eden sıcaklığa muhtaçtırlar.  
O halde hazım gücü gibi hareketin daha çok olduğu gücün sıcaklığa ihtiyacı 10 

da daha çoktur. 

[1519]  Çünkü çekme gücü, mekânda ger-
çekleşen çok ve güçlü harekete muhtaçtır. Demişlerdir ki çekilme ya mıkna-
tısta olduğu gibi gücün etkisiyle gerçekleşir ya tulumdaki suyun çekilmesi 
gibi boşluk zorunluluğuyla gerçekleşir ya da kandilde olduğu gibi sıcaklıkla 15 

olur. Her ne kadar sonuncusu, gerçekte boşluk zorunluluğuna dönse de 
çekme gücüyle birlikte sıcaklık yardımı olduğunda çekme daha güçlü olur.  

[1520]  Çünkü onun fiili, salt tahrikten ibaret-
tir.  Zira daha önce geçtiği gibi tutma gücünün fiili 
ancak lifin tahrikiyle gerçekleşir. Fakat tutma gücünün gıdayı durdurma 20 

süresi, onun lifi hareket ettirme süresinden fazla olduğundan onun ihtiyacı 
daha azdır.  

[1521]  
Çünkü onun doğrudan fiili, tutma ve durdurmadır. Kuruluk ise bu hususta 
gerçekten faydalıdır.  Çünkü onun hareket ettirmeye 25 

ihtiyacı, âletinin parçalarını durdurmaya ihtiyacından daha fazladır. Onun 
kapatması ise kurulukladır ve bu sayede hareket ettirebilir. 

 Bunun nedeni şudur: İtme gücünün fiili de hareket ettirmedir. Kuru-
luk ise ruha ve âletine harekette zorunlu olan itimadı verir. Eğer ruhun veya 
âletinin cevherinde ıslaklık sebebiyle kendini salma bulunsaydı hareket zorla-30 

şırdı. Çekme gücündeki hareket ne kadar güçlü olursa onun kuruluğa ihtiya-
cı da o kadar çok olur.  
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[1522] 
 Bu ıslaklık; parçalama, birleştirme, pişirme ve olgunlaştırmada 

ona yardım eder. Soğukluk, bu güçlerin fiillerine doğrudan aykırı olmasına 
rağmen vasıtalı olarak tutma gücüne yardım eder. O, tutmaya elverişli ku-
şatma biçimine meyilli lifin hapsedilmesinde tutma gücüne yardım eder. 5 

Aynı şekilde itme gücüne de yardım eder. Şöyle ki itmeye yardım eden ha-
vanın çözünmesini engeller ve yine onu katılaştırır. Hava ne kadar kalın 
olursa o kadar yardımcı olur. Yine sıkan lifi toplar ve onu yoğunlaştırır, böy-
lece itmede daha güçlü olur.  

[1523] Şu halde söylenenlerden ortaya çıktı ki sıcaklık bütün güçlere 10 

yardım ederken soğukluk yalnızca tutma ve itmeye hizmet eder. Kuruluk, 
hazım gücünün dışındakilere hizmet ederken ıslaklık sadece hazım gücüne 
hizmet eder.  

[1524] 
15 

 ve gıdayı diğer organlara hazır hale getirme 
 Karaciğer ve diğer beslenme araçları gibi 

  

[1525] Fahreddîn er-Râzî ’de şöyle demektedir: 20 

“Bir kısım filozoflar demiştir ki bu dört güç midede katlanmış olarak bulu-
nur. Bunlardan birincisi, bedenin gıdasını dışarıdan mide boşluğuna çeken, 
orada tutan ve kan olmaya uygun hale dönüştüren ve onu karaciğere itendir. 
İkincisi özel olarak midenin gıdasını mideye çeker, gıdayı orada tutar, mide-
nin cevherine dönüştürür ve fazlalıkları mideden atar. Karaciğerde de durum 25 

böyledir. Zira kana dönüştürme, karaciğerin cevherine dönüştürmekten 
başka bir şeydir. Nitekim usareye dönüştürme de midenin cevherine dönüş-
türmekten başkadır. Bu ikincisi, dört parçasıyla, bedenin farklı cevherlere 
sahip bütün organlarında bulunur. Midede ve karaciğerde ise, ikincinin 
yanısıra, dört parçasıyla birinci de bulunur.” Sonra İmâm Râzî şöyle demiş-30 

tir: “Eğer bu doğruysa ağız, dil, yemek borusu, bağırsaklar, masarika denilen 
damarlar, kısaca bütün beslenme organları hakkında aynı şeyi söylemek 
gerekir.” 
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[1526]  bitkilerde bulunmayan 
 Çünkü hayvanın doğal 

güçlerde kendisine ortak olanlardan ayrışması bu iki güçle olmaktadır. 
 Dolayısıyla bunlar üç türden ibarettir.  5 

[1527] Yazar, idrak eden gücü, hareket eden güçten önce anlattı zira ha-
reket ettiren gücün hareket ettirmesi, ancak iradeyle olur. İrade ise idrake 
dayanır. Yine dış idrak gücünü, açıklığı nedeniyle iç idrak gücünden önce 
anlattı.   10 

 

[1528]  görme 
 Aslında üç meşhur görüş ileri sürmüşlerdir. Fakat 

üçüncüsü ikincisine yakın olduğundan yazar onun yanında zikretti ve bu 
ikisini tek bir görüş saydı.  15 

[1529]  ve onun doğa filozofu takipçilerinin 
 görme  renksiz olan ve bu nedenle de 

ardını gösteren  gözdeki  zarın 
 O sûretin nakşolduğu 

 başının  Bu koni mevhum olup hiçbir şekilde varlığa  20 

sahip değildir.  iken başı gözdedir. 
 yani görme, ışınların çıkmasıyla değil de söylenen şekilde nakşolmakla 

gerçekleştiğinden  uzaktakinden  Oysa gerçek-
te her ikisinin büyüklüğü eşittir hatta uzaklık ve yakınlık durumlarında gö-
rülen şeyler aynıdır. Bunun  görülenin yüzeyinin uzamasından  25 

ibaret olan  bir açıyı kuşatan iki doğru çizginin kendisinden 
çıktığı noktaya   
o noktada  ondan 

 o noktada  Nitekim 
selim fıtrat da buna tanıklık eder.  görülen şeydeki 30 

 Çünkü bu açı küçük olduğunda  
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zarın ona düşen parçası küçük olur. Bu sebeple de görülenin sûreti onda 
nakşolur. Böylece o, küçük görünür. Söz konusu açı büyük olduğunda ise 
zarın ona düşen parçası büyük olur. Bu sebeple görüşen şeyin sûreti ona 
resm olur ve böylece de büyük görünür.  

[1530] Mâlûmdur ki bu, ancak açı, bizim söylediğimiz gibi, görmenin 5 

mevzii yapıldığında doğrudur. Fakat ışınların çıkışı görüşünün gerektirdiği 
gibi görmenin mevzii, koninin tabanı yapılırsa cismin olduğu gibi görülmesi 
gerekir. İster ışınsal çizgiler dar bir açıdan çıksın ister dar olmayan bir açıdan 
çıksın fark etmez. Böyle demişlerdir.  

[1531] Ancak bu sorunludur. Çünkü görme, sadece koninin tabanıyla 10 

gerçekleşmemektedir. Tabanın yanı sıra koni başının da görmede katkısı var-
dır. Dolayısıyla koni başının incelik ve kalınlık bakımından farklılaşmasıyla 
görülenin durumu, küçüklük ve büyüklük bakımından değişir. Nitekim gör-
me onların iddia ettiği gibi nakşolmayla gerçekleşseydi görülenin durumu, 
yakınlık ve uzaklık sebebiyle küçüklük ve büyüklük bakımından farklılaşmaz-15 

dı. Fakat nakşolma, onların tasvir ettikleri üzere koni tevehhümünden kay-
naklandığından görülendeki farklılık da o ikisi bakımından belirebilmiştir. 

[1532] Şu delil birinci görüşün doğruluğuna delâlet eder: Gözünü dikip 
 ve gözünü kapatan 

 Öyle ki o kimse gözünü 20 

kapattıktan sonra Güneş’e bakıyormuş gibi olur. Aynı şekilde son derece 
yeşil bir bahçeye uzun süre dikkatle bakan kimsenin gözleri o yeşillikle öyle-
sine nitelenir ki başka bir renge baksa o rengi saf olarak göremez, bilakis 
yeşillikle karışık olarak görür yahut gözlerini kapatsa sanki o yeşilliğe bakı-
yormuş gibi onu bulur. Eğer görme görülenin sûretinin nakşolmasıyla olma-25 

saydı durum böyle olmazdı.  

[1533] Bu görüşün doğruluğunu gösteren delillerden biri de şudur: 
 idrakini açıklamak için  dış 

 algıladıkları şeyleri  bu şeyin 
 onların idrakinin 30 

 Dolayısıyla gözle duyumsamanın da göz-
den bir şeyin çıkıp da görülene ulaşması şeklinde olmaması gerekir, aksine 
bu idrakin nedeni, görülen şeyin sûretinin göze gelmesidir. Bu ise nakşolma 
görüşünün doğruluğuna ve ışınlar görüşünün yanlışlığına delâlet etmektedir.  
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[1534]  delile  de sizin söylediğiniz, gö-
rülen şeyin yakınlık ve uzaklığa bağlı olarak büyüklük ve küçüklük bakımın-
dan farklılık göstermesi durumu, onun daha büyük veya daha küçük parçaya 
nakşolmasından dolayı değil de  Zira onun bi-
linmemesi, olmamasını gerektirmez.  5 

[1535]  Güneş ve bahçe  zarda de-
ğil  Nitekim gözün kapatılması esnasında durum değişmemek-
tedir. Oysa bu durumda kesinlikle görme söz konusu değildir.  

[1536]  ve dik-
kate değer  gözün diğer duyulara kıyasından ibaret-10 

tir. Çünkü bu duyunun idrakinin, ondan idrak ettiği nesneye bir şey çıkma-
sıyla olması ama diğer dış duyuların böyle olmaması mümkündür.  

[1537] Nakşolma açıklamasını 
 bu görüşü delillendirmeye 

 miktar bakımından 15 

 görme, nakşolmanın kendisi olduğu veya nakşolma, görmede şart 
olduğu takdirde  şeyleri 

 Bu nokta da gözbebeğinin bulunduğu en küçük siyahlıktır. 
 

[1538] 20 

 büyük  küçükte  
 Cevapta söylediklerimizden   

Galen’in  söyledikleri,  zara nakşolan 
 Nitekim İlk Muallim’in sözünden 

sonrakilerinden vehmettiği ve ondan aktardığı görüş böyledir. 25 

 ve görülen şeyin dışta bulunan o  
şey olduğunu  Galen’in  söyledikleri  
Zira şeyin gölgesi her ne kadar onun olduğu gibi görülmesini gerektirse  
de bazen onunla eşit miktarda olmaz. Nakşolma görüşüne göre  sonuncu-
su   30 
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[1539] ’ta şöyle denilmektedir: “Sonrakiler İlk Muallim’in 
sözünü anlamayıp ondan onun görüşünü gereği gibi aktaramadılar. Bazen 
bu sûretler görmenin kendisidir dediler, bazen de hem görme hem de görü-
lendir ama dıştaki mevcut kesinlikle görülmez dediler. Sonra onlar bu hura-
felere taassupla tutundular ve muallimlerini, eleştirmenlerin eleştirilerine 5 

maruz bıraktılar. Onlar, iyi şairin kötü ravileri gibidir.”  

[1540] 

 Bu, matematikçilerin 
çoğunluğunun görüşüdür. Sonra onlar konu hakkında ihtilafa düşmüş ve üç 10 

görüş ileri sürmüşleridir. Birincisi: O koni musmattır. İkincisi koni, düz 
ışınsal çizgilerden oluşmaktadır. Bu çizgiler çok ince cisimler olup onların 
uçları, gözün merkezinde toplanmış ve görülen şeye doğru dağılarak uzan-
mıştır. Göz, o çizgilerin uçlarının düştüğü kısmı idrak ederken uçlar arasında 
kalan kısmı idrak etmez. Bundan dolayı göz, çok küçük parçaları göremez. 15 

Üçüncüsü: Gözden adeta tek bir düz çizgi halinde ışınsal ve ince bir cisim 
çıkar ve görülen şeyde sona erer. Sonra görülenin yüzeyinde enlemesine ve 
boylamasına son derece hızlı olarak hareket eder. Böylece o şey göz tarafın-
dan idrak edilir. Bunlar kendi görüşlerini şöyle delillendirmiştir: İnsan ayna-
da yüzünü gördüğünde bunun nedeni, onun sûretinin aynada nakşolması 20 

değildir. Aksi halde onun belirli bir yerine nakşolurdu ve görenin bulunduğu 
yönlerin değişmesiyle değişmezdi. Aksine onun nedeni şudur: Işınlar gözden 
çıkıp aynaya gider, sonra aynanın parlaklığı nedeniyle ondan yüze yansır. 
Nitekim yüz aynaya yaklaştığında onun sûretinin aynanın yüzeyine resm 
olduğu hayal edilirken ondan uzaklaştığında aynada derinleştiği vehmedilir. 25 

Oysa biz biliriz ki aynanın o miktarda derinliği yoktur. Burada üçüncü bir 
görüş daha vardır. Buna göre gözden ışınlar çıkmaz fakat onunla görülen şey 
arasındaki hava, ondaki ışınların niteliğiyle nitelenir ve bu, görmede araç 
olur. Bu görüş de ışınlara dayandığından, daha önce geçtiği gibi, ikinci görüş 
hükmündedir.  30 
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[1541]  Orada şiddetli 
 gözden çıkan 

5 

 Yazar hem bunun hem de üçüncü görüşün çürütülmesine şu 
sözüyle işaret etti. Yine 

 Yani bu 
nurun havayı ve felekleri yarmaya güç yetirip de Sâbit Yıldızlara ulaşması ve 10 

âlem küresinin yarısıyla bağlantı kurması imkânsızdır. Ayrıca onun gözünün 
nurunun, ikisi arasındakileri kendi niteliğine çevirebilmesi imkânsızdır. 

 kendi niteliğine 
 Durum böyle olunca ne onun Sâbit 15 

Yıldızlara uzanması ne de gözdeki ışınların, ikisi arasındakileri kendi cevhe-
rine dönüştürmesi düşünülebilir. O halde ışınlar görüşü ve ışının görmede 
aracılık ettiği düşüncesi mutlak olarak çürümüştür. 

[1542] İmâm Râzî ’de şöyle demiştir: “Bu ma-
kamdaki sözün özü şöyle dememizdir: Biz zorunlu olarak biliyoruz ki göz bu 20 

küçüklüğüyle ne âlem küresinin yarısını kendi niteliğine döndürebilir ne 
ondan, âlem küresinin yarısına bitişecek şeyler çıkabilir ne de ona âlem küre-
sinin yarısının sûreti girebilir. Şu halde bu söylediklerimizde birazcık düşü-
nüldüğünde üç görüşün açıkça yanlış olduğu görülür. Ben, insanlar arasında 
bu kadar meşhur olmasına ve insanların ortaklaşa kabul etmesine şaşıyo-25 

rum.” İmâm Râzî şöyle dedi: “Şöyle demek muhtemeldir: Görme özel bir 
şuurdur. Bu şuur, izafi bir durumdur. Buna göre duyu organı sağlam oldu-
ğu, diğer şartlar yerine geldiği ve engeller kalktığında gören kimsede gözün-
den hiçbir cisim çıkmaksızın veya ona herhangi bir sûret nakşolmaksızın bu 
izâfet meydana gelir. Dolayısıyla ışınlar veya nakşolma şıklarından birinin 30 

çürümesinden diğerinin doğruluğu gerekmez, çünkü bu ikisi çelişiğin iki 
tarafı değildir.”  
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[1543] 
 mesela hava gibi gören ile görülen arasında bulu-

nan 
  

Bu, ancak ışınların çıktığı görüşüne göre açıktır. Zira koninin yüzeyindeki 5 

ışınsal çizgiler, daha önce kitabın başında işaret edildiği gibi, görülenin iki 
ucuna doğrusal olarak nüfuz eder. Bu, aradaki şeffaf, kalınlık ve incelik ba-
kımından benzer/homojen olduğundadır. Eğer orada mesela göreni izleyenin 
hava ve görüleni izleyenin de su olacağı şekilde bir farklılık olduğu varsayılır-
sa o çizgiler suya ulaştığında eğilir ve koninin okuna meyleder, sonra görüle-10 

nin iki ucuna ulaşır. Böylece burada koni başının açısı, birinci durumdakin-
den daha büyük olur. Bundan dolayı görülen daha büyük görülür. Şayet 
varsayım tersine çevrilse çizgiler okun bulunduğu yönün tersine meyleder, 
bu sebeple daha küçük görünür. Nakşolma görüşüne göre ise orada ne bir 
koni ne de şeffafa doğrusal veya eğik olarak nüfuz eden düz çizgiler vardır. 15 

Bütün bunlar, salt tevehhüm ve sırf hayal yoluyla düşünülür. Dolayısıyla 
koni başının açısının durumu ile zarın onda bulunan parçası farklılaşır. Bu 
sebeple de görünen bir şey küçüklük ve büyüklük bakımından farklılaşır. 
Sonra ok yönüne veya aksi yöne eğilme, ancak 

 olur. 20 

 Bunu, yazarın çağdaşı 
ve optik sanatı muhakkiklerinden biri açıklamıştır. Buna göre gözsel vb. 
ışınlar, ayna ve su gibi parlak yüzeyden, görüş açısına yani ışınların açısına 
eşit bir açıyla karşısındakine yansır.  

[1544] Yansımayı şöyle tasvir edebiliriz: Gözbebeği A, suyun yüzeyi BC, 25 

suyun yüzeyinin görülen kısmı D, görülenin karşısındaki ise ona nispetle 
konumu, gözbebeğine nispetle konumu gibi olacak şekilde E olsun. Bu du-
rumda AD görülene nüfuz eden ışınsal çizgidir; ED yansıyan ışındır; ADB 
açısı, görülenin yüzeyine B tarafından düşen ışının açısıdır; EDC açısı, onun 
üzerine yansımanın açısıdır ve o, birinci açıya eşittir. Bu ikisi  30 
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eşit olunca ADCEDB açılarına da eşit olması gerekmiştir. ADE açısı ise 
nüfuz eden ışınların ve yansıyanın çizgileri arasında bulunur. Bazen bu açı, 
ortadan kalkar. Nitekim nüfuz eden açı, görülenin yüzeyine dikildiğinde 
durum böyledir. Bu takdirde yansıyan çizgi ona örtüşür.  

[1545] Eğilmenin tasviri ise şöyledir: E gözbebeği, AD de görülen  5 

olsun. Aradaki şeffaf cisim tek bir kıvamda olduğunda görülenin iki ucuna 
ulaşan şey, kırmızı düz çizgilerdir. Şeffaf cisim, görüleni izleyen cisim daha 
kalın olacak şekilde, farklı kıvamda olduğunda o ikisine ulaşan şey, istika-
metten koninin okuna doğru eğilmiş iki siyah çizgidir. Eğilme açısı, tıpkı 
BCA açısı gibi, düz ve eğik olarak varsayılmış halde, eğik çizgiden vehmedi-10 

len açıdır.  

[1546] Bahsettiğimiz  ışınların açısına eşit bir açıya eğilme ve yansı-
manın pek çok 

 bütünüyle kelâm  Üzümün öyle görül-15 

mesi, eğilmenin sonuçlarındandır. Çünkü iki siyah çizginin gözbebeğindeki 
açısı, iki kırmızı çizginin açısından daha büyüktür. Nitekim bu, birinci mev-
kıfın dördüncü mersadında geçmişti. Ağacın ters görünmesine gelince bu, 
ışınların ve yansımanın açılarının eşit oluşunun sonuçlarındandır. Burada 
ona gizlice işaret edelim: AB çizgisinin nehrin eni olduğunu, CB çizgisinin 20 

kıyıda duran ağaç olduğunu ve D’nin gözbebeği olduğunu farz ederiz. AB 
çizgisi üzerinde EF noktaları ve CB çizgisi üzerinde ise CT noktaları oldu-
ğunu farz ederiz. D’den biri F’ye diğeri E’ye doğru iki ışınsal çizgi çıktığında 
birincinin mesela T noktasına yansıması gerekir. Bu durumda ışınsal açı yani  
DEA açısı, yansıma açısı yani TEB açısı gibi olur. Diğer ışınsal çizginin ise  25 

C noktasına doğru yansıması gerekir. Bu durumda da DEA ışını ve CFB 
yansıması eşit olur. Öyle ki suyun yüzeyinden ağaca yansıyan çizgiler, cönk 
adı verilen hadba aletinin telleri gibi olur. Nitekim bu daha önce birinci 
mevkıfın dördüncü mersadında geçmişti. Bu durumda ağacın başına yansı-
yan çizgi, onun altına yansıyandan daha uzun olur. Oysa nefis,  30 
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ışınların doğrulamasına çıktığını görmeye alışkın olduğu için bu yansımanın 
farkına varamaz. Bu nedenle onun nezdinde ağacın başı suyun derinliğine 
daha fazla girer ve ağacın altına kadar böyledir. Dolayısıyla nefis, ağacı ters 
çevrilmiş, başı suyun yüzeyinden daha uzak ve epeyce suya batmış görür. 
Çizginin F’den T’ye ve E’den C’ye dönmesi mümkün değildir. Aksi halde 5 

DEA ışınsalı, TEB yansıması gibi olur. Oysa bu yansıma, RFE üçgeninin 
dışında olan CEB açısından daha küçüktür. Dolayısıyla DEA ışınsalı da bu 
dış açıdan daha küçüktür. Sonra deriz ki DFA açısı, sözü edilen gerekçeden 
ötürü, DEA açısından daha büyüktür. DEA açısı ise CEB açısına eşittir. 
Dolayısıyla DFA açısı, CEB açısından da büyüktür. Bu durumda DFA ve 10 

CEB açılarından her birinin diğerinden büyük olması gerekir. Oysa bu bir 
çelişkidir. Tek bir noktadan mesela KF’den ağaçtaki iki noktaya mesela CT 
noktalarına doğru iki çizginin yansımasının mümkün olmamasına gelince 
bunun nedeni, aynı şeye ait bütün ve parçanın eşit olmasını gerektirmesidir. 
Nitekim bu kapalı değildir.  15 

 

[1547] İşitme gücünün idraki daha önce geçtiği gibi 

 Sesi taşıyan hava, o sinire 20 

ulaştığı ve onu çaldığında oraya tevdi edilmiş güç sesi idrak eder. 
 

 

[1548] 
25 

 koklama gücü ile o  
cisim  havaya 

 Aradaki  bu gücün mahallinin  
yanına ulaşıncaya dek yavaş yavaş  Böylece 

 koklama gücü 30 

onu idrak eder. Şu durum bunu desteklemektedir: Koku sahibi ne  
kadar uzak olursa idrak eden koklama gücü de o kadar zayıf olur. Çünkü  
her bir hava parçası, yanındakinin kokusundan etkilenir. Kuşkusuz  
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etkilenenin niteliği, etkileyenin niteliğinden daha zayıftır. 
 az 

 daha önce sahip 
olduğu 

 Sen biliyorsun ki bu, koklamanın 5 

sadece birinci açıklamadaki gibi olduğunu geçersizleştirir ama onun bazen 
iki açıklamadan her birine göre bazen de biri yerine diğerine göre meydana 
geldiğini geçersizleştirmez. Nitekim muhakkiklerden biri böyle söylemiştir.  

[1549] 
 ve yayar. Aynı şekilde ovalama ve buharlaştırmadan her biri 10 

kokuları alevlendirir ve yayar.  ve gizler. 
Bu durum, koklamanın çözünmeyle gerçekleştiğini göstermektedir. 

[1550]  Söylediğinizi kabul etmiyoruz  sıcaklık ve 
benzerleri,  ve onunla koku sahibi arasındaki havaları 

 Yani koklama gücünü idrak etmeye ve kokuyla nitelenmeye 15 

hazırlar. Bu ise ya  ve havayı kokuyla nitelenmeye hazırla-
ması  ve onu koklamaya hazırlaması 

 

[1551]  Eğer ondan hiçbir şey 
ayrılmasaydı böyle olmazdı. 20 

[1552]  Elmanın solması çok koklamaktan değildir 
 Çünkü bu ikisi 

elmayı çözündürürler.  yayılması, 
 kokunun yayılmasıyla birlikte 

 Halbuki bu, kesinlikle yanlıştır.  25 

 

[1553]   
Bu güç, tatları, salya salgılayıcı denilen aletten kaynaklanan ve   
bütün 

 Dolayısıyla onun aracılığının, tat sahibinden bir kısım  30 

parçaların ona yayılması, sonra onun, dile batması ve böylece tatma duyusu-
nun, onun tadını algılaması şeklinde olması muhtemeldir. Bu takdirde  
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tatları taşıyan duyulurun duyumsayan güce ulaşmasını kolaylaştırmaktan 
başka o ıslaklığın hiçbir yararı yoktur. Ayrıca duyumsamanın, herhangi bir 
aracı olmaksızın duyulura dokunmakla olması ve onun aracılığının, o ıslaklı-
ğın herhangi bir karışma olmaksızın, tatlarla nitelenmesiyle olması muhte-
meldir. Bu takdirde gerçekte duyumsanan, vasıtasız duyumsanan ıslaklık 5 

olmaktadır. Salya  kendi halindeyken 
 cisimlerden tatma gücüne  ve böylece tatma 

gücü, tatları nasılsalar öyle idrak eder.  nitelenmek sûretiyle 
 yahut tadın taşıyıcısından bir kısım parçalar onlara karışırsa  

 aksine o tatla karışık olarak iletir.  salyaları 10 

iki şekilden biriyle değişen  safra 
acısının baskın geldiği  tatsız  tatlı 

 yani ona bir tat karıştığında tatları sağlıklı iletemediği 
aksine kendisine karışan tatla karışık olarak ilettiği için 

 Tat sahibi derken kastedilen mesela bal 15 

gibi tat sahibi olarak bilinen şeydir. Tatlar  ve onu 
taşıyan güçte 

 Duyunun verdiği ve tanıklık ettiği şey, onun 
 dokunma gücünün bulunduğu organda var olduğudur. 

 bulunduğu şeyde 20 

 başkasına tesir  Buna göre   
kendinde  başkasını  vehim,   
kendinde 

 

[1554]  mahallerinde var oldukları hiç şüphesiz bilinen 25 

 yanlışlığı açık  öncüllerindeki kusurları 
ortaya koyarak  Çünkü onun zorunlulukla 
çatışması, yanlışlığını göstermeye yeterlidir.  

 

[1555] 30 

 Kuşkusuz sinirler, derinin bütününe karışır ki onun saye-
sinde bedene gelen havanın yakıcı veya dondurucu oluşu anlaşılsın da  
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canlılığı sağlayan mizacın bozulmaması için ondan sakınılsın. 

 ilâhî 

 Bir diğer örnek, karaciğerdir. Çünkü keskin karışımlar onda doğar. Bir 5 

diğeri, dalaktır. Çünkü o, sevdâyı boşaltır. Bir diğer örnek akciğerdir. Çünkü 
o, kalbi ferahlatmak için daima hareket halindedir. Dolayısıyla bu organların 
hiçbirinde dokunma gücü yoktur, aksine maruz kalacakları hastalıkların idrak 
edilebilmesi için bunların zarlarında söz konusu güç vardır.  
olup onda dokunma gücü yoktur.  ve direğidir 10 

 Eğer onun dokunma gücü 
olsaydı yüklenmeden dolayı acı duyardı. Bazen denir ki kemiğin dokunma 
duyusu vardır ama onun duyumsamasında bir yavaşlık vardır. Bundan dola-
yı onun acıyı duyumsaması ancak son derece şiddetle duyumsadığında olur. 

 15 

[1556] 
 Bu dördü, zât bakımından birbirinden başkadır. 

 hükmeden,  hükmeden,  hükmeden 

 Gücü taşıyan 20 

araca yerleşmiş olan dokunma gücü birden çok olmakla birlikte gücü taşıyan 
 Dolayısıyla dokunma gücünün bedende akışı 

ve bedene yayılmış olması, onun tek bir güç olmasını gerektirmez. 
 Bu iki gücün bir 

mahalde birleşmesi mümkün olduğuna göre iki dokunma gücünün bir ma-25 

halde birleşmesi de mümkündür, çünkü bu ikisi mütemâsil değildir. 
 Dolayısıyla o dokunulur-

ları idrak etmek için dört veya beş farklı güç olmalıdır.  dokunu-
lurların çeşitliliğinden ötürü dokunma gücünü çeşitli güçler yaptıkları gibi 

  30 

[1557] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Onlar bu soruyu şöyle cevaplayabilir: 
Biz, bir zıtlık türüne hükmedenin başlı başına bir güç olduğunu olumladık 
ki zıtlığın iki ucunun farkına varılsın ve birbirinden ayrışsınlar. Kuşkusuz 
sıcaklık ve soğukluk arasında zıtlığın bir türü vardır ve bu tür, yaşlık ile ku-
ruluk arasındaki türden başkadır. Diğer dokunulanlar da böyledir.  35 
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Oysa tatlar böyle değildir. Zira tatlar çok olmasına rağmen aralarında bir 
tane zıtlık türü vardır. Dolayısıyla onlara bir güç yeterlidir.” Yazar zayıflığı 
açık olduğu için buna iltifat etmemiştir.  

[1558]  idrak etmesi için  
Çünkü dil ile tadılan şey arasında karşılıklı temas olmaksızın tatma idrakinin 5 

olması düşünülemez. Bundan tatma gücünün dokunma gücüyle bir olduğu 
vehmedilebileceğinden yazar, bu vehmi, şu sözüyle defetti: 

 sadece 
 daha önce geçtiği üzere onun yanı sıra salya ıslaklı-

ğının aracılığına ve karışımına ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla tatma ve dokun-10 

ma güçlerinin farklı olması gerekir. Nasıl olmaz ki! Tatma, gaye bakımından 
 hayatın devamını sağlayan  tatların 

  

[1559] Bunun özlü ifadesi şudur: Canlı dört unsurdan oluşmuştur. Do-15 

layısıyla onun sağlıklı oluşu, bu unsurların itidaliyle ve bozuluşu da unsurla-
rın bir kısmının diğerine baskın gelmesiyle olur. Şu halde canlıda mizacına 
aykırı ve onu itidalinden çıkaran şeyleri idrak etmesini sağlayan bir güç ol-
ması gerekir. İşte bu güç, zararlıyı defeden dokunma gücüdür. Nitekim can-
lıda menfaati çeken bir gücün de olması gerekir. Bu açıdan ikisi arasında bir 20 

zıtlık ve farklılık vardır. Bütün aykırı şeylerden sakınmak zorunlu olduğu 
ama bütün uygun şeyleri çekmek ise zorunlu olmadığından dokunma gücü 
bütün bedeni sarmıştır. Filozoflar şöyle demiştir: Altıncı bir gücün varlığı 
imkânsızdır. Çünkü doğa hayvanlık derecesinden daha üstteki bir dereceye 
ancak ve ancak birinci derecede bulunan şey yetkinleştikten sonra geçebilir. 25 

Eğer başka bir güç imkân dahilinde olsaydı insanda meydana gelirdi.  

[1560]  iki  üç türden ilk 
 

[1561]  idraklerinde 
 bu husustaki 30 

 İdrak ettiğini engelleme bakımından daha güçlü 
olan her şey, onu duyumsama bakımından da daha güçlüdür. Engellemedeki 
güçlülük ve zayıflık bakımından 

 Aleti daha kalın olan, daha güçlü bir şekilde engeller. Buna göre  
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duyumsaması  diğer 
duyuların aletlerinden 

 Bundan dolayı onunla uyumlu olanlar, daha çok haz verirken 5 

ona aykırı olanlar, daha çok acı verir.  

[1562]  Yani onları idrakte 
dış duyular ortaktır. Dolayısıyla onların duyumsanmasında başka güçlere 
ihtiyaç yoktur.  şekiller, 

 bir topluluğun düşündüğü gibi 10 

 başlı başına  bu şeyleri idrak edecek 
 Çünkü onlar farklı türlerdir.  

[1563]  
yani doğrudan kendileri duyulur olmayıp başka duyulura tâbi olarak  
duyulurdur. Dolayısıyla daha önce işaret ettiğimiz gibi onlarda başka bir 15 

güce ihtiyaç yoktur. Müstakil güce ihtiyaç, yalnızca bizzat duyulur olanda-
dır. Yazar onların bilaraz duyulur olduğunu şu sözüyle açıkladı: 

 Bunun ayrıntısı şöyle 
denmesidir: Göz büyüklük, sayı, konum, şekil, hareket, sükûn ve dokunula-
nı ışık ve renk vasıtasıyla duyumsar. Dokunma, bunların tamamını sıcaklık, 20 

soğukluk, katılık ve yumuşaklık vasıtasıyla idrak eder. Tatma, büyüklüğü 
çok tat almakla ve sayıyı muhtelif tatlar almakla idrak eder. Koklama sayıyı 
bir tür kıyasla idrak eder. Bu kıyas şunu bilmektir: Kokusu kesilen şey,  
kokusu ikincil olarak meydana gelen şeyden başkadır. Yine hareket ve 
sükûnu dokunma aracılığıyla zayıf bir şekilde idrak eder. İşitme ise büyüklü-25 

ğü idrak edemez ama büyük seslerin, çoğunlukla büyük cisimlerden oluşaca-
ğı yönden ona delâlet edildiği olur.  bir kısmının idrakinde 

 Mesela hareket ve sükûnun idrakinde böyledir. Çünkü 
hareket eden cismin, başka cisimlere nispetinin değişmesi gerekir. Söz gelişi 
o, daha önce uzak olduğu cisme yakınlaşır veya bunun tersi olur. Bu farklılı-30 

ğın duyumsanması, hareketli yönünden gerçekleştiğinde onun hareketli 
olduğu idraki meydana gelir. 

 gemi hızlı bir şekilde hareket ettiği ve kıyı sâkin olduğu 
halde   
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Zira o, geminin kıyıya nispetindeki farklılığın gemi yönünden olduğunun 
farkına varmayınca geminin hareket ettiğini fark edemeyip farklılığı kıyıya 
nispet etmiş ve bu nedenle de kıyının hareketli olduğunu vehmetmiştir. 
Daha önce koklama ve işitmenin sayı ve büyüklük hususunda akıldan yar-
dım aldığı geçmişti.  5 

[1564] Sonra yazar bilaraz duyulurun başka bir anlamına şu sözüyle işa-
ret etti: 

 
gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak  Oysa geçen 10 

şeyler böyle değildir. Çünkü onlar, dolaylı olarak duyumsanmaktadır. Şu 
halde her iki anlama da bilaraz duyulur denmesi eşadlılıkladır. Bu açıkla-
mayla İmâm Râzî’nin ’de söylediğinin cevabı çık-
maktadır: Bu şeyler bilaraz duyulur değildir, çünkü bilaraz duyulur gerçekte 
duyumsanmayan ama gerçek duyumsananla birlikte olandır.  15 

[1565] Eğer durumun hakikatini istiyorsan şu söylenenleri dinle: Sen 
söz gelişi aklığın doğrudan doğruya yüzeyle ve dolaylı olarak da cisimle kâim 
olduğunu duymamış mıydın? Hiç şüphesiz bunun anlamı, aklığın biri yü-
zeyle diğeri cisimle olmak üzere iki kıyamı vardır demek değildir.  
Aksine onun anlamı şudur: Aklığın tek bir kıyamı vardır ve bu kıyam, yü-20 

zeyledir. Fakat yüzey, cisimle kâim olduğundan bu kıyam, öncelikle ve doğ-
rudan yüzeye, ikincileyin ve dolaylı olarak da cisme nispet edilmiştir. Şeyin 
bizzat görülmesi ile bilaraz görülmesinin anlamını buna kıyasla. Buna göre 
biz, renk bizzat görülür dediğimizde bunun anlamı, görüşün başka bir şeyle 
ilgisi aracılığı olmaksızın onunla ilgili olmasıdır. Bu ise onun görülmesinin, 25 

ışığa taalluk eden başka bir görüş şartına bağlı oluşuna aykırı değildir.  
Dolayısıyla her ikisi de bizzat görülmektedir fakat birinin görülmesi diğeri-
nin görülmesi şartına bağlıdır. Miktar, renk vasıtasıyla bilaraz görülür  
dediğimizde ise bunun anlamı şudur: Orada tek bir görüş vardır ve bu  
görüş ilkin ve bizzat renge, ikincileyin ve bilaraz da miktara taalluk eder. 30 

Yazarın duyular arasında ortak olarak adlandırdığı diğer şeylerde de  
durum böyledir. Onlar kesinlikle tâbi olarak duyulurdurlar. Bir kimsenin 
Amr’ın babası oluşuna gelince bu özelliğe kesinlikle duyu taalluk etmez.  
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İnsanflı kimse kendisine döndüğünde o ikisi arasında zorunlu bir ayrım bulur 
ve şunu bilir: Söz gelişi miktarın duyuda bir inkişafı vardır ki bu inkişaf, baba-
lığa ait değildir. O halde bilaraz duyulurun iki anlamı arasındaki fark açığa 
çıkmış ve İmâm Râzî’nin söyledikleri defedilmiştir. Hatta deriz ki bu ismin 
birinci anlama söylenmesi daha önceliklidir. Nitekim yazar da diğer anlam 5 

hakkında “bazen” manasına gelecek “kad” edatı kullanarak buna işaret etmiştir.  

[1566] Yani ister müdrik olsun isterse idrakte yardımcı olsun iç idrakin 
tamamlanmasını sağlayan güçler   

 10 

[1567]  dış 
 Dış duyular, bu gücün casusları gibidir. 

 Bu güçler, nefsin idrakin-
deki aletleri olduğundan onlara “idrak eden güç” adı verildi.  

[1568]  ortak duyunun varlığını   15 

hepsi de kendisine resmolacak şekilde  tek  
 duyulurların bir kısmıyla diğeri hakkında olumlu yahut 

olumsuz hüküm vermemiz, mesela  
veya bu renkli olmadığına  nispete 

 yani hakkında hüküm verilen ile kendisiyle  20 

hüküm verileni  ki ikisi arasındaki nispeti düşünebilsin ve iki 
taraftan birini olumlasın. Dış güçlerden hiçbirisi böyle değildir. O halde bir 
iç güç olmalıdır.  

[1569] , dolayısıyla başka bir güce ihtiyaç yok-
tur” 25 

 Dolayısıyla akıl tikelleri idrak edemez. Bu sebeple akıl, 
onlar hakkında hüküm veremez. Aksine onların tamamını idrak eden ve 
aralarında hüküm veren cisimsel bir güç olmalıdır.  
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[1570] 

 Çünkü cisimsel güçlerin tümelleri idrak etmesi mümkün değil-
dir. Bu takdirde duyulur tikeller arasında hüküm veren, akıl olabilir. 

 yani ikisini idrak eden bir değilse  Delil şudur: 5 

Hüküm verende iki tarafın bulunması gerekir.  

[1571] Eğer şöyle denirse: “Hüküm veren, sizin de başta işaret ettiğiniz 
gibi, akıldır. Fakat duyulurların resimlerinin akılda resmolması imkânsızdır. 
Şu halde orada duyulurların hepsinin sûretlerinin resmolduğu cisimsel bir 
gücün bulunması gerekir ki tikellerin onda bulunması düşünülebilsin.” Buna 10 

şöyle cevap verilir: Akılda hazır olma, onların tek bir güçte toplanmasıyla 
olmak zorunda değildir, bilakis onların dış duyular gibi akla ait çeşitli alet-
lerde resmolması yeterli olabilir.  

[1572]  düz  
Çok  müdrik 15 

gücün  ikisinin böyle olması, 
ancak 

 Öyle ki o, mekânından ayrıldığında onu orada değil, 
sadece başka mekânda idrak eder.  söylenen şekilde 
gözden  düşünen  Zira 20 

düşünen nefsin miktarlı şeyle nitelenmesi imkânsızdır.  duyulurla-
rın sûretlerinin resmolduğu iç  

[1573] 
 Sizin “görme gücü, şeyi ancak o olması bakımından idrak 

eder” sözünüzü men ediyoruz. Çünkü bunun tümevarımdan başka  25 

hiçbir delili yoktur ve tümevarım da kesinlik bildirmez. Dolayısıyla biz deriz 
ki niçin cismin sûretinin görme gücünde bir mekâna nakşolması ve bu  
sûret o güçten silinmeden önce cismin sûretinin görme gücünde başka  
bir mekâna nakşolması ve iki sûret görme gücünde bir araya gelince görme-
nin, beraberce bu ikisini düz veya dairesel olarak uzanmış tek bir şeye ait tek 30 

bir sûret olarak algılaması mümkün olmasın! İbn Sînâ’nın gözün hareketi 
algıladığını kabul etmesi de bunu desteklemektedir. Göz, hareketi ancak  
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anlattığımız şekilde idrak edebilir. Ayrıca uzanımlı şeyin nefse nakşolması, 
sûretlerin nefse yerleşmesi, arazların mahalline yerleşmesi gibi olduğunda 
imkânsızdır. Oysa bu tartışmalıdır. Çünkü arazlar birbirlerine engel olurken 
sûretler olmaz. 

[1574] 5 

 Çünkü onlardan her biri, hiç kuşku duyulmayacak şekilde, duyulur 
sûretler görmekte ve işitilen sesler duymakta, bunlar ile başkalarını ayrıştır-
maktadır. Dolayısıyla o sûret ve seslerin bir varlığı bulunmalıdır. Çünkü salt 
yokluğun başkasından ayrıştırılması ve mevcut şeyleri gördüğümüz gibi gö-
rülmesi imkânsızdır.  onların varlığı, 10 

 “tikelleri ancak cisimsel güçler idrak edebilir” 
 aklî değildir. Ayrıca idrak eden, dış bir duyu da değil-

dir. Çünkü dış duyular uykuda işlevsiz kalmaktadır ve bazen bu sûretleri 
görenin iki gözü de kapalı olmaktadır. Şu halde onları idrak eden, iç bir 15 

duyudur.  

[1575] 
 ki nefis hem tümeli hem de tikeli idrak eder. 

Ayrıca miktarlı sûretlerin nefse resmolmasını, az önce öğrendiğin gerekçeden 
dolayı, kabul etmiyoruz.  20 

[1576] Ortak duyunun varlığını reddeden 
 Uyuyanın gördüğü gibi 

  

[1577] 
 imkânsız olan şey, büyüğün kendisinin küçüğe 25 

nakşolmasıdır.  

[1578]  kokuları, tatları, sesleri ve renkleri, 

 aynı şekilde  söylediklerimizden herhangi birini  
 ve düşünmüyoruz. 30 

 Çünkü her akıl sahibinin kendinden bildiği şeyi 
inkâr etmektedir.  
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[1579]  duyusal idrakte 
 Sizin söyledikleriniz buna delâlet etmez. 

 yani sizin delilinizin gerektirdiği gibi beynin cirminin sözü edi-
len duyumların aleti olmamasına  Çünkü biz hususta 
tartışmıyoruz. 5 

 

[1580]  duyulurlar, dış duyulardan gittiğinde 
 Dolayısıyla hayal, 

 Bir zamanda 
 ve kaybolan duyulurların sûretlerini 10 

korumasaydı  yani şeyin, önceki zamanda 
görülen şey olduğunun bilinmesi imkânsız olurdu  
Çünkü bu takdirde insan duyumsadığı her şeyi ikinci ve sonraki defalarda da 
aynen birinci defadaki gibi tanımaya gerek duyardı. Dolayısıyla da zararlı 
faydalıdan ve dost düşmandan ayrışmaz, dünya ve ahiret işi zarar görürdü.  15 

[1581] Hayalin varlığı  
 Dolayısıyla sûretleri idrak ve kabul eden güç yani 

ortak duyu, onları koruyan güç olan hayalden başkadır.  sizin 
tutunduğunuz şey,  Bu sö-
zün yanlışlığı ise daha önce geçmişti. Bu  çok açık 20 

bir şekilde,  Dolayısıyla kabul korumayla birlikte ol-
mak zorundadır.  duyulurları idrak edenin, onları koru-
yandan başka olması gerekecek şekilde  kesinlikle 

 

[1582]  daha önce geçtiği gibi duyulurlar hakkında 25 

 Çünkü hayal gücünün işi korumaktır. Kuşku-
suz hüküm vermeyen, hüküm verenden başkadır.  orada bir gü-
cün olması ve bu gücün  müm-
kündür. Dolayısıyla zât bakımından değil, sadece itibar bakımından başka 
olmaları gerekmektedir.  30 

[1583]  Duyulur tıpkı yanı-
mızda bulunan duyulurlar gibi   
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Nitekim duyulurlar bizim yanımızda olmadığında böyledir. Dolayısıyla iki 
güç zât bakımından başka olmalıdır.  sizin söylediğiniz görme 
farklılığının olup olmaması  
Şöyle ki sûretler tek bir güçte resmolur ve nefis bazen onlara yönelip onları 
görür bazen de onlardan yüz çevirip onları görmez.  5 

 

[1584]  duyulur sûretlerle ilgili 
 ondan kaçtığı tikel 

 ona meylettiği tikel  Kuşkusuz düşünen 
güçten başka bu anlamları idrak eden bir güç olmalıdır. Demişlerdir ki 10 

 

[1585] Bu açıklamaya şu eleştiri yönelir: İkisi arasındaki nispet, her ne 
kadar vehim gücünce idrak edilen tikel bir anlam olsa da onun iki tarafı 
duyulur olup ortak duyu tarafından idrak edilir. Oysa hüküm verenin, iki 
tarafı ve nispeti idrak etmesi gerekir ki onlar hakkında hüküm verebilsin. 15 

Dolayısıyla sözü edilen hüküm ne vehim gücüne ne de ortak duyuya ait 
olabilir.  

 

[1586] 
20 

 bunun ispatında 
 

 

[1587]  o sûretlerden çıkarılan tikel 
 Onun işlemi, bazen  bazen de 25 

 Bu işlemi 
diğer duyular ve güçler yapmamaktadır. Dolayısıyla başka bir güce aittir.  
kendi idrak ettiklerinin bir kısmını diğerine eklemek veya ondan ayırmak için 

 Nitekim vehim bu gücü 
mutlak olarak duyulurlarda kullandığında ona mütehayyile denir. Eğer “vehim  30 
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duyulur sûretleri idrak etmediği halde nasıl olur da bu gücü duyulur sûret-
lerde kullanır” denirse şöyle cevap verilir: İç güçler, karşılıklı aynalar gibidir, 
birinde resmolan diğerine yansır. Vehim gücü ise iç güçlerin sultanıdır. Bu 
sebeple hem kendi idrak ettiklerinde hem de kendi idraki için alet olanlarda 
işlem yapabilir. Hatta vehim,  akıl gücünün idrak ettikleri üzerinde dahi 5 

hükümranlık kurabilir ve bu şeylerde akıl gücüyle çekişir, aklın verdiği hü-
kümlerin aksine hükümler verir. Her kim ki vehmi akıl gücünün emrine 
verip ona itaat ettirirse büyük bir kazanç elde etmiş demektir.  

[1588]  beş iç 
 beş  Bu beş fiil, duyulurların idra-10 

ki, duyulurlarla ilgili olan tikel anlamların idraki, bu ikisinin korunması ve 
onlarda işlem yapılmasıdır. 

 bozukluğu  bu ilkenin doğruluğunu 
kabul etsek bile şöyle deriz:  
Bu durumda o fiiller söz konusu güçten alet ve şartların çokluğuna bağlı 15 

olarak çıkacaktır. Nitekim siz de başka yerlerde bunu mümkün gördünüz.  

[1589] 
 Bu karıncık, kendi içinde üç karıncığa ayrılır. Bu karıncıkların en büyü-

ğü birincisi, sonra üçüncüsüdür. İkinci ise birinci ve üçüncü arasında menfez 
gibi olup kurtçuk biçiminde ayrılmıştır.  birinci karın-20 

cığın  duyularca idrak edilen 
 Çünkü hayal, ortak 

duyunun idrak ettiği duyulurları koruyan hazinesidir. 
 Ortak duyu ve hayalin birinci karıncıktaki 

durumuna benzer şekilde 25 

 iki tarafın birin-
deki  duyulurlar  diğer tarafındaki  tikel anlamları  
yani birinci ve ikinci karıncıktaki sûret ve anlamlarda birleştirme ve ayırma 

  30 

[1590] Güvenilir kitaplardaki meşhur açıklama şöyledir: Mütehayyile 
kurtçuğun ön kısmında, vehim arka kısmında, hafıza ise son batındadır. 
Onun sonunda bu güçlerden hiçbiri yoktur. Çünkü orada duyulara karşı 
hiçbir koruyucu yok ki zarara yol açacak çarpışmaları çoğalsın.  



1111

 

 

 



1112  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

Bu güçlerin sözü edilen 
 güçlerin fiili 

 bu güçlerden 
 

5 

[1591] Bu sonuç, ikinci türün sonucu olup üçüncü bahistir. 
 ve birden çok oluşu  filozoflardan naklettiğimiz 

 bütün şeyleri salt iradesiyle doğrudan doğruya var eden 
 dayanmakta; 

 dayalıdır.  görüşlerin nakledilmesi esnasında 10 

 

[1592] 
 “Zeyd insandır” vb. sözlerimizde olduğu gibi 

 “Zeyd Amr değildir” vb. sözlerimizde olduğu gibi 
 Dolayısıyla hem tümelleri hem ister 15 

görülsün ister tahayyül edilsin duyulur tikellerin bütün türlerini hem de ister 
vehmedilsin ister hafızada bulunsun tikel anlamları idrak eden bir güç  
olması gerekir. Bu güç,36 görüş birliğiyle cisimsel olamaz. O halde bu güç, 
akıl gücüdür.  

[1593]  Hiç şüphesiz 3720 

 ve mâkulleri idrak ettiğimi  Bütün bunları 
idrak eden birdir ve bu da nefisten başkası değildir. 

[1594]  belirli bir  
yani insan,  yönetme fiillerini  tikel fiilleri yapma 
işinde kendisinden çıkan 25 

 o tümelin fertlerinden  tümel düşünce 
 Şu halde nefis 

tikelleri idrak etmektedir. ’de şöyle denilmektedir: 
“Nefis bir şahsın bedenini yönetmektedir. Şeyin bir şahsı o şahıs olması ba-
kımından yönetmesi ise ancak ve ancak onu, o olması bakımından bilmesiy-30 

le olabilir. Öyleyse nefis, tikel bedeni idrak etmektedir.”  
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[1595] Nefsin tikelleri bilmediğini düşünen 

 Diğer duyulurların 
idrakini  Zira hepsi, özel duyular tarafından gerçekleştirilir. 

 olup bedîhi olanla çatışmaktır. Dolayısıyla ona 5 

iltifat edilmez.  

[1596]  Bir gücün mahalli olan  ona nispet 
edilen  Eğer o organ bu fiili gerçekten yapmasaydı 
böyle olmazdı. Bu durum, dış duyularda açıktır. İç duyulara gelince bunlar-
da tıbbi tecrübelerden yardım alınır. Buna göre afet birinci karıncığın ön 10 

kısmında meydana geldiğinde önceden idrak edilmiş duyulurların tahayyülü 
değil, duyumsanın kendisi zarar görür. Afet birinci karıncığın arka kısmında 
meydana geldiğinde ise duyumsama değil, tahayyül zarar görür. Diğer iç 
güçlerde de durum böyledir.  

[1597]  Mesela belirli bir 15 

 idrakimizin  Bu sûret, belirli bir mik-
tar, belirli bir konum ve bu ikisinin gereği olan mekânla nitelenir. 

 yani  
soyut nefiste  Aksine onun cisimsel bir güçte resm 
olması gerekir. 20 

[1598]  Belirli bir miktardaki belirli bir  belirli  
bir konumdaki  belirli 

 

 

 25 

 Buna göre iki kanattan biri, kanatlı-
nın sağında diğeri ise solundadır.  tasavvur edilen bu şeyin resm olduğu 

 nefisten ibaret olan bu mahallin 
 Dolayı-30 

sıyla miktarsal bölünmeyi kabul etmez.  
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[1599]  Söylediği 
 Buna göre tikellerin 

sûretleri, o aletlerde resm olur ve nefis aletlerinde resm olanları mülahaza 
ettiği için onları idrak eder. Dolayısıyla nefsin bölünmesi gerekmeyeceği gibi 
belirli bir konum ve mekânda bulunması da gerekmez. Bu durumda fiilin 5 

afeti, idrak edenin değil aletin zarar görmesiyle vuku bulur ve gerçek anlam-
da idrak eden olmasalar bile idrakin o aletlere isnat edilmesi doğru olur. 
Hasmın şüpheleriyle çelişmeyen 

 delil getirene  zorunlu olarak bilinir ki 
 özel 10 

 Bu sayede güçlerin varlığı ve çoklu-
ğu ispatlanır ki varılmak istenen sonuç da budur.  

[1600] Bunlar daha önce muharrik olarak adlandırılan güçlerdir. Mu-
harrik denmesinin anlamı şudur: Onların, müdrik güçlerde geçtiğine benzer 15 

şekilde, hareket ettirmek veya yardım etmek sûretiyle harekete bir katkısı 
vardır. Burada muharrik denmeyip fâil denmesinin sebebi açıktır.38 

 harekete  doğrudan 
hareket ettirme işini yapan  –ki buna şevk ve 
nüzu gücü denir- 20 

 kasları gererek  mesela 
 kasları gevşeterek sinirleri 

 elin 
 Kaslara yayılmış olan 25 

 İşte bunlar, can-
lıdan çıkan ihtiyari fiiller için sıralanan dört ilkedir.  önce 

 İkinci olarak onda fayda bulunduğu düşüncesine dayana-
rak  Üçüncü olarak  hareketi 

 onu  dördüncü olarak sinirlerin 30 

uzatılması ve gevşetilmesiyle hareket  Onlardan biri demiştir 
ki “şevk, ancak kudreti tam olmayan ve bu sebeple de tereddüde düşüp arzu 
duyanda bulunur. Kudretine güvenenin ise şevki olmaz”.  
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[1601] Bu, nefis sahibi bileşiklerin açıklanmasına ayrılan üçüncü fasıl-
daki üç kısmın üçüncüsü olup insan nefsinin güçlerinin açıklanması hakkın-
dadır. Bu nedenle yazar şöyle demiştir:  kendisine mahsus 

5 

 ve nazarî  
akıl  yapması veya yapmaması gereken 
tikel şeylerde   
ve amelî akıl  Ya zât ya da itibar bakımından birbirinden 
farklı olan bu iki güç canlılar arasında insana özgüdür. Birincisi ister doğru 10 

ister yanlış olsun tümel hükümler içindir. İkincisi ise ister iyi ister kötü ister 
güzel ister çirkin olsun tikel fiillerle ilgili hükümler içindir. Bu güç, nazar 
gücünden yardım alır. Çünkü tikel görüşlerin çıkarılması, ancak bir tür  
teemmül ve kıyasla olur. Dolayısıyla orada tümel bir öncül olmalıdır. Mesela 
şöyle demek gibi: “Bu fiil şöyle şöyledir; bütün şöyle olanlar güzeldir yapıl-15 

ması gerekir veya çirkindir yapılmaması gerekir”. Dolayısıyla kıyasın küçük 
öncülü şahsi iken büyük öncülü tümel olur ve bu ikisinden, mümkün şeyler 
arasında müstakbel bir tikel durum hakkında bir görüş ortaya çıkar.  
Zira zorunlu ve imkânsızların nasıl var ve yok edileceği hakkında düşünül-
mez. Aynı şekilde geçmiş ve şimdi de var ve yok etmek için düşünülmez. 20 

Aksine bu, gelecek şeylere mahsustur. Bu güç, bu tikel görüşle hüküm verdi-
ğinde onun hükmünü içtimaî gücün bedeni hareket ettirmeye yönelik hare-
keti izler.  

[1602] Amelî-şevkî 
 ve bu durumları da bedensel durumlar izler. 25 

 nefiste sebepleri gizli tuhaf şeylerin idrakinden kaynaklanan şaş-
kınlığı izleyen , korku, hüzün, kin ve bunlardan başka 
insana özgü edilgilerdir. 
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[1603] Bu, cevherler mevkıfının birinci mersadının ikinci faslının içer-
diği beş kısımdan beşincisidir. Dolayısıyla üçüncünün ardından beşincinin 
gelmesi yadırganmasın.  

[1604]  ve başkalarının  havaya  birbirine karışmış 5 

 Buharın yükselişi ağır, dumanın 
yükselişi hafiftir. Ateşle yanan cisimden yükselen kara cisimde bilindiği üzere 
ikinci kısım, dumanla sınırlı değildir. Buhar veya duman nadiren yalın ola-
rak, çoğunlukla da karışık olarak yükselir. 10 

 az ama havadaki 
 hava parçacıklarına dönüştürür 

 durum böyle değil de buhar çoksa ve havada onu çözündürecek 
sıcaklık yoksa  bu buhar yükselerek  tabakasına   
–ki bu tabaka öğrendiğin gibi soğuk havadır-  ve 15 

yoğunlaşır.  soğuk şiddetli 
olmadığında  soğuk şiddetli olduğunda 

, damlamadan ve büyük tanelere dönüşmeden 
 çarpmasıyla havayı yaran 20 

hızlı  ve adeta küre haline gelir. Zira  
çarpma donmuş damlaların kenarlarındaki açıları yok eder.  
yükselerek  bu durumda ya çoktur  
ya da azdır. Çok buhar bazen yağmur bulutu olarak karar kılar. Nitekim 
anlatıldığına göre İbn Sînâ bir dağın eteklerinden yavaş yavaş yükselen  25 

ve bir çukura konulmuş bir yumak gibi oluncaya dek yoğunlaşan buhar 
görmüştür. İbn Sînâ o bulutun üstünde Güneş’i görüyordu ama bulutun 
altında bulunan oradaki köy halkı üzerine yağmur yağıyordu. Çok buhar 
bazen de yağmurlu bulut olarak karar kılmaz.  yağmur bulutu olarak karar 
kılmamış ve yoğunlaşmış çok buhar, Yer’in yüzeyine komşu olan  O 30 

tabakaya ulaşmamış  buhar  Bu,  
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inişi duyumsanmayan ve ancak dikkate alınacak bir şeyle birleştiğinde du-
yumsanan küçük parçalarda ağır bir iniştir.  indikten sonra 

 Kırağının çiğe nispeti, 
karın yağmura nispetidir. Bazen bulut, havanın şiddetli soğuk nedeniyle 
kapanmasından oluşur. Bu takdirde ondan sözü edilen kısımlar oluşur. 5 

İmâm Râzî şöyle demiştir: “Bu şeyler, çoğunlukla buharın yoğunlaş-
masından, nadiren de havanın yoğunlaşmasından oluşur.”  

[1605]  Şöyle ki çok miktarda bu-
har ve duman birbirine karışmış halde zemheri tabakasına yükselir. Böylece 
buhar yoğunlaşır ve buluta dönüşür. O duman da bulutun içinde hapsolur. 10 

 yükselmesini gerektiren sıcaklılığı koruması nedeniy-
le  kendisine ulaşan şiddetli 

 yükselerek veya inerek  
 ve yırtmasından 

 duman,  Bunun nedeni şudur: 15 

O, latif bir şeydir. Onda su ve toprak parçacıkları vardır ve karışık durum-
daki sıcaklık, hareket ve sarsıntı, onun mizacını yağsallığa yaklaştıran bir 
işlem yapar. Böylece o, en küçük bir ateşleyici sebeple ateşlenecek hale gelir. 
Nasıl olur da şiddetli  ve sert  güçlü ısıt-
mayla ateşlenmez? Ateşlendiğinde ise 20 

 Yere ulaştığında bazen latif hale gelir ve gevşek cisme nüfuz eder ama 
onu yakmaz, sıkı cisimleri ise eritir. Bu bağlamda mesela kesedeki altın ve 
gümüşü eritir ama erimenin yaktığı kadarın dışında kesenin kendisini yak-
maz. Yalan üzerinde birleşemeyecek kadar kalabalık bir topluluğun bize 25 

bildirdiğine göre Şiraz’da büyük şeyh Ebû Abdullah b. Hanîf’in –Allah sırrı-
nı mukaddes kılsın- kubbesine yıldırım düştü de kubbedeki bir kandili eritti 
ama kubbenin hiçbir şeyini yakmadı. Bazen yere ulaşan, kesif ve son derece 
sert olur. Bu durumda dokunduğu her şeyi yakar. Bu, çoğunlukla da dağda 
olur ve dağı parçalar. Anlatıldığına göre bir çocuk çöldeydi. Onun baldırla-30 

rına yıldırım çarptı ve iki ayağı düştü ama yıldırımın sıcaklığıyla dağlandı-
ğından ondan kan akmadı.  
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[1606]  Çünkü o, son derece kuru 
topraksal parçalardan ibaret olup buharın tersine kendisini yükselten ısıyı 
korur. Bu takdirde duman, 

 üstteki muma ulaşan  o du-
mandaki ateş  bu ateşle 5 

 yanan 

 olmakla birlikte kesâfeti son dereceye ulaşmayan 
 aksine onda yanma gerçekleşir. 

 günlerce ve aylarca  ve perçem, kuyruk, mızrak 10 

veya boynuzlu bir hayvan sûretinde olur. Nitekim yazar şu sözüyle buna 
işaret etmiştir:  
yani son derece kesif  tam olarak değil de 

 maddenin kalınlığına göre 
 Madde kalın olduğunda kızıllık peyda olurken daha da kalın 15 

olduğunda karalık peyda olur. 

 Ateş küresine 
ulaşan duman için zikrettiğimiz 

  20 

[1607] ’de şöyle denilmektedir: “Dumansal,  
yapışkan ve yağsal buhar yükseldiği ve Yer’le olan bağlantısı kesilmeden 
ateşin bulunduğu yere varıncaya kadar tırmandığında ondaki ateş inerek 
alevlenir. Bu sebeple sanki gökten yere inen bir ejderha gibi görünür.  
Yer’e ulaştığında bütünüyle o maddeyi ve onun yakınında bulunanları yakar. 25 

Bu, tıpkı yanan bir kandilin altına konulan sönmüş kandil gibidir. Buna 
göre duman birinciden ikinciye bitişir ve alev onun fitiline doğru eğilir.”  

[1608]  deriz ki 
 Bu durumda ağırlaşır  Yer’e 

 dumanın sıcaklığı kırılmaz ve bu takdirde  kitabın  30 

nüshalarında geçtiği gibi  değil ateş küresine  Çünkü  
onun kendi doğasına dönerek basit ve yüksek ateşe nüfuzu  
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görünüşte mâkul değildir.  feleğin hareketiyle hareket eden ateş 
küresine çarpmasıyla tıpkı oklar dairesinin değnekle çeşitli yönlerde döndü-
rülmesi gibi farklı yönlerde  
ve sarsılır.  Denilmiştir ki Aristoteles’in sözlerinde şöyle 
geçmektedir: “Rüzgar ‘hareketli hava’ olarak değil, ‘hareketlidir ve bu hare-5 

ketli de havadır’ şeklinde tanımlanır”.  

[1609] İmâm Râzî demiştir ki “rüzgar hakkında söylenebilecek şey şu-
dur: Hava, rüzgarın maddesi ve konusudur, dolayısıyla tanımda cins yerine 
konulması doğru değildir.” Dumanın rüzgarı doğurması hakkında  söyle-
diklerimizden 10 

 çoğunlukla 
 miktarının 

büyüklüğü vasıtasıyla mekânından 
İtilen hava da kendisine bitişik havayı iter ve böylece 

hava dalgalanır. Bu  yavaş yavaş 15 

bu 
rüzgarlar  toprak parçaları 

 kendi etrafında dönen rüzgarlar olan  Farsça’da kerb-bâd 
denen  Bu böyledir.  20 

[1610] Denilmiştir ki rüzgar ve yağmur arasında itişme ve yardımlaşma 
vardır. İtişmenin nedeni şudur: Rüzgar çoğu durumda sıcaklığıyla bulutun 
maddesini latifleştirir ve hareketiyle de onu parçalar. Yağmur ise dumanları 
ıslatır ve dumanlar, birbirine bağlanır. Bu durumda ağırlaşır ve yükselmeye 
güç yetiremez. Dolayısıyla yağmurun arttığı her senede rüzgar azalır ve rüzga-25 

rın arttığı her senede de yağmur azalır. Yardımlaşmanın nedeni ise şudur: 
Yağmur toprağı ıslatır ve onu kendisinden duman yükselmesine hazırlar. 
Çünkü rutubet, kurunun çözünmesine yardım eder ve onu yükseltir. Rüzgar 
ise bulutu toplar ama bulutun soğukluğu, rüzgardan bulutun içine doğru ka-
çar. Bu durumda yoğunlaşmış soğukluk şiddetlenir. Rüzgarların esiş yerlerine 30 

gelince bunlar gerçekte belirli bir sayıyla sınırlanamaz. Fakat filozoflar bunların 
asıllarının dört olduğunu düşünmüşlerdir. Bu asıllar, doğu, batı, kuzey ve 
güney noktalarıdır. Araplar bu noktalardan esen rüzgalara kabul, debûr, 
şimâl ve cenûb [doğu, batı, kuzey ve güney] rüzgarları adını vermiş, bunlar 
arasında esen rüzgarları ise nekbâ [ararüzgar] olarak adlandırmışlardır.  35 
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[1611]  deriz ki  ıslak 
, latif 

 o konumda bulunan  parçalardan 
 o parçalarda 

 göz ışınlarının kendisinden yansıdığı   5 

duyusal olarak bölünemeyecek şekilde 
 O reşiy parçalar  

küçük aynalar olup daire biçiminde sıkıştırılmıştır. 
 Bulutun  

Ay karşısındaki parçası görülmez, çünkü ışınların gücü, bulutun örtmediği 10 

hacmini gizler. Dolayısıyla orada Ay’ın hayali görülmez. Nasıl olur?  
Tam karşıdan bakıldığında şeyin ancak kendisi görünür, gölgesi değil. Oysa 
onun Ay karşısında olmayan parçaları böyle değildir. Çünkü daha önce  
öğrendiğin gibi onlar, Ay ışığının hayalini iletir. Hale, en çok rüzgar olmadı-
ğı zamanda doğar. Eğer hale bütün yönlerden çatlarsa havanın açıklığına 15 

delâlet eder. Bulut şayet hale ortadan kalkıncaya dek kalınlaşırsa hale  
yağmura delâlet eder. Çünkü su parçacıkları çoğalmış demektir. Şayet bir 
yönden sapmışsa o yönden gelecek bir rüzgara delâlet eder. Eğer biri diğeri-
nin altında bulunan iki bulutun anlatılan şekilde olması denk gelirse  
orada bir hale altında bir hale meydana gelir ve altta olan daha büyük olur. 20 

Zira o, bize daha yakındır. Onlardan biri aynı anda yedi hale gördüğünü 
iddia etmiştir.  

[1612] Bil ki tufâve olarak adlandırılan Güneş halesi çok nadirdir, çün-
kü Güneş ince bulutu çözündürür. Bununla birlikte İbn Sînâ, Güneş etra-
fında bir gökkuşağı renklerini taşıyan tam bir hale gördüğünü, bunun ardın-25 

dan da o halede bir yay biçiminde az bir hale gördüğünü ve Güneş’in halesi-
nin ancak bulut yoğunlaştığı ve karardığında açıldığını iddia etmiştir. Yine 
anlattığına göre İbn Sînâ, Ay etrafında rengi yaysal bir hale görmüştür. Çün-
kü bulut kalın olduğundan ışık parçalarında yaylaşmış ve yaya ilişen durum 
ortaya çıkmıştır.  30 
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[1613] Yuvarlak biçimdeki parlak sicimsel parçalara (reşiyy) ilişkin  
anlattıklarımız, 

 Bunun ayrıntısı şöyledir: Güneş yönünün tersine reşiy, latif ve saf 
parçalar o biçimde var olduğunda, onların ardında da dağ veya karabulut 
gibi kesif bir cisim bulunduğunda ve Güneş de ufka yakın olduğunda  5 

Güneş’e arkasını döndüğü ve o parçalara baktığında gözün ışınları ondan 
Güneş’e yansır. Parçalar çok küçük olduğunda şekli iletmez, aksine Güneş 
ışığı ile aynanın renginden bileşik rengi iletir. Gökkuşağının 

 renklerinin farklılığına,  dağların renklerine  
10 

 olan el-Mevlâ el-Fâdıl Kemâleddîn 
Hasan el-Fârîsî’nin –Allah kabrini ferah kılsın- hale ve gökkuşağının sebeple-
ri hakkında  söylediklerimizin  
bizim söylediklerimiz 

  15 

[1614] ’de şöyle denilmektedir: “Onlardan biri, 
böylesi hâdiselerin oluşum sebebinin, bunların varlığını gerektiren feleksel 
bağlantılar ve ruhânî güçler olduğunu iddia etti. Bu takdirde hayaller kabi-
linden olmayacaklardır. Hayal kabilinden olması, şeyin sûretinin tıpkı ayna 
gibi onun mazharı olan başka bir şeyin sûretiyle birlikte görülmesi ve böylece 20 

birinci sûretin ikinci şeyde meydana geldiğinin sanılması ama gerçekte öyle 
olmamasıdır.” İmâm Râzî şöyle dedi: “Onun bu söylediği, bizim söyledikle-
rimize aykırı değildir. Çünkü sağlık ve hastalık, bazen unsursal sebeplere 
dayanabilir bazen de feleksel bağlantılara ve nefsânî tesirlere dayanabilir. 
Fakat şu husus bu açıklamayı desteklemektedir: Tecrübe ehli tanıklık etmek-25 

tedir ki havadaki böylesi hâdiseler, yerde bir kısım hadislerin meydana geldi-
ğini göstermektedir. Eğer onlar, sözü edilen bağlantılara ve konumlara dayalı 
mevcutlar olmasaydı bu çıkarım devam etmezdi.” 
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[1615]  biz deriz ki 
 yerin içindeki 

 dışarı çıkmaktadır. Akıcı 

 Buna göre suya 5 

dönüşen ve yeryüzüne taşan buharın yerini tutan şey, boşluk olmaması için, 
onun mekânına çekilmelidir. Bu nedenle o da suya dönüşür ve taşar. İşte 
böylece onun her bir parçası, ardından diğer parçayı getirir.  

[1616] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Durgun kaynak suları, yeryüzüne 
itilme gücüne ulaşmış fakat akıntı çokluğu ve gücü, sonrakinin öncekini 10 

istikrarlı şekilde izleyeceği dereceye ulaşmamış buharlardan oluşur.” Bu söz, 
yazarın boşluğun imkânsızlığıyla gerekçelendiren sözüyle çelişmekte ve akın-
tıyı, yukarı itilmeyi gerektiren buharın çokluğu ve durgunluğu da yukarı 
itilmeyi gerektiren buharın azlığıyla gerekçelendirmeyi gerektirmektedir. İyi 
düşün!  15 

[1617] İmâm Râzî şöyle demiştir: “Pınar ve kuyu suları, yeri yarma gücü 
eksik buharlardan doğar. Yerin ağırlığı onun üzerinden kaldırıldığında ise bir 
menfez bularak en küçük bir hareketle o menfeze itilir. Şayet orada bir yatak 
oluşmazsa bu kuyudur, oluşursa pınardır. Pınarın kuyuya nispeti, akan kay-
nak sularının durgun sulara nispeti gibidir.”  20 

[1618] Bil ki kuyuların ve durgun kaynakların suyunu boşaltmak, ora-
larda suyun kaynamasının sebebidir. Çünkü görünen suyun ağırlığı, diğer 
buharların açığa çıkmasını engeller. Boşaltıldığında ise o buharlar güçlenir ve 
dışarı itilir. Bu suların yerin derinliğine dağılmış su parçacıklarının bir araya 
gelmesinden mi yoksa suya dönüşmüş buharsal havadan mı doğduğu husu-25 

sunda ihtilaf etmişlerdir. Her ne kadar bu ikinci görüş mümkün olsa da, 
birincisi daha uygundur. Çünkü kaynak, pınar ve kuyuların suları kar ve 
yağmurlarla artmaktadır.  

[1619]  deriz ki  güçle 
30 
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Ama buhar ve duman az olduğu ve menfez de açık olduğunda zelzele olmaz. 
Bundan dolayı yumuşak yerlerde zelzele az olur. Kuyular ve pınarlar katı bir 
bölgede çoğaldığında orada zelzele az olur.  yağsallığa yaklaştıracak bir 
şekilde karışmış  alevlenmeyi ve ateşliğe dönüşmeyi gerekti-
ren  Bazen madde, yeri yar-5 

maya güç yetirir ve korkunç sesler meydana gelir. Sonra bu yarma, bir beldede 
gerçekleşirse onun altını üstüne getirir. Bazen yarılma alanında çukurlar oluşur 
da yer üstündekiler o çukurlara düşerler. Yer nadiren üzerindeki dağların yağ-
murun çokluğu ve şiddeti nedeniyle çökmesinden dolayı sallanır.  

[1620]  deriz ki 10 

, diğer deyişle yağ tabiatına bürünmüştür. 
 Bu nedenle o yerlerde geceleyin 

bir alev görülür. Bu alev aydınlatıcıdır ama dikkate değer bir yakıcılığı yok-
tur. Bunun sebebi, onun latifliğidir.  15 

[1621] İkinci fasılda veya birinci mersadda  kuşatıcı ve 
yeterli bir ifadeyle 

 daha önce tekrar tekrar işaret edildiği gibi 
 onların maddelerinde 

bulunan ve bu maddelere yerleşmiş sûretlerin farklılığını gerektiren 20 

 Unsurlardan oluşan cisimler-
deki  nihai tahlilde 

 isnat etmişlerdir.  

[1622]  25 

yani ortak hakikate sahiptir. 

 Dolayısıyla cisimler 
kelâmcılara göre hakikatte ortak ve zâtlarının dışındaki durumlarla  30 

farklıdırlar. 
 Buna göre cisimler  

kendilerinden oluştukları arazlardan ibarettir. Cisimlerin oluştuğu  
 kesinlikle   
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de  olup hakikat bakımından farklıdır. Bu mersadın birinci faslının 
ikinci maksadında geçtiği üzere cevher-i fertlerin mütecânis olduğunu  
düşünenler, arazları cismin hakikatine dahil etmekten kaçamazlar. Oysa bu, 
cisimlerin zorunlu olarak farklı hakikate sahip olduğuna dayalıdır. Dolayısıy-
la da kelâmcıların cevher-i fertler aynı hakikate sahiptir ve kendilerine  5 

yerleşmiş dış şeylerle farklılaşırlar şeklinde görüş birliği ettikleri düşünceye 
aykırıdır.  
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[1623] Cisimlerin hâdis oluşuyla ilgili meselelerin kuşatıcı açıklaması, 
şöyle söylemektir: 5 

 nefsü’l-emre kıyasla 
 aksine 

tereddüt edip duraksarız.   

[1624]  cevher olan  araz olan 10 

  

[1625] 
 Fârâbî ve İbn Sînâ gibi 

15 

 cisimsel ve türsel  miktar, şekil vb. belirli 
 kesinlikle 

 Zira her tikel hareket, bir başkasıyla öncelenmiştir ve bu sonsuza 
kadar gitmez. Aynı şekilde o hareketleri izleyen belirli konumları da böyle-20 

dir. Fakat mutlak olarak hareket ve konum da kadîmdir. Çünkü onların 
görüş şudur: Felekler ezelden ebede süregiden hareketle hiç durmaksızın 
hareket eder. 

 Cisimsel 
sûretleri sayesinde türleriyle kadîm olmalarının nedeni şudur: Madde, tek 25 

bir türsel tabiat olan cisimsel sûretten yoksun kalmaz ve yalnızca hakikati-
nin dışındaki durumlarla farklılaşır. Dolayısıyla onun türü fertlerinin ezel-
den ebede ardı ardına gelişiyle varlığını sürdürür. Türsel sûretleri sayesinde 
cinsleriyle kadîm olmalarının nedeni ise şudur: Onların maddeleri, türsel 
sûretlerden bütünüyle yoksun kalamaz, aksine onunla birlikte türsel sûret-30 

lerden birinin olması gerekir. Fakat bu sûretler, türsel mahiyetinde değil, 
cinsinde ortaktır. Dolayısıyla onların cinsi, türlerinin ardı ardına gelişiyle 
varlığını sürdürür. 
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 belirli hale gelmiş  unsursal 
 Mesela ateş 

türü hâdistir ve onun varlığı somut fertlerinin birbiri ardına gelmesiyle sü-
reklilik arzetmez. Çünkü onun, oluş ve bozuluş yoluyla başka bir unsurdan 
meydana gelmesi mümkündür. Yine onlara göre ne ateş sürünün bu şekilde 5 

sürekli olmasında ne de bileşiklerin türlerinin sonsuza dek birbiri ardına 
gelen fertlerinin zımnında sürekli oluşunda herhangi bir imkânsızlık söz 
konusudur.  

[1626] 
10 

 Miletli Tales bunun su olduğunu 
söylemiştir. Ona göre ibda’ edilen ilk şey sudur ve gök, yer ve ikisi arasında-
kiler olmak üzere bütün cevherler sudan ibda’ edilmiştir.  
yazarı Şehristânî “sanki Tales bu görüşünü ilâhî kitaplardan almıştır” demiş-15 

tir. 
su haline 

geldi.  ve hareket sebebiyle onun yüzeyinde 
köpük belirdi. Ondan duman yükseldi ve böylece 

20 

 bir kısım 
 bir kısım unsurlar ise 

25 

 Daha önce unsurların sayısı 
açıklanırken bu ihtilaflardan söz etmiştik.  

[1627] 
 Mecûsîlerden 30 

 Çünkü aydınlık ve karanlık, kadîmdir ve âlem bu ikisi-
nin karışımından doğar. Mecûsîler arasında beş kadîm görüşünü benimseyen 

 duyusal ve aklî 
35 

 Aşkın bâ edatıyla geçişli hale getirilmesi, yapışma veya 
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[1628] 39 ve birlikler 
konum sahibi 

 Bazen denilir ki bu sözlerin çoğu, remizler ve işaretlerden ibarettir ve 
bunların zâhirinden, söyleyenlerin maksadı anlaşılmamaktadır.  5 

[1629] 
 

Dolayısıyla yazar, akla ilk gelenlere bakarak bunu aklî kısımlardan ve ihti-
mallerden biri yapmıştır.  

[1630]  Yazar, bununla, dördüncü ih-10 

timal dışındakileri kastetmektedir. Zira hiçbir akıl sahibinin dördüncü ihti-
malde tereddüt edip duraksaması düşünülemez, aksine onu bedîhesiyle red-
detmesi gerekir.  Çünkü anlatıldığına göre o, vefat 
ettiği hastalığındayken öğrencilerinden birine “benim hakkımda benim âle-
min kadîm mi yoksa hâdis mi olduğunu ve düşünen nefsin mizaç mı yoksa 15 

başka bir şey mi olup olmadığını bilmediğimi yaz” demiştir. Zamanının 
sultanı Galen’e filozof unvanı vermek istediğinde akranları, Galen’i bundan 
dolayı eleştirmiştir.  

[1631] Bunları öğrendiysen şöyle deriz:  hem zâtları hem 
de sıfatlarıyla  20 

[1632]  cisimlerin zât ve sıfatlarıyla hâdis olduğunu is-
patta genişçe açıklanan 

 zâtı ve sıfatlarıyla  O 
halde cisimler de hâdistir. Delilin ikinci öncülü açıktır. Çünkü hâdislerden 
yoksun kalmayanın kıdemi, hâdisin de kıdemini gerektirir. Buna yönelik bir 25 

kısım eleştiriler vardır ve bunlar sana birazdan arzedilecektir.  

[1633]  
  

Daha önce anlatılan gerekçe ifadesi, cisimlerin oluşlardan40, telifden  
ve bu ikisini izleyen arazlardan yoksun kalamayacağının bilinmesini  30 

sağlayan şeye işarettir. En açığı, “İlerde” yani bu mersadın altıncı  
maksadında “anlatılacak gerekçeden ötürü” denmesidir.  cisimler,  
aralarında  Çünkü her mevcudun  
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bir başka mevcuttan zorunlu olarak ayrışmış olması gerekir. Cisimler arasın-
daki  ancak  Çünkü cisimlerin 
kendilerinden oluştuğu cevher-i fertler mütemâsildir. 

 ve böyle olan her şey de hâdistir. 
 Yani cisimler arasındaki ayrışmanın 5 

ancak arazlarla olduğu ve arazların da iki zamanda bâkî kalamayacağı daha 
önce anlatılmıştı. Eğer yazar sadece ikinciyi açıklamakla yetinseydi “daha 
önce açıklamıştık” sözüne daha uygun olurdu.  

[1634]  şöyle denilmesidir: 
 O halde cisim hâdislerden yoksun ka-10 

lamaz. 
 zorunlu olarak  cismin o 

mekânda bulunması,  başka 
 Çünkü sükûn, birinci mekândaki ikinci 

bulunmadır.  yani cismin o mekânda bulunması yine mekândaki 15 

başka bir bulunma tarafından öncelenmemişse  

[1635] “
 Çünkü delil ona da uygulanabilir. Oysa bu cisim hare-

ketli veya sâkin değildir. Zira bu takdirde o cisim gerek birinci gerekse ikinci 
mekânda ikinci bulunmayla nitelenmemektedir.” 20 

 ve onun hareket ve 
sükûndan yoksun kalamayacağı iddia edilmektedir. Varlığa gelen cisim hak-
kında konuşulmamaktadır. Dolayısıyla nakz söz konusu değildir. Bu soru, 
münâkaza yoluyla sorulduğunda men olur ve iddia sahibine [muallil] zarar 
vermez. Çünkü onun maksadı, cismin hâdis olduğudur.  25 

[1636]  
 Yani hareketin 

mahiyeti, özü gereği öncelenmiş olmayı gerektirir. Zira hareket, bir durum-
dan diğer duruma geçişten ibarettir. Hatta şöyle deriz: Hareket, diğer 
mekândaki ikinci bulunmadır, dolayısıyla da hareket, birinci durumla önce-30 

lenmiştir ve birinci oluştur. 
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[1637]  Çünkü 
mutlak mahiyetin bütün belirlenimlerden ayrı bir varlığının bulunduğu 
düşünülemez. 

 Çünkü hareketin her bir parçası, bir araya toplanması mümkün olma-
yan ve ancak peş peşe var olabilen parçalara bölünmektedir. 5 

 de  Şu halde hareketin mahiyeti de onun 
parçaları gibi hâdistir. 

[1638] 
 bütün tikel hareketlerin 

 kesinlikle 10 

 o hareket   

[1639] Bu delile şöyle itiraz edildi: Ezel, bütün hareketlerinin yokluğu-
nun toplandığı sınırlı bir vakit ve özel bir zaman değil ki onlardan biri ezelde 
var olduğunda yokluğuyla bir araya gelsin de iki çelişik bir araya gelmiş ol-
sun. Aksine onun ezelî olmasının anlamı şudur: O yoklukların bir başlangıcı 15 

olmadığı gibi aralarında herhangi bir sıralanma da bulunmamaktadır. Oysa 
onların varlıkları böyle değildir. Çünkü varlıklarının bir başlangıcı ve sıra-
lanması vardır. Dolayısıyla varsayılan herhangi ezel bir parçasında, başlangıcı 
bulunmayan o yokluklardan biri o varlıklardan biriyle kesilir. Oysa ezelin 
parçalarının, geçmiş tarafta kesilmesi söz konusu değildir. Buna göre onun 20 

her bir parçasında bir hareket var edildiği ve bu hareketin yokluğu kesildi-
ğinde orada herhangi bir sakınca olmaz. Fakat vehim, ezeli kavramaktan aciz 
olduğundan onun hareketin varlığı ve yokluğunun birlikte bulunduğu belirli 
bir vakit olduğunu sanmaktadır.  

[1640]  hareketin hâdisliğini 25 

 anlam değil, 
 Buna örnek mesela şu sözdür: Eğer o hareketler-

den hiçbiri ezelde var olmamışsa onun bütün fertleri hâdis demektir. Şayet 
onlardan biri ezelde var olmuşsa bu durumda eğer başkasıyla öncelenmişse 30 

ezelî, başkasıyla öncelenmiş demektir; başkasıyla öncelenmemişse bu, hare-
ketlerin ilkidir, dolayısıyla da hareketlerin sonlu olması gerekir. Bu söz ya 
ikinci gerekçeye –ki o, şöyleydi: hareketin tikelleri hâdis olduğunda onun 
mahiyetinin de hâdis olması gerekir- ya da üçüncü gerekçeye varmaktadır.  
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[1641] Bil ki cismin kadîm olduğu düşüncesine varanlar onun ezelî bir 
tikel hareketle nitelendiğini söylememişler, bilakis anlattığımız şekilde onun 
sonsuza dek peş peşe gelen hareketlerle nitelendiğini ve onlardan her bir 
tikelin de ezelin bir parçasında var olduğunu söylemişlerdir. Onların “her ne 
kadar hareketin tikellerinden her biri hâdis olsa da onu mahiyeti ezelîdir” 5 

sözlerinin anlamı budur. Demişlerdir ki cismin böylesi sonsuz sayıdaki 
hâdislerden yoksun kalmaması ne onun hâdis oluşunu ne de hâdisin kadîm 
olmasını gerektirir. Dolayısıyla onların sözünü çürütmek için peş peşe gelen 
hâdislerin sonsuza dek teselsülünün imkânsız olduğunu açıklamamız gerekir 
ki “cisim sonsuz hâdislerden yoksun kalamaz, hâdislerden böyle yoksun 10 

kalamayan ise hâdistir, aksi halde hâdisin kadîm olması veya onun o hâdis-
lerden yoksun kalması gerekir” diyebilelim. Bundan dolayı yazar şöyle dedi: 

[1642] Hareketin hâdisliğini ve onun fertlerinin sonsuza dek peş peşe 
gitmesinin imkânsız olduğunu gösteren gerekçelerden 

 Teselsülün çürütülmesine ilişkin bahislerde 15 

 dememizdir: Eğer hareketler sonsuza kadar 
peşpeşe teselsül etseydi biz,  mesela 
belirli bir dolanımı tek bir  yine 

 mesela on dolanımı  farz 
ettiğimizde  birine ait  diğerine ait 20 

 ve aynı şekilde ikinciyi ikinciyle vs. 

 Bu 
takdirde de fazla, eksiğe eşit olur ki 

25 

 hiç şüphesiz 

 Diğer deyişle o yönde her ikisinin de sonsuz olduğu varsa-30 

yılmıştı. Şu halde hareketler sonsuz olsaydı sonlu olacaklardı. Varlığı, yoklu-
ğunu gerektiren her şey ise kesinlikle imkânsızdır.  tatbik deliline 

 Bıktırmamak 
için   
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[1643]  gerekçe  Bunu da orada öğrenmiştin. 

 sonsuz olan 5 

 
olmakla nitelenir. 

 Çünkü varsayılan şey, silsilenin 
sonsuz oluşuydu. Dolayısıyla onun diğer parçalarından her biri, hem önce-
lenmiş hem de öncelemiştir. Çünkü onlar arasında öncelenmiş olmakla nite-10 

lenmeyen bir önceleyen olsaydı bu parçayla silsile kesilirdi. Bu takdire göre 

 yani öncelenmiş olmanın sayısı, önce olmanın sayısından 
 gerçek 15 

 ikisinden birinin 
 İki meşhur 

mütezâyifin sayısının eşit olması ise gerekmez. Mesela bir babanın birçok 
oğlu olabilir. Fakat vasıf bakımından itibari başkalık dikkate alınırsa durum 
değişir. Eğer silsile sonlu olsaydı orada öncelenmemiş bir önceleyen olacak 20 

ve iki izâfî denk olacaktı. 
[1644] 

 mekânda bulunmaya ilişkin bahislerde  oluşun 25 

varlığı, duyu yardımıyla zorunlu olarak bilinir ve onun dört türü de böyledir. 
Çünkü bu türler de sonuç itibariyle oluşa dönmektedir ve bunları ayrıştıran-
lar, başka bir oluşla öncelenmiş veya öncelenmemiş olmak ve üçüncü araya 
girmenin mümkün olup olmaması gibi, itibârî durumlardan ibarettir. 

 yani mevcudun  Bundan dolayı 30 

kadîmlik yoklukla çelişir denilmiştir.  zâtı gereği 
 onun yokluğunun imkânsız olduğu  

yüce Zorunlu’nun ispatında  zâtı gereği 
 Kadîm mümkünün dayandığı 

35 

 mûcibin o kadîmdeki 
 aksine onun zâtı kadîmi var etmek 

için yeterliyse   
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Çünkü kendi olması bakımından onun zâtının gereği olur. Gereğin yokluğu 
ise gerektirenin yokluğunu gerektirir. Bu durumda kadîmin yokluğu 
imkânsız olur.  zorunlunun o kadîmdeki tesiri bir şarta 

 o şart da  ve onun zorunludan bir şartla mı 5 

yoksa şartsız mı çıktığına  hep birlikte birbiri ardına var olan 
şeylerde 

 zo-
runludan çıkan ve geriye gidişin kendisinde durduğu bu şey 

 Zorunlu kılan ve zorunlu ola-10 

nın yokluğunun imkânsızlığıyla birlikte bu şartın yokluğu da imkânsız olun-
ca onunla şartlanan şeyin yokluğu da imkânsız olacaktır. Böylece söz konu-
muz olan kadîme kadar gider ki amaçlanan da budur.  

[1645] 
15 

 onlara göre 

 daha önce 
öğrendiğin gibi mütemâsil olan cevher-i fertlerden oluştuğundan mahiyetçe 

20 

25 

 Çünkü basîtlerin parçaları, mahiyet bakımından birdir. Dolayısıyla 
onların konumları, doğalarına bakarak değişebilir.  
Çünkü bileşiklerdeki basîtlerin konumlarının değişimi onların konumlarının 30 

değişmesini gerektirir. Yine zorunlu olarak biliyoruz ki 

 dikkate alınmaya değmez   
[1646] 

  35 

tek bir  başka  
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bizzat mekânlı olduğundan o, bir mekânda 
başka bir oluşla  

Çünkü bu oluşun kadîm cisim için sürekli bir şekilde sâbit olması gerekir ki 
o da kadîm olsun.  yani kadîm cisim, başka bir oluşla öncelenme-
miş bir oluşa sahip değilse  Çünkü onun sahip oldu-5 

ğu her oluş, başka bir oluş tarafından öncelenmiştir. Dolayısıyla sonsuza dek 
her oluştan önce bir oluş olması gerekir.  şu anda söz konumuz olan 

 Sen farkındasın ki ikinci kısım bu açıklama-
ya ihtiyaç duymamaktadır. Çünkü onun başka bir oluşla öncelenmemiş bir 10 

oluşu bulunmazsa onun her bir oluşu sonsuza dek kendisinden önceki bir 
oluşla öncelenmiş olacaktır. Açıklamaya muhtaç olan, birinci kısımdır. Şöyle 
ki kendi gibisiyle öncelenmemiş oluş, ezelde sürekli olmak zorundadır. Aksi 
halde cismin oluştan yoksun kalması gerekir. Evet, “şayet onun kadîm bir 
oluşu bulunursa bu, birinci kısımdır, aksi halde her oluştan önce başka bir 15 

oluş bulunmalıdır, çünkü onun öncesinde oluş bulunmayan bir oluşu varsa 
cismin oluştan yoksun kalması gerekir” denilseydi söz düzelirdi.  

[1647]  yani oluşun kadîm 
olmasının 

 yani oluşların sonsuza dek peş peşe gelmesinin 20 

 teselsülün yanlışlığını gösteren 
delillerle   

[1648]  birinci delildeki 
 

Zira sükûnun vücûdî olup olmadığında ihtilaf edilmiş ve filozoflar, sükûnu, 25 

hareket etme özelliğine sahip şeyde hareketin yokluğu olarak açıklamışlardır. 
Bu takdirde sükûnun zevali mümkün olmaktadır. Çünkü hâdislerin  
yoklukları ezelî olmalarına rağmen onların varlıklarıyla zâil olur. Bu delilde 
sözü edilen  ve bunda herhangi bir görüş  
ayrılığı yoktur. 30 

 Dolayısıyla cismin ezelde bunlardan herhangi biriyle nite-
lenmesi doğru olmaz. 

35 

 başlangıç ve son arasın-
da  Zira daha önce geçtiği üzere hareket,  
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uzanan şeye söylendiği gibi var olan sürekli şeye de söylenir. Uzanan şeyin 
dışta varlığı yoktur hatta dışta var olması imkânsızdır. Var olan sürekli şey, 
hareketin başlangıcı bakımından herhangi bir bölünmeye konu olmaz.  İşte 
kadîm olduğu iddia edilen hareket, uzanan şey değil, var olan sürekli şeydir. 
İyi düşün!  5 

[1649]  İmâm bu delili 
’da zikretmiştir. Âmidî bu delili müteahhir Eş‘arîlerden birine nispet et-

miştir.  birincide bulunan  
çok azı müstesna burada  devam etmektedir. Nitekim bu kapalı 
değildir. 10 

 Dolayısıyla zahmete girmemek için onunla uğraşmayalım.  

[1650] 
 ya cevher-i fertlerden ya da heyûlâ ve sûretten 15 

 Onun mahiyetinde  ona ortaktır.  ilâhiyyât kısmında 
 Varlık  olup hakikatinde ortağı yoktur 

 Şu halde cisim zorunlu değil, mümkündür. 
 Var etme de 

 Nasıl ki filozoflar 20 

kadîmin Kâdir-i Muhtâr’a dayanmasını mümkün görmüyorsa İmâm Râzî de 

 

[1651]  Allah’ın 
25 

 yani 
dördüncü ve beşinci delil,  
bütün 

 ve sıfatlarının 41

 Yazar üçüncü delile 30 

değinmedi, zira onu birincinin aynısı saydı. Çünkü birincideki sıkıntılar 
aynıyla üçüncüde de devam etmektedir. Altıncı delil ise hiç kuşkusuz ilk iki 
delil hükmündedir.  
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[1652]  ci-
simle kâim olan  hudûsunu  ışıklar, renkler, şekiller vb.  
cisme yerleşmiş 

 üzere kadîm hâdislere ma-
hal olamaz.  5 

[1653]  cismin kadîmliğine dört  
 maddî illetten çıkarılmıştır. Şöyle denir: 

 maddelerde  Baş-
ka bir maddeye ihtiyaç duymasının nedeni daha önce öğrendiğin gibi her 
hâdisin bir maddeyle öncelenmiş olmasıdır. 10 

 cisimsel ve de türsel 
 çünkü cismin parçaları bütünüyle kadîmdir. 

[1654] 
 Bunu kabul etsek bile 

 daha önce geçtiği gibi hâdislerin varlığına yaklaştı-15 

ran 
 beşinci mevkıfte Yaratıcı’nın kudretini ispatlaya-

rak  Yine 
  

[1655]  şüphe: İmâm Râzî bu şüpheyi sûrî illete nispet etmiştir. 20 

Şöyle denir: 

 Zaman kadîm olduğunda onun ölçüsü olan hareket de kadîm olur. Aynı 
şekilde hareketin mahalli olan cisim de kadîm olur.  25 

[1656]  Yani zamansal önceliğin 
gerçekleştiğini kabul etmiyoruz. Kuşkusuz zamansal öncelik zamanın varlı-
ğının bir uzantısıdır. Oysa biz, zamanın varlığını kabul etmiyoruz. Bunun 
genel olarak tahakkuk ettiği  zamanın yokluğunun varlığını 
öncelemesi  ki iki çelişiğin bir araya gelmesi gereksin.  30 

 yani 
önceleme, ilave bir durumla değil, zâtladır. Dolayısıyla da herhangi bir mah-
zur yoktur.  
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[1657]  filozoflar nezdinde asıl maksatlarının is-
patına  ve müessir illetten alınmıştır. Bu şüphe şöyle de-
nilmesidir.  yani onun âleme tesiri ve âlemi var etmesi 

 onun fâilliği  ve belirli bir vakte mahsus  o vakte özgü 5 

 yani böyle bir şarta dayanmaması durumunda 
 Çünkü o takdirde fâilliğin 

hudûsunun bütün vakitlere nispeti eşitken önceki veya sonraki bir vakte 
değil de o vakte özgü olması, tahsisi gerektiren herhangi bir etken olmaksızın 
yapılmış bir tahsistir.  hâdis  ve onun belirli bir vakte tahsisi 10 

 hâdiste  Dolayısıyla onun da başka bir hâdis şartı olma-
lıdır.  hâdis şartlarda  Onun fâilliği kadîm olunca 
eser de kadîm olacaktır. Çünkü bir zamanda eser meydana gelmemesine 
rağmen o zamanda gerçek bir tesir ve icadın tahakkuku düşünülemez.  

[1658] Bu şüphe, daha geniş olan bir başka ifadeyle anlatılarak şöyle de-15 

nir: Var etmek için gerekli olan şeylerin tamamı şayet ezelde meydana gel-
mişse var etme de ezelde meydana gelmiştir. Çünkü var etmenin meydana 
gelmemesi halinde onun sonradan meydana gelmesi, ya hâdis bir şarta daya-
nacaktır ya da dayanmayacaktır. Birinci durumda var etme için gerekli olan-
ların tamamı meydana gelmemiş demektir. Oysa bu, varsayılanla çelişir. 20 

İkinci durumda müreccihsiz tercih gerekecektir. Var etme ezelî olduğuna 
göre ondan geri kalmayan eserin varlığı da aynı şekilde ezelî demektir. Eğer 
var etmek için gerekli olan şeylerin tamamı ezelde meydana gelmemişse bu 
şeylerin bir kısmı kesinlikle hâdis demektir. Bu durumda söz ona geçer ve 
şöyle deriz: Eğer bu hâdis var etmeye ihtiyaç duymamışsa hâdisin, tahsis 25 

etme işlevi gören müessirden müstağni olması gerekir. Şayet bu hâdis var 
etmeye ihtiyaç duymuşsa bu durumda ya var etmede gerekli olan şeylerin 
tamamı ezelde meydana gelmiştir ki bu durumda hâdisin kadîm olması ge-
rekir. Ya da o şeylerin tamamı ezelde meydana gelmemiştir ve dolayısıyla 
onların bir kısmı zorunlu olarak hâdistir. Bu takdirde sebep ve sonuçlarda 30 

teselsül gerekir. Bu ise imkânsızdır. 

[1659] 
  

Çünkü gündelik hâdisin varlığında hiçbir şüphe yoktur. Bu amaçla deriz ki 
kadîm fâilin bu hâdisin fâili olması, kadîmdir. Çünkü hâdis olsaydı  35 
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müreccihsiz bir tercih olmaması için hâdis bir şarta dayalı olurdu. Bu hâdis 
şart hakkındaki söz de birinci hakkındaki gibidir ve birbiri ardına sıralanan 
hâdisler sonsuza dek teselsül eder. Eğer sizin deliliniz doğru olsaydı gündelik 
hâdisin de kadîm olması gerekirdi. 

[1660] “  hareketler ve yıldızların ilişkileri 5 

gibi 
 Böylesi bir teselsül, beraberce sıralanan 

şeylerdeki teselsülün aksine mümkündür.”   
Nakzın formu ile tartışma konusunu  sizin söylediğiniz şekilde  

 Çünkü varlığa gelmiş şeyler, ister beraberce 10 

ister peş peşe var olsunlar onlarda teselsül imkânsızdır. Nitekim bunu  
öğrenmiştin.  

[1661]  peş peşe gelen hâdislerde teselsül kabul edildiğinde 

 Bu durumda âlemin kadîm ilkeden hudûsu, tıpkı size 15 

göre günlük hâdiste olduğu gibi, peş peşe gelen hâdislerin teselsülüyle  
olacaktır.  

[1662] “  bu 
şartların ardı ardına gelişi sayesinde bunlarla şartlanan hâdisi kabul etme 
istidadı artan  Ta ki istidat tamam-20 

landığında kadîm ilkeden o maddeye onun istidatlı olduğu şey taşsın. 
 ki âlemin hudûsunda dikkate alınan şartla-

rın ona gelmesi düşünülebilsin.”  peş peşe gelen şartlar 
ve hâdisler ancak maddîlerde düşünülebilir 

 maddeden ve eklentilerinden 25 

 ezelde cisimsel  bir tasavvura 
 Dolayısıyla 

sizin söylediğinizden âlemin kadîmliğine varılmamaktadır. 
 ve o madde de sûretten yoksun kalamaz 

  30 
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[1663] 
 diğerine 

 bir saike 

 Dolayısıyla deriz ki fâillik sadece güç yetirilen şeye ilişkin iradey-5 

le meydana gelir. 

[1664] Bazen şöyle denir: Güç yetirilenin varlığını gerektiren bu irade, 
şayet kadim ise güç yetirilenin kadîm olması gerekir; şayet hâdis ise başka bir 
iradeye veya başka hâdis bir şeye ihtiyaç duyar ve durumda da teselsül gere-
kir. Buna da ya şöyle cevap verilir: İradeler veya tek bir kadîm iradenin taal-10 

lukları sonsuza dek sıralanabilir. Ya da şöyle cevap verilir: Taalluk itibarî bir 
durum olduğundan iradenin taallukunun belirli bir vakitte herhangi bir 
tahsis edici sebep olmaksızın meydana gelmesi mümkündür. Sana düşen bu 
hususta derinlemesine düşünmek ve böylesi makamlarda vehimlerin kaygan 
zemininde iyice tutunmaktır. 15 

[1665]  varlığının 
 müm-

künlerin mümkün ve imkânsızların imkânsız oluşu gibi 
 olup onun da 

başlangıcı yoktur. Aksi halde sözü edilen dönüşüm gerekir. Bu takdirde 20 

 Tanrı tarafından 
 âlemin ezeldeki var olmasının imkânsız olduğuna 

dair  âlemin ezelde varlığı ve sudûrunun imkânının 
sübûtunun ardından  varlığın âleme feyzinden ibaret olan 

 cömertliğinde bütün bakımlardan yetkin olan 25 

 Şu halde O’nun cömertliğinin kadîm olması 
zorunludur. Aksi halde cömertlik işlevsizleşir.  

[1666]  cömertlik ve onun işlevsizleştirilmesi hakkında söyledik-
leriniz  bir söz olup söz konumuz olan burhânî meselelerde hiçbir yarar 
sağlamaz. 30 

 Zira onun imkânı, sizin söylediğiniz gerekçeden 
dolayı ezelîdir ama ezelî olması mümkün değildir. Çünkü hudûs şartıyla birlik-
te ezelî olması imkânsızdır. Daha önce öğrenmiştin ki hâdisin zâtı kendi olması 
bakımından alındığında onun imkânı ezelîdir ve ezelîliği de mümkündür.  
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Fakat hudûs şartıyla alındığında onun imkânının ezelî olması bir yana bu 
açıdan imkânı bile yoktur.  

[1667] 5 

 oluşun 
hudûsu açıklanırken  üzere kadîmin yok olması mümkün değildir. 

 daha önce yoklukla nitelenmiş olduğundan 
 Varlıktan  varlıktan 10 

 O halde âlemin 
yok olma imkânı sübût bulmuştur. Bunun gerçekleşmesine gelince onların 
bir kısmı bu hususta duraksamış ve buna delâlet eden âyetleri tevil etmiştir.  

[1668] 15 

 bu hu-
sustaki 

 ve şöyle de-
miştir: Eğer cisim bekâsından sonra yok olsaydı onun yokluğu ya zâtı gereği 20 

olurdu ya da vücûdî veya ademî başka bir şeyin gereği olurdu. Delili orada 
anlatıldığı şekilde sonuna kadar sürdürmüşlerdir ve şu sonuca varmışlardır: 
Hepsi yanlıştır. O halde âlemin yokluğu mümkün değildir.  
orada zikredilen  Tekrara gerek yok. 

25 

[1669]  Zira o, cisimlerin de arazlar 
gibi an be an yenilendiği görüşüne varmıştır. Denilmiştir ki ondan gelen bu 
nakil güvenilir değildir. Çünkü o, cisimlerin bekâ esnasında müessire muh-
taç olduğunu söylemiş ama nakledenler onun cisimlerin bekâsını söylemedi-
ğini sanmıştır.  30 

[1670]  Eş‘arîlerden 
 yani bedîhî  Âmidî şöyle demiştir: 

Biz aklî zorunlulukla biliyoruz ki bizim dün gördüğümüz sıradağlar, yerler 
ve gökler bugün gördüklerimizin aynısıdır. Yine zorunlu olarak biliyoruz ki  
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konuşmaya başladığımız kişi ile sözümüzü bitirdiğimiz kişi aynıdır, şimdiki 
çocuklarımız ve dostlarımız daha önce bizimle birlikte olan çocuklarımız ve 
dostlarımızdır.  

[1671]  “Cisimlerin bâkî olduğunu zorunlu olarak kesin-
lememizin  5 

Zira duyu, cisimlerin sürekliliğine tanıklık etmektedir. Duyu ve onun sürek-
liliğe ilişkin tanıklığı ise  ve güvenmeye 

 Çünkü duyu, onların da sürekli olduğuna tanıklık 
etmektedir.  ey Eş‘arîler  iki zamanda  aksi-
ne orada yenilenen benzerler olduğunu fakat duyunun onların farklılığını 10 

algılamayıp süreklilik arzeden tek bir şey olduklarını sandığını  
Peki, onun arazlar hakkındaki değil de cisimler hakkındaki tanıklığını nasıl 
kabul ediyorsunuz?” Çünkü  Bizim  kesinlememizin 

 ki sizin söyledikleri-
nize muhatap olalım.  hiç şüphesiz  Bedîhî 15 

olan  iki tarafı tasavvur edil-
dikten ve nispet düşünüldükten sonra  
Kuşkusuz bu, evvelînin eşanlamlısı olan bedîhînin anlamıdır. 

[1672] 
 Yani dirinin ölümünden42 veya ölünün 20 

dirilmesinden bahsetmek mümkün olmazdı. Çünkü bu ikisinin mahalli bir 
olmak zorundadır. Bu takdire göre hayatta iken cisim, öldüğü durumda iken 
cisimden başkadır. Dolayısıyla da hayat ve ölüm aynı konuya ilişmemekte-
dir. Yine  vb. de ortadan kalkardı. Yani 
mahal birliği şartına bağlı olduğu için hal değişiminden bahsetmek mümkün 25 

olmazdı.  aklî  
[1673] 

 Yani 
arazların bâkî olması halinde onların yok olmasının imkânsız olduğuna iliş-
kin delildir.  30 

[1674] Nazzâm, Kerrâmiyye ve başkalarının görüşlerinin kaynağına  
yönelik  olup onların 
bekâsının imkânsızlığına delâlet edince 

 Âmidî şöyle demiştir:  
“Zira Nazzâm görüşünü ‘cevherler arazlardan oluşmuştur ve arazlar farklı  35 

ise cisimler de farklıdır’ şeklindeki ilkesine dayandırmış ve demiştir ki  
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bu nedenle biz, su ve ateş gibi bir kısım cevherlerdeki farklılığı tıpkı  
sıcaklık ve soğukluk arasındaki farklılığı algıladığımız gibi zorunlu olarak 
algılıyoruz”.  

[1675]  ve evvelî 
 kesinlikle  Onlar bu görüşlerini sözü 5 

edilen delilin doğru olduğu inançları üzerine kurdular. 
 arazların yenilendiğini ama cisimlerin sürekli olduğunu söylediler. 

Bunlar arazlar ile cisimleri şöyle ayırdılar:  bâkî olmalarının ardından 
şartın ortadan kalkmasıyla yok olmaları durumunda 

  10 

[1676] Bunun özlü ifadesi şudur: Arazların bekâlarının ardından yok 
olması, şartın yokluğuyla olamaz. Çünkü onların bekâsının şartı, araz ola-
maz. Zira teselsül imkânsızdır. İşte o şart cevherden başka bir şey olamaz. 
Oysa cevher de bâkî olmak için arazlarla şartlanmıştır. Bu durumda kısır-
döngü ortaya çıkar. Şu halde arazlarla ilgili olarak diğer kısımlar iptal olduğu 15 

gibi bu kısım da iptal olmaktadır. Böylece ortaya çıkmıştır ki arazlar bâkî 
olmaları halinde onların yok olması imkânsızdır. Fakat onların yok olması 
zorunlu olarak mümkündür. O halde arazlar bâkî olamaz.  

[1677] 
 Allah cisimleri  Böylece 20 

bekâ şartının yok olmasıyla cisimler de yok olur. Bunda herhangi bir mahzur 
yoktur. Bu, Eş‘arîlerin görüşüdür.  Allah cisimleri yok etmek istediğin-
de  Bu ise mesela fenâ arazıdır ve 
onunla cisimler yok olur. Bu da Mu‘tezile’nin görüşüdür. Dolayısıyla 
bekâdan sonra fenânın imkânsızlığını gösteren delil, cisimler hakkında geçer-25 

li değildir. O halde cisimlerin bâkî olmaması gerekir.  

[1678] Tedâhülle kastedilen cevherlerin mekân, konum ve hacim miktarı 
bakımından bir olacakları şekilde bir kısmının diğerlerinin mekânına girmesi-
dir. Bu imkânsızlık, Mu‘tezile’nin düşündüğü gibi yer kaplamanın sonucu 30 

değildir. Zira Mu‘tezile’ye göre yer, iki cevherden birinin ondaki varlığı bakı-
mından bir oluşa sahiptir ve bu oluş, diğerinin ondaki varlığı bakımından 
sahip olduğu oluşa zıttır. Aksine söz konusu imkânsızlık bedîhî 

 iç içe girmiş pek çok 35 
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ve bir hardal tanesinin mekânından birçok âlemin ayrılması ama o  
yerin olduğu gibi kalması 

 Akıl sahipleri tedâhülün imkânsız olduğunda görüş birliğine 
varmışlardır.  

[1679] 5 

 sonlu miktara sahip cisim sonsuz sayı-
daki parçalardan oluşur 

 Çünkü bu takdirde cevherler arasında tedâhül olması gerekir. 
 açıkça  Nasıl 

olur! Bu, zorunluluğun inkârıdır ve hiçbir akıl sahibi kendisi adına bu görüşe 10 

razı olmaz.  aklının gere-
ğine karşı  

[1680] Biraz önce geçtiği gibi 15 

 da ilki gibi 
 biz 

 o 20 

imamın bu ilkeyi ispat amacıyla serdettiği  açık 
bir şekilde  muhtelif 

 onun delil yaptığı 
 Nasıl olur da bunlarla istidlâl edilebilir?! 

[1681] 25 

 Kâdî 
Bâkıllânî, cevherlere zıt adının verilmesini men etmiştir. Sanki o, zıtlıkta, iki 
zıddın onları kâim kılan mahalle peş peşe gelmesini dikkate almıştır. Bu ise 30 

arazların aksine cevherlerde düşünülemez. Üstad Ebû İshâk el-İsferâînî ise 
bunu mümkün görmüştür.  lafzın kullanımıyla ilgili 

 anlam 
 Çünkü bunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. 
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[1682] 
 Bir kısım filozoflar 

zıt olduğunu, diğerleri ise olmadığını söylemiştir. 

5 

 çünkü onların konusu yoktur.  
konudan daha genel olan  Çünkü iki türsel  
sûret unsursal maddeye peş peşe gelirler. 

 

10 

[1683] Eş‘arî  ve şöyle demişlerdir: 
Birbirine zıt olan iki arazdan birinin mutlaka cisimde bulunması gerekir. 

 ve cevherler ezelde bütün 
araz cinslerinden yoksundur demişler ama cevherlerin ebette araz cinslerin-15 

den yoksun olmasını mümkün görmemişlerdir. 
  

[1684] Mu‘tezile’den 
 ve cismin ebette bütün arazlardan yoksun kalması 

mümkündür demiştir. Geri kalan 20 

  

[1685] Eş‘arî 
 onlara göre  mütemâsil cevher-i fertlerden oluştuğundan 

 birbirinden  onlara yerleşmiş olan 25 

 cisim  bütünüyle  o cisim başka cisimlerden ay-
rışmış  özelleşmemiş ve belirlenmemiş 

 Dışta var olan yalnızca belirginleşmiş ve ayrışmış şeylerdir.  

[1686] Bu istidlâla şu eleştiri yönelir: Bazen ayrışma bir kısım arazlarla 30 

olabilir. Dolayısıyla cisim hiçbir arazdan ve onun zıddından aynı anda yok-
sun kalamaz sonucu çıkmaz.  
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[1687] 
 Yani her ne kadar Nazzâm cisimlerin mütemâsil 

olduğu hususunda kelâmcılara muhalefet etse de cisimlerin arazlardan yoksun 
kalamayacağı hususunda onlarla hemfikirdir. Zira daha önce geçtiği gibi ona 
göre cisim arazdan oluşur. Bu açık olup hiçbir kapalılık barındırmamaktadır.  5 

[1688] 

 olup her bir arazı zıddıyla birlikte kuşatmaktadır.  
delil  Hareket ve sükûndan başka 10 

 Kuşkusuz hava renkler-
den, tatlardan ve bunların zıtlarından yoksundur. Evet, bu, Bağdat 
Mu‘tezilesine karşı bir ret olmaya elverişlidir. Çünkü onlar, cismin oluşlar-
dan yoksun kalmasını mümkün görmüştür. Yine Sâlihiyyeye karşı da ret 
olabilir. Çünkü onlar ebette bütün arazlardan yoksun kalmayı mümkün 15 

görmüştür.  

[1689] 
 bu zayıf delilden  Yani onların bir kısmı, 

sözü edilen delillendirmeyi genelleştirmeye çalıştı ve dedi ki, “oluşlardan yok-
sun kalmanın imkânsız olduğu ortaya çıkınca bunlara kıyasla diğer arazlardan 20 

yoksun kalmanın imkânsızlığı da ortaya çıkar”. Bu son derece yanlış bir görüş 
olup yanlışlığı çok açıktır. Zira bu kıyasta bir orta terim yoktur. Bazıları da 
iddia edilen şeyi ispatlamak isteyip şöyle dedi: “Eş‘arîler ve Mu‘tezile nitelen-
meden sonra yoksun kalmanın imkânsızlığında görüş birliğine varmıştır. Bu, 
Eş‘arîlere göre yüce Allah’ın nitelenmeden sonra misli veya zıddı yaratarak 25 

âdetini sürdürmesiyledir ve Mu‘tezile’ye göre arazın ortadan kalkmasının onun 
zıddı gelmeden imkânsız olmasıyladır. Şu halde nitelenmeden sonraya kıyasla 
nitelenmeden önce yoksun kalma da imkânsızdır.” Fakat bu da orta terimden 
yoksun bir kıyastır. Ayrıca iki durumun farklılığı açıktır. Her iki kıyas da 
hareket ve sükûna tutunmaktan daha zayıf kaldılar, çünkü hareket ve sükûn 30 

delili, bu ikisinin aksine iddianın bir kısmını ispatlamaktadır.  

[1690] Yoksun kalmayı 

 35 



1177

 

 

 

 



1178  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

[1691] 

 Çünkü siz, yüce Allah’ın sıfatlarına dair nazarî 
bilginin zorunlu bilgiye dönüşmesini ve bu bilginin nazarsız oluşmasını 
mümkün görmüyorsunuz. Bu durumda Allah’ın cevher, hayat ve nazara 5 

dayanan şeyleri yarattığında bunları da yaratmaya mecbur olması gerekmek-
tedir. 

 Sana kapalı değildir ki üçüncü ilzâm, nazarı ve nazardan 
elde edilen bilgiyi kulun kudretine dayandıran kimseye yönelmez. Aynı şe-
kilde üçüncü ilzâm, Âmidî’nin “nazarı engelleyen afetler ortadan kalktığında 10 

nazar edilen şey hakkında bilgi gerekli olur” sözüyle değiştirildiğinde de 
böyledir.  

[1692] 
 yani bilgiye konu olabilecek mefhumlar 

 Çünkü zorunlu, mümkünler ve imkânsızları kapsamaktadır. 15 

Bunlara dair bilgiler de aynı şekilde sonsuzdur. O bilgilerden 
 Çünkü sonsuzun var olması imkânsızdır. 

 –aslında zâhir şöyle demektir: Kuldan 
sonsuz bilgi olumsuzlandı.  arazdan ve zıddından yoksun kalma-
nın imkânsız olduğu kabulüne göre 20 

 irade edilenler gibi 
 daha önce öğrendiğin gerekçeden ötürü  

[1693]  Kuldan  sonsuz bilinenlere 
 taalluk,  aksine itibarî bir durumdur. Sizin dile 25 

getirdiğiniz  ilzâm,  başlı başına 
 ve bununla birlikte onu itibarî taallukun kendisi değil mev-

cut bir şey yapan  aksine tek bir 
bilginin birçok bilinene taalluk etmesini görüyoruz veya onu var olan bir 
sıfat değil, taallukun kendisi yapıyoruz.  30 

[1694]  mütemâsil  
değil, farklı olsalar da 

 sonsuz 
 Bu bilgi, ister birden çok olsun ister tek olsun fark  

etmez. Dolayısıyla hiçbir mahzur yoktur. Üstad kendi esasına göre  35 
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 bir mahalde  mutlak olarak  
zira bunların zıt olduğu 

 dolayısıyla iki bil-
ginin tek bir mahalde kesinlikle bir araya gelemeyeceğini  

[1695] 5 

 İnsan sonsuz bilgiyi kabul etmediğine göre sonsuz bilgi-
den yoksun kaldığı varsayıldığında sonsuz zıtlarla nitelenmesi gerekmez. 
Çünkü zıt ancak mahallin kabul ettiği şeyin yerine bulunabilir. Âmidî bu 
cevabın Üstad’ın cevabından daha sağlam olduğunu söylemiştir.  10 

[1696] Yazar dedi ki 

 Fakat bu ispatlanmış değildir.  

[1697] Bu eleştiriye şu cevap verildi: O takdirde kulun, birbirinin yerine 
geçme yoluyla sonsuz sıfatlarla nitelenmesi gerekir. Bu imkânsız değildir. 15 

Çünkü kulda her vakitte önceki vakitlerle birlikte meydana gelen şey kesin-
likle sonludur.  

[1698]  sonsuz 
 Genel zıt, olumsuzlanan 

bütün o bilgilere zıt olan tek bir sıfattır. Böylesinde ise herhangi bir imkân-20 

sızlık yoktur.  Çünkü bu ikisi mutlak olarak 
 Eğer bu mümkünse tek bir sıfatın, meydana gelmiş bilgi-

lerin dışındaki bilgilerin tamamına zıt olması da mümkündür.  

[1699]  mesela karalık gibi özel 
 de  Çünkü onun kesinlikle rengi yoktur.  25 

Aynı şekilde o, zıt tatlardan da yoksundur. Nitekim buna daha önce işaret 
edilmişti.  

 

  



1181

 

 

 

 

 



1182  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

[1700]  onda  
bir rengi vardır fakat bu renk 

 hava ve su bulunan  vücûdî bir durum olup mutlak 
  

[1701]  cevherlerde bulunan 5 

 Buna göre yer kaplama bulunduğunda arazları kabul bulunur ve 
yer kaplama bulunmadığında arazları kabul de bulunmaz. Devredilen ise 
devredenin illetidir. 

10 

  

[1702]  Çünkü her iki görüş de mümkündür ve 
ikisinden birinde kesinlemeyi gerektiren herhangi bir durum yoktur.  

[1703] Mevcut  bütün yönlerden  o boyutlar, 15 

 Dolu-
lukta olanın örneği, cisimsel maddeyle birlikte bulunan boyutlar iken boş-
lukta olanın örneği, cisimsel maddeden soyutlanmış boyutlardır. Kastedilen 
şey, boyutların sonluluğunun boşluğun imkânsızlığına dayanmadığıdır. 

 Çünkü onlar, boyutların sonsuz oldu-20 

ğuna kani olmuşlardır.  

[1704] Biz  boyutların sonlu olduğunu söy-
ledik.  bir yönden bile olsa 

muayyen bir başlangıçtan 
 ilk konumu itibariyle  Yani sonsuza 25 

kadar bile uzatılsa onunla herhangi bir noktada kesişmesin.  bu sonlu 
çizgi, başlangıç tarafından ucu sâbit kalmakla birlikte hareket ederek sonsuz 
çizgi uzatımla sonsuz çizgiyle 
buluşacak şekilde  Bu yani o hareketle hizasına gelmenin 
oluşması bilinmektedir. Söz konusu 30 

 Çünkü daha önceki paralellik durumunda yoktu. 
 Zira her hâdis böyledir. 

 Çünkü iki çizginin ancak bir nokta üzerinde kesiştiği düşünü-
lebilir. 
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 sonsuz olduğu 
varsayılan çizgi üzerine  yani 
çizginin sonsuzluğu tarafından onun üzerindekiyle 

 Bunun  Varsayılan her-
hangi bir noktayla  sonlu çizginin sâbit tarafında 5 

 Bu durumda iki çizgiden biri, paralel konumda 
varsayılan bu sonlu, diğeri ise onun ta kendisidir. Fakat hizalanma konu-
munda iken sanki orada ona örtüşen başka bir çizgi vardır da onun hareke-
tiyle bu örtüşme gitmiş ve iki ucundan biri olduğu gibi kalmıştır. Şöyle farz 
edersek bu daha da açıklığa kavuşur: Sonlu çizginin bir kürenin merkezinden 10 

sonsuz çizgiye paralel olarak çıktığını varsayalım. Sonra onun, hiza konu-
muna gelinceye dek hareket ettiğini varsayalım. Böylece kürenin merkezinde 
iki doğrulu bir açı meydana gelir.  
Çünkü Öklid kitabının birinci makalesinin dokuzuncu şeklinde açıklamıştır 
ki iki doğrulu her açının doğru bir çizgiyle ikiye bölünmesi mümkündür. 15 

Kuşkusuz iki yarımdan her biri, iki doğrulu bir açıdır ve dolayısıyla o da 
ikiye bölünmeyi kabul eder. Böylece sonsuza kadar gider. Fakat yüzeyli açı 
ya bir niceliktir ya da niceliğe yerleşmiş bir nitelik olup onun bir yönüne 
sirâyet etmiştir. Bu nedenle de miktarlar gibi sonsuza dek bölünmeyi kabul 
eder.  20 

Yani bir noktanın hizalanma noktalarının ilki olduğu farz edildiğinde o nok-
ta böyle olmaz. Çünkü onunla hizalanma, ancak ikiye bölünen bir açının 
meydana gelişiyle olur. Kuşkusuz onun yarısının meydana gelişi, bütününün 
meydana gelişinden öncedir. Yarımın meydana gelişi esnasında paralellik 
kesinlikle ortadana kalktığından hizalanma var olur. O hizalanma, hiç şüp-25 

hesiz üstteki bir noktayladır. Dolayısıyla ilk nokta, hizalanma noktalarının 
ilki olmaz. Bu böyle devam eder. Bu sebeple orada o noktaların ilki olan bir 
şeyin olması mümkün değildir. Bu bazen şöyle açıklanır: Hizalanma ancak 
hareketle olur. Her hareket ise geçmiş parça ve eklenen parçaya bölünür. 
Dolayısıyla geçmiş parça var olduğu durumda hizalanma, başka bir noktay-30 

ladır ve bu böyle devam eder.  
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[1705] Yazar şöyle dedi: Bu delilin 

 Çünkü bu varsayımla birlikte ya 
hizalanma imkânsızlaşmaktadır –ki bu iki durumdan biridir- ya da imkânsız-5 

laşmamakta ve dolayısıyla hizalanma noktalarının ilkinin var olması gerek-
mektedir ki bu da diğer durumdur.  O 
noktanın yanlışlığının nedeni daha önce geçtiği üzere imkânsız oluşu ve de 
onun varlığının, sonsuzun sonlu olmasını gerektirmesidir. Hizalanmanın 
imkânsızlığının nedeni ise paralelliğin hareketle ortadan kalkmasının onun 10 

varlığını gerektirmesidir ki bu durumda o varsayıma göre imkânsızlığı düşü-
nülemez. Nitekim bu kapalı değildir.  

[1706] Onlardan biri de sonlu çizginin ilk olarak hizada bulunduğunu 
sonra paralel oluncaya kadar hareket ettiğini varsaymış ve şöyle demiştir: 
Hizalanma noktalarının sonu olan bir nokta olmalıdır. Çünkü o vardı, sonra 15 

zâil oldu. Dolayısıyla onun bir sonu olacaktır. Fakat o, daha önce geçen 
gerekçenin benzerinden dolayı yanlıştır. O şahıs bu delile “paralellik 
burhânı” adını vermiştir.  

[1707] 
 Yani eğer sonsuz bir boyut olsaydı sonsuz bir çizginin varlığı ve yanı 20 

sıra sonlu olan başka bir çizginin varlığı mümkün olurdu. Bu durumda son-
lu çizgi, ilk olarak birinci çizgiye paralel olacak ve ikinci olarak da hareketi 
sebebiyle onun hizasında bulunacaktır. Çünkü bu şeylerin bir kısmı kendin-
de imkânsız olabilir yahut onlardan her biri mümkün ama tıpkı Zeyd’in 
yokluğu ile ayakta oluşunun bir araya gelmesi gibi bir araya gelmeleri 25 

imkânsız olabilir. O takdirde sonsuz boyut mümkün ama varsayım, iki du-
rumdan birine göre imkânsız olabilir ve imkânsızlık sonsuz olan boyuttan 
değil de varsayımdan kaynaklanabilir yahut her ikisi de mümkün olabilir ve 
imkânsızlık o ikisinin bir araya gelmesinden kaynaklanabilir.  

[1708]  Yani biz, aklın bedîhesiyle 30 

biliriz ki varsayılan şeylerden her biri ve de toplamı, boyutların sonsuz oldu-
ğu kabul edildiği takdirde mümkündür. Dolayısıyla boyutların sonsuzluğu 
nefsü’l-emirde mümkün olsaydı orada ne basît ne de bileşik bir imkânsız 
olurdu. Bu durumda da imkânsızlığın gerektiği düşünülemez. İmkansızlık 
gerektiği için bilindi ki imkânsız, yalnızca sonsuzluktur.  35 
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[1709]  
bedîhî olarak 

 doğrusal bir çizginin bir ucunu sâbitleyip ilk konu-
muna gelinceye kadar hareket ettirilmesiyle 

5 

 Şu anda söz konumuz olan da daha önce 
dikkat çektiğimiz üzere bu türden varsayımlardandır. Dolayısıyla o takdire 
göre bunun imkânına men yöneltilemez.  

[1710] Yine 
10 

 Yani 
biz onunla gerekliliğin yanlışlığına istidlâl yapıyoruz ve şöyle diyoruz: Küre-
nin yarıçapı sizin dediğiniz gibi hareket ettiğinde sonsuz olan çizgide hiza 
noktalarının ilki olan bir nokta olmamalıdır. Çünkü hizalanma, ancak her 
ikisi de bölünen bir açı ve hareketle olur. Dolayısıyla orada hizalanma nokta-15 

larının ilki olan bir şey olamaz. Zira hangi noktanın böyle olduğu varsayılırsa 
varsayılsın onun üstündekiyle hizalanma, ondan öncedir.  

[1711] Bunun 
 Çünkü hâdistir. 

 Dolayısıyla hizalanmanın o başlangıçta kendisiyle 20 

oluştuğu nokta, hizalanma noktalarının ilkidir.  kendinde 
 Çünkü gerektiren 

de imkânsız olabilir. Nasıl olur! Eğer buna delâlet etseydi ardbitişenin çelişi-
ğinin istisna yapıldığı ve ona istidlâl edildiği istisnalı kıyaslar tamamlanmaz-
dı. Yazar şu sözüyle buna işaret etti: 25 

  

[1712] Bazen şöyle de cevaplanır: Biz şöyle istidlâl yapıyoruz: Eğer bo-
yutlar sonsuz olsaydı ve sonlu çizgi, paralellikten hizalanmaya doğru hareket 
etseydi ya hizalanma noktalarının ilki var olurdu ya da var olmazdı. Oysa her 
iki şık da imkânsızdır. Bu imkânsızlığı hem bizim delilimiz hem sizin delili-30 

niz göstermektedir. Bu durumda sizin itirazınız bütünüyle geçersizleşmekte-
dir. Fakat burada bir bahis kaldı: Biz açı veya hareketin bir kısmıyla olan 
hizalanmanın, bütünüyle meydana gelen hizalanmadan önce olduğunu ka-
bul etmiyoruz. Bu ancak açı ve hareketin bir kısmı bilfiil var olduğunda 
gerekir ki onunla hizalanma var olsun. Fakat açı ve hareket, bilfiil değil bil-35 

kuvve bölünür. Sizin söylediğiniz doğru olsaydı dairenin yarıçapının  
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onun bir yayı üzerindeki hareketi imkânsızlaşırdı. Çünkü yayın yarısına 
hareket, bütününe hareketten ve açısının yarısına hareket bütününe hareket-
ten öncedir ve böyle devam eder. Hatta hareket mutlak olarak imkânsız olur. 
Şu halde şüphe, bilkuvve olanın bilfiil olan yerine konulmasından kaynak-
lanmıştır.  5 

[1713] Önde gelen düşünürlerden biri, şüpheyi şöyle giderdi: Bizim söy-
lediklerimiz, vehmî hükümlerdir ama doğrudur. Çünkü vehim diğer geo-
metri meselelerinde olduğu gibi bu hükümleri akla itaat ederek vermektedir. 
İddia edilen şey şudur: Hâdis olan hizalanmanın vehimde bir ilk noktasının 
bulunması gerekir. Fakat sonsuz çizgide başlangıç olacak bir nokta belirmez. 10 

Oysa sonlu çizgi böyle değildir. 

[1714] Ancak bu çözüm sorunludur. Çünkü hizalanmanın hudûsunun 
gerektirdiği şey, onun var olduğu zamanların başlangıcı olan bir zamanının 
bulunmasından ibarettir. Bu durumda o zamanda meydana gelen hizalanma, 
ondan önceki zamandaki hizalanmayla öncelenmiş olmaz. Bu gerek, orada, 15 

vehimde hizalanma noktalarının ilki olan bir noktanın var olmasını gerek-
tirmez. Bunun açıklaması şöyledir: Paralellik durumunda hizalanma yoktur, 
aksine onun oluşması için bir zamanda vuku bulan hareket olmalıdır. Hare-
ket var olduğunda hizalanma o zamanda varsayılan her anda meydana gel-
miştir. O zamanda varsayılan bu anlar, sonsuzdur yani bir sınırda durmaz. 20 

Aynı şekilde onlarda vehmedilen hizalanmalar da böyledir ve bunlardan her 
biri, başka bir noktayla birliktedir. Dolayısıyla vehmin kendisinde duracağı 
herhangi bir ilk nokta belirginleşmez. İşte bu şöyle denilmesi gibidir: Hare-
ket hudûsa gelmişse onun var olduğu bir ilk zaman var demektir. Bu takdir-
de vehimde onun kendisi ve mesafesi için bir ilk parça belirginleşmelidir. 25 

Fakat bu imkânsızdır.  

[1715] “Hizalanma anlıktır ve dolayısıyla vehimde onun başka bir nok-
tayla öncelenmemiş bir noktası olmalıdır” denemez. Çünkü biz, çizginin 
noktayla hizalanmasının anlık olduğunu söylüyoruz. Sözü edilen hizalanma-
nın yani çizginin çizgiye hizalanmasının ise söylediğimiz gibi ancak bir za-30 

mandaki hareketin varlığıyla hudûsa geldiği düşünülebilir. Dolayısıyla orada 
kaçınılmaz olarak vehimde sonsuza dek bir diğeriyle öncelenen bir hizalan-
ma vardır. Bu nedenle de onda öncelenmemiş bir nokta belirginleşmez.  
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[1716] Şöyle denilebilir: Biz şunu iddia ediyoruz: Varsayılan bu şey, dışta 
gerçekleştiğinde onda hizalanma noktalarının ilki olan bir nokta belirginleşme-
lidir. Çünkü orada dışta bir diğeriyle öncelenmemiş bir hizalanma olmalıdır. 
Aksi halde sonlu bir zamanda bilfiil sonsuz sayıda hizalanmaların var olması 
gerekir. Bu ise imkânsızdır. Dolayısıyla o hizalanma ancak noktaların ilkiyle 5 

olur. Sen istersen yukarıdaki cevabı bu anlama yorabilirsin. Şöyle ki noktanın 
vehimde belirginleşmesi, varsayılan şeyin dışta gerçekleşmesi durumunda, o 
noktanın dışta belirginleşmesinden ibarettir. Böylece ondaki sorun gider.  

[1717]  –bu, 
 yazarı Sirâcüddin el-Urmevî’dir-  bu delil, boyutların son-10 

suzluğuna delâlet ettiği için şöyle denildiğinde sizin aleyhinize döner: Var 
olan sonlu boyutta  Bu çizgiye 
paralel bir çizgi farz ettiğimizde, sonra da bu çizgi, ucunun hizasında bulu-
nuncaya dek hareket ettiğinde  âlemin dışında 

 sizin söylediğiniz gerekçenin aynısı nedeniyle 15 

 olduğunda onun hizasında sonsuz noktaların 
bulunması ve o noktaların varsayıldığı sonsuz bir boyutun olması gerekir.  

[1718]  Urmevî’nin dile getirdiği 

 Çünkü bir çizginin âlemin dışına çıkarılması mümkün değildir. Zira ora-20 

da var olan bir boşluk ve doluluk yoktur. Nasıl olur da onun orada bulunma-
yan bir noktayla karşılaşması düşünülebilir. Aklın desteklemediği 

 Bunun tahkîki şudur: Urmevî’nin söylediğinin gereği, veh-
medilen sonsuz bir çizgide vehmedilen sonsuz noktalardır. Oysa söz konusu 
olan, sırf vehmî boyutların değil, dışta var olan boyutların sonluluğudur.  25 

[1719]  Zira bunda iki çizgi arasında  
ilk olarak hizalanma ve kesişme, ikinci olarak da paralellik ve karşılaşmama 
farz edildi ve kesişme noktalarının sonuncusu dikkate alındı. Bu  
gerekçeyle  ve tahkik 

30 

 Çelişki, o iki çizginin  
sonsuz olduğu varsayılmasına rağmen sonlu olmalarıdır.  yazarı  
Sühreverdî bunu zikretmiş ve bu, “kurtuluş burhânı” olarak tanınmıştır.  
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Bu şöyle açıklığa kavuşur: Merkezinden sonsuz bir çizgi çıkan bir küre varsa-
yalım. Bu çizgi, yine sonsuz olan başka bir çizgiyle kesişsin. Küre hareket 
ettiğinde devir tamamlanmadan önce, onun merkezinden çıkan çizginin 
diğerine paralel hale gelmesi gerekir. Bu durumda iki çizginin de sonlu ol-
ması gerekir. Daha önce geçtiği üzere “paralellik burhânı” iki çizgiden biri-5 

nin sonlu ve başlangıçta hizalanmış varsayılmasıyla bundan alınmıştır. Böy-
lece ortaya çıkmaktadır ki hizalanma, paralellik ve kurtuluş burhânları tek 
bir asla dönmektedir.  

[1720] 
10 

 ikisi 
arasındaki uzaklık, o ikisinin artmasıyla artar. Eğer yazar eşkenarlığı söyleme-
se ve onu açıklayan kısımla yetinse söz daha kısa ve daha açık olurdu. Anla-
tılmak istenen şey, iki çizgi arasındaki açılmanın onların uzanımları kadar 
olduğudur. 15 

 burhân gerçekte 

 Bu özete  20 

yazarı Sühreverdî nail olmuştur. Bu özet ise iki çizgi arasındaki açılmanın, 
uzanım miktarınca olduğudur. Zira İbn Sînâ’nın ’ında serdettiği sül-
lemîde gerek duyulan pek çok zahmet -nitekim  şerhlerini okuduğunda 
bu zahmetleri görürsün- bu özetleme sayesinde düşmüştür.  

[1721]  üçüncü gerekçe  hasmın düşündüğü gibi 25 

 Yine iki yönden de 
sonsuz olmasının yanlışlığını göstermektedir. Ama bir yönden değil. Çünkü 
bu takdirde uzanım miktarınca açılmayı varsaymak mümkün değildir. Yazar 
şu sözüyle buna işaret etmektedir:  uzunlukta 

 onun iptali için  Oysa ilk ikisi böyle değildir. 30 

Çünkü onlar mutlak olarak boyutların sonsuzluğunu iptal etmektedir.  

[1722]  Bu mutlak olarak süllemî burhândır.  
Yazar bunu doyurucu bir şekilde özetlemiştir. 

 Kenarlar  tek noktadan  
çıksınlar. Yani ister kenarların aralığı yukarıda anlatıldığı gibi  35 

uzanım miktarınca olsun ister de uzanım bir metre iken aralığın  
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iki metre olması gibi daha fazla olsun veya bu durumun tersine dönmesinde 
olduğu gibi daha az olsun fark etmez. 

 Çünkü bu iki çizgi doğrudurlar ve ancak 
tek bir tarzda birbirlerinden uzaklaşırlar. Buna göre söz gelişi on metre uza-
dıkları takdirde açılma bir metre olurken yirmi metre uzadıklarında açılma 5 

kesinlikle iki metre olur. Otuz metre uzadıklarında açılma üç metre olur. 
Artık buna kıyasla! İşte bu, o ikisine nispetin korunmuş olmasının anlamı-
dır. Bu takdirde birinci uzanmanın ikinci uzamaya yani on metrenin yirmi 
metreye nispeti, birinci açılmanın ikinci açılmaya yani bir metrenin iki met-
reye nispeti gibidir. Aynı şekilde üçüncünün üçüncüye, dördüncünün dör-10 

düncüye ve sonrakilerin nispetinde de durum böyledir.  

[1723] 
 Bu, birinci uzanımdır. 

 Yani birinci uzanımın sonsuza dek giden uzanıma nispeti, 
birinci açılmanın sonsuza gidişleri esnasında iki kenar arasındaki açılmaya 15 

nispeti gibidir. Çünkü yukarıda öğrendiğin üzere uzanmanın uzanmaya 
nispeti, açılmanın açılmaya nispeti gibidir.  Çünkü 
sözü edilen sonlunun sonluya nispeti, belirli bir tikellikledir ve bunun, sonlu 
ile sonsuz arasında olması mümkün değildir. “Gitme esnasında meydana 
gelen açılma da sonsuz olabilir” denemez. Çünkü biz bu durumda sonsuz 20 

olanın, iki sınır arasına hasredilmesi gerekir diyoruz.  

[1724]  daire biçiminde bir cismi mesela  
eşit  Şöyle ki önce dairesinin çevresini altı eşit parçaya böle-
riz. Sonra karşılıklı noktalar arasını onun merkezinde kesişen çizgilerle birleş-
tiririz. Böylece o, altı eşit parçaya bölünür. Bu 25 

 bütün  Öyle ki bütün 
boyutlar uzunlamasına ve enlemesine -bu kısımlarla âlemin genişliğini kaste-
diyorum- bölünür.  
onun genişliğinde 

 Bu iki sınır, onu kuşatan iki 30 

kenardır.  sonlu  iki 
kısımdan biri olan  yani altı  
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[1725]  türsî olarak adlandırılan burhân olup  özeti olan 

 Zira sen her bir kısmın kenarlarında merkeze uzaklıkları eşit 
iki nokta farz edip de bu noktalar arasını bir çizgiyle birleştirdiğimizde bu 
çizgi kenarların her birine eşit olur. Bunun nedeni şudur: Merkezdeki açı, 5 

bir dik açının üçte biridir, zira her noktayı dört dik açı kuşatmaktadır. Bura-
da ise altı eşit açıya bölündü. Aynı şekilde kalan iki açının her biri dik bir 
açının üçte biridir. Çünkü o ikisi kirişlerinin eşit olması nedeniyle eşittirler. 
Üçgenin açıları eşit olduğuna göre kenarlar da böyledir. Böylece ortaya çıktı 
ki her iki kenar arasındaki açılma, onların uzanımları miktarıncadır. Nite-10 

kim yukarıdaki burhânda da böyleydi. Fakat burada iki çizginin uzanımları 
miktarınca açılacakları şekilde bir noktadan çıkışlarının mümkün olduğuna 
ilişkin bir tasvir ve daha fazla açıklama vardır. Burada bütün açılar eşit ola-
cak şekilde tek noktadan altı çizgi çıkarması yetiyordu. Fakat bunun müm-
kün olup olmadığında bir tür kapalılık vardır. Bu sebeple çemberinin altı 15 

eşit kısma bölündüğünde hiçbir şüphe bulunmayan bir daire farz etti. Bu 
takdirde merkezî açıların eşit olması ve onlardan her birinin bir dik açının 
üçte biri olması gerekir. Böylece iki çizgi arasındaki uzaklığın, onların uza-
nımlarına eşit olduğu tam bir şekilde açığa çıktı. Kapalı değildir ki bu üçün-
cü, dördüncü ve beşinci gerekçeler tek bir burhâna racidir. 20 

[1726]  boyutların bütün yönlerden sonlu olduğuna 
delâlet eden  buradaki 

 varsayarız 
 yine sonsuza uzanan 

 ki bunun imkânsızlığı açıktır 25 

 ve bu durumda sonsuz olmazlar. 
 birincisi teselsülün butlanında, diğeri de cisimsel güçlerin son-

luluğunda olmak üzere   

[1727] 
30 

 bu iki noktadan herhangi 



1199

 

 

 



1200  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

 delili ta-
mamlamaya  Bunun tatbîk burhânının başka bir anlatımı olduğunu 
gözden kaçırmayasın. O halde yedi delil üç delile dönmüştür. Üç delilden 
ikisi sonsuzluğun mutlak olarak imkânsızlığına, birisi de iki veya daha çok 5 

yönden imkânsızlığına delâlet etmektedir. 

[1728]  sonsuzluğa 

 Nitekim aklın bedîhesi kuzey kutbunun ardındaki 
kısmın, güney kutbunun ardındaki kısımdan ve doğunun ardındaki kısmın 10 

batının ardındaki kısımdan vb. başka olduğuna tanıktır. 
 vardır ve  çünkü ister maddî ister 

soyut olsun ölçülmeyi kabul eder. 

[1729]  âlemin ötesinde nefsü’l-emr bakımından  bu-
lunduğunu  Sizin söylediğiniz  ayrışma, salt  olup 15 

kesinlikle dikkate alınmaz.  

[1730] 

 vardır ve  

[1731]  Sizin tasvir ettiğiniz  yanlış  20 

olup kesinlikle dikkate alınmaz.  
[1732] 

 mevcut 
 Çünkü sırf yokluğa el uzatmak imkânsızdır. 

25 

 oraya elini uzatması  elin nüfu-
zunu  ya soyut ya 
da maddî  

[1733] 
30 

 
[1734] 

 İşte o fertler var olduğunda boyutlar 
da sonsuz olur. 35 
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[1735]  sonsuz fertlerin var olmasını engellemese de  o 
fertlerden herhangi birinin  tikellerin  
tikellerin  Hatta tümelin varlığı imkânsız olabilir ve 
bu nedenle onun fertlerinden hiçbiri var olmaz. Yahut tümelin birden fazla 
ferdinin olması imkânsız olabilir ve dolayısıyla fertleri çoğalmaz. Ya da tü-5 

melin fertlerinin sonsuz olması imkânsız olabilir ve bu nedenle onun sonsuz 
ferdi var olamaz. Bütün bunlar tümelin mefhumunun dışında şeylerdir. 
Cismin fertlerinin sonsuzluğu geçen delillerle imkânsızdır.  

 
[1736] Kelâmcılar bu âleme mümâsil başka bir âlemin varlığını müm-10 

kün görmüşlerdir. Çünkü mütemâsil şeyler hükümlerde ortaktır. Yüce 
Kur’ân’daki şu âyette buna işaret edilmiştir: “Gökleri ve yeri yaratan, onların 
bir benzerini yaratmaya kâdir değil midir?!”43 

 15 

[1737] 

 şu anda olduğu gibi 
 Zira Sınırlayıcı’nın yönde bulunması başka türlü düşünü-

lemez.  20 

[1738]  daha önce geçtiği üzere 

 bilakis başka bir sınırlayıcıyla 
sınırlanan  Bu durumda bunun, o yönlerden birinde 25 

bulunması mümkün olacaktır.  sınırlanmış 
 

[1739] 
 Zira bu âlem küreseldir. Diğeri 

de küresel olursa aralarındaki buluşmanın ancak bir noktada olacağı düşünü-30 

lebilir. Bu durumda ister buluşsunlar ister buluşmasınlar ikisi arasında boş-
luk olmalıdır. Eğer diğer âlem küresel olmazsa yine boşluk bulunur. Çünkü 
kürenin küre olmayanla karşılaşması ancak bir aralıkla olur.  
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[1740]  Boşluğun imkânsızlığını kabul ettikten sonra deriz ki 
 arasındaki

 kendi çaplarına 
eşit ya da daha fazla kalınlığa sahip büyük  çakılı 5 

 o küre  felek-
ler ve unsurlardan  Bunda 

 üç felekten ve dört unsurdan üç kat 
10 

 haki-
katte 

 

[1741] 
 mesela su gibi 15 

 Oysa bunun yanlışlığını öğrenmiştin. 

[1742]  ikisinden bileşen 
 Yani biz, ikisinin mesela ateşle-

rinin yakma ve aydınlatmada ortak olmaları gibi eserler ve sıfatlarda ortak 
olsalar bile türsel sûrette eşit olduğunu kabul etmiyoruz. Türsel sûrette or-20 

taklığı 
 Çünkü onların hakikatlerine dahil olan heyûlâda farklı olmaları müm-

kündür. Hakikatte ortak olduklarını da 
 yani iki mekândan birinde bulunması 

 Zorlamalı hareketin sürekli olmayacağını kabul etmiyoruz. 25 
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5 

[1743]  maddeden ve maddenin eklentilerinden 

 yani onların hareketlerinin iradî oluşunun 
 Çünkü daha önce geçtiği gibi zâtî 

hareketin kısımları bunlardan ibarettir.  O halde üçüncü 10 

şık geçerlidir. 
 döngüsel hareket 

 ve ona dayansaydı  –ki bu özel konumdur- 
  

[1744] Bu delil şöyle kurulmuştur: Döngüsel olarak hareket eden şeyin 15 

yöneldiği her konumun terki, ona yönelişin aynısıdır. Dolayısıyla tek bir 
durumda doğa gereği kendisinden kaçılan şey, doğa gereği istenilen şeyin 
aynısıdır. Hatta şeyden kaçış, onu istemenin aynısıdır. Oysa bu, bedîhî ola-
rak imkânsızdır.  

[1745] Bu delil şöyle cevaplanmıştır: Bir konumun terki, ona yönelme-20 

nin aynısı değildir. Çünkü terkiyle konum yok olmaktadır. Bu olsa olsa, 
onun gibi olana yönelişten ibarettir. Dolayısıyla da terk edilen, istenilenin ta 
kendisi değildir.  

[1746] Şu halde en uygunu delili şöyle kurmaktır: Hareket eden şey, da-
iresel hareketiyle bir konumu ister, sonra onu terk eder. Oysa böyle bir şey 25 

iradeden yoksun nesnede bulunmaz. Zira belirli şeyin talep ve terki, ancak 
şuur ve iradeye dayalı maksatların farklılığıyla olur. 

[1747] 
 daha  

önce itimâd bahislerinde anlamdaşı geçtiği üzere 30 

 zorlamalı olarak 
 feleklerin döngüsel hareketi 

 yön,  
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hızlılık ve yavaşlık bakımından  ve mıntıka ve kutuplar bakımın-
dan uyumlu olması . Çünkü orada feleklerin bir kısmının diğerini 
zorlamasından başka bir zorlama düşünülemez. Fakat onların hareketleri, 
gözlemin de tanıklık ettiği gibi benzer ve uyumlu değildir.  

[1748] “Feleklerin hareketleri iradî olduğuna göre onların soyut nefisleri 5 

var demektir” önermesi olan  hare-
ketlerine taalluk eden  tikel şeyleri idrak eden cisimsel bir gücün 
yaptığı 

 yön ve hızlılık bakımından 
 Nitekim tikel idraklere dayalı 10 

hayvânî hareketler farklılaşmakta ve kesilmektedir.  bidüziye sermedî 
hareketlerin kendisinden kaynaklandığı  iradeler, sonsuz şeyleri içeren 

 

[1749] Bu delile karşı  şöyle denilmesidir: 15 

 bunun, 
 doğal harekette  belirli 

bir konumun oluşması değil de  Eğer “hareketin 
hakikati, başka bir şeye gitmekten ibarettir ve dolayısıyla hareket kendisi için 
değil, başkası için istenir” denirse biz şöyle deriz: Bize göre hareket, cevherin 20 

iki anda iki mekânda olmasından ibarettir. Dolayısıyla onun kendisi için 
istenmesi mümkündür. Feleklerin hareketlerinin doğal olmadığını 

 yani onda doğal meyil yoktur ve dolayısıyla zor-
lamalı hareketi kabul etmez 25 

 kusur  Ayrıca onun döngüsel hareketlerinin doğal olmama-
sından bu harekete aykırı bir doğal meylinin olmaması gerekmez. Yine biz 
orada zorlayıcının feleklerden ibaret olduğunu da kabul etmiyoruz ki ben-
zeşme gerekli olsun. Aksine diyoruz ki onların bir kısmının diğerinde mey-
dana getirdiği hareket zorlamalı değil, enlemsel harekettir. 30 

 tek bir  ve ebedi olarak 
devam etmeyeceğini 

 Bu durumda o, değişmez ve kesilmez aksine  
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birbiriyle uyumlu ve birbirinin misli olan hareketlere ilişkin sonsuz fertlerin 
birbiri ardına gelişiyle ezelden ebede devam eder. Eğer “cisimsel güçler, daha 
önce geçtiği gibi süre, sayı ve güçlülük bakımından sonludur, dolayısıyla 
sonsuz hareketler cisimsel güçlere dayanamaz” denirse biz şöyle deriz: Yine 
daha önce bu ilkenin sorunları da geçmişti. Eğer bu ilke doğru olursa sizin 5 

feleklerin cisimlerine mühürlenmiş nefisleri ispat etmeniz mümkün olmaz. 

 ilerde gelecek burhânı  orada  

 10 

[1750]  kendilerine nispeti tıpkı düşünen nefsin bize 
nispeti gibi olan  ta-
hayyülleri sayesinde kendilerinden çıkan 

 yani tikel hareketin gerçekleşmesine ilke olmaya 
15 

 gerçekleşmesine  Aksine 
tikel hareketin gerçekleşmesi için tikel bir idrakten kaynaklanan tikel bir 
irade gereklidir. Tikel idrakin ise ancak cisimsel bir güç tarafından gerçekleş-
tirileceği düşünülebilir. Feleklerdeki bu güçler bizdeki hayal gibidir. Fakat 
bu güçler yalın olduğundan feleklerin bütün parçalarına sirâyet etmiştir ve 20 

mühürlenmiş nefisler olarak adlandırılır.  
[1751]  dış duyulardan 

 cisimsel ve türsel 25 

 Çünkü onlarda yırtılma, kaynama, oluş ve 
bozuluş imkânsızdır.  

[1752] Zikredilen  Çünkü bu güçlerin 
zikredilen gerekçeden dolayı yaratıldığını kabul etmiyoruz. Zira onlar cismin 
yetkinliği oldukları için yaratılmış olabilirler. Yine fayza ve zararın sadece 30 

sûreti bozuluştan korumakla ilgili olduğunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul 
etsek bile feleğin sûretinin bozuluşu kabul etmediğini reddediyoruz. Bunu 
ispatlamak için zikredilen deliller eleştirilmiştir.  

[1753] ’ta şöyle denilmektedir: “İbn Sînâ’nın iç  
duyular hakkındaki sözleri sorunludur. Çünkü onları reddettiği yerde onla-35 

rın dış duyulara bağlı olduğunu şöyle delillendirdi: ‘Zira tahayyül,  
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duyulurların sûretlerini korumak içindir, tevehhüm duyulurların tikel du-
rumlarını idrak etmek içindir, tefekkür ise duyulurlarda işlem yapmak için-
dir. Temel bulunmadığında temelin üzerine kurulan şeyin de bulunmaması 
zorunludur.’ Ancak bu istidlâl şu eleştiriye açıktır: Biz, sözü edilen güçlerin 
faydasının, duyulurların sûretlerini korumak, onların tikel durumlarını idrak 5 

etmek ve onlarda işlem yapmakla sınırlı olduğunu kabul etmiyoruz. Zira 
onlarda başka faydalar da bulunabilir. Kabul edilse bile varlıkta anlamsızlık 
bulunduğunu kabul etmiyoruz.” 

[1754]  Yani  maddeye yerleşmiş  bir 10 

güç  Aksine onlar mekânsızdır ve duyusal işareti kabul 
etmez.  olup 
bedenin bir parçası olmaları veya ona yerleşmeleri söz konusu değildir.  
önceki ve sonrakilerden meşhur 

 ile mükâşefe ehli sûfilerden bir topluluk, 15 

 ister akıl ister nefis olsun 

  

[1755] Nefsin soyut olduğunu düşünenler beş 
 bilfiil parçası olmayan 20 

 herhangi 
 o hakikat,  Diğer deyişle nefis, bir anla-

mı akleder. Şayet o hakikat veya anlam basîtse nefsin basîti aklettiği sübût 
bulmuş demektir.  bilfiil parçası bulunmayan 

 Çünkü çokluk ister sonlu ister sonsuz olsun onda bilfiil birin 25 

olması zorunludur. Zira bir, çokluğun ilkesidir.  zorunlu 
olarak  “Bu, bütün künhüyle düşü-
nüldüğünde böyledir, çünkü bütünün bir yönden düşünülmesi, onun parça-
larından herhangi birini gerektirmez” denilemez. Zira biz diyoruz ki bizim 
sözümüz, işte o yön hakkındadır. Şayet o yön, basîtse tamamdır, bileşikse 30 

onun, her biri bilfiil bir olan basîtleri vardır. Basîti aklettiğinde soyut olur 
şeklindeki 

 yani ister doğrudan kendisi isterse bir şeyde bulunuşuna bağlı olarak 
bir konum sahibiyse 

35 
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 bilgiden ibaret olan yerleşenin 
bölünmesi  bilinendeki  Zira bilginin bilinene örtüşmesi 
gerekir.  

[1756] 
 Çünkü taakkul, sûretin akleden güçte husulünden ibarettir. 5 

 bize göre  bilen ile bilinen arasındaki 
 ve bilgi sayesinde bilen nezdinde bilinen ayrışır. Bu ilişki ise bilenin 

nitelendiği itibari bir durum olup ona yerleşmiş bir mevcut durum değildir. 
Bilginin, bilinenin sûretinin husulü olduğunu  bu durumda 
nefis, aklettiği  zâtının değil  sûret ile 10 

sûretli arasında  basitin sûreti 
 Nitekim daha önce hal bahislerinde geçtiği gibi onlar dış-

taki basitin iki veya daha çok aklî sûretinin olabileceğini söylemişlerdir. Basi-
tin sûretinin de basît olması gerektiği 

15 

 Oysa biz bunu reddediyoruz. O takdirde nefsin cevher-i fert olma-
sı mümkündür. Nitekim birisi bu görüşü benimsemiştir. Konumlu her şeyin 
bölündüğü 

 Size göre yüzey, bütün bakımlardan bölünen cis-
me yerleşiktir. Bununla birlikte o, derinlemesine bölünmez. Yine enine bö-20 

lünmemesine rağmen yüzeye yerleşen çizgi ile hiçbir şekilde bölünmemesine 
rağmen çizgiye yerleşen nokta da böyledir. Özetle yerleşen, ancak sirâyet 
etme yoluyla yerleşmişse bölünmek zorundadır. Oysa bizim söz konusu 
ettiğimiz şeyin böyle olduğunu kabul etmiyoruz.  bölünene 
yerleşen 25 

 Çünkü 
size göre basit cisim, bilfiil basit olmakla birlikte, bilkuvve sonsuza dek bölü-
nür. Zira onda tahakkuk etmiş mafsallar yoktur. Dolayısıyla onda fiili bir 
bölünme yoktur. Kuvve ve fiil yönlerinden bölünme ile bölünmeme arasında 
çelişki yoktur.44 Zira kuvve ve fiil iki farklı yöndür.  30 
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[1757]  ilgili ba-
hislerde  “onun parçaları ya varlıklardır ya da yokluklardır …” 

 

[1758]  varlığın basitliğine ilişkin delillerin öncüllerine 
yönelen menler ile ondan daha genel olan birinci gerekçede  men-5 

lerdir.  

[1759] 
 Çünkü nefis, tümeller arasında olumlu ve 

olumsuz hükümler vermektedir. Bunun için onları akletmesi gerekir. 
 Nefis konum sahibi olduğuna göre tümel anlam konum 10 

sahibi olan şeye yerleşmiş demektir. Kuşkusuz  mahalli-
nin nitelendiği özel  belirli  Dolayısıyla o 
yerleşen, 

 O takdirde de 
tümel olmaz. Halbuki bu bir çelişkidir. Çünkü tersi varsayılmıştı.  15 

[1760]  Çünkü biz tümeli akle-
denin, onun mahalli olduğunu kabul etmiyoruz, zira tümeli akledenin onun 
mahalli olduğu düşüncesi, zihnî varlığa dayanmaktadır. Ayrıca belirli bir 
miktar, şekil ve konuma sahip olana yerleşenin, onunla nitelenmesi gerek-
mez, çünkü yerleşme sirâyet etme yoluyla olmayabilir.  20 

[1761] 

 Buna örnek, duvara nakşedilen sûretler ile ortak duyuda nakşolan gök 
sûretidir. Bu sûretler ile sûreti oldukları şeyler arasında örtüşme vardır. Bu-
nun tahkîki şudur: Örtüşmenin anlamı, sûretin mahalde bulunması nede-25 

niyle kendisine ilişen durumlardan soyutlandığında çok şeye örtüşmesidir. 
Nitekim onun mahal sebebiyle kendisine ilişen somutlaşmadan soyutlanması 
gerekmektedir.  

[1762]  Çünkü ikisi arasında 
zıtlık bulunduğu hükmünü vermektedir.  iki zıddı idrak eden, 30 

 bedîhî olarak  
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[1763] 
 Dolayısıyla iki hakikat arasında zıtlık bulun-

masından onların sûretleri arasında da zıtlık bulunması gerekmez. 
 da  Zira iki zıt, 

ister maddî ister soyut olsun bir mahalde bir araya gelemez. İki zıddın sûret-5 

lerinin de zıt olduğunu  ikisini birden 
akleden  ve bu parçanın diğerinin bulundu-
ğu parçadan başka oluşu  Bu durumda iki zıddın bir 
mahalde birleşmesi gerekmez.  

[1764]  daha önce zikredilen gerekçeye dayanarak nefsin cisim-10 

sel olduğunu çürütür, sonra şöyle deriz: olup 
bedenin tamamına veya bir kısmına yerleşmiş 

 Yani mahalle ait haricî sûret akledende daima zâtıy-15 

la hazır bulunmaktadır. Eğer bu, akledenin onu akletmesi için yeterli olsaydı 
onun akletmesi sürekli olurdu.  onun mahallini akletmesi 

ve onda meydana gelen 
 Zira söz konusu 

iki sûret mahiyetçe mütemâsildir. bu taakkul daima 20 

bedenin parça-
larından ve akleden güç 

 

[1765]  gereklilik ilişkisinin açıklamasında zikredilen şeyleri men 
ederek  onun akletmesinde, dıştaki 25 

sûretiyle  de 
 Çünkü biz, 

taakkulün, sûretin husûlüyle gerçekleştiğini men ediyoruz. 

30 

 Bu iki sûretin birbirinin misli 
olduğunu kabul ettik diyelim. Fakat ikisinin aynı mahalde bir araya gelmesi 
söz konusu değildir. Çünkü iki sûretten biri, akleden gücün mahallidir diğe-
ri ise ona yerleşmiş durumdadır.  
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[1766] Düşünen nefisle kastedilen her insanın “ben” sözüyle işaret ettiği 
şeydir.  çok fazladır. Ama bunlardan meşhur olanları 

 5 

[1767] 

 Yani nefis bir cevherdir zira kendi başına var olduğu açıktır. Nefis 
bölünmez zira daha önce belirtildiği gibi basitleri akleder. Nefis soyut değil-
dir, çünkü mümkün soyutların varlığı imkânsızdır. Şu halde nefis, bir cev-10 

her-i fert olup kalptedir, çünkü bilgi kalbe nispet edilir.  

[1768]  gül suyunun güle sirâyet et-
tiği gibi  yani cisimlerden 

 Bedenden bir organ kesildiğinde ondaki parça-15 

lar diğer organlara çekilir. Bedende 
 ömrünün başından sonuna kadar 

 Halbuki hiç kuşkusuz değişen şey böyle değildir.  

[1769] 

[1770] 20 

[1771]  Bu kelâmcıların çoğunluğu tarafın-
dan tercih edilen görüştür. 

[1772]  dört  25 

[1773] 

[1774] 

[1775] 
 Bu durumda beden, şişirilmiş tulum 30 

konumundadır. 
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[1776]  aktardıklarımızın 
 

[1777] 
 sıfatların O’nun zâtına zâit 5 

olduğunu düşünenlere göre 
 hudûsuyla 

45  Bu inşayla 10 

 bedene 

 bizim aradığımız 
kesinliği vermez. 

 Bun-15 

dan ise 

 Şu halde her birinin bir yönden üstünlüğü vardır ve o yönden 
güçlenmektedir.  anlattığımız gibidir.  20 

[1778] 

 birden çok ve 
 ve belirgin-25 

leşmesi  veya zâtının 
gerekleriyle  insan nefislerinden  tek 

 bütün nefisler arasında  30 

nefislerin ayrışması 
 ki bir türün fertlerinin 

çokluğu, onun kâbili ve kâbili çevreleyen arazların sonucudur. 

 yani nefsin bir bedenden diğerine intikali 35 

 taalluktan önce  aksine tek bir 
şeyse  birliği 
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 ve diğer sıfatlar gibi  
Oysa bu zorunlu olarak yanlıştır. 

 aksine çoğalmış 
 ve hacmi  Bu durumda nefis, 

soyut değil maddî olur.  o parçalanma ve bölünmeyle  tek ve kadîm 5 

: Bedenlere taalluk eden nefisler 
hâdistir.  

[1779]  nefsin kadîmliğine üç 
 Eğer nefis hâdis olsaydı soyut değil maddî 10 

olurdu.  

[1780]  her hâdisin bir maddesi olması gerektiğini kabul ettikten 
sonra  hudûsun gerektirdiği o madde, hâdisin 

 Maddeye taalluk eden şeyin zâtı 
bakımından soyut olması mümkündür.  15 

[1781]  düşünen nefis  Oy-
sa ardbitişen görüş birliğiyle yanlıştır. Ön ve ard bitişenler arasındaki gerekli-
liğin sebebi şudur: Nefis hâdis olduğunda onun varlığı ortadan kalkardı, 
çünkü oluşan her şey bozulacaktır.  

[1782]  Sözü edilen önermenin anlamı şudur: Her hâdis 20 

kendisi bakımından yokluğu kabul eder ama bu, onun yok olmaya konu 
olmasını gerektirmez. Çünkü onun yokluğu, başka bir sebepten dolayı ebe-
diyen imkânsız olabilir.  

[1783]  Doğrusu şudur: 
Nefislerin sonlu olmaması gerekir. Çünkü nefisler hâdis olduklarında onla-25 

rın hudûsu, kadîm ilkeden feyizlerinin şartı olan bedenlerin hudûsuyladır. 
Bedenler ise sonsuzdur, çünkü bedenler, feleklerin sonsuz devirlerinin gere-
ğine dayanırlar. Dolayısıyla insan nefisleri de sonsuzdur. Fakat bedenlerin ve 
devirlerin sonsuzluğunda herhangi bir imkânsızlık yoktur. Çünkü onlar peş 
peşe var olurlar. Halbuki nefisler böyle değildir, çünkü onlar bedenden ay-30 

rıldıktan sonra varlıklarını devam ettirirler. Bu durumda sonsuz sayıda var 
olan şeylerin bir araya gelmesi gerekir. Bu ise tatbîk burhânıyla imkânsızdır.  
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[1784]  doğal 
veya vaz‘î  Düşünen nefisler ise bir arada var olsalar bile, sıra-
lanmış değildirler. Dolayısıyla sonsuz olmaları mümkündür.  

[1785] 
 kadîm-zorunlu ilkeye ve  5 

Yazarın “kısırdöngü ve teselsülün olmaması için” ifadesi, sözde takdir edilen 
bir sorunun cevabıdır. Şarta muhtaçlığın nedeni, ma‘lûlün tam illetinden 
geri kalmamasıdır.  feyiz veren ilkeden 

 Çünkü beden, nefsin tedbir ve tasarru-
funa istidatlı kâbildir. 10 

 
Çünkü o şöyle demiştir: Eğer tenâsüh mümkün olsaydı 

 şimdi 
hudûsa gelmiş  müessir 15 

 
[1786]  Aristoteles’in nefsin hudûsu ve tenâsühün geçersizliği hak-

kında  söyledikleri,  nefis kadim 20 

olduğu takdirde 

25 

 tek  Çünkü her ne zaman bir beden istidatlı  
olsa bir nefis meydana gelir.  bedenlerin hudûsuna nispetle 

 yani havanın bozulması  
tufan gibi  bir anda 

30 

 Nitekim nakledildiğine göre 
Yunan topraklarında gerçekleşen bir savaşta bir günde iki taraftan iki yüz bin 
kişi katledilmiştir. Mâlûmdur ki o gün bütün dünyada bu sayıda beden 
hudûsa gelmemiştir ki bedenlerinden ayrılan o nefisler, bu yeni meydana 
gelen bedenlere taalluk etsinler. Şayet nefislerin taalluku tenâsüh yoluyla 35 

olsaydı onların bir kısmının ilişecekleri bir beden meydana gelinceye kadar 
işlevsiz kalması gerekirdi.  –en açığı, o ikisinden yani bu  
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diğer iki yoldan hiçbiri-  Çünkü biz, nefsin önceki beden-
deki hallerini hatırlaması gerektiğini kabul etmiyoruz. Zira hatırlama bedene 
taalluk şartına bağlı olabilir. Nitekim onların bazısından “ben deve sûretinde 
olduğumu hatırlıyorum” dediği nakledilmiştir. Yine biz denizler ve karalar-
daki küçük ve büyük canlıların bedenlerin sayısının bedenlerinden ayrılan o 5 

nefislerin sayısına eşit olmadığını kabul etmiyoruz.  

[1787] Tenâsühün çürütüldüğü 

 Mesela 
şöyle denir: Her hâdisin hâdis bir şartının olması gerektiğini kabul etmiyo-10 

ruz. Çünkü Fâil-i Muhtâr, herhangi bir sâik olmaksızın hâdisleri kendi va-
kitlerinde meydana getirebilir. Bu, gerektirici illetten geri kalmayı gerektir-
mez. Kabul ettik diyelim fakat nefsin hudûsunun sebebinin beden olduğunu 
kabul etmiyoruz. Niçin onun başka bir şartı olmasın?! Kabul ettik diyelim. 
Fakat bir beden meydana geldiğinde ona bir nefis feyzolması gerektiğini 15 

kabul etmiyoruz. Böyle bir durum ancak o bedene tenâsüh olmuş bir nefis 
taalluk etmediğinde gerekli olur. Bazen şöyle denir: Îcî “delilin esası” ifade-
siyle Aristoteles’in nefsin hâdisliği üzerine söylediğini kastetmiştir. Çünkü 
bu, Aristoteles’in tenâsühü çürütmeyi amaçlayan delilinin esasıdır. Bu du-
rumda ona şöyle itiraz edilir: Biz ayrışmanın illetinin ya zât ya da başka bir 20 

şey olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü ayrışma ademî bir durumdur, dolayı-
sıyla bir illete ihtiyaç duymaz. Ayrıca nefislerin hepsinin mütemâsil olduğu-
nu kabul etmediğimiz gibi iki nefsin dahi mütemâsil olduğunu kabul etmi-
yoruz. İstidat hiçbir fayda sağlamaz. Yine bir türün fetlerinin ancak kâbille 
ayrışabileceğini de kabul etmiyoruz. Bunu açıklamak üzere daha önce söyle-25 

nenlerin yanlışlığı yine orada ortaya konulmuştu. Bu vb., kavrayışlı bir kim-
seye gizli kalmayan itirazlar yöneltilebilir.  

[1788]  cismin mekânıyla ilişkisinde olduğu  
üzere ilişkili şey olduğu gibi devam etmesine rağmen en küçük bir sebeple 30 

kolayca ortadan kalkacak zayıf bir ilişki değildir. Aksi halde nefis, başka  
bir duruma ihtiyaç duymadan sadece istemekle bedenden ayrılabilirdi.  
Bu ilişki, arazların ve maddî sûretlerin mahalleriyle ilişkisi gibi kendisi orta-
dan kalktığında ilişkili şeyin de kalkacağı şekilde çok güçlü de değildir.  
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Çünkü daha önce nefsin zâtının soyut olduğunu ve yerleştiği şeye ihtiyacı 
olmadığını öğrenmiştin. Aksine bu ilişki, ustanın çeşitli işlerini yapmak için 
ihtiyaç duyduğu aletlerle ilişkisi gibi zayıflık ile çok güçlülük arasında bir 
ilişkidir. Bundan dolayı denilmiştir ki bu ilişki  doğal ve fıtri bir aşkla 

 Dolayısıyla bu ilişki, beden nefsin ona taallukuna elverişli 5 

olduğu sürece kesilmez. Nitekim nefis bedeni sevmekte, uzun birlikteliğe 
rağmen ondan usanmamakta ve ondan ayrılmayı istememektedir. Bunun 

 aklî ve duyusal 
 Zira nefis yaratılışının başında bütün erdemli sıfatlardan yoksundur. 

Dolayısıyla bu yetkinlikleri kazanmakta kendisine yardım edecek araçlara ve 10 

bu araçların da muhtelif olmasına ihtiyaç duymuştur ki her bir araçla özel 
bir fiil yapsın. Böylece mesela görme gibi özel bir fiil yapmaya çalıştığında 
göze yönelmiş ve tam görmeye güç yetirebilmiştir. Durum diğer fiillerde de 
böyledir. Eğer alet tek olsaydı fiiller birbirine karışır ve nefis onlardan hiçbi-
rini yetkin bir şekilde gerçekleştiremezdi. Nefis duyumları elde ettiğinde 15 

onlardan tümel idraklere geçmiş, bilgilerden ve hoşnut olunan huylardan 
nasibini almış ve duyusal hazları elde ettikten sonra aklî hazlara yükselmiştir. 
Şu halde nefsin bedenle ilişkisi, güçlülük bakımından aşığın ilişkisi gibi hatta 
ondan çok daha güçlü şekilde işlem ve yönetim tarzındadır.  

[1789] Nefis  bedenle 20 

 Çünkü 
kalbin sol yanında bir boşluk vardır ve kanın latifi bu boşluğa çekilir. Kalp 
de aşırı sıcaklığıyla onu buharlaştırır. İşte bu buhara tabipler ruh adını verir. 
Nefsin taalluk ettiği ilk şeyin, bu buhar olduğu şöyle bilinmiştir: Sinirlerin 
bağlanması, duyu ve hareket güçlerini, bağ yerinin ötesiyle ilgili olarak iptal 25 

etmekte fakat beyin tarafında bulunan kısımda iptal etmemektedir. Yine 
tıbbi tecrübeler de buna tanıklık etmektedir. Söz konusu ilişki yoluyla 

 ruh  
Bu gücü taşıyan 

30 

 Daha önce defalarca belirtildiği gibi 
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[1790] Akılla kastedilen, daha önce geçtiği gibi, cisim olmayan, cisme 
yerleşmeyen ve cismin bir parçası da olmayan, aksine zâtı açısından soyut bir 
cevher olup etkinliğinde cisimsel aletlere ihtiyaç duymayan mümkün bir 
mevcuttur.  üç  5 

[1791] 
 Bazıları demiştir ki bu hadis ile 

“Allah’ın yarattığı ilk şey kalemdir” ve “Allah’ın yarattığı ilk şey benim nu-
rumdur” hadislerini uzlaştırmanın yolu şudur: İlk ma‘lûl, soyut olması, ken-10 

disini ve ilkesini akletmesi bakımından akıl olarak adlandırılır; diğer mevcut-
ların sudûrunda ve bilgilerin nakışlarında aracı olması bakımından kalem 
olarak adlandırılır; peygamberlik nurlarının feyzindeki aracılığı bakımından 
peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed’in (s.a.) nûrudur.  

[1792]  aklın ispatına  15 

gerçek  ve O’nda hiçbir şekilde çokluk bulunmaz. 

 Eğer cisim, çıkan ilk şey olsaydı ilk mertebede çıkan şey 
birden çok olurdu.  
Çünkü parça bütünü önceler. Eğer çıkan ilk şey cisim olsaydı kendi parçala-20 

rından önce gelirdi. Yine ilk çıkanın  de olması 
mümkün 

 Dolayısıyla kendi başına etki de edemez. Oysa ilk çıkan, hem 
kendi başına vardır hem de kendi başına etki eder. 

 mahalli olan  25 

Nasıl olup cevherden önce var olacaktır. 
 aleti olduğu 

 Oysa ilk çıkanda bu özellik bulunmalıdır.  ilk çıkanın 
 30 
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[1793] 

[1794]  Mesela felek gibi bir 5 

 Çünkü bütünü 
gerçek anlamda var edenin, onun parçalarından her birinin var edeni olması 
gerekir.  yüce Zorunlu’nun tek bir mertebede 

 
komşuluk, yakınlık, paralellik ve karşılıklılık gibi  özel 10 

 Bu,  bilinmektedir. Zira ateş 
her cismi değil kendisine yakın cismi ısıtmaktadır. Güneş ancak karşısında 
bulunan şeyi ışıtmaktadır.  bir cisim başka bir cismi var etseydi onun 
sûretinin var ettiği cismin heyûlâsı üzerine feyzetmesi gerekirdi. Eğer 

15 

 Çünkü heyûlânın konumu, sûretten alınmıştır. 
Sûret de kendinde yönlerde uzanmış olduğundan zâtı gereği konumludur. 

 Zira nefis 
ancak cisimsel aletlerle tesir edebilir. Bu sebeple de onun tesiri cisimden son-
radır. O halde nefsin cismi var etmesi nasıl düşünülebilir!? 20 

 cismi var eden o parça, 
 diğer parça 

olmadan  Şu halde onun diğer parçanın illeti 
olduğu nasıl düşünülebilir!?  
varlıkta  25 

[1795]  kabulüne 

 yüce Zorunlu’dan doğrudan 
 Onlar, sûretin heyûlânın illetinin bir parçası olduğunu 

söylemişlerdir. Sûretin etki etmek için heyûlâya muhtaç olmaması, somut 30 

olarak var olmak için de heyûlâya muhtaç olmamasını gerektirmez. Bu 
 çıkan ilk şey 

 o 
taalluka  Bu durumda nefsin etkinlik ve yönetim 
kaynağı olan herhangi bir taalluk olmaksızın cismi var etmesi mümkündür.  35 
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 ilk çıkan, 
 

[1796] 

 Sizin söylediğiniz şekilde tecrübe yoluyla 5 

 Çünkü o, eksik bir tümevarımdır. 

 birinci itirazda 
 Şöyle ki onun iki parçasından birini doğrudan var eder ve bu parça aracı-

lığıyla da diğer parçasını var eder. 10 

[1797] 

15 

 Bu cisim ilk felektir. Biz 
 

bunların sudûrunun bu şekilde olduğunu söyledik. 
 akıldan üçüncü  ikinci  ikinci 20 

 bu, böylece  akla  Onuncu akıl, dokuzun 
feleğin yani Ay feleğinin mertebesindedir. 

 süflî âlemin heyûlâsında müessir olup basit 
, nefisleri 

 25 

yıldızlar arasındaki ilişkiler  

[1798] Şöyle denilerek  
çeşitli 

 Bu takdirde de 
  30 

[1799] Bazen buna şöyle cevap verilir: Bu itibarlar, müessirin  
bir parçası değildir, aksine tesirin şartıdır. Şart ise itibari bir  
durum olabilir. Fakat böylesi itibarlar, ilk ilkeye ilişen olumsuzlama  
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ve göreliliklerden ibarettir. Dolayısıyla cinsleriyle ilk ma‘lûl gibi çeşitli şeyle-
rin kaynağı olmaları mümkündür. Bu ise onların, mevcutların düzeni hak-
kındaki sözlerini dayandırdıkları görüşlerine aykırıdır.  

[1800]   
ve ilmî meselelerde hatabî sözler dikkate alınmaz. 5 

 büyüklükte ve sayılamayacak kadar çok  ikinci akıl-
daki  son derece 

 sayılamayacak kadar 
 da sorunludur. 

 kavrayışlı ve insaflı kimseye 10 

 

[1801] ’ta şöyle denilmektedir: Filozoflar kafa karışıklığına 
düşerek bazen birinci akılda biri varlığı ve öteki imkânı olmak üzere iki yön 
dikkate aldılar ve onun varlığını bir aklın illeti ve imkânını bir feleğin illeti 
yaptılar. Kimisi de bu ikisinin yerine onun kendi varlığını ve imkânını bil-15 

mesini bir aklın ve bir feleğin illeti yaptı. Bazen –bu kitabın metninde zikre-
dildiği gibi- birinci akılda üç yönden oluşan bir çokluk dikkate aldılar. Bazen 
dört yön dikkate alarak onun söz konusu başkasını bilmesini eklediler ve 
onun imkânını feleğin heyûlâsının illeti, bilgisini de feleğin sûretinin illeti 
yaptılar. Böylece ortaya çıkmaktadır ki akıllar, mevcutların nizamını gerçekte 20 

nasılsa öylece idrak etmekten acizdir.  

[1802] 

[1803] 25 

 Bu 
sebeple yalnızca kabul ve fiil yönlerini içeren bileşikte düşünülebilir. 

 Dolayısıyla akıllar basitlikleri 
nedeniyle bozulmazlar, aksine ebedîdirler.  

[1804] 30 

 



1239

 

 

 

 

 



1240  | DÖRDÜNCÜ MEVKIF: CEVHERLER - Mevâkıf Şerhi 

 

[1805] 
 daima bilfiil 

5 

 Oysa akıllar, soyut olup zamansal 
değildir.  

[1806]  yabancı ek-
lentilerden  kendi başına var olan soyut 

10 

 İtibarî başkalık, bulunmanın gerçekleşmesi 
için yeterlidir. 

 Zira duyumsama, du-
yumsayanda herhangi bir sûretin değil başka bir sûretin husûlüyle gerçekle-15 

şir. Aksi halde duyular, dış dünyada var olan kendi sûretlerini de idrak eder-
lerdi. Oysa böyle bir şey yoktur.  

[1807]  Kendi başına var olan so-
yutlardan  olup tümelleri akleder.  böyle olan 

 Çünkü onun zâtı, mahiyetine yabancı ilgilerden ve taakku-20 

lu engelleyen maddî kirlerden arınmıştır. Dolayısıyla onun mahiyeti mâkul 
hale gelmek için herhangi bir işlemin yapılmasına ihtiyaç duymaz. Şayet 
akledilemiyorsa bu, akleden yönünden kaynaklanır. Şu halde her soyut ken-
dinde akledilebilir. 

 biz zorunlu olarak biliyoruz ki  Buna göre 25 

her mâkul başka mâkullerin her biriyle akledilebilir. Yine akledilen her şey 
hakkında birlik, imkân vb. genel durumlarla hüküm verilebilir. İki şey ara-
sında hüküm vermek ise onların beraberce akledilmesini gerektirir. Dolayı-
sıyla her mâkul genel olarak başkasıyla birlikte düşünülebilir. O takdirde 

 yani tümel mahiyet 30 

 Çünkü taakkul, mâkulün mahiyetinin akledende bulunmasından 
ibarettir. Soyut, başkasının mahiyetiyle birlikte akledildiğinde akılda ikisi 
birlikte bulunmuş olurlar. Dolayısıyla ikisinden her biri akılda diğeriyle 
birliktedir. Soyut, akılda başkasının mahiyetiyle birlikte bulunabildiğine göre  
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soyutun mahiyeti  So-
yutun mahiyeti ister akılda mevcut olsun ister dışta olsun fark etmez. 

 mutlak  ve onun olabilirli-
ğinin  mutlak olarak birliktelik ve onun olabilirliği için 

 soyutun  –ki bu, mutlak birliktelikten daha 5 

özeldir-  Çünkü daha 
genelde şart olan şey, daha özelde de şart olmalıdır. Bu takdirde de 

 Çünkü soyutun mahiyetinin akılda olması, onunla birlikte 
olmasının ta kendisidir. Akılla birlikte olmasının şartı ise onun akılda olma-
sıdır. Soyutun akılda olması, onunla başkasının mahiyeti arasındaki birlikte-10 

liğin şartı olmadığına göre soyut dışta olduğunda da ikisi arasında birliktelik 
olabilir demektir. Başkasına ait  tümel mahiyetin, soyut dışta mevcut 
iken  tümel mahiyetin 

 Çünkü soyutun tümel mahiyeti  
taakkulunün anlamı, soyutun dıştaki varlığında o mahiyetin soyutla birlikte 15 

olmasından ibarettir.  daima  
 Bunun sebebini yukarıda öğrenmiştin. 
 tümelleri 

  

[1808] Sözün özü şudur: Soyutun mâkul olması mümkündür. Çünkü 20 

taakkul edilmesi için onda herhangi bir engel yoktur. Mâkul olması müm-
kün her şey ise kendisinden başka mefhumların her biriyle birlikte düşünü-
lebilir. Başkasıyla düşünülmesi mümkün her şeyin mahiyetiyle başkasının 
mahiyeti birlikte olabilir. Çünkü şeyin taakkulu, onun mahiyetinin akılda 
husulünden ibarettir. Sonra soyut mâkulün başka bir mâkulün mahiyetiyle 25 

birliktelik imkânı, soyutun akılda husûlüne dayalı değildir. Çünkü onun 
akılda husûlü, birlikteliğin ta kendisidir. Eğer birliktelik imkânı akılda 
husûle dayansaydı şeyin imkânı onun varlığına dayanır ve ondan sonra gelir-
di. Oysa bu imkânsızdır. Birliktelik imkânı, soyutun akılda var olmasına 
dayanmadığına göre soyut dışta varken birliktelik mümkün demektir. Bu ise 30 

ancak başkasının soyutta husûlü ve ona yerleşmesiyle düşünülebilir. Bu da 
soyutun onu taakkulünün ta kendisidir. Soyutun onu taakkul etmesi müm-
kün olduğuna göre bu taakkul bilfiil meydana gelmiş demektir. Çünkü baş-
kalık ve hudûs, maddenin özelliklerindendir.  
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[1809] 
 yüce  Zira O’nun hakikati soyuttur ama bununla 

birlikte size göre insan tarafından taakkul edilmesi mümkün değildir. 
 Çünkü onlar, bizim tarafımızdan 

akledilemez. Nasıl olup da onların taakkul edilebileceğini kesinliyorsunuz! 5 

Ayrıca biz soyutun mâkul hale gelmek için herhangi bir işleme gerek duy-
madığını kabul etmiyoruz. Bu ancak taakkulün yegane engeli madde ve 
onun uzantıları olursa doğru olabilir. Oysa biz taakkulun yegane engelinin 
madde ve onun uzantıları olduğunu men ediyoruz. 

10 

 Taakkuller arasında zıtlık ve aykırılık olmadı-
ğına tanıklık eden  bu tanıklığı  Çünkü o, bütün mef-
humlarla ilgili değildir.  İşaret ettiğimiz gibi 

 başkasıyla 
 başkasına ait  yani soyut mâkulle 15 

 
ki beraberce taakkul edildiklerinde akılda birlikte var olsunlar.  bilginin 
bilen ile bilinen arasındaki özel bir ilişki olduğunu açıkladığımız yerde 

 O ikisinin taakkulünün zihnî varlıkta birlikte olmala-
rını gerektireceğini  ikisi arasında akılda 20 

 
[1810]  

ve kısırdöngü gerekir”  iki mâkulden birinin 
akılda diğeriyle birlikteliği ile ikisinden birinin akılla birlikteliği olmak üzere 25 

 ve böylece birinci birlikteliğin soyutun 
akılda bulunması şartına bağlı olmasından ikinci birlikteliğin de o şarta bağlı 
olması gerektiği ve dolayısıyla kısırdöngü ortaya çıktığı 

 onların misil olduğunu 
 Mesela soyutun ve 30 

başkasına ait mahiyetin akılda husûlü, tek başına soyutun akılda husûlünden 
farklıdır. Zira birinci, bir mahalle yerleşen iki şeyden birinin diğer yerleşenle 
birlikteliği iken ikincisi yerleşenin mahalliyle birlikteliğidir. Bir nerede diğeri 
nerede! Dolayısıyla soyut ile başkasının mahiyeti arasındaki birlikteliğin 
soyutun akılda bulunması şartına bağlı olması, soyut ile akıl arasında birlik-35 

teliğin de aynı şarta bağlı olmasını gerektirmez ki bu, şeyin kendisiyle şart-
lanması kabilinden olsun.  
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[1811] Şöyle denemez: O ikisinin beraberce taakkulünden akılda arala-
rında birliktelik olması gerekmiştir. Dolayısıyla deriz ki birliktelik, mutlak 
olarak soyutun akılda bulunması şartına bağlı değildir, aksi halde kısırdöngü 
ortaya çıkar. Nitekim bunu daha önce öğrenmiştin. Çünkü biz şöyle diyo-
ruz: Hasım, soyuta nispetle birliktelik adı verilen her durumun, soyutun 5 

akılda bulunması şartına bağlı olduğunu iddia etmiyor ki sizin söylediğiniz 
isabetli olsun. Aksine hasmın iddiası şudur: Soyut ile başka mâkuller arasın-
daki birliktelik, onların akılda bulunması şartına bağlıdır. Öyle ki soyut dışta 
bulunduğunda ikisi arasındaki birlikteliğin şartı yitmektedir. Dolayısıyla 
başkasının onunla birlikteliği mümkün olmamakta ve bu nedenle o, başkası-10 

nı akledememektedir. İki birlikteliğin mütemâsil olduğu ve mâkullerden her 
birinin dış varlıkta soyutla birlikteliğinin mümkün olduğu  
bundan onun kendisiyle birlikte olan mâkulleri 

 yani akleden olmayı  Oysa 
biz bunu men ediyoruz.  Birliktelik 15 

mümkün olunca kesinlikle taakkul de mümkün demektir” 
 ikisinin birlikteliğini  taakkulün birliktelikten 

 Şartın bir yerde bulun-
ma imkânı ise onunla şartlanan şeyin de o yerde bulunmasını gerektirmez.  

[1812]  tikel olması bakımından 20 

 idrak edilebilmek için 
 Dolayısıyla onlara ilişkin bilgi de başkalaşır. Bu sebeple başka-

laşmanın mümkün olmadığı şeyde tikellerin bilgisi olamaz.  

[1813]  eksikliklerden münezzeh olan 
 Çünkü yüce Allah’ın bilgisi, 25 

herhangi bir cisimsel alet bulunmaksızın ve O’nun zâtı veya gerçek sıfatla-
rında başkalaşma olmaksızın tikelleri kuşatır.  

[1814] Cinler ve şeytanlar da bizim duyularımızla algılayamadığımız 
cevherlerdendir.  ve hay-30 

vanların içinde dolaşabilen ve tıpkı teneffüs edilen havanın nüfuz etmesi gibi 
hayvanların dar gözeneklerine nüfuz edebilen  Fakat cinler ile 
şeytanların melekler ve insanlar gibi mükellef olduğunda görüş birliğine 
varmakla birlikte bunların tür bakımından farklı olup olmadıklarında ihtilaf 
etmişlerdir.  35 
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[1815]  cisimlerdir 

 ve kendilerine erişen dış bir 
sebeple 

5 

 mahza  
[1816]  yani renksizlik 

 rengi bulunmayan 10 

 o fiillere 
 küçücük 

 –zira latiflik bu anlamlara söylenir- 15 

 Fakat 
onların diledikleri şekle kolayca girmeleri sorun teşkil ettiğinden yazar şöyle 
dedi:  ve incelikleriyle 

 incelik ve kalınlığıyla ilgili ol-
madığı gibi cüssenin büyüklük ve küçüklüğüyle de 20 

 ve cüsse 
 25 

[1817] 
 Buna göre nefis ulvi cisimleri yönetiyorsa felekî nefis, unsurları yöneti-

yorsa yersel yani süflî nefistir. 
 Hz. Peygamber (s.a.) “Bana dağlar meleği, yağmurlar meleği ve deniz-

ler meleği geldi” sözüyle buna işaret etmiştir. Kitabın bazı nüshalarında yer-30 

sel melekler yerine kerûbiyyûn yani mukarrebûn melekleri denilmektir. Fa-
kat bu şöyle reddedilmiştir: Kerûbiyyûn melekleri münasip değildir, çünkü 
kerûbiyyûn melekleri eksiklerden münezzeh olan yüce Allah’ın celal nurları-
na gark olmuş ve gerek cisimlerin yönetimi gerek cisimlere etki etmek olsun 
hiçbir şeyden dolayı O’ndan ayrılmayan Müheyyemûn melekleridir. 35 
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[1818] 
 bedenlerinden ayrılmış nefislerin 

 bir tür birliktelik  ve doğrulukta 

 ve bozgunculukta 5 
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NNOTLAR 

 

1  “Eyn” Arapçada “nerede” anlamına gelen bir edattır. 
2  “Metâ” Arapçada “ne zaman” anlamana gelen bir edattır. 
3  Tercümeye esas alınan nüshada (Bulak: Dâru’l-Tıbaati’l-Âmira, 1266) bu nispe-

tin başındaki parantez işareti düşmüştür.  
4  Bir sonraki paragrafta Îcî’nin “biz şöyle deriz” demesine kadar İbn Sînâ’nın sözü 

devam etmektedir.  
5  Metinde “garîzî harâret” ifadesi geçmektedir fakat yanlışlık olduğu açıktır.  
6  Bu cümlenin Arapçasında “lissükûn” kelimelerinden birinin fazla yazıldığı anla-

şılmaktadır.  
7  Yunus 10/5. 
8  Bunlar, Türkçe’de a, e, u, ü, ı ve i’ye tekâbül eder. 
9  Boraks, yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu demektir. 
10  el-Mülk 67/2. 
11  el-Hacc 22/2. 
12  Kâf 50/37. 
13  el-Hacc 22/46. 
14  Muhammed 47/24. 
15  Tercümeye esas alınan baskıda yanlışlıkla Cafer b. Hars yazılmıştır. bk. Konya 

Yusuf Ağa, Nr. 4714, 284b. 
16  “İstiyorum” olarak çevrilen kelime, “irade ediyorum” anlamındaki “ürîdu” keli-

mesidir. Cümlede irade anlamı, fiil hali kullanılarak verilmiştir.  
17  Tercümeye esas alınan metinde yanlışlıkla “neddaî” yazılmıştır. Fakat Yusuf Ağa 

295b’de “yüddeâ” şeklinde geçmektedir ki doğrusu da budur. 
18  Yani algılayan öznenin kendi içinde bulduğu duyumsama. 
19  Tercümeye esas alına baskıda “Hatta” kelimesiyle çevrien “bel” edatı, parantez 

arasına alınarak ana metinden gösterilmiştir. Fakat bu, doğru değildir. Nitekim 
Yusuf Ağa 308a’da kelime şerhtedir.  

20  Tercümeye esas alınan metinde (s. 351) “tabiatün” şeklindedir. Doğrusu Yusuf 
Ağa 325a’da olduğu gibi “tabiatühu” şeklindedir.  
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21  Tevâlî, burçların sıralanması demektir ve tevâlî yönündeki hareket doğudan 
batıya doğrudur. Onun tersi yönündeki hareket ise batıdan doğuya doğrudur.  

22  Burada baskıya esas alınan nüshada “nefsü’l-cevâhir” ifadesi, Yusuf Ağa nüsha-
sındaki “mine’l-cevher” ifadesiyle değiştirildi. (338a)  

23  Muâraza, Nazzâm ve Neccâr’ın deliline yöneliktir.  
24  “Bölünmeyen” kelimesi, baskıya esas alınan nüshada metinde geçmesine rağmen 

Yusuf Ağa 341a’da şerhte geçmektedir.  
25  “Cism” kelimesi tercümeye esas alınan baskıda metinde iken (s. 375) Yusuf Ağa 

343a’da şerhte yer almaktadır.  
26  Bu cümlecikte baskıya esas alınan metinde “ma tahsulu min” ifadesi yanlışlıkla 

parantez arasına konulmuştur (s. 376).  
27  Kadızâde Rûmî’nin Şerhu’l-Mülahhas adlı eserinde konuyla ilgili şu açıklama 

yapılır: “O engebelerin toprağa nispeti, arpanın yumurtaya nispetinden çok kü-
çüktür. Zira en büyük dağın yerin çapına nispeti, sonraki astronomicilerin kabu-
lüne göre, bir arpa eninin 1/7’sinin bir ziraa –ki bu, yirmi dört parmaktır- nispe-
ti gibidir. Sonraki astronomiciler, yerin çapının öncekilerin de tespit ettiği üzere 
yaklaşık 2545 fersah olduğunu; en yüksek dağın ise 2.3 fersah yani yaklaşık iki 
buçuk fersah olduğunu söylemişlerdir. Sonra da yarım fersahın yerin çapına nis-
petinin, bir arpa eninin 1/7sinin 1/5’inin bir ziraa nispeti gibi olduğu açıklamış-
lardır. Şöyle ki çapın fersahlarının katının sayısını –ki bu, 5090’dır-  ziraın arpa-
larının sayısına bölmüşlerdir. Bu sayı 144’tür. Çünkü parmak, bir kısmının içi 
diğer kısmının dışına eklenmiş altı ortalama arpadır. Böylece yaklaşık 35 çıkmış-
tır. Ayrıca bölmeden çıkanın bölünene nispeti, daima birin kendisine bölünene 
nispeti gibidir. Dolayısıyla otuz beşin, fersahların katının sayısına nispeti, birin 
zirâ‘ arpalarının sayısına yani bir arpanın bir zirâ‘a nispeti gibidir. Hatta otuz be-
şin 1/7’sinin 1/5’nin –ki bu, birdir-, çapın fersahlarının katının sayısına nispeti 
yani yarım fersahın çapa nispeti, bir arpa eninin 1/7’sinin 1/5’nin zirâ‘a nispeti 
gibidir. Şu halde yarım fersahın beş katı olan en büyük dağın yüksekliğinin yerin 
çapına nispeti, bir arpa eninin yedide birinin bir zirâ‘a nispeti gibidir. Bu ise bi-
rin 1008’e nispetidir. Bundan çıkan sonuç şudur: Çapı söz konusu yükseklik 
miktarındaki bir kürenin Yerküre’ye nispeti, bir arpa eninin 1/7’si çapındaki bir 
kürenin bir zirâ‘çapındaki bir küreye nispeti gibidir. Bu ise, geometri ve aritme-
tikte behresi olan kimseye kapalı olmayacağı üzere, birin 1524192512’ye nispe-
tidir. Dağ ve 1/7’den her birini küre olarak düşündüğümüzde en büyük dağın 
Yerküre’ye nispeti, bir arpa eninin yedide birinin cirminin, bir zirâ‘ çapındaki 
küreye nispeti gibi olur.” Bk. Şerhu’l-Mülahhas, çev. Ömer Türker, Ankara: Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2012, s. 273-74.  

28  Her yönden yükseklik ölçümünde kullanılan cetvelli araç (triquetrum).  
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29  Derecenin alt birimleri olarak zikredilen sâniye ve sâlise, dilimize Arapça’dan 
geçen ve sırasıyla ikinci ve üçüncü anlamına gelen kelimelerdir. Doğal olarak 
bunların alt birimleri de üçüncüden sonra sırayla dördüncü, beşinci vd. olacak-
tır. 

30  Dilimize “meridyen” olarak çevrilen terim, Arapça’da “gündüzün yarısı” anlamı-
na gelen “nısfu’n-nehâr” ifadesidir. Şarih, bu daireye “gündüzün yarısı” denilme-
sinin sebebini açıklamaktadır.  

31  Yani Güneş tutulması değil, Ay tutulması hakkındaki açıklamalar İbn Hey-
sem’in görüşünü çürütmektedir. Bu nedenle yazar, İbn Heysem’in sözünü Ay 
tutulmasıyla ilgili açıklamaların ardından zikretmiştir. Şârihin söylediğine göre 
“Güneş tutulması” ifadesi asıl nüshada bulunmaktadır ama yazar, daha sonra 
üzerini çizmiştir. 

32  Basılı nüshada “vasıf” kelimesi yerine yarım anlamındaki “nısf” kelimesi geçmek-
tedir. Bunun bir baskı hatası olduğu anlaşılmaktadır. Tercümede Konya Yusuf 
Ağa, 371b esas alınmıştır.  

33  Basılı metinde (s. 418) “fezâhirun” ifadesi, “ve zâhirun” olması gerekir. Bk. 
Konya Yusuf Ağa 372b. 

34  Âl-i İmran 2/6. 
35  Âl-i İmran 2/8. 
36  Tercümeye esas alınan metinde “kuvâ” şeklinde çoğul olarak geçmektedir (s. 

453). Fakat bunun yanlış olduğu açıktır. Nitekim Yusuf Ağa 399a’da “kuvvetü” 
şeklinde tekil olarak geçmektedir. 

37  Baskıya esas alınan metinde “vacidun” (s. 453) şeklindedir. Yusufağa 399a’da 
“vâhidun” şeklindedir ve daha doğru olan da bu yazımdır. Bu nedenle tercüme-
de bu nüsha esas alınmıştır.  

38  Zira muharrik güç burada fâil güçlerin bir kısmı olarak zikredilecektir. Bu ne-
denle Şârih, muharrik demekten fâil demeye dönmenin gerekçesinin açık oldu-
ğunu söylemektedir.  

39  “Parçalanmış” olarak karşıladığımız kelimenin aslı, tercümeye esas alınan baskıda 
“tecezzeet” iken Yusuf Ağa nüshasında (403b) “yahdusu” şeklindedir. Her ne ka-
dar “yahdusu” kelimesi de bir yorumla metinde kastedilen anlamı vermeye elve-
rişli hale getirilebilirse de “tecezzeet” kelimesi aynı anlamı daha doğru vermekte-
dir. Zira kastedilen anlam, birliğin bölünerek yine kendisi gibi birliklerin ortaya 
çıktığı, bu hudusa gelen birliklerin noktayı oluşturduğu vs. demektir.  

40  Oluşlar sözüyle hareket, sükûn, birleşme ve ayrılmadan ibaret dört oluş kaste-
dilmektedir (Ekvân-ı Erba‘a). 
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41  “Vermekte” şeklinde çevirdiğimiz kelime, tercümeye esas alınan baskıda 
“yu‘tıyâni” şeklinde, Yusuf Ağa 406b’de ise “yakta‘âni” şeklindedir. 

42  “Dirinin ölümü” şeklinde tercüme ettiğimiz ifade, baskıya esas alınan metinde 
“limevti hayyin” (s. 466), Yusuf Ağa 408b’de ise “bi mevti hayyin” şeklindedir. 
Doğrusu Yusuf Ağa nüshasındaki ibaredir.  

43  Yâsin 36/81. 
44  Yani bir şeyin bilkuvve bölünebilir olması ile bilfiil bölünemiyor olması arasında 

herhangi bir çelişki yoktur. Bunun en meşhur örneği, meşşâî filozoflara göre bil-
kuvve sonsuza dek bölünebilir olan ama bilfiil böylesi bir bölünmeye elverişli 
olmayan cisimdir.  

45  el-Mü’minûn 23/14. 
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262, 652, 848, 850, 852, 888, 
996, 1014, 1204 
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duyumsama, 266, 374, 538, 548, 
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1114, 1240, 1253 
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270, 272, 276, 278, 280, 424, 
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edilgi, 30, 36, 206, 526, 548, 552, 
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Eflâtun, 142, 144, 156, 818 
ekşilik, 358, 366, 1056 
ekvator, 898, 900, 904, 906, 980, 
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el-Arşu’l-Mecîd, 868 
el-Câmia, 396, 398 
el-Cifr, 396, 398 
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230, 234, 530, 884 
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el-Milel ve’n-Nihal, 766, 1140 
el-Mülahhas, 74, 230, 388, 472, 546, 

624, 682, 694, 804, 836, 1078, 
1210, 1238 

en-Necât, 660 
Episikl/tedvîr, 918 
Erbaîn, 172, 1192 
Esam, 502 
eşitlik, 72, 74, 86, 92, 96, 116, 128, 

186, 280, 282, 460, 614, 690, 
712, 722, 724, 736, 834, 836, 
852, 922, 936, 946, 1016 

eş-Şifâ, 206, 208, 212, 234, 290, 
450, 550, 556, 662, 682, 1040 

evlâlık, 378 
eyn, 26, 32 
ezelî inâyet, 430 
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Fâil-i Muhtâr, 66, 182, 194, 704, 

832, 846, 848, 954, 962, 1030, 
1066, 1156, 1164, 1228 

Fârâbî, 76, 148, 646, 1138 
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fasıllık, 382 
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fenâ, 18, 58, 1170 
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hâdis kudret, 392, 472, 474, 476, 
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harfler, 26, 330, 340, 344, 346, 398 
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hatabî, 1164, 1238 
hayat, 20, 62, 368, 370, 372, 374, 

376, 378, 452, 1034, 1036, 
1040, 1168, 1178, 1220 

hayvânî güç, 372, 700, 1220 
hayvânî nefis, 368, 1034 
hayyiz, 158, 160, 190 
hazım gücü, 1050, 1052, 1054, 

1060, 1066, 1068, 1070 
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heyûlâ, 142, 144, 638, 658, 738, 

740, 750, 810, 812, 814, 816, 
820, 822, 824, 828, 830, 832, 
834, 840, 842, 844, 848, 854, 
856, 994, 1156, 1232, 1234 
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hızlılık, 48, 86, 114, 116, 120, 128, 

130, 184, 236, 254, 256, 696, 
700, 702, 704, 792, 868, 872, 
894, 914, 916, 920, 922, 924, 
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hilal, 950, 954 
Hudûd, 234 
hüviyet, 24, 40, 94, 134, 386, 408, 

502, 590, 770, 820, 1224 
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İbn Ayyâş, 276 
İbn Fûrek, 1180 
İbn Keysân, 38 
İbn Sînâ, 32, 34, 36, 76, 92, 108, 

110, 148, 166, 206, 208, 212, 
214, 216, 226, 228, 234, 290, 
292, 294, 296, 298, 340, 342, 
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372, 374, 386, 450, 528, 548, 
550, 552, 554, 556, 558, 646, 
652, 660, 662, 710, 724, 782, 
814, 816, 826, 870, 884, 1022, 
1040, 1052, 1060, 1102, 1120, 
1128, 1138, 1194, 1210, 1253 

İbn Zekeriya, 200 
icmâlî bilgi, 420, 422, 424, 426, 428 
içbükey, 168, 868, 890, 918 
ifrat, 532, 1016 
ikinci mâkuller, 382, 384, 752 
illiyet, 56, 102 
ilzâmî, 178 
in‘ikâs, 530, 718, 720 
infi‘âlî bilgi, 430 
infi‘âlîler, 208, 210 
infi‘âller, 208, 210 
insânî nefis, 1034 
irtisâm, 418 
istidâdî nitelik, 204 
istihâle, 644, 670, 674, 680 
itibârî, 36, 48, 90, 92, 94, 124, 202, 

244, 468, 570, 572, 578, 590, 
592, 718, 730, 734, 770, 772, 
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iyelik, 28 
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kadîm irade, 1164 
Kâdir-i Muhtâr, 50, 248, 832, 840, 

948, 988, 990, 994, 1112, 1134, 
1152, 1156, 1230, 1248 

kâdirlik, 12 
kâiniyyet/olma hali, 578 

kalınlık, 82, 256, 640, 866, 916, 
918, 1074, 1082 

Kânûn, 372, 550, 556, 1024, 1046, 
1050 

kategoriler, 22, 36, 202, 570, 636, 
716 

katılık, 282, 284, 808, 1096 
Kâtibî, 24, 698, 1020 
kekrelik, 354, 358, 362, 366, 368, 

1056 
kelâm sıfatı, 18 
Kerrâmiyye, 60, 1166, 1168, 1170 
keskinlik, 340, 342, 356, 362, 366, 

368, 550, 1056 
kevn/oluş, 578 
konum, 26, 28, 48, 76, 216, 218, 

250, 274, 284, 552, 554, 566, 
590, 640, 642, 660, 670, 688, 
778, 828, 832, 876, 892, 894, 
978, 1096, 1114, 1116, 1138, 
1142, 1152, 1170, 1206, 1212, 
1214, 1216 

kudret, 12, 20, 204, 278, 368, 392, 
454, 456, 464, 470, 472, 474, 
476, 478, 480, 482, 484, 486, 
488, 490, 492, 494, 496, 498, 
500, 502, 504, 506, 516, 518, 
520, 522, 524, 526, 528, 530, 
536, 538, 572, 610, 990, 1032, 
1224 

kurtuluş burhânı, 1192 
Kürsî, 868 

L
latiflik, 212, 354, 360, 1248 
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makdûr, 266, 482, 486, 488, 490, 

492, 494, 500, 506, 516, 518 
mânevî sıfat, 12, 14 
Mars Feleği, 868 
matematiksel cisim, 78, 82, 96, 98, 

560, 750, 756, 814 
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Mebâhis, 230 
meleke, 16, 224, 302, 370, 378, 404, 

432, 434, 506, 532, 534, 550, 
552, 554, 556, 690, 756 

Merkür Feleği, 868, 870 
metâ, 26, 32, 34 
mizaç, 212, 222, 294, 296, 370, 374, 

524, 546, 548, 554, 1002, 1008, 
1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 
1020, 1022, 1028, 1042, 1046, 
1134, 1142 

muharrik güç, 254, 700, 1116 
Muhtâr Fâil, 44 
mukâbillik, 690 
Mutârahât, 1194 
mutlak yokluk, 126 
muzâf/göreli, 28, 716 
mücteleb itimâd, 262, 264, 266, 

280, 712, 714 
müdafaa, 236, 238, 246, 248, 256, 

258, 260, 264 
müessir, 470, 472, 476, 478, 486, 

488, 502, 526, 528, 600, 894, 
1160, 1226, 1236 

müfekkire, 1108 
müfred cins, 32 
mükâbere, 570, 596, 1114 
mümkünler, 16, 34, 452, 472, 1178 
müreccih, 190, 460, 462, 852, 894, 

1164 
mürekkep cehalet, 402, 404, 406 
müsâdere, 614 
müstefâd akıl, 434 
müşâkele, 742 
mütecânis, 396, 962, 1136 
mütehayyile, 510, 512, 514, 516, 

1108 
mütehayyiz, 52, 140, 150, 154, 158 
mütemâsil, 14, 46, 152, 154, 218, 

280, 312, 404, 438, 440, 464, 
498, 586, 762, 764, 1092, 1152, 
1174, 1176, 1178, 1202, 1222, 
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mütezâyif, 718 
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nâtık nefis, 412, 512 
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444, 446, 1178 
Nazzâm, 50, 58, 458, 758, 760, 762, 

764, 766, 772, 774, 776, 798, 
1134, 1166, 1168, 1172, 1176, 
1220 

Neccâr, 58, 484, 760, 762, 764 
nefsânî güç, 238, 372, 1072, 1220 
nefsânî meyil, 250 
nefsânî nitelik, 204, 370, 530, 552, 

554, 556, 572 
nefsî sıfat, 12, 14, 762 
nicelik, 32, 36, 70, 72, 74, 78, 80, 

84, 86, 96, 102, 120, 130, 202, 
208, 214, 560, 564, 642, 662, 
696, 730, 756, 818, 890, 944, 
1012, 1014, 1020, 1114, 1220 

niceliklere özgü nitelik, 204, 562, 
570 

nisbî araz, 70, 204, 574, 576, 660 
nisbî kategoriler, 574, 578, 696, 716 
nispet, 26, 28, 32, 34, 36, 64, 142, 

144, 158, 162, 164, 210, 212, 
270, 302, 380, 390, 398, 402, 
416, 418, 430, 432, 554, 574, 
646, 690, 716, 718, 720, 746, 
754, 766, 904, 906, 958, 1038, 
1098, 1108, 1114, 1156, 1158, 
1168, 1220, 1248 

niteleyici özgülük, 18, 44, 580 
nitelik, 30, 32, 36, 44, 48, 202, 204, 

234, 246, 282, 284, 298, 308, 
310, 312, 314, 340, 342, 354, 
356, 358, 360, 366, 368, 370, 
380, 388, 410, 524, 532, 548, 
552, 554, 562, 570, 572, 626, 
636, 640, 642, 650, 656, 658, 
662, 862, 992,1000, 1002, 
1004, 1006, 1012, 1020, 1026, 
1050, 1066, 1184, 1220 



1262  | DİZİN - Mevâkıf Şerhi 

 

OO
olumlama, 32, 204, 406, 442, 690, 

732 
olumsuzlama, 32, 204, 380, 416, 

442, 450, 452, 558, 576, 690, 
732, 1236 

oluşlar, 20, 600, 604, 606 
organik, 1032, 1034, 1036, 1040 
orta terim, 60, 62, 128, 262, 266, 

392, 396, 1076, 1176 

Ö
Öklid, 780, 782, 806, 1184 
önbitişen, 1152 
öncelik, 102, 104, 120, 122, 124, 

126, 128, 132, 138, 378, 486, 
574, 578, 628, 660, 718, 726, 
728, 730, 732, 734, 1158 

örtüşme, 86, 134, 382, 414, 906, 
910, 944, 1184, 1214, 1216 
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paralellik burhânı, 1186, 1194 
perije, 920, 922, 934, 936, 982, 986 
perije/hadîd, 920, 922 
pürüzlülük, 284 
pürüzsüzlük, 48, 284 

R
Râzî, 24, 74, 76, 110, 112, 118, 120, 

168, 172, 206, 222, 226, 230, 
296, 300, 312, 320, 324, 328, 
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624, 626, 642, 644, 682, 780, 
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1092, 1098, 1100, 1122, 1126, 
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rezîlet, 532 
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S
Sâbit b. Kurre, 230, 848, 850 
Sâbit Yıldızlar, 9, 870, 872, 882, 

902, 914, 942, 1080 
Sâbitler, 868, 874, 882, 910, 916, 

944 
Sâbitler Feleği, 868, 910 
safsata, 140, 296, 510, 1090 
sahiplik, 28 
Sâlihiyye, 760, 1174 
Samanyolu, 956 
Satürn Feleği, 868 
selbî sıfatlar, 12, 18 
Sınırlayıcı, 880, 882, 884, 890, 892, 

894, 896, 1202, 1204 
sonralık, 104, 122, 124, 126, 128, 

132, 138, 276, 574, 578, 718, 
734, 736 

soyut cevher, 144, 740 
sübûtî, 12, 14, 36, 66, 388, 468 
sübûtî sıfat, 12, 14, 66 
Sühreverdî, 1192, 1194 
sükûnlar, 48, 588, 702, 704 
süllemî burhân, 1194 

Ş
şartlı önerme, 150 
şecaat, 534 
şeffaflık, 1248 
Şehristânî, 766, 1140 

T
ta‘limî cisim, 756 
taakkul, 380, 948, 1210, 1214, 

1218, 1240, 1242, 1244, 1246 
taalluk, 22, 28, 58, 84, 206, 208, 

286, 380, 382, 392, 394, 396, 
426, 438, 450, 452, 456, 458, 
490, 492, 494, 498, 500, 502, 
536, 572, 874, 1098, 1124, 
1178, 1208, 1222, 1224, 1226, 
1228, 1230, 1234, 1236 
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tadılanlar, 284, 352 
tafsîlî bilgi, 422, 426 
tatbîk burhânı, 22, 576, 1200, 1224 
tatlılık, 360, 364, 366, 450, 540, 

1056 
tedâhül, 154, 276, 774, 788, 790, 

888, 1172 
tefrit, 532 
tefvîz, 474 
tehevvür, 532 
temânu‘, 474, 478 
temâsül, 14, 440 
terdîd, 204, 206, 836, 1034 
teşahhus, 844 
tevâlî, 692, 694, 902, 922, 928, 932, 

940, 942 
tezâyüf, 690, 1150, 1154 
tikel tasavvur, 668 
tikellik, 382, 426, 514, 838 
tufâve, 1128 
tutma gücü, 1050, 1060, 1062, 

1068, 1070 
tümel tasavvur, 668 
tümellik, 382, 416, 426, 514, 774, 
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tümevarım, 22, 204, 1102, 1236 
türsel sûret, 232, 354, 374, 472, 622, 

640, 808, 822, 830, 836, 846, 
848, 860, 864, 886, 996, 1000, 
1008, 1010, 1016, 1050, 1064, 
1138, 1140, 1158, 1174, 1204, 
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962, 994, 998, 1002, 1008, 
1140, 1204 

Urmevî, 1192 
uzunluk, 80, 82, 84, 86, 240, 342, 

642, 758, 778 

Ü
Üker, 900, 904, 906 
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Venüs Feleği, 868, 870 
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yağlılık, 360, 362 
yavanlık, 362 
yavaşlık, 46, 48, 86, 184, 254, 256, 

696, 700, 704, 792, 794, 868, 
872, 894, 914, 916, 920, 922, 
924, 926, 928, 938, 1092, 1208 
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134, 136, 208, 210, 370, 432, 
434, 550, 628, 806, 808 

yetkinlik, 286, 444, 532, 534, 570, 
618, 620, 622, 624, 734, 1032, 
1034, 1038 

yoğunlaşma, 178, 180, 216, 218, 
636, 638, 640, 650, 652, 680, 
682, 960, 1122, 1140 

yukarı cins, 22, 24, 32, 36, 202 
yumuşaklık, 232, 284, 1030, 1096 

Z
zâtî imkân, 464, 530, 1164 
zâtîlik, 382 
zihnî mevcut, 380, 390 
zihnî sûret, 384, 414, 416, 1218 
zorlamalı meyil, 250, 258, 260 
zorunlu bilgi, 16, 60, 432, 438, 442, 

444, 446, 448, 1178 
zorunlu itimâd, 262, 264, 266, 280, 

712, 714 
Zorunlu Varlık, 368, 388, 1156 

 

 




