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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 

medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-

yetlerde bulunma kâbiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret-

tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 

arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-

laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-

niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 

bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 

kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-

kündür.

Bizler, Selçuklu’dan  Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 

kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-

deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-

katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve   Türk 

tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 

kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 

boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 

tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-

vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-

mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 

idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda,   Medi-

ne’de, Kâhire’de,     Şam’da,     Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta,          Horasan’da, 

Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-

nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 

sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl Dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet 

projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip oldu-

ğumuz bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu 

miras bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpa-

zede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde me-

deniyetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin 

korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 

yeniden inşa edilmesi,   Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-

dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 

gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 

çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 

ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-

ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 

insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan

 Cumhurbaşkanı
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GİRİŞ

Elinizdeki eser mantık ilmi açısından son derece önemli bir eserdir.  Ge-

lenbevî, büyük bir emekle mantık tarihi ve problemlerinden hareketle ken-

di özgün fikirlerini de katarak alana ciddi katkılar sağlayacak güzel bir eser 

kaleme almıştır.  Osmanlı döneminin sonlarında yaşamış bir mütefekkir 

olan  Abdünnâfi Efendi de önemine binâen eseri Türkçe’ye ( Osmanlıca’ya) 

çevirmiştir. Biz bu girişte  Gelenbevî ve  Abdünnâfi Efendi’ye dâ’ir özet bil-

giye yer vererek eserin içeriğine kısaca değinmeye çalışacağız. 

a)  Gelenbevî (ö. 1205/1791)

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe’de 1143 (1730) yılında do-

ğan ve daha çok mantık ve matematik alanındaki eserleri ile tanınan İsmâil 

 Gelenbevî, bazı eserlerinde Şeyhzâde lakabını da kullanmıştır. Babasını kü-

çük yaşta kaybettiği için küçük yaşlarda ciddi anlamda bir eğitim göreme-

yen  Gelenbevî, doğduğu kasabada tahsîle başlamış, daha sonra İstanbul’a 

giderek  Fâtih Medresesi’nde eğitimine devam etmiştir. Burada devrin ünlü 

müderrislerinden  Yâsincizâde Osman Efendi’den Arapça ve naklî ilimleri, 

“ayaklı kütüphane” olarak meşhur olan  Müftîzâde Mehmed Emin Efen-

di’den de aklî ilimleri okumuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra 1763 

(1177) tarihinde müderrislik unvanını almıştır. 

Kaynaklarda  Gelenbevî’nin ıslahat hareketlerinden sonra kurulan  Mü-

hendishâne-i Bahrî-i Hümâyun ile  İstihkâm Mektebi gibi bazı öğretim ku-

rumlarında riyâziye hocası olarak görev yaptığı yer almaktadır.  Gelenbevî, 

mantık, felsefe, kelam gibi eserlerinin yanısıra astronomi ve matemetik ile 

ilgili eserleri ile de dikkat çekmiştir. Özelikle logaritma cetvellerinin na-

sıl kullanılacağı husûsunda yazdığı, Logaritma Şerhi adıyla tanınan Şerh-i 
Cedâvili’l-Ensâb adlı Türkçe eseri birçok mühendisin dikkatini çekmiştir. 

Nitekim  III. Selim, başarısından dolayı  Gelenbevî’yi çeşitli hediyelerle 

ödüllendirmiş ve 1790 (1204) tarihinde kendisine Mora’daki  Yenişehir 

(Yenişehr-i Fenâr, Larissa) mevleviyeti tevcih edilerek oraya kâdî tayin edil-

miştir.  Gelenbevî, bu vazifeyi yürütürken beyin kanaması geçirerek felç 

olmuş ve 1791 tarihinde Yenişehir’de vefat etmiştir. Mezarı, Yenişehir’de 

  Bayraklı Camii Kabristanı’nda bulunmaktadır.
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a) 1. Eserleri

 Gelenbevî, belâgat, gramer, mantık, felsefe, münazara, kelâm, matema-

tik, astronomi ve ilm-i mîkât alanları ile ilgili birçok eser yazmıştır. Onun 

bazı önemli risâleleri, Sultan Abdülmecid dönemi âlimlerinin çeşitli konu-

lara dâ’ir risâlelerinin de yer aldığı  Resâ’ilü’l-İmtiḥân adlı eser içinde yayım-

lanmıştır.  Gelenbevî’nin bazı eserleri şunlardır:

el-Burhân (fî �İlmi’l-Manṭıḳ ve Fenni’l-Mîzân). Klasik mantık alanın-

da XVIII. yüzyılda telif edilen nâdir eserlerdendir. Burhân-ı  Gelenbevî, 
Mîzân-ı  Gelenbevî,  Mîzânü’l-Burhân veya kısaca el-Burhân olarak tanınan 

bu esere bizzat müellifi tarafından Ḥâşiyetü’l-Burhân adıyla bir hâşiye ya-

zılmıştır. Eser,  Osmanlı devlet ve ilim adamlarından  Abdünnâfi Efendi 

tarafından  Fenn-i Mantık (Terceme-i Burhân-ı  Gelenbevî) adıyla şerh ve 

tercüme edilmiştir. 

 Şerḥ-i Îsâġûcî ( Gelenbevî �alâ Îsâġûcî).  Esîrüddin el-Ebherî’nin, er-Risâ-
letü’l-Esîriyye fi’l-Manṭıḳ adıyla da bilinen ve klasik mantığın bazı konula-

rını kapsayan Îsâġûcî adlı risâlesinin şerhidir. 

 Risâletü’l-Ḳıyâs.  Gelenbevî’nin kıyasa dâ’ir görüşlerinin yer aldığı bir 

eserdir.

Ḥâşiye �alâ Ḥâşiyeti’l- Lârî �alâ Şerḥi Hidâyeti’l-Ḥikme.  Esîrüddin el-Eb-

herî’nin İslâm felsefesinin mantık, tabîiyyât ve ilâhiyyât gibi ana konularını 

ele alan ünlü eseri Hidâyetü’l-Ḥikme’ye  Kâdî Mîr Meybüdî tarafından ya-

pılan şerhin Muslihuddîn-i  Lârî’ye ait hâşiyesine yazılan yeni bir hâşiyedir. 

Ḥâşiye �alâ Tehzîbi’l-Manṭıḳ ve’l-Kelâm.  Teftâzânî’nin Tehzîbü’l-Manṭıḳ 
ve’l-Kelâm adlı eserine  Devvânî’nin yazmaya başlayıp tamamlayamadığı 

şerhin,  Mîr Zâhid Ebü’l-Feth es-Saîdî’ye ait olan ve Tehzîb-i Mîr olarak da 

bilinen hâşiyesine yazılmış yeni bir hâşiyedir. 

 Risâletü’l-Âdâb (Risâle fî �İlmi’l-Âdâb). Adâbü’l-bahse dâ’ir bir eser olup 

Âdâb Risâlesi veya  Gelenbevî �ale’l-Âdâb olarak da anılır.  Abdünnâfi Efendi 

tarafından   Tercüme-i Âdâb-ı  Gelenbevî adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir.

Ta�lîḳāt �alâ Ḥâşiyeti’s- Siyâlkûtî. el-�Aḳâ�idü’l-�Aḍudiyye üzerine Cürcânî 

tarafından yazılan şerhe Abdülhakîm es- Siyâlkûtî’nin yaptığı hâşiyeye  Ge-

lenbevî’nin bir ta‘lîkātının bulunduğu kaydedilmektedir 

 Risâle fî Taḥḳîḳi Vaḥdeti’l- Vücûd. Kelamcıların ve filozofların vahdet-i 

vücûd anlayışına olan eleştirilerine yer vermektedir. 

 Risâle fi’l-Vücûdi’z-Zihnî.  Gelenbevî bu eserinde bir nesnenin zihindeki 

kavramı ile dış Dünyadaki varlığı arasındaki münasebeti incelemektedir.
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 Hisâbü’l-Küsûr (Küsûrât-ı Hisâb). Klasik İslâm cebirinin  Osmanlı Dün-

yasındaki son temsilcisi olan  Gelenbevî’nin, “mesâil-i sitte” ile klasik gele-

neğe bağlı cebir bilgilerini ele aldığı eseridir. 

 Risâle �alâ Rub�i’l-Muḳanṭarât. Astronomiye dâ’ir olan bu eser Kitâbü’l-

Merâṣıd, Risâletü’l-Ceyyib ve’l-Muḳanṭara, �Amel bi’r-Rub�i’l-Müceyyeb gibi 

adlarla anılmaktadır. 

 Deḳâ�iku’l-Beyân fî Ḳıbleti’l-Büldân. Risâletü’l-Ḳıble olarak da bilinen eser, 

çeşitli yerleşim alanlarında kıblenin belirlenmesi için gereken gözlem ve tri-

gonometrik hesapların nasıl yapılacağını inceleyen önemli bir risâledir.1 

b)  Abdünnâfi Efendi [ö. 1890/91 (1308)]

 Abdünnâfi Efendi (Ramazanzâde), Adana Müftüsü Hacı Mehmed Said 

Efendinin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderris olmuştur. 

Muaccelât nâzırı olup 1844’te (1260) İstanbul’a gelmiştir. 1845’te (1261) 

sâlise rütbesiyle Adana mal müdürü, 1848’de (1264)  Haleb Meclis-i Kebîri 

(Büyük Meclis) Reîsi, sonra defterdarı, 1853’te (1269)  Harput defterdarı, 

1855/6’da (1272) Trabzon tahkikat memuru ve sonra  Cezâir-i Bahr-i Sefîd 

rüsûm-i müctemia memuru, 1863/64’te (1280)  Şam defterdarı ve sonra 

 Bosna merkezi mutasarrıfı, 1869/70’te (1286) Hersek mutasarrıfı, azilden 

sonra 1873’te (1290)  Resmo mutasarrıfı, 1876’da (1293)  Ma‘mûretü’l-Azîz 

müstakil mutasarrıfı, 1878’de (1295)  Musul valisi olmuş, 1879’da (1296) 

azledilmiş, 1881’de (1298)  Ma‘mûretü’l-Azîz valisi olmuş ve azilden sonra da 

Aralık 1882’de (Safer 1300) bâlâ rütbesi sahibi olmuştur. 1887/88’de (1305) 

İntihâb-ı Memurin Komisyonuna Reîs olup bir süre görevine devam ettik-

ten sonra 1890/91 (1308) ortalarında Hac farizasını ifa etmek üzere  Hicaz’a 

gitmiş ve orada irtihal-ı dar-ı beka ederek  Taif şehrinde defnedilmiştir.2

Eski  Musul Valisi  Abdünnâfi Efendi’nin Dâhiliye Nezareti’ne 5 Hazi-

ran 1880 (1297) tarihinde verdiği arzda şu ifadeler yer almaktadır: “Ge-

lenbevi-i merhumun Fenn-i Mîzân’da cem‘ ve telif ettiği mantık kaide ve 

usulünü güzel ve tatlı dilimiz olan Türkçe’ye çevirmeyi bazı yüksek ma-

kamların telkin ve teşvikleri sonucu tercüme etmeye karar verdim. Kasta-

1 Bkz. Uzunçarşılı,  Osmanlı Tarihi, IV/2, s. 622-623; Abdülkuddûs Bingöl,  Gelenbevî İsmail, Ankara 

1988, s. 11, 25-26, 44, 49 vd. “XVIII. Yüzyıl Türk Mantıkçıları”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Araştırma Dergisi, sy. 14, Erzurum 1986, s. 60-65; Şerafettin Gölcük, Metin Yurdagür, 

“ Gelenbevî”, DİA, VII, 199-200; https://islamansiklopedisi.org.tr/gelenbevi;  Osmanlı Müellifleri, II, 
8; III, 293-297.; 

2 BOA. DH. MKT 1888/30. Bkz. BOA. MV 54/6-1, BOA İ. DH 708/49546, BOA A. MKT UM 

88/2.
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monu’da görev yaptığım sırada vilayet işlerinden meşguliyetimin bitimin-

de gece vakitlerimi söz konusu eserin tercümesiyle geçiriyordum. Özellikle 

eserin Tasavvurât kısmını bazı noksanlıklarla birlikte Kastamonu’da görev 

yaptığım sırada tamamladım. Tasdikat kısmını da  Harput Mutasarrıflığı 

esnasında birçok zahmet ve meşakkatle birlikte tamamlayarak yeniden 

tashihini yaptım. Allah’ın yardım ve ihsanıyla kısa bir süre zarfında ese-

rimizin tercümesini ikmal ettikten sonra  Mîzânü’l-Burhân ismiyle de ad-

landırarak mantık okuyucularının hizmetine faydalı bir eser takdim etmiş 

olduk.”3  Abdünnâfi Efendi şerh ve tercüme ettiği  Mîzânü’l-Burhân adlı 

eserinin bir nüshasını dönemin Padişahı olan Sultan Abdülhamid Han’a 

takdim etmiştir. Bu nedenle eserle ilgili şu kayda rastlanmaktadır: “İşbu 

eser Maarif Nezâreti tarafından tedkik edildikten sonra çok önemli bir eser 

olduğuna karar verilip adı geçen  Abdünnâfi Efendi, padişah tarafından 

taltif edilmiş ve eserin basılıp dağıtılmasına izin verilmiştir.4

b) 1. Eserleri

Âlim, şair, fâzıl, güzel ahlak sahibi mütevazı bir kişiliğe sahip olan 

 Abdünnâfi Efendi, Halep Eyaleti Meclis-i Kebîri Reîsi olduğu sırada Na-
fi‘ü’l-Asar adlı manzum bir risaleyi yazmış ve bir nüshasını Sultan Ab-

dülmecid Han’a tevdi etmiştir.  Abdünnâfi Efendi, Maarif Nezâreti’nden 

tab‘ ve neşri için aldığı izin sonucu bu eseri kendi imkânlarıyla basmış ve 

dağıtımını yapmıştır.5

 Abdünnâfi Efendi, Ma‘muretü’l-Aziz Valisi olduğu dönemde Rehber-i 
Sâlikan adlı iki ciltlik eserin tercümesini yaptıktan sonra Bâb-ı Fetva’ya 

gönderdiği kitabın içeriği ile isminin birbirini tutmadığı cildin birinde 

“es-Seyrü ve’s-Sülûk ilâ Melki’l-Mülûk” ifadesinin yer aldığı sebebiyle ki-

tap, Bâb-ı Fetva tarafından iade edilmiştir. Bunun üzerine mütercim  Ab-

dünnâfi Efendi Rehber-i Sâlikân adlı tercüme ettiği eserin ismini Rehber-i 
Sâlikân-ı Seyr u Sülûk olarak değiştirmiştir.6 Diğer eserleri ise şunlardır:

 Mîzânü’l-Burhân, 
 Tercüme-i Nuhbetü’l-Fiker (Hadis)

Tercüme-i Telhîs ve  Mutavvel (Belagat)

  Tercüme-i Âdâb-ı  Gelenbevî (Âdâb)

3  BOA. İ.DH. 836/67248-2

4  BOA. İ.MVL 199/6247

5  BOA. İ.DH. 347/22889-2-3

6  BOA. MF MKT 112/59 
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  Arabî ve  Fârisî ve Türkî Aruz Risâlesi
 Tercüme-i Telhîs-i Risâle-i Kuşeyriye (Tasavvuf )

 Mukaddime-i İbn Hişâm Tercümesi (Nahiv)

 Kâmilü’l-Âsâr (Edebiyat)

Divânçe-i Şiir.7

c) Eser Hakkında Açıklama

Eserin orijinali iki cilttir. Birinci cilt 159, ikinci cilt 286 sahifeden ibâ-

rettir. Eserin kimliği ile ilgili ilk sayfada Said isimli biri tarafından yazılan 

bilgiler mevcuttur. Kitabın asıl müellifinin İsmail  Gelenbevî olduğu, mü-

terciminin  Ma‘mûretü’l-Azîz Valisi  Abdünnâfi Efendi olduğu ve Maarif 

Nezâret-i Umumiyesi tarafından 14 Eylül 1881 (Rûmî yıl olarak 2 Eylül 

1297) tarihinde basıldığı belirtilmiştir. Mütercim  Abdünnâfi Efendi’nin 

diğer eserleri hakkında da bilgiler verilmiştir.

Elinizdeki eser,  Osmanlıca 14 Eylül 1881 (Rûmî 2 Eylül 1297) tarihinde 

basılan ve Süleymaniye Kütüphanesi Yeni kayıt 5742, yine Süleymaniye Kü-

tüphanesi Eski kayıt 533 numara ile kayıtlı iki  Osmanlıca nüshasından bire-

bir karşılaştırmalı olarak transkribe edilmiştir. Eserin ilk cildinin fihrist (için-

dekiler) kısmı müellif tarafından Arapça olarak, ikinci cildin fihrist kısmı ise 

 Osmanlıca olarak yazılmıştır. İlk cildin fihrist kısmı Arapça’dan Türkçe’ye 

çevrilerek yazılmıştır. Fihristten sonra sehv ve savab (yanlış-doğru) cetvelinin 

yazıldığı görülmektedir. Bu da aynen Türkçe’ye çevrilerek yazılmıştır. 

 Ma‘mûretü’l-Azîz Müftüsü Muhammed b. Hüseyin, eserin  Osmanlı-

ca’ya tercümesinin önemi hakkında güzel bir önsöz yazmıştır. Önsözün 

sonunda “Yazan: Kaside-i Bürde Şârihinin oğlu lakabıyla meşhur, Abdul-

hamid Hamdî Harpûtî” şeklinde bir açıklama mevcud olup bu şahıs tara-

fından yazılan bir şiirin ilave edildiği görülmektedir. 

Eser, giriş (dibâce) kısmı ile devam ederken sayfa numaralarının da 

buradan itibâren verilmeye başlandığını görmekteyiz. Eserin Türkçe’ye 

çevirisinde aslına sadık kalınarak sayfa numaraları orijinaline göre “[s. 1] 

[s. 2]” şeklinde verilmiştir. Eser iki cilt olduğu için ikinci ciltle başlayan 

bölümde sayfalar eserin aslına uygun olarak [1], [2] şeklinde verilmiştir. 

Girişin başlangıç kısmı Arapça bir paragrafla başlayıp son kısmında uzun 

bir şiir mevcuttur.

7 Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmani, (Çev. Seyyid Ali Kahraman), İstanbul 1994. C. III. S. 402; Bkz. 

Süleyman Şevket’in hâşiyeli nüshası, Belediye Ktp., nr. 688/4’de.
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Eserin birinci cildi 6. sayfadan itibâren başlamaktadır. Arapça önerme-

ler kısmı; hem Arapça metin olarak hem de altına Türkçe çevirisi [ ] köşeli 

parantez içerisinde yazılmıştır. Arapça önermeler, bütün var olan nüshaları 

ile karşılaştırmalı olarak kontrol edilmiş, tespit edilen eksik bir kelime veya 

önerme var ise ilave edilmiştir. Bunlar özellikle ikinci ciltte bir veya iki 

önermeden ibâret olup dipnotta açıklamalı bir şekilde verilmiştir. Eserde 

geçen âyetler, Arapça olarak yazılmakla birlikte dipnotta âyet numaraları 

ve mealleri ayrıca yazılmıştır. Ayrıca çeviri yapılırken metin içerisinde ge-

çen âyetler, Arapça cümleler veya terimlerin Arapçaları ile birlikte tercüme-

leri köşeli parantez içerisinde ayrıca yazılmıştır. 

Eserin çevirisinde genel olarak kullanılan gramer yapısı, kelimelerin 

tam olarak transkribe edilmesi yöntemi üzerine kuruludur. Fakat eserin ra-

hat okunabilmesi için orijinalini bozmayacak şekilde elimizden geldiğince 

Türkçe yazım kurallarına da riayet edilmiştir. Genel olarak çok kullanılan 

kelimeler hâricinde uzatma işaretleri (^) konulmuştur. Arapça ve Farsça 

kelimelerde geçen ayn (‘) ve hemzeler (’) eserin bütününde aynen kul-

lanılmıştır. İçerisinde “Ayn” (‘) harfi bulunan kelimelerden olup sıklıkla 

kullanılan ve bilinen (bazı, bazen, defa vb.) kelimelerin yazılışında belir-

leyici bir özellik taşımadıkça (‘) ayn kullanılmamıştır. Apostrof işareti (’) 

belirtilen şekilde kullanılmıştır. Kaf ve gayn ile yazılan ve uzun okunması 

gerekli harflerin üzerine konulan düz çizgi veya diğer şekiller kullanılma-

mıştır. Harf-i tariflere dikkat edilmiştir. Eser isimlerinin tümü italik olarak 

yazılmıştır. Türkçe fiillerde gerundium eklerinde son hece “up”, “üp” ye-

rine “ıp”, “ip” (edüp, alup, verüp yerine edip, alıp, verip gibi) tercih edil-

miştir. Eserde; “Kendüye” kelimesi “kendine”, “kendü” kelimesi “kendi”, 

“kendünün” kelimesi “kendinin”, “ânı” kelimesi “onu”, “âna” kelimesi de 

“ona” şeklinde yazılmıştır. “Eğer çi” kelimesi de “eğer ki” şeklinde yazıl-

mıştır. Terkibler (anlam bütünlüğü sağlanması için) yerinde kullanılmıştır. 

Ma‘nanın tamamlanması için eksik yazıldığı tahmin edilen bazı kelimele-

rin doğru olanı parantez içerisinde ( ) bizim tarafımızdan yazılmıştır.

Eserin ikinci cildinin sonuna  Abdünnâfi Efendi’nin bu çevirisi hakkın-

da Muhaşşî-i Fâzıl Abdülhamîd Efendi, Ergâni Mutasarrıfı Rûmî Efendi, 

 Ma‘mûretü’l-Azîz Muhasebecisi İsmail Zihnî Efendi ve  Ma‘mûretü’l-Azîz 

Tahrîrât Müdürü Rıf‘atlu Âsaf Efendi tarafından yazılan methedici beyit 

ve dörtlükler ilave edilmiştir.
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d) Eserin İçerik Değerlendirmesi

Eser, iki ciltten oluşmaktadır. Birinci cildin girişinde “mütercimin 

mukaddimesi”, “musannif veya kitâbın mukaddimesi” ve “iki bahsi içe-

ren mukaddime” yer almaktadır. Bu mukaddimelerde yer alan Ma‘mu-

retü’l-Aziz Müftüsü Mehmed bin Hüseyin ve Abdülhamid Hamdi el-

Harpûtî’nin elinizdeki esere ve  Abdünnâfi Efendi’ye dâ’ir ifadeleri dikkat 

çekicidir: Ma‘muretü’l-Aziz Müftüsü Mehmed bin Hüseyin, Burhân adlı 

eserin ön kısmına yani fihristin hemen bitimine Allah’a hamdüsenâ ederek 

Peygamberimiz Hz Muhammed’e, âline ve ashabına salat ve selam getir-

dikten sonra mantıkla ilgili şu ifadelere yer vermektedir: “Mantık, insân 

aklının alâmeti ve akıllı ve zekiler için delîl ve burhân, tasavvur ile tasdîkin 

maksatlarını kavramayla kalbin sırrını ortaya çıkartan bir âlet ilmidir.  Ge-

lenbevî ismiyle meşhûr, fazîletli İsmail Efendi’ye ait Burhân Risâlesi ve Hâ-
şiyesi’ne büyük bir emek harcayan ve herkesin anlayabileceği şekle getirip 

Arapça’dan çeviri yapan  Abdünnâfi Efendi Risâle’yi müsveddeden temize 

çekince bana arz etti. Gözlerim başından sonuna kadar onu incelemeyle 

sa‘âdet buldu. Allah, bu fazîletli kişinin gayratini makbûl eylesin ve ken-

disine bol sevap ihsan etsin.” Abdülhamid Hamdi el-Harpûtî ise kitabın 

mukaddimesinde “Allah’ın insânlara burhân olarak gönderdiği ve insânları 

önermelerin hükmlerini yıkmaya dâvet ettiği kişiye ve üstün peygamberin 

sünnetlerini örnek olarak istikrâ’ yapan âline ve ashâbına salât u selâm ede-

rim. Hiçbir ümmetin ferdi, üstünlükte onlara kıyâs edilemez. Gözlerim 

bu kıymetli kitâbı mütâla‘a etmekle müşerref oldu. Kalbim değerli incele-

melerinin denizine dalmakla ferah buldum. Mîzân ilminde, bu minvâlde 

bir eserin üretilmediği Burhân Risâlesi’nin hakîkatlerini açıklamayı yeterli 

gördüm. Muhakkik, fâzıl, zeki, ferâsetli, müdekkik, olgun, bilinçli, Dev-

let-i Âlîye’nin devlet erkânının birinci sınıfının en mükemmeli, ulu salta-

natta muteber Mamuratü’l-Aziz vilâyetinin Mutasarrıfı  Abdünnâfi Efendi, 

yüksek gayratleri sonucu bu mantık eserini hazırlamıştır” diyerek şu şiire 

yer vermektedir: 

Vallahi iyilikle susturdun nutkumu 

Önceden sâhibi idim güzel konuşma ve beyânın

Mîzânımı hareket ettirdin de o da diliyle seni övdü

Böylece her dilde övüleceksin Dâimâ
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Eserin birinci cildinde mukaddimelerin yanısıra iki bahis üzerinde du-

rulmaktadır. Bu iki bahiste de kavramlara dâ’ir fikirler yer almaktadır. İkinci 

ciltte ise üç bahis üzerinde durulmaktadır. Bu bahislerde ise önerme, kıyas 

(delîl), beş sanat ve beş sanatta kullanılan öncül çeşitleri üzerinde durulmak-

tadır. Ele alınan konular hakkında kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır. 

Birinci bahiste, ilmin tanımın tanımı üzerinde durularak ilmin tasav-

vur ve tasdik olarak ikiye ayrıldığına dikkat çekilmekte, tasavvur; bi-şartı 

şey’ tasavvur, yalın tasavvur ve mutlak tasavvur olarak üç kısma ayrılmak-

tadır. Ayrıca tasavvur ve tasdik bedihî ve nazarî olarak iki kısım halinde 

incelenmektedir. Nazarın tanımı üzerinde duran müellif, filozofların nazar 

ve tembih hakkındaki görüşlerine yer vererek bu bahis altında mantığın 

konusu ve gayesinin yanısıra birinci ve ikinci ma‘kuller hakkında da ayrın-

tılı bilgi vermektedir. 

İkinci bahiste öncelikle delâlet konusu ele alınmakta, delâlet, delâlet 

eden, medlûl, delîl ve fehm kavramları açıklanmakta, delaletin çeşitleri olan 

lafzî, gayr-ı lafzî, vaz‘î, tabi‘î ve aklî delâlet üzerinde durularak bunlara dâ’ir 

ayrıntılı açıklamalara yer verilmektedir. Ayrıca mantık açısından önemli 

olan ve birçok klasik mantık kitabında yer alan delâletin mutâbakat, ta-

zammun ve iltizâm kısımları örneklerle izah edilmektedir. Zihin kavramı-

na dâ’ir bazı değerlendirmelerden sonra lafız, müfred ve mürekkep olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Müfred lafız; edat, kelime ve isim; mürekkep lafız ise 

tam ve nâkıs şeklinde kısımlara ayrıldıktan sonra hakîkat, kinâye, mecaz, 

galat, mecaz-ı mürsel, isti‘âre, müşterek, menkul, mürtecel, muhtassa, mü-

şekkek, mütevâtî‘ gibi lafızlar tanımlanmaktadır. Eserde lafız müfred ve 

mürekkeb olarak iki kısma ayrıldığı gibi anlam da müfred ve mürekkeb 

şeklinde iki kısma ayrılmaktadır. Anlamın müfred ve mürekkebe taksîmin-

den sonra birinci bâbın altında müfred mânâlar, ikinci bâbının altında ise 

kavl-i şârihe dâ’ir bilgilere yer verilmektedir. Müfred mânâlar bâbında küllî 

ve cüz’î, bunların kısımları birinci ve ikinci ma‘kuller, bilgi elde etmek için 

sorulması gereken sorular ve beş tümel üzerinde durulmaktadır. Beş tümel; 

cins, tür, fasl, hâssa ve araz şeklinde sıralanarak örneklerle izah edilmekte, 

ayrıca bunların zatî ve arazî olanlarına dikkat çekilmektedir.

İkinci bahsin son kısmında klasik mantığın önemli konularından biri 

olan ve kavramları tanımlama metotlarını içeren kavl-i şârih (tanım) üze-

rinde durulmaktadır. Kavl-i şârih, hadd-i tam,  hadd-i nâkıs, resm-i tam ve 

 resm-i nâkıs olarak dört kısım halinde incelenerek bunların her biri örnek 
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verilerek ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Ayrıca tanımın hakîkî, ten-

bîhî, ismî türlerine ve şartlarına dikkat çekilmektedir. 

Üçüncü bâbda önermeler konusu ele alınmaktadır. Birinci fasılda öner-

menin tanımı, yüklemli ve şartlı önermeler, çeşitleri, oluşum şekilleri, ni-

telik ve nicelikleri üzerinde durulmaktadır. Önermenin temel unsuru olan 

bağın (rabıta) tanımı yapılarak bağın durumuna göre oluşan “sülâsiyye” 

ve “el-isnâ’iyye” olarak isimlendirilen önerme çeşitleri hakkında bilgi ve-

rilmektedir. Yüklemli önermeler, şahsiyye, mahsûsa, tabî‘iyye, mühmele, 

mahsura, müsevvere, hâriciyye, hakîkiyye, zihniyye, ma‘dûle ve muhassala 

kısımlarına ayrılmakta, mühmel önermelerin tikel, şahsî önermelerin ise 

tümel önerme hükmünde olduğuna dikkat çekmektedir.

Eserde müteahhirin mantıkçılarının önemle üzerinde durduğu mü-

veccehât (modalite) konusu üzerinde durulmakta, müveccehât zorunlu, 

devam, fiil ve imkân olarak dört kısma ayrılmaktadır. Daha sonra bunla-

rın birleşiminden oluşan zarûriyye-i mutlaka, dâ’ime-i mutlaka, hîniyye-i 

mutlaka lâ-devâm-ı zâtî (hîniyye-i lâ-dâ’ime), lâ-devâm-ı zâtiyye, lâ-zarû-

ret-i zâtiyye, meşrûta-i âmme, meşrûta-i hâssa, mutlaka-i âmme, mümki-

ne-i âmme, mümkine-i hâssa, münteşire-i mutlaka, örfiyye-i âmme, örfiy-

ye-i hâssa, vaktiyye, münteşire, vaktiyye-i mutlaka, vücûdiyye-i lâ-dâ’ime, 

vücûdiyye-i lâ-zarûriyyeye dâ’ir bilgilere yer verilmektedir. 

Şartlı önermeler, lüzûmiyye, inâdiyye, ittifâkıyye olarak üç kısma ayrıla-

rak bunlara dâ’ir bilgilere yer verilmekte, ayrıca munfasıla-i hakîkiyye, mâ-

ni‘atü’l-cem‘, mâni‘atü’l-hulüvv üzerinde durulmaktadır. Tümel, tikel, şahsî 

ve mühmel şartlı önermelerin olumlu/olumsuzları üzerinde durularak bun-

ların unsurlarına da dikkat çekilmekte ve hangi şartlarda şartlı önermelerin 

doğru veya yanlış olabileceğine dâ’ir değerlendirmelere yer verilmektedir.

Tenâkuz (çelişki) konusu ele alınırken tenakuzun iki önerme arasındaki 

ilişki olduğuna değinilmekte, ayrıca modal ve şartlı önermelerin çelişikliği-

ne dâ’ir ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir. Tenâkuzun yanısıra düz ve ters 

döndürme konusu ele alınmakta, hangi şartlarda hangi önermelerin dön-

dürülebileceğine dikkat çekilerek önermenin düz döndürmesinin ispatının 

hulf, iftirâz ve aks yolu ile olabileceğine vurgu yapılmaktadır. 

Dördüncü bâbda, delîlin sureti ve delîller üzerinde durulmaktadır. Delî-

lin tarifi yapıldıktan sonra delîl ile elde edilen (iktisân olunan) önermeye 

matlûb, müdde‘â ve netîce denildiği ifade edilerek delîlin doğruluğunun 

delîlin mâdde ve sûretinin doğruluğuna bağlı olduğuna dikkat çekilmek-



GİRİŞ - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi28

tedir. Delîlin dört kısma ayrıldığı zikredilerek bu dört delîl içerisinde yer 

alan kıyas, temsil gibi konular ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Man-

tık ilminin en önemli konularından biri olan kıyas tanımlandıktan sonra 

kıyasın çeşitleri olan istisnâ’î ve iktirânî kıyas ele alınmaktadır. İktirânî kı-

yasın temel terimleri olan küçük, büyük ve orta terimin yanı sıra küçük ve 

büyük önermeler açıklandıktan sonra kıyasın şekil ve modları ayrıntılı bir 

şekilde izah edilmektedir. Daha sonra da karışık kipli veya farklı nicelik ve 

nitelikli önermelerden oluşan kıyaslar (muhtelitât) ve hulfî kıyas gibi kıyas 

türleri incelenmektedir. 

Beşinci bâbda delîllin mâddesi olan şüphe (şek), tasdik, i‘tikâd, yakîn 

ve cehl-i mürekkeb, taklîd, zann, vehm, tahyîlin teferru‘âtına dâ’ir bilgilere 

yer verilmektedir. Ayrıca bu bâb altında beş sanatta kullanılan öncül tür-

leri ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan yakîniyyât, bedîhiyye 

ve nazâriyye şeklinde ikiye ayrılmakta, bedîhiyyâtın evveliyât ve nazâ’iri 

olan kısımlarının olduğu ifade edilen, müşâhedât (hissiyyât), vicdâniyyât, 

 kazâyâ kıyâsâtühâ ma‘ahâ, mütevâtirât, mücerrebât, hadsiyyât, meşhûrât, 

müsellemât, makbûlât, maznûnât, muhayyelât, mevhûmât gibi öncül tür-

leri ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bâbda son olarak burhân, ce-

del, hitâbet, delîl-i şi‘rî, safsata/mugâlata şeklinde sıralanan beş sanat üze-

rinde durularak sofistâ’î ve müşâğibî kavramlarının içeriğine dikkat çekil-

mekte, ilmin güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durularak delîlin türleri olan 

delîl-i limmî, delîl-i innî, delîl-i naklî ve aklî incelenmektedir.

Sonuç kısmında ise (hâtime) nahiv ve sarf gibi ilimlerin bazen mesâ’il 

bazen idrâkât ve bazen de meleke üzere kurulduğuna dikkat çekilerek il-

min konusu (mevzû‘u’l-ilm) ele alınmakta ve bazen mebâdînin ulûmdan 

cüz kılındığı ve mebâdîden ba‘zısı tasavvuriyye ve ba‘zısı tasdîkiyye olduğu 

ifade edilmektedir.

Son söz olarak çok önemli eserleri dilimize kazandırarak kültür ve bilim 

Dünyamıza büyük katkılar sağlayan Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun 

kurulmasını gerçekleştiren devlet büyüklerimize, Kurum Başkanı Sayın 

Prof. Dr. Muhittin Macit’e, Dâ’ire Başkanı Sayın Doç. Dr. Ferruh Özpi-

lavcı’ya, katkı sunan kurum uzmanlarına, iyi bir eserin ortaya çıkması için 

özveri ile çalışan arkadaşlarım Sayın Mesut Öğmen ve Abdullah Demir’e 

çok teşekkür ederim.        

     Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK
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FENN-İ MANTIK

Mîzân Şerh-i Mütercim-i Burhân

Müellif-i Asl-ı Kitâb  Gelenbevî

(Mütercim) Mamuretü’l-Aziz Vali-i Sâbıkı  Abdünnâfi Efendi 

Ma‘ârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlesi cânibinden Matba‘a-i Âmi-

re’de tab‘ olunmuştur.

Kitâbın müşârün-ileyh cânibinden hîn-i takdîminde Makâm-ı Celîl-i 

Sadâret-uzmâ’dan cevâben tebşîr ve taltîfi şâmil tastîr buyurulmuş olan 

telgrafnâme-i sâmi ser-nâme-i sahâyif-iftihâr olmak üzere bu mahalde tab‘ 

ve temsîl kılındı. 

İlm-i mantıkdan burhân ma‘rifetleri olan tercüme Dâhiliye Nezâreti 

Celîlesi’ne meb‘ûs tahrîrâtlarıyla berâber mütâla‘a ve takdîr olundu ve 

mükâfâtına hâmil oldukları nişânın bir derece terfî‘i tercümenin bi’t-

tab‘ teksîr-i nüsahı için Ma‘arif Nezâreti’ne i‘tâsı arz ve istîzân olunarak 

mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i padişâhî dahi ol merkezde müte‘allik 

buyruldu, nişân-ı âlî derdest-i irsâl olmakla tebşîr ve tebrîk kılınır. 

Fî 2 Eylül sene [12]97

Said





[BİRİNCİ CİLT]

Hamd; Mantığı, insân aklının alâmeti ve akıllı ve zekiler için delîl, burhân 

ve tasavvur ile tasdîkin makâsıdını kavramayla kalbin sırrını ortaya çıkartan 

bir âlet kılan Allah’adır. Salât ve selâm; eşyâ’nın mâhiyetlerini fasıllar ve beyâ-

nın türleri ile tanım ve tanıtım olarak beyân eden önderimiz Muhammed’e 

ve hükmlerinde teslîmiyyet ve iz’anla onu tasdîk eden âline ve ashâbınadır. 

Bundan sonra:

 Gelenbevî ismiyle meşhûr, fazîletli ve zeki İsmail Efendi’ye ait ilgi gören 

Burhân Risâlesi ve Hâşiyesi; kardeşlerin i‘timâd etmesine uygun, irfân sâhip-

lerinin kendisine dayanmasına lâyık idi. Üstün incelemeler ve değerli araş-

tırmaları üstlenmiş, ancak açıklama ile ilgiye muhtaçtı. Çünkü bu kitâbın 

meseleleri, önüne gelen her bekâra yüz vermeyen genç kızlar gibidir. Kapalı 

meseleleri bütün tâlîpler için belirgin değildir. Gelgelelim kitâbın dili, bütün 

yönelenlerin ve isteklilerin anlamına ulaşamayacağı -çünkü onun perdelerini 

kaldırmak avâm için zor, özünü çekirdeğinden ayırt etmek ise kolay değil-

dir- Arapça olduğundan onu; ilim ve edebin süsü olup kendisiyle kalplerden 

bütün pasların ortadan kalktığı kişi Türkçeye tercüme etti. O, benim nez-

dimde hoş kokulu bahçeler gibidir. Aşırı muhabbet bâbında mekânı kalbim 

ve gönlümdür. Ruha şifa sözlerini işittim. Ahlâkından, melekler ve Ruh’tan 

taşıp dağları küçülten bir sebât ve katı kalpleri yumuşatan şefkat gördüm. 

O tahkîk ve tedkîk meydanında dizginlerini serbest bıraktı. Burhân-ı tatbîk 

onun kalemi ve dili arasına yerleşmiş. Sanki doğruyu ve tedkîki, beyânında 

ve parmaklarının ucunda toplamış. O, şi’irimde söylediğime daha lâyıktır. 

Tevfîkin en iyi şekline girmiştir. Çünkü insânların tamamı lütuftan şekil-

lenmiştir. Risâleyi müsveddeden temize çekince bana arz etti. Gözlerim ba-

şından sonuna kadar onu incelemeyle sa‘âdet buldu. Allah, bu fazîletli kişi-

nin gayretini makbûl eylesin ve kendisine bol sevap ihsan etsin. Diyoruz ki: 

Kalemin dizginini tutalım. Yoksa onun fazîletleri defterleri doldurur, onları 

duyan ve bakan hayrete düşer. 



BİRİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi34

Diliyle söyleyip eliyle yazan: insânların en zayıfı, ilmin ve fakîrlerin hiz-

metçisi, Mamuretü’l-Aziz Müftüsü fakîr Muhammed b. Hüseyin (Allah 

ikisini bağışlasın).

Mantık, hakîkatin tamamını kuşatmaktan âcizdir. Düşünmek, şaşkın-

lık çölünde onun nîmetlerini saymaktan geri durur. Tanımını mantıkçının 

tasavvurunun îfâ edemeyeceği hamd ile ona hamd ederim. Gerçek ma‘nâ-

da ni‘metlerini tasdîke lüzûmlu şükür ile ona şükrederim. Allah’ın insânla-

ra burhân olarak gönderdiği ve insânları önermelerin hükmlerini yıkmaya 

dâvet ettiği kişiye ve üstün peygamberin sünnetlerini örnek olarak istikrâ’ 

yapan âline ve ashâbına salât u selâm ederim. Hiçbir ümmetin ferdi üstün-

lükte onlara kıyâs edilemez. 

Bundan sonra: 

Gözlerim bu kıymetli kitâbı mütâla‘a etmeyle müşerref oldu. Kalbim 

değerli incelemelerinin denizine dalmayla ferahladı. Bakışlarımı onun bah-

çelerinde gezdirdim. Güzel pınarlarının anlam sularından içtim. Onunla 

başbaşa günler, geceler geçirdim. Fayda hazînelerinden inciler aldım. Mîzân 

ilminde, o minvâlde bir eserin üretilmediği Burhân Risâlesi’nin hakîkatlerini 

açıklamaya yeterli gördüm. Hakîkatleri açıklamada kendisine dayanılması 

gerekir. Meselelerinin zorluklarını açma pazarında burhân mîzânını kurdu. 

Pazarlık yapanı onun zor ve imkânsız meselelerini tercüme etmeye teşvik 

etti. Bu Arapça inci, sustukları da tecelli etsin diye Rum elbiselerinin içinde 

tüm tâlîplerin istediği şeyi ortaya çıkardı. Anladım ki bunun şerefli, tem-

kinli, titiz ve mâhir mü’ellifi, eserini kusursuz kaleme almıştır. Bu isim ve 

ta‘rîfiyle temyîzde isâbet etmiştir. Nasıl olmasın ki! Îzâh edip garip bıraktı, 

vecîz ifâde edip âciz bıraktı, uzun tutup güzelleştirdi, cevâp verdiğinde iyi 

yaptı. Bu kitâp, sadece faydalı bir açıklamadır. Onu hediye edenin fazîletine 

kesin bir burhândır. Bilgilerin dolunayı olan fâzıl kişi, şeref ağacı ve onun 

uzun gölgesinde benim mürebbimdir. Sabahında soyluluk elbiselerini giydi. 

Sa’âdet başlığı sayfaların üstünde parladı. Gayretler onu mutlu etti. Fikrinin 

gelinleri gül yanaklı göründü. O babadan atadan güzelliklerin mîrâsçısıdır. 

Fâzıl ve büyüklerinin boyunları üstünlük kolyesi ile süslenmiştir. Göğsünden 

akan ilim ve marifet mürekkebini emendir. Yüksek dalgalı bir deniz olmasına 

rağmen mütevâzıdır. Fazîletlerle ilgilendi ve onların en sonuna ulaştı. Zor 

meseleleri çözmeye çalıştı ve hepsi ona boyun eğdi.
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Şiir:

Nice anlamları ele geçirdi beyânıyla
Fikirleridir ilginçlikleri zapt eden

Mantığı şifa barındırır sağlam cevherlerle
Onunla artar gerdanlıklarında inciler

Fazîletlileri İbnü’l-Amîd’in i‘timâd ettiği üstünlüklerine eriştirmiştir. 
Yükselme merdiveninde hiçbir yükselen kopamaz. Hamîd Allah’ın kölesi 
Abdülhamid; belâgat, mârifet ve nazım ile nesirde güçlü zihnin üstadıdır. 

Şiir:

Kitâpların boyunlarına nesir ve nazım ilimlerinden inci kolyeler asar

Zamân yakînen inandı onun gibisine kısır olduğuna 

Maksatların önermelerini selim fikrinden çıkardı ortaya 

Muhakkik, fâzıl, zeki, firâsetli, müdekkik, olgun, bilinçli, Devlet-i Âlî-
ye’nin devlet erkânının birinci sınıfının en mükemmeli, ulu saltanatta mute-
ber mertebelerin ilkinin sâhibi, farklı ve seçkin olanların mürâca‘at kaynağı, 
şu an Mamuratü’l-Aziz vilâyetinin mutasarrıfı, önderim ve eğitmenim -ki bo-
yunduruğum onun elindedir- sa’âdet ve onurlu övünç sâhibi büyük yönetici 
Hazret-i Abdunnafi Efendi muhterem, üstün şeylerle kağıt yapraklarını dol-
durmaya, ulu şeylerle ufuğu süslemeye devam ediyor. Parmaklarının üstünlük 
bahçeleri, devletlerin başarılarını ölümsüzleştirmeye ve beyânının belâgatının 
hakîkatleri zamânın boyunlarına inci ve gerdanlıklar dizmeye devam ediyor. 
Sözümüzü, makâma münasip olarak söylenen söze uyarak bitirelim. 

Şiir: 

Vallahi iyilikle susturdun nutkumu 

Önceden sâhibi idim güzel konuşma ve beyânın

Mîzânımı hareket ettirdin de o da diliyle seni övdü

Böylece her dilde övüleceksin dâ’imâ

Yazan: “Kaside-i Bürde şârihinin oğlu” lakabıyla meşhur, Rabbinin 
lâhûtî feyzine muhtaç kul Abdulhamid Hamdî Harputî (Allah üstün lütuf-

larını onlara bahşetsin)1

1 İki sayfa Arapça metnin tam tercümesi yapılmıştır. Arapçası metinde mevcûd olduğundan buraya 

Arapça olarak ayrıca yazılmamıştır.
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[MÜTERCİMİN MUKADDİMESİ]

[2] Dîbâce-i Mîzân Şerh-i Mütercim-i Burhân

 ا ا ا و 

אر   وا ل  ا ائ  اع  א  ا אده  ة  ع  أ ى  ا ا  

אرج  إ  אت  ا א  אت   وا אت  ا אت  أو  

א أ و  رة  אم  א ا א  ود  ر  אر و כאر وا אئ ا

م  ة وا א وا א  א א ن    כ و  ر و   

ق   א ا ى  ان  وا ل  אن ا ى  ي ا   ا

א  ا  ا و א و ا   ق    و آ وأ ا

، א  أכ  وأ  و را
 Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta‘în

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

Yalnız ondan yardım isteriz

[Akılların ve düşüncelerin mükemmelliklerini konuşan kullarının fıtratını 

yaratan Allah’a hamd olsun. Şöyle ki kullarını, nazariyyat yollarında, bedîhî ve 

mülhem öncüller aracılığı ile fikirlerin ve eserlerin netîcelerinin en yükseğine 

ulaştırdı. Emir ve yasakları ile sınırlandırarak hayatlarının sınırlarını tam bir şe-

kilde çevreledi. İnsânlara içlerinden elçiler gönderip aleyhlerine kıyâsı kendisiyle 

berâber hüccet olması için yollar ta‘yîn etti. Adalet burhânının şeri‘atının mîzânı 

ile düzgün olduğu, mutlak olarak güzel ahlâkın nübüvvetinin hilyesinde dürül-

düğü elçisine salât u selam olsun. Ve mükemmel sîreti ile güzel sünneti üzerinde 

sâbit kalarak hakîkat ile hükmedip geçip giden âlîne, ashâbına ve zürriyetine de 

salât u selam olsun.] Bundan sonra2

Muntazım-ı akdü’l-le’âl-i mantık u cinân ve müstevdi‘-i enbân-ı hüsn-i 

beyân olan ferâ’id-i icâbet-intimâ-yı hayr-ı du‘â ve neyâyiş ve mevâ‘id-i letâ-

fet-resâ-yı senâ ve sitâyiş-i mihr-i âsumân-ı saltanat-uzmâ ve bedr-i dırah-

şân-ı hilâfet-i kübrâ, mefhar-i selâtin-i  Osmânî ve mahcir-i uyûn-ı cihân-

2 Arapça metnin tam tercümesi ile birlikte metnin kendisi de Arapça olarak yazılmıştır.
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bânî, mazhar-ı te’yîd-i ilâhî, gurre-cebîn-i şehinşâhî, tâcdâr-ı adîmü’l-misâl 

şehriyâr-ı hamîdü’l-hisâl esmah-ı selâtîn-i3 cihân, velinimet-i amîmü’l-ihsân 

-la-zâlet aktârü’l-bilâdi müşrikaten bi-envâri ma‘deletihî- efendimiz hazret-

lerine ahakk ve ahrâ ve elyak ve sezâdır ki târih-i saltanat-ı Selim Hân-ı 

evvelden bu ana değin dûdmân-ı ahkarânem bu hânedân-ı celîlü’l-ünvân-ı 

 Osmânî’nin mülâzemet-i dergâh-ı merâhim-iktinâh-ı ubûdiyyet ve eben-

an-ceddin ihtimâ-yı vezâ’if tevârüs-i nisbet ve sadâkatle perverde-i ni‘am-ı 

cezîle’-i firâvan ve mütene‘im-i nevâl ve âtıfet-i bî-pâyân olmasıyla bu 

abd-i kem-bidâ‘a ya‘nî Adanalı Abdunnafi-i adîmü’l-istitâ‘a dahi unfuvân-ı 

şebâbda iktisâb-ı sermâye’-i dâniş ve ma‘arif için kâ‘ide-i takdîmi ehem-

me ri‘âyet ve ( א  אه  ا أ  ا  ه   ) [Daha sonra babasının izinden 

yürüyen karanlıkta kalmaz.] şehrâhında tersîh-i kadem-i azîmet ederek 

bâb-ı Devlet-i ebed-müddete mülâzemet ve tarîk-ı ricâle insilâk ve dehâ-

letle otuz beş seneyi mütecâviz bir müddette acizâne ve fâhirâne afifâne 

ve sâdıkane vilâyât ve elviye-i [3] şâhânede defterdarlık ve mutasarrıflık 

emsâli memuriyetlerde icrâ-yı vezâ’ife hasr u verziş ve ikdâm ve mânend-i 

top u çevgân eyâdî-i tasârîf ve takallübât-ı rüzgârda fe-yevmen bi’l-hâlîs 

ve yevmen bil-azîb devr-i aktâr ve cemenzâr-ı âlemden iktitâf berk u bâr 
4

אِر﴾     َ ْ َ ْ ِ ا َא أُو وا  ُ ِ َ ْ א َ ﴿[Ey akıl sâhipleri ibret alın.] ederek taklîb-i sahâyif-i 

eyyâm etmekle berâber elde bulunan sermâye’-i mezcât-ı ilmiyyenin dahi 

nahl-ı bî-semer a‘dâdında heder ve bî-eser kalmasından ictinâb ve tevakkî 

ve binâ-berîn ( ك כ رك כ   א   )[Tamamı anlaşılmayan bir şey’ tümden 

terk edilmez.] vetîresinde bu tarîk-ı pür-tevfîka dahi sevk-i matâyâ-yı mesâ‘i 

ile bi-lutfihî ve ihsânîhî te‘âlâ eyyâm-ı hâlîye ve ta‘tîlâtta tercüme’-i mutavvel 
emsâli ba‘zı nevâdir-i âsâr-ı kalemiyye tevdî‘-i Dârü’l-ma‘ârif-i â‘sâr edilmiş-

ti. Mine’l-cümle “remiyyetün min gayrı râmi” madrab meseli olan eser-i 

mezkûr mü’evvelin tab‘ ve temsîliyle nezd-i bâve-çînân-ı efnân-ı fünûnda 

5
وَن﴾  ُ

ِ
ْ ُ  َ  ْ ُ ا أَْم أَ َ َٰ  ٌ ْ

ِ َ -Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor mu] ﴿أَ

sunuz?] medîhâsıyla müserrah-ı enzâr-ı i‘tibâr ve husûsiyle mukaddimât-ı 

musannefât-ı nâ-ma‘dude mezîyet-i nâm-ı nâmî-i mülûkânesiyle fâ’iz-i 

ser-nâme-i izz u i‘tibâr ve külliyyât-ı mü’ellefât-ı mergûbe medâyih-i celâ-

let-i zât-ı sâmî ne‘ât-ı âdilânesiyle ha’iz-i sıyt-i mehâsin-i âsâr olan Hüdâ-

vendigâr-ı esbak-ı huld-âşiyân  Sultan Abdülaziz Han Hazretleri’nin nezd-i 

3 Sehv ve savab cetvelinde “selâtîn” olarak düzeltilmiştir.

4 Haşr, 59/2.

5 Tûr, 52/15.
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hümâyûn-ı şehriyârîlerinde cevâ’iz-i avâtıf-ı cezîle ile hüsn-i telakkîye 

sezâvâr ve rivâyât-ı mevsûkâ-i ba‘zı kurenâ-yı hâssa ile müsbet olduğu vech-

le müddet-i mütevâfire fâ’iz-i feyz-i mütala‘ât olarak beyne’l-âsâr mazhar-ı 

şeref-i imtiyâz ve i‘tibâr buyurulması müsta‘înen bî-tevfîkihî te‘âlâ enzâr-ı 

umûma takdîme lâyık diğer bir eser-i mu‘teber ile tevfiye-i farîza-i şükrâ-

niyyete sâ’ik olmasıyla hâdim-i ulûm-i âliye olan fenn-i vâzıhü’l-burhân 

mantıkda dahi lisân-ı azbü’l-beyân-ı  Osmânî’ye arz u ibrâz-ı hizmet üm-

niyesi hâtır-ı fâtırı tehyîc ve asrında mekân-ı fazâ’ili merkez-i a‘lâm-ı ehl-i 

ulûm ve meclis-i mağbûtü’l-mehâfili mecâl-i ikdâm-ı kurûm olarak eyâdî-i 

ihlâfa bunca musannefât-ı makbûle ve matbû‘a terk ve îdâ‘ıyla her fende 

meratib-i ekser-i eslâfa takaddüm gösterircesine hatavât-ı kemâlâtını firâz-ı 

iştihâra temdîd ve îsâl ve mefâviz-i sibâk-ı fünûnda iktisâb-ı kasbü’s-sebk 

kemâl etmiş olan  Gelenbevî İsmail Efendi merhûmun fenn-i mezkûrda 

mütekaddimîn ve müte’ahhirîn erbâb-ı ûkûlün ferâ’id-i semîne-i asdâf-ı 

efkâr ve hülâsa-i mü’ellefât ve âsâr-ı pür-güzîdeleri olarak tertîb ve ted-

vîniyle ihyâ-yı âyîn-i kem tereke’l-üvel buyurmuş oldukları Burhân nâm 

metn-i metîn-i mükemmelin keşf-i sitâre-i gavâmız ve dakâyık ve hall-i 

ma‘âkid-i hakâyık zeylinde bir kavl-i şârih müzîlü’l-estâr ve bir mîzân-ı gü-

her-i senc-i tammü’l-ayâra müşâhede-i ihtiyâc vâzıh-ı ümniye-i mezkûre-

nin bu hizmete insırâf ve in‘ıtâfını tervîc ederek avn u tevfîk-i semadânîye 

mütevekkil ve rûhâniyyet-i celîle-i Hazret-i Risâlete mu‘tedid ve müteves-

sil olduğum hâlde dergâh-ı feyz-i iktinâh-ı Hazret-i Gavs-i [4] a‘zamdan 

bi’l-istimdâd bir hayli sahâ’if-i müsveddâta sarf-ı sevâd-ı midâd edilmişti. 

Ma‘a hâzâ ne semend-i hâmem bu halbe-i fesîhada gubâr-ı fürsân-ı er-

bâb-ı meʼâsire medâr-ı iltihâk olacak bir menhec-i iktidâra sâlik ve ne de 

kârgâh-ı bidâ‘ama ilbâs-dûş-ı rûzigâra sezâvar olacak perend-i pür-nakş ve 

nigâr-ı karîhaya mâlik olup mahâfil-i ashâb-ı fazâ’il ve kemâlâta arîza-i tak-

dîm ve ithâf olmaya şâyân olacak metâ‘ı müstahzar-ı hiss u vicdân yalnız 

i‘tirâf-ı acz u kusûra mahsûr ve husûsiyle şu emr-i hatîr ile iştigâl-i âcizâ-

nem Girid cezîresinde kâ’in  Resmo Mutasarrıflığı’ndan bi’l-infisâl Dersa‘â-

det’e avd ve kufûl ve deycûr hâne-i ye’s u fütûrda ihtiyâr-ı uzlet ve hamûl 

ile ( ا ا    أ  א  א  أر אل  א ا   Nefis emelleriyle] (أ 

yükselir ve terâkki eder / Emellerin genişliği ve derinliği olmasaydı Dünya 

hayatı hiçbir zamân dar gelmezdi.] zuhûrât-ı gaybiyyesine intizârdan diğer 

esbâb-ı sûriyye-i tesliyetten mehcûr olarak tâlî‘-i nâ-sâzın bir vakt-ı gayr-ı 

müsâ‘idine müsâdif ve teşettüt-i bâli mûcib ba‘zı vakâyi‘-i müte’ellime da-
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hi müterâdif olduğu cihetle vukû‘ı hatî’ât ve hefevâttan dolayı yerâ‘a’-i bî-

berâ’a ind-i e‘âzım u efâhimde ma‘zûrdur. Ve o esnâda bîdârî-i tâlî‘-i hâbîde 

ile avâtıf-ı âlîye-i Hazret-i Pâdişâh-ı rahmet-senâ-i kerîmü’l-hisâlden Kas-

tamonu Vilâyet-i celîlesiyle mecbûr ve mesrûr ve bir müddet o makâmda 

pâ-bend-i şikâl-i erzâk-ı mukaddere ve bu esnâda sehâb-ı muzlim-i âfâk-

dan müfârık mülk u millete bârîde olan tekrek-i mesâ’ibden hissemend-i 

te’sîrât-ı mükeddere olarak ba‘de bürhetin mine’z-zamân “rüzgâr attı bir 

diyâra dahi” mağzâsınca tahvîlen  Harput Sancağı Mutasarrıflığı’na me’mûr 

buyurulduğum halde gavâ’il-i harbiye kesb-i iştidâd ve kâtibe-i mesâlih u 

vezâ’ife hakk-ı takaddümî olan mehâm-ı askeriyyeyi i‘dâd etmesiyle tem-

şiyyet-i hidemât-ı müterettibeye rûz u leyâl hasr-ı mesâ‘i ve makderet ve bu 

cihetle eser-i mezkûr üzere ekser ezmine ve ahyânda nesc-i anâkib-i nisyân 

u atâlet olunarak teyessür-i hüsn-i ihtitâm ve istihsâl-i netîce-i itmâmı üç 

seneye karîb imtidâd eylemiştir. Ve eğer ki zihâm-ı havâtır-ı mehâmdan fır-

satyâb olunabilen eyyamda mümkün mertebe taklîl-i mevâkı‘-ı hatâ ü gaf-

lete tahdîk-i nazar-ı i‘tina ve dikkat ve îcâz-ı muhill ve itnâb-ı memelden 

âzâde olmak üzere iltizâm-ı selâset-i ibârât ve vuzûh-ı cezâlet-i ta‘bîrât ile 

berâber sûret-i iktisâda ri‘âyet edilmiş ise de şayet sihâm-ı kadh ve teşnî‘-i 

hussâda hedef ve bu uğurda sarf u îsâr olunan envâr-ı basar mahv u telef 

olmak vehm ve tehâşîsi müsveddât-ı müstahzaranın tebyîz ve tedvînine 

bir eyyâm-ı mütetâvile mâni‘ ve hâciz ve zamîr-i âcizâneme işbu tered-

düd ve terâhîden âzâde olacak bir merci‘-i mûcibü’l-itmînânı tedârikden 

acz ile müşemmir olmuş iken vücûdu nevâdir-i6 â‘sârdan ma‘dûd olarak 

fuzalâ-yı benâmın nûr-ı hadeka-i iftihârı denilse sezâvar ve ver‘a u takvâ-

da mağbût-ı ebrâr olan  Harput ulemâ-yı [5] benâmından ve müderrisîn-i 

kirâmdan fâzıl-ı meşhûr Na‘imi Efendi-zâde Abdulhamid Efendi hazretle-

ri taraflarından istıtlâ‘ı ser-nühüfte-i bâl ve terhîb-i hâtır-ı pür-bi’l-bâl ile 

ref‘-i kınâ‘-ı iştibâh için mütâla‘asına rağbet ve isbât-ı meleke-i kâmile-i 

eser-perveri ile makâsıd ve mebâdîsine imrâr-ı nazar-ı i‘tinâ ve dikkat bu-

yurularak mühim olan ba‘zı ferâ’id-i fevâ’idin tahşiyesiyle ilâve-i me’âsir-i 

celîleye himmet ve ber-takrîz-i belîğ ile sâha-i teşcî‘de temîme-i bâzûyî 

mefharet etmeleri ayn-i ibtihâca rûşen-sâz vesâ’ik-i mevâkı‘-ı intişâr ü ibrâz 

olmasıyla bi-ihsânihîteâlâ pûte-i irfânda müzâb olmuş bir külçe-i simîn-i 

hâlisü’l-ayâr ve hadde-i fikr-i sâkıbdan çekilmiş bir tar-ı zerrîn-i bahâdâr ve 

kâr-gâh-ı te’yîdât-ı ma‘neviyyede nesc edilmiş bir dîbâyı zîbâyı pür-nigâr 

6 Sehv ve savab cetvelinde “nevâdir” olarak düzeltilmiştir.
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olarak evrâk-ı hamâyıl ser ü sütûrunda ِ ْ َّ َوا  ِ َ ْا  َّ َ َو َّאٍت  َ  ِ ِ َא  ْ َ ْ َ َ ﴿ 
7﴾ ِ ِ َ  ٌ ْ َ א  َ َ אٍت  َ ِ َא  [Onunla bahçeler ve biçilecek dâneler bitirdik, küme 

küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik ve o su ile 

ölü toprağa can verdik.] âsâr-ı bedî‘ası pedîd ve hüveydâ ve iktitâf-ı eyâdî-i 

ashâb-ı kemâlâta arz u ithâfa sezâ görünmüştür. Hemân Cenâb-ı Rabb-i 

bî-endâd teâlâ şânuhû ve beher burhâna işbu eser-i pür-sedâdı uyûn-ı rağa-

bât-ı ashâb-ı hüsn-i nihâd ile melhûz ve kezâlik isâbetü’l-ayn-i ayb-bînân-ı 

hussâddan mahrûs ve mahfûz edip bâ’is-i istifâde-i talebe-i ulûm ve nezd-i 

güher-fürûşân-ı ma‘ârifde  Mîzânü’l-Burhân nâm-ı mütenâsibiyle mevsûm 

olarak bu abd-i ahkar-ı pür-seyyi’âtı husûl-ı ümniye-i hayr-ı duâ ve mesû-

bât ile ber-murâd ve zahr-ı nâfi‘-i rûz-ı ma‘âd buyursun. âmîn. Velhamdu-

lillâhi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ Resûlihi’n-nebiyyi’l-emîn 

ve alâ ihvânihî mine’l-enbiyâ’i ve’l-mürselîn ve âlihî ve âlihim ecma‘în.

Bu eserler ki bütün nûr-ı basar

Rûşenâ-bahş-ı dil-i ehl-i nazar

Cümlesidir güher-i bahr-ı fünûn 

Oldu hep dürc-i suhufda meknûn

Himmet-i Hazret-i Gavs-i A‘zam

Kıldı esrâr-ı ulûma mahrem

Emelim zahr-ı ma‘âd olmasıdır

Nâmımın hayr ile yâd olmasıdır

Bâ-husûs kim okuya mahmûdum 

Halef-i hayrım idüp ma‘bûdum

Gösterüp fazl-ı kemâlin Mevlâ

Dil-i deycûrumu kılsın ihyâ

Neslimiz ehl-i ulûm u irfân

Ibn İshak ile Âl-i Ramazân

Şeref-i beytini olup hâmî

Fazl ile münteşir olsun nâmı

Hıfz ede sû-i nazardan Mevlâ

Hasbunallâhu teâlâ ve kefâ

7 Kâf 50/ 9-10.
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[MUSANNİFİN MUKADDİMESİ]

[6] Bismillahirrahmanirrahim 

Kâle’l-musannifu Rahimehullâh

اك  א رכ   ائ  אس  اب وأ א    ا א  اع  أ
אب ا

[Yüce övgülerin türleri, kapıları açan Allah’a mukaddime olarak sunuldu. 

Bunu ta‘kîb eden medhlerin cinsleri, Cenâb-ı Hakk’a yönlendirildi.] 

Cenâb-ı mü’ellif hamd u senâyı Hazret-i Kibriyâ ile tezyîn-i dîbâce-i kitâb 

ve bu vesîle ile işbu mecelle-i cemîle ni‘am-ı cezîleden ma‘dûd âsâr-ı celîle-

den olduğu latîfesini işrâb eylemiş ve ıstılâhât-ı fenden eksere karîbinin silk-i 

ibârâta derc ve nesciyle destgâh-ı berâ‘at ve belâgatta i‘mâl-i sanayi‘-i bedî‘a 

kılmıştır. Ve “envâ‘ ve ecnâs” makâm-ı “lâm”-ı cinsde olarak tarîk-ı tefennün-

de ibrâz-ı şîve-i garâbet ve hamd cihetinde ihtiyâr-ı ta‘bîr-i envâ‘ ile ahassiy-

yet-i hamde işâret etmiştir. “Mehâmid” mehâsin gibi cem‘-i hamd ve “medâ-

yih” cem‘-i medh olması ale’l-kâ‘ide mahmedet ve midhatin cem‘leri olmak 

sûretinden lafz-ı hamdın şüyu‘-ı isti‘mâline nazaran enseb-i makâmdır.

Mukaddime lafzının kesr-i “dâl”a hasrı muhtâr, sâhib-i  Keşşâf olarak 

feth-i “dâl”dan ibâ etmiş ise de Celâl  Devvânî  Şerh-i Tehzîb’de Kelâm-ı 

 Zemahşerî’ye iltifât etmeyip belki cihet-i fethi tercîh eylemiştir. Ve fık-

ra-i sâniyede “tâliye” ahzı kaziyye-i şartıyyenin cüz’eyninde mustalah-ı 

ehl-i fenn olan mukaddem ve tâlîye işaret olmak üzere sûret-i fethi mü-

reccahdır. “Tâliye” tâbi‘a ve metlûh ma‘neyeynine muhtemil olup tilâvet-i 

evrâd-ı muvazzafa gibi mütetâbi‘an kıra’at olunmasıyla murâd medâyih-i 

mütetâbi‘a olmuş olur. “Müveccehe” tevcîhden hitâb ma‘nâsınadır. “Zâ-

ke’l-cenâb” hazret-i müfettihü’l-ebvâba işârettir. Feth-i ebvâbdan maksûd, 

halk-ı esbâb-ı metâlib ve def‘-i mevâni‘le yüsr u tevfîka mazhariyyeti câlib 

olmak ma‘nâ-yı mecâzîsi olup murâd cümle makâsıd-ı hayriyyeden olan 

işbu te’lîf-i kitâbda avn u tevfîk-i ilâhiyyeye izhâr-ı şiddet-i ihtiyactır. [7]

Mahsûl-i fıkrateyn her nev‘-i mehâmid-i âlîye ki mukaddime-i makâ-

sıd olarak bast u neşre sezâ ve her cins medâyih-i mütetâbi‘a ki ma‘raz-ı 

teveccüh ü hitâbda nazm u terkîbe ahrâdır. Cemî‘sinin müfettih-i ebvâb-ı 

füyûzât u tevfîkât celle şânühû hazretlerine ihtisâsını müfîd olup murâd 

sûret-i ihbârda inşâ-i hamd u senâdır. İşbu fıkrateynde ahz u îrâd olunan 
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“nev‘” ve “cins” ve “mukaddem” ve “tâlî” ve “müveccehe” ve “basîta” ve 

“mürekkebe”ta‘bîrâtı bi-isrihâ ıstılâhât-ı fendendir.

Kâle Rahimehullâh 

م ا وا  א  ر س   אب، ا ارك ا ود  ه כ ذا   ا
אب،  ار

[Zâtının künhü, akılların idrâk sınırlarından aşkındır. Şüphesiz ki bütün sıfât-

ları, bozulma ve noksanlık alâmetlerinden berîdir.] 

“Tenezzüh” bu‘d u teâlâ ve “künh” hakîkat ma‘nâsına olup hakîkat-i 

ilâhiyye ayn-i zâttır. “Hudûd” bir şey’in gâyâtı olup medârikden murâd 

idrâkâttır. “Elbâb” cem‘-i lüb olarak akl ma‘nâsınadır. Şu kadar fark mev-

cûddur ki lüb akl-ı müzekkî olarak akl-ı e‘ammdır. Bu farka binâen cenâb-ı 

Bârî idrâki hasisâ’-i ukûl-ı zekiyye olan ahkâm-ı celîleyi ashâb-ı elbâba ta‘lîk 

ve tahsîs ederek 8﴾َאِب ْ َ ْ ُ ا َّ أُو ُ ِإ כَّ َّ َ א  َ ا َو ً
ِ ا َכ ً ْ َ  َ

ِ ْ أُو َ َ  َ َ ْכ ِ ْ َت ا ْ ُ  َ -Al] ﴿َو

lah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pekçok hayır ve-

rilmiş demektir. Ancak akıl sâhipleri düşünüp ibret alırlar.] buyurmuştur. 

 Hakîkat-i Bârî te‘âlâya ilmin vukû‘ ve cevâzında ihtilâf olunarak hakîkat-i 

ilâhiyye beşer için mal‘um olmadığına cumhûr-ı muhakkikîn cezm edip fa-

kat mütekellimînden ekserîsi muhâlifette bulundular ve felâsife ve İmâm-ı 

 Gazzâlî ve İmâm-ı Haremeyn cevaz-ı ilmi men‘ edip Kâdî ve emsâli tevak-

kuf etmişlerdir. Ve ekser kelâm-ı sûfiyye imtinâ‘ını müş‘irdir. “Celle sıfât” 

mu‘zam-ı sıfât olup murâd sıfât-ı celîledir. “Takaddüs” tatahhür ma‘nâsına-

dır. “Rüsûm”dan murâd âsâr olup “nakz” zıdd-ı ahkâm ve “naks” noksandır.

Mahsûl-i kelâm, zât-ı akdes-i ilâhiyyi idrâk ukûl-ı zekiyye-i mahlûkdan 

tenzîh ve sıfât-ı celîlesini âsâr-ı nakz ve simât-ı naksdan takdîsdir. “Hadd u 

resm” dahi ıstılâhât-ı fendendir. 

Kâle Rahimehullâh 

א  ة  אء  אن  אب، و ا כ اد ا رة   ء     أن  آ
אب ا ا  כ 

[Yazı yazılan mürekkeple anlatılmayacak kadar yüce ni‘metleri her şeye, genel 

olarak verdiği için O’na hamd olsun. Özelllikle her konuda fasih konuşma olmak 

üzere insana, pek çok ni‘meti tahsis etti.] 

8 Âl-i İmrân, 3/269.
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Mün‘imün-aleyh ityânı mehâmid ve medâyihe tahakkuk-ı istihkâk-ı 

vasfîye işarettir. Ve bu sebebden nâşî mün‘imün-aleyh üzere dâhil olan 

lafz-ı “alâ” hakîkatte lâm-ı ta‘liliyye ma‘nâsına olduğu beyân edilmiştir. 

“Âlâ” ma‘a fethi’l-lâm, hemzenin kesr ve fethiyle “ilâ” lafzının cem‘i ola-

rak ni‘met ve ihsân ma‘nâsınadır. “Celâ” rûşen ve zâhirdir. “Midâd” kesr-i 

mîm ile mürekkebdir. Ni‘am-ı ilâhiyyenin midâd-ı kâtibânda hasr olu-

namaması kemâl-i kesretinden kinâyettir. “Nü‘amâ” ni‘met ve minnettir. 

“Siyyemâ” lâ-siyyemâ takdîrinde olarak kesret-i isti‘mâli cihetle iskât-ı “lâ” 

kesîrü’l-vukû‘dur. Âhirinde “mâ” zâ’ide ve mevsûle ve mevsûfe olmak su-

ver-i selâsesine muhtemel ve ma‘nâsı misil olarak ba‘zen “husûsen” ma‘nâ-

sına müntakil olur. “Küllü bâb” beyândan her bir nev‘ makâmındadır. [8]

Mahsûl-i fıkrateyn, Cenâb-ı Rabbü’l-âlemîn mahâmid-i hâmidîn ve 

medâyih-i mâdihîne ne vechle müstahak ve sezâ olmasın ki midâd-ı kâti-

bîn zabt u irkâmına kâfî olmayıp ve kemâl-i zuhûrda olan ni‘am-ı cezîlesini 

ta‘mîm ve beyne’l-halâ’ik nev‘-i insânı sâ’ir mahlûkâtın mazhar olamadığı 

ni‘am-ı celîle-i mabsûtaya ve bâ-husûs müfessah mâ-fi’z-zamîr olan her 

nev‘-i beyânda nutk-ı fesîha tahsîs ile mazhar-ı lütf-ı amîm eylemiştir. 

 Lafz-ı “mantık” te’lîf ettiği kitâbın ilm-i mantıkdan olduğuna berâ‘at-i 

istihlâl olup “muhsûra” ve “münteşire” ve “umûm” ve “husûs” ıstılâhât-ı 

fendendir. 

Kâle Rahimehullâh 

אئ  אر وا ت ا כ وار כ و ائ  א   כאر وا אن  ردت ا
و  אئ  و א   ئ إ 

[Allah, mülkünün ve melekûtunun inceliklerini idrâk etmekten avâm-havâs 

âciz herkesten, azametinin ve kudretinin mükemmelliğini idrâk edemeyip geri 

tepen göz ve basîretlerden münezzehtir.] 

 Lafz-ı “sübhân” tesbîh için alem olarak “sebbehahû” “nezzehehû” “ten-

zîhen” “belîğan” ma‘nâsınadır. Ve bi-re'sihî tenzîh-i ilâhiyye kasd-ı tahsî-

siyle cemî‘-i kabâyihden tenzîh-i belîğ ma‘nâsına kılınarak Cenâb-ı Bârîye 

lâzımü’l-izâfe addiyle lügat-ı fasîhada izâfetten adem-i kat‘ı iltizâm edil-

miştir. Ba‘zen hîn-i ta‘accübde dahi müsta‘mel olup ahyânen vâki‘ olur ki 

asâleten tenzîh ve tab‘an ta‘accüb kasd olunur. Hâsılı ta‘azzame ve tebâreke 

ma‘nâsına olarak murâd nakâyısdan tenzîh ve azamet ü celâlet-i ilâhiyye-

den ta‘accübdür. Efkâr ve ebsârın merdûd ve mürted olması acz-i vusûldan 
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mecâzdır. “Mülk” âlem-i zâhir, “melekût” âlem-i bâtındır ki âlem-i emr 

ıtlâk olunur. “Ebsâr” ayn ma‘nâsına basarın ve “basâ’ir” ayn-i kalb ma‘nâsı-

na basîretin ve “acâyib” acîbin cümu‘udur. “Azamet” ve “ceberrût” kibriyâ 

ya‘nî ululuk ma‘nâsınadır.

Mahsûl-i fıkrateyn, garâ’ib-i mülk u melekûtundan efkâr-ı âmme ve 

havâss-ı kat‘-ı tama‘ idrâk ile âciz ve sergerdân ve acâ’ib-i azamet ü kib-

riyâsında uyûn ve ukûl merâtib-i idrâkın pâye-i evveline ric‘atle vâlih ü 

hayrân olan Hazret-i Hallâk-ı azimü’ş-şânı âsâr-ı bedi’a-i kudret-i ilâhiyye-

sinden ta‘accüble cemî‘i nakâyısdan takdîs ve tenzîhdir. Ke’enne bu kelâ-

mın me’hazı Sûre-i Mülk’de vâki‘ َ َ َ ْ ِ ا ِ אْر َ אُوٍت  َ َ  ِ  ِ َٰ ْ َّ ِ ا ْ َ  ِ ٰى  َ َ א  َّ ﴿ 
9﴾ ٌ

ِ َ  َ ُ ًئא َو ِ א َ  ُ َ َ ْ َכ ا ْ َ ْ ِإ ِ َ َ  ِ ْ َ َّ َ َכ َ َ ْ ِ ا ِ َّ اْر ُ رٍ  ُ ُ  ِ ٰى  َ َ  ْ َ  [Rahman 

olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir 

bir de bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü, tekrar tekrar 

çevir bak: Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana 

dönecektir.] nazm-ı celîli olup makâm-ı hamdda îrâdı işbu nazm-ı kerîm-

de halkın Rahmân’a izâfesiyle iş‘âr buyurulduğu vechle  Cenâb-ı Bârî’nin 

bu misüllü masnû‘ât-ı bedî‘ayı kudret-i bâhiresiyle halk ve îcâd buyurması 

rahmeten ve fadlen olup ibdâ‘ında nice ni‘am-i lâ-tuhsâ olduğuna mebnî-

dir. “Fütûr”dan murâd hilkatinde halel ma‘nâsı olarak ya‘nî her ne kadar 

kemâl-i te’emmül ile irtiyâd ve taleb-i halelde i‘âde-i basar ve im‘ân edilse 

tûl-ı mu‘âvede ve kesret-i mürâca‘attan hasîr ve kelîl olarak isâbet-i matlûb-

dan hâsî ve ba‘îd bir hâl ile basar sâhibine münkalib ve merdûd ve kâin-i 

züll ve sigâr ile matrûd olur. 

Kâle Rahimehullâh

اد  وأ ص  ا אت  כ אب    وا ا  ات    אف  وأ
اص  א  ائ ود  אب و  אت ا אئ ا ور  ف  داب    ا

אب [9] אن و ا ا

[Saygın ve seçkin olarak tertîb edilmiş, samimiyyetin tamamı ile edebin bü-

tün fertlerini kuşatan salâtların tüm sınıfları; hak hükmleri bilen, onları zorunlu 

olarak örten perdeleri kaldıran, hükm bahçelerinin sınırlarını kendisine mahsûs 

beyân ve hak ile bâtılı ayrıştıran sözle ayırana olsun.] 

9 Mülk, 67/3-4.
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“Esnâf” yine lâm-ı cins makâmında olarak murâd icrâ-yı berâ‘atle ehas-

sıyyet-i salâta işârettir. “Tebcîl” ve “intihâb” için isbât-ı yed, isti’âre-i mek-

niyye ve tahyîliyye ve alâ ihtilâfi’l-mezâhib icrâ-yı tasarrufât-ı fenn-i beyâ-

na ait bir vazîfe olup murâd envâ‘-ı salavâtın en mübeccel ve müntehabını 

Hazret-i Seyyid-i Kâ’inât için isbâtta mübâlağadır. “Muhteviye” câmi‘a 

ma‘nâsına sıfât-ı salavâttır. “Külliyyât-ı ihlâs”dan maksûd riyâ ve süm‘a-

dan âzâde olan hulûs-ı tâmmdan ibâret ve efrâd-ı âdâbdan her bir ferdi 

ihtivâsı mecmû‘-ı şerâ‘it-i âdâba ri‘âyetten kinâyettir. “Hakâ’ik” mâhiyet 

ma‘nâsına cem‘-i hakîkattir. “Hakk” esmâ-i sıfâttan olduğu misüllü akvâl 

ve akâyid ve edyân ve mezâhibe dahi hakk üzere iştimallerinden nâşi ıtlâk 

olunarak kavl-i hakk ve mezheb-i hakk denilir ki mukâbili “bâtıl”dır ve 

hükmün hakk olması vâkı‘ın hükme mutâbakatıdır. “İhticâb” zîr-perde-i 

hafâda istitârdır. Hakâ’ik-i hakka isbât-ı hadâ’ik ve besâtîn  isti‘âre-i mek-

niyye ve tahyîliyye ve hudûd müreşşahadır. “Havâss-ı beyân” mücerred 

vaz‘ ile olmayarak terâkibden müstefâde olan umûrdan ibârettir ki bu 

havâssı müfîd olan husûsiyâta mezâyâ ve keyfiyyât ıtlâk olunur. “Fasl-ı 

hitâb” hakk ile bâtıl beynini fârik ma‘nâsına olup murâd Kur’ân-ı mü-

bîni iştimâli cihetinden mu‘cize-i nebeviyyedir. Ma‘lûm-ı erbâb-ı tefâsîr 

olduğu vechle âyât-ı Kur’âniyye vücûh-i nazm cihetinden aksâm-ı semâ-

niyyeye münkasim olarak bundan zâhir ve nass ve müfesser ve muhkem 

ta‘bîr olunan aksâm-ı erba‘anın ma‘ânîsi zâhir ve celî ve icmâl ve ta‘addüd 

ihtimâlinden10 hâlî olup (ف   ) [Bilindiği üzere.] kavli bu aksâmın 

tefsîrine nâzırdır ve diğer aksâm-ı erba‘a zikr olunan aksâmın mukâbilleri 

olan hafî ve müşkil ve mücmel ve müteşâbihdir ki icmâl veyâhûd zâhire 

muhâlifet emsâli esbâbdan nâşî bunlarda ma‘nâ-yı murâd gayr-ı mutta-

zah ve sûret-i ıttılâ‘ muhtecib olmasıyla maksûda ıttılâ‘ ma‘nâ-yı murâd 

üzere tensîs veyâhûd maksûda dâll olacak şeyler vaz‘ ve tahsîs olunmak 

tarîkıyla müyesser olur. İmdi ref‘-i mûcibât-ı ihticâb işbu aksâm-ı erba‘a-i 

ahîreye nâzırdır ve kezâlik âyât-ı Kur’âniyye ahkâm-ı nazma vukûf cihe-

tinden dahi ibâre-i nâss ve delâlet-i nâss ve işâret-i nass ve iktizâ-i nass 

aksâm-ı erba‘asına münkasim olarak (א אئ ود   ) [O hakîkatlerin sı-

nırlarını ayırdı.] kavli bu cihete mün‘atıfdır. Mefhûm-i kelâm âyât-ı men-

zile-i Kur’âniyye’den müstenbata olan ahkâm-ı celîle-i şer‘iyyeyi havâss ve 

mezâya-yı terâkîb u beyân ve mu‘cize-i bâhirü’l-burhân ile ümmet-i mer-

10 Sehv ve savab cetvelinde “ihtimâlinden” olarak düzeltilmiştir.
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hûmesine ta‘rîf ve ta‘lîm ve gavâmiz ve müşkilâtını tavzîh ve tefhîm edip 

hudûd ve erkânını temyîz ve tahdîd eden Hazret-i Nebî-i zî-şân vüfûr-ı 

ta‘zîmât ile mübeccel ve müntehab olup hulûs-ı kalb ve ri‘âyet-i edebe 

mukârin olan sunûf-ı tasliye ile du‘âdır. [10]

Kâle Rahimehullâh 

اب  ق ا א  ا   ا  אب  כ אئ أم ا א و  א أ ا 
ت  אد و اء  ا אت  א ووا  אء  ا א  אت  א ر  א  ا  و

ء.  ا
[Çünkü o; doğruya ulaşma yolunda hatâdan koruyan kânûnlar, beliğ hatip-

lerin muğalatalarını kırıp parçalayan ve şairlerin çekişmeleri ile hayalperestlerin 

tartışmalarını ayıplayan burhânlarla, biz ile Ümmü’l-Kitâb Kur’an’ın faydalı netî-

celeri arasında aracıdır.] 

Cenâb-ı Risâlet-me’âb aleyhi’s-salâtu vesselâmın tasliyeye istihkâkla-

rını beyân ve ta‘lîldir. “Ümmü’l-kitâb” beyân-ı müfessirîn üzere âyât-ı 

muhkemât olup kitâbın ümmî ya‘nî aslı olması fî-enfüsihâ ma‘ânîsi 

muttazıha olarak te’vîl-i müteşâbihât ve beyân-ı müşkilât ve mücmelâtta 

merci‘ olduğuna mebnîdir. “Kavânîn” cem‘-i kânûn olarak aslâ ve kâ‘i-

deye mürâdiftir. “Âsime” ismetten hâfıza ve “kâsime” kâsire ve kâtı‘a 

ma‘nâlarınadır. “Hutebâ” cem‘-i hatîb olup (אد ا رؤس    ) [Şa-

hitler üzerine söz kesti.] inşâd olunan kelâm-ı belîğdir. “Mesâkı‘” minber 

vezninde mıska‘ın cem‘i olup hatîb-i mıska‘a fasîh-i micherdir ki kuv-

ve-i fasâhat u belâgatıyla mehâfilde akrânına tefavvuk ve takaddüm eden 

belîğ ma‘nâsınadır. “Müşâğabe” aldatıp firîfte eylemek ve “vasm” şakk 

etmek ma‘nâsınadır. “Hiyelâ” zamm ve kesr-i hâ ve feth-i yâ ile kibr ve 

ucb ma‘nâsınadır. Ve ıstılâhen mücâdele-i izhâr-ı savâb-ı maksûd olma-

yıp mücerred ilzam hasm için mesele-i ilmiyyede münâza‘adır ki ekser 

menşe’i kibr u gurur olarak garaz-ı hasma galebedir. Mefhûm-i kelâm 

 Hazret-i Peygamber-i zîşân sunûf-ı salavât-ı şerîfeye ne vechle ehakk ve 

ahrâ olmasın ki netâyic-i âyât-ı muhkemât olup mûcib-i fevz u sa‘âdet-i 

dâreyn olan ahkâm-ı celîle ile ümmet-i merhûmesi beyninde menhec-i 

savâb ve istikâmette hatâ ve zelelden mûcib-i hıfz ve ismet olan usûl ve 

kavânîn ve bülegâ-yı hutebânın zuhûr ve galebe-i mugâlatâtını ve şu‘arâ-

nın tahyîlât ve müşâğabâtını ve mağrûr-ı mükâseb-i akl u zann olan mü-

tekebbirîn-i mu‘ânnidînin mücâdelât ve muhâsamâtını kesr u kat‘ eden 
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hücec ve berâhîn ile vâsıta-i teblîğ olmuştur, sallallâhu aleyhi vesellem. 

Bu fıkralarda dahi “sınıf ” ve “küllî” ve “efrâd” ve “ta‘rîf ” ve “hakâyık” 

ve “icâb” ve “hudûd” ve “ hadd-i mutavassıt” ve “netîce” ve “burhân” 

ta‘bîrâtı bütün mustalahât-ı fenden olup ve fennin turuk-ı savâbda hatâ-

dan âsıme ve berâhîn-i kâtı‘a olduğuna işâret-i hafîyye mevcûdedir.

Kâle Rahimehullâh

ا  ا أ אب و ر כא ا ا إ رب ا ا أ א ا  و آ وأ
אب اب  وراء  ر ا א  אت  

[Ayrıca salât, Rablerin Rabbine ulaştıran beş hükmün tamamını ta‘rîf eden, 

onlardan dolayı doğruluk sûretlerinin perdeler arkasından ortaya çıkacağı şekilde 

Resulullah’ın sözlerini açıklayan âline ve ashâbına olsun.] 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle “ahkâm-ı hamse”den murâd vücûb 

ve nedeb ve ibâha ve kerâhet ve hürmet olup beyyinât-ı delâ’il ve muvaz-

zahâttır. İşbu beyyinâttan için verâ-i hicâbdan suver-i savâbın mütemes-

sile olması akvâl ve ehâdîs-i nebeviyyede mevdû‘ ve müstetir olan suver-i 

savâbın beyyinât-ı mezkûreden nâşi bürûz ve zuhûrundan ibârettir.

Mefhûm-i kelâm  Hazret-i Peygamber-i zîşânın dergâh-ı Rubûbiyye-

te mûsıla olan ahkâm-ı hamse-i şerî‘atını bize ta‘rîf u ta‘lîm ve akvâl ve 

ehâdîs-i nebeviyyeyi zîr-i perde-i hafâdan suver-i [11] savâbın temessül ve 

bürûzunu mûcib olan edille ve izâhât-ı beyyine ile şerh ve tefhîm eden âl u 

ashâb-ı güzînine tasliye ile du‘âdır.

Kâle Rahimehullâh 

او  و  ا ت  ا אت  א ا ارض   ا אت  א א   ا   
אت. כ ف ا אل  ز ا אد و אل  أ ا ا

[Öyle ki yüklenilen emânetlerde katlanılan sıkıntılara rağmen hak ile hükmet-

tiler. Bu emânet ki inatçılardan ayrı kalmayı ve mümkünatın en şereflisi Muham-

med(sav)’e ittisalde/birleşmede sebât etmeyi şart koşar.]

Hazret-i âl u ashâbın tasliye ve tarziyeye keyfiyyet-i istihkâklarını 

beyândır. “Mükâsât” mükâbede ve mü’ânât ya‘nî şiddet ve zahmet ver-

mek ma‘nâsına olup “mahmûlât”tan murâd edâsı ta‘ahhüd olunan tekâlif-

dir. Haml ile ta‘bîr uhdesinden hurûc-i sa‘b ve düşvâr olduğuna işârettir. 

Hâşiye’de beyânı vechle “emânât-ı mahmûle”den murâd َ َ א َ َ ْ ا َא  ْ َ َ َّא   ﴿ِإ
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אُن﴾11 َ ِ ْ א ا َ َ َ َ א َو َ ْ ِ  َ ْ َ ْ א َوأَ َ َ ْ ِ ْ َ َ أَن  ْ َ َ َ אِل  َ ِ ْ َْرِض َوا ْ אَواِت َوا َ َّ َ ا َ  [Biz 

emâneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten 

çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insân yüklendi. Doğrusu 

çok zâlim, çok cahildir.] nazm-ı celîlinde olan emânettir.  Allâme-i Kâdî’nın 

 Envâr-ı Tenzîl’de beyânı vechle emânetten murâd tâ‘at-ı ilâhiyye olup emâ-

netle tesmiyesi vâcibetü’l-edâ olması cihetindendir. Ve ma‘nâ tâ‘at-ı ilâhiy-

ye azamet-i şânından nâşî bir haysiyyeti hâmiledir ki eğer işbu ecrâm-ı 

izâm üzere haml olunup da bunlar zât-ı şu‘ûr u idrâk olsalar hamlinden 

ibâ ve ondan i‘râz ederler. Halbuki insân za‘f-ı bünye ve rehâvet-i kuvvesiyle 

berâber haml ve telakkî etmiştir. Zîrâ tâ‘ate ri‘âyet ve hukûkuna kıyâm ve 

mübâşeret hayr-ı dâreyne bâ‘is-i mazhariyettir. Ve “zalûm” olması ta‘ahhüdü-

nü îfâ ve hakk-ı tâ‘ata ri‘âyet ve i‘tinâ etmemesinden ve “cehûl” olması yine 

âkibetine cehâletinden içindir. Ve bu vasfın cinse izâfesi bi‘tibâri’l-ağlebdir. 

Ve inde’l-ba‘z ol hilkat-i ecrâmda  Cenâb-ı Bârî ecrâm-ı mezkûrede halk-ı 

fehm u idrâk ile “Tahkîk ben azîmü’ş-şân bir farîza farz ettim. Bu farîza-

da mutî‘ için cenneti ve âsî için nârı halk eyledim” buyurmasıyla ecrâm-ı 

mezkûre halk olundukları hâl üzere müsahhar olduklarını ve farîza-i mezkû-

reyi ta‘ahhüd edemeyip sevâp ve ikâbı tâlib olmadıklarını beyân ettiler. Vaktâ 

ki dûş-ı Âdem hil‘at-ı hilkatle tekrîm u teşrîf ve teklîf-i mezkûrun arzıyla 

sâmi‘a-i intibâhı teşnîf buyuruldukta uluvv-i himmet Âdem’i ve isti‘dâd ve 

kâbiliyyet-i fıtrî farîza-i mezkûrenin ta‘ahhüd ve telakkîsine sâ’ik ve mantık-ı 

fasîh icâbetle nâtık olarak tahammül-i meşâk etmesi cihetinden zalûm ve 

vehâmet-i âkibetine cehûl oldu. Ve muhtâr-ı Kâdî üzere emânetle murâd akl 

ve teklîf ve ecrâm üzere arzından maksûd emânetin isti‘dâdlarına izâfesiyle 

i‘tibârı olup ibâ ve işfâkları ibâ-i tabi‘îden ya‘nî liyâkat ve isti‘dâdlarının fik-

dânından ibârettir. Ve haml-i insân ile murâd kâbiliyyet ve isti‘dâdı ve zalûm 

ve cehûl olması kuvve-i gazabiyye ve şeheviyyesinin galebesidir. Bu sûrette 

ona 12﴾ً ُ َ א  ً ُ َ ُ َכאَن  َّ  haml-i emânet [.Doğrusu o çok zâlim ve câhildir] ﴿ِإ

için illet olmak ciheti müstahsendir. Çünkü kuvveteyn üzere mehîn ve rakîb 

olarak ta‘addî ve tecâvüz-i hudûddan muhafazası cümle fevâ’id-i akldan olup 

[12] ve teklîfden mu‘zam-ı maksûd işbu kuvvetinin ta‘dîl ve kesr-i sûretidir.

Mahsûl-i kelâm âl ve ashâb-ı kirâma teveccühle du‘a-yı mezkûre müs-

tahak ve ilâ âhiri’z-zamân hayr ile yâda nasıl ehakk olmazlar ki ecrâm-ı 

11 Ahzâb, 33/72.

12 Ahzâb, 33/72.
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izâmın haml ve ta‘ahhüdden ibâ ve i‘râz ederek insân-ı za‘îf üzere mah-

mûle ve ehl-i inâd ve muhâlifetten tebâ‘üd ve infisâli ve mukâtele ve cidâl 

ve Hazret-i Eşref-i Kâ’inât’a ittiba‘ ve ittisâl ile meşrûta olan emânât ya‘nî 

tekâlîf ve tâ‘ât-ı ma‘rûza ve mükellefenin şiddet ve mükâsâtıyla berâber her 

bir ahzân ve şedâ’ide sabr ve mukâvemet göstererek hakk ile kazâ ve i‘lâ-i 

kelimetullah vezâ’ifini hakkıyla icra ettiler. 

Kâle Rahimehullâh 

ن  ا د  ا   و אب،  وا א  ا رات  ا  اط  ا ا  
 ، ار ا אت دائ  א  א ا  از ا  אب، إذ  ح  ا   
ى   אت ا אت ا   ور א ا إ  א ا    و
إ  כ  ل  ا אت  و رات   ا א  و אب،  כ ا ا  و ا  ت 

אب اء  ا

[Sırât-ı müstakimdeki maksat ve sebeplerin surlarını açtılar. Kendilerinden 

sonraki hastalıklı zanların ordularını, ateş parçası gibi delip geçtiler. Çünkü onlar, 

kandiller gibi yakîn nurlarıyla daimi olan mukaddimeler ile o maksatların gizli lâ-

zımî mânâlarını açıkladılar. Bu mukaddimelerin makbûl nazariyelerinin elde edil-

mesinde zarûrât-ı dîniyyeye mürâca‘at ettiler. Hidâyete eriştiren müsellem bilgiler, 

makbûl sünnet ve mütevatir kitâb ile birlikte hızlıca onlara yöneldi. el-Vehhab’ın 

doğru yoluna ileten ve sapkınlığın vehimlerinden ayrışmış meşhûrât bilgilerini, 

müşâhede edip idrâk ettiler.] 

“Müsevverât-ı makâsıd u esbâb” ile murâd makâsıd ve vesâ’il-i dîniy-

yeden sa‘bü’l-menâl olan mevâzi‘-i hafîyye olup husûn ile musavvere olan 

bilâda teşbîh edilmiştir. “Kadh” ta‘n olup “min-halfihim” min-verâ’ihim 

ma‘nâsınadır.

Mefhûm-i kelâm âl ve ashâb-ı kirâm sırât-ı müstakîm ya‘nî dîn-i kavîm-

de makâsıd u esbâba müte‘allik mevâzi‘-i sa‘b ve hafâyı keşf u feth edip ve 

cünûd-i vesvas-ı müsâbede olan zünûn-ı fâsideye havâle-i şihâb ta‘n u kadh 

ile bi’l-külliyye mahv ve ibtâl ve hâsılı şehrâh-ı müstakîm-ı hakkı zihâm-ı 

zann u iştibâhdan vâreste ederek tarîkat-ı münciye-i İslâmiyyeyi aksâ-yı 

beyyinâta îsâl ettiler. Zîrâ makâsıd ve esbâbın levâzım ve muktezîyâtından 

olup lâkin me’hazları hafî olan mevâddı envâr-ı yakîn ile dâ’ime ve sâbi-

te olan mesâbîh-i müstenîre-i mukaddimât ya‘nî delâlet-i muhâkemât ile 

beyân ve izâh eylediler. Ve nazariyyât-ı müveccehe ve makbûlesinin tah-

sîlinde mesâ’il-i zarûriyye ve bedîhiyye-i dîniyyeye mürâca‘at ve sâ’ir vü-
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cûhdan kat‘-ı nazar-ı iltifât ve rağbet kıldılar. Ve bu cihetten müsellemât-ı 

mesâ’il hâdiye-i dîniyyesinin makbûle ve kitâb-ı mütevâtir ile mütehaddese 

ve def‘aten sânîha olarak onlara teveccüh ve istikbâl ile bedîhiyyâttan oldu. 

Ve vehmiyyât-ı ğavâyet u dalâletten olan kazâyâyı meşhûrât-ı şehrâh-ı hak-

ka meyl ve in‘ıtâf ederek onları mu‘âyene ile müşâhedâttan oldu. 

Musannif bu fıkralarda kazâyâ-yı yakîniyyenin zarûrîyyât ve nazariy-

yât kısmeynine ve iktisâbda zarûrîyyât mebâdî-i evvel olarak nazariyyâtın 

yakîniyyâttan olması vâsıta-i zarûrîyyât ile olduğuna işâret eylemiştir. Ve 

zarûrîyyât altı kısm olup evveliyât ve  kazâyâ kıyâsâtühâ ma‘ahâ ve müşâ-

hedât ve mütevâtirât ve mücerrebât ve hadsiyyâttır. Ve gayr-ı yakîniyyât 

[13] meşhûrât ve müsellemât ve makbûlât ve maznûnât ve muhayyelâttır. 

Nitekim bâb-ı hâmisde izâhâtı münderictir.

Kâle Rahimehullâh

ادي  ا   אت ا و د ا إ  א   אض ا ا  ر و أ
 ، אد ا ة   אر وا אدي ا ا

[Maksatların bahçesinde, taklîd zincirlerinden tahkîk taraflarına âzad edildiler. 

Yakın ve uzak ilkelerin çöllerinde tevfîk atları üzerinde taşındılar.] 

“Utlikû” sîga-i mef‘ul olup “ıtlâk” hilâf-ı takyîddir ki tahliye etmek 

ya‘nî salıvermektir. “Riyâz” ravzanın cem‘idir ki çayır ve çimenli sulak ma-

haldir. Bostan dahi denilir. “Cihât” cihetin cem‘i olup cânib ve nâhiye 

ma‘nâsınadır. “Bevâdî” cem‘-i bâdîye olarak sahrâ ma‘nâsınadır. “Mebâ-

dî” vesâ’il ma‘nâsınadır. “Ciyâd” cem‘-i cevâd olup serî‘u’s-seyr ma‘nâsına 

sıfât-ı feresdir.

Mefhûm-i kelâm müşârün-ileyhim besâtîn-i metâlib u makâsıdda cihât 

ve cevânib-i tahkîka müteveccih olarak kuyûd-i taklîdden ıtlâk olundular 

ya‘nî tasfiye-i bâl ve kat‘-ı menâhic-i istidlâl ile her bir makâsıdda merte-

be-i tahkîke vâsıl ve kuyûd-i taklîdden münfasıl oldular. Ve vesâ’il-i karîbe 

ve ba‘îde bâdiyelerinde fürsân-ı tevfîkden olarak bi’s-sühûle tayy-i mefâ-

viz-ı metâlib kıldılar.

Kâle Rahimehullâh 

א  אن  ذ אن ا א  إذ אب و כ אن  أ ا ا ا אن  אن ا א   
آب. אن    إ
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[İrfan güneşleri, öğrenme ufkundan kalp bahçelerine doğduğu ve zihinlerin 

kabullenişi, güzel sonucu gerekli kılan yakîn derecelerine ışıldadığı sürece (Allah’a 

hamd, Resulullah’a salât olsun)] 

Cümle-i hamd u tasliyeye merbût ve “mâ” masdariyye olarak müddet-i 

tulû‘u’t-tavâlî‘ ve müddet-i sütû‘u’l-iz‘ân müfâdındadır. Cinân-ı evvel kes-

r-i cîm ile besâtîn ve sânî feth ile [cenân] kalb ma‘nâsına olup beynlerinde 

cinâs mevcûddur. “Tavâli‘” cem‘-i mükesser-i tâlî‘dir. “İrfân” ma‘rîfet gibi 

bilmek ma‘nâsına masdardır. “Ufk” zamm-ı hemze ve zamm ve sükûn-ı fâ 

ile etrâf-ı semâdır. “Sutû‘” irtifâ‘ ma‘nâsına olup sâti'un mürtefi'un demek-

tir. “Matla‘” mahall-i tulû‘ olup cem‘i metâli‘dir. “İz‘ân” i‘tikâd etmek ve 

îkân şekk ve gümândan ârî olmaktır. “Me’âb” merci‘ ma‘nâsınadır. Mah-

sûl-i fıkrateyn tarîk-ı kesb ü nazardan kulûbda ma‘rifetler ve mechûlâta 

vukûf ve idrâkler hâsıl ve i‘tikâd-ı ezhân vesîle-i necât olacak derece-i cezm 

u yakîne vâsıl oldukça hamd ve tasliyenin devam ve istimrârını müfîddir. 

Musannif bu fıkralarda dahi kaziyyenin yakîniyye ve taklîd ve aksâm-ı sâ’i-

reye olan inkısâmına işâret etmiştir. Çünkü âtîde tafsîlâtı ma‘lûm olacağı 

vechle kaziyyenin tarafeyni beyninde icâb veya selb ile olan nisbet ya‘nî 

vukû‘ ve lâ-vukû‘a ilm eğer müsâvât vechle olursa şekk olacağı misüllü bir 

nev‘-i iz‘ân ve kabûl ile bunlardan biri râcih olursa tasdîk ve i‘tikâd olarak 

bu i‘tikâd dahi eğer ihtimâl-i taraf-ı âhar bi’l-külliyye münkati‘ olacak hay-

siyyette câzim ve teşkîk-i müşekkikle zâ’il olmayacak sûrette sâbit ve vâkı‘a 

mutâbık olursa yakîn ta‘bîr olunur. Ve eğer vâkı‘a mutâbık olmazsa cehl-i 

mürekkeb ve sâbit olmazsa taklîd ve câzim olmazsa zann denilir. [14]

Kâle Rahimehullâh 

ول   ان  و אر،  ا אق  و   כאر،  ا אق  ا  כאن  א  ؛  و
אر،  اه כ  ي  אب، و ل   ا כ  אس  اب، و כ اق  ا ا
א  אد  م  ا و  אب،  א م  א  אد כאن  ا  אر،  رأ  כ   

אب. ا

[Bundan sonra: Mantık; fikirlerin kemeri, kendisiyle düşüncenin perdeleri-

nin kalktığı şey, âdil kişilerin doğruyu yanlıştan ayrıştıran mîzânı, akılların bütün 

doğurganları kısırlardan temyîz eden ölçüsü, başında ateşin bulunduğu dağ gibi 

kılavuzluğu ile bütün düşünürlerin yol bulduğu ilim olunca, tüm bu özellikler 

sebebiyle bütün ilimlerin hizmetçisi oldu. Hayırlı bir hadîse göre, bir topluluğun 

önderi onların hizmetçisi olandır.] 
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“Mantık” lügaten tekellüm ve idrâk ma‘nâsına olup murâd fenn-i 

mantıktır. “Nitâk” ekser-i vakt hizmet u iştigâlde intitâk edilen kuşâkdır. 

“Tıbâk” merâtib mefhûmunda olup 13﴾ًא א َ ِ אَواٍت  َ َ  َ ْ َ  َ َ َ ﴿ [O ki, biribiri-

ne ahenktar yedi göğü yaratmıştır.] nazm-ı celîli ( ق  א  ) [Gök yüzü 

tabakaları birbirinin üstündedir.] ile müfesserdir. “Enzâr” veznen ve ma‘nen 

efkârdır. “Udûl” cem‘-i âdil olup “teşhîs” ta‘yîn u temyîz, “mikyâs” mîzân 

ma‘nâlarınadır. “Ukmün” zammeteyn ve ba‘zen sükûn ile gayr-ı velûd nisve 

olup “imre’etun akîmun” ve “nisvetun ukmün” denilir. “Mincâb” mihrâb 

vezninde veled-i necîb u kerîm doğurmak mu‘tâdı olan mer’edir ki “im-

re’etun müncibetün ve mincâbun veledeti’n-nücebâ” ma‘nâsınadır. “Yeh-

tedî” “yekûnu mühtediyen” ma‘nâsınadır ki tarîk-ı müstakîm bulmaktır. 

“Bi-hedâhu” bi-delâletihî müfâdındadır. “Alem” cebel ve “isti‘âb” ihâtâ ve 

“müstetâb” müstahsen ma‘nâlarınadır. Mahsûl-i kelâm ba‘de’l-hamdeleti 

ve’t-tasliyyeti beyân-ı sebeb-i te’lîfidir. Ya‘nî ilm-i mantık fikr ve nazarlara 

nitâk-ı miyân gibi mûcib-i takviyyet ve merâtib-i enzâr u efkâr için sebeb-i 

terakkiyyât-ı menzilet olup sâdıkı kâzibden teşhîs ve ta‘yîn edecek mîzân-ı 

udûl ve akîmi velûddan ya‘nî müntic-i metâlib olmayan mukaddimeleri 

mukaddimât-ı münticeden temyîz u tebyîn edecek mikyâs-ı ukûl bir fenn-i 

hatîr ve bu ilmin hidâyet ve delâletiyle her bir ehl-i nazar tarîk-ı savâba 

mühtedî olarak ke’enne bu fenn-i celîl delâlet-i erbâb-ı nazar u istidlâlde 

şâhikinde nâr-ı muzî ve müstenîr olan cebel-i mürtefi‘a nazîr olup bu sebeb-

den nâşî fenn-i mezkûr cemî‘-i ulûmun rehber ve hâdimi ve delâlet-i eser-i 

seyyidi’l-beşer ile “hâdim-i kavm kavmin seyyididir”. “Bi’l-isri’l-müstetâb” 

kavli îrâd eylediği ( אد م  -Kavmin efendisi onlara hizmet edeni] ( ا

dir.] lafzı mişkât-ı nübüvvetten muktebes olduğuna işâret olup  İbn Abbâs 

radıyallahu anhümâdan mervîdir. “Me’sûr” menkûl ma‘nâsınadır.

Kâle Rahimehullâh

א   כ ذכאء،  כ  ي  ذכאء، و  ذ ا وכאن  ا 
אب. ار ا  أ אئ إ  زوا ا اب،  אر ا   ا ا ا

[Yanımda ilimle iştigal edenlerden biri parlak zekalıydı. Açık zihninin parlak-

lığı Güneşe benziyordu. Akranları arasında nehirlerin hızlı elde edilen cevherleri 

ile süslenmeye elverişliydi. Mürâca‘at ettiğinde kudsiyyet nurlarının çiçeklerini 

keşfetmeye yatkındı.] 

13 Mülk, 67/3.
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Zekâ-i evvel fetha ile ululanmak ma‘nâsına olup zekî dahi bundan ola-

rak murâd tâmm ve serî‘u’l-fehm ma‘nâsıdır. Ve zekâ’-i sânî şems ma‘nâ-

sınadır. “Tevakkud” işti‘âl ma‘nâsına olup yahkî fi‘line müte‘allikdir. “Ta-

hallâ” tezeyyün "hads" sür‘at-i idrâk ma‘nâsına feth ile olup kesr ile galât-ı 

meşhûrdur. “Etrâb” emsâl ve akrân müfâdında olarak "min" kâbilen lafzına 

müte'allikdir. “Zevâhirü’l-envâr” envâr-ı zâhire ma‘nâsına sıfâtın mevsûfa 

izâfesi kabîldendir. “Envâr” zamm ile nûrun cem‘idir ki ma‘rûftur. Ba‘zıları 

ziyâ nurdan akvâ ve etemm idüğüne kâil olarak אًء َ
ِ  َ ْ َّ َ ا َ َ ي  ِ َّ َ ا ُ ﴿ 

ًرا﴾14 ُ  َ َ َ ْ  nazm-ı [15][.Güneşi ışıklı ayı da parlak kılan odur (Allah’dır)] َوا

celîliyle tenvîr-i müdde‘â etmiştir. “Kuds” tuhr gibi paklık ma‘nâsına olup 

cennet için hazîretü’l-kuds ıtlâkı bu ma‘nâdandır. Mefhûm-i kelâm şahsen 

illet-i gâ’iyye-i te’lîfini beyân ile talebesi beyninde bu te’lîfi müşevvik olup 

zihn-i bâriki nâr-ı mûkide ve nûr-ı hûrşîd gibi mütevakkıd ve müşte‘il 

ve semere-i sür‘at-i intikâl olan cevâhir-i mesâ’il ile tahallâ ve tezeyyüne 

kâbil ve â‘mâl-i fikr ile rücu‘ ve mütâla‘a ettiği hafâyânın mânend-i envâr-ı 

muzî’e tecelli ve zuhûruna müteşevvik ve mâ’il olan bir tâlib-i ehîlin vücû-

dunu ıtyândır ki tevhîdde risâle-i merğûbesi bulunan Vezîr  Hasan Paşazâ-

de Mehmed Bey olduğu mervîdir.

Kâle Rahimehullâh

م  א   ، ور ائ ائ  אن  כ ا ، و   ائ ائ  א    و
، و  א ا א  إ  אب. و ئ و א  א  כ  اب.  ا  و أ

כ ، و ا

[O ve onun benzerleri için, sofralar ve kaynaklardan alınan şeyleri topladım. Beyân 

ipine incileri ve faydalı meseleleri dizdim. Onları bir mukaddime ve beş bölüm(bâb) 

üzere tertîb ettim. Allah, onlara tüm sorularda ve cevaplarda faydalı kılsın. Benim 

başarım sadece el-Cemîl Allah iledir. O, bana kâfîdir. O ne güzel vekîldir.] 

“Mevâ’id” cem‘-i mâ’ide ya‘nî üzerinde ta‘âm olan sofradır. “Avâ’id” cem‘-i 

â’ide olup râci‘a ya‘nî müntakıle ma‘nâsınadır ki murâd kütüb-i kavmden ahz 

u cem‘ ettiğini beyândır. “Fera’id” ferîdenin cem‘i olarak dürre-i semîne ve 

“fevâ’id” cem‘-i fâ’idedir. “Ve hüve hasbî” muhassibî ve kâfî fî-küllî umûrî 

müfâdındadır.

14 Yûnus, 10/5.
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Mülahhas-ı kelâm, fenn-i mantık hâdim-i ulûm olup ve meyân-ı muhâta-

bîninde sıfât-ı meşrûha ile muttasıf ehl ve tâlibi mevcûd olmasıyla tâlib-i 

mûmâ-ileyh ile emsâli ezkiyâ için kütüb-i kavmden mülahhas ve mühezzeb 

olarak işbu kitâb pür-fevâ’idi cem‘ ve tedvîn ve lü’lü’-i semîn gibi silk-i beyâna 

nazm ile bir mukaddime ve beş bâb üzere tertîb ve ta‘yîn eylediğini müfîddir. 

Hemân Cenâb-ı Vehhâb kâffe-i mevârid-i su’âl u cevâbda işbu kitâb-ı mü-

zeyyen-nisâb ile cümleyi müntefî‘ ve müstefîd ederek mü’ellif-i merhûmu te-

yessür-i hüsn-i itmâm eseriyle rağabât-ı âmmeye mazhar buyurmuş olduğu 

misüllü bu abd-i ahkarı dahi işbu şerh-i kesîrü’n-nef‘-i latîfin hüsn-i teyessür-i 

ikmâline muvaffak ve nazar-ı i‘tibâr-ı erbâb-ı fazl-ı kemâle elyâk u ehakk bu-

yursun, âmîn.

[MUKADDİME]

Kâle Rahimehullâh 

אن؛ א  ، و  

[Mukaddime: Bu mukaddimede iki bahis vardır.] 

Mukaddime mü’ellifinin evâ’il-i kütübde (ة -Basîretine gö] ( و ا

re.] tahsîl-i mesâ’il-i fenne mu‘în ve mûcib-i nef‘-i muhassılîn olmak üzere 

emâm-ı makâsıdda îrâd eyledikleri şeylerdir ki meselâ te’lîf ettikleri risâle 

hangi fenden ise “bi-vechin mâ” tasavvuruna vesîle olması için resm u ta‘rîf 

ve mevzû‘uyla vech-i ihtiyâcını ta‘yîn ve tavsîf ederler ve ifâde ve istifâde 

vesâtat-ı elfâz ile hâsıl olacağından ahvâl-i lafızdan mühim gördüklerini da-

hi ityân eylerler. Bu vesîle ile tâlib, iktisâb-ı tahsîline bed’ ve şüru‘ eylediği 

metâlibe ma‘lûmât-ı icmâliyye hâsıl ederek mesâ’il-i maksûde-i fenni ağyâr-

dan fârik ve saded-i istifâdede bulunduğu fevâ’ide kesb-i şu‘ûr ile isti‘âb ve 

ihâtasına müteşevvik olur. Binâ’enaleyh musannif rahimehullâh işbu mu-

kaddimede iki bahs-i mühimmi derc ederek bahs-i evvelde [16] fennin mâ-

hiyetine işâretle mevzû‘ ve gâyetini beyân ve işbu umûr-ı selâseye ma‘rifetin 

netîcesi olan ihtiyâc-ı fenn-i mîzânı dermeyân ederek ibtidâ'en bunun îzâh 

ve beyânca mevkûfun aleyhi olan ilm-i mutlakı ma‘a’t-ta‘rîf taksîm eylemiş-

tir. Bahs-i sânî dahi mesâ’il-i elfâzdan îrâdına lüzûm gördüğü şeylerdir.
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[BİRİNCİ BAHİS: İLMİN TARÎFİ]

Kâle Rahimehullâh 

ء  ا א  ا رة ا ول: إن ا و ا ا ا
[Birinci bahis: İlim, bir şeyin akıl nezdinde hâsıl olan sûretidir.] 

Bahs-i evvele şürû‘ ederek ilmin aksâmını saded-i beyânda buyururlar 

ki ilm, inde’l-akl bir şeyden hâsıla olan sûrettir ve ma‘lûmdur ki bir şeyin 

inde’l-akl husûl-i sûreti o şeyin inde’l-akl diğerinden mûcib-i imtiyâzı ola-

rak ilm sûret-i hâsılası olduğu şeyin mâ-bihi’l-imtiyâzıdır. Hâsılı hâricde 

bir şeyin sûret ve peykeri sebeb-i imtiyâzı olduğu gibi ma‘nâ dahi akılda 

imtiyâza sebeb olmasıyla akılda hâsıl olan ma‘nâya sûret ıtlâkı bu cihet-

ten neş’et etmiştir.15 Ve bu fennde mebhûsün-anh olan ilm, ilm-i kâsib ve 

mükteseb olarak ilm-i ilâhî bu vasıfdan münezzeh ve müte‘âlî olmasıyla bu 

ta‘rîf ilm-i mahlûka muhtasdır. Mâhiyet-i ilm-i mutlakda akvâl-i e’imme 

mütehâlifedir. Şöyle ki ba‘zıları ilmin künh ve hakîkatiyle tasavvur-ı mâhi-

yeti zarûrî ve ta‘rîf ve tahdîdden müstağnî olduğuna kâ’il ve ba‘zıları nazarî 

olmasına zâhib ve mâ’il olup mezheb-i sânî ashâbı dahi ihtilâf ederek bir 

cemâ‘at ta‘assür-i tahdîdine zehâb ile tahsîl-i ma‘rîfetinde tarîk-ı temsîl u 

taksîme meyl ve i‘tibâr ve diğerleri tahdîdinde usret olmadığı cihetini ih-

tiyâr etmişlerdir. Ve mezheb-i ahîre intisâr edenler keyfiyyet-i tahdîdinde 

ihtilâf ederek ve hükemâ ve  mütekellimîn muktezâ-yı meslek u mezheble-

rine cihet-i tevfîki gözeterek ilmin ta‘addüd-i hudûduna sebebiyet vermiş-

lerdir. 

Şöyle ki hükemâ ilmin vücûd-i zihniyyeden ibâret olduğunu cezm ve 

ta‘yîn ettikden sonra çünkü bir şeyin zihinde sûreti hâsıla olmaksızın o 

şeye ilm hâsıl olmayıp ve sûretin hîn-i husûlünde husûl-ı ilm bi’l-bedâhe 

15 Musannifin  Celâl Hâşîyesi’nde olan tahkîkâtı vechile biz meselâ şemsi tasavvur ettiğimiz hînde elbette 

ezhânımızda şemse şebîhe olarak bi’l-bedâhe bir sûret hâsıla olur ve bu sûretin husûlünde hiçbir 

âkil için niza‘a mesâğ olamaz ve bu bâbda  mütekellimîn ile hükemâ beyninde olan niza‘ ancak işbu 

zihinde hâsıla olan sûret neden ibâret olduğunu ta‘yîndedir. Şöyle ki ya mâhiyet-i nev‘iyyede şemse 

müsâvîdir deriz. Nitekim cumhûr-ı hükemâ ve ba‘zı  mütekellimîn böyle olmasını ihtiyâr etmişlerdir. 

Veyâhûd şemse mübâyinedir deriz. Bu ise iki vechden hâlî olmayıp ya sûret-i mezkûre âlem-i misâl ve 

müsül-i mu‘allaka tesmiye olunan eşbâh-ı mücerrededen olur. Nitekim ba‘zı hükemâ bu sûrete zâhib 

olmuşlardır ki isbât edenler indinde âyân-ı mücerrededen olmuş olur. Veyâhûd vakt-i tasavvurda şems 

için nefisde hâsıl olan şibh u misâl olur. Nitekim mezheb-i  mütekellimîn budur. Çünkü  mütekellimîn 

vücûd-i zihnîyi nefy ederek hükemânın zehâbı vechle eğer hîn-i tasavvur-ı nârda inde’l-ezhân nâr 

mevcûd olmak lâzım gelse ihtirâk-ı ezhânı iktizâ ederdi deyü irâd ettikleri misüllü âlem-i misâlde kâ’il 

olmadıkları cihetle indlerinde muhtâr olan sûret-i hâsılanın şibh u misâl olmasıdır.
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ma‘lûmdur. Ancak hîn-i husûl-i idrâkde sûret-i hâsıladan başka iki şey’ da-

hi mevcûd olarak evvel zihnin [17] sûret-i mezkûreyi mebde’-i feyyâzdan 

kabûl ve telakkîsi ve sânî âlim ile ma‘lûm beynindeki izâfe ya‘nî ehadü-

hümânın âhara nisbet-i mahsûsasıdır. 

[İlmin Tasavvur ve Tasdîke Taksîmi]

Binâ’enaleyh ilm, işbu umûr-ı selâseden hangisi olup ve ma‘kûlât-ı aşe-

renin hangi kısmından idüğünü ta‘yînde ihtilâf-ı ârâ vukû‘uyla bir tâ’ife 

sûret-i hâsıla olmasını ihtiyâr ile ilmin makûle-i keyfden olduğunu cezm 

ve i‘tibâr eylediler ve keyfiyyâtın  havâss-ı hams ile mahsûsa ve istikâmet ve 

istidâre emsâli kemmiyyât-ı mahsûsa ve leyyin ve salâbet gibi isti‘dâdiyye 

ve zevât-ı enfüs-i hayevâniyyeye muhtassa ya‘nî nefsâniyye olmak üzere ak-

sâm-ı erba‘ada beyân-ı hasrıyla ilmin hayât ve sıhhat ve maraz gibi kısm-ı 

râbi‘den ya‘nî keyfiyyât-ı nefsâniyyeden olduğunu tercîh ve îsâr ettiler. Ve 

ba‘zıları ilmi, sûret-i mezkûreyi zihnin kabûlü olmak cihetini tasvîb ede-

rek ma‘nâ-yı te’essürü hâmil olmasıyla makûle-i infi‘âlden ve ba‘z-ı âhar 

âlim ile ma‘lûm beyninde izâfe ve nisbet olması tarafına zehâb ile makûle-i 

izâfeden olmasını iltizâm ettiler. Ve suver-i hâsıla eşyâ’nın hakâyık-ı ak-

liyyesi olarak hakâyık-ı hâriciyyesiyle ittihâdına zâhib olan bir tâ’ife dahi 

ilmi makûlattan hangi makûleye ta‘alluk ederse o makûleden olarak emr-i 

ma‘lûm cevher ise ilm dahi cevher ve a‘râzdan bir şey’ ise ilm dahi bu-

nun aynı olacağını beyân ettiler. Ancak umûr-ı selâse-i mezkûreden sûret-i 

hâsıla ilm gibi mutâbakatla tavsîf olunarak ilm vâkı‘a mutâbık ve gayr-ı 

mutâbıktır denildiği gibi sûret dahi vâkı‘a mutâbaka ve gayr-ı mutâbaka 

olmak üzere tavsîf kılındığı vâzıh ve infi‘âl ve izâfe ise hâricde mevcûd 

olmadıkları cihetle tavsîfe gayr-ı sâlih olmasıyla mezheb-i evvel hükemâ 

ve mantıkıyyûn indinde esahh-ı mezâhib add olunduğuna ve hükemânın 

“husûl-i sûreti’ş-şey’i” ibâresiyle olan ta‘rîflerinin mahall-i muvâfıkı “es-sû-

retü’l-hâsiletü” ma‘nâsı olacağına binâ’en mü’ellif-i merhûm hasbe’l-fenn 

işbu mezheb-i muhtâra tevfîkan ilmin sûret-i hâsıla olmasıyla ta‘rîfini 

ihtiyâr eylemiştir.  Siyâlkûtî merhûm alâ vechi’l-hülâsa demiştir ki “Eğer 

ilm makûle-i keyfdendir denilirse ta‘rîf-i hükemâda olan husûl-ı sûretten 

murâd sûret-i hâsıladır. Ve makûle-i infi‘âlden olursa ta‘rîf-i zâhirî üzeredir. 

Zîrâ akılda sûretin husûlüyle murâd aklın sûretle ittisâfı ve sıfâtı kabûlü-

dür. Ve ammâ ilm, âlim ile ma‘lûm beyninde ta‘alluk veyâhûd sıfât-ı hakî-

kiyye-i zât-i izâfedir denilirse bu kavle zâhib olanlardan İmâm Râzî’den 
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başka sûrete kâ’il olan yoktur. Ta’rîf-i meşhûrda inde’l-akl mahallinde 

fi’l-akl ile mu‘abber ise de âtîde tafsîlen beyân olunacağı vechle alâ kavlin 

cüz’iyyât-ı maddiyyenin mahall-i irtisâmı nefs-i nâtıka olmayıp belki kavî 

ve âlât olmasıyla musannif ale’l-mezhebeyn idrâk-i cüz’iyyâta kasd-ı şümûl 

için ta‘bîr-i mezkûru ihtiyâr eylemiştir. [18]

[İz‘ânın Anlamı ve Tasavvurun Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh 

، אن  ذ א ا   ا إن כאن إدراכא  ا
[Eğer ilim, iz‘ân yoluyla tam, haberî nisbeti idrâk olursa buna tasdîk denir.] 

Ya‘nî eğer ilm hâsıl-ı alâ sebîli’l-iz‘ân ve’t-teslîm nisbet-i tâmme-i ha-

beriyyeyi idrâk olursa tasdîk tesmiye olunur. İdrâk ta‘bîriyle tasdîk-i id-

râk ya‘nî taht-ı ilmde dâhil olarak makûle-i keyfden olup ba‘zıların zehâbı 

vechle fi‘il olmadığını ve alâ sebîli’l-iz‘ân nisbet-i tâmme-i haberiyyeyi id-

râk ta‘bîriyle eczâ’-i kaziyyede mu‘teber olan nisbet-i tâmme-i haberiyye 

olup işbu nisbet-i haberiyye bi-dûni’l-iz‘ân tasavvur ve ma‘a’l-iz‘ân tasdîk 

olmak mezheb-i muhtârını ihtiyâra mebnîdir. Nitekim tafsîlâtı âtîde mü-

beyyendir. Hâsılı nisbet-i tâmme-i haberiyye nisbet-i hâriciyyeyi iş‘âr et-

mesiyle bu nisbeti idrâk iki vechle olup bir vech tarafeyne müte‘allika ve 

beynlerinde râbıta olması ve vech-i âhar nisbetin hâricde dahi ol vechle 

olması haysiyyetindendir ki hükm bundan ibâret olarak bizzât tasavvura 

muhâliftir. Şöyle ki hükm idrâk olarak müte‘allikı nisbet-i tâmme-i habe-

riyyedir. Ve müte‘allıkını iz‘ândan kat‘-ı nazar bizzât tasavvura mugâyirdir. 

 Ma‘nâ-yı iz‘ân nisbet-i zihniyyenin icâben veya selben vâkı‘a mutâbakatını 

teslîm ve kabûl olup ister nisbet-i vâkı‘adır denilsin ve isterse nefsü’l-emre 

mutâbıkadır ta‘bîr edilsin me’âl müttehid olarak işbu hâlet-i icmâlîyye için 

iz‘ân ve teslîm denilir. Fârisîde kâf-ı Fârisînin kesri ve ra’nın fethiyle “ki-

revîden” ma‘nâsına olarak lisânımızda inanmak ve kabûl etmektir.

İmdi tasdîk bir ilm ve idrâke ıtlâk olunur ki ta‘alluk ettiği emr nisbetin 

gayrı veyâhûd  nisbet-i nâkısa ve inşâ’iyye olmayıp nisbet-i tâmme-i habe-

riyyedir. Ve bununla berâber nisbetin vâkı‘a mutâbakâtını iz‘ân ve kabûlü 

dahi muktazî olarak bilâ-iz‘ân tasdîk tahakkuk eylemez. Lâkin nisbetin 

hakîkat-i vâkı‘a mutâbakatını gayr-ı muktazîdir ki meselâ mesâfe-i ba‘îde-

den bir karaltı görür ve “bu şebh insândır” deyü i‘tikâd ve cezm ile idrâk 

ederiz. İşte bu ilmimiz tasdîktir. Halbuki şebh-i mezkûr idrâk ettiğimiz gi-
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bi nefsü’l-emrde insân olmayıp feres olsa ilmimizin tasdîk olmasına mâni‘ 

değildir. Hâsılı tasdîkde iktizâ eden vâkı‘a mutâbıkdır deyü iz‘ân ve kabûl 

olup yoksa hakîkat ve fî-nefsi’l-emr mutâbakatı değildir. Bu bâbda misâl-i 

vâzıh hudûs ve kıdem-i âlem meselesi olup şöyle ki mütekellimînin hudûs-i 

âlemle kavilleri vâkı‘a mutâbakatını iz‘ân ve teslîme mukârenetle berâber 

nefsü’l-emrde olan hudûsuna dahi mutâbık olarak bu kelâmın medlûlü 

olan ilm tasdîk olduğu misüllü hükemânın kıdem-i âlemle kavilleri dahi 

her ne kadar nefsü‘l-emrde olan hudûsa mutâbık değil ise de mutâbakatını 

iz‘ân ve teslîmlerine mukârin olduğu cihetle yine tasdîktir. [19]

Kâle Rahimehullâh

אئ أو ا  א ا א أو ا اء כאن إدراכא  ا أو  ا ر  وإ 
אن ذ ون ا

[Eğer böyle değilse tasavvurdur; isterse bu, nisbetten başka bir şeyin, veya ek-

sik nisbetin veya inşâî tam nisbetin yâhut da iz‘ân olmaksızın haberî nisbetin id-

râki olsun fark etmez.] 

Ve eğer ilm-i hâsıl, nisbet-i tâmme-i haberiyyeyi alâ vechi’l-iz‘ân idrâkin 

gayrı olursa ilmden bu kısma tasavvur ıtlâk olunur. Bu da ister nisbetin gay-

rıyı ve ister nisbet-i nâkısayı veyâhûd nisbet-i tâmme-i inşâ’iyyeyi veyâhûd 

bi-dûni’l-iz‘ân nisbet-i tâmme-i haberiyyeyi idrâk olsun. İşbu idrâkât-ı er-

ba‘adan cümlesi tasavvurâttır. İmdi tasavvur bazan müfredâtı idrâk olarak 

bu da yâ tasavvur-ı insân gibi vâhidi veyâhûd insân ile kâtibi tasavvur gibi 

bilâ-nisbet müte‘addidi tasavvur olur. Ve ba‘zen nisbetle berâber müte‘ad-

didi tasavvur olarak bu da ya (   ، א ان ا ، وا م ز ) [Zeyd’in 

kölesi, konuşan/düşünen canlı, on beş.] takyîdiyye-i izâfeye ve tavsîfiyye 

ve ta‘dâdiyye ve sâ’ir mürekkebât-ı nâkısa olur veyâhûd “idrib ve bi’tu ve 

iştereytu” [vur, sattım, satın aldım.] emsâli inşa’iyye olur. Zîrâ bu kaviller 

nefsü’l-emrde taleb-i darb ve îcâd-i bey‘ u şirâdan ibâret olarak ehad-i ez-

mine-i selâsede bir emrin vukû‘undan hikâye olmamasıyla inşa olup haber 

değildir. Veyâhûd haber ise de şikâyât ve vehmiyyât ve muhayyelâttan olur. 

Zîrâ bunlarda olan nisbetlerin idrâk-i vukû‘u bilâ-iz‘ân olmasıyla tasavvur-

dur. El-hâsıl aksâm-ı mezkûre-i idrâkâtın cümlesi hükmden hâlî oldukları 

cihetle tasavvurâttır. Ve ammâ kaziyye-i şartıyyenin eczâ’sı Seyyid Şerîf ’in 

tahkîki vechle bunda dahi hükm olmayıp yalnız hükm-i farazî mevcûd ol-

masıyla idrâki bi’l-fi‘il tasdîk olmayıp belki kuvve-i karîbe ile tasdîkdendir.
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Hafî olmasın ki ilmin taksîminde meşhûr olan tasavvur ile tasdîke tak-

sîmi olup ba‘zılar bundan udûl ile tasavvur-ı sâzec ile tasdîka taksîm et-

mişlerdir. Çünkü hükme mukârin olmak ve hükmden ârî bulunmak ve 

hükme mukârenet ve adem-i mukâreneti melhûz ve mu‘teber olmamak 

i‘tibârâtıyla üç kısm tasavvur mevcûddur ki evvel  tasavvur bi-şartı şey’ olup 

şeyden murâd hükmdür. Ve sânî  tasavvur bi-şartı şey’ olup tasavvur-ı sâzec 

budur. Ve sâlis  tasavvur lâ bi-şartı şey’ olup bu tasavvur tasavvur-ı mutlak-

dır ki hükme mukârin olup olmayan cemî‘-i tasavvurâta şâmildir. 

Müte’ahhirîn indinde hükm nisbetin îkâ‘ veyâ intizâ‘ı olduğu cihetle 

ef‘âl-i nefsden bir fi‘ildir. Bu sûrette hükm idrâk olmaz. Zîrâ idrâk infi‘âl 

olup fi‘l ise te’sîr ve îcâd-ı eser ve infi‘âl te’essür ve kabûl-i eser olarak eha-

dühümâ âharın mâ sadaka aleyhi üzere sâdık olamaz. Şöyle ki mukarrer 

olduğu vechle makûlât-ı aşere bizzât mütebâyinlerdir.16 Hâsılı müte’âhirî-

nin mebnâ-yı tevehhümü kendiyle hükmden ta‘bîr olunan isnâd ve îkâ‘ ve 

intizâ‘ ve îcâb ve selb emsâli elfâz-ı hükmün fi‘l olmasına delâlet eyleme-

sidir. [20]

Veyâhûd  Siyâlkûtî merhûmun beyânı vechle İmâm Râzî rahimehullâh 

ile tâbi‘lerinin fi‘liyyet-i hükm ile kavillerinin mebnâsı emr-i ma‘nevî olup 

şöyle ki îmân mükellefün bihdir ya‘nî  Cenâb-ı Bârî ibâdını îmân ile mü-

kellef kılmıştır.  Ma‘nâ-yı îmân ise tasdîk olup ve mükellefün bihin fi‘l-i 

ihtiyârî olması lâbüd olmasıyla tasdîk fi‘l-i ihtiyârî olmak iktizâ eder. Bu 

cihetten nâşî imâm ve tâbi‘leri demişlerdir ki “şart-ı tasdîk olan hükm ya‘nî 

nisbetin îkâ‘ veyâ intizâ‘ına kendi ihtiyârınla sıdkı habere veyâhûd muhbi-

re nisbet ederek teslîmden ibârettir.” Fi‘l ihtiyârî olup teklîf dahi bu i‘tibâr 

iledir. Ve  Kâdî-i  Âmidî demiştir ki “Îmân ile teklîf îmâna mûsıl olan nazar 

ile teklîf olup bu ise fi‘l-i ihtiyârîdir” ve ba‘zılar îmân mücerred tasdîk ol-

mayıp belki tasdîk-i ma‘a’t-teslîm olmasına zâhib olmuşlardır. Ve Allâme 

 Teftâzânî rahimehullâh mükellefün bihin makûle-i fi‘lden olması taht-ı 

lüzûmda olmayıp makûle-i uhrâdan olmasının cevâzını ve teklîf mükel-

lefün bihin tahsîli i‘tibâriyle olup tahsîl ise fi‘l-i ihtiyârî olduğunu beyân 

eylemiştir.

El-hâsıl müte’ahhirûn, hükm idrâk olmayıp fi‘l olmasına zâhib olmuş-

lar ise de vicdânımıza mürâca‘atta ma‘lûmumuz olur ki  nisbet-i hükmiy-

16 Sehv ve savab cetvelinde “mütebâyinlerdir” olarak düzeltilmiştir.
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ye-i hamliyye ve ittisâliyye ve infisâliyyeyi ba‘de’l-idrâk hâl-i hükmde bizim 

için hâsıl olacak şey’ te’sîr ve fi‘l olmayıp belki nisbeti iz‘ân ve kabûldür ve 

bu iz‘ân ve kabûl  nisbet-i vâkı‘a ya‘nî eşyâ’nın nefsü’l-emrîsine mutâbıka 

veyâhûd gayr-ı mutâbıkadır deyü idrâkden ibâret olarak bu idrâkin gayrı 

değildir. Hâsılı eğer hükm sûret-i idrâkiyye olmasa nefsin suver-i netâyici 

kabûlü ve netîcenin nefs üzere mebde’-i feyyâzdan feyezânı sahîh olmaz 

idi. Şöyle ki tarafeyn ile nisbete müte‘allika olan  tasavvurât kable’l-fikr hâ-

sıla olmasıyla eğer hükm nefs için fi‘il olmak lâzım gelse nefsin hükme 

nisbeti nefsden sudûruyla olup mebde’-i feyyâzdan kabûlüyle olmaz idi. 

Halbuki ilm-i hikmette sâbit olduğu üzere netâyic için efkâr esbâb-ı mûci-

de değildir ki hatta netâyic bizim ef‘âlimiz olup da efkârdan tevellüd etmiş 

olsun. Belki efkâr cânib-i vâhibü’s-suverden suver-i netâyic-i akliyyenin 

kabûl ve telakkîsine nefs için mu‘addâtdır ve mu‘add mûcib-i isti‘dâd olan 

şey’ olup isti‘dâd ise fi‘l ile ictimâ‘dan âbîdir. Bu cihetle hakk olan hükm 

makûle-i keyfden olarak taht-ı ilmde dâhil olup nisbet-i tâmme-i haberiy-

yeye müte‘allika olan idrâkdir. İşte hükmde olan bu ihtilâf tasdîk neden 

ibâret olduğunda ve ilmin tasavvur ve tasdîka sûret-i taksîminde menşe’-i 

tahâlüf-i ârâ-yı eslâfdır. Şöyle ki  Şerh-i Mevâkıf’da olan tahkîkâttan müste-

bân olduğu vechle hükmün idrâk olmasını cezm edenlerden evâ‘il indinde 

tasdîk-i nefs hükmdür ve bu zehâbda bulunan ba‘zı müte’ahhîrinin kelâ-

mından mütebâdir [21] olan tasdîkin hükme mukârin-i idrâk olmasıdır. 

Ve muhtâr-ı İmam Râzî üzere hükm fi‘l olarak tasdîk-i  tasavvurât-ı selâse 

ile hükmden mürekkeb olan mecmû‘dur. Ve şehâdet-i vicdân ile ma‘lûm 

olur ki eğer hükm idrâkdir denilirse ilmi taksîmde sevâb olan eğer ilm nis-

bet-i vâkı‘âdır veyâhûd gayr-ı vâkı‘âdır deyü idrâk ma‘nâsına hükm olursa 

tasdîk ve illâ tasavvurdur denilmesidir. Bu sûrette ilmin her bir kısmı için 

birer tarîk-ı mûsıl-ı hâss olarak bu da hüccet ve kavl-i şârihdir. Ve eğer 

hükm fi‘ldir denilirse savâb olan ilmin tasavvur-ı sâzec ile tasdîke mukârin 

olan tasavvura taksîmidir. Bu sûrette işbu kısmeyn için birer tarîk-ı hâss 

olmayıp belki  tasavvur-ı mutlak için bir tarîk-ı kâsib-i hâss ve tasavvur-ı 

mutlaka ârız olan hükm için tarîk-ı mahsûs-ı âhar olmuş olur. Ve am-

mâ tasdîki muhtâr-ı imâm olduğu vechle hükm ve gayrısından mürekkeb 

olarak ilmden bir kısım kılmakta hükm ister fi‘l ve ister idrâkdir denilsin 

hiçbir vech mutasavver değildir. Ve bu icmâlî izâhda tahkîkât-ı Şerîfiyye-

nin hülâsâsı budur ki ilmin işbu tasavvur ve tasdîk kısmeynine taksîmi 

ancak bunlardan her birinin mûsıl ve müstahsılları olacak tarîkde âharın-
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tiyâzından içindir. Şöyle ki hükm ile müsemmâ olan idrâk için bir tarîk-ı 

hâss olup bu tarîk işbu idrâke îsâl ya‘nî bu tarîk ile akl bu nev‘-i idrâkin me-

chûlâtını istihsâl eder. Bu tarîk ise aksâm-ı ma‘lûmesine münkasime olan 

hüccettir. Ve bu idrâkin mâ ‘adâsı olan idrâkat için dahi diğer tarîk mûsıl 

olup bu dahi kavl-i şârihdir. İmdi mahkûmün-aleyh ile mahkûmün-bih ve 

nisbet-i hükmiyyenin tasavvurları kavl-i şârih ile istihsâl olunmakta  tasav-

vurât-ı sâ’ireye müşârik olmasıyla berâber bunları hükme zamm edip de 

mecmû‘unu ilmden bir kısm addiyle tasdîk tesmiyesinde hiçbir fâ’ide mel-

hûz değildir. Çünkü bu mecmû‘ için bir tarîk-ı hâss olmayıp garaz-ı fenn 

ise ilme mûsıl olan tarîkleri beyândır. Ve bu garaz bilindiği sûrette ilmin 

taksîminde vâcib olan işbu imtiyâz-ı turuku mülâhazanın gayrısı olmadı-

ğında iştibâha mahall kalmaz. Bu sûrette hükm ilmin tasdîk ile müsemmâ 

ehad-i kısmeyni olup lâkin vücûdunda ve sıhhat ve tahakkukunda ilmin 

kısm-ı âharı efrâdından umûr-ı müte‘addidenin zammıyla meşrût olmuş 

olur ki bu da tarafeyn ile nisbetin tasavvurâtıdır.

[Nazarın Tarîfi]

Kâle Rahimehullâh

א כ  ي  א  أو  א إ وכ 
[ Tasdîk ve tasavvurdan her biri ya bedîhîdir ya da nazar/düşünme ile elde 

edilen nazarîdir.]

 İlmin kısmeyni olan tasavvur ve tasdîkden her birerlerini bedîhî ve na-

zarîye taksîmidir. Ya‘nî gerek tasavvur ve gerek tasdîk mutlakan ilm yâ bedîhî 

olarak fikr ve nazar vâsıtasıyla olmaksızın bi’l-bedâhe hâsıl olur veyâhûd na-

zarî olarak fikr ve nazar vesâtatıyla kesb olunur. [22] Hâsılı erbâb-ı kesbden 

her bir şahs için husûl-i şânından olan ulûmdan ba‘zısı tasavvur-ı bedîhî ve 

ba‘zısı  tasavvur-ı nazarî ve kezâlik ba‘zısı  tasdîk-i bedîhî ve ba‘zısı  tasdîk-i 

nazarî olarak ulûm bu aksâma münkasimdir. Çünkü mâ sebakdan müstebân 

olduğu vechle ilmin tahakkuku bir şeyin zihinde husûlüne mütevakkıf olup 

nüfûs-i insânda suver-i eşyâ’nın husûlü ise bi’l-istikrâ’ ehad-i esbâba müs-

teniddir ki bu da istikrâ’-ı tamm ve bedâhet ve ihsâs ve tevâtür ve tecrübe 

ve hads ve nazardır. İmdi eğer inde’l-akl husul-i sûret işbu turuk-ı seb‘adan 

nazarın gayrısıyla olursa bu ilm zarûrî olarak ba‘zen mürâdifi olmak üzere 

bedîhî dahi ıtlâk olunur ve eğer sûretin husûlü fikr ve nazar vesâtatıyla olur 

ise bu ilm nazarî olur. Ve tasavvur ve tasdîkin işbu kısmeyne inkisâmı her ne 
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kadar ilm-i kelâmda mebsût olduğu vechle hakkında ihtilâfât-ı kesîre vâki‘ 

ve mezâhib-i adîde müteferri‘ olmuş mesâ’ilden ise de mahall-i tereddüd ü 

iştibâh değildir. Çünkü eğer cemî‘-i  tasavvurât u  tasdîkât bedîhîdir denilse 

eşyâ’dan hiçbir şeyi tahsîlde nazar ve kesbe muhtâc olmamaklığımız lâzım 

gelir. Bu ise hilâf-ı vâki‘ olarak  tasavvurât ve tasdîkâttan pek çok ulûmu tah-

sîlde bi’z-zarûre muhtâc-ı a‘mâl-i fikr u nazar olduğumuz emr-i ma‘lûmdur. 

Ve kezâlik eğer cemî‘-i  tasavvurât u  tasdîkât nazarî olmak lâzım gelse devr 

veya teselsülü mü’eddî olur. Şöyle ki bir ilmin tahsîline kasd ve muhâvele 

ettiğimiz hînde nazarî olmasıyla elbette husûlü ilm-i âhara tevakkuf eder. 

İşbu ilm-i âhar dahi nazarî olacağından bunun husûlü dahi başka bir ilme 

mütevakkıf olup ve helümme cerran ya silsile-i iktisâb ilâ-gayrı’n-nihâye zâ-

hib olur. Bu ise teselsüldür. Veyâhûd ilm evvele rücu‘ ederek devri müstelzim 

olur. Tetimmesi mufassalâtta münderictir. 

Kâle Rahimehullâh

ل، ل  ا و  ا

[Düşünme (nazar), bilinmeyeni elde etmek için (akılda hâsıl olan) ma’kule 

yönelmektir.] 

 Nazar bilinmeyen şeyi kesb ve tahsîl etmek ve öğrenmek için inde’l-akl 

hâsıl ve mahzûn olan emri mülâhaza eylemekdir ki hülâsâsı emr-i mechû-

le kesb-i şu‘ur için cihet-i ma‘lûma nefsin kasden tevcîhidir. Mülâhaza-i 

ma‘kûl cins olarak nazara ve gayrısına şâmildir. Meselâ mücerred tevec-

cüh-i akl ile hâsıla olan şeylerde ibtida’en tahsîl için aklın cihet-i ma‘kûla 

teveccühü nazar değildir. Kezâlik mevzû‘ât kazâyâ-yı tabî‘iyyede olduğu 

vechle üzerine bir şey’ ile hükm için cihet-i ma‘kûle teveccüh-i akl nazar 

değildir. (ل  kavli fasl olarak bu [.Bilinmeyeni elde etmek] (و ا

kayd ile nazardan mâ ‘adâsı hurûc eder. Zîrâ umûr-ı akliyye merâyâ emsâli 

olarak ba‘zen mücerred kendini müşâhede için nazar edersin ve ba‘zen it-

tifâkî olarak mukâbelesinde vâki‘ olduğu sûret-i mer’iyyeyi müşâhede için 

nazar eylersin. Ve ba‘zen müşâhedeye vâsıta etmek üzere bir şeye mukâbil 

kılarsın. Hâsılı mülâhaza [23] inde’n-nefs hâsıla olan sûrete teveccüh ede-

rek mahsûsât veyâ muhayyelâttan olanları havâss ve hayâlden hiss-i müş-

tereke ve mevhûmattan bulunanları hâfızadan vâhimeye ve ma‘kûlâtı akl-ı 

fa‘‘âl ile mu‘abber olan hızâne-i akldan nefs-i akla ihzârdan ibâret olup 

evvele tahayyül ve sânîye tevehhüm ve sâlise ta‘akkul ıtlâk olunur.
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Kâle Rahimehullâh

ل دي إ ا ر   :  أ  و

[Denildi ki: Düşünme, bilinmeyenlere varmak için bilinen şeyleri tertîb et-

mektir.]

 Ba‘zılar nazarı ta‘rîfde “mechûle te’eddî ve vusûl için zihinde umûr-ı 

ma‘lûmeyi tertîbdir” dediler. Meselâ tahsîl, ma‘rifet-i insâna muhâvele 

edip ve hayevân ile nâtık ma‘lûmumuz olsa işbu hayevân ile nâtıkı hayevâ-

nı takdîm ve nâtıkı te’hîr ederek tertîb ederiz. Hattâ ki bu tertîbden zih-

nimiz tasavvur-ı insâna te’eddî eder. Kezâlik âlem muhdesdir deyü tasdîki 

murâd edip de işbu matlûbun tarafeyni beynine mütegayyiri tavsît ederek 

אدث) א  وכ   -de [.Âlem değişkendir ve her değişken hâdistir] (ا

yü hükm eylesek bizim için hudûs-i âlem ile tasdîk hâsıl olur. Tertîb lügatte 

her bir şeyi mertebesinde kılmaktır. Ya‘nî beyne’l-eşyâ’ tertîb işbu eşyâ’dan 

her bir şey’i ind-i mürettebde olan mertebesinde vaz‘ eylemektir. Ve ıs-

tılâhda eşyâ’-i müte‘addideyi üzerine vâhid ismi ıtlâk olunacak ya‘nî şey’-i 

vâhiddir denilmekliğe sâlih olacak haysiyyette kılıp ve bu eşyâ’dan ba‘zısı 

için ba‘zı âharına takaddüm ve te’ehhur ile nisbet olmasıdır. Ve mefhûm-i 

tertîbde işbu takaddüm ve te’ehhur ile nisbet dâhil olup mefhûm-i te’lîf-

de bu nisbet gayr-ı mu‘teberdir. Terkîb dahi te’lîfe mürâdiftir. Hâşiye’de 

musannifin beyânı vechle ta‘rîf-i evvelde olan mülâhaza ile ta‘rîf-i sânîde 

vâki‘ tertîbden murâd ihtiyârî olandır. Nitekim zevi’l-ihtiyâra isnâd olu-

nan bu gibi ef‘âl-i ihtiyâriyyeden hîn-i ıtlâkda mütebâdir olan budur. Bu 

sûrette bedîhiyyâttan kendide hükm kıyâs-ı hafî vâsıtasıyla bilâ-ihtiyâr

ار) א -hâsıl olan hadsiyyât ve gayrı [.Zarûrî olarak bir defada] (د 

sı ta‘rîf-i nazardan hâric kalır. Mechûlden murâd mechûl-i tasdîkî ve ta-

savvurî olarak da‘vâ ve mu‘arrefden ibârettir. Çünkü ma‘lûm tasavvurî ve 

tasdîkîye münkasim olduğu gibi mechûl dahi münkasim olarak mechûl-i 

tasavvurî ile hîn-i idrâkinde idrâki tasavvur olacak mechûlü ve tasdîkî ile 

hîn-i idrâkinde idrâki tasdîk olacak mechûlü murâd etmişlerdir. 

[ Nazar ve Tembîh Arasındaki Fark]

Mechûle vusûl kaydıyla mukâbil-i delîl olan tenbîh ta‘rîfden hurûc 

eder. Zîrâ tenbîh dahi emr-i ma‘kûlü mülâhaza ve tertîb-i umûr-ı ma‘lûme 

ise de tahsîl-i mechûl için olmayıp belki ma‘lûmdan izâle-i hafâ içindir. 

Hâsılı nazar ancak ta‘rîf ile delîlde cârî olarak meselâ insânı ma‘rifet için 
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hayevân-ı nâtık ile ta‘rîf nazardan bir tarîk ve hudûs-i âlemi isbât için “âlem 

hâdisdir, zîrâ âlem mütegayyirdir ve her bir mütegayyir hâdisdir” deyü it-

yân olunan delîl tarîk-ı diğerdir. [24] Nazarı ta‘rîfde akvâl mütehâlifedir. 

Çünkü bir tâ’ife nazar mücerred nefsin matlûb-ı idrâkîye teveccühünden 

ibâret olarak mebde’in feyzi âmm olmasıyla her ne vakt matlûb-ı idrâkî-

ye teveccüh olunsa ma‘lûmât-ı sâbıka ve müstahzaranın i‘ânesine ihtiyâc 

mess etmeksizin emr-i matlûb cânib-i mebde’den ifâza olunur deyü cezm 

etmeleriyle nazarı işbu zehâblarına tevfîkan ba‘zıları ademî kılarak zihnin 

gafelât ve mevâni‘den tecrîdi tarîkıyla ve ba‘zıları vücûdî kılarak aklın ci-

het-i matlûba tahdîk ve icâlesiyle ta‘rîf etmişlerdir. Hükemâ mebde’-i fey-

yâz ile murâd suver-i akliyyenin hızâne-i hâfızasıdır. Ve bu hızâne cevher-i 

mücerred olarak bundan mir’ât-ı nâtıkaya isti‘dâdât-ı mütefâvitesine göre 

eşi‘‘a-i suver-i akliyye mün‘akis olur. Ve tekerrür-i i‘lâm u ilhâm ile nefs-i 

nâtıkanın meleke-i istihzârı işbu hızâne-i hâfıza vâsıtasıyla müyesser olur 

deyü zu‘m etmişlerdir.

Ve bir tâ’ife dahi mechûlâtın ma‘lûmâttan ta‘lîm ve ta‘allümüne kâ’il 

olmuşlardır ki mezheb-i zâhir ve mansûr işbu muhtâr-ı erbâb-ı te‘âlim-

dir. Ve ma‘lûmâttan mechûlâtın iktisâbı ya‘nî insân bildiği şeyler vâsıta ve 

i‘ânesiyle bilmedikleri şeylerden istediklerini öğrenmesi ise mechûl olan 

emr-i matlûba münâsib ve mülâyim gördüğü ma‘lûmât ve müstahzarâtını 

toplayıp bir tertîb ve hey’et-i mahsûsa-i mûsılayı vaz‘ ve idhâl etmesine 

mütevakkıfdır. Bu ise matlûbun zâtiyât ve araziyyâtıyla hudûd-ı vustâdan 

mebâdîsine ya‘nî ma‘lûmât-ı münâsebeye muzaffer oluncaya değin nefsin-

de olan suver-i münâsebe-i mahzûneden bir sûretten sûret-i uhrâya intikâl 

ile hareke ederek mebâdî-i mezkûreyi bir sûret-i mu‘ayyene ve mütemey-

yizede istihzâr edip işbu hareke-i ulâ ile li-ecli’l-iktisâb iktizâ edecek mâd-

deyi tehyi’e ettikden sonra matlûb-ı mezkûrun hakîkati üzere veyâhûd mâ  

adâsından temyîz edecek vechle tasavvuruna veyâhûd yakînî veyâ gayr-ı 

yakînî olarak matlûbun tasdîkine mü’eddî olarak tertîb-i hâss ile tertîbine 

taharrük ve mübâşeret ederek işbu hareke-i sâniye ile hareke-i ûlâdaki is-

tihzâr eylediği mâddenin tertîb ve hey’et-i mahsûsasını icrâ ve ikmâl eyle-

mesiyle hâsıl olacağından tarîk-ı nazarda zihnin iki harekesi olmuş olur. Ve 

zikr olunan ma‘lûmât-ı müstahzara-i münâsebeye mebâdî denilir. Ve şüp-

hesiz hakîkat-i nazar işbu hareketeynden ibâret olmasıyla berâber zihnin 

cihet-i matlûba teveccühünü ve gafelât ve mevâni‘in zihinden izâlesini ve 
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ma‘kûlâttan husûl-ı matlûbdan dolayı lüzûmî olanlarını ahz ile kusûrunu 

terk etmek üzere ma‘lûmâtının mülâhazasını dahi müstelzim ve muktezî 

olduğundan ashâb-ı ta‘ârif bu i‘tibârâttan ahz ve intihâb ile herkes kendi 

zehâbına tevfîkan bu dâ’ireyi gözeterek birer sûretle ta‘rîf eylemişlerdir. 

Şöyle ki mütekaddimîn-i hükemâ ; א אدئ و ب إ ا כ  ا  (ا 
ب)  Düşünme, zihnin bir şekilde matlûbdan başlangıca ve ondan] إ ا

da matlûba hareket eder.] [25] Ya‘nî nazar zihnin bi-vechin-mâ ma‘lûm 

olan matlûbdan mebâdî olan ma‘lûmât-ı münâsebeye ve mebâdîden bi-ve-

chi âhar mechûl olan matlûba harekesi olmasıyla ve müte’ahhirîn-i hü-

kemâdan ba‘zıları ba‘zen mücerred hareke-i sâniyenin husûl-i matlûbda 

kifâyetine nazar ederek hareke-i sâniye-i zihne binâ ve lâzımı olan ) 
ل) ا ا  دى  ر    Bilinmeyene ulaşmak için, bilinen şeyleri] أ

tertîb etmektir.] kavilleriyle ta‘rîf edip ba‘zı muhakkıkîn dahi emr-i basît 

ile tahsîl-i matlûbu tecvîz ederek muhtâr-ı musannif olan ل ا  ) 
ل)   ile [.Bilinmeyenin hasıl olması için, ma‘kûle yönelmektir] ا

ta‘rîfini ihtiyâr etmişlerdir ki ma‘kûl ile murâd hâsıl-ı inde’l-akl ma‘nâsı 

olup müfred veyâ ekser ve tasavvur veyâ tasdîk ve yakînî ve zann ve cehl-i 

mürekkeb olmaktan eâmmdır. 

Kâle Rahimehullâh

ا  אت  כ ا اؤه  وأ א،  אر و  א  ي   ا ر  ا إ  ل  א
א  א اءه ا ، وأ ي  د و א، وا إ ا ا א ا واכ ا 

כ ا כ

[Nazarî tasavvura ulaştırana, mu‘arrif/ta‘rîf/tanım ve kavl-i şârih ismi verilir. 

Kavl-i şârihin parçaları, bedîhî olarak veya kesb yoluyla bilinen külliyât-ı hamse/

beş tümeldir. Nazarî tasdîke ulaştırana, delil ve hüccet ismi verilir. Delîlin parça-

ları da yine aynı şekilde (bedîhî olarak veya kesb yoluyla) bilinen önermelerdir.]

 İmdi tasavvur-ı nazarîye îsâl eden ma‘kûle mu‘arrif ve kavl-i şârih tes-

miye olunup meşhûr olan ta‘rîf-i ıtlâkîdir. Şârih lafzı muvazzıh ma‘nâsına 

olup mu‘arrif ise şerh-i mâhiyet etmesiyle kavl-i şârih tesmiye edilmiştir. 

Ve işbu kavl-i şârihin eczâ’sı yâ bedâheten veyâhûd kesben ma‘lûme olan 

külliyyât-ı hamsedir ki karîben zikr olunacağı vechle cins ve fasl ve nev‘ ve 

hâssa ve araz-ı âmmdan ibârettir. Musannifın Hâşiye’de beyânı vechle kül-

liyyât-ı hamsin eczâ’-i ta‘rîf olması tağlîbe mebnî olup ve illâ bundan  nev‘-i 

hakîkî aslâ ta‘rîfden cüz’ değildir. Ve tasdîk-i nazarîye mûsıl olan ma‘kûle 
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hüccet tesmiye olunup eczâ’sı kezâlik yâ bedâheten veyâhûd kesben ma‘lû-

me olan kazâyâdır. Hâsılı eczâ’-i ta‘rîfât  külliyyât-ı hams ve eczâ’-i edille 

kaziyyeler olarak bunlardan terekküb ederler. Ve çünkü ta‘rîf tasavvur-ı me-

chûle ve delîl tasdîk-i mechûle vâsıta olacağından ve mechûl olan mebâdî 

diğer mechûlü idrâke vâsıta olamayacağından mebâdî-i mezkûrenin ma‘lû-

me olması zarûrî olup ve bunların ma‘lûm olması yâ zâten bedîhiyyâttan 

veyâhûd mukaddemen diğer ma‘lûmât vâsıtasıyla iktisâb edilmiş nazariyât-

tan olacağı cihetle (א א ا أو اכ  Ya kendinden açık olarak ya da] (ا 

kesben elde edilerek malum olan.] kaydlarıyla tasrîh ve beyân eylemiştir. 

Kâle Rahimehullâh

אت   ال ا א  أ ن  א א إ  א  כ و  ا  כ  ا
، و ا א  ا אل   ا

[Kesbî iki bilgi türünde bazen hatâlar meydana gelir. Bundan dolayı ma‘luma-

tın hallerini, (bilmediklerimize) ulaştırması bakımından araştıran, hatadan koru-

yucu bir kânûna ihtiyaç duyuldu ki bu kânun da mantıktır.] 

Her şahsa nisbetle ale’d-devâm efkâr ve ezhânda istikâmet ve selâmet 

mutasavver olmadığından ezhân ve ukûlün keyfe mâ yeşâ tasarruf etme-

sinde kusûr ve nakâyısa tesâdüfden sâlim olunamayarak iktisâb-ı tasavvurî 

ve tasdîkîden her birerlerinde ahyânen hatâ vukû‘u gayr-ı münkerdir. Be-

dâhet-i akl ise hatâyı savâbdan temyîzde vâfî olmayıp ve illâ hatâdan hârib 

[26] ve savâbı tâlib olan ukalâdan hiçbir hatâ vâkı‘ olmamak iktizâ ederdi. 

Halbuki ekser-i ukalâ muktezâ-yı fikirlerinde yekdiğere münâkız olup me-

selâ ba‘zılarının fikri hudûs-i âlemi ve ba‘z-ı âharlarinin fikri kıdem-i âlemi 

tasdîka müte’eddî olur. Belki şahs-ı vâhid bi-hasebi’l-vakteyn nefsini münâ-

kız olarak bir vakitte bir şeyi fikr ederek bir hükmü i‘tikâd ve yine o şeyi 

vakt-i âharda tefekkür ederek i‘tikâdı hükm-i evvele münâkız bir hükm-i 

âhara irtidâd eyler. Bu ise fikrinde olan savâbsızlıktan neş’et edip ve illâ ic-

tima‘-ı nakîzayn lâzım gelir. Fakat efkâr-ı kâsibenin hatâsı tasdîkâtta zâhir 

olup lâkin her bir tasavvur ma‘ânîden bir ma‘nâ olarak ve beyne’l-ma‘ânî 

tenâkuz ve temânü‘ olmayıp ancak temânü‘ ma‘ânîye lâzım gelen ahkâm-ı 

zımniyye beyninde olabileceği cihetle tasavvurâtta hatâ derece-i tasdîkât-

ta zâhir değildir. Ve bu vechle iktisâbeynde ahyânen hatâ gayr-ı münker 

olmasıyla ma‘lûmât-ı müstahzara-i münâsebe vesâtatıyla mechûlâta ne 

keyfiyyetle te’eddî ve vusûl mümkün ve müyesser olacağını ta‘rîf ve ta‘yîn 
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ederek vukû‘-ı hatâdan mûcib-i-hıfz u ismet olacak haysiyyetten ahvâl-i 

ma‘lûmâttan bahs edecek ve mâddeten ve sûreten fikr-i mahsûsun sıhha-

tini ma‘rifette kendine rücû‘ edilecek bir kânûna lüzûmu ihtiyâc görün-

müştür. Bu kânûn ise ilm-i mantıkdır. El-hâsıl beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm 

olduğu vechle fikr ve nazar için mâdde olup bu da umûr-ı ma‘lûmeden ve 

bir de sûret olup bu ise tertîb-i umûra lâzım gelecek hey’et-i ictimâ‘iyye-

den ibârettir. İmdi işbu mâdde ve sûret sahîha oldukları hînde fikr dahi 

sahîh ve bunlardan ehadühümâ fâsid olduğu takdîrde fikr dahi fâsid olur. 

Binâ’enaleyh bir tasavvurun iktisâbı murâd edilse her nasıl tasavvurdan 

olursa olsun bu iktisâbın husûlü mümkün olmayıp belki tasavvur matlû-

ba münâsebet-i mahsûsası olan tasavvurâttan olması lâbüd ve tasdîkâtta 

dahi husûl-i iktisâb bu aslâ müsteniddir. İmdi metâlib-i tasavvuriyye ve 

tasdîkiyyeden her bir matlûb için mebâdî-i mu‘ayyene olarak matlûb bu 

mebâdîden iktisâb olunur. Kezâlik işbu mebâdîden her hangi tarîk ile olur-

sa olsun iktisâb mümkün olamayıp belki şerâ’it-ı mahsûsaya merbût olan 

tarîk-ı mahsûsun ta‘yinine muhtaçtır. Bu sebeble her bir matlûbu iktisâbda 

iki şeye ihtiyâc olup birisi mebâdînin gayrısından temeyyüzü ve sânî işbu 

mebâdîde vakı‘ olan tarîk-ı mahsûsun Şerâ’itıyla ma‘rifetidir. Ve bu vechle 

mebâdî-i matlûb istihzâr olunup ve tarîk-ı mahsûsundan sülûk edilir ise 

matlûba isâbet müyesser olur. Ve eğer mebâdî ve tarîkden birinde hatâ 

vâki‘ olursa matlûba isâbet edilemez. Bu iki emrin tahsîline kemâ-yenbağî 

mütekeffil olan ilm ise ancak fenn-i mu‘teber mantık [27] olarak ن א  (إ 
( א  ا אل  אت   ا ال ا א  أ  [Mantık, bilinenleri 

(ma‘lumâtı) (bilmediklerimize) ulaştırması bakımından araştıran, (zihni) 

hatadan koruyan bir kânûndur.] ta‘rîfiyle resm eylemişlerdir. Ya‘nî mantık 

bir âlet-i kânûniyyedir ki matlûb-ı mechûle vâsıta-i îsâl olmak haysiyye-

tinden ahvâl-i ma‘lûmât-ı tasavvuriyye ve tasdîkiyyeden bâhis ve fikr ve 

nazarda aklı hatâdan âsım ve hâris olarak fikr ve nazarın sahîh ve fâsidi bu 

fenn ile fark u temyîz olunur.

[Mantığın Konusu ve Gâyesi]

Kâle Rahimehullâh

כאر א ا  ا  ا אت. و  ا
[Mantığın konusu, ma’lumattır. Gâyesi, düşüncelerinde kişiyi hataya düşmek-

ten korumaktır.]
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İmdi tahkîkât-ı mesrûdeden müstebân olur ki  mevzû‘-ı ilm-i mantık 

ma‘lûmât-ı tasavvuriyye ve tasdîkiyye ve gâyeti ya‘nî illet-i gâ’iye ve fâ’ide-i 

müterettibesi efkârda vukû‘-ı hatâdan ismet ve selâmettir.  Mevzû‘-ı ilmden 

murâd ilmde â‘râz ve ahvâl-i zâtiyesinden bahs olunan şey’dir. Meselâ ilm-i 

tıbda sıhhat ve maraz haysiyyetinden beden-i insândan bahs olunduğu ci-

hetle mevzû‘u beden-i insândır ve kezâlik ilm-i nahv i‘râb ve binâ haysiy-

yetinden kelimâttan bâhis olmasıyla mevzû‘u kelimât-ı Arabiyyedir ve bu 

avârızın lühûku yâ  li-zâtihî olur, insân için müte‘accib gibi veyâhûd cüz’-i 

müsâvîsi için olur, nâtık olduğu cihetle mütekellim olması gibi veyâhûd 

hâric-i müsâvîsi için olur, insân için müte‘accib vâsıtasıyla dâhik olmak gibi 

ve bu bâbda vâsıtadan murâd urûzda vesâtattır ki vâsıtaya urûzu bi’l-isâle 

ve ma‘rûza urûzu bi’t-tabî‘iyye olmasıdır.

Ve ulûm için ta‘yîn-i mevzû‘âtta sebeb budur ki insâniyyetin şeref 

ve sa‘âdeti hakâyık ve ahvâl-i eşyâ’ya ma‘rifet olmasıyla tâkat-ı beşeriyye 

müsâ‘id olabileceği dâ’irede hakâyık ve ahvâlden bahs ile ebnâ-yı nev‘a tes-

hîl-i turuk-ı ma‘rîfet ümniyesiyle tedvîn-i ulûma sarf-ı efkâr u himmet 

olunup ancak işbu hakâyık ve ahvâlin ekser eşyâ’da tehâlüf ve teşettütün-

den nâşî envâ‘ mütekessir ve bunların muhtelitan zabt ve ihâtası müte‘assir 

olmasıyla li-ecli’t-teshîl bir şeye veyâhûd eşyâ’-i adîde-i mütenâsibeye mü-

te‘allika olan ahvâl-i zâtiyeyi ifrâz ve tefrîk ile o şey’-i vâhidi veyâhûd eşyâ’-i 

mütenâsibe-i münferidenin hakâyık ve ahvâlinden bâhis olacak müstakil-

len bir ilm ve diğerlerinden bâhis diğer ulûm-i müstakille vaz‘ u tedvîn 

ederek bu şeyler ulûm-i mezkûrenin mevzû‘u add ve tesmîye edilmiştir ki 

her bir ilmin mevzû‘ât-ı mesâ’ili o ilmin mevzû‘una râci‘a ve münhale olur. 

Şöyle ki mesâ’il-i ilm mevzû‘un ahvâl-i muhtessasından bahs ile bi-vâsıta-

ti’l-edille isbât olunarak hâsıl olan kazâyâ-yı kesbiyyeden ibâret olup bu 

kaziyyelerin mahmûlâtı mevzû‘-ı ilm için â‘râz-ı zâtiyyedir ve mevzû‘âtı 

yâ mevzû‘-ı ilmin nefsi veyâ nev‘i veyâhûd araz-ı zâtîsi veya araz-ı zâtîsi-

nin nev‘i olarak bu vâsıta ile mesâ’il-i müdevvene mevzû‘-ı ilm olan şeye 

ircâ‘ olunur. Ve bu sebeble ilmin mevzû‘u mesâ’ilinin cihet-i vahdeti ya‘nî 

vahdetine ve birleşip şey’-i vâhid hükmünü iktisâb eylemesine sebeb olan 

ciheti olmuş [28] olur. Ve bu takrîb ile ahvâlden mevzû‘da müteşârike olan 

her bir tâ’ife mevzû‘-ı âharda müteşârike olan tâ’ifeden bi-nefsihâ mümtâz 

bir ilm-i münferid ü müstakil olarak (א م  أ ) [Kendi başlarına ilim-

ler.] yekdiğerinden kesb-i temâyüz eder.
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[Birinci ve İkinci Ma‘kuller]

  Mevzû‘-ı ilm-i mantıkda ihtilâf olunarak kudemâ ve ba‘zı müte’ahhirîn 

ma‘kûlât-ı ûlâ üzere müntabika olan ma‘kûlât-ı sâniye olmasını ihtiyâr et-

tiler. Ma‘kûlât-ı sâniye bir şeye zihinde vücûdu hasebiyle ârıza olan kül-

liyyet ve cüz’iyyet ve zâtiyyet ve araziyyet emsâlidir. Ve bunun zihinde ârız 

olduğu şey’ hayevân emsâli ma‘kûlât-ı ûlâ olup tafsîli bâb-ı evvelde gelse 

gerektir. Ve ma‘kûlât-ı ûlâ cüz’eynin taht-ı küllîde indirâcı gibi ma‘kûlât-ı 

sâniye tahtında münderice olup meselâ mefhûm-i hayevân mefhûm-i 

cinsde münderictir. Ve ma‘kûlât-ı sâniyeden  mevzû‘-ı fenn i‘tibâr edilen-

ler mechûlâta îsâlde medhal ve ta‘alluku olup ve ahkâmı tahtında vâki‘ 

ma‘kûlât-ı ûlâya sirâyet edenlerdir. Meselâ cins üzerine mûsıl-ı ba‘îd ol-

masıyla hükm tahtında olan hayevâna sârî olarak hayevân insân için mû-

sıl-ı ba‘îddir. Kezâlik cins ile fasıldan mürekkeb mûsıl-ı karîb olmasıyla 

bu hükm tahtında olan hayevân-ı nâtıka sârî olarak hayevân-ı nâtık insân 

için mûsıl-ı karîbdir. Ve mechûlâta isâlde ta‘alluku şu vechledir ki vücûd-i 

hâricîde ba‘zı eşyâ’ ile ba‘zı âharına tevassul olunarak meselâ îkâd-ı nâr ile 

harâretin mâ husûle geldiği gibi vücûd-i zihnîde dahi eşyâ’dan ba‘zısıyla 

ba‘zı âharına tevassul olunup zihin, ma‘lûmâttan mechûlâta nâfiz olur ve 

nitekim mevcûdât-ı hâriciyyede eşyâ’dan her hangisiyle olursa olsun isteni-

len şey’-i âhara tevassul mümkün olmadığı misüllü mevcûdât-ı zihniyyede 

dahi hangi ma‘lûm ile olursa olsun matlûb olan her bir mechûle tevassul 

mümkün olamayıp belki mâ bihi’t-tevassul olacak ma‘lûm ile mechûl-i 

matlûb beyninde vücûd-i münâsebetten lâbüddür. 

Ve ma‘lûmât ve mechûlâtın adem-i tenâhîsi cihetle bu münâsebâtın 

vech-i cüz’î-i tafsîlî üzere bahs ve beyânı mümkün olmamasıyla ma‘lûmât 

için münâsebât-ı mezkûreden inbâ ve izhâr edecek avârız-ı külliyye i‘tibâ-

rına muhtâc olmuşlardır. Tâ ki îsâl-i mechûlâta müte‘allika olan ahkâm ile 

işbu avârız-ı külliyye üzerine tabâyi‘-i ma‘lûmât-ı mûsılaya sirâyet edecek 

haysiyyette hükm-i küllî ile hükm olunup kâ‘ide-i muttaride vaz‘ıyla her 

ne vakt ma‘lûmât-ı mahsûsadan metâlib-i mu‘ayyeneye tevassul murâd 

olunur ise ol hînde işbu ahkâm-ı külliyyeye mürâca‘at oluna. İşte bu sebeb-

den nâşî ma‘kûlât-ı sâniyeden olan avârız-ı mezkûre mechûle îsâl etmek 

veyâhûd îsâlde fâ’ide vermek haysiyyetinden  mevzû‘-ı fenn olmuştur. Ve 

bir de ilm-i mantıkda haysiyyet-i mezkûreden mebhûsün-anh olan şeyler 

ahvâl-i zâtî ve arazî ve nev‘ ve cins ve fasl ve hâssa ve  araz-ı âmm ve hadd ve 
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resm ve hamliyye ve şartıyye ve kıyâs ve istikrâ’ [29] ve temsîl olup bunlar 

ise ma‘kûlât-ı sâniyedir. Zîrâ bir mefhûm-i küllî zihinde mevcûd olup da 

tahtında bulunan cüz’iyyâta kıyâs olunduğu hînde yâ mâhiyetinde dâhil 

olarak bu i‘tibâr ile mefhûm-i mezkûr için zâtiyyet veyâhûd mâhiyet-i 

cüz’iyyâttan hâric olarak bu i‘tibâr ile küllî için araziyyet veyâhûd nefs-i 

mâhiyyet olup bu hâlde nev‘iyyet ârız olur. Ve kendine zâtiyyet ârız olan 

mefhûm-i küllî ihtilâf-ı efrâdı i‘tibâriyle cins ve diğer i‘tibâr ile fasldır. Ve 

araziyyet ârız olan küllî i‘tibâreyn-i muhtelifeyn ile yâ hâssa veyâhûd  araz-ı 

âmm olur. Ve zâtiyyât ve araziyyât vücûh-i muhtelife üzere yâ münferide 

veyâhûd muhtalita olarak terekküb ederse bu mürekkebe haddiyyet ve res-

miyyet ârız olur. Ve kaziyyenin hamliyye veyâhûd şartıyye olmasında ve 

hüccetin kıyâs veya istikrâ’ veyâhûd temsîl olmasında dahi hâl bu minvâl 

üzeredir. Ve şekk yokdur ki bu ma‘ânî ya‘nî mefhûm-i küllî mâhiyetin cüz’î 

veyâhûd hâric veyâ nefsî olması ve sâ’ir nazâ’iri ve kaziyyenin hamliyye ve 

şartıyye ve gayrıları olması mevcûdât-ı hâriciyyeden olmayıp belki yalnız 

veyâhûd gayrısıyla berâber ezhânda hîn-i vücûdunda hayevân ve insân gibi 

tabâyi‘-i külliyyeye ( אن כא -gibi nisbet-i habe [.İnsân yazı yazandır] (وا

riyyeye ârız olan şeylerdir. Bu sûrette ma‘kûlât-ı sâniyeden olup ve  mev-

zû‘-ı mantık oldukları tahakkuk eder ve fenn-i mantıkda bu şeylerden bahs 

olunması zîrâ ehl-i fenn mefhûm-i nev‘ ve cins ve gayrısını insân ve ha-

yevân gibi tabî‘at-ı hâssa-i nev‘iyye ve cinsiyyeye nazar etmeyerek ıtlâk üze-

re ahzıyla bu mefhûmâtı husûsiyyât-ı tabâyi‘den mücerrede ve bi-isrihâ 

tabâyi‘a şâmile olarak mahkûmün-aleyh kıldılar, tâ ki bunlar üzere vârid 

olan ahkâm ma‘kûlât-ı ûlâ olan tâbâyi‘-i eşyâ’nın cemî‘sine mütenâvil ola-

rak bu vâsıta ile ahkâm-ı külliyye-i mezkûrenin cüz’iyyât-ı mevzû‘âtı olan 

tabâyi‘-i mezkûrenin ahkâmı ma‘lûm ola. Meselâ hadd-i tamm künhe mû-

sıldır ve cins mûsıl-ı ba‘îddir deyü hükm etmeleriyle işbu hükmeynden her 

birine bir suğrâ-yı sehletü’l-husûl zamm olunduğu hînde evvel ile ان  (ا
( א  ta‘rîfinin ve sânî ile hayevânın hâli [.Konuşan/düşünen canlı] ا

ma‘lûm olur. Şu tarîk ile ki ( א ان ا  hadd-i [.Konuşan/düşünen canlı] (ا

tâmmdır. Ve her bir hadd-i tâmm künhe mûsıldır denilip hayevân-ı nâtık 

künhe mûsıldır netîcesi hâsıl olur. Ve kezâlik hayevân cinsdir ve her bir 

cins mûsıl-ı ba‘îddir denilip hayevân mûsıl-ı ba‘îddir netîcesine tavassul 

olunur. Kezâlik mefhûm-i kaziyye ve hamliyye ve şartıyye ve kıyâs ve 

nazâ’irini ( כא אن   emsâli bi-husûsihâ tabâyi‘-i [.İnsân yazı yazandır] (ا

niseb-i haberiyyeye işâret etmeyerek alâ vechi’l-ıtlâk ahz edip bu mefhûmât-ı 
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mücerredeyi ma‘kûlât-ı ûlâ olan tabâyi‘-i niseb-i haberiyyenin cemî‘sine 

mütenâvile olacak ahkâm ile mahkûmün-aleyh kılmalarıyla bu hükm-i 

küllîden inde’l-ihtiyâc tabâyi‘-i mahsûsa-i mezkûrenin [30] ahkâmı 

ma‘lûm olur. Meselâ “her bir kâtib insândır kavlimiz mûcibe-i külliyyedir” 

suğrâsını “mesâ’il-i fenden olan her bir  mûcibe-i külliyye mûcibe-i cüz’iy-

yeye mün‘akis olur” kübrâsına zamm ettiğimiz hînde “her bir kâtib insân-

dır” kavlimiz “ba‘zı insân kâtibdir” mûcibe-i cüz’iyyesine mün‘akis oldu-

ğunu intâc eder. Ve kezâlik (אدث א  وכ    Âlem değişkendir ve] (ا

değişen herşey hâdistir.] kavlimiz şekl-i evveldir suğrâsını mesâ’il-i fenden 

her bir şekl-i evvel müntic ya‘nî matlûb-ı mechûle mûsıldır, kübrâsına 

zamm ettiğimiz hînde kavl-i mezkûr müntic ve mûsıl idüğünü intâc eyler. 

İmdi mebâhis-i fenni şâmil olan mebâhis-i  tasavvurât ve  tasdîkât bi-isrihâ 

kavânîn olarak iktisâba müte‘allika ve mevzû‘âtı ma‘kûlat-ı sâniye ya‘nî 

ma‘kûlat-ı ûlâ üzere muntabıka olması haysiyyetinden mefhûmât-ı mücer-

rededir. Ve muntabıka olduğu ma‘kûlat-ı ûlâ tabâyi‘-i mefhûmât-ı müfre-

de ve niseb-i haberiyye-i mürekkebedir ve mahmûlâtı îsâle müte‘allika olan 

ve îsâl kendine tevakkuf eden şeylerdir. El-hâsıl her ne kadar fenden asl-ı 

garaz her bir tabâyi‘-i mahsûsa-i ma‘lûmâtın şahsen müte‘ayyin olan her 

bir mechûlâta îsâlâtını ve işbu îsâlât-ı cüz’iyyenin tevakkuf ettiği münâse-

bâtı beyân etmek ise de ma‘lûmât ve mechûlâtın adem-i inhisârı bu vechle 

beyân-ı tafsîlîye müsâ‘id olmadığından ehl-i fenn avârız-ı külliyye-i zihniy-

ye üzere icrâ-yı ahkâm ile taht-ı kavâ‘id-i külliyyeye idhâl ederek inde’l-ih-

tiyâc îsâlât ve münâsebât-ı17 mahsûsanın tatbîk ve tevfîkiyle efkâr-ı cüz’iy-

yenin temyîz-i sahîh ve fâsîdi için vaz‘-ı mîzân etmişlerdir. İşte mevzû‘-ı 

fende hülâsa-i mezheb-i kudemâ bu merkezde olup lâkin müte’ahhirînden 

erbâb-ı tahkîk fenn-i mantıkda ahvâl-i ma‘kûlat-ı sâniyeden bahs olundu-

ğu misüllü nefs-i ma‘kûlat-ı sâniyeden dahi bahs olunduğuna muttali‘ ol-

dukları cihetle  mevzû‘-ı fenn ma‘lûmât-ı tasavvuriyye ve tasdîkiyye olma-

sını ihtiyâr ettiler. Fakat mutlakan ma‘lûmât olmayıp ma‘lûmât-ı tasavvu-

riyyenin mechûlât-ı tasavvuriyyeye ve ma‘lûmât-ı tasdîkiyyenin mechûlât-ı 

tasdîkiyyeye sıhhat-i îsâlleri haysiyyetiyle mukayyeddir. Çünkü nefs-i îsâl 

mebâhis-i fenden olup kayd-ı mevzû‘ ise nefs-i mevzû‘ gibi mevzû‘u oldu-

ğu ilmde müsellemü’s-sübût olmak vâcib olmasıyla nefs-i îsâli tetimme-i 

mevzû‘ kılmaktan ihtirâz ederek sıhhat-i îsâli i‘tibâr etmişlerdir. Ve işbu 

ma‘lûmât-ı tasavvuriyye ve tasdîkiyyenin mechûlâta derecât-ı îsâlleri mü-

17 Sehv ve savab cetvelinde “münâsebât” olarak düzeltilmiştir.
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tefâvite olarak ba‘zıları karîb ve ba‘zıları ba‘îddir. Ve bu bâbda kurb ve 

bu‘ddan murâd, îsâlde zamîmeye ihtiyâc ve adem-i ihtiyâcdır. Meselâ 

ma‘lûmât-ı tasavvuriyyeden hadd u resm olmak üzere üzerlerine hükm 

olunanlar bilâ-vâsıta tasavvur-ı mu‘arrife mûsıl-ı karîbdir. Tasdîkde dahi 

kıyâs ve temsîl ve emsâli bilâ-zamîme tasdîk-i matlûba mûsıl-ı karîbdir. Ve 

ammâ külliyyet ve zâtiyyet ve araziyyet ve cins ve fasl ile üzerlerine hükm 

olunan ma‘lûmât-ı tasavvuriyye mechûle [31] îsâlde muhtâc-ı zamîme ola-

rak mûsıl-ı ba‘îddir. Meselâ insânı ta‘rîfde yalnız hayevân mûsıl ya‘nî insâ-

nı mu‘arrif ise de lâkin bu îsâlde ma‘lûm-ı âhar olan nâtıkın inzimâmına 

muhtacdır. Ma‘lûm-ı tasdîkiyyede dahi kaziyye ve hamliyye ve şartıyye ve 

aks ve nakîz olmak üzere üzerlerine hükm olunanların îsâlleri diğer kaziy-

yenin inzimâmıyla tanzîm-i şekle mütevakkıf olduğundan mûsıl-ı ba‘îddir. 

Ve işbu ma‘lûmât-ı tasavvuriyyeler gerek karîb ve gerek ba‘îd tasavvûrât-ı 

mechûlâta ve ma‘lûmât-ı tasdîkiyyeler tasdîkâta mûsıl olup ma‘lûmât-ı ta-

savvuriyyeden tasdîkâta mûsıl olmak haysiyyetinden dahi bahs olunur ise 

de lâkin îsâli iki derece vesâtat-ı zamîmeye muhtac olarak eb‘addır. Meselâ 

ma‘lûmât-ı tasavvuriyyeden mevzû‘ât ve mahmûlât ve mukaddimât ve 

tevâli deyü üzerlerine hükm olunanların tasdîke îsâli evvelen emr-i âhara 

inzimâmıyla kaziyye hâsıl olup sâniyen bu kaziyyenin dahi diğer kaziyyeye 

inzimâmıyla kıyâs veyâhûd istikrâ’ veya temsîl husûlüne mütevakkıfdır. Ve 

ma‘lûmât-ı tasavvuriyye ve tasdîkiyyenin  mevzû‘-ı fenn olmasından 

murâd, bu mefhûmların sâdık oldukları efrâd olup; bu da mefhûmât ve 

niseb-i haberiyyenin tabâyi‘ ve hakâyıkıdır ki ma‘kûlât-ı evvelîdendir. İşbu 

mezheb-i muhtâr üzere vârid olan es’ile ve ecvibe ile mebâhis-i müteferri‘a 

mufassalâtta mündericedir. Ve bir fi‘le terettüb eden şey’e fi‘lin nihâyeti 

olmak haysiyyetinden gâyeti denilir ki murâd ilm ve sınâ‘ât ve sâ’ir ef‘âl ve 

hareketten âid ve hâsıl olan semere ve netîcedir. Ve işbu gâyet-i ilm dahi 

mevzû‘-ı ilm gibi ilmin mâ-bihi’t-temyîzi ve cihet-i vahdeti olabilir ise de 

fakat mevzû‘ cihet-i vahdet-i zâtiyesi ve gâyet cihet-i vahdet-i araziyyesi 

olmakta farkları vardır. Binâ’enaleyh ilm-i mantıkı ال  (    أ
אت)  [.Mantık ilmi bilinen/ma‘lûm şeylerin hallerini araştıran ilimdir] ا

kavilleriyle ta‘rîf edenler mevzû‘u cânibine ve âlet-i kânûniye א  (آ 
( ا א  א ا   [Kendisine riayet etmek, zihni hatâlardan koruyan 

kânûnî bir âlettir.] üslûbuyla resm eyleyenler gâyeti cihetine nazar etmiş-

lerdir. Ve çünkü ma‘lûmât-ı kâsibede vukû‘-ı hatâdan nâşî sevâbı hatâdan 

temyîz için ilm-i mantıka ihtiyâc sâbit olmasıyla gâyeti efkârda hatâdan 



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Mukaddime 73

ismet olduğu tahakkuk eder. Ve işbu gâyete i‘tibârât-ı mahsûsa ile fâ’ide ve 

garaz ve illet-i gâ’iyye dahi ıtlâk olunur 

[İKİNCİ BAHİS: DELÂLET]

Kâle Rahimehullâh

ول  ء ا א  . ء آ ء       ن ا : إن ا כ א ا ا
א  ، وا  دا

[İkinci Bahis:  Delâlet; bir şeyin, kendisinin anlaşılmasından başka bir şeyin 

anlaşılması hasıl olacak bir haysiyette (durumda) olmasıdır. Birinci şeye, dâll/

delâlet eden ikinciye medlûl ismi verilir.]

 Muhtâc-ı beyân olmadığı üzere mebâhis-i elfâzın fenn-i mantıkça 

bir-gûne ta‘alluku olmayıp mantıkuyyûna ait olan mebâhis kavl-i şârih ile 

hüccet ve bunların keyfiyyet-i tertîbinden ibârettir. Zîrâ tasavvura18 mûsıl 

olan cins ve faslın ma‘ânîsi ve mûsıl-ı tasdîk olan kazâyânın mefhûmatı 

olmasıyla hiç birisi elfâza mütevakkıf olmayıp eğer fende mebhûsün-anh 

olan şeylerin yalnız mülâhaza’-i ma‘ânî ve fikr-i [32] sâzecle ta‘lîmi müm-

kün olsa kâfîdir. Lâkin ta‘allüm-i fenn ifâde ve istifâde tarîkıyla olup bu 

ise ma‘rifet-i elfâza mütevakkıf olarak bu cihetten fenn için mebâhis-i 

elfâza ihtiyâc mes etmesiyle ehl-i fenn mebâhis-i elfâzdan mühim gördük-

lerini mukaddime olmak üzere derc ve ityân ve mebâhis-i fenn-i kânûniy-

ye olmasıyla bir lügata hâss olmamak hasebiyle vech-i küllî üzere ahz ve 

beyân eylemişlerdir. Vâsıl-ı maksûd  delâlet-i lafz vesâtatıyla fehm-i ma‘nâ 

olduğu cihetle ibtidâ’en delâletin ta‘rîf ve taksîmine tasaddî olunmak ve-

cîbeden add edilmiştir. Musannif dahi mukaddimeden bahs-i sânîde bu 

vazîfeyi icrâ ederek buyurmuştur ki delâlet bir şey’in bir haysiyyeti hâ-

mil olmasıdır ki o şey’in fehminden şey’-i âharın fehmi hâsıl ola. Ve işbu 

şey’eyn yâ tasavvur veyâhûd tasdîk olarak ale’t-takdîreyn şey’-i evvele dâll 

ve sânîye medlûl tesmiye olunur. Ve fakat tasdîk oldukları sûrette dâll ve 

medlûl denildiği gibi evvele delîl ve sânîye medlûl ıtlâkı dahi cârî olarak 

bu takdîrde dâll delîlden e‘amm olmuş olur. İmdi dâll ol şey’dir ki onu 

fehmden şey’-i âharın fehmi hâsıl ola ve medlûl bir şey’dir ki onun fehmi 

şey’-i âharın fehminden husûle gele. Fehm iltifat ve teveccühle bir şey’in 

inde’l-akl ihzâr-ı sûretidir. İmdi şey’-i evveli fehmden şey’-i sânîyi fehm 

18 Sehv ve savab cetvelinde “zîrâ tasavvura” olarak düzeltilmiştir.
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hâsıl olmasıyla murâd, vücûh-i delâlet ya‘nî vaz‘ veyâhûd iktizâ-yı tab‘ ve 

nazâ’iri ma‘lûm olduktan sonra mücerred şey’-i evvele teveccüh ve iltifât-

tan şey’-i sânîye teveccüh ve iltifâtın husûlüdür ki şey’-i sânî akılda gayr-ı 

hâsıl olup da evvele iltifâttan hâsıl ve müdrik olmaktan veyâhûd zâten 

hâsıl ise de mültefetün-ileyh olmayarak evvele iltifât vâsıtasıyla teveccüh 

ve iltifât olunmaktan e‘ammdır. 

Musannif Hâşiye’de beyân etmiştir ki ta‘rîf-i delâlette olan “yahsulu” 

sîga-i muzâri‘i istimrâr için olarak bu sûrette fehmin ba‘zı evkâtta husûl ve 

ba‘zısında adem-i husûlü delâlet olamaz. Ve bu vechle fehmeyn beyninde 

devâm-ı husûl beynlerinde lüzûmdan kinâyedir. Ve buna karîne kavmin 

delâleti ( ء آ م  ا  ا  א  ء  ن ا  Delalet bir şeyin] ( כ

öyle bir halde olmasıdır ki o şeyin bilinmesinden başka bir şeyin bilinmesi 

lazım gelir.] ya‘nî delâlet bir şey’in o şey’e ilmden şey’-i âhara ilm lâzım 

gelecek hâlete mülâbis olmasıdır deyü lüzûm-i beyne’l-ilmeyn ile ta‘rîfleri 

olup bu takdîrde ta‘rîf-i kavme müntabık olur. Ve kavmin bu bâbda i‘ti-

bâr ettikleri lüzûmdan murâd, ebeden imtinâ‘-ı infikâk ma‘nâsına lüzûm-i 

küllî olup lâkin ehl-i  Arabiyye ve usûliyyûn fî’l-cümle adem-i infikâk ile 

iktifâ etmişlerdir. Ve sîga-i muzâri‘ devâmda nass olmayıp ba‘zen imkân-ı 

infikâki ifâde etmesiyle kelâm-ı musannifin mezhebeyne salâhiyyet-i tatbî-

ki ta‘bîr-i [33] lüzûmdan husûle sebeb-i udûlu add olunabilir.19

[Delâletin Taksîmi] 

Kâle Rahimehullâh

ا ا  א إن כא  ، وכ  ، وإ   ة  א א  ال  ن כאن ا
، وإ  ا ا  ، أو 

[Eğer delâlet eden lafız ise delâlet, lafzîdir. Eğer lafız değil ise gayr-ı lafzîdir. 

Lafzî ve gayr-ı lafzîden her biri; eğer vaz‘ etme vasıtasıyla delâlet ederse vaz‘îdir. 

Eğer tab‘/tabîat vasıtasıyla olursa tab‘îdir. Eğer delâlet vaz‘î ve tab‘î değil ise aklî-

dir.] 

İmdi dâll ya‘nî fehm ve idrâki şey’-i âharın fehm ve idrâkini mûcib olan 

şey’ yâ lafz veyâhûd lafzın gayrı olarak eğer lafz olursa bu takdîrde delâlet 

19 Lâkin ta‘rîf-i mezkûrun ta‘rîf-i kavme intibâkı devâm-ı lüzûmdan infikâk etmemek takdîrine meb-

nîdir ki tahkîk olan budur. Ammâ meşhûr olduğu vechle devâm lüzûmdan e‘amm olduğu sûrette 

adem-i intibâk-ı ta‘rîfeyn zâhirdir. Ve buna işâret için Hâşîye’-i mezkûrenin âhirinde te’emmül ile emr 

buyurmuşlardır. (Abdulhamid el-Harpûtî)
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delâlet-i lafziyye ve eğer lafzın gayrı olursa delâlet gayr-ı lafziyyedir. Ve işbu 

delâlet-i lafziyye ve gayr-ı lafziyyeden her biri vaz‘iyye ve tabi‘iyye ve akliy-

ye aksâm-ı selâsesinde münhasıradır. Zîrâ bir şeyin şey’-i âhara tahakkuk-ı 

delâleti elbette bunu icâb edecek bir vâsıta-i meş‘ûrun-bihânın vesâtatına 

mütevakkıf olup bu ise vaz‘ ve tab‘ ve akldan gayr-ı mütecâvizdir.

Mutlakan vaz‘ bir şey’i kendisini fehm ve idrâkden şey’-i âharın fehmi 

lâzım gelecek haysiyyette şey’-i âhar-ı mezkûrun izâ ya‘nî mukâbil ve hizâ-

sında kalmaktır. İmdi delâlet-i lafziyye ve gayr-ı lafziyyeden her birisi eğer 

vesâtat-ı vaz‘ ile ya‘nî bir câ‘ilin dâll olan şey’-i medlûl için ta‘yîn etmesiy-

le olur ise bu delâlet delâlet-i vaz‘iyyedir. Meselâ lafz-ı insânın hayevân-ı 

nâtık mefhûmuna delâleti delâlet-i lafzıyye-i vaz‘iyye olup lafz-ı mezkû-

run bu ma‘nâya delâleti vâzı‘ın vaz‘ ve ta‘yîninden neş’et eylemiştir. Ve 

kezâlik eşkâl-i mahsûsa-i kitâbetin elfâza delâleti delâlet-i gayr-ı lafziyye-i 

vaz‘iyye olup işbu eşkâlden fehm-i elfâz eşkâl-i mezkûrenin elfâz için vaz‘ı 

vesâtatıyladır. Şöyle ki gerek lafz-ı insân ve gerek nükûş kitâbeti ihsâs-ı 

mevzû‘ün-lehlerinin tasavvurunu mûcib olan vaz‘-ı ma‘lûmu tezekkür ve 

tahattür ettirerek bu vâsıta ile evvel hayevân-ı nâtıka ve sânî elfâza delâlet 

eder. 

[Tab‘ ve Tabi‘at]

Tab‘ ve tabî‘at ve kesr ile tibâ‘ seciyye-i insândır ki insân bu seciyye ve 

hilkat üzere mecbûldur. Ve ıstılâhda bir şey’e muhtassa olan mebde’-i âsâr 

ve hareket olup bu da hareke-i insân gibi şu‘ûr ile olmaktan ve hareke-i felek 

gibi şu‘ûr ile olmamaktan e‘ammdır. Ve hakîkat üzere dahi ıtlâk olunarak 

tabâyi‘-i eşyâ’ denilip hakâyık murâd olunur. İmdi delâlet tab‘ vâsıtasıyla 

olursa delâlet-i tab‘iyyedir. Bu da tabî‘at-ı şey’-i medlûlün urûzunu ihdâs et-

mesiyle olur. Meselâ feth-i hemze ve hâ-i mu‘ceme ile ah (أخ) lafzının mut-

lakan veca‘a ve hemze ve hâ-i mühmele ile ah ah (أح أح) lafzının veca‘-i sadra 

delâleti delâlet-i lafzıyye-i tab‘iyye ve vechde hâsıla olan humretin hacâlete 

delâleti delâlet-i gayr-ı lafzıyye-i tab‘iyyedir. Tab‘ ile murâd tab‘-ı lâfız olup 

lâfızın seciyye-i mecbûlesi veyâhûd nefsi hîn-i urûz-ı ma‘nâda o lafz ile te-

laffuzu ve kezâlik tab‘-i hacîl humretin [34] zuhûrunu iktizâ eyler. Ve bu 

iktizâ sebebiyle işbu lafz ve humret ma‘nâ-yı mezkûre ya‘nî veca‘ ve hacâlete 

dâll olup bu cihetten nâşî delâlet-i tab‘a mensûb olur. Nitekim sudûr-ı lafz 

ve zuhûr-ı humret dahi tab‘a mensûbdur. İmdi lafz-ı mezkûr ile humret için 

ر) وا ور  ا   ) [Çıkışı ve meydana gelişi açısından.] tab‘a alâka-i 
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zâtiyye olup tab‘a delâleti eserin mü’essire delâleti kabîlden  delâlet-i akliyye 

ve maraz ve hacâlete delâleti inde urûzi’l-ma‘nâ muktezâ-yı tab‘ olmak vâsı-

tasıyla delâlet-i tab‘iyyedir ve tab‘ ile lafzın tab‘ını ya‘nî tabî‘at-i medlûlünü 

murâd etmek dahi câ’iz olup bu takdîrde tab‘ ile hakîkat ma‘nâsı murâd 

olunur. Zîrâ bu sûrette lafz-ı mezkûr ile telaffuz muktezâ-yı hakîkat-i ma‘nâ 

ya‘nî veca‘ olur. Ve kezâlik tab‘-ı sâmi‘a dahi hamli muhtemeldir. Zîrâ sâmi‘ 

lafz-ı mezkûru hîn-i istimâ‘ında vaz‘a muhtâc olmaksızın lâfızda olan veca‘a 

kesb-i şu‘ûr eder ve bu sûrette tab‘dan murâd mebde’-i idrâk olan nefs-i 

nâtıka veyâhûd akl olur. Ve eğer tahakkuk-ı delâlette vaz‘ ve tab‘ın medha-

li olmazsa delâlet-i akliyyedir. Meselâ verâ-i cidârdan işitilen lafzın insâna 

delâleti delâlet-i lafzıyye-i akliyye ve duhânın nâra delâleti delâlet-i gayr-ı 

lafzıyye-i akliyyedir. Şöyle ki lafzın ısğâsı ve duhânın ibsârı insân ile nârın 

huzûr-ı tasavvurlarını müstelzim olan hükm-i aklî-i ma‘lûmu tezekkür et-

tirerek bu vâsıta ile evvel insâna ve sânî nâra delâlet eder. Misâl-i evvelde 

savtın verâ-ı cidârdan mesmû‘ olması kaydının i‘tibârı lafzın vücûd-i lâfıza 

aklen delâleti zâhir olması içindir. Zîrâ şahs-ı müşâhed ve mer’îden mesmû‘ 

olan lafzın vücûd-i lâfızına delâlet eden aklen lafz olmayıp belki bi’l-müşâ-

hede ma‘lûmdur. Ve ammâ verâ-i cidârdan mesmû‘ olan lafzın vücûd-i lâfı-

zı ancak lafzın vücûd-i lâfız üzere aklen delâletiyle ma‘lûm olur.

 Siyâlkûtî merhûmun  Tasavvurât Hâşiyesi’nde beyânı vechle Seyyid Şe-

rif kuddise sirruh Hâşiye-i Metâliʻde delâlet-i tabî‘iyye ancak elfâz için 

tahakkuk ederek lafzın gayrıda delâlet-i tabî‘iyye olmadığını ve akliyyenin 

lafz ve gayr-ı lafza umûmunu nass ve tasrîh etmiştir. Ve muhakkik  Dev-

vânî tabî‘at lafzda münhasır olmayıp humretin hacl ve sufretin vecle ve 

hareket-i nabzın mîzâc-ı mahsûs üzere delâletleri delâlet-i tabî‘iyye idü-

ğünü îrâd eylemiştir. Ve kelâm-ı  Devvânî rahimehullâh hakk olup ke’en-

ne Seyyid Şerif delâlet-i tabî‘iyyenin lafz için tahakkuku kat‘î ve gayrısı 

için gayr-ı kat‘î olduğunu murâd eylemiştir. Çünkü ah (أخ) lafzının su-

dûr-ı telaffuzu veca‘dan ve kezâlik hayevânâttan yekdiğerini hîn-i taleb ve 

da‘vetlerinde sudûr eden sadâ ve savtlar kendilere ârız olan hâlâttan olma-

yıp belki bu avârız keyfiyyât-ı nefsâniyye ve mizâc-ı mahsûs vâsıtalarıyla 

tabî‘attan münba‘ase olup da delâletin tab‘iyye olması veyâhûd avârız-ı 

[35] mezkûre ya‘nî humret ve sâ’ire nefs-i keyfiyyât ve mizâcın âsârı olup 

da delâlette tabî‘at için medhal olmayarak akliyye olması şıkkını câ’iz ve 

muhtemildir. Ve bu beyân ile akliyye ve tabî‘iyye beyninde olan fark dahi 
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ma‘lûm olur. Şöyle ki akliyyede alâka te’sîr ve tabî‘iyyede îcâb olarak te’sîr 

îcâbdan akvâdır. Ve yine beyân-ı farkta denilmiştir ki akliyyede medlûl 

mü’essir ve tabî‘iyyede mü’essere ârız olan hâlettir. Ve delâletin lafziyye ve 

gayr-ı lafziyyede inhisârı aklen emr-i muhakkak olup bunda şübhe yok-

tur. Ve ammâ vaz‘iyye ve tabî‘iyye ve akliyyede inhisârı istikrâ’î olup yoksa 

beyne’n-nefy ve’l-isbât dâ’ir olan hasr aklî değildir. Zîrâ vaz‘ ve tab‘a müs-

tenide olmadığı takdîrde kat‘iyyen akla müstenide olması lâzım gelmez. 

Şöyle ki beyne’d-dâll ve’l-medlûl alâka-i vaz‘ ve tab‘ın intifâsından beyn-

lerinde alâka-i zâtiyye olup da ehadühümâ âhar için illet veyâhûd ma‘lûl 

veyâhûd ikisi illet-i vâhide için ma‘lûleyn olmak lâzım gelmeyip alâka bir 

emr-i âhar olması câ’izdir. Lâkin bi’l-istikrâ’ işbu aksâm-ı selâseden gayrısı 

bulunamamıştır.

[Lafzî Vaz‘ ve Kısımları]

Aksâm-ı delâletten bu makâmda maksûda ta‘alluk eden delâlet lafziy-

ye-i vaz‘iyyedir ki bu da lafzın cemî‘-i evkât ıtlâk ve îrâdında âlim-i bi’l-vaz‘ 

olan kimesneye nisbetle lafzdan ma‘nânın fehm olunmasından ibârettir. 

Ve bu vechle ıtlâkda umûmu iltizâm etmeleri zîrâ bu fende mu‘tebere olan 

delâlet külliye olandır. Ve ammâ lafzdan ba‘zı evkâtta bi-vâsitati’l-karîneti 

bir ma‘nâ fehm olunsa bu fennin ashâbı lafz-ı mezkûr işbu ma‘nâya dâlldır 

deyü hükm etmezler. Lâkin ashâb-ı  Arabiyye ve usûl bunun hilâfındalar-

dır. Karîneden murâd mecâzât ve kinâyâtta olduğu gibi örf ve âdet ve iddi‘â 

üzere mebnîye olup ta‘yîn-i murâd üzere delâleti zanniyye olandır. Vaz‘a 

ilmden murâd gerek o ma‘nâya ve gerek o ma‘nânın dâhil olduğu veyâhûd 

lâzımı bulunduğu ma‘nâya lafzın vaz‘ olunduğuna ilmdir.

Vaz‘, lafzı bir lafzı ma‘nâya delâlet için mukâbil ma‘nâda kılmaktır. 

Çünkü her bir kavm turuk-ı havâss ve vesâtat-ı kuvve-i âkile ile huzûr ve 

gaybette zamâ’ir ve ezhânlarında mevcûde ve mahzûne olan suver-i eşyâ’yı 

hasbe’t-temeddün bir fi‘l-i makdûr vâsıtasıyla keşf ve istikşâfa muhtâc ol-

dukları cihetle beynlerinde isti‘mâl ve muktaziyyât-ı ülf ve temeddünlerini 

istikmâl için elfâzı ma‘ânîye vaz‘ ve ta‘yîn etmişlerdir. Vaz‘ lafzı iki kısma 

münkasim olarak evvel şahsî ve sânî nev‘îdir. Vaz‘-ı şahsîden murâd nefs-i 

lafzın bi-husûsihî ma‘nâsı için mevzû‘ olmasıdır. Bu da aklen dört ve is-

tikrâ’en üç nev‘ olarak evvel vaz‘ı ve mevzû‘ün-lehi hâss olandır ki vaz‘-ı 

a‘lâm bu kısımdandır. Zîrâ vâzı‘ zât-ı Zeydi bi-husûsihî mülâhaza ve ta-

savvur ederek lafz-ı Zeyd’i bu ma‘nâ izâsına vaz‘ ve ta‘yîn eylemiştir. sânî 
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vaz‘ı ve mevzû‘ün-lehi âmm olandır. [36] Bu da elfâzın mefhûmât-ı külliye 

izâsına vaz‘ıyladır ki ism ve fi‘l ve harfin vaz‘ları bu nev’dendir. Zîrâ vâzı‘ 

meselâ mefhûm-i ismi ( ز ن  ا א دّل       ) [İsim, üç 

zamândan biriyle ilgili olmaksızın, kendi başına bir ma‘nâya delâlet eden 

şey’dir.] vech-i küllîsi üzere mülâhaza ederek lafz-ı ismi bunun izâsına vaz‘ 

eylemiştir. “İnsân” ve “mâ’” [su] ve “turâb” [toprak] emsâli  esmâ-i ecnâs 

dahi böyledir. 

İmdi âlet-i mülâhaza ve mevzû‘ün-lehden ikisi dahi küllîdir. Sâlis vaz‘ı 

âmm ve mevzû‘ün-lehi hâss olandır ki vaz‘-ı mübhemât ve muzmerât ve 

hurûf bu kısmındandır. Zîrâ vâzı‘ meselâ “hâzâ” lafzını hîn-i vaz‘da müşâ-

rün-ileyh olan cemî‘ efrâdı müfred müzekker müşârün-ileyh mefhûm-i 

küllîsiyle mülâhaza ederek ba‘dehû lafz-ı hâzâyı bu mefhûm-i küllî tah-

tında bulunan efrâddan her biri için vaz‘ eylemiştir. Kezâlik “ene” lafzı-

nın vâzı‘ı evvelen cemî‘ efrâdı müfred mütekellim vahde ünvân-ı küllîsiyle 

mülâhaza ederek ba‘dehû lafz-ı mezkûru işbu mefhûm-i küllî tahtında dâ-

hil olan efrâddan her birine vaz‘ eylemiştir. Bu cihetle âlet-i mülâhaza küllî 

olarak mevzû‘ün-leh cüz’iyyâtından her biridir. İşte mezheb-i mansûr-ı 

muhakkikîn budur. Ve bu mezheb üzere mübhemât ve muzmerât ve hurû-

fun cüz’iyyâtta isti‘mâli mevzû‘ün-lehâları oldukları cihetle hakîkattir. Lâ-

kin cumhûr indinde işbu mübhemât ve nazâ’irinde mevzû‘ün-leh cemî‘-i 

efrâddan kendiyle mu‘abber olan mefhûm-i küllî olarak fakat cüz’iyyâtta 

isti‘mâlini şart etmiş oldukları cihetle bu sûrette cüz’iyyâtta mecâz olup 

hakîkat olmamak ve kat‘â ma‘ânî-i hakîkiyyelerinde müsta‘mel olmayan 

elfâzdan olmak lâzım geleceğinden mezheb-i merdûd add edilmiştir. Lâkin 

 Mutavvel tercümemizde îzâh olunduğu vechle mefhûm-i küllîye mevzû‘iy-

yetinden murâd, cumhûr cüz’iyyâtından bir cüz’îde tahakkuku haysiyye-

tinden mefhûm-i küllîye vaz‘ı olup yoksa mefhûm-i küllîye küllî olduğu 

haysiyyetten mevzû‘ demek olmamasıyla bu sûrette cüz’iyyâtta isti‘mâli 

hakîkat olarak i‘tirâz-ı mezkûr sâkıt ve ihtilâf-ı re’yeyn lafzî olur. Ancak 

cüz’iyyâtta isti’mâlini iştırâtları şu te’vîl için câlib-i nazar-ı dikkat olup ol-

mayacağı cây-i te’emmüldür. Ve hafî olmasın ki vâzı‘ın mefhûm-i küllîyi 

âlet mülâhaza etmesinin menşeʼi mevzû‘ün-leh olmak lâzım gelen efrâ-

dın adem-i tenâhîsidir. Zîrâ umûr-ı gayr-ı mütenâhiyeyi mülâhaza etmek 

gayr-ı mümkün olmasıyla bi’z-zarûre cemî‘-i efrâda şâmil olan mefhûm-i 

küllî âlet mülâhaza ittihaz edilmiştir. Râbi‘ vaz‘ı hâssî ve mevzû‘ün-le-
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hi âmm olandır. Lâkin bu kısım her ne kadar cevâz-ı aklî dâ’iresinde ise 

de mevcûd olmamasıyla bi’l-istikrâ’ aksâm-ı selâsede hasr edilmiştir. Ve 

vaz‘-ı nev‘î lafz bi-husûsihî izâ-i ma‘nâya mevzû‘ olmayıp belki o lafzın 

nev‘i nev‘-i ma‘nâsına mevzû‘ olandır ki hey’et ve sîgalar ile mürekkebâta 

ta‘alluk eden evzâ‘ bu kısımdandır. Meselâ müştekâtta dârib lafzının vaz‘ı 

bi-husûsihî olmayıp belki vâzı‘ siga-i fâ‘ili ma‘nâsının nev‘i için vaz‘ et-

mesiyledir. Ve nev‘-i ma‘nâsı ba‘zı sıfâtıyla berâber me’hûze ve bi-‘ibâretin 

uhrâ mebde’-i iştikâkı ya‘nî masdarıyla muttasıfa olan zâttan ibârettir. [37] 

ve kezâlik “Zeydün kâ’imun” terkibinin vaz‘ı bi-husûsihî olmayıp belki bu 

nev‘-i mürekkebin nev‘-i ma‘nâsı olan ihbâr ani’l-vâki‘ için vaz‘ı tarîkıyla-

dir. Ve ammâ mecâzda vücûd-i vaz‘ inde ehli’l- Arabiyye muhtelefün-fîh 

olup hakk olan ne vaz‘-ı şahsî ve ne vaz‘-ı nev‘î mevcûddur. Ve ba‘zılar 

nev‘ için mevzû‘iyyetine kâ’il olarak ma‘nâya mevzû‘ olan her bir lafz alâ-

ka-i mu‘teberenin vücûdu hînde bu ma‘nânın gayrıda isti‘mâli câ’iz olmak 

ma‘nâsını murâd etmişler ise de bu ma‘nâ isti‘mâl olup vaz‘ değildir. Hâ-

sılı hakk olan vaz‘ hakîkate hâss olup isti‘mâl-i hakîkat ve kinâye ve me-

câza âmmdır. Husûsiyle bu fende delâletin külliyyeti mu‘teber olmasıyla 

alâkât-ı mu‘tebereden bir alâkanın vücûdu hînde bi-vâsıtati’l-karîne lafz-

dan fehm-i ma‘nâ-yı mecâzî ve kinâye isti‘mâl olup vaz‘ ıtlâk olunmadığı 

beyân-ı sâbıkdan müstebân olmuştur. 

[Delâletin Mutâbakat, Tazammun ve İltizâma Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

ان  ع ا אن   ، כ ا א א و   אم  א   ود ا 
ان    د   ء، כ  ا ئ  إن כאن   . و  א ا

وب אرب وا ب  ا ام، כ ا אرج   ا ا ع و  ا
[Lafzın, vaz’ edildiği/koyulduğu şeyin tamamına vaz‘ ile delâlet etmesi mutâba-

kattır: “İnsân” lafzının, “düşünen/konuşan canlı”nın tamamına delâlet etmesi 

gibi. Lafzın vaz’ edildiği/koyulduğu şeyin parçası varsa bir parçasına delâlet etme-

si tazammundur: “İnsân” lafzının toplam delâletinin zımnında sadece “canlı”ya 

delâlet etmesi gibi. Lafzın zihinde ona lazım gelen (ona zorunlu olarak eşlik eden) 

hariçteki bir şeye delâlet etmesi iltizâmdır: “Vurmak” lafzının vuran ve vurulana 

delâlet etmesi gibi.] 

Ve delâlet-i lafziyye aksâm-ı selâseye münkasim olarak evvel mutâbakat, 

sânî tazammun, sâlis iltizâmdır. Şöyle ki lafzın vaz‘ vâsıtasıyla ma‘nâ-yı 
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mevzû‘ün-lehinin tamâmına delâleti mutâbakat olup lafzın tamâmı mâ 

vuzi‘a lehe mutâbakat ve muvâfıkatından nâşî delâlet-i mutâbıkiyye tes-

miye olunur. Meselâ lafz-ı insânın “el-hayevânü’n-nâtıku” mefhûmunun 

mecmû‘una delâleti bu kısımdandır. Zîrâ  hakîkat-i insân bu mefhûmdan 

ibâret olarak mevzû‘ün-leh tâmmîdir. Ve lafzın ma‘nâ-yı mutâbıkîsi için 

cüz’ mevcûd olduğu sûrette işbu cüz’e delâleti tazammun olarak cüzʼ-i 
mevzû‘ün-lehin zımnında olmasıyla  delâlet-i tazammuniyye ıtlâk olunur. 

Meselâ lafz-ı insânın yalnız hayevân veyâhûd nâtıka delâleti bu kısımdan-

dır. Fakat bu bâbda lafzın cüzʼ-i ma‘nâya delâletinden murâd ma‘nâ-yı 

mevzû‘ün-lehin tamâmına delâleti zımnında cüzʼ-i ma‘nâya dahi delâleti 

olup ve illâ eğer lafz zikr olunup da tamâmı mâ vuzi‘a lehine iltifât olun-

maksızın cüzʼ-i ma‘nâ murâd edilse mutâbakat olmayıp belki zikr-i küll 

ve irâde-i cüzʼ kabîlinden  mecâz-ı mürsel olur. Şöyle ki ber-vech-i meş-

rûh lafz-ı insânın mecmû‘-ı hayevân-ı nâtıka delâleti zımnında hayevân ile 

nâtıkdan birine dahi delâleti tazammun olup eğer lafz-ı mezkûrun zikriyle 

tamâm-ı ma‘nâya iltifât olunmayarak bunlardan biri murâd olunsa mecâz 

olarak tazammun olmaz.

Ve lafzın zihnen ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehe lâzım gelen hârice delâleti il-

tizâm olup medlûl-i lafz hâric-i lâzım olduğu cihetle delâlet-i iltizâmiyye 

ile müsemmâdır. Meselâ “darb” lafzın dârib ve madrûba delâleti bu kısım-

dandır. Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle işbu delâlet-i iltizâmiyye için 

kütüb-i kavmde meşhûr olan misâl lafz-ı insânın kâbil-i ilm ve sınâ‘âta 

[38] ve erba‘anın zevce delâleti iken bu misâllerden sebeb-i udûl mezheb-i 

ehl-i ma‘kûl üzere mümessile adem-i mutâbakatlarıdır. Zîrâ mantıkıyyûn 

iltizâmda ilm-i bi’l-melzûm ilm-i bi’l-lâzımı mûcib ve beynlerinde cezm-i 

bi’l-lüzûmda kâfî olmak ma‘nâ-yı ahassıyla lüzûm-i beyyini şart ittihâz et-

mişlerdir. Bu misâllerde ise lüzûm-i mezkûr gayr-ı mütehakkıkdır. Lâkin 

darb için dârib ve madrûbun lüzûmu  lüzûm-i beyyin-i bi’l-ma‘ne’l-ehass-

dır. Zîrâ darb makûle-i fi‘lden olup makûle-i fi‘l ise a‘râz-ı nisebiyyedendir. 

Ve ilm-i hikmette tafsîlâtı münderic olduğu vechle makûlât-ı seb‘adan olan 

cemî‘-i ârâz-ı nisebiyyenin tasavvuru tasavvur-ı tarafeyne mütevakkıfdır. 

Bu cihetle darb lafzı ıtlâk veyâhûd tahayyül edilse zihn-i hâricde dârib ve 

madrûbun vücûduna ale’l-fevr intikâl ile bunları tasavvurdan münfek ola-

maz. Ve işbu delâlet-i iltizâmiyyede dahi lafzın tamâm-ı mevzû‘ün-lehe 

delâleti zımnında ve tavassutuyla  lâzım-i beyyin olan mevzû‘ün-lehe delâ-
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leti iltizâm ve lafzın zikriyle tamâm-ı mevzû‘ün-lehin tavassutuyla olması-

na iltifât etmeyerek re’sen lâzımın kasd ve irâde edilmesi zikrü’l-melzûm ve 

iradetü’l-lâzım kabîlinden mecâz-ı mürseldir. Hafî olmasın ki mantıkıyyûn 

işbu ma‘ânî-i selâsenin cümlesinde vaz‘ için medhal olması cihetine nazar 

ederek delâlet-i mutâbıkiyye ve tazammuniyye ve iltizâmiyyeden üçüne 

dahi  delâlet-i vaz‘iyye tesmiyesiyle akliyyeyi vaz‘iyye ve tabî‘iyyeye mukâbil 

olan delâlete tahsîs etmişlerdir. Ve işbu delâlet-i selâsenin hakîkat olması-

nı ihtiyâr edip fakat ma‘nâ-yı tazammunî ve iltizâmîde zikri mürûr ettiği 

vechle medlûl-i mutâbıkı zımnında ve tavassutuyla delâlet olunmasını ve 

iltizâmda lüzûm-i beyyini şart ittihâz etmeleriyle bu şartlar mevcûd ol-

mayarak lafzın bu ma‘nâlarda isti‘mâlini mecâzdan add eylemişlerdir. Ve 

ehl-i  Arabiyye vâzı‘ın bir lafzı vaz‘ eylemesi ancak ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehin 

tamâmına delâlet için olup ve cüz’-i ma‘nâya delâleti küllün zihinde husû-

lü cüz’ün dahi husûlünü müstelzim olmasına ve ma‘nâ-yı hâric-i lâzıma 

delâleti melzûmun zihinde husûlü husûl-i lâzımı istilzâm eylemesine aklın 

hükmünden neş’et edeceği cihetine nazar ederek yalnız delâlet-i mutâbı-

kıyyeye vaz‘iyye ve tazammun ile iltizâma  delâlet-i akliyye tesmiye edip 

ma‘nâ-yı mutâbıkîyi hakîkat ve tazammunî ve iltizâmîyi ale’l-umûm mecâz 

add eylemişlerdir.

Ve işbu delâlât-ı selâseye delâleti nisbet ederek  delâlet-i mutâbıkıyye ve 

tazammuniyye ve iltizâmiyye denilmesi işbu delâlât-ı selâse  delâlet-i vaz‘iy-

ye-i lafzıyyenin envâ‘ı oldukları cihetle delâlet-i mezkûrenin bunlara cevaz 

nisbetine mebnîdir.

Zihin iktisâb-ı ma‘lûm için nefsin kuvve-i mu‘addesi olup musannifin 

lüzûmu zihnî olmasıyla takyîdi  lüzûm-i mutlak ve lüzûm-i hâricîden ih-

tirâzdır. Ve aksâm-ı lüzûm için âtide bahs-i müstakil olmasıyla bu makâm-

da îrâdına hâcet görülememiştir. [39]

Ve ma‘lûm ola ki elfâz-ı mürekkebenin mevzû‘ün-leh-i tâmmı mecmû‘-ı 

eczâ’-i ma‘ânîdir. Şu vechle ki lafz-ı mürekkebden her bir cüz’ ma‘nâsından 

her bir cüz’e eczâ’-i ma‘ânîye mutâbık olacak haysiyyette bi’l-mutâbaka 

mevzû‘ olmasıyla işbu evzâ‘-ı eczâ’ vâsıtasıyla mürekkebin her bir cüz’ü için 

olan ma‘ânî-i mutâbıkiyyenin mecmû‘u üzere delâleti  delâlet-i mutâbıkıy-

ye ve evzâ‘-ı eczâ’ mecmû‘-ı mürekkeb için urûz-ı vaz‘a vâsıtadır. Ve mürek-

kebin işbu mecmû‘-ı ma‘ânîye delâleti zımnında bu mecmû‘un eczâ’sından 

her bir cüz’-i ma‘nâya delâleti tazammun ve bu mecmû‘a lâzım gelen hârice 
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delâleti iltizâmdır. Meselâ ( אدة  -lafz-ı mürekke [.İbâdet niyetledir] (ا

benin ibâdet ve menviyyet ile bunların beyninde olan nisbetin mecmû‘u-

na delâleti mutâbakat olup ibâdetle menviyyet cüz’eyni mâddiyyeynin ve 

nisbet cüz’-i suveri olan hey’et-i terkîbiyyenin medlûlleridir. Ve işbu mü-

rekkebin yalnız ibâdet veyâhûd ibâdet-i ma‘a’n-nisbete delâleti tazammun 

ve bu mecmû‘a lâzım gelen meselâ vuzû’ için niyyet şart olması gibi hârice 

delâleti iltizâmdır.

Kâle Rahimehullâh

א  ا وم إ ، כ כ ف ا א،  א  א ا و

[Tazammunî ve iltizâmî delâlet için mutâbakat kesin olarak gereklidir ama 

mutâbakat delâletinin olmasından tazammunî ve iltizâmî delâlet kesin olarak ge-

rekli olmaz. Tazammunî ve iltizâmî delâletlerden birinin diğerine gerekli olması 

da böyledir.] 

Ve işbu delâlat-ı selâse beyninde olan nisebe gelince tazammun ile il-

tizâma  lüzûm-i mutâbakat yakînen ma‘lûm olarak mutâbakatı müstel-

zimlerdir. Zîrâ lafzın ma‘nâ-yı tazammunî ve iltizâmîye delâleti ma‘nâ-

yı mutâbıkîsine delâletine tâbi‘a olup ve tâbi‘ tâbi‘ olduğu haysiyyetten 

bi-dûni’l-matbû‘ mevcûd olamayacağı emr-i müteyâkkindir. Lâkin aksi 

bunun hilâfında olup tazammun ile iltizâmın mutâbakata lüzûmları ya‘nî 

mutâbakatın bunları istilzâmı gayr-ı müteyakkindir. Ve işbu adem-i teyak-

kun iki cihetten hâlî olmayarak yâ adem-i lüzûm müteyakkin olmasıyla 

olur. Nitekim tazammunda böyledir. Zîrâ mutâbakatla tazammun beynin-

de umûm ve husûs mutlak olarak her ne vakt tazammun tahakkuk eylese 

mutâbakat tahakkuk edip lâkin hîn-i tahakkuk-ı mutâbakatta tazammu-

nun tahakkuku dâ’imî olmamasıyla mutâbakat tazammunu müstelzim 

değildir. Çünkü lafzın nokta emsâli ma‘nâ-yı basîte mevzû‘ olması câ’iz 

olarak bu takdîrde lafz-ı mezkûrun işbu ma‘nâ-yı basîte delâleti mutâba-

kat olup besâtat-ı ma‘nâdan nâşî tazammun bulunmaz. Veyâhûd lüzûmun 

adem-i teyakkunu lüzûm ve adem-i lüzûmdan her iki cânibin müteyak-

kin olmamasıyla olur. Nitekim mutâbakata  lüzûm-i iltizâm bu kabîlden 

olarak lüzûm ve adem-i lüzûmu gayr-ı müteyakkindir. Zîrâ istilzâm bir 

lafzın ma‘nâsını tasavvurdan tasavvuru lâzım gelecek haysiyyette o ma‘nâ 

için bir lâzımın vücûduna tevakkuf eder. Halbuki her bir mâhiyet için bu 

vechle lâzım bulunması ma‘lûm olmayıp vech-i mezkûr üzere hiçbir şeyi 
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müstelzim olmayan mâhiyâtın vücûdu câ’izdir. Bu takdîrde lafz haysiyyet-i 

mezkûrede olan mâhiyete mevzû‘ olduğu takdîrde işbu mâhiyete delâleti 

mutâbakat olarak iltizâm mevcûd olmaz. Fakat bu misilli mâhiyetin vücû-

du dahi ma‘lûm olmamasıyla mutâbakatın iltizâmı [40] müstelzim olup 

olmadığı yakînen ma‘lûm değildir.

Tazammun ve iltizâmdan ehadühümânın âhara lüzûmu dahi işbu sânî 

kabîlinden olup yekdiğeri istilzâmı gayr-ı müteyakkindir. Zîrâ ber-vech-i 

meşrûh her bir mâhiyet-i mürekkebe için  lâzım-i beyyin-i zihnî mevcûd 

olup olmaması dâ’ire-i cevâzda olmasıyla tazammun için  lüzûm-i iltizâm 

gayr-ı müteyakkin20 olduğu misilli iltizâmın mâhiyât-ı mürekkebeden 

cümlesine veyâhûd ba‘zısına hâss olup olmamasının ya‘nî mâhiyât-ı basî-

tada dahi iltizâm mevcûd olmasının cevâzı cihetiyle iltizâm için lüzûm-i 

tazammun dahi gayr-ı müteyakkindir.

[Lafzın Müfred ve Mürekkebe Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

وإ  د،  א  ا אه  ء  د   ئ  إن    א  ال  ا وا 
כ

[Vaz’ ile delâlet eden lafzın bir parçası ile mutâbıkî ma‘nâsının parçasına delâ-

let kastedilmezse müfreddir. Bu kastedilirse mürekkebdir.] 

 Delâlet-i vaz‘iyye ile dâll olan lafz eğer cüz’üyle ma‘nâ-yı mutâbikîsinin 

cüz’üne delâlet kasd ve irâde edilmezse müfreddir. Lafzı dâll bi’l-vaz‘ ol-

masıyla sebeb-i takyîdi muhmelâttan ve (  Tabi’at ve akıl] ( ا وا

bakımından.] dâll olan elfâzdan ihtirâz olup bunlarda ıstılâhen ifrâd ve 

terkîb gayr-ı cârî ve birde ehl-i fennin delâlet-i vaz‘iyyeye ihtisâsı nazârîdir. 

Setîr olmasın ki lafzın müfred olması basît olarak cüz’ü olmamasıyla 

ve mürekkeb olması  zât-ı eczâ’ olmak i‘tibârıyla olmayıp belki müfredden 

murâd kendiyle eczâ’sı müte‘akkil olmayan mefhûm-i vâhiddir. Kezâlik 

mürekkeb dahi kendiyle eczâ’sı müte‘akkil olan mefhûm-i vâhidden ibâret-

tir. Zîrâ ma‘ânî-i müfredenin mürekkebe olmasında hey’et-i ictimâ‘iyyenin 

vücûdu lâbüd olarak bu hey’et sebebiyle ma‘ânî-i müfrede sûret-i vâhideyi 

iktisâ eder ve müfred ile mürekkebden murâd bu ma‘nâ olduğu cihetle 

taksîmden müstebân olan ta‘rîfler cüzʼ-i lafzın cüzʼ-i ma‘nâya delâleti kasd 

20 Sehv ve savab cetvelinde “müteyakkin” olarak düzeltilmiştir.
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olunup olunmamasına binâ edilmiştir. İmdi müfredde cüz’-i lafzın cüz’-i 

ma‘nâya adem-i kasd-ı delâleti lafzın hemze-i istifhâm gibi cüz’ü olmamak 

veyâhûd Zeyd lafzı gibi cüz’ü olsa da ma‘nâya dâll olmamak veyâhûd alem 

vâki‘ olan “Abdullah” lafzı gibi medlûlü cüzʼ-i ma‘nâ-yı maksûdun gayrı 

olmak veyâhûd bir şahs-ı insânî için alem olması farz edilen ( א ان ا  (ا
[Konuşan, düşünen canlı.] lafzı gibi medlûl-i cüz’ü cüzʼ-i ma‘nâ-yı maksûd 

olsa da delâleti kasd olunmamak sûretlerine şâmil olup bunların cümlesi 

efrâd-ı müfredde dâhillerdir. Şöyle ki lafz-ı Zeyd’in ma‘nâsı olan hayevân-ı 

nâtık  müşahhas-ı zî-eczâ’ ise de eczâ’-i lafz olan (ز ي د) “Zeyd”den hiçbirisi 

ma‘nâya dâll olmayıp alem olan “Abdullah” lafzı ise her ne kadar kendisi 

için ma‘nâya ya‘nî ubûdiyyete ve zât-ı Vâcib-i azze ismuhûya delâlet edecek 

cüz’ mevcûd ise de bunlar ma‘nâ-yı maksûd olan zât-ı müşahhasanın cüz’ü 

olmadığı ve kezâlik şahs-ı insâniye alem olması mefrûz olan el-hayevâ-

nü’n-nâtık lafzı dahi her ne kadar hâl-i alemiyyette ma‘nâsı ma‘a’t-teşahhus 

mâhiyet-i insâniyye olup ve hayevân ve nâtık mefhûmları mâhiyet-i [41] 

insândan cüzʼ olmasıyla hayevân ve nâtık cüz’eyninin medlûlü ma‘nâ-yı 

maksûdun cüzʼ-i cüz’ü ve bir şey’in cüzʼ-i cüz’ü ayniyle cüz’ü ise de mak-

sûd-i hakîkat zâttan kat‘-ı nazarla ancak zât-ı müşahhasa olduğu ma‘lûm-

dur. Fakat mahall-i işkâl “darebe” sîga-i mâzîsi gibi lafzı için cüzʼ-i mâddî 

ve sûrî olup mâddesiyle hadse ve sûretiyle nisbet-i vâhid-i ezmineye delâlet 

eden elfâz-ı müfredeyi21 ta‘rîf-i müfredde idrâc ve ta‘rîf-i mürekkebden ih-

râc edecek bir kaydın ta‘rîfeynde adem-i vücûdudur. Binâ’enaleyh eczâ’nın 

sem‘da dühûlü müretteb olmasının iltizâm ve iştırâtıyla tedârik-i te’vîle 

tassaddî etmişler ise de bu şartın ittihâzına delâlet edecek elde bir delîl 

olmayıp belki cevâb-i savâb  Siyâlkûtî merhûmun beyânı vechle “darebe” 

emsâlinden maksûd mecmû‘-ı mâdde ve sûretin mecmû‘-ı ma‘nâya delâleti 

olup cüz’ün cüzʼ-i ma‘nâya delâleti değildir denilmesidir.

Ve hafî olmasın ki müte’ahhirûnun müfred ve mürekkebi ta‘rîfde kasd 

ve adem-i kasdı i‘tibâr etmelerinin mebnâsı ba‘zıların tevehhümü gibi delâ-

lette kasd ve irâde mu‘tebere olması değildir. Zîrâ böyle olmak lâzım gelse 

ta‘rîfde delâlet me’hûze olmasıyla kasdın tekrar i‘tibârı iktizâ etmez idi. 

Belki kasdın mebnâ-yı i‘tibârı budur ki lafz için terkîbin urûzu ma‘ânî-i 

kesîrenin ifâdesini irâde ve kasd ederek hîn-i isti‘mâlindedir. Çünkü vâzı‘ 

ibtidâ’en ancak müteferrik olarak elfâzı ma‘ânîye vaz‘ eylemiştir. Ve mürek-

21 Sehv ve savab cetvelinde “müfredeyi” olarak düzeltilmiştir.
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keb, mürekkeb olduğu haysiyyetten ancak vaz‘-ı eczâ’ ile mevzû‘dur. Nite-

kim Seyyid kuddise sirruh tasrîh eylemiştir. Ve isti‘mâlden murâd lafzı zikr 

ve ma‘nâyı irâdedir. İşte bu beyândan kasd ve irâde terkîbde mu‘teber olup 

efrâd dahi adem-i terkîbden ibâret olmasıyla ma‘nâsı adem-i kasd olduğu 

ve hâlet-i vâhidede bir lafızda terkîb ile efrâd ictima‘ edemeyeceği ma‘lûm 

olur. Ve ammâ mütekaddimînin ta‘rîflerinde vâki‘ olduğu vechle yalnız 

delâlet ve adem-i delâletle iktifâ olunması gayr-ı sahîhdir. Zîrâ Abdullah ve 

اً)  ّ ) [Şerri kucakladı.] emsâlinde mevzû‘ün-lehlerine delâlet ve ma‘nâ-

yı maksûda adem-i delâlet ciheteynine nazaran ifrâd ve terkîbin ictimâ‘ını 

müstelzim olur. Ve bu hâlde lafz-ı vâhidde hâlet-i vâhidede ifrâd ve terkî-

bin küllî ve cüz’î ve kaziyye ve cüzʼ-i kaziyye olmak ve fâ’ide-i tâmmeyi 

ifâde edip etmemek gibi ahkâm-ı ma‘nevîye ve mu‘reb ve mebnî olmak 

ve musnedün-ileyh vukû‘u sahîh olup olmamak gibi ahkâm-ı lafziyyeleri-

nin cereyânı lâzım gelip bu ise beyyinü’l-butlândır. Ve eğer lafzın cüz’üyle 

cüz’-i ma‘nâ-yı mutâbıkîsi üzere delâlet kasd olunursa mürekkebdir. İmdi 

mürekkebde dört şey’in vücûdu lâbüd olarak evvel, lafz için cüz’ bulunması 

ve sânî cüz’ü için ma‘nâya delâlet olması ve sâlis bu ma‘nâ lafızdan maksûd 

olan ma‘nânın cüz’ü olması ve râbi‘ cüzʼ-i lafzın cüzʼ-i ma‘nâ-yı maksûda 

delâleti kasd edilmesidir. Meselâ [42] Râmi’l-hicâreti [Taş atan] lafzı mü-

rekkeb olup cüz’ü olan lafz-ı râmînin mevzûʻun mâya mensûb olan ramy 

üzere delâleti maksuddur. Ya‘nî her ne kadar lafz-ı râmî kendine ramy nis-

bet olunan zâtün mâ için mevzû‘ ise de garaz kendiyle ramy kâ’im olan zâta 

mensûb ramye delâletidir. Zîrâ sıfâtta nisbetin cânib-i zâttan ef‘âlde ve câ-

nib-i hadsden i‘tibârı mesâ’il-i mukarreredendir. Ve lafz-ı hicâra ile maksûd 

cism-i mu‘âyyene delâletidir. Ve bu ma‘nâların mecmû‘u lafz-ı mezkûrun 

ma‘nâ-yı mutâbıkîsidir. Şöyle ki mutâbakat lafzın ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehi 

üzere delâleti olup bu da insânın hayevân-ı nâtıka delâleti gibi vaz‘-ı vâhid 

ile olmaktan ve işbu râmi’l-hicârati gibi bi-hasebi eczâ’i’l-lafz ve’l-ma‘nâ 

evzâ‘-ı müte’addide ile olmasından e‘ammdır. Zîrâ lafz-ı mezkûrdan cüzʼ-i 
evvel bir ma‘nâya ve cüzʼ-i sânî âhar ma‘nâya mevzû olarak ma‘neyeynin 

mecmû‘u birden ahz olunduğu gibi mecmû‘-ı lafz mecmû‘-ı ma‘nâya mev-

zû‘ olur. Lâkin aynı lafzın aynı ma‘nâya vaz‘ıyla olmayıp belki eczâ’sının 

eczâ’-i ma‘nâya vaz‘ıyladır. Ve mutâbakat işbu sûreteyne âmmdır. Ve mü-

rekkeb için hey’eti i‘tibâriyle vaz‘-ı nev‘î mevcûd ise de lâkin bu vaz‘ın 

terkîb ve ifrâdda medhali yoktur.
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Ve cüzʼ-i ma‘nânın cüzʼ-i ma‘nâ-yı mutâbikî olmasıyla takyîdi zîrâ laf-

zın terkîb ve ifrâdında mu‘teber olan cüz’ünün cüzʼ-i ma‘nâ-yı mutâbı-

kıyyesi üzere delâlet ve adem-i delâleti olup cüzʼ-i ma‘nâ-yı tazammunî 

veyâhûd iltizâmîsi üzere delâlet ve adem-i delâleti değildir. Ve bu bâbda 

olan izâhât-ı muktaziyye mufassalâtda mebsûtadır.

İşbu kelâm-ı musannif her ne kadar zâhirde taksîm olup ve taksîm ta-

savvurâttan ma‘dûd ise de bir kıyâs-ı müfîd olarak iki cüz’ü şâmil  sugrâ-

yı munfasıla ile cüz’eynden mü’ellefe olan kübrâ-yı hamliyyeden mürek-

kebdir. Hülâsa-i tasvîr ve takrîri şu vechledir ki lafz yâ müfred veyâhûd 

mürekkebdir. Zîrâ yâ cüz’üyle cüzʼ-i ma‘nâsı üzere delâlet kasd olunmaz 

veyâhûd kasd ve irâde olunur. Ve cüz’üyle cüzʼ-i ma‘nâsı üzere delâlet kasd 

olunmayan her bir lafz müfred ve cüz’ için bu delâlet kasd olunan her bir 

lafz mürekkebdir. İmdi lafz yâ müfred veyâhûd mürekkebdir. 

[Müfred Lafzın Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

ز  ا أ  ئ   دل  ن  وإ  داة،  אه  ا   إن     د  وا
א ، وإ  כ

[Müfred, ma‘nâsına delâlette müstakil olmazsa edattır. Eğer müstakil olup 

kendi hey’eti ile üç zamandan birine delâlet ederse fiildir (kelime). Üç zamandan 

birine delâlet etmezse isimdir.] 

 Lafz-ı müfredi aksâm-ı selâseye taksîm olup şöyle ki lafz-ı müfred eğer 

ma‘nâsı üzere delâlette müstakil olmazsa edâttır. Ya‘nî ehl-i Arabiyyenin 

hurûf-ı ma‘ânî ta‘bîr ettikleri “fî” ve “min” ve emsâli lafzlar terkîb-i elfâzda 

âlât oldukları cihetle mantıkıyyûn indinde edât ile mu‘abberdir. Ve eğer 

ma‘nâsına delâlette müstakil olursa bu da iki kısm olup eğer işbu müfred 

müstakıllun bi’d-delâleti hey’et ve sîgasıyla ezmine-i [43] selâseden birisi 

üzere delâlet ederse kelimedir ki ehl-i  Arabiyye bundan fi‘l ile ta‘bîr ederler. 

Ve eğer hey’etiyle ehad-i ezmineye delâlet etmezse isimdir. Hey’et ve sîga 

ile murâd hurûf için takdîm ve te’hîr ve harekât ve sekenâtı i‘tibâriyle hâsıla 

olan hey’ettir. Ve bu da sûret-i kelime olup hurûf mâdde-i kelimedir. Ve 

kelimenin ta‘rîfinde ehad-i ezmineye hey’etiyle delâletini i‘tibâr zamân ve 

ems ve yevm emsâli zamâna delâlet eden isimlerden ihtirâzdır. Zîrâ bun-

larda delâlet hey’etleriyle olmayıp mevâd ve cevâhiriyledir. Fakat mevâd 

ve cevâhiriyle delâletten murâd yalnız cevher-i kelime ezmineye dâlldır 
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demek murâd edilse makâlîb-i zamânın bi-isrihâ lafz-ı zamânın delâlet et-

tiği şey’e delâlet etmesi lâzım gelip bu ise kat‘iyyen bâtıldır. Belki murâd 

zamân üzere delâlette cevher için medhal olup lâkin kelime bunun hilâfı 

olarak zamân üzere delâlette hey’et-i kelime müstakilledir demek olduğu 

tahkîkât-ı Şerîfiyye’dendir. 

Hafî olmasın ki hâricde mevcûd olan şeylerden ba‘zısı zâtıyla ve ba‘zısı 

gayrıyla kâ’im olduğu misüllü ma‘kûlât-ı zihniyyeden dahi ba‘zıları kas-

den müdrik ve  fî-zâtihî melhûz olarak mahkûmün-aleyh ve bih olmaklığa 

sâlihtir. Ve ba‘zıları bi’t-tebe‘i müdrik ve âharın mülâhazasına âlet olarak 

mahkûmün-aleyh ve bih olmaklığa gayr-ı sâlihtir. Meselâ ma‘nâ-yı ibtidâyı 

akl kasden ve bizzât mülâhaza eylese bu ma‘nâ  fî-zâtihî melhûz olan bir 

ma‘nâ-yı müstakıllun bi’l-mefhûmiyye olup yalnız ta‘alluk ettiği şey’in ic-

mâlen ve bi’t-tebe‘i ta‘akkulu lâzım gelerek zikr ve beyânına muhtâc olun-

maz. Ve bu i‘tibâr ile ma‘nâ-yı ibtidâ yalnız lafz-ı ibtidânın medlûlü olarak 

işbu ma‘nâya delâletinde müstakil olup müte‘allikına delâlet etmek üzere 

lafz-ı âharın inzimâmına hâcet görünmez. İşte kelimenin ve ismin ma‘nâ-

sına delâlette ve ma‘nânın mefhûmiyette istiklâllerinin ma‘nâsı budur. Ve 

eğer zikr olunan ma‘nâ-yı ibtidâyı meselâ seyr ile  Basra [Seyr ilâ  Basra,  Bas-

ra’ya yolculuk] beyninde hâlet olması haysiyyetinden akl mülâhaza edip de 

bunların ta‘rîf-i hâllerine âlet kılarsa bu sûrette ma‘nâ-yı mezkûr mefhû-

miyette müstakil olamayıp ve bi-husûsihî müte‘allikı zikr olunmadıkça 

ma‘nâ-yı mezkûrun ta‘akkulu mümkün olamaz. Ve müte‘allikına delâlet 

edecek bir lafz munzam olmadıkça “min” edâtıyla bu ma‘nâya delâlet olu-

namaz. El-hâsıl lafz ibtidâ’en ma‘nâ-yı küllî için mevzû‘ olmasıyla işbu 

ma‘nâ-yı küllînin kasden ta‘akkulu ve hadd-i zâtında mülâhazası mümkün 

olarak mefhûmiyette müstakil ve mahkûmün-aleyh ve bih olmaklığa sâlih-

tir. Ve “min” lafzı ma‘nâ-yı küllî-i ibtidânın cüz’iyyât-ı mahsûsa-i müte‘al-

likasından her birine müte‘allikâtına hâlât ve ta‘rîf-i ahvâllerine âlât olmak 

haysiyyetinden mevzû‘ olduğu cihetle mefhûmiyette müstakil ve mahkû-

mün-aleyh ve bih olmaklığa sâlih olamaz. Zîrâ her birerlerinin kasden mel-

hûz olması lâbüddür. Tâ ki müte‘allikı ile kendi beyninde i‘tibâr-ı nisbet 

cârî ola. Belki bu cüz’iyyâtın ta‘akkulu ancak müte‘allikâtının [44] zikriyle 

mümkün olabilir ki hatta mülâhaza-i ahvâline âlet ola. Seyyid Şerîf kuddise 

sırruh işbu tafsîlât-ı mesrûdeye işâretle “fî” lafzıyla zarfiyyet beyninde olan 

farkı îzâhda buyurmuşlardır ki lafza-i zarfiyyetin ma‘nâsı zarfiyyet-i mut-
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laka ve “fî” lafzının ma‘nâsı meselâ “Zeydün fi’d-dâri” kavlimizde husûl-i 

Zeyd ile dâr beyninde mu‘tebere olan zarfiyyet-i mahsûsadır. Bu vech üzere 

mu‘tebere olan zarfiyyet-i mahsûsa ise muhberun-bih ve muhberun-anh 

ya‘nî mahkûmün-bih ve mahkûmün-aleyh olmaklığa sâlih olmayıp lâkin 

mutlak zarfiyyet ma‘nâsı bunlara sâlihdir. Hâsılı zarfiyyet-i mahsûsada ta-

rafeyne22 nisbet-i me’hûze ve husûl-i Zeyd ile “dâr” beyninde râbıta olması 

haysiyyetinden mu‘tebere olarak ehâdühümânın âharına kıyâs ile mülâha-

zasına mir’âttır. Bu cihetle mefhûmiyette müstakille ve hükme sâliha de-

ğildir. Lâkin mutlak zarfiyyet her ne kadar tarafeynin icmâlen ta‘akkulunu 

müstelzim olsa da tarafeyn için mir’ât-ı mülâhaza ve tarafeyne taba‘iyyetle 

müte‘akkıle olmayıp bu cihetten nâşî mefhûmiyette müstakille ve hükme 

sâlihadır.23 İşte bu beyân ile ma‘nâ üzere delâlette lafzın ve mefhûmiyette 

ma‘nânın müstakil ve gayr-ı müstakil olmalarından murâdından ibâret ol-

duğu nümâyân olmasıyla berâber efrâd-ı ismden bulunan “zû” ve “fevk” 

emsâli esmâ-i lâzımetü’l-izâfenin dahi ma‘nâya delâlette istiklâliyetleri ve 

bu cihetle taksîmden münfehim olan hadd-i edât ile hadd-i ismin tarden 

ve aksen intikâzdan selâmetleri mütebeyyin olur. Zîrâ esmâ-i mezkûrenin 

ma‘ânîsi dahi mefhûmiyette müstakille olan mefhûmât-ı külliyye ve hadd-i 

zâtlarında melhûze olarak müte‘allakâtlarının zikrine hâcet mes etmeksizin 

tebe‘an ve icmâlen ta‘akkulu lâzım gelir ise de fakat esmâ-i mezkûrenin 

vaz‘ından garaz müte‘allikât-ı mahsûsaları olmasıyla işbu garaz-ı vaz‘îye 

mebnî mefhûmlarında hîn-i isti‘mâlde müte‘allikât-ı mahsûsaya muzâf 

olarak isti‘mâlleri âdet-i cârîye iktizâsından olup husûsiyyât-ı mezkûreyi 

fehm için zikr ve irâdlarına lüzûm görünmüştür. Yoksa müte‘allikât-ı mah-

sûsalarının bu vechle lüzûm-i zikri edâtta olduğu gibi asl-ı ma‘nâyı fehm 

için değildir. Hâsılı esmâ-i mezkûre gayrısında olmayıp belki kendi nefs-

lerinde mu‘tebere olan ma‘nâlarına delâlette ve me‘a‘ni-yi mezkûre mefhû-

miyette müstakille olarak hadd-i edâttan hâric ve hadd-i isimde dâhillerdir. 

Ömer Kâtibî edâtı yalnız kendiyle ihbâr sahîh olmayan ve kelimeyi yal-

22 Sehv ve savab cetvelinde “tarafeyne” olarak düzeltilmiştir.

23 Musannif-i muhakkık  Hâşiye-i Havâşî-i Fethiyye-i Tehzîbiyye’de telhîs-i kelâm ve ifâde-i zübde-i 

merâm edip demiştir ki; ma‘nâ-yı harfî iki emr ile meşrûttur ki birisi hadd-i zâtında melhûz olmayıp 

belki gayrının mülâhazasına mir’ât olmaktır. İkincisi seyr ile  Basra beyninde olan ibtidâ gibi ma‘nâ-yı 

cüzʼ-i hâss olmasıdır. Her ne kadar cüz’ü izâfi dahi olursa mücerred emr-i evvel ma‘nâ-yı harfîde kifâ-

yet etse idi “Küllü kâtibin kezâ” kavlimizde “küll” lafzının harf olması lâzım gelirdi. Kezâlik mücerred 

emr-i sânî kifâyet ile seyr ile  Basra [Seyr ilâ  Basra,  Basra’ya yolculuk] beyninde olan ibtidâ-yı mahsûsa 

işâret edici olduğumuz hâlde (اء اد ا د  أ ا  ) [Bu tekil, başlangıç tekillerindendir.] dediğimiz 

sûrette bu kavlimizdeki ism-i işâret harf olur idi. Bunların her birerleri ise bâtıldır. Pes ma‘nâ-yı harfî-

de mecmû‘-ı emreyn lâzımdır. (Abdulhamid)
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nız kendiyle ihbâr sahîh olup hey’et [45] ve sîgasıyla ezmineden zamân-ı 

mu‘âyene delâlet eden ve ismi kendiyle ihbâr sahîh olup ehad-i ezmineye 

delâlet etmeyen lafz olmak üzere ta‘rîf etmiştir. Ve işbu ta‘rîfe göre ef‘âl-i 

nâkısa dahi muhberun-bih olmaklığa gayr-ı sâlih olmasıyla edâttan olmak 

lâzım geleceği i‘tirâzına saded-i cevabda şârih ef‘âl-i nâkısanın edâttan addi 

gayr-ı müsteb‘id olduğunu beyân ile kavmin evvel-i bâb-ı kazâyâda mev-

zû‘ ile mahmûl beyninde râbıta edâttır deyü zikr ederek edâtı ( אئ  (ز  
[Zeyd işte o, ayaktadır.] emsâlinde olan “hüve” gibi gayr-ı zamâniyye ile 

א) אئ -emsâlinde olan kâne gibi zamâniyyeye tak [.Zeyd ayakta idi] (ز כאن 

sîm etmeleri ef ’âl-i nâkısayı edâttan24 add eylediklerine delâlet eylemesiyle 

istidlâl etmiştir. Ve bundan her ne kadar ıstılâh-ı kavmin ıstılâh-ı nuhâta 

adem-i mutâbakatı lâzım gelir ise de mutabakât-ı ıstılâhayn mültezim ol-

mayıp  nazar-ı nuhât nefs-i lafızda ve  nazar-ı kavm ma‘nâ cihetinden lafızda 

olmasıyla bahseynin hîn-i tağâyür ciheteyninde tatâbuk-ı ıstılâhayn lâzım 

gelmeyeceğini ityân eylemiştir. Hâsılı maksud-ı nuhât tashîh-i elfâz olup 

ve ef‘âl-i nâkısayı “kad” ve “sîn” ve “sevfe” lafızlarıyla nevâsıb ve cevâzımın 

dühûlü ve zamâ’ir ve tâ’-i te’nîs-i sâkinenin lühûku ve mâzî ve muzâri‘ ve 

emr ve nehye inkisâmı gibi ekser alâmât ve ahvâl-i lafziyyede tâmme tesmi-

ye olunup fa‘illeriyle kelâm-ı tâmm olan ef‘âle müşârik buldukları cihetle 

ef‘âlden add etmişlerdir. Ve kavm ma‘ânî-i ef‘âl-i nâkısayı kendiyle vahdehâ 

ihbâra adem-i salâhiyette ma‘ânî-i edevâta muvâfık bulmalarıyla her ne ka-

dar zamâna delâlette edevâttan mümtâze ise de bu cihetine nazar etmeye-

rek edevâtta idhâl eylemişlerdir. Ve ba‘zılar işbu imtiyâza nazaran sübût 

üzere delâletinden nâşî kelimât-ı vücûdiyye tesmiye kılmışlardır.  Siyâlkûtî 

merhûm kavmin zamâniyye ve gayr-ı zamâniyyeye taksîm eyledikleri râbı-

tadan murâd lafz olan râbıta olup ve kavmin işbu  nisbet-i hükmiyye üzere 

dâll olan lafzın edât olmasıyla zu‘mları ma‘nâ-yı gayr-ı müstakil üzere delâ-

letinden için olduğunu Sa‘diyye’den rivâyetle beyân etmiştir.

Ve Ömer Kâtibî’nin ta‘rîfi darabâda (א ) olan elif ve darabûda (ا ) 

olan vâv ve darebekede (כ ) olan kâf ve ğulâmîde ( ) olan yâ zamâ’ir-i 

muttasılası muhbirun-bih olmaklığa sâlih olmadıkları cihetle edâtta dühûl 

ve isimden hurûcuyla müntakız olarak saded-i cevâbda adem-i salâhiyeti 

nefs-i lafz ile mürâdifinin adem-i salâhiyetinden ta‘mîm ederek darabâda 

elif hüma (א ) ma‘nâsına ve darabûda vâv hüm ( ) ve darebekede kâf ente 

24 Sehv ve savab cetvelinde “edâttan” olarak düzeltilmiştir.
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( א) ve ğulâmîde yâ ene (أ -ma‘nâsına olup işbu mürâdifât kendiyle vah (أ

dehâ ihbâra sâlih olmalarıyla ihtiyâr-ı tekellüfe muhtâc olmuşlardır. Ta‘rîf-i 

musannif ise bu ğubârdan âzâde olup zamâ’ir-i mezkûre ma‘nâlarına delâ-

lette müstakillerdir. 

[Mürekkeb Lafzın Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

ب، أو  כ ق وا ي إن ا ا א  אم؛ إ כ   ت ا כ כ إن   وا
א . وإ  אئ إن   إ

[Mürekkeb, konuşan kişinin üzerine sükutunun sahîh (mümkün) olduğu şey 

ise tamdır. Doğruya ve yanlışa ihtimali varsa haberî, ihtimali yok ise inşa’îdir. Eğer 

konuşan kişinin üzerine sükutu doğru olmaz ise nâkıstır.] 

Ve lafz-ı mürekkeb eğer mütekellimin sıhhat-i sükûtuna kâfî olursa 

mürekkeb-i tâmmdır ve mürekkeb-i tâmmın mütekellimin sıhhat-i sükû-

tuna [46] kifâyeti meselâ Zeyd denilip de sükût olunsa muhâtabın kâ’im 

veyâhûd kâ’id denilmekliğe muntazır olması ve hâsılı mahkûmün-aleyhin 

mahkûmün-bihi ve mahkûmün-bihin mahkûmün-aleyhi talep ve istid‘âsı 

gibi muhâtabın muntazır olacağı lafz-ı âharı müstetbi‘ ve müsted‘î olma-

yarak fâ’ide-i tâmmeyi ifâdesinden ibâret olup yoksa aslâ muntazır olmaz 

demek değildir. Bu da “Zeydün kâ’imun” gibi fâ’ide-i cedîdeyi hâsıl etme-

sinden “Ve’s-semâu fevkunâ” emsâli fâ’ide-i cedîdeyi mufîd olmamaktan 

e‘ammdır. Ve mürekkeb-i tâmm ikiye münkasim olup eğer mefhûmu ha-

sebiyle sıdk ve kizbe muhtemel olursa mürekkeb-i tâmm-ı haberî ve sıdk 

ve kizbe muhtemel olmaz ise inşâ’îdir. Meselâ “Zeydün kâ’imun” hamliyye 

ve כ)  أُכ ئ   şartıyyeleri haberî [.Bana gelirsen sana ikram ederim](إن 

ve ( אئ ) istifhâmiyyesiyle [?Zeyd ayakta mıdır] (أز  )[Satış akdini ger-

çekleştirme işlevini gören aldım-sattım ifadelerinden “sattım”.] lafzı inşâ’î-

dir. Şöyle ki her bir mürekkeb-i tâmmın cüz’eyni beyninde mûcib-i sıh-

hat-ı sükût olacak haysiyyette bir nisbet mevcûd olup bu nisbet ise ehad-i 

cüz’eynin âharına ta‘allukundan ibârettir. Ve bu ta‘alluk haberde אئ  (ز 
( אئ  gibi îcâb ve selb [.Zeyd ayaktadır ve Zeyd ayakta değildir] وز  

ile ve inşâda ( -gibi îcâb ve selbin gayrı talep emsâ [.Ona ikram et] (أכ

liyle olur. İmdi işbu nisbet için eğer ehad-i ezmine-i selâsede mutâbık ve 

gayr-ı mutâbık olduğu bir hâric bulunursa nisbet-i mezkûrenin bu hârice 

mutâbakat ve gayr-ı mutâbakatı ihtimâliyle kelâm sıdk ve kizbe muhtemel 
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olarak haber olur. Ve eğer nisbeti için bu hâric mevcûd olmazsa ihtimâl-i 

mezkûrdan hâli olarak inşâ olur. Meselâ ( אئ  haberi [.Zeyd ayaktadır] (ز 

kıyâmın Zeyd’e vukû‘-ı nisbetine ve ( אئ  [.Zeyd ayakta değildir] (ز  

kavli adem-i vukû‘una delâlet eder. Ve zihn-i mütekellimde olan nisbetten 

kat‘-ı nazar fî-nefsi’l-emr Zeyd ile kıyâm beyninde îcâben veyâ selben nis-

betin vukû‘u ya‘nî hakîkaten Zeyd’in kıyâm veyâhûd adem-i kıyâmı zarûrî 

olduğundan işte nisbet-i haberiyye için mutâbık ve gayr-ı mutâbık olaca-

ğı hâricden murâd bu nisbet olmasıyla eğer zihn-i mütekellimde husûlü 

kelâmından münfehim olan nisbet ile işbu nisbet-i hâriciyyeden ikisi dahi 

sübûtiyye veyâhûd selbiyye olarak yekdiğere mutâbık olursa sâdık ve eha-

dühümâ sübûtiyye ve âhar selbiyye olup da yekdiğere mutâbık olmazsa 

kâzibdir. Ve meselâ (  ebî‘u [Satıyorum.] deyip ve bununla ihbâr-ı hâlîyi (أ

ya‘nî hâlen bey‘ vukû‘ bulacağının ihbârını murâd eylediğin sûrette bu ih-

bâr için mutâbakatını kasd eylediğin bir hâricden lâzımdır ki bu da lafz-ı 

âharla hâricde husûl-i bey‘den ibâret olarak eğer lafz-ı âharla hâricde akd-i 

bey‘ hâsıl olursa haber-i mezkûr sâdık ve illâ kâzib olur. Lâkin inşâ olan 

meselâ bi‘tü ( ) [Satış akdini gerçekleştirme işlevini gören aldım-sattım 

ifadelerinden “sattım”.] lafzı bunun hilâfı olarak mutâbık veyâhûd gayr-ı 

mutâbık olacağı bir hâric mevcûd olmayıp belki bey‘ fi’l-hâl bu lafz ile 

hâsıl ve mün‘akiddir. Ve inşâ iki darb olup evvel talepdir ki istifhâm ve emr 

ve nehy ve temennî ve nidâ bu kısımdandır. Ve sânî gayr-ı talep olup ef‘âl-i 

mukârebe ve ef‘âl-i medh ve zemm ve siyağ-i ukûd ve kasem ve la‘alle [47] 

ve rubbe ve kem-i haberiyye ve ef‘âl-i ta‘accüb bu kısımdandır. La‘âlle te-

raccî için olarak teraccîde talep olmadığını tasrîh etmişlerdir. Rubbe inşâ-i 

taklîl ve kem-i haberiyye inşâ-i teksîr için olarak murâd kıllet ve kesretten 

ihbâr olmayıp meselâ (ي -kav [.Nice nice adamlar yanımdadır] (כ ر 

linden maksûd istiksârdır. Ve taksîmden müstebân olduğu vechle haberin 

sıdk ve kizbe muhtemel olmasıyla ta‘rîfine eğer haber vâkı‘a mutâbık olur-

sa kizbe muhtemel olmaz. Ve eğer vâkı‘a mutâbık olmazsa sıdka muhtemel 

olmaz. Bu sûrette efrâd-ı haberden hiç biri ta‘rîfde dâhil olmaz deyü vârid 

olan sû’âle şu vechle cevap verilmiştir ki ihtimâl-i sıdk ve kizb ile murâd 

mücerred mefhûm-i habere nazaran ihtimâlidir. Ve şekk yoktur ki אء  (ا
א)  [Gökyüzü üstümüzdedir.] kavlimiz nazarımızı mefhûm-i lafza tecrîd 

ederek hârice nazar etmediğimiz sûrette inde’l-akl kizbe muhtemel olur. Ve 

kezâlik “ictimâ‘-ı nakîzayn mevcûddur” kavlimiz mücerred mefhûmuna 

nazaran sıdka muhtemeldir. Bu takdîrde muhassıl-ı taksîm eğer mürekke-
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b-i tâmm bi-haseb-i mefhûmihî sıdk ve kizbe muhtemel olursa haber ve illâ 

inşâdır demek olur. Ve nazarın mefhûm-i mürekkebe tecrîdinden murâd 

husûsiyyet-i mütekellimden ve belki husûsiyyet-i mefhûmdan kat‘-ı nazar 

ile mefhûmun muhassıl ve mâhiyet-i külliyyesine nazar olup bu sûrette sıdk 

ve kizb şânından olmayan mütekellimin ihbârıyla su’âl vârid olmaz. Zîrâ 

biz husûsiyyet-i mütekellimden kat‘-ı nazar edip de o haberin muhassıl-ı 

mefhûmunu mülâhaza eylesek yâ bir şey’in bir şey’ için sübût veyâhûd o 

şeyden selbinden ibâret buluruz. Bu ise inde’l-akl sıdk ve kizbe muhtemel 

olacağı bî-iştibâhtır. Ve kezâlik ء)  ا أ   כ  -Bütün, parçadan da] (ا

ha büyüktür.] emsâli tarafeyniyle beynlerinde olan nisbeti hîn-i tasavvur-

da aklın cezm edeceği bedîhiyyât inde’l-akl aslâ kizbe muhtemel olmayıp 

belki akl sıdkıyla câzim ve imtinâ‘-ı kizbiyle hâkim olmasıyla da sû’âl vârid 

olmaz. Zîrâ biz işbu bedîhiyyâtın husûsiyyetinden nazarı kat‘ edip de mu-

hassıl-ı mefhûmât ve mâhiyâtına nazar ettiğimiz hînde yâ bir şey’in bir şey’ 

için sübût veyâhûd bir şeyden nefyini buluruz. Bu ise bilâ-iştibâh inde’l-akl 

sıdk ve kizbe muhtemeldir. El-hâsıl haber mâhiyet-i mefhûmuna nazaran 

mâhiyet-i mefhûmun mâ ‘adâsından ve hatta haberin husûsiyyet-i mefhû-

mundan kat‘-ı nazarla inde’l-akl sıdk ve kizbe muhtemeldir. Ve bu takdîrde 

ihbâr bi-isrihâ sıdk ve kizbe muhtemele olduğu cây-ı işkâl değildir.

Tahkîkât-ı Saʻdiyye’den olduğu üzere cemî‘-i ahbâr min-haysü’l-lafz an-

cak sıdka delâlet eder. Ve ammâ kizb medlûl-i lafzî olmayıp belki medlûl-i 

lafzî olan sıdkın nakîzıdır. Ve kavmin haber, sıdk ve kizbe muhtemeldir 

demelerinden murâd sıdk gibi kizb dahi medlûl-i lafz-ı haberdir, ma‘nâsı 

olmayıp belki maksûdları haber sıdk olduğu haysiyyetten kizbe muhte-

meldir. Ya‘nî medlûl-i lafz sâbit olmaması akla mümteni‘ değil demekten 

ibârettir. Meselâ “Zeydün kâ’imun” [48] lafzı nefsü’l-emrde kıyâmın Zeyd 

için sübûtuna dâll olup medlûl-i lafz işbu sübût-i kıyâmdır. Bu takdîrde 

Zeyd’in kıyâmı vâki‘ ise medlûl-i lafz tahakkuk ederek sâdık olur. Ve eğer 

vâki‘ değil ise medlûlü tahallüf ederek kâzib olmuş olur. Ve bu vechle la-

fızdan medlûlünün tahallüfü câ’izdir. Zîrâ delâlet-i elfâz vaz‘iyye olup bir 

delâlet-i akliyyeden için değildir ki hatta meselâ eserin mü’essire delâleti 

gibi istilzâm-ı aklî ile delîlin medlûlü istilzâmını iktizâ ederek lafızdan ta-

hallüfü müstehîl olsun.

Sıdk ve kizb ile kelâm ve mütekellimden ikisi dahi muttasıf olarak 

sıfât-ı mütekellim oldukları sûrette sıdk bir şeyden  ( א   ) [Olduğu 
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şey üzere.] i‘lâm ve kizb bir şeyden ( א    ) [Olmadığı şey üzere.] 

i‘lâm olmak üzere müfesserdir. Ve ta‘rîf-i haberde bu ma‘nâya hamli Sey-

yid Şerîf indinde gayr-ı marzîdir. Ve sıfât-ı kelâm olduğu sûrette ba‘zen 

sıdk haberin vâkı‘a mutâbakatı ve kizb adem-i mutâbakatıyla ve ba‘zen 

nisbetin vâkı‘a mutâbakat ve adem-i mutâbakatıyla müfesser olup tefsîr-i 

evvelde haber ve ta‘rîf-i haberde sıdk ve kizb me’hûz oldukları cihetle devri 

mûcib olacağından Seyyid Şerîf ma‘nâ-yı sânîye hamlini ihtiyâr eylemiştir. 

Ve Allâme  Siyâlkûtî’nin tahkîki üzere nisbetin vâkı‘a mutâbakat ve adem-i 

mutâbakatıyla murâd  nisbet-i îkâ‘ıyye ve intizâ‘ıyyenin ya‘nî müte‘allik-i 

idrâk olan nisbetin hadd-i zâtında tarafeyn beyninde olan nisbete mutâba-

katıdır. Kesr ile mutâbık olan nisbet ve feth ile mutâbak olan nisbet i‘ti-

bâr-ı haysiyyetle mütegâyir olarak kendine ta‘alluk-ı idrâk haysiyyetinden 

kesr ile mutâbık ve nefsü’l-emrde ve hadd-i zâtında tarafeyn beyninde vâ-

kı‘a olması haysiyyetinden mutâbaktır. Ve medlûl-i haber işbu  nisbet-i zih-

niyye ya‘nî îkâ‘ ve intizâ‘dır ki vukû‘ ve lâ-vukû‘u idrâkdir. Ve ba‘zı ibârâtta 

medlûl-i haber vukû‘ ve lâ-vukû‘ ma‘nâsına nisbettir deyü vâki‘ olmuş ise 

de murâd vukû‘ ve lâ-vukû‘un zihinde husûlü haysiyyetinden medlûl-i ha-

berdir demek olup yine îkâ‘ ve intizâ‘a rücû‘ eder.  Şerh-i Miftâh’da mübey-

yendir ki bir cümle-i haberiyye îrâd olunduğu hînde lâ-muhâle bu cümle 

zihn-i mütekellimde hâsıla ve haberden zihn-i sâmi‘de mürteseme olacak 

nisbet-i tâmme üzere müştemile olur. Bu sûrette medlûl-i haber hükm bi-

ma‘ne’l-îkâ‘ ve’l-intizâ‘ mıdır veyâhûd hükm bi-ma‘ne’l-vukû‘ ve lâ-vukû‘ 

mudur? deyü nizâ‘ lafzîdir. Zîrâ vukû‘ ve lâ-vukû‘ zihinde hâsıl olmaları 

haysiyyetten ikâ‘ ve intizâ‘ın aynıdır. Ve eğer lafz-ı mürekkeb üzere mü-

tekellimin sükûtu sahîh olmazsa mürekkeb nâkısdır.25 Ve adem-i sıhhat-i 

sükûttan murâd sükûtu takdîrde mütekellim hakkında bir şey’ tekellümü-

nü kasd etmiş ise de udûl etti denilmek lâhık olmasıdır ki bu da lafzın 

fâ’ide-i tâmmeyi adem-i ifâdesi cihetle muhâtabı istitbâ‘-ı lafz-ı âhara ya‘nî 

kelâmına bir lafz-ı âhar zamm ederek ikmâline muntazır kılmaktan neş’et 

eyler. Meselâ mürekkeb-i lafzî olarak [49] “Zeydün el-âlimu” ve izâfî ola-

rak “gulâmu Zeydin” ve şartî olarak “in-ci’tenî” ve mevsûlî olarak “ellezî 

ma‘anâ ğaden” kavillerinde bu mikdâr ile sükût-i mütekellim sahîh ola-

mayıp muhâtab lafz-ı âharın inzimâmıyla ikmâline muntazır olacağından 

mürekkeb nâkısdır.

25 Adem-i sıhhat-i sükûttan murâd sükûtu takdîrinde ehl-i örf için tahti’e ve kusûra nisbet etmeye mecâl 

bulunmaktır. (ayn)
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[Müfred ve Mürekkebin  Hakîkat, Kinâye,  Mecâz ve Galata 

Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

، أو   ح ا  א و   ا כ إن ا  د وا وכ  ا
 . א  و אز، و اد  ة  و ا ، وإ  ا ا א כ از إراد  ز  

اد ل  ا אز    א وا כ و 
[Müfred ve mürekkebden her biri; karşılıklı konuşma ıstılahında kendisi için 

konulduğu/vaz edildiği şeyde kullanılırsa hakîkattir. Kendisi için konulduğu/vaz 

edildiği şeyi kastetmenin mümkün olmasıyla berâber onun lazimî ma‘nâsında 

kullanılırsa kinâyedir. Eğer konulduğu/vaz edildiği şey için kullanılmazsa; kendisi  

(hakîkî manası) ile kendisinden kastedilen ma‘nâ arasında muteber bir alâka ile 

birlikte olursa mecâzdır. Muteber alâka olmaksızın galattır. Kinâye ve  Mecâz için, 

lafızdan murâdın ne olduğuna delâlet eden bir karîne gereklidir.]

 Hâşiye’de beyânı vechle kütüb-i mantık işbu ebhâs-ı hakîkat ve me-

câzdan hâlî olduğu hâlde musannif-i merhûmun mukaddimede bu me-

bâhisin tafsîline ta‘arruz eylemesi fenn-i mezkûrda cereyân eden ifâde ve 

istifâdenin çok defa mebâhis-i mezkûreye tevakkufundan içindir. Zîrâ 

ehl-i fennin mebâhis-i elfâza ta‘arruzları işbu tevakkufdan neş’et etmiş 

iken ma‘âdâsına ta‘arruz edip de bu bahsi terk eylemeleri için bir veche 

olmadığı gayr-ı hafîdir. İşte musannifin sebeb-i ta‘arruzunu beyânda olan 

kelâmı bundan ibâret olup fakat câlib-i dikkattir. Zîrâ kavmin kitaplarına 

derc eyledikleri mebâhis-i elfâz ehl-i Arabiyyeye ittibâ‘ tarîkıyla olmayarak 

kendi usûl ve mesleklerine tevfîkan ahz ve ihtirâ‘ eyledikleri26 mebâhis-i 

mahsûsadan ibârettir. Musannifin ilâveten îrâdına lüzûm görmüş olduğu 

mebâhis ise ilm-i belâgatta bahs olunan mesâ’ilin aynı olarak kavmin îrâd 

eyledikleri mebâhise kıyâs olunamaz. Hâsılı kavm elfâza dâ’ir îrâd eyle-

dikleri mebâhisin ba‘zı ıstılâhât ve i‘tibârâtında ehl-i Arabiyyeye tâbi‘ ol-

madıkları cihetle bunlardan bahs etmeleri taht-ı ihtiyacda olarak becâdır. 

Yoksa Hâşiye’de beyânı vechle mücerred ifâde ve istifâdenin tevakkufuna 

binâ-yı bahs edilmek lâzım gelse bu bâbda ulûm-i sâ’ireden dahi pek çok 

şeylere tevakkuf bî-iştibâh olarak onlara dahi ta‘arruz etmek iktizâ eder idi. 

Hülâsa şu mebâhisde olan fevâ’idin i‘tirâfıyla berâber nâ-be-mahall olduğu 

gayr-ı münkerdir. Husûsiyle hakîkat ve mecâzda olan mezheb-i kavm îrâd 

26 Sehv ve savab cetvelinde “eyledikleri” olarak düzeltilmiştir.
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olunan meslek ehl-i Arabiyyeye tamâmiyle muvâfık olmayarak tazammun 

ve iltizâm mantıkıyyûn indinde hakîkat ve gayrıları indinde mecâz olduğu 

tahkîkât-ı sâbıkadan ma‘lûm olmuştur. Binâ’enaleyh musannif buralarını 

tefrîk ve temyîz edecek bir tarîk ile serd-i mebâhis buyurmuş olsalar idi

ُه) .du‘âsına tamâmiyle mazhar olurlar idi ( َدرُّ

Ya‘nî lafz-ı müfred ve mürekkebden her birisi (אل -Kul] (  ا

lanım cihetinden.] hakîkat ve kinâye ve mecâz ve galat aksâm-ı erba‘asına 

münkasim olarak eğer lafz ıstılâh-ı tehâtubda mevzû‘ün-lehi olan ma‘nâda 

isti‘mâl olunursa hakîkat-i lügaviyyedir. Meselâ mükâleme ıstılah-ı lügavî 

üzere cereyân ederken salât lafzı ıtlâk ve îrâd olunup da du‘â ma‘nâsı murâd 

olunsa çünkü lafz-ı salâtın ma‘nâ-yı mevzû‘ün-leh-i lügavîsi du‘â olmasıyla 

ma‘nâ-yı mezkûrda isti‘mâli [50] hakîkattir. Ve kezâlik tehâtub ıstılâh-ı 

şer‘î üzere cereyân ederken lafz-ı mezkûr îrâd edilip de erkân-ı mahsû-

sa ma‘nâsı murâd olunsa çünkü lafz-ı mezkûrun ma‘nâ-yı mevzû‘ün-leh-i 

şer‘îsi erkân-ı mahsûsa olduğu cihetle ma‘nâ-yı mezkûrda isti‘mâli yine 

hakîkattir.

Ve eğer lafz ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehinin cevâz-ı irâdesiyle berâber mâ 

vuzi‘a lehinin lâzımında isti‘mâl olunursa kinâye tesmiye kılınır. Meselâ

אد) ا ن   ) [Falanca şecaatlidir/ falancanın kılıcının kını uzundur.] 

denilip tavîlü’l-kâme ma‘nâ-yı lâzım-i karîbi ve (אدة -Ahmak/yas] ( ا

sı kafalı.] denilip arîzü’l-kafâ olmak vesâtatıyla humk ve belâhet ma‘nâ-yı 

ba‘îdi murâd olunur. Çünkü bend-i seyfi dirâz olmak tûl-i kâmeti müs-

telzimdir. Ve visâdesi arîza olmak kafası arîz olmasını ve bu ise şehâdet-i 

tecârîb ile sâhibinin humk ve belâhetini müstelzim olarak arîzü’l-visâde 

lafzı bi’l-vâsıta ma‘nâ-yı belâheti müstelzim olur. Bununla berâber asl-ı 

ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehlerinin ya‘nî fî-nefsi’l-emr necâdı tavîl ve visâdesi 

arîza olmak ma‘nâlarının dahi ifâdesi maksûd olmak câ’iz olarak mecâz 

gibi ma‘nâ-yı aslînin îrâdesine mâni‘ olacak bir karîne mevcûd değildir. Ve 

hafî olmasın ki ehl-i  Arabiyye bu bâbda lüzûm ile fi’l-cümle lüzûm murâd 

ederek küllî ve cüz’î ve aklî ve örfî olmaktan ta‘mîm etmişlerdir.

Ve eğer lafz ne ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehinde ve ne de mevzû‘ün-lehinin 

cevâz-ı irâdesiyle berâber lâzım-i mevzû‘ün-lehinde isti‘mâl olunmazsa 

ya‘nî isti‘mâli bu iki vechle olmayıp belki ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehi irâde-

den sarf ve men‘ edecek karîne mevcûd olur ise bu da ikiye münkasim 

olarak eğer ma‘nâ-yı mevzû‘ün-leh ile ma‘nâ-yı murâd beyninde bir alâka-i 
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mu‘tebere bulunur ise mecâz ve alâka-i mu‘tebere mevcûd olmaz ise ga-

lattır. Meselâ karâr-ı meclis denilip de ehl-i meclisin karârını ifâde etmek 

hulûl alâkasıyla mecâz ve meselâ kitâba işâretle (س ا ا  ) [Şu atı al!] 

denilse kitâb ile feres beyninde alâka-i mu‘ayyene olmamasıyla galattır. Ve 

ba‘zen mecâz, kinâye ile mecâz kısmeyninden âmm olarak ıtlâk ve isti‘mâl 

olunur. Ve kinâye ile mecâz için ma‘nâ-yı murâdı ifsâh ve i‘lâm edecek bir 

karînenin vücûdu lâbüddür. Ve mecâzda işbu ma‘nâ-yı murâda dâll olacak 

karîne ile berâber bir de ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehden sârif olacak bir karîne 

bulunması muktazîdir. Şu kadar ki gerek lafz ve gerek sâ’ir her ne ise bir 

şey’in hem karîne-i musahhiha ve hem karîne-i sârife olması ya‘nî şey’-i 

vâhid işbu iki vazîfeyi de tahammül edebilmesi câ’izdir.

Mecâz-ı Mürsel]

Kâle Rahimehullâh 

م  ار وا اد وا وا ل وا א  ا אز إن כאن   ا وا
אل ا  ا وا ا   ، כא אز  א  ص وا و وا

כ א אء و  ا
[51] [Eğer mecâz; hulül/tümüyle girme, hazırlık, nedensellik/sebebiyyet, yan-

yanalık, umûm, husûs, tezahür yeri ve benzeri şeyler gibi müşabehet/benzerlik 

alâkasının dışında bir alâka ile olursa mecâz-ı mürseldir. Elin, ni‘met anlamında, 

haberî cümlenin inşaî cümle veya tersi inşaî cümlenin haberî cümle anlamında 

kullanılması gibi.] 

Ve mecâzda alâka-i mu‘teberenin lüzûm-i vücûdu beyân-ı sâbıkdan 

ma‘lûm olup mecâzın sıhhati işbu alâka-i mu‘tebere ile tahakkuk eder. Bu 

da ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehden ma‘nâ-yı murâda intikâl kendiyle sahîh olan 

münâsebet-i mahsûsadır. Ve bu alâka vâsıtasıyla mecâz ikiye münkasim 

olarak bir kısmına  mecâz-ı mürsel ve diğerine isti‘âre ıtlâk edilmiştir. İmdi 

mecâz eğer müşâbehetin gayrı bir alâka ile olursa mecâz-ı mürseldir. Ve 

envâ‘-ı alâka hulûl ve isti‘dâd ve sebebiyet ve civâr ve umûm ve husûs ve 

mazhariyet ve sâ’ireden ibâret olarak simâ‘îdir. Meselâ “yed” [el] lafzını 

ni‘mette ve cümle-i haberiyyeyi inşâda ve inşâ’iyyeyi haberde isti‘mâl me-

câz-ı mürseldir. Ve e’imme-i edeb ıtlâk-ı mecâzîde nev‘-i alâkanın menkûl 

ve mesmû‘ olmasına kâ’il olup fakat âhâd ve cüz’iyyâtının mesmû‘ olma-

masında tevakkuf etmemişlerdir. Meselâ ism-i sebebin müsebbeb üzere 

Arabdan sübût-i ıtlâkı vâcib olup lâkin işbu nev‘in cüzʼiyyâtından meselâ 
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“gays”ın nebât üzere ıtlâkı mesmû olmak vâcib değildir. Hâsılı iki şey’ bey-

ninde envâ‘-ı Arabdan mesmû‘ ve mazbût olan alâkadan birisi mevcûd 

olmadıkça diğer bir nev‘-i alâka ihtirâ‘ıyla ehadühümâya mevzû‘ olan laf-

zın mecâzen âharında isti‘mâli câ’iz olmayıp fakat alâka-i mu‘tebereden bir 

nev‘inin cüz’îsi iki şey’ beyninde mevcûd olsa bilâ-tevakkuf ehadühümâ-

nın lafz-ı mevzû-ı âhara ıtlâk olunmakta bu ıtlâkın ayniyle mesmû‘ olma-

sına muhtâc olunmaz. Ve mecâz vaz‘-ı nev‘î ile mevzû‘ olup vaz‘-ı şahsî ile 

mevzû‘ değildir demelerinden murâd dahi bu ma‘nâdır.

Envâ‘-ı alâka-i mu‘tebere kesîre olup yirmi beşe kadar terakkîsi mahal-

linde mübeyyendir.27 Bu cümleden musannifin beyân eylediği envâ‘-ı alâ-

kadan birisi hulûldür ki 28
 ﴾ َِّ ِ ا َ ْ ِ َر َ ﴿ [Onlar Allah’ın rahmeti içindedir-

ler.] 29﴾ُ َ َאِد ُع  ْ َ ْ َ ﴿[O hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.] 

kavl-i şerîfleri bu kabîlden olarak evvelde cennet mahall-i rahmet olmasıyla 

hâllin zikriyle mahall murâd edilmiştir. Ve sânîde nâdi meclis ma‘nâsına 

olup murâd ehl-i meclis olarak mahallin zikriyle hâll murâd edilmiştir. Ve 

sânî isti‘dâd olup meselâ irâke-i hamr ma‘nâsına sabb-ı müskir isti‘mâli bu 

kabîldendir. Şöyle ki her ne kadar dökülen hamr ne mâzî ve ne müstak-

belde bi’l-fi‘l sekr ile muttasıf değil ise de bi’l-kuvve ve min-ciheti’l-isti‘dâd 

iskâr ile muttasıfdır.

Ve sâlis sebebiyyet olup א)  א אء  ا ت  وأ ا  א  (ر  [Yağmur(la) bü-

yüttük ve gök ot(u yeşertecek yağmuru) yağdırdı.] kavilleri bu kabîldendir 

ki ra‘y edilen gays ve matar olmayıp belki gays sebebiyle hâsıl olan ne-

bât olmasıyla [52] zikr-i sebeb ve irâde-i müsebbebdir. Ve sânîde semâ-

nın imtâr ve inzâl eylediği nebât olmayıp belki sebeb-i husûl-i nebât olan 

matar olmasıyla zikr-i müsebbeb ve irâde-i sebebdir. Ve râbi‘ civâr olup 

“sabbü’r-râviyeti” kavilleri bu kabîlden olarak murâd mezâdadır. Ya‘nî su 

kırbası ma‘nâsına olan mezâda mahallinde kırba taşıyan hayevâna mevzû‘ 

râviye lafzı isti‘mâl olunmuştur. Bu makâmda mücâveretle murâd iki şey’in 

bir mahalde veyâhûd iki mahall veyâ hayyiz-i mütekâribeynde bulunmala-

rıdır. Ve hâmis umûm ve husûs olarak meselâ dâbbetü’l-emîr ve feresü’l-îyr 

bu kabîldendir. Şöyle ki “dâbbe” arzda debb ve seyr eden hayevânâtın 

umûmuna mevzû‘ olarak emîrin feresi ma‘nâ-yı husûsunda isti‘mâl olun-

27 Enva‘-ı alâka tarîk-ı bastla yirmi sekize kadar terakkî edip tarîk-ı kabz ile dokuz veyâ sekiz veyâ beş 

veyâ iki veyâ bire kadar tenezzül eylediği mahallinde mübeyyendir. (İnde’l-Hamîd)

28 Âl-i İmrân, 3/107.

29 Alak, 96/17.
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muştur. Kezâlik îyr ya‘nî kâfilede bağl ve himâr ve sâ’ire mevcûd olduğu 

hâlde bunlardan ism-i hâss olan lafz-ı feres umûmuna ıtlâk edilmiştir. Fa-

kat işbu umûm ve husûs alâkasında ilm-i beyânda izâhât-ı mühimme olup 

îrâdına mahall müsâ’id olmamasıyla mürâca‘at iktizâ eder. Ve sâdis mazha-

riyyet olup meselâ 30﴾ ْ ِ
ِ ْ َق أَ ْ َ  ِ َّ ُ ا َ ﴿ [Allah’ın kudret eli onların ellerinin 

üstündedir.] kavl-i şerîfinde yed lafzı zuhûru ekser yed ile olan kahr ve ga-

lebe ma‘nâsında isti‘mâl olunmuştur. Musannifin  mecâz-ı mürsel için îrâd 

eylediği misâlinden yed lafzının ni‘mette isti‘mâli  mecâz-ı mürsel-i müfredi 

temsîl olup câriha-i mahsûsaya mevzû‘ olan yed lafzı ni‘met ma‘nâsında 

isti‘mâl olunarak (אدي ا כ  ن  ) [Falan çok ellidir (çok cömerttir).] de-

nilir. Şöyle ki yedden sudûr ile mün‘amün-aleyhe vusûl ni‘metin şânından 

olmasıyla câriha-i mahsûsa ni‘met için illet-i fâ‘iliyye ve ni‘met yed ile zâ-

hir olduğundan yed ni‘met için illet-i sûriyye menzilesindedir. Bu cihetle 

lafz-ı mezkûrun ni‘met üzere ıtlâkı illet-i fa‘iliyye ve sûriyye menzilesinde 

olan şey’i ma‘lûl üzere ıtlâk kabîlindendir. Ve cümle-i haberiyyenin ma‘nâ-

yı inşâda ve inşâ’iyyenin haberde isti‘mâli mecâz-ı mürekkebe misâldir. 

Meselâ bir zâtın takvâya muvaffakiyyeti için du‘â mahallinde mâzî sîga-

sıyla (ى כ ا  ّ  denilmesi [.Allah seni takvada başarılı kıldı (kılsın)] (و

ve abdin mevlâsına bir miktar tarafına atf-ı nazar etmesini mevki‘-i ta-

lepte sigâ-i emr ityânından te’eddüb ederek “yenzuru’l-mevlâ ileyye sâ‘a-

ten” [Efendi(m) nicedir bana bakıyor (baksa).] demesi ve şâ‘irin “hevâye 

me‘a’r-rakbi’l-yemânîne müs‘ıdü” kavl-i haberiyyesini hicr ve firâk-ı habî-

besinden izhâr-ı tahazzün ve tahassürde isti‘mâl eylemesi haberi inşâda ve 
31 

אر)  ه  ا أ  א ّب   -Her kim ki benim üzerime hadis uydu] ( כ

rup yalan söylerse yerini cehennem ateşinde hazırlasın.] hadîs-i şerîfinde 

fel-yetebevve’ sîga-i emrinin yetebevve’ü ma‘nâ-yı muzâri‘inde îrâdı lafz-ı 

inşâyı haberde isti‘mâl olarak mecâz-ı mürekkebdir.

Ve ba‘zen hakîkat ve mecâz lafzın isnâdında olarak  hakîkat-i akliy-

ye ve mecâz-ı aklî denilir. Şöyle ki fi‘l veyâhûd ma‘nâ-yı fi‘li zâhiren in-

de’l-mütekellim mâ-hüve-lehine isnâd  hakîkat-i akliyye ve mâ-hüve-lehi 

olmayan mülâbisine isnâd mecâz-ı akliyyedir. Meselâ şahs-ı muvahhidin

( -kavlinde inbâtı Cenâb-ı Hakka mes [.Allah sebzeyi yeşertti] (ا ا ا

ned kılması hakîkat ve  ( ا ا   kavlinde [.Bahar sebzeyi yeşertti] (ا 

inbâtı vakt-i rabî‘e isnâdı mecâzdır. [53] Ve ba‘zen mecâz lafızda ziyâde ve 

30 Feth, 48/10.

31 Buhârî, İlim, 38; Müslim, Zühd, 72.
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noksân bulunmak i‘tibâriyle mu‘teber olarak bu kısma mecâzün fî’l-i‘râb 

ıtlâk etmişlerdir. Mesela 32
ٌء﴾  ْ َ  

ِ ِ ْ ِ َ َכ ْ َ ﴿ [Hiçbir şey’ onun benzeri ola-

maz] nazm-ı şerîfinin “leyse mislehü şey’ün” mahallinde kâf ziyâdesiyle ve 
33﴾َ َ ْ َ ْ َِل ا ْ ) nazm-ı celîlinin [.Köye sor] ﴿َوا ئ أ ا  köy (İstersen)] (و

halkına sor.] mahallinde lafz-ı “ehle” tenkîsıyla vürûdu mecâzün fi’l-i‘râb 

add edilmiştir.

[İsti'âre]

Kâle Rahimehullâh

و   אل ا אل ا ، כא אرة  ، و ا כ א  ا אرة، إ א وإ 
א א אه  أ

[Aksi halde (eğer alâka, benzerlik olursa) istiâre olur. Mürekkebde olanına is-

tiâre-i temsîliyye denir. Darb-ı mesellerin, mesellerin anlamlarına benzer yerlerde 

kullanılması gibi.]

 Ve eğer mecâz müşâbehetin gayrı alâka ile olmayıp da müşâbehetle 

olur ise34 bu kısm mecâza isti‘âre ıtlâk olunur. Müşâbehet iki şey’in bir 

vasıfda iştirâkidir. Ve erkân-ı teşbîh tarafeyn ile vech-i şebeh ve edât-ı teş-

bîhden ibâret olarak eğer teşbîh erkân-ı mezkûreden yalnız tasrîh-i tara-

feyn ile olursa teşbîh-i belîğ ta‘bîr olunarak ne bu sûrette ve ne de tara-

feynin tasrîhiyle berâber vech ve edâttan biri veyâhûd ikisi tasrîh kılındığı 

takdîrde mecâz olmayıp belki efrâd-ı hakîkattendir. Meselâ ister (  (ز أ
[Zeyd aslandır.] denilsin ve ister ( veyâhûd [.Zeyd aslan gibidir] (ز כא

( א ا כא    denilsin bunların [.Zeyd cesurlukta aslan gibidir] (ز 

cümlesi mücerred Zeydi şecâ‘atte hayevân-ı müfterise teşbîhden ibâret ola-

rak lafz ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehinin gayrıda müsta‘mel olmamasıyla hakî-

kat ve eğer yalnız ehad-i tarafeynin tasrîhiyle olursa isti‘âredir. İsti’ârede ya 

mürekkebde olup bu sûrette  isti‘âre-i temsîliyye tesmiye olunur. Meselâ 

darb-ı emsâlden olan elfâzı ma‘ânîsine şebîhe olan şeylerde isti‘mâl etmek 

isti‘âre-i temsîliyyedir.

Temsîliyye ta‘bîr olunan  mecâz-ı mürekkeb müte‘addidden müntezi‘a 

olan sûreteynden birini âharına teşbîh ile ba‘dehû sûret-i müşebbeheyi sû-

ret-i müşebbehun bihâ cinsinden iddi‘â ederek bi’l-mutâbaka sûret-i mü-

32 Şûrâ, 42/11.

33 Yûsuf, 12/82.

34 Sehv ve savab cetvelinde “olur ise” olarak düzeltilmiştir.
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şebbehun bihâ üzere dâll olan lafzı sûret-i müşebbehe üzere ıtlâkdan ibâ-

rettir. Meselâ bir emirde mütereddid olan kimesneye (ى م ر و أ ) 

[Bir adım ileri bir adım geri.] ve meselâ kable’l-taleb bir şey’i zâyi‘ eden 

şahsa ( ا א   ) [Yaz vakti, sütü zâyi ettin.] denilmek isti‘âre-i 

temsîliyyedir.

Şöyle ki misâl-i evvel hilâfet-i hazret-i şâh-ı velâyette telakkî-i bî‘atta 

olan tereddüdünden nâşî cânib-i  Mu‘âviye’ye iş‘âr buyurulmuştur.  Ma‘nâ-

yı mevzû‘ün-lehi bir şahsın bir emre zehâb için gâh kasd-ı meşy ile bir 

hatve tahattî ve gâh bu kasdından nükûl ile ayağını geriye alarak tereddüd 

göstermesinden müntezi‘a olan hey’et olup bu lafz darb-ı emsâlden ola-

rak bi-tarîki’l-isti‘âre bir şahsın bir husûs için gâh teveccüh ve gâh udûl 

etmesinden müntezi‘a olan hey’etinde isti‘mâl olunur ki mebnâsı hey’et-i 

sâniyeyi hey’et-i ûlâya teşbîhdir. Ve beynlerinde vech-i şebeh ehad-i emrey-

ni tercîh edemeyerek gâh ikdâm ve gâh ihcâm olup bu hâl her iki sûrette 

mevcûddur. Ve hâsılı bu isti‘âre vâsıtasıyla kendisine takdîm ve te’hîr-i ricl 

mevcûd olmayan racül-i mütereddide husûs-ı filânîde mütereddid oluyor-

sunuz [54] ma‘nâsını beyân makâmında ayağınızı gâh ileri atıp ve gâh çe-

kiyorsunuz denilir. Ve lafz-ı sânî  Amr bin Ades’in vakt-i sayfda müfârakat-

ları vâki‘ olan mutallakası tarafından tâleb-i leben hakkında vukû‘ bulan 

istid‘âyı redden îrâd eylediği cevâp olup bir sebebden nâşî vaktiyle izâ‘a 

edip elden çıkarmış olduğu bir şey’i talep eden her bir kimesne hakkında 

îrâd olunur. Durub-ı emsâl-i Arabdandır. Ve mesel garâbeti hâmil olma-

sıyla şânına i‘tinaya sâlih olacak hâll ve kıssa ve sıfât için isti‘âre olunmak 

mer‘îdir. Ve tezkîr ve te’nîs emsâli ta‘bîrâtı madrabına nazaran tağyîr olun-

mayıp mevridine tevfîkan her ne sûretle vâki‘ olmuş ise ol vechle ibkâ ya‘nî 

meselâ mesel-i mezkûr bir racülün hâl ve şânında darb ve îrâd edilse yine 

aslına ittibâ‘en “zayya‘ti” lafzında “tâ”nın kesrine i‘tinâ olunur.

Kâle Rahimehullâh

א أ إن כא   ؛ إ אرة  م، و ا כ ح   ا د ا א  ا وإ
אع، وا   אت، כא  ا ا אدر و   ا ة وا א אء ا ا

ب ا  ا

[Kelâmda açıkça zikredilen müfredde olana istiâre-i musarraha ismi verilir. Mu-

sarraha; eğer müştaklar zımnında olsa bile câmid isimler ve masdarlarda olursa as-

liyyedir. Aslanın cesur adam ve katlin şiddetli dövme anlamında kullanılması gibi.] 
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Veyâhûd isti‘âre lafz-ı müfredde olup bu da iki kısımdır. Zîrâ müste‘âr 

olan lafz-ı müşebbehü’n-bih yâ kelâmda sarîhan mezkûr olarak bu sûrette 

 isti‘âre-i musarraha tesmiye olunur.

 İsti‘âre-i musarraha dahi iki kısma münkasim olarak eğer esmâ-i câmide 

ile masâdirde olursa velev zımn-ı müştakkâtta olsa dahi asliyye tesmiye 

kılınır. Meselâ esed, lafz-ı câmidinin racül-i şücâ‘da ve sarâhaten veyâhûd 

lafz-ı kâtilin dârib için isti‘âresi zımnında katl masdarının darb-ı şedîd 

ma‘nâsında isti‘mâli isti‘âre-i asliyyedir. Şöyle ki evvelde “racülün şücâ‘un” 

cür’ette hayevân-ı müfterise teşbîh ve hayevân-ı müfteris cinsinden iddi‘â 

olunarak hayevân-ı müfterise mevzû‘ olan lafz-ı esed, recül-i şüccâ‘da is-

ti‘mâl olunarak (אم اً  ا  denilip [.Hamamda bir aslan gördüm] (رأ أ

hamâmda bir şahs-ı şecî‘ gördüm ma‘nâsı murâd olunur. sânî dahi bu ve-

chle olarak ikisi dahi  isti‘âre-i musarraha-i asliyyedir.35 [55] Ve hafî olmasın 

ki a‘lâm-ı şahsiyye isti‘âreye gayr-ı sâlihdir. Zîrâ isti‘âre, müşebbehin efrâd-ı 

müşebbehün-bihi müte‘âref ve gayr-ı müte‘âref olarak iki kısm kılmak tarî-

kıyla cins-i müşebbehün-bihde idhâlini iktizâ edip bu ise alemde mümkün 

olamaz. Çünkü muktezâ-yı alem teşahhus ve men‘-i iştirâk ve muktezâ-yı 

cins umûm ve tenâvül-i efrâd olmasıyla alemiyyet ve cinsiyyet beyninde 

tahakkuk-ı münâfât gayr-ı hafîdir. Şu kadar var ki eğer alem meselâ Hâtem 

emsâli bir vasf ile iştihârından nâşî nev‘-i vasfiyyeti mutazammın olursa ol 

hînde isti‘âreye kesb-i salâhiyyet eder. Şöyle ki meselâ racül-i şücâ‘ için is-

ti‘âre olunan lafz-ı esed gerek müte‘âref ve gerek gayr-ı müte‘âref mutlakan 

şücâ‘ için vaz‘ olunmuş hükmünde i‘tibâr ve te’vîl kılındığı misüllü lafz-ı 

Hâtem dahi ke-enne gerek  Kabîle-i Tayy’dan racül-i ma‘hûd ve meşhûr 

olsun ve gerekse racül-i merkûmun gayrısı olsun mutlakan cevâd için vaz‘ 

edilmiş bir lafz olmak üzere i‘tibâr ve te’vîl olunarak bu te’vîl ile Hâtem 

ferd-i müte‘âref-i ma‘hûd olan  Hâtem-i Tâ’î ile ferd-i gayr-ı müte‘âref olan 

د) א   ) [Cömertlikle vasıflanan.] mütenâvil olup lâkin gayr-ı mü-

35 Hafî olmasın ki isti‘âre-i a‘lâm-ı şahsiyyede üç mezheb vardır. Evvelki cumhûr mezhebidir ki onlara 

göre a‘lâm-ı şahsiyye isti‘âreye sâlihdir.

Pes bu mezhebe göre sıfât ile müştehire olmayan a‘lâm-ı şahsiyyede isti‘âre tahakkuk eylemez. İkin-

ci mezheb Seyyid Şerîf (kuddise sirruh) mezhebidir ki ona göre müşebbehün-bihi aynı olmaklığını 

iddi‘â i‘tîbâriyle gerek bir sıfât ile müştehire olsun gerek olmasın a‘lâm-ı şahsiyyede bilâ-te’vîl isti‘âre 

cereyan eder. Lâkin mezheb-i cumhûr isti‘ârât-ı musarraha-i sâ’ireye muvâfık olarak da‘vâ-yı cinsiyete 

mebnî olup mezheb-i Şerîf ise isti‘ârât-ı sâ’ireye muhâlif olarak iddi‘â-yı ayniyyete mübtenî olmakla 

mezheb-i cumhûr münâsib görülmüştür. Üçüncü mezheb İsâmüddin mezhebidir ki ona göre a‘lâm-ı 

şahsiyye bir vasf ile müştehire olur ise müştak ile te’vîl olunmak i‘tibâriyle isti‘âre-i tebe‘iyye cereyân 

eder. Nitekim Etvâl’de böylece tasrîh eylemiştir. Lâkin bu mezheb erbâb-ı tahkîk ve […] katında 

mercûh ve makdûh olduğu mufassalâtta mübeyyendir. (Abdülhamid)
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te‘ârefde isti‘mâli mevzû‘ün-lehinin gayrıda isti‘mâl olarak isti‘âre olur ve 

א) א م   denilip bir şahs-ı sehiyy [.Bugün bir cömert/Hâtem gördüm] (رأ ا

rü’yet ettim ma‘nâsı murâd olunur. Ve hâsılı alem olan lafz bu te’vîlden nâşî 

alemi olduğu şahsın şöhret bulduğu sıfât ile muttasıf olan her ferd için ıtlâka 

sâlih olarak kesîrîn üzere sâdık olup ism-i cins menzilesine tenezzül eder.

Kâle Rahimehullâh

אرب  א  ا אدي، وا אدى    وف، כ אت وا ، إن כא  ا  أو 
ئ   ا א  ا ض   ا م  وכ  ، ا ر   ا أ  אل  ا   ، ا

א  ض   ا אل  ا ا

[Müştaklarda ve harflerde olursa tebe’iyyedir. İki mastardan birinin diğeri an-

lamında kullanılmasına tâbi olarak “nâdâ/çağırdı” fiilinin “yünâdî/çağıracak” an-

lamında ve “kâtil/katleden” lafzının “ed-dâribü’ş-şedîd/şiddetli döven” anlamın-

da kullanılması gibi. Ayrıca garaz ifâde eden sözün, mutlak garazın mutlak gâye 

makâmında kullanılmasına tebe’iyyetle, cüz’î gâye makâmında kullanılması gibi.]

 Veyâhûd  isti‘âre-i musarraha eğer müştakkât ve hurûfda olursa tebe‘iy-

yedir. Müştakkâttan murâd fi‘l ve ism-i fâ‘il ve ism-i mef‘ûl ve sıfât-ı müşeb-

behe ve ef‘al-i tafdîl ve ism-i zamân ve mekân ve ism-i âlet olup bunlarda 

cereyân-ı isti‘âre ibtidâ’en masdarlarında icrâ-yı isti‘âre-i asliyyeye tebe‘iyyet-

ledir. Zîrâ i‘tîmâd-ı isti‘âre teşbîh üzere olup teşbîh ise müşebbehin vech-i 

şebehle mevsûf veyâhûd vech-i şebehde müşebbehün-bihe müşârik olmasını 

iktizâ eyler ve mevsûfiyyete ancak hakâyık ya‘nî umûr-ı mütekarrere-i sâbi-

te sâlih olup mefhûm-i ef‘âlde ise umûr-ı mütekarrere-i sâbiteden olmayan 

zamân dâhil olarak mefhûm-i sıfâta dahi zamân ârız olmasıyla ma‘ânî-i ef‘âl 

ve sıfât-ı müteceddide ve gayr-ı mütekarreredir. Binâ’enaleyh işbu ef‘âl ve 

sıfâtta icrâ-yı isti‘ârenin masdarlarına tebe‘iyyeti zarûrîdir. Ve ism-i zamân ve 

mekân ve sâ’ir müştakkât-ı mezkûrede maksûd-i ehemm zât ile kâ’im olan 

ma‘nâ olup zât olmadığı ya‘nî meselâ (ن א   ) [Falanın öldürüldüğü 

yeri bize söyledi.] kavlinden maksûdun bi’l-beyân zât-ı mekân olmayıp [56] 

belki onunla kâ’im olan ma‘nâ-yı katl idüğü cihetle lâyık olan bunlarda dahi 

isti‘ârenin ma‘nâ-yı kâ’imun bizzât olan katl ve emsâlinde icrâ olunmasıdır. 

Hurûf dahi gayrıda olan ma‘nâya dâll olarak fî-nefsihî ma‘nâya delâle-

ti olmamasıyla mevsûfiyyete sâlih olmadığından için hurûfda olan isti‘âre 

dahi ibtidâ’en müte‘allik oldukları ma‘ânî-i mutlaka beyninde icrâ-yı isti‘â-

reye tebe‘iyyetledir.
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İmdi meselâ nâdâ sigâ-i mâzîsinin yünâdî ma‘nâ-yı muzâri‘inde ve 

kâtil lafzının dârib-i şedid ma‘nâsında isti‘mâlleri nidâ fi’l-müstakbeli ta-

hakkuk-ı vukû‘da nidâ fi’l-mâzîye ve darb-ı şedîdi te’sîrde katle teşbîh ve 

cinsinden iddi‘â ederek nidâ fi’l-mâzî ile katle mevzû‘ olan lafızları adîlleri 

için  isti‘âre-i asliyye olup bunlara tebe‘iyyetle nâdâ sîga-i mazîsinin yünâdî 

ma‘nâ-yı müzâri‘inde ve lafz-ı kâtilin dârib-i şedîd ma‘nâsında isti‘mâlleri 

tebe‘iyyedir.

Ve çünkü müştakkât vaz‘-ı mâdde ve vaz‘-ı hey’etten ibâret olan vaz‘ay-

nı hâmil olmasıyla fi‘lde olan isti‘âre hey’etinde olan isti‘âreye tâbi‘ ola-

rak nâdâ için masdar-ı zımnî olan nidâ-i mâzînin nidâ-i müstakbel için 

isti‘âresi nâdâ fi‘linin müstakbel için isti‘âresini istitbâ‘ eder. Ve kusûr-ı 

müştakkâtta olan isti‘âre mâddede olan isti‘âreye tâbi‘ olarak kâtil lafzının 

zımnında olan katl masdarının darb-ı şedîd için isti‘âresi lafz-ı kâtilin dâri-

b-i şedîd için isti‘âresini müstetbi‘ olur.

Ve hurûfda olan isti‘âre 36
ًא﴾  َ َ ا َو وًّ ُ َ  ْ ُ َ َن  َُכ

ِ َن  ْ َ ْ
ِ ُ آُل  َ َ َ ْ א َ ﴿ [Niha-

yet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o 

çocuğu bulup aldı.] kavl-i şerîfinde vâki‘ “li-yekûne” lafzında olan “lâm”-ı 

garazın mutlak garazın mutlak gâyet ma‘nâsında isti‘mâline tebe‘iyyetle gâ-

yet-i cüz’iyyede isti‘mâl olunması gibidir. Şöyle ki Âl-i  Fir‘avn’un  Hazret-i 

Musa Aleyhisselâmı ahz ü iltikâtları adâvet ve hüzn için olmayıp belki mu-

habbet ve tebennî için olmasıyla lâm-ı mezkûrun ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehi 

olan garaz ve illiyyete hamli muvâfık-ı makâm olmayıp ve çünkü hurûfda 

asâleten icrâ-yı isti‘âre mümkün olamayacağı tahkîkât-ı sâbıkâdan ma‘lûm 

olduğundan ibtidâ’en garaz-ı37 mutlak ile gâyet-i mutlaka beyninde icrâ-yı 

 isti‘âre-i asliyye ile bu isti‘âreye tebe‘iyyetle garaz ve illiyyet ma‘nâsına mev-

zû‘ olan lâm-ı mezkûr gâyet-i cüz’iyyede isti‘mâl olunmuş olur. Ve hâsıl-ı 

kelâm  Hazret-i Musa Aleyhisselâmın onlar için adüv ve hazen olması gâ-

yet-i müterettibe-i iltikâtları olduğunu ifâde eder.

Kâle Rahimehullâh 

כ כ  אرة  ز  و ا אت  م  כ ز إ  ا د ا א  ا وأ
אت  כ  إ א אل  אُل»   ا َ ْ ِ ا َ َ َ » : אل   כ ا  ا ا

אرة   ه ا  ا א، و ا 

36 Kasas, 28/8.

37 Sehv ve savab cetvelinde “garaz” olarak düzeltilmiştir.
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[Lâzımî ma‘nâsının müşebbeh için ispat edilerek kelamda kendisine işaret edi-

len müfrede; istiâre-i mekniyye ismi verilir. “Hâl konuştu” sözünde, hâl için kul-

lanılan “konuşan” lafzı gibi. Şöyle ki konuşmayı, hâle ispat etme karînesi ile hâl, 

konuşana benzetilmiştir. Bu karîneye, istiâre-i tahyîliyye ismi verilir.] [57]

 Veyâhûd mecâz musarrahün-bih olmayıp belki kelâmda kendine remz 

ve işârât olunan müfredde olur. Ve bu vechle kelâmda mermûzün-ileyh 

olması o müfredin levâzımından bir şey’in müşebbehe isbât olunması tarî-

kıyla olup bu isti‘âreye mekniyye ve  isti‘âre-i bi’l-kinâye tesmiye kılınır. 

İşbu isti‘âre-i mekniyyenin teşhîs ma‘nâsında ârâ-i e’imme-i ilm-i beyân 

mütehâlife olarak ancak kelâm-ı selefde mezkûr olan ma‘nâ-yı sahîhi müs-

te‘âr olan lafz-ı müşebbehün-bihin zikriyle tasrîh olunmayıp belki müste‘âr 

üzere dâll olan redîf ve lâzımın zikriyle iktifâ olunmasıdır. Meselâ “nata-

kati’l-hâlü” kavillerinde nutk sıfât-ı mütekellim olarak hakîkaten hâl nâtık 

olamayacağından lafz-ı mütekellimin hâl ma‘nâsına isti‘âre edilmiş olduğu 

anlaşılmasıyla ve fakat müste‘âr olan lafz-ı mütekellim musarrah ve melfûz 

olmamasıyla isti‘âreden bu kısma  isti‘âre-i mekniyye denilmiştir. Şöyle ki 

hâle nutk isbâtı karînesiyle hâl zihinde mütekellime teşbîh ve mütekel-

lim cinsinden iddi‘â olunarak lafz-ı mütekellim hâl için isti‘âre kılındıktan 

sonra müste‘âr olan lafz-ı mütekellimin zikri tasrîh olunmayarak lâzım-i 

mütekellim olan nutkun zikr ve hâle isbât ve isnâdıyla iktifâ olunmuştur. 

Ve bu vechle hâle isbât-ı nutk işbu  isti‘âre-i matviyye fi’z-zihn için karîne 

olup ve işbu karîne-i mekniyye  isti‘âre-i tahyîliyye ile tesmiye edilmiştir. 

Ve bu vechle bülegânın şey’-i müste‘ârı zikr etmeyerek sükût edip ba‘dehû 

revâdif-i müste‘ârdan bir şey’in zikriyle müste‘âra remz ve işâret ve mekân-ı 

müste‘âra tenbîhleri belâgatın esrâr ve letâ’ifindendir. Ve’l-hâsıl mecâz olan 

lafz-ı mütekellim olarak ma‘nâ-yı maksûd hâl olmasıyla lafz-ı hâl ma‘nâ-yı 

hakîkatinde müsta‘meldir. Ve lafz-ı müste‘âr olan mütekellimde bu vechle 

cereyân-ı isti‘âreye delîl olan “natakat” lafzı dahi mezheb-i muhtâr üzere 

ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehinde müsta‘mel olarak  hakîkat-i lügaviyye olup fa-

kat hâl için isbâtı mecâz-ı aklî olmasıyla  isti‘âre-i tahyîliyye tesmiye olun-

muştur.

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle mezheb-i  Sekkâkî’de müste‘âr 

kelâmda musarrah olan lafz-ı müşebbehdir ki meselâ zikr olunan misâlde 

kâ’in lafz-ı hâldir. Ve bunu müşebbehün-bihin efrâdını müte‘âref ve gayr-ı 

müte‘âref olarak iki kısm i‘tibâriyle hâli mütekellim-i gayr-ı müte‘ârefde 
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isti‘mâle binâ eylemiştir. Lâkin lafz-ı hâl isti‘âre değil mecâz bile olmayıp 

ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehinde müsta‘mel-i hakîkat olmasıyla red edilmiştir. 

Ve mezheb-i Hatîb isti‘âre-i mekniyyenin nefsde muzmer-i teşbîh olmasın-

dan ibâret olup misâl-i mazkûrda hâli şahs-ı mütekellime teşbîhdir. Ancak 

teşbîh ma‘nâ-yı kâ’im-i [58] bi’z-zihn olup isti‘âre ise lafz kabîlinden olma-

sıyla bu dahi mezheb-i gayr-ı mansûrdur. Hâsılı mezheb-i mansûr-ı selefde 

lafz-ı müste‘âr her ne kadar musarrahün-bih değilse de misâl-i mezkûrda 

vâki‘ “nakatat” lafzı gibi mülâyimât-ı müşebbehün-bihden bir mülâyimin 

zikri delâletiyle iktifâ olunmuştur. Bu mezheb üzerine dahi haylice makâlât 

olarak tafsîlâtı ilm-i beyânda mebsûttur.

[Müfredin Müşterek, Menkul, Mürtecel ve Muhtassa Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh 

ك، أو  ا  ح وا  ع   ا אه ا د  د إن   ا ا
אم أو  ف ا א  ا ل  إ ا א  א  א إ ا  ن   أ

، وإ  א  אص، وإ  ا
[Sonra: Eğer müfred lafzın, kendisi için konduğu/vaz edildiği ma‘nâsı tek bir 

vaz‘/koyma ile birden fazla olursa; vaz‘ edildiği ma‘nâlar için müşterektir. Eğer 

müfred lafzın, kendisi için vaz‘ edildiği ma‘nâsı iki vaz‘ ile birden fazla olursa -ara-

larındaki münasebetten dolayı birinden diğerine nakledilirse- menkuldür. Genel 

ya da özel örf olarak nakledene nisbet edilir. Eğer ikisi arasında münasebet olmaz-

sa mürteceldir. Eğer indirildiği ma‘nâ, birden fazla olmazsa muhtasdır.]

 Mutlak müfred için taksîm-i âhardır. İmdi lafz-ı müfredin eğer ıstılah-ı 

vâhidde ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehi ta‘addüd edip de iki ve daha ziyâde ma‘ânî 

için vaz‘ olunmuş olursa lafz-ı mezkûrun işbu ma‘ânî-i mevzû‘ası beyninde 

iştirâkinden nâşî lafz-ı müşterek tesmiye olunur. Meselâ “ayn” lafz-ı müf-

redi lügatte bâsire ve şems ma‘neyeynine mevzû‘ olarak bu iki ma‘nâ bey-

ninde iştirâki cihetiyle lafz-ı müşterekdir. Ve lafz-ı müşterekin vaz‘ı ma‘ne-

yeynden her birisine bi-nefsihî delâlet etmek üzere olup her ne kadar vâ-

hid-i mu‘ayyene delâleti vücûd-i karîneye muhtâc ise de bu ihtiyâc ârıza-i 

iştirâkden nâşî def‘-i müzâhame için olmasıyla lafzın bi-nefsihî ma‘neyeyne 

delâlet için ta‘yînine münâfî değildir. Ve işbu lafz-ı müşterekin aksi olarak 

bir ma‘nâda müşterek olan “leys” ve “esed” lafzları emsâline müterâdif ıtlâk 

olunur. Ve eğer lafz-ı müfredin ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehi ıstılâhında ta‘ad-

düd ederek bir ıstılâhda bir ma‘nâya mevzû olan lafz diğer ıstılâhda ma‘nâ-
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yı âhara nakl olunur, ve bu da ma‘neyeyn beyninde olan münâsebetten 

için olursa menkûl tesmiyesiyle nâkiline nisbet olunur. Ya‘nî nâkili şer‘ ise 

menkûl-ı şer‘î ve örf-i âmm ise menkûl-i örfî ve nâkıli ıstılâhât-ı fünûnda 

olduğu gibi örf-i hâss ise menkûl-ı ıstılâhî denilir. Meselâ “dâbbe” lafzı 

asl-ı lügatte arz üzere debb ve seyr eden her bir hayevâna şâmil ma‘nâya 

mevzû‘ olup örf-i âmmda ma‘nâ-yı debîb münâsebetiyle mevzû‘ün-lehin 

ba‘zı efrâdında tağlîb olunarak ferese nakl edilmiştir. Ve kezâlik “fi‘l” lafzı 

fa‘ilden sudûr eden ekl ve şürb ve darb emsâli için mevzû‘ olarak ıstılâh-ı 

nuhâtta kelimeden kısm-ı ma‘lûma nakl olunmuştur. Kezâlik lügatte duâ 

ma‘nâsına mevzû‘ olan lafz-ı salât örf-i şer‘de du‘ayı müştemil olan erkân-ı 

mahsûsaya menkûldür. İmdi menkûl iki nev‘ olup bir nev‘i mevzû‘ün-leh-i 

evvel için olan ma‘nâ-yı mecâzîde tağlîb olunarak hatta ki mevzû‘ün-leh-i 

evvel hicr ve terk olunmak tarîkıyla olup bu nev‘ menkûlât lügatte ma‘nâ-

yı evvelde hakîkat ve sânîde mecâz ve menkûlün-fîh olan örfde bil‘aks ev-

velde mecâz ve sânîde hakîkattir. Zikr olunan salât lafzı, bu kabîlden ola-

rak [59] lügatte ma‘nâ-yı du‘âda hakîkat ve erkân-ı mahsûsada mecâz ve 

ıstılâh-ı şer‘de bil‘aksdir. Ve menkûlün nev‘-i âharı mevzû‘ün-leh-i evvelin 

ba‘zı efrâdında tağlîb tarîkıyla olarak zikri mürûr eden dâbbe lafzı bu ka-

bîldendir. Şöyle ki meyân-ı tahâtub-ı lügatte lafz-ı mezkûr husûsiyet-i feres 

mülâhaza olunmayarak mücerred arz üzere debb ve seyr etmesi i‘tibâriyle 

ferese ıtlâkı takdîrde hakîkat ve eğer mecmû‘-ı husûsiyet-i feres ve debîb 

i‘tibâriyle ferese ıtlâk olunursa mecâzdır.

“Ve min haysu’l-örf ” lafz-ı mezkûr feres için ibtidâ’en mevzû‘ olmasıy-

la tahâtublarında bu ma‘nâda isti‘mâli hakîkat ve mutlakan “mâ yedübbü 

fi’l-‘arz” [Yeryüzünde yürüyen şey.] ma‘nâ-yı evvelinde isti‘mâli mecâzdır. 

Ve ehl-i örfün lafz-ı mezkûru bu ma‘nâya nakl ve vaz‘ında ma‘nâ-yı debî-

be ri‘âyetleri mücerred tesmiyede münâsebet için olup binâ’enaleyh örf-

de kendisinde debîb olan her şey’ üzere dâbbe ve örf-i şer‘de her bir du‘a 

üzere salât ıtlâkı sahîh olmaz. Nakilden ârîye olan  hakîkat-i lügaviyye bu-

nun hilâfında olup bunda ma‘nâ-yı debîbe ri‘âyet sıhhat-ı ıtlâk için olarak 

hattâ ki her bir kendisinde debîb ve seyr bulunanların cümlesine ıtlâkı 

sahîh olur.   Mecâz-ı lügavî dahi yine menkûlün hilâfındadır. Zîrâ mecâzda 

ma‘nâ-yı hakîkîyi i‘tibâr ancak mecâz olan lafzın kendisinde lâzım-i ma‘nâ-

yı hakîkî mevcûd olan her bir şey’ üzere ıtlâkı sahîh olmak içindir ki hatta 

kendisinde şecâ‘at bulunan her bir şey’e esed lafzının ıtlâkı sahîh olur. Ve 
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eğer nakl beyne’l-ma‘neyeyn münâsebedden için olmazsa mürteceldir ki 

aleme nakl olunan lafz-ı Ca‘fer mürteceldir. Ve eğer lafz-ı müfredin ma‘nâ-

sı müte‘addid olmaz ise muhtas tesmiye olunur.

Hülâsa-i makâm mâ vuzi‘a lehinde müsta‘mel olan lafz-ı müfred  hakî-

kat-i lügaviyye olup bu da ba‘zen ma‘nâ-yı vâhide mevzû‘ olarak muhtas 

denilir. Ve ba‘zen ma‘ânî-i müte‘addideye mevzû‘ olarak müşterek ıtlâk 

olunur. Ve mâ vuzi‘a lehinin gayrıda müsta‘mel olan lafz dahi mecâz ve 

kinâye ve galat ve mürtecel ve menkûl aksâm-ı hamsesine münkasim 

olarak38 eğer ma‘neyeyn beyninde vücûd-i alâkadan nâşî isti‘mâl olunursa 

bu sûrette mevzû‘ün-lehinin cevâz-ı irâdesiyle berâber müsta‘mel oldu-

ğu hâlde kinâyedir. Ve mevzû‘ün-lehini irâdeden mâni‘a olan karînenin 

vücûdu takdîrde eğer ma‘nâ-yı mevzû‘ün-leh mehcûr olmazsa mecâz ve 

mehcûr olursa menkûldür. Ve eğer isti‘mâli ma‘neyeyn beyninde alâka-

dan için olmazsa bu da “lâ an kasdin” isti‘mâli hînde galat ve bi-kasdin 

olursa mürteceldir. Mürtecel lügatte bilâ-fikr tekellüm ma‘nâsına irticâl-

den müştakdır. [60]

[Müfredin Cüz’î-i Hakîkî ve Küllîye Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh 

א  ئ כ ا   אس إ ا ا إن  ذ א ه ا   وכ  

و  اده  אوت  أ ن   ، אرات، وإ  כ אء ا ه כ ، أو  א כ א  א؛ إ
اده،  אوت  أ אن ا ا ، כא ا ، وإ  ככא، כא وا أو أو  

אت ا وات وا כ  ا כ ا ا أن   אف، و و ارض وا אوت  ا א ا وإ
[Bu üçünden her biri belli bir anlama kıyâsla; eğer bu ma‘nâ teşahhus ederse/

şahsa has olursa buna hakîkî-yi cüz’î ismi verilir. Bu da ya Zeyd gibi alem/özel 

isimdir ya da işaret isimleri gibi alem/özel ismin dışında başka bir şeydir. Böy-

le olmadığında; eğer fertleri arasında öncelik veya evleviyyet (daha layık olmak) 

bakımından farklılaşma olursa müşekkek (dereceli anlamdaş) ismi verilir. Beyaz 

ve kırmızı gibi. Eğer fertleri arasında farklılaşma yok ise mütevâtı‘dır (eşit anlam-

lıdır). Fertleri arasında fark olmayan insan lafzı gibi. Mütevâtı‘daki farklılaşma 

38 Eğer ma‘neyeyn ya‘nî ma‘nâ-yı mevzû‘ün-leh ve ma‘nâ-yı gayr-ı mevzû‘ün-leh beyninde vücûd-i alâ-

kadan nâşi isti‘mâl olunup manâ-yı mevzû‘ün-lehde lafzın isti‘mâli mehcûr ve metrûk olursa menkûl-

dür. Mehcûr olmadığı sûrette mevzû‘ün-lehinin cevâz-ı irâdesiyle berâber müsta‘mel olduğu halde 

kinâyedir ve mevzû‘ün-lehini irâdeden mâni‘a olan karînenin vücûdu takdîrinde mecâzdır. Ve eğer 

isti‘mâli ma‘neyeyn beyninde alâka için olmazsa “lâ an kasdin” isti‘mâli hînde galat ve bi-kasdin olursa 

mürteceldir. (Abdulhamid)
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arazî özelliklerde ve sıfâtlarda olur. Bundan dolayı, hakiki mâhiyetler ile hakiki 

mâhiyetlerin parçalarında teşkik/derecelenme yoktur sözü meşhur olmuştur.]

 Ve işbu müşterek ve menkûl ve muhtas tesmiye kılınan aksâm-ı selâse-i 

müfredden her birerleri ma‘ânîsi beyninde mu‘ayyen olan ma‘nâya kıyâs ve 

nazar ile eğer o ma‘nâ müteşahhas olur ya‘nî hâricde efrâd-ı kesîre beynin-

de iştirâki aklen mümteni‘ olursa bu kısm-ı müfrede mantıkıyyûn indinde 

cüzʼî-i hakîkî tesmiye edilmiştir. Hakîkî ile takyîdi izâfîden ihtirâz olup 

bu da taht-ı e‘ammda bulunan ehassdır ki meselâ hayevâna nisbetle insân 

cüzʼî-i izâfîdir.

İşbu cüzʼî-i hakîkî de ya Zeyd lafzı gibi alem olur. Şöyle ki mücer-

red lafzından ma‘nâ-yı mu‘ayyeni zâhir olduğu sûrette alemdir. Zîrâ alem 

cemî‘-i müşahhisâtıyla bir şey’e mevzû‘ olmasıyla vaz‘ ve mevzû‘ün-lehi 

hâss olarak ma‘nânın ta‘yîn ve temyîzi cevher-i lafzındandır. Ve müşahhisât 

ile murâd a‘râz ve sıfât gibi emâre-i teşahhusdur. 

Veyâhûd cüzʼî-i hakîkî alemin gayrısı olur. Şöyle ki ma‘nâ-yı mu‘ay-

yeni lafzından zâhir olmayıp belki bir emr-i hâricî ile zâhir olur. Zîrâ ale-

min gayrıda ta‘ayyün cevher-i lafızdan müstefâd olmayıp belki ta‘ayyünü 

müfîd olan karîne-i hâriciyyedendir. Meselâ esma-i işârât bu kısımdan 

olup karînesi işâret-i hissiye ve meselâ mu‘arref bi’l-lâmda karîne harf-i 

ta‘rîfdir. Ve bu vechle mu‘ârifin alemden mâ ‘adâsında olan ta‘ayyünü hâ-

ricden müstefâd olmasından dolayı nev‘-i umûmdan hâli olmadığından 

yâ inde’s-sâmi‘ hâricden müte‘ayyen olan cüz’iyyâtında isti‘mâl olunmak 

şartıyla mefhûmât-ı küllîyeye mevzû‘dur deriz. Bu sûrette vaz‘ ve mev-

zû‘ün-lehleri âmm olmuş olur. Nitekim ba‘zıları bu sûrete zâhib olmuş-

lardır. Veyâhûd vaz‘a âlet olmak üzere emr-i küllî mülâhazasıyla cüz’iyyât-ı 

mezkûreye mevzû‘dur deriz. Bu sûrette vaz‘ı âmm ve mevzû‘ün-lehleri hâss 

olmuş olur. Meselâ “hazâ” lafzının vâzı‘ı kendine işâret olunan cemî‘ efrâ-

dı müfred müzekker müşarün ileyh mefhûm-i küllîsiyle mülâhaza ederek 

lafz-ı mezkûru işbu mefhûm-i küllînin tahtında dâhil olan efrâddan her 

birerlerine “alâ hidetin” vaz‘ eylemiştir. Nitekim mezheb-i muhtâr-ı mu-

hakkıkîn budur. El-hâsıl cüzʼî-i hakîkî envâ‘ından bulunan alemde ta‘yîn 

olunduğu ma‘nânın fehm ve teşahhusu nefs-i lafızdan olup alemin gayrı-

sında inzimâm karîne-i hâriciyye ile hâsıl ve bu vechle gerek alem ve gerek 

gayrısı ma‘nâ-yı mu‘ayyeni hâmildir.
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Ve eğer hâricde kesîrîn beyninde iştirâki aklen mümteni‘ olmayarak 

lafzdan ma‘nâ-yı mu‘ayyeni [61] teşahhus olunmazsa küllî olup hâricde 

aklen iştirâki tecvîz olunan kesîrîn lafzın “mâ sadaka aleyhi” olan efrâdı ol-

muş olur. Ve bu efrâd tahkîkî ve farazî olmaktan e‘ammdır. İmdi medlûl-i 

küllî olan ma‘nâ-yı mu‘ayyen her ne kadar nefsinde vâhid ise de efrâdı ev-

veliyyet veyâhûd evleviyyet cihetleriyle kâbil-i tefâvüt olup da efrâdından 

ba‘zısı ba‘zı âhardan evvel veyâhûd evlâdır denilmesi sahîh olursa küllîden 

bu kısma  küllî-i müşekkek tesmiye olur. Hâsılı müşekkek bir lafzdır ki 

delâlet ettiği mefhûmunda efrâdı evveliyyet veyâhûd evleviyyet cihetlerin-

den mütefâvite olması sahîh olur. Meselâ ahmer ve ebyaz lafzları ma‘nâ-

yı mu‘ayyene mevzû‘ olarak hâricde bu ma‘nâda müşterek olan efrâd-ı 

kesîre mevcûd olarak küllîdir. Ve bu efrâddan meselâ selc-i ebyazın âsarı 

âc-ı ebyâzdan ya‘nî fil kemiğinden ekser ve eşeddir. Evveliyyetten murâd 

ba‘zı ferdi ba‘zı âhara illet olması ve evleviyyetten maksûd şiddet ve za‘f 

gibi rüchânıdır. Temsîlde vücûd lafzı vâzıh olup şöyle ki efrâd-ı vücûddan 

 vücûd-i vâcib mûcid-i mümkinât olmasıyla vücûd-i mümkünden vücû-

diyyette akdemdir. Ve evleviyyet ciheti ise  vücûd-i vâcib için ne zâten ve 

ne zamânen sebk-i adem olmamasıyla vücûdiyyette vücûd-i mümkünden 

etemm ve imtinâ‘-ı zevâlinden nâşî esbettir. Ve  vücûd-i vâcib ayn-i zâtî 

olarak tasavvur-i infikâki mümteni‘ olmasıyla akvâdır. El-hâsıl müşekkek 

vücûh-i selâse üzere olup evvel evleviyyetledir ki bu da efrâdın evleviyyet 

ve adem-i evleviyyetle ihtilâflarıdır. Ve sânî evveliyyette olup bu da ma‘nâ-

nın ba‘zı efrâdda husûlü ba‘z-ı âharında husûlünden mukaddem olarak 

takaddüm ve te’ehhurda tefâvütleridir. Ve sâlis şiddet ve za‘afda olup bu 

da ba‘z-ı efrâdda husûl-i ma‘nâ ba‘z-ı âharından eşedd ve akvâ olmasıdır. 

Ve bu kısm-ı küllîye müşekkek ıtlâkı lafz-ı müşekkekin efrâdı üzere hîn-i 

ıtlâkında asl-ı ma‘nâya nazaran mütevâtı’ ve beynel-efrâd meşhûd olan 

tefâvüte nazaran “ayn” gibi lafz-ı müşterek zan olunarak nâzırı şekde îkâ‘ 

etmesinden neş’et etmiştir.

Ve eğer efrâd-ı küllî yekdiğerinden evveliyyet ve evleviyyetten bir şey’ 

ile tefâvüt etmez ise  küllî-i mütevâtı’ tesmiye olunur. Şu münâsebetle ki 

efrâd mütevâtı’-i mütevâfıka olup ve tevâtu’ tevâfuk ma‘nâsınadır. Meselâ 

insân ve şems bu kısımdan olup efrâdı mütevâfıka olarak evvel efrâd-ı hâ-

riciyye ve sânî efrâd-ı zihniyyesi üzere sıdk-ı mefhûmları müsâvât üzeredir. 

Şöyle ki meselâ efrâd-ı insândan Zeyd insâniyyette Amr’dan ne akdem ve 
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ne evlâ olup bu mefhûmda kat‘ân tefâvüt ve yekdiğerinden bir farkları yok-

tur. Ve zâhiren meşhûd olan fark ve tefâvüt ancak a‘râz ve evsâfta olarak39 

meselâ vücûd-i Zeyd vücûd-i Amr’dan akdem ise de zât-ı Zeyd, zât-ı [62] 

Amr’dan akdem değildir. Ve zihinlere dolaşan takaddüm zamânî olup bu 

ise eczâ’-i zamâna râci‘ olarak gayr-ı mu‘teberdir. Ve bu sebebden nâşî zevât 

ve zâtiyâtta teşkîk olmadığı müştehir olmuştur. Ve işbu kelâm-ı müştehir-

de olan zevâttan murâd mâhiyât-ı hakîkiyye ve zâtiyattan murâd eczâ’-i 

mâhiyât-ı hakîkiyye olup mutlakan mâhiyât ve eczâ’sı ma‘nâsına değildir. 

Zîrâ avârız için dahi mâhiyât ve eczâ’ olmasıyla eğer ki zevât ve zâtiyât 

mutlakan mâhiyât ile eczâ’sı ma‘nâsına haml olunsa araziyyât ve eczâ’sın-

da dahi teşkîk olmamasını iktizâ edip halbuki bunlarda vücûd-i teşkîki 

kavm i‘tiraf etmişlerdir. Ve hâsıl-ı def‘ dâhik ve mâşi gibi mâhiyât araziy-

yât-ı hakîkî olmayıp belki bizim dahk ile meşyi mâhiyet-i insâniyye ile 

i‘tibâr etmemizden hâsıladır. Ve işbu mâhiyet-i insâniyyede kat‘â i‘tibâr ve 

medhalimiz yoktur. Bu sûrette dâhik ve mâşî mâhiyât-ı i‘tibâriyyeden olup 

ve insân mâhiyât-ı hakîkiyyeden olarak mâhiyât-ı i‘tibâriyyeden değildir. 

Zevât ve zâtiyâtta teşkîk olmadığından murâd ise mâhiyât-ı hakîkiyye ve 

eczâ’sında teşkîk olmadığını beyândır. İşte bu ma‘nâya haml ile kelâm-ı 

müştehir-i mezkûr su’âl-i mezkûrdan sâlim olup fakat humret ile beyâz 

mâhiyât-ı hakîkiyyeden iken ahmer ve ebyaz gibi  küllî-i müşekkek olma-

larıyla teveccüh eden su’âle medâr-ı indifâ‘ olmamasıyla zevât ve zâtiyâtı 

cevâhir ile zâtiyâtı ma‘nâsına haml etmişlerdir ki bu sûrette ma‘nâ cevâhir 

ve zâtiyâtında teşkîk olmayıp belki teşkîk-i a‘râz ve zâtiyâtında mevcûddur 

demek olmasıyla a’râzdan olan humret ve beyâzın müşekkek olmalarıyla 

kelâm-ı mezkûr üzere su’âl teveccüh etmez.

Kâle Rahimehullâh

כ د وا א ا ا א   ، כ د أو  א  א إ وا أن ا أ

[Bil ki: Lafız gibi ma‘nâ da ya müfred ya da mürekkebdir. Müfred ve mürek-

keb ma‘nâ, müfred ve mürekkeb lafzın anlamlarıdır.]

 Ve ma‘lûm ola ki lafz müfred ve mürekkebe münkasim olarak ba‘zısı 

müfred ve ba‘zısı mürekkeb olduğu gibi ma‘nâ dahi işbu iki kısma münka-

sim olarak ba‘zısı müfred ve ba‘zısı mürekkebdir. Ve işbu  ma‘nâ-yı müfred 

39 Ya‘nî zât-ı Zeyd zât-ı Amr’dan akdem değildir ki ikisinin dahi zât ve mâhiyeti hayevân-ı nâtıkdan 

ibârettir. Vücûdları beyninde olan takaddüm ve te’ehhur ise zamânî olup eczâ’-i zamâna râci‘ olduğu 

cihetle gayr-ı mu‘teberdir. (Abdulhamid)
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lafz-ı müfredin ve  ma‘nâ-yı mürekkeb lafz-ı mürekkebin ma‘nâsı olarak 

hâsılı çok kere esmâ-i elfâz ma‘ânîsi üzere ve bi’l-aks esmâ-i ma‘ânî elfâzı 

üzere ıtlâk olunur. Ve bu beyândan ma‘lûm olur ki ma‘nâ-yı müfredden 

murâd cüz’î olmayan ma‘nâ-yı basît ve ma‘nâ-yı mürekkebden murâd ken-

disi için cüzʼ olan  ma‘nâ-yı mürekkeb olmayıp belki ma‘nâ-yı müfredden 

murâd lafzı müfred olan ve ma‘nâ-yı mürekkebden murâd lafzı mürekkeb 

olandır. İmdi ifrâd ve terkîb asâleten sıfât-ı elfâz olup bunlarla ma‘nâyı 

tavsîf tebe‘iyyetledir.40 [63]

40 İfrâd ve terkîb a‘ref-i menâtıkada aksâm-ı sâ’irenin aksine olarak asâleten sıfât-ı elfâz olup ma‘nâyı 

bunlar ile (Sehv ve savab cetvelinde “bunlar ile” şeklinde düzeltilmiştir.) tavsîf tebe‘iyyetledir. Nitekim 

Şerîf-i muhakkık  Hâşiye-i  Sugrâ’da tasrîh ve  Hâşiye-i Şerh-i Fenârî’de Mevlânâ Ahmed-i müdakkik tav-

zîh eyleyip ifrâd ve terkîb inde’l-mantıkıyyîn lafzın sıfâtları ve inde’n-nuhât ma‘nânın sıfâtları olduğu 

Şeyh Razî’den dahi nakl olunmakla artık bunun hilâfını tevehhüm eylemeye mecâl-i sahîh kalmamış-

tır. (Abdulhamid)
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[BİRİNCİ BÂB: MÜFRED MÂNÂLAR]

Kâle Rahimehullâh

دة א ا ول؛  ا אب ا  ا
[Birinci Bölüm: Müfred Ma‘nâlar Hakkındadır.] 

Musannif-i merhûm bu kitâbı bir mukaddime ve ebvâb-ı hamse ve bir 

hâtime üzere tertîb ederek mukaddimede ahvâl-i elfâzı îrâd eylediği gibi 

bâb-ı evvelde ma‘ânî-i müfredeyi ve bâb-ı sânîde kavl-i şârihi ve bâb-ı sâ-

lisde kazâya ve ahkâmını ve bâb-ı râbi‘de suver-i edille ve hüceci ve bâb-ı 

hâmisde mevâdd-ı edilleyi ve hâtimede ulûmun mevzû‘ât ve gâyâtıyla 

mesâ’iline dâ’ir ba‘zı teferru‘âtı derc ve ityân eylemiştir. Çünkü bu fenn-i 

celîl-i mantık mechûle îsâl için  tasavvurât ve tasdîkâttan bâhis olmasıyla 

mebâhisinin bir takımı  tasavvurât ve bir takımı tasdîkâta aittir. Ve işbu 

 tasavvurât ve tasdîkâtın mebâdî ve makâsıdı ciheteyniyle dört kısma mün-

kasim olup fakat âtide ma‘lûm olacağı vechle tasavvurâtın cümlesi ne key-

fiyyette olursa olsun bir şey’ için bi-vechin mâ tasavvura mü’eddî olacağı 

cihetle tasavvurâttan bahs ancak mevâddından olup bu da ya bir şey’ için 

tasavvurun mâya îsâl haysiyyetinden olarak bâb-ı evvel bundan ibâret olup 

İsâgûcî ta‘bîr ettikleri budur ki külliyyât-ı hamsdır. Veyâhûd mevâdd-ı ta-

savvurâttan bahs bir şey’ için tasavvur-ı matlûba i‘sâli haysiyyetinden ola-

rak bâb-ı sânî bundan ibâret olup kavl-i şârih ta‘bîr olunur. Ve  tasdîkât 

ne keyfiyyette olursa olsun  tasavvurât gibi tasdîkun mâya mûsıl olamayıp 

belki  tasdîkât için sûret-i fikriyyenin lüzûmundan nâşî mevâddıyla berâber 

sûretlerinden dahi bahse ihtiyâc görünmesiyle üç kısma taksîm olunmuş-

tur. Şöyle ki tasdîkun mâya mûsıla olacak efkârda mûcib-i nef‘ ve fevâ’id 

olmasından dolayı mevâddan bahse mess-i ihtiyâca mebnî bahs-i kazâya 

ve ahkâmı bâb-ı sâlisde îrâd edilmiştir. Ve tasdîkun mâya mûsıla olması 

haysiyyetinden suver-i akîseden bahse lüzûm görünmesiyle bâb-ı râbi‘ olan 

bâb-ı hücec ve edille bu mebâhisi şâmildir. Ve tasdîk-i matlûba mûsıla ol-

ması haysiyyetinden suver-i akîseden bahs olunmasının ehemmiyeti cihe-

tiyle bâb-ı hâmis olan bâb-ı sınâ‘ât-ı hams bu mebâhisi kâfildir.

İmdi bâb-ı evvelde zikr ve îrâd olunacak ma‘ânî-i müfrede ile murâd bir 

şey’in bi-vechin tasavvuruna mûsıla olması haysiyyetinden mefhûmât-ı ta-

savvuriyyedir. Ve bu bâb fusûl-ı hamseye taksîm olunarak evvel fasl-ı küllî 

ve cüz’î ve sânî fasl-ı zâtî ve arazî ve sâlis fasl-ı  külliyyât-ı hams ve râbi‘ fasl-ı 

aksâm-ı zâtiyyât ve hâmis fasl-ı aksâm-ı araziyyâttır.
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[1. FASIL: KÜLLÎ VE CÜZʼÎ]

Kâle Rahimehullâh

א  א رة     כ   ئא   ذ ؛ إذا   ئ כ وا    ا

م م و ه ا  ، و  ا   כ   ذ
[Fasıl: Küllî ve Cüz’î; Bir şey öğrendiğinde o şeyden zihninde bir sûret oluşur. 

Bu sûret, zihninin husûsiyyetiyle kâ’im olması cihetiyle ilimdir. Bu cihetten sarf-ı 

nazar edilirse ma‘lûm ve mefhûmdur.] 

Bu bahs küllî ve cüz’înin tahkîk-i ma‘ânî ve aksâmında bâb-ı evvelden 

bir cüzʼ-i mefsûldür. Hafî olmasın ki fenn-i mantıkda îrâd-ı cüz’î bi’l-asâle 

olmayıp belki maksûdün-bizzât olan bahs-i küllînin medâr-ı istikşâf ve te-

timmesi olmak üzere bi’t-teb‘dir. Şeyh  Şifâ’da [64] demiştir ki “Biz cüz’iyyâta 

nazarla meşgûl olmayız. Zîrâ cüz’iyyât gayr-ı mahsûre olmasıyla hasr ve zabtı 

mümkün olmayıp ahvâli dahi vetîre-i vâhide üzere sâbite olmayarak belki 

mütegayyir ve binâ’enaleyh vâkı‘a mutâbık olacak sûrette ma‘rifeti müte‘az-

zirdir. Ve cüz’iyyâtı ma‘rifet bizim için bir gûne kemâlât-ı hikemiyyeyi müfîd 

değildir.” Hâsılı mantıkda olan mebâhis-i maksûde bizzât ilm-i kâsib ve 

müktesibe müte‘allik olup cüz’î ise ne tasavvur ve ne tasdîke îsâlde mûcib-i 

nef‘ olmayarak tarîk-ı husûlü havâss-ı zâhire ve bâtına ile olmasıyla ta‘alluku 

garazdan ârîdir. Ma‘lûm olsun ki insân için bir kuvve-i müdrike mevcûd-

dur ki zâhirde mir’âtın nazîri olarak bu kuvvede suver-i eşyâ’ müntaba‘ ve 

müntakaş olur. Lâkin mir’âtta hâsıl olan yalnız suver-i mahsûsât ve kuvve-i 

mezkûrede hâsıl olan suver-i mahsûsât ve ma‘kûlattır. Mahsûs ile murâd 

ehad-i  havâss-ı hams-ı zâhire ile müdrek olan şey’dir. Ve  havâss-ı hams-ı zâ-

hire bâsıra ve sâmi‘a ve şâmme ve zâ’ike ve lâmiseden ibârettir. Ve ma‘kûlât 

işbu havâss-ı zâhirenin gayrısıyla idrâk olunan ma‘ânîdir ve müdrekât-ı insân 

üç kısm olup evvel külliyyât ile hükm-i külliyyâtta olarak avârız-ı mâddiy-

yeden mücerrede olan cüz’iyyâttır. Ve sânî cüz’iyyât-ı mâddiye olup ehad-i 

 havâss-ı hams-ı zâhire ile mahsûsa olan suverdir. Ve sâlis suver-i mahsûsa-i 

mezkûreden müntezi‘a olan ma‘ânî-i cüz’iyyedir. Ve mezheb-i muhakkikîn-

de bunların cümlesini müdrik nefs-i nâtıka olup kuvâ âlât-ı idrâktir. Ve akl 

aynıyla nefs-i nâtıka veyâhûd nefs-i nâtıka ile bizzât müttehide ve bi’l-i‘tibâr 

mütegâyire olmak üzere nefs-i nâtıkada olan kuvvedir. Ve bu kuvveye kuv-

ve-i âkıle denilir. Ve kuvveden murâd mebde’-i fi‘l veyâhûd infi‘âldir. Ve bu 

kuvve-i müdrike-i insâniyeye zihn tesmiye olunur.
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İmdi bir şey’i idrâk edip ma‘lûmun olduğu hînde bu şeyden zihninde 

bir sûret hâsıl olur ki işte bu sûret-i hâsıla husûsiyyet-i zihninle kıyâmı 

ya‘nî zihinde husûlü haysiyyetinden ilm ve zihn ile kıyâmı haysiyyetinden 

kat‘-ı nazar olunursa ma‘lûm ve mefhûmdur. Hâsılı sûret-i hâsılaya zihn ile 

kıyâmı haysiyyetinden ilm ve bu haysiyyetten kat‘-ı nazarla o şey’in zâtı ve 

hakîkati olduğu haysiyyetinden ma‘lûm ve mefhûm ıtlâk olunur.41 Çünkü 

bir şey’i idrâkden [65] inde’l-akl hâsıla olan sûret o şey’in şebhi veyâ nefsi 

olmak ciheteyninde ihtilâf olunarak muhakkikûn nefsi olmasını ihtiyâr ile 

sûret-i hâsıla sûreti olduğu şey’ ile bizzât müttehide ve bi’l-i‘tibâr mütegâ-

yire olduğuna ve hâsılı suver-i hâsıla kendiyle ma‘lûm olan42 umûra mâ-

hiyette müsâviye olup ve belki akılda olması haysiyyetinden ma‘lûmâtın 

mâhiyâtı olmasına kâ’il olmuşlardır. Fakat zihinde olan vücûdu  vücûd-i 

zıllî ve hâricde olan vücûdu  vücûd-i aslî olarak bu sûrette eşyâ’ için harîcî 

ve zihnî olmak üzere iki vücûd olup mevcûd-ı vâhid olur. Ve bu beyân 

mevcûdât-ı hâriciyyede cârî olup hâricde vücûdu olmayan ma‘ânîde iki 

vücûd dahi zihinde mu‘teberdir. Şöyle ki ma‘ânî bi-suverihâ zihinde husû-

lü haysiyyetinden ulûm ve bi-zevâtihâ zihinde vücûdları haysiyyetinden 

ma‘lûmâttır.

Bir de hafî olmasın ki mefhûm ma‘nâdan e‘amm olarak mefhûm için 

elfaz-ı mevzû‘a olup olmaması gayr-ı mu‘teberdir. Ve bu cihetle ma‘lûma 

mürâdif olmasıyla musannif-i merhûm ma‘lûm üzerine atf eylemiştir. Ve 

ma‘nâda vaz‘-ı lafz mu‘teber olup fakat ba‘zen lafz ile kasda salâhiyeti i‘tibâ-

riyle mefhûm gibi mücerred sûret-i zihniyyeye dahi ıtlâkı cârîdir.

41 Musannif-i merhûm bu kelâm ile  Hâşiye-i Şerh-i Akâ’id-i Adudiye’de îrâd eylediği tahkîke işâret eyle-

miştir. Hâşiye-i mezkûrede buyurmuşlardır ki “beyne‘l-ulemâ meşhûr olan budur ki ma‘lûm meselâ 

vücûd-i hâricîsi i‘tibâriyle Zeyd gibi emr-i hâricîden ibâret olup sûret-i akliyye değildir”. Lâkin bu 

kelâm tahkîk-i hakîk olmadığı zâhirdir. Zîrâ ba‘zı kere ilm ankâ gibi hâricde  ma‘dûm olana dahi ta‘al-

luk eder. Pes ma‘lûm emr-i hâricîden ibâret olsa ma‘lûma ta‘alluk eylemeyen ilm ilm-i bilâ-ma‘lûm 

olur. Bu ise ehad-i mütedâ’ifeyn olan âlimiyyetin âharsız ya‘nî ma‘lûmiyetsiz tahakkukunu müstelzim 

olduğu cihetle bâtıldır. Belki ma‘lûm tahkîkde ilm gibi sûret-i akliyyedir. Lâkin sûret-i akliyye-i mut-

laka zihn ile kıyâmı i‘tibâriyle mutlak ilm ve Zeyd’in zihinle kıyâmı i‘tibâriyle ilm-i Zeyd ve Amr’ın 

zihniyle kıyâmı i‘tibâriyle ilm-i Amr’dır. Ve hâkezâ ve zihn ile kıyâmından ma‘a kat‘-ı -nazar ma‘lûm-

dur. Pes ilm ve ma‘lûm bizzât müttehid ve i‘tibâreyn-i mezkûreyn ile muhteliflerdir. Yoksa meşhûr ol-

duğu vechle ihtilâfları vücûd-i zihnî ve  vücûd-i hâricî i‘tibâriyle değildir. Ve tahkîk-i mezkûre Şeyheyn 

ya‘nî İbn Sinâ ve  Şihâb-ı Sühreverdî dahi zâhib olmuşlardır. (Abdulhamid)

42 Sehv ve savab cetvelinde “ma‘lûm olan” olarak düzeltilmiştir.
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[Küllînin Kısımları]

Kâle Rahimehullâh 

אرج  ا כ   אده   ا ا  ز  إن   ذا  إ  ا  د  م  ا כ 
א  אري  כ ا אرج כ ده  ا اء ا  כ  . وإ  ئ ئ  כ ا  
ه  אع  אء أو و وا   ا כ و  כא א أو أ א  ء و כ وا
أو   אر  ا כ  כ כא ر  د  و  أو  כא  כא  إ أو   د  ا ا  כ

אن ر כא
[Bu mefhûmun sadece zâtına bakarak; akıl, hariçte çoklukla ittihâtı mümkün 

görmüyor ise hakîkî cüz’îdir. Görülen Zeyd gibi. Aksi halde (eğer akıl, hariçte 

çoklukla ittihadını mümkün görüyor ise) küllîdir; ister hariçte bir ferdinin bulun-

ması imkansız olsun, tıpkı “Bârî Teâlâ’nın ortağı” ve “şey olmayan” gibi ki bu, 

farazî küllî diye isimlendirilir; ister hariçte ferdinin bulunması mümkün olsa da 

hiç bir ferdi bulunmayan olsun, tıpkı “Ankâ” gibi; ister sadece tek bir ferdi var ol-

sun ve başkasının varlığı imkansız olsun, tıpkı “Vâcibü’l- Vücûd (Zorunlu Varlık)” 

gibi; isterse kendisinden başkasının var olması mümkün olmakla birlikte sadece 

tek bir ferdi bulunsun, tıpkı “Güneş” gibi; isterse de belirli sayıda birden çok ferdi 

bulunsun, tıpkı “hareketli yıldızlar” (gezegenler) gibi, veyâhut belirsiz sayıda pek 

çok ferdi bulunsun, tıpkı “insan” gibi.]

 İmdi akılda hâsıl olan işbu mefhûm-i müfred iki kısma münkasim 

olarak biri cüz’î ve diğeri küllîdir. Şöyle ki eğer akl mücerred zâtına nazaran 

hâricde kesîrîn ile ittihâd ve mutâbakatını tecvîz etmezse cüzʼî-i hakîkî-

dir. Ve mücerred zâtına nazardan murâd mefhûmun zâtından hârice olan 

cemî‘ umûrdan kat‘-ı nazarla yalnız zâtına nazaran adem-i tecvîz-i ittihâ-

dıdır. Ve bu kayda sebeb çünkü bu taksîmde mu‘teber olan mefhûmâtın 

fî-nefsihâ hâli ya‘nî nefsü’l-emrde imtinâ‘ ve adem-i imtinâ‘-ı ittihâdı ol-

mayıp belki mu‘teber olan mefhûmâtın akılda olan hâlidir. Kesret ba‘zen 

vahdet ve ba‘zen kıllete mukâbil olarak müsta‘mel olup bu makâmda her 

iki sûrete kâbil-i tevfîktir. 

Kesîrîn ile adem-i tecvîz-i ittihâddan murâd beyân olunacağı vechle 

mefhûmun kesîrîn üzere îcâben ve müvâta’eten haml ve sıdkın adem-i 

cevâzıdır. Ve ba‘zıların vukû‘-ı şirketten men‘-i tasavvuruyla murâdları da-

hi akılda kesîrîn üzere imtinâ‘ farz-ı sıdkî olup maksûd aklın takdîr ve 

i‘tibârı olmayarak belki yine îcâben hamlinin imtinâ‘-ı tecvîzidir. Ve hâsılı 

ta‘rîf-i küllî ve cüz’îde ıstılâh ve ibârât ehl-i fende deverân eden ittihâd [66] 
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ve mutâbakat ve vukû‘-ı şirket ve farz-ı sıdk ta‘bîrâtı bütün haml-i bi’l-îcâb 

ma‘nâsına bir garazı hâkîdir.

Meselâ mer’î ve müşâhed olan Zeyd’in mefhûmu ya‘nî hîn-i rü’yette 

sûret-i hâsılâsı cüz’î olup hâricde kesîrîn ile sıdk ve ittihâdını akl istihâle 

eder. Zîrâ ma‘nâsı hâze’l-insân ya‘nî kendine işâret olunan zâtın mefhûmu 

olmasıyla akl için bu mefhûm ve bu hüvviyetin Amr ve Bekr gibi kesîrîne 

sıdk ve ittihâdını ve bunlar üzere hamlini tecvîz etmek müstahîldir. 

Çünkü43 mefhûm-i Zeyd zât-ı ma‘al-müşahhisâttır ki müşahhisât ve 

mu‘ayyenâtıyla berâber mâhiyet-i insân olup bu müşahhisât ile Amr ve 

Bekr ve sâ’ir efrâd-ı insâniyeden kesb-i imtiyâz ve ta‘ayyün etmesiyle akl bu 

mefhûmun kesîrîn ile ittihâdını tecvîzden ibâ ve imtinâ‘ eyler. Müşahhisât 

hâriciyye ve zihniyyeden e‘âmmdır ki sevâd ve beyâz ve tûl ve kasr emsâli 

havâss-ı zâhire ile müdrek olan suver-i müşahhisât-ı hâriciyye ve ilm ve 

hilm ve gazab emsâli vehm vesâtatıyla idrâk olunan ma‘ânî-i cüz’iyye mü-

şahhisât-ı zihniyyedir. 

Ve eğer akl mefhûmun hâricde kesîrîn ile ittihâd ve mutâbakatını te-

cvîz eder ise küllîdir. Bu da hâricde ferdi mümteni‘ olmaktan veyâhûd 

mümkün ise de mevcûd olmamaktan ve mevcûd ise de âharın imtinâ‘ veya 

adem-i imtinâ‘ıyla berâber vâhid veyâhûd vâhidden ekserde münhasır veya 

gayr-ı münhasır olmaktan e‘amm olmasıyla bu i‘tibârât ile küllü aksâm-ı 

sitteye münkasimdir. Hâsılı zikri mürûr ettiği vechle menât-i külliyyet ve 

cüz’iyyet  vücûd-i aklî olarak hâricde vücûd-i efrâdının imkân ve imtinâ‘ı 

mefhûmundan hâric olmasıyla mücerred nefs-i mefhûma nazaran akl 

küllînin kesîrîn ile ittihâdını tecvîz edebileceği misüllü  vücûd-i hâricî nis-

betinde dahi efrâdının imkân ve imtinâ‘a inkisâmı tahakkuk eyler. Lâkin 

cüz’îde nefs-i mefhûm cevâz-ı ittihaddan âbîdir.

Küllîden kısm-ı evvel hâricde ferdi mümteni‘ olan mefhûm-i küllîdir 

ki bu kısma küllî-i farazî tesmiye kılınır. Zîrâ bu küllînin ittihâdı mefrûz 

olan efrâdından hiçbir şey’in ne hâricde ve ne zihinde vücûdu mevcûd 

ve mümkün olmayıp yalnız farz ve tecvîz-i aklîden ibârettir. İmdi küllî-i 

farazî eşyâ’-i hâriciyye ve zihniyyeden bir şey’ üzere fî-nefsi’l-emr sıdkı câ’iz 

olmayan küllîdir.

43 Mefhûm-i Zeyd tahkîkde müşahhisâtın ma‘rûzu olan zâttır. Ma‘rûzu olduğu haysiyyetten ve meşhûrda 

zât ma‘al-müşahhisâttır ki müşahhisât ve mu‘ayyenât ile berâber mâhiyet-i insândır. Tahkîke göre vü-

cûd-i hâss ve meşhûra göre müşahhisât ile Amr ve Bekr ve sâ’ir efrâd-ı insâniyeden temeyyüz eder. (Abd)
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Meselâ şerîk-i bârî ve “lâ-şey’” işbu küllî’-i farazîden olup zîrâ şerîk-i bârî 

mefhûmunun sâdık olacağı bir şey’in hâricde ve zihinde vücûdu mümte-

ni‘dir. “Lâ-şey” dahi böyle olup [67] her bir şey’ fi’l-vâki‘ şey’ olduğunu 

mülâhaza sebebiyle inde’l-akl lâ-şey’ mefhûmunun eşyâ’dan bir şey’ üzere im-

tinâ‘-ı sıdkı ma‘lûmdur. Çünkü her bir şey’ sıhhat-i ilm ve ihbâr ile muttasıf 

olup şey’iyyet ise bundan ibâret olmasıyla hâricde ve zihinde olan her bir şey, 

şey’ olarak lâ-şey’in nakîzı olan şey’in bu vechle nefsü’l-emrde her bir mev-

cûd-i zihnî ve hâricîye şümûlünden nâşî “lâ-şey’” mefhûmunun ittihâd ve 

iştirâkine sâlih bir ferdin vücûdu müstehîldir. Lâkin her bir şey’in şey’ olması 

“lâ-şey’” mefhûmundan hâric olmasıyla işbu gûnden ya‘nî her bir şey, şey’ 

olarak bu vechle lâ-şey’in şümûl-i nakîzından kat‘-ı nazar kılındığı sûrette 

akl mücerred “la-şey’” mefhûmuna nazaran kesîrîn üzere sıdkını tecvîz eder.

Küllîden kısm-ı sânî hâricde ferdi olmak mümkün ise de mevcûd ol-

mayandır. Meselâ mefhûm-i ankâ bu kısımdan olup hâricde imkân-ı vücû-

duyla berâber bu mefhûmun sıdk ve iştirâkine sâlih bir tayr mevcûd değil-

dir. Lâkin akl hâl-i nefsü’l-emrîsinden kat‘-ı nazarla mücerred mefhûmuna 

nazarân hâricde efrâd-ı kesîresi mevcûd olmasını tecvîz eder.

Küllîden kısm-ı sâlis hâricde ferdi mevcûd ise de vâhide münhasır ve 

mâ ‘adâsı mümteni‘ olan vâcibü’l-vücûd mefhûm-i şerîfi bu kısımdan olup 

bu mefhûmun burhân-ı tevhîdden kat‘-ı nazarla mücerred zâtına nazar 

olunduğu takdîrde farz-ı ta‘addüd-i efrâdı gayr-ı mümteni‘dir. Ve illâ zât-ı 

vâcibi ünvân-ı vâcibü’l-vücûd ile tasavvur eden her bir şahsın burhân-ı 

tevhîdden müstağnî olmasını iktizâ eder. Lâkin mefhûm-i vâcib burhân-ı 

tevhîdi mülâhaza ile berâber mülâhaza kılındığı hînde tecvîz-i ta‘addüdü 

müstehîl olur. Zîrâ vahdete husûl-i yakîn ile berâber tecvîz-i ta‘addüde me-

câl ve ihtimâl kalmaz.

Küllîden kısm-ı râbi‘ ferdi vâhide münhasır ve gayrısı gayr-ı mümteni‘ 

olandır. Meselâ mefhûm-i şems bu kısımdan olarak ferd-i mevcûdu vâhide 

münhasır ve fakat diğer efrâdının vücûdu dahi gayr-ı mümteni‘dir.

Küllîden kısm-ı hâmis hâricde efrâd-ı müte‘addidesi mevcûd ise de fa-

kat mahsûr olandır. Meselâ  kevkeb-i seyyâr mefhûmu bu kısımdan olarak 

 kevâkib-i seb‘a-i seyyârede münhasırdır. 

Küllîden kısm-ı sâdis aded-i mevcûd-ı efrâdı mahsûr olmayan küllîdir. 

Meselâ insân bu kısımdan olup efrâdı gayr-ı münhasırdır. Musannifin it-
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tihâd-ı ma‘a kesîrîni hâricde olmasıyla takyîdi meselâ Zeyd emsâli bir cüz’î-

yi bir cema‘at tasavvur ettikleri hînde bu cüz’î efrâd-ı küllîde dâhil olmak 

lâzım gelmesinden ihtirâza mebnîdir. Çünkü Zeyd’i bir cema‘at tasavvur 

ettiği sûrette her birerlerinin zihninde olan şey’ diğerlerinin zihninde olan 

kesîrîn ile müttehid olacağından  vücûd-i hâricî ile takyîd olunmasa küllîde 

dühûlünü mûcib olurdu. Küllî ve cüz’îyi mefhûmdan kısm edip aksâm-ı 

lafızdan kılmaması zîrâ örf-i mantıkıyyînde [68] külliyyet ve cüz’iyyet biz-

zât ma‘ânîde mu‘teber olup ba‘zen elfâza ıtlâkı mecâz olarak dâllin ism-i 

medlûl ile tesmiyesi kabîlinden bi’l-arazdır.

Ve ma‘lûm olsun ki cüz’î ve küllî zikr olunan ma‘nâlara ıtlâk olunarak 

cüz’î-i hakîkî ve  küllî-i hakîkî denildiği gibi taht-ı e‘ammda bulunan her 

bir ahassa dahi  cüz’î-i izâfi ve tahtında bir şey’ münderic olan her bir e‘am-

ma  küllî-i izâfi tesmiye olunur. Meselâ hayevâna nisbetle insân  cüz’î-i izâfi 

ve insâna nisbetle hayevân küllî-i îzâfi olarak cüz’î-i hakîkînin mukâbili 

 küllî-i hakîkî olduğu misüllü cüz’î-i izâfînin mukâbili küllî-i izâfidir. Ve bu 

beyân ile musannifin hakîkî ile sebeb-i takyîdi ma‘lûm olur.

Ve hafî olmasın ki külliyyet ve cüz’iyyetle tavsîfinde mefhûmun hakîka-

ten ve bi’l-fi‘l akılda husûlü lâzım gelip veyâhûd husûl hakîkî ve farazîden 

e‘amm olmasında ihtilâf olunarak ta‘mîmi tercîh edilmiştir. Ya‘nî kavl-i 

râcihde mu‘teber olan bi’l-fi‘l akılda hâsıl olsun veyâhûd olmasın sûretin 

akılda husûlü şânından olmasıdır. Bu sûrette bi’l-fi‘l akılda hâsıl olmayan 

mefhûmât dahi külliyyet ve cüz’iyyetle muttasıf olur.

Ve kezâlik hafî olmasın ki vaz‘ elfâz-ı ulûm olan suver-i zihniyyeye mi-

dir? Veyâhûd ma‘lûmât olan zevât-ı suvere midir? Bu iki cihetten her bi-

rine bir fırka zâhib olup fakat maksûdun bi’l-ifâde ma‘lûmât olarak lafzın 

isti‘mâli ma‘lûmâtta olduğunda ittifâk eyledikleri misüllü mûsıl-ı mechûl 

ma‘lûm olduğu cihetle külliyyet ve cüz’iyyetle mevsûf olan ma‘lûm olup 

ilm olmadığını dahi tasrîh ve beyân etmişlerdir.

Ve yine hafî olmasın ki ehl-i fennin cüz’iyyet ve külliyyette mefhûmâtın 

akılda olan hâlini i‘tibâr ile mefhûm-i vâcib ve şerîk-i bârî emsâlini ak-

sâm-ı külliyyeden add ederek mefhûmâtın hâl-i nefsü’l-emrîlerini i‘tibâr 

ile bunların “fî-enfüsihâ” imtinâ‘ ve kesîrîn ile adem-i ittihâdlarından nâşî 

cüz’iyyâtta idhâl etmemeleri maksûdları ba‘zı mefhûmât ile ba‘zısına ya‘nî 

mefhûmât-ı ma‘lûme vâsıtasıyla mechûlâta tavassul olup bu ise ancak 
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mefhûmâtın zihinde husûlü i‘tibâriyle hâsıl ve müyesser olabileceği cihetle 

ahvâl-i zihniyyeyi i‘tibâr-ı garazlarının taalluk ettiği şey’e enseb ve evfak 

olmasından neş’et eylemiştir. 

Ve yine hafî olmasın ki küllî ve cüz’înin müfredde i‘tibâriyle mürek-

kebde adem-i i‘tibârı mürekkebin44 küllî ve cüz’î olması ancak eczâ’sının 

külliyyet ve cüz’iyyeti i‘tibâriyle olmasından neş’et eylemiştir. Ve müfredde 

i‘tibârı mürekkebde dahi i‘tibârına gayr-ı münâfîdir.

[Muvâta’a ile Yüklem, İştikâk ile Yüklem]

Kâle Rahimehullâh

א   ق إ א، وا ة و  ا א  ئ כ   אد    ا כ ا  وذ

ض د ا ض إن   إ   ، أو  ا دة  אت  ئ ا إن כא ا ا
[Bu ittihad (birleşme), küllînin cüz’îlerine eşit olarak (muvâta’eten) yüklen-

mesi ve onlar üzerine doğrulanması manasıdır. Doğru olma ise ya cüz’îleri mev-

cut ise vâkıada ya da eğer mevcut değil de ancak salt varsayımda ise varsayımda 

gerçekleşir.] [69] 

Musannifin bu kavliyle murâdı efrâd-ı45 küllî neden ibâret olduğu-

nu bildirmektir ki hülâsâsı efrâd-ı küllî küllîye mensûb olarak küllînin 

bi’l-mütâva’a mahmûlün-aleyhi olan şey’ olup haml-i bi’l-iştikâk ile ham-

le muhtâc olan şeyler efrâd-ı küllîden gayr-ı ma‘dûddur. İmdi küllînin 

bi-tarîkı’l-müvâta’a cüz’iyyâtı üzere haml ve sıdkının hakîkati işbu ta‘rîf-i 

küllîde zikr olunan ittihâddan ibârettir.

Ve küllînin cüziyyâtı üzere sıdkı yâ vâki‘de olup bu da cüz’iyyâtının vâ-

ki‘de vücûdu takdîrde olur. Meselâ efrâd-ı insân olan Zeyd ve Amr ve Bekr 

ve sâ’irleri vâki‘de mevcûd olmasıyla işbu vâki‘de mevcûd olan efrâd üzere 

insânın haml ve sıdkı vâki‘dedir. Şöyle ki “Zeydün insânün” denilse vâ-

ki‘de sâdıktır. Veyâhûd sıdkı farz ve takdîrde olup bu da cüz’iyyâtı vâki‘de 

mevcûde olmayarak ancak farz ve takdîrde olduğu sûrette cereyân eder. 

Meselâ şerîk-i bârî vâki‘de gayr-ı mevcûd ve mücerred mefrûz olmasıyla bu 

mefhûm üzere mümteni‘in sıdkı farazdadır. Şöyle ki vâki‘de şerîk-i bârînin 

vücûdu mümteni‘ ise de mefrûziyeti cihetiyle bi-tarîki’l-farz “şerîkü’l-bârî 

mümteni‘un” denilmek sâdıktır.

44 Sehv ve savab cetvelinde “mürekkebin” olarak düzeltilmiştir.

45 Sehv ve savab cetvelinde “efrâd” olarak düzeltilmiştir.
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Haml-i muvâta‘adan murâd bir şey’in mevzû‘ üzere bi’l-hakîka mahmûl 

olmasıdır. Ve bi’l-hakîka hamlden murâd bilâ-vâsıta hamlidir ki iştikâk 

veyâ lafz-ı zû vâsıtasıyla haml olunmamasıdır. Meselâ “Zeydün insânün” 

kavlimizde Zeyd üzere mefhûm-i küllî insânın hamli bir şey’ vâsıtasıyla ol-

mayarak muvâta’aten mahmûldür. Ve meselâ Zeyd üzere ilm veyâ nutk ile 

hakîkaten haml olunamaz. Zîrâ Zeyd ne ilmin ve ne nutkun cüz’iyyâtın-

dan olup belki efrâd-ı ilmden olan Zeyd’in ilmi ve efrâd-ı nutukdan olan 

Zeyd’in nutkudur. Bu cihetle inde’l-îcâb yâ ilmden âlim ve nutukdan nâtık 

sîgalarını iştikâk veyâhûd “zû” lafzını zamm ve ilhâk ederek bunlardan biri 

vesâtatıyla tashîh-i haml edip “Zeydün âlimun ve nâtıkun” veyâhûd “Zey-

dün zû ilmin ve zû nutkin” denilir. Zîrâ mefhûm-i evvel “Zeydün zâtün 

mensûbün ile’l-ilmi ve’n-nutki” ve mefhûm-i sânî “Zeydün sâhibü’l-ilmi 

ve’n-nutki” olarak bu vechle vâsıta’-i iştikâk veyâ terkîbin husûlünden son-

ra bu haml haml-i muvâta’a olur. El-hâsıl ilm ve nutk meselâ Zeyd ve Amr 

ve Bekr’in ilm ve nutuklarına muvâta’aten haml olunarak “ilmü Zeydin 

ilmün” ve “nutku Zeydin nutkun” denilmek vâki‘ olmasıyla lafz-ı ilm ve 

nutk bunlara kıyâsen küllî olup efrâd-ı insâna kıyâsen küllî değildir. Fakat 

bunlardan âlim ve nâtık sîgaları iştikâk veyâhûd “zû” ile terkîb olundukları 

hînde efrâd-ı insâna kıyâs ile bi’l-muvâta’a tahakkuk-ı hamlden nâşî küllî 

olurlar. Dahk ve meşy ve emsâli dahi bunlara kıyâs olunur.

Ba‘zılar iştikâk ve “zû” ile olan hamlin ikisine dahi haml-i iştikâk ıtlâk edip 

[70] diğerleri ta‘bîr-i iştikâkı vâsıta’-i iştikâk ile olan hamle tahsîs ederek “zû” 

ile olan hamle haml-i terkîb tesmiye etmişlerdir. Ve Şeyh  Şifâ’da muvâta’a-

nın ta‘rîfinde olan mahmûl-i bi’l-hakîkayı ism-i vahdeyni46 mevzû‘una i‘tâ 

edecek mahmûl ma‘nâsıyla tefsîr ederek bilâ-vâsıta mahmûl olmaklığı i‘tibâr 

etmemiştir. Meselâ insân üzere hayevân ile haml olunsa mahmûl olan ha-

yevân insâna ismini i‘tâ edip “el-insânü hayevânün” denilir. Ve kezâlik res-

mini dahi i‘tâ ederek (رادة א ك  אس  אم  אن    ,İnsân, büyüyen] (ا

duyuyla algılayabilen ve iradesiyle hareket eden cisimdir.] denilir. Ve iştikâk 

ile olan mahmûl mevzû‘a nisbet olunan ma‘nâ demek olarak mevzû‘ için ism 

ve resminden bir şey’ i‘tâ etmez. Meselâ insâna nisbetle ilm-i insâna ismini 

i‘tâ ederek “el-insânü ‘ilmün” denilemez. Belki “âlim” ve “zû ilm” denilmek 

iktizâ eyler. Ve kezâlik haddini dahi i‘tâ ederek ( رة  ا ل ا אن   (ا
[İnsân, akılda bir sûretin oluşmasıdır.] denilmek sahîh olamaz.

46 Sehv ve savab cetvelinde “vahdeyni” olarak düzeltilmiştir.
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Kâle Rahimehullâh

اء  ل أول،  א    د אرج و   و اده  ا כ إن     ا

אت  ا אرج وا כ אء، أو  כ  ا אرد  אر وا אر  ، כא אرج  א  ا  
وج  אت،  ا ا ازم ا אء، وכ رة  ا ان، وا אن وا ،  ا אن ا ا

אن ل  א  ا    ، وإن   د  ر وا
[Sonra; küllî, fertlerin hariçte varlığının takdîriyle olsa bile hariçteki fertleri 

için sabit olursa; birinci ma’küldür. İster sıcaklığın ateş, soğukluğun su için sabit 

olması gibi yalnızca hariçte fertler için sabit olsun; ister “canlı” ve “insan” misali 

hariçte tahakkuk etmiş aynların (ferdlerin) zâtîleri gibi hariçte ve zihinde sabit ol-

sun, anka gibi hariçteki mukadder fertler için olsun veya çift olmaklığın dört için, 

tek olmaklığın üç için lazım gelmesi gibi zâtîlerin lâzimîleri için olsun fark etmez. 

Eğer küllî, fertler için sadece zihinde sabit olursa ikinci ma’küldür.] 

Musannifin bu kelâmından maksûd küllî ve cüz’înin ta‘rîfleriyle ba‘zı 

aksâm-ı küllîyi îrâddan sonra küllînin  ma‘kûl-ı evvel ve sânîye ve beyân-ı 

âtîden ma‘lûm olacağı vechle bu vâsıta ile küllîyi tabi‘î ve mantıkî ve aklî-

ye inkısâmına ta‘arruzdur. Şöyle ki küllî eğer bi-zâtihî hâricde efrâdı için 

sâbit olursa velev ki sübûtu efrâdının hâricde farz-ı sübûtuna binâ olunsa 

da küllîden bu kısm ma‘kûl-ı evveldir. Bu da ister efrâdı için yalnız hâric-

de sâbit olsun. Nitekim “nâr” için zât-ı harâret ve “mâ” için zât-ı bürûde-

tin sübûtu bu nev‘idendir. Zîrâ ba‘zen “nâr” ile berâber vasf-ı harâret ve 

“mâ” ile bürûdet tasavvur olunarak zihinde sûret-i harâret ve bürûdetin 

vücûdu derkâr ise de sübûttan murâd bizzât sübût olmasıyla eğer zihinde 

sâbit olmaları lâzım gelse zihnin hâr ve bârid olmasını iktizâ edeceğinden 

sübûtları yalnız hâricde olduğu mütehakkıkdır. Ve isterse efrâd için sübû-

tu hem hâric ve hem zihinde olsun nitekim insân ve hayevân gibi zâtiyât-ı 

a‘yân-ı muhakkike bu kabîldendir. Çünkü tabî‘at ya‘nî  hakîkat-i insân ki 

hayevân-ı nâtık mefhûmundan ibârettir, efrâd-ı muhakkikası olan Zeyd 

ve Amr için bi-zâtihî hâricde ve bunların mefhûmâtı için kezâlik zihin-

de sâbittir ve tabî‘at-ı hayevân ki eb‘âd-i selâseyi kâbil ve müteharrikun 

bi’l-irâde olan cevher-i nâmî-i hassâsdır. Bu dahi bi-zâtihî efrâd-ı muhak-

kikası olan meselâ Zeyd ve Amr ( س وذاك ا ا ا  Ve “bu at” ve “şu] (و

katır”.] için hâricde ve kezâlik bunların mefhûmâtı için zihinde sâbittir. 

Ve a‘yân-ı mukadderenin zâtiyâtı dahi bu vechle olup meselâ  hakîkat-i 

mefrûzâ-i ankâ efrâd-ı mukadderesi için [71] farz-ı vücûdunda hâricen 

ve zihnen bi-zâtihî sâbittir. Ve kezâlik erba‘a için zevciyyet ve selâse için 
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ferdiyyet gibi levâzım-ı zâtiyât dahi hâricen ve zihnen sâbit olan küllîden 

olarak zîrâ ister “erba‘atun” veyâ “selâsetun mine’n-nâsi” gibi hâricde ve 

zihinde mevcûd olsun, ve ister “selâsetu şümûsin” gibi yalnız zihinde 

mevcûd olsun erba‘a için zevciyyet ve selâse için ferdiyyet  bi-zâtihîmâ 

sâbitedir. Çünkü zevciyyet ve ferdiyyet harâret ve bürûdet gibi mahall-i 

ma‘rûzuna sârîye ya‘nî zihnin zevciyyet ve ferdiyyetini muktaziye olma-

dıkları cihetle her ne kadar zevciyyet ve ferdiyyetten zâhil olarak bunlar 

tasavvur edilmese dahi erba‘a ve selâse için  bi-zâtihîmâ zihinde urûzları 

mahall-i işkâl değildir.

Ve eğer küllî efrâdı için yalnız zihinde sâbit olursa bu küllî ma‘kûl-ı 

sânîdir. El-hâsıl  ma‘kûlât-ı sâniyye bir şey’e zihinde vücûdu hasebiyle 

ârız olan umûrdan ibârettir. Ya‘nî bu umûrun urûzunda vücûd-i zihnînin 

bi-husûsihî medhali vardır. Şöyle ki sevâd ve beyâz ve hareke ve sükûn gibi 

avârızın cisme urûzunda  vücûd-i hâricî için medhal olarak cismin bun-

larla ittisâfı ancak hâricde vücûdu hâlinde tahakkuk edebileceği misüllü 

vücûd-i zihnînin dahi işbu ma‘kûlât-ı sâniyyenin urûzunda bi-husûsihî 

medhali olarak urûzunu musahhıh olan vücûd-i zihnîdir. Meselâ külliyyet 

ve cüz’iyyet ve zâtiyyet ve araziyyet ve kezâlik cins ve fasl ve hadd ve kaziyye 

emsâli ma‘kûlât-ı sâniyyeden olup bunlarla bir mefhûmun ittisâfı ancak 

zihinde i‘tibâr-i husûlüyle hâsıl olur. Ve bu cihetten nâşî zihinde “el-ha-

yevânü külliyyün ve cinsün” denilip hâricde “hâzâ külliyyün” ve “hâzâ cin-

sün” denilecek bir şey’ bulunamaz. İşte  ma‘kûlât-ı sâniyye bundan ibâret 

olup ve ta‘rîfinde ityân eyledikleri (אرج א أ  ا אذي   ,Ma‘kûlât] (ا  

kendisine hariçte bir emrin karşılık düşmediği şey’dir.] ya‘nî “ ma‘kûlât-ı 

sâniyye hâricde kendine bir emr muhâzî olmayan ma‘kûlâttır” kavillerin-

den murâd dahi zikr ettiğimiz ma‘nâdır. Ve işbu ma‘kûlât-ı sâniyyenin 

ma‘rûzu ya‘nî zihinde ârız olduğu şey’ ma‘kûlât-ı ûlâdır. Meselâ zihinde 

külliyyetin ârız olacağı şey’ mefhûm-i hayevândır. Ma‘kûlât-ı sâniyyenin 

ta‘akkulu ma‘kûlât-ı ûlânın mertebe-i ta‘akkulundan müte’ahhir ve bun-

lara  ma‘kûl-ı evvel ve sânî ıtlâkı bu sebebe nâzırdır. Zîrâ meselâ ma‘nâ-

yı külliyyeti ta‘akkul ancak külliyyetin kendisi için urûzu i‘tibâr olunacak 

mefhûm-i hayevân gibi bir şey’in ta‘akkulundan sonra olabilir.  Ma‘nâ-yı 

cüz’iyyet dahi böyledir. Ve meşhûr olduğu üzere hâricde bulunan her bir 

şey’ cüz’îdir deyü47 şâyi‘ olan kelâmdan murâd akılda husûlü takdîrde cüz’î 

47 Sehv ve savab cetvelinde “deyü” olarak düzeltilmiştir.
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olacak haysiyyette bulunması olup ve illâ cüz’iyyet dahi avârız-ı zihniyye-

den olduğunda kelimât-ı kavm müttefikdir.

Ve hafî olmasın ki ma‘kûlât-ı ûlâ cüz’înin taht-ı küllîde indirâcı gibi 

ma‘kûlât-ı sâniyenin [72] tahtında mündericdir. Zîrâ meselâ mefhûm-i 

hayevân mefhûm-i cinsin tahtında ve mefhûm-i insân mefhûm-i nev‘de 

mündericdir. 48

[İkinci Ma‘kullerin Mantıkta Konu Edilene ve Edilmeyene 

Taksîmi-Küllînin Mantıkî, Tabî‘î ve Aklîye Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

א، و  א  אت، و כ א אرض  כ ا م ا ، כ א    ا  
א  א  ان  כ אن وا ،  ا و ، و אت ا ا כ ا إ ا
א  כ وا   ا  כ  ا ع   وا  ، ا ا  אت  כ ا إ  א 
 ، ان  م ا  . ان  א: ا ذا   . אت ا ا כ א إ ا א 
م ا  ، وכ ا ا ا כ . و ع ا   ، و م ا  و
א     ا  . و  א  ا ث  אت ا א  ا אس و وا

כ وا ا وا م ا م، כ כ כ وا   ا
[Bunun bir kısmı mantık ilminde ele alınır. Mâhiyete arız olan küllî mefhûmu 

gibi. Buna mantıkî küllî denir. Bu da beş mantıkî küllîye ayrılır. Küllî mefhûmun, 

insan ve canlı gibi arız olduğu şey tabîî küllî ismini alır. Bu da beş tabîî küllîye ay-

rılır. Tabîî ve mantıkî küllîlerden oluşan toplama ise aklî küllî denir. Bu da beş aklî 

küllîye ayrılır. “Canlı cinstir” dediğimizde; “canlı” mefhûmu tabîî küllîdir. “Cins” 

mefhûmu, mantıkî küllîdir. Bu iki mefhûmun toplamı, aklî küllîdir. Geri kalanlar 

da böyledir (mantık ilminde ele alınan ikinci makûllerdendir). Önerme, kıyâs ve 

mantık ilminde araştırma konusu yapılan diğer mefhûmlar da böyledir. İkinci 

maküllerin bir kısmı, Mantık ilminde ele alınmayıp felsefe ve kelâmda ele alınır. 

Vâcib/zorunlu, mümkün/olanaklı ve mümteni’/olanaksız mefhûmları gibi.]

 

48 Bu dahi hafî olmasın ki ma‘kûlât-ı sâniyyeden murâd derece-i ûlâda ta‘akkul olunanın mâ ‘adâsı 

demek olmakla derece-i sâniyye ve derece-i sâlise ve râbi‘a ve derecât-ı sâ’irede ta‘akkul olunan şeylere 

dahi şümûlü olmakla ma‘kûl-ı evvelin mâ ‘adâsına  ma‘kûl-ı sânî tesmiye olunmak üzere ıstılah olmuş-

tur. Her ne kadar bu ıstılâh ba‘zın indinde olup ba‘z-ı âharın indinde ise derece-i sâniyyeden sonra 

derece-i sâlisede ma‘kûl olana ma‘kûl-ı sâlis ve râbi‘ada ma‘kûl olana ma‘kûl-ı râbi‘ ve hâkezâ tesmiye 

etmek ıstılâh olduğunu Seyyid Şerîf  Hâşiye-i Tecrîd ve  Hâşiye-i Metâli’de tasrîh etmiştir. Meselâ ka-

ziyye  ma‘kûl-ı sânî olup fenn-i mantıkda kaziyyenin inkısâm ve tenâkuz ve in‘ikâsından bahs olunsa 

inkisâm ve tenâkuz ve in‘ikâs ma‘kûlât-ı sâlise olur. Ve mebâhis-i mantıkıyyede ehad-i mütenâkızayn 

ve ehad-i aksâma bir şey’le hükm olunsa şey’-i mezkûr ma‘kûl-ı râbi‘ olur ve hâkezâ. (Abd)
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İşbu mâkûl-ı sânîden ba‘zısı ilm-i mantıkda mebhûsün-anh olarak bu 

da mülâhaza-i tabâyi‘-i eşyâ’ya âlet kılınan ma‘kûlât-ı sâniyyedir ki hâsılı 

mechûle îsâlde medhal ve ta‘alluku olup ve ma‘kûlât-ı ûlâya muntabıka 

ve ahkâmı sâriye olacak haysiyyette vech-i küllî üzere me’hûze olanlarıdır. 

Çünkü meselâ insânın kâtib ve kâim ve kâ‘id olması gibi, ba‘zı ahvâlinde 

müstakil olmayıp belki bu ahvâl ile ittisâfı eşhâsı i‘tibâriyle olduğu ve küllî 

ve nev‘ ve âmm olması gibi kendine muhtas olarak eşhâsına sâri olmadı-

ğı misüllü işbu ahkâm ma‘kûlât-ı sâniyyeden dahi ba‘zısı tahtında olan 

ma‘kûlât-ı ûlâya sâriye ve meselâ avârız-ı zihniyyeden olması gibi ba‘zı ah-

kâmı dahi sârî olmayarak kendine muhtassadır.

Ve ilm-i mantıkda mebhûsün-anh olan  ma‘kûl-ı sânî meselâ salâhiyet-i 

iştirâk ile mâhiyâta ârız olan mefhûm-i küllî gibidir ki bu da ز ا א  ) 
אرج) אده  כ  ا -ya‘nî hâricde kesîrîn ile ittihâdını aklın tecvîz ey إ

lediği şey’ mefhûmundan ibârettir. İşte zihinde bi-zâtihâ müsbet olarak mâ-

hiyât işbu mefhûm-i küllînin efrâdıdır. Ve küllîden bu nev‘a  küllî-i mantıkî 

tesmiye kılınarak  külliyyât-ı hams-ı mantıkîye münkasim olan budur. Ve 

hâsılı işbu  küllî-i mantıkî mu‘teberât-ı mantıkıyyînden olup mesâ’il-i fende 

ünvân-ı mevzû‘ olan bu küllîdir. Ve  külliyyât-ı hams-ı mantıkî cins ve fasl ve 

nev‘ ve hâssa ve araz-ı âmmdır.

Ve işbu mefhûm-i küllînin ma‘rûzuna küllî-i tabî‘î tesmiye olunur. Me-

selâ insân ve hayevân gibi. [73] Ve küllîden bu kısma tabî‘î tesmiyesi tabâ-

yi‘den bir tabî‘at ya‘nî hakâyıkdan bir hakîkat olduğundan içindir. Ve işbu 

küllî-i tabî‘î külliyyât-ı hamse-i tâbi‘aya ya‘nî  cins-i tabî‘î ve  nev‘-i tabî‘î ve 

 fasl-ı tabî‘î ve hâssa-i tabî‘îye ve  araz-ı âmm-ı tabî‘îye münkasimdir.

Ve küllî-i tabî‘î ile küllî-i mantıkîden mürekkeb olan mecmû‘a yalnız 

akılda tahakkukundan nâşî  küllî-i aklî tesmiye olunarak  külliyyât-ı hams-ı 

aklîye münkasim olur.

Meselâ “el-hayevânü cinsün” kavlimizde işbu aksâm-ı selâse-i küllî 

mevcûd olarak evvel nefs-i mefhûm hayevân ve sânî hiçbir mâddeye işâ-

ret olunmaksızın nefs-i mefhûm cins ve sâlis bu ikisinden mürekkeb olan 

hayevân cinsdir. İmdi hayevân için olan cism-i nâmî-i hassâs-ı müteharrik 

bi’l-irâde mefhûmu  cins-i tabî‘î ve cins için olan  ل  כ  (כ 
( א  اب  אئ   א  [“Mâ hüve/o nedir?” sorusunun cevabında hakikat-

leri bakımından farklı olan birçok şeye söylenebilen küllîdir.] mefhûmu 
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 cins-i mantıkî ve hayevân ile cins mefhûmeyninin mecmu‘u cins-i aklîdir. 

Ve “el-insânü nev‘un” kavlimiz dahi bu vechle olup insân için olan ha-

yevân-ı nâtık mefhûmu  nev‘-i tabî‘î ve nev‘ için olan ل  כ  (כ 
( ا دون  د  א   [ Hakîkat bakımından değil de sayı bakımından 

farklı olan birçok şeye söylenebilen küllîdir.] mefhûmu  nev‘-i mantıkî ve 

mecmû‘-ı mefhûmeyn nev‘-i aklîdir. Ve “en-nâtıku faslun” [‘düşünen’ fa-

sıldır.] ve “el-mâşî”, arazun âmmun" [‘yürüyen’, genel arazdır.] ve “ed-dâ-

hiku hâssatun” [‘gülen’ hâssadır.] dahi bunlara mukayyes olup “Zeydün 

cüz’iyyün” [Zeyd cüz’îdir.] kavlimiz dahi böyledir. Şöyle ki mefhûm-i Zeyd 

 cüz’î-i tabî‘î ve mefhûm-i cüz’î,  cüz’î-i mantıkî ve mecmû‘-ı mefhûmeyn, 

cüz’î-i aklîdir. Ve bu makâmda cüz’î ile murâd  cüz’î-i mantıkî olup halbuki 

Zeyd ve Amr ve emsâli mevcûdât-ı hâriciyyeye sâdık olmasıyla bu sûrette 

 cüz’î-i mantıkî mâ‘kûl-ı sânî olmamak lâzım geleceği mahall-i iştibâh gö-

rünür ise de hakîkati böyle değildir. Zîrâ cüz’î-i hakîkînin sâdık olduğu 

bi‘tibâri’l-hâric nefs-i mevcûdât olmayıp belki mâ sadaka aleyhi sûret-i ak-

liyye-i mevcûdâttır. Çünkü Zeyd vücûd-i hâricîsi i‘tibâriyle ne küllî ve ne 

de cüz’î olup belki cüz’iyyeti vücûd-i zihnîsi i‘tibâriyledir. Şöyle ki mürûr 

ettiği üzere küllî ve cüz’î mevcûd-ı zihnînin kısmeyni olup bunların efrâdı 

fi’l-hakîka ancak meselâ Zeyd-i cüz’îye işâretle ( כ א  ا ا ا ) [Ortak 

olmaya engel olan şu şey.] emsâli mevcûdât zihniyye-i i‘tibâriyyedir. Ve bu 

bâbda mu‘teber olan efrâd işbu efrâd-ı i‘tibâriyye olup mutlakan efrâd de-

ğildir. Hâsılı külliyyet ve cüz’iyyet havâss-ı mefhûmât-ı zihniyyeden olarak 

hakîkaten ancak ma‘ânî üzere ve ba‘zen mecâz olarak meselâ lafz-ı insâna 

küllî denildiği gibi elfâz üzere ıtlâk olunup ma‘ânînin mâ sadaka aleyhi 

üzere aslâ ıtlâk olunmaz.

Ve işbu aksâm-ı selâse-i küllînin îzâh-ı tağâyüründe Seyyid Şerif bu-

yurmuştur ki hayevânın (رادة א ك  ا אس  ا א  ا אد  א  ا  (ا 
[Boyutlarda yer kaplayan, büyüyen, duyuyla algılayan ve kendi iradesiy-

le hareket eden bir cevher.] mefhûmu bir emirdir ki bu emre akılda bir 

hâlet-i i‘tibâriyye ârız olur. Ve işbu hâlet-i ârıziyye mefhûm-i mezkûrun 

kesîrîn ile şirketten mâni‘ olmamasıdır. Ve külliyyet tesmiye olunan bu ârız 

olarak bunun akılda [74] mâ‘rûz-ı mezkûra nisbeti hâricde sevbe ârız olan 

beyâzın sevbe nisbetine şebîhdir. İmdi beyâzdan sevb üzere bi’l-müvâta’a 

mahmûl olan ebyaz iştikâk olunduğu hînde üç şey’ hâsıl olur ki birisi, 

ma‘rûz olan sevb ve diğeri, ârız olan mefhûm-i ebyaz ve üçüncüsü, ma‘rûz 
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ile ârızdan mürekkeb olan mecmû‘dur. Kezâlik külliyyetten bi’l-muvâta’a 

hayevân üzere mahmûl olan küllî iştikâk olunduğu sûrette bunda dahi üç 

şey’ hâsıl olur ki evvel, mefhûm-i hayevân olan ma‘rûz ve sânî, mefhûm-i 

küllî olan ârız ve sâlis, ma‘rûz ile ârızdan mürekkeb olan mecmû‘dur. Ve 

nitekim mefhûm-i ebyaz ebyazın mefhûmu olduğu haysiyyetten mefhûm-i 

sevbin ne aynı ve ne cüz’ü olup belki sevb ve gayrısı üzere sâlih olarak 

mefhûm-i sevbden hâric olduğu misüllü mefhûm-i küllî dahi mefhûm-i 

hayevânın ne aynı ve ne de cüz’ü olup belki mefhûm-i hayevândan hâric ve 

hayevân ile sâ’ir kendine akılda külliyyet ârız olacak mefhûmât üzere haml 

olunmaklığa sâlihdir. Ve meselâ kaziyye için אدق  ّ אئ إ אل  ل  أن  ) 
 Kaziyye; kendisini dile getirenin bu söylediğinde doğru veya]  أو כאذب)

yanlış olduğunun söylenmesi sahîh olandır.] mefhûmuyla daha sâ’ir kıyâs 

ve emsâl-i ma‘lûmesi küllî-i49 mantıkî olarak fenn-i mantıkda kendisinden 

bahs olunan ma‘kûlât-ı sâniyyedendir. Zîrâ bu mefhûmât ancak zihinde 

mevcûd olarak hâricde hamle sâlih efrâdı gayr-ı mevcûddur. 

Ve ma‘kûlât-ı sâniyyeden ba‘zısı dahi garaz-ı fennin adem-i ta‘allukun-

dan nâşî mantıkda mebhûsün-anh olmayıp belki bunlardan ilm-i hikmet ve 

ilm-i kelâmda bahs olunur. Meselâ mefhûm-i vâcib ve mümkün ve mümte-

ni‘ ma‘kûlât-ı sâniyyeden olup fakat bunlardan bahs mechûlâta medâr-ı îsâl 

olamayacağı cihetle mantıkda mebhûsün-anh olmayıp belki ilm-i hikmet ve 

kelâmda bahs olunarak her bir akılda tasavvur olunan şey’-i zâtî vücûd veyâ 

ademini muktazî olup veyâ olmaması cihetleriyle işbu vâcib ve mümkün ve 

mümteni‘a taksîm ederek vâcibin kadîm ve mümkünün gayra muhtâc ol-

ması ve mümteni‘-i bi’z-zâtın mümkün-i bi’l-gayr olmaması gibi ahvâlinden 

bahs etmişlerdir ki bu mesâ’ilin mevzû‘âtı bütün ma‘kûlât-ı sâniyyedendir.

Ve bunların ma‘kûlât-ı sâniyyeden olduklarını îzâhda denilmiştir ki 

bunlardan mümteni‘ ile sâ’ir mevzû‘lar için vücûd olmayan  ma‘dûm ve 

emsâlinin ma‘kûlât-ı sâniyyeden oldukları zâhirdir. Zîrâ inde’l-kavm ta-

karrur etmiş olduğu vechle hâric veyâhûd zihn zarflarından birinde bir 

şey’in bir şey’e sübûtu müsbetün-lehin o zarfda vücûdunun fer‘i olup işbu 

 mevzû‘-ı mümteni‘ ile emsâlinin ise zarf-ı hâricde vücûdu olmamasıyla 

bunların mevzû‘ları için sübûtu zihinde olmaklığa münhasır olarak bu 

cihetle ma‘kûl-ı sâniyyeden oldukları tahakkuk eder. Ve ammâ vâcib ve 

mümkün mefhûmlarının ma‘kûlât-ı sâniyyeden olmaları vücûb ve imkâ-

49 Sehv ve savab cetvelinde “küllî-i” olarak düzeltilmiştir.
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nın  vücûd-i hâricî üzere sebkatlerinden nâşîdir. Şu cihetle ki imkân vücûd 

üzere sâbıkdır deriz. [75] Çünkü bir şey’in fî-nefsihî vücûdu mümkün 

olur da ba‘dehû gayrısından mevcûd olur. Onun için  ده כ و ء   (ا
(   [Bir şey, kendinde varlığı mümkün iken (sonrasında) var olur.] 

denilmek sahîh olur.  Vücûd dahi böyle olup vücûb vücûd üzere sebk-i zâtî 

ile sâbıkdır deriz. Zîrâ mâhiyet-i vâcibin vücûdunu îcâbı aklen vücûdunu 

istitbâ‘ ve istid‘â eyler. Onun için ( ده  -Zâtı varlığını ge] (إ ذا و

rektirerek var olur.] denilmek sahîh olur. Sıfât-ı sübûtiyyenin ise vücûd-i 

mevsûfu üzere sebki müstehîldir. Zîrâ sıfât-ı mevcûdenin mevsufuyla kıyâ-

mı vücûd-i mevsûfun fer‘idir. Ve vücûb ile imkânın hâricde bir şey’ için 

sâbit olmayıp emr-i ademî olmaları üzere istidlâlde bu vechle vücûd-i mev-

sûfdan imtinâ‘-ı te’ehhurları kâfî olarak ma‘kûlât-ı sâniyyeden oldukları 

tahakkuk eder. Ve bu delîl vücûd-i mevsûfundan te’ehhurları mümteni‘ 

olan hudûs ve emsâli her bir sıfâtta dahi mutarrid olarak bu vechle sıfât-ı 

sübûtiyyenin vücûb-i te’ehhurundan için vücûdu dahi ma‘kûlât-ı sâniyye-

den add eylemişlerdir. 

Zîrâ bir şey’ nefsinden müte’ahhir olamayacağı cihetle şey’-i mevcûd 

için vücûd, vücûd-i hâricîyesiyle birlikte sâbit olup müte’ahhir değildir. 

Lâkin musannifin Hâşîye’sinde beyânı üzere bu kelâm mahall-i nazardır. 

Zîrâ işbu vücûd-i hâricîden te’ehhuru vâcib olan ancak mefhûmun hâricde 

sübûtu olup yoksa nefs-i mefhûm-i sâbitin te’ehhuru değildir. 

Bu sûrette  zât-ı vücûb ve imkân ve kezâlik  zât-ı vücûd-i mevsûfları olan 

şey’ üzere sâbık olarak fakat o şey’ için hâricde sübûtları müte’ahhir olması 

câ’izdir. Görmezmisin ki zâtiyât ve levâzımı  vücûd-i hâricî üzere sâbıka 

olarak vücûd-i hâricîlerinden mukaddem zihinde efrâdlar için sâbite ve 

ma‘a-hazâ  vücûd-i hâricî ve zihnîden her ikisinde mevcûdedirler.

Bu cihetle makâm-ı istidlâlde savâb olan denilmektir ki vücûb ve im-

tinâ‘ ve imkândan her birisi zâtın vücûd veyâ imtinâ‘ını iktizâ veyâhûd 

adem-i iktizâsından ibâret olmasıyla üçü dahi mâhiyetle vücûd ve adem 

beyninde nisbet olup niseb ise zihnin ancak zihinde bulduğu şeyden nez‘ 

eylediği umûr-ı intizâ‘ıyye olarak hâricde mevcûd değildir. Bu cihetle 

ma‘kûlât-ı sâniyyeden oldukları tahakkuk eder.
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Kâle Rahimehullâh

 ، ا ون ا  د  א ا אرج؛  د  ا אت  כ ه ا ء   و 
د   ء ا אء  أ   ، د ا כ إ و ، وا כ  د ا وإن ذ ا إ و
אت،  אن وا כ  ا אت، כ ا כ  و ا د ا אرج، و ا ا
اده،  أن   د أ אرة  و ده  א إن و  ، אر  ا ء    כ 
ارض ا  א  ا כ وأ ا ا ا  ، و د  כ  א ا א  و  כ 
אرج   א  ا د  א  و כ כ [76] ا وا  א ا ، وأ د ا א

א  ت ا אئ ا אر כ را ا א أ כ  ، א  اد د  و
[Bu küllîlerden hiç biri hariçte mevcûd değildir. Çünkü açıktır ki taşahhus 

olmaksızın var oluş imkânsızdır. Bazıları, her ne kadar küllün hepsinin hariçte var 

olduğu görüşünde olsa da durum böyledir. Pek çoğu da tabîî küllîlerin hariçte var 

olduğu görüşündedir. Bu da tabîî küllînin, hariçte mevcûd olanın parçası olması 

sebebiyledir. Hariçteki mevcûd fert, tabîî küllîden ve şahsî (bireyleştirici) özellik-

lerden oluşmuştur. İnsân ve şahsî (bireyleştirici) özelliklerinden oluşan Zeyd gibi. 

Fakat tabîî küllî, gerçekte aklî parçadır, hâricî parça değildir. Hakîkatte tabîî küllî-

nin varlığı, fertlerinin hariçteki varlığından ibârettir. Yoksa tabîî küllînin kendisi, 

çoğalma kâbiliyetine maruz kalmasına rağmen hariçte mevcut değidir. Bundan 

dolayı küllî ve kısımlarını, zihnî varoluşa mahsûs olan arazlardan kıldılar. Mantıkî 

ve aklî küllînin kendilerinin hariçte varlığı olmaması gibi fertlerinin de hariçte 

varlığı yoktur. Çünkü bu küllîler, diğer ikinci ma’kuller gibi umuru i’tibârîdir.] 

İşbu külliyyât ıtlâk olunan şeylerden hiçbirisi hâricde mevcûd olmayıp 

zîrâ bi-dûni’t-teşahhus istihâle-i vücûd bedîhîdir. Ve her ne kadar aksâm-ı 

külliyyâtın cümlesi hâricde mevcûd olduğuna ehl-i sınâ‘âttan ba‘zıları ve 

yalnız küllî-i tabî‘iyyenin vücûduna kavmden ekseri zâhib olmuşlar ise de 

tahkîk olan bunlardan hiç birisi hâricde mevcûd olmayıp umûr-ı zihniy-

yedendir. Ve tabî‘iyyenin vücûduyla kavlin mebnâsı hâricde olan mevcûda 

cüz’ olmasıdır. Ve işbu mevcûd fîl-hâric ile murâd efrâd-ı küllî olarak küllî 

ile müşahhisâttan mürekkeb Zeyd emsâlidir ki insân ile müşahhisâttan 

mürekkebdir. Lâkin tahkîk ve kabûle hakîk olan küllînin mevcûd-ı hâricî-

den ya‘nî insânın Zeyd’den cüz’ olması aklın hâricden me’hûza olan sûret-i 

cüz’iyyeden nez‘iyle hâsıl olarak cüzʼ-i aklî olup hâricî değildir ki hatta vü-

cûd-i tabî‘îye medâr-ı istidlâl olabilsin. İmdi bi-dûni’t-teşahhus50 istihâle-i 

vücûd bedîhî olmasıyla hak olan küllî-i tabî‘înin hâricde vücûdu efrâdının 

50 Sehv ve savab cetvelinde “bi-dûn” olarak düzeltilmiştir.
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vücûdundan ibâret olup yoksa nefs-i tabî‘î kâbiliyet-i tekessüre ma‘rûz ol-

masıyla berâber hâricde mevcûd demek değildir. Ve bu sebebden için kül-

liyyeti ve aksâmını vücûd-i zihnîye muhtassa olan avârızdan kılmışlardır.

Ve ammâ  küllî-i mantıkî ve aklînin nefsleri için hâricde vücûd olmadığı 

misüllü efrâdları için dahi hâricde vücûd olmayıp sâ’ir  ma‘kûlât-ı sâniyye 

gibi umûr-ı i‘tibâriyyedendir.

El-hâsıl  küllî-i mantıkî beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm olduğu vechle tabâ-

yi‘den bir tabî‘ate urûzu i‘tibâr olunmaksızın nefs-i tasavvuru vukû‘-ı şir-

ketten mâni‘ olmayan şey’ mefhûmu olarak mu‘teberât-ı akldan olmasıyla 

mezheb-i muhtârda hâricde vücûdu olmayıp belki hâricde bir şey’ ken-

dine mutâbık olmayan ma‘kûlât-ı sâniyyedendir. Lâkin ba‘zıları “küllî-i 

mantıkînin hâricde vücûdu ve adem-i vücûdu, vücûd-i izâfeye müteferri‘ 

olup vücûd-i izâfeye kâ’il olunursa küllî-i mezkûrun dahi vücûduna kâ’il 

olmak iktizâ eder ve illâ bu dahi mevcûd olmaz” deyü beyân etmişler ise 

de bu mülâzimenin men’iyle berâber vücûd-i izâfeye kâ’il olanlar cemî‘ 

izâfâtın vücûduna kâ’il olmadıkları ityân edilmiştir. Ve izâfâttan hâricde 

mevcûd olanlar tevkît ve mukâbele emsâli olup ve mevcûd olmayanlar 

hîn-i mülâhaza-i emreynde muhteri‘ât-ı akliyyeden olarak  eczâ’-i zamân 

gibi ictimâları câ’iz olmayan emreyn beynindeki takaddüm ve te’ehhur 

emsâlidir. Küllî-i aklînin vücûdunda dahi ihtilâf olunarak muhtâr olan 

hâricde adem-i vücûdu olup fakat ilm-i mantıkda bundan bahse lüzûm 

ve ta‘alluk olmamasıyla bunun izâhâtına dâ’ir sevk-i makâle ta‘arruz et-

memişlerdir [77] ve küllî-i tabî‘înin vücûdundan bahs etmek dahi her ne 

kadar hâric-i sınâ‘ât ise de çünkü mantıkiyyûn tabâyi‘-i eşyâ’yı tasavvur 

ve avârız-ı akliyyesini ahz ederek tabâyi‘-i mezkûreye sârî ve muntabık 

olacak vechle ahvâl-i tabâyi‘den bahs edip bunun hakkıyla ittizâhı ise 

tabâyi‘-i eşyâ’nın hâricde vücûdunu ma‘rifete mütevakkıf ve bir de îrâd 

eyledikleri emsile-i avârız tabâyi‘-i eşyâ’dan ibâret olup meselâ ا) 
س) אن وا ل  ا ان ا כא א اب  אئ   א ل  כ    

[Cins, “mâ hüve” (o nedir?) sorusunun cevâbında, doğaları bakımından 

farklı olan bir çok şey’ için söylenendir; mesela insân ve at için söylenen 

“canlı” lafzı gibi.] kavilleriyle cinsi ta‘rîf ve temsîllerinin ittizâhı hâricde 

ba‘zısı ba‘zısı üzerine sâdık olacak hakâyık-ı muhtelife olduğunun ma‘ri-

fetiyle hâsıl olacağına binâ’en müte’ahhirûn küllî-i tabî‘iyyede olan ıs-

tılâh-ı ehl-i mantıka tevfîkan küllî-i tabî‘înin vücûdundan bahsi ihtiyâr 
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etmişlerdir. Şu vechle ki ba‘zılar fi’l-cümle ya‘nî ba‘zen mevcûd olduğuna 

ve ba‘zılar hâricde aslâ vücûdu olmadığına zâhib olarak muhtâr-ı musan-

nif mezheb-i muhakkıkîn olan kavl-i sânîdir. Ve mezheb-i evvel olduğu 

vechle vücûduna kâ’il olanlar bunu isbâtta meselâ hayevân kendine işâret 

olunan hayevân-ı mevcûddan cüz’ olup mevcûda cüz’ olan şey’ ise mev-

cûddur dediler. Ve bu vechle tabî‘înin vücûdunu tercîh edenler üç fırka 

olup bir fırkası hâricde vücûd ve mevcûd iki olduğuna ya‘nî küllî vü-

cûd-i müstakil ile mevcûd, şahsı dahi başkaca vücûd ile mevcûd olmasına 

zâhib olmuşlardır. Hâsılı indlerinde mâhiyet ki meselâ insân ile eczâ’sı 

olan hayevân ve cism ve nâtık ve hassâs hâricde vücûdât-ı müteğâyire ile 

mevcûdlardır. Bu zehâba göre küllî-i tabî‘î ferdinin vücûduna muğâyir 

vücûdu olmasından dolayı efrâdı üzere hamli ya‘nî meselâ “Zeydün insâ-

nün” denilmesi sahîh olmamak lâzım geleceğinden gayr-ı mu‘teberdir. 

Ve fırkâ-i sâniyye hâricde vücûd vâhid ve mevcûd isneyn olmasına ya‘nî 

küllî ile ferdi mevcûd-i müte‘addid iseler de vücûdda müttehid oldukla-

rına kâ’il olmuşlardır. Lâkin eğer murâd-ı mevcûdeyn işbu vücûd-i vahid 

ile ayrı ayrı mevcûddur demek ise ma‘nâ-yı vâhidin mahall-i muhtelife 

ile kıyâmı lâzım gelir. Ve eğer vücûd-i vâhid ile ikisinin mecmû‘u mev-

cûddur demek ise küllün bi-dûni cüz’ihî vücûdunu iktizâ eder. Binâ’e-

naleyh bu mezheb dahi merdûddur. Ve fırka-i sâlise her ne kadar akılda 

isneyn iseler de hâricde vücûd ve mevcûd vâhid ya‘nî küllî ile efrâdının 

hâricde kendileri ve vücûdları müttehid olmasını ihtiyâr edip ve bu vech-

le akılda teğâyür ve hâricde ittihâddan bir mahzûr lâzım gelmeyeceği ci-

hetle vücûd-i küllîye kâ’il olan fırak-ı selâse içinde muhtâr-ı muhakkıkîn 

işbu mezheb-i sâlisdir. 

Ve bu makâmda denilebilir ki tabî‘îden meselâ hayevânın mevcûd 

olduğu zarûrî [78] olmasıyla ne vechle mahall-i ihtilâf olabilir. Lâkin 

hakîkat-i hâl böyle olmayıp bi’z-zarûr[e] mevcûd olan hayevânın mâ sa-

daka aleyhidir. Ya‘nî mâhiyet-i hayevân ki kendine külliyyetin “alâ ihtilâ-

fi’l-mezhebeyn” urûz veyâhûd salâhiyet-i urûzu i‘tibâr olunduğu sûrette 

küllî-i tabî‘îdir. Bunun hâricde sâdık olduğu Zeyd ve Amr gibi efrâdının 

vücûdu zarûrî olup lâkin tabî‘at-ı hayevâniyyenin zarûret-i vücûdu mem-

nû‘dur. Ve eğer hâtıra gelirse ki mâdem ki küllînin hâricde vücûdu yoktur 

ne cihetle tahakkuk etmiştir? Bundan cevâbda denilmiştir ki akl eşhâsdan 

suver-i külliyye-i muhtelife intizâ‘ eder. Aklın bu vechle intizâ‘ı da ba‘zen 
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zevât-ı eşhâsdan ve ba‘zen isti‘dâdât-ı muhtelife ve i‘tibârât-ı mütefâvite 

hasebiyle a‘râz-ı müktenifeden olarak suver-i mezkûrenin vücûdu ancak 

akılda olur. Meselâ Zeydi yalnızca rü’yetimizde Zeyd’in zihnimizde sû-

ret-i şahsiyyesi hâsıl olarak bu sûret hüvviyet-i şahsiyye-i Zeyd’e mun-

tabık olup hüvviyet-i uhrâya tecâvüz etmez. Ve Zeyd ile berâber benî 

nev‘inden Amr ve Bekri rü’yetimizde inde’l-akl sûret-i nev‘iyye-i insâniy-

ye hâsıl olarak efrâd-ı benî nev‘a muntabık olur. Ve bunlarla berâber feres 

ve bağli rü’yetimizde sûret-i cinsiyye-i hayevâniyye hâsıla olarak Zeyd’in 

ve sâ’ir ebnâ-i cinsinin hüvviyetine muntabık olur. Mâ fevkı dahi böyle 

olup işte küllî ve cüz’î-i eşhâsdan intizâ‘-ı akl bundan ibârettir. 

[Cüzʼî ya Maddîdir ya da Mücerred]

Kâle Rahimehullâh

د  א  وإ  ، ا ار  כ א  א أو   ، כ א  כאن  إن  אدي  א  إ ئ  وا
אء، و  כ כ  ا א وا س ا ة وا ل ا ، وכא כ א  ا ا  כא
ان،  א ة أو  א اس ا ى ا رك  א   ء  ا  ئ  ا رة   

א ا س و כא ا
[Cüz’î, Zeyd gibi cisim veya Zeyd’in duyuyla algılanabilir arazları gibi cismanî 

ise maddîdir. Ya da herkese (kelamcı ve filozoflara) göre Vâcib Teâlâ gibi mücer-

reddir. Filozoflara göre on akıl, insan ve felek nefisleri de böyledir. Bir şey beş dış 

duyudan biri veya vicdan (iç duyum) sezgi ile -mesela vicdan (iç duyum) aracılı-

ğıyla algılanan susuzluk gibi- algılanmadığı sürece zihinde o şeyin cüz’î sûreti resm 

olunamaz.]

 Ve ammâ cüz’î mâddî ve mücerred kısmeynine münkasim olarak eğer 

cism veyâhûd cismânî olursa mâddîdir. Meselâ Zeyd ecsâm-ı müteşekkile-

den olmasıyla cüz’î-i mâddîdir. Şöyle ki hîn-i rü’yet-i Zeyd’de zihinde hâsıl 

olan şey, tûl ve arz ve umkiyle ve emsâl ve eşbâhından mâ bihi’l-imtiyâzı 

olan avârız-ı müşahhasasıyla berâber sûret-i hâriciyyesi olup bu emr-i hâsıl 

mâdde-i cisimden Zeyd’in şekl-i mû‘ayyeni olarak zihinde şebehî ve hâric-

de zâtıdır. Ve avârız-ı mahsûsesi cismânî olmasıyla yine cüz’î-i mâddîdir. 

Bu da sevâd ve beyâz gibi tahayyüzüyle mütehayyeze ve hüsnî ve kubhî 

emsâli mevhûme olmaktan e‘ammdır. Zîrâ bu avârız cisimde olan şey’e 

ta‘alluk eden ma‘ânî-i cüz’iyyeden olmasıyla cismanîdir.

Ve cism ve cismânî olmayanlar mücerreddir. Meselâ Vâcib-i Te‘âla haz-

retlerinin zât-ı mahsûsası mücerred olduğunda  mütekellimîn ve hükemâ 
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müttefiklerdir. Zîrâ eğer ki Vâcib-i Te‘âla ve tekaddes hazretlerinin künhü 

tasavvurdan mukaddes ise de künhü ma‘lûm olmamasıyla berâber hüvvi-

yet-i hâriciyyesinin cüz’iyyet ârız olacak vechle cevâz-ı tasavvuruna kâ’il ol-

muşlardır. [79] Ve mutlakan tasavvurunun adem-i cevâzı takdîrde deriz ki 

cüz’iyyet ve külliyyet tasavvur-ı muhakkakın fer‘i olmayıp belki tasavvur-ı 

mefrûzun fer‘i olduğu cihetle  Cenâb-ı Bârî’nin hüvviyeti her ne kadar ebe-

den veyâhûd zarûreten tasavvur olunamazsa da bi’l-farz mutasavver olsa 

vukû‘-ı şirketten mâni‘a olacağında şekk ve iştibâh yoktur.

Ve kavl-i hükemâ üzere âlem-i eflâk ve anâsırın mebâdî-i vücûdu add 

olunan ukûl-ı aşere ve harekât-ı nazariyye ve ilmiyye-i beşeriyyenin fâ’ili 

olan nüfûs-i insâniyye ile deverân-ı irâdiyye-i eflâkın fâ’ili olan nüfûs-i fe-

lekiyye dahi cüz’iyyât-ı mücerrededendir. Zîrâ indlerinde gerek ukûl ve ge-

rek nüfûs-i ecsâmdan müfâraka olarak ne teşekkül ve eb‘âd-i selâseyi kâbile 

olan ecsâmdan ve ne de mahall için a‘râz ve heyûlâ için sûret gibi ecsâmda 

hulûl eden şeylerdendir. Ve fakat ebdâna ta‘alluku bilâdda olan tasarrufât-ı 

mülûk emsâli tedbîr-i emr-i ebdân ile bi-vesâtatı’l-âlât icrâ-yı harekât-ı 

muhtelifeden ibârettir dediler.

Ve bunun hülâsa-i beyânı şu vechledir ki hükemâ evvel-i mahlûk-ı ilâhî 

akl olduğunu beyân ile bunu isbâtta  Cenâb-ı Bârî vâhid-i hakîkî olma-

sıyla ( ا ا إ  ر   ا    kâ‘ideleri [.Birden ancak bir sadır olur] (ا

muktezâsınca Hazret-i Vâhidden ibtidâ’en ancak vâhid sudûr eder dediler. 

Ve ibtidâ’en sâdır olan şey’in imtinâ‘-ı cismiyyetine kâ’il olarak cismiyyet 

terkîbi muktazî olmasıyla istidlâl ettiler. Ve kezâlik sâdır-ı evvelin cismin 

ehad-i cüz’eyni olmasını dahi tecvîz etmeyip bunu isbâtta eğer ehad-i 

cüz’eyni olmak lâzım gelse cüzʼ-i âharsız vücûdda müstakil olamayarak 

te’sîrde dahi adem-i istiklâli lâzım gelip halbuki sâdır-ı evvelin vücûd ve 

te’sîrden ikisinde dahi müstakil olması zarûrîdir dediler. Ve sâdır-ı evvelin 

araz dahi olmadığını beyân ile zîrâ araz mahalli olan cevhersiz vücûd ile 

müstakil olamayacağından cevherden mukaddem mevcûd olması gayr-ı 

mutasavverdir. Ve kezâlik sâdır-ı evvel nefs dahi değildir. Zîrâ nefs icrâ-yı 

harekât-ı muhtelifede âlet ittihâzına muhtâc olduğu cisimsiz müstakil 

bi’t-te’sir olmamasıyla mâ ba‘dına sebebiyyeti mümteni‘dir. Mâ ba‘dına se-

bebiyyet ise sâdır-ı evvelde vâcibdir. Ve bu vücûh-i nâ-ma‘kûle ile sâdır-ı 

evvelin akl-ı evvel olduğu ta‘ayyün etmiştir deyü zâhib oldular. Hâsılı ind-

lerinde sâdır-ı evvel müstakillün bi’l-vücûd ve’t-te’sîr olması vâcib olup bu 
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ise aklın gayrısında gayr-ı mevcûd olduğundan evvel-i mahlûk akl-ı evvel 

olduğunu ihtiyâr etmişlerdir. İmdi tertîb-i mevcûdâtta re’y-i hükemâ şu 

vechledir ki sâdır-ı evvel akl olduğu sâbit olduysa imdi işbu akl için üç 

i‘tibâr olup evvel fî-nefsihî vücûdu ve sânî gayr ile vücûbu ve sâlis  li-zâtihî 

imkânı olarak bu i‘tibârâttan her biriyle ondan bir emr sudûr etmiştir ki 

fî-nefsihî vücûdu i‘tibâriyle akl-ı sânî ve gayr ile vücûbu i‘tibâriyle nefs-i 

ûlâ ve imkânı i‘tibâriyle felek-i evvel olan cism sâdır olmuştur. Ve kezâlik 

akl-ı [80] sânîden akl-ı sâlis ve nefs-i sâniye ve felek-i sânî sâdır olarak 

bu vechle akl-ı âşire değin müntehîdir. Ve işbu akl-ı âşir eflâkdan merte-

be-i tâsi‘de olup bu felek, felek-i kamerdir. Ve akl-ı mezkûr akl-ı fa‘‘âl ile 

müsemmâ olup heyûlâ-i âlem-i süflîde mü’essir olan ve evzâ‘ ve harekât-ı 

felekiyye ve ittisâlât-ı kevkebiyyeden inbi‘âs eyleyen isti‘dâdâttan kendi-

leri için hâsıl olan şey’ sebebiyle anâsır-ı basîte ve mürekkebât-ı unsuriy-

ye üzere suver ve nüfus ve a‘râzı ifâza eden işbu akl-ı âşirdir dediler.51 Ve 

ukûl-i basîta oldukları sebebiyle kâbil-i fesâd olmayarak ebediyyetine ka’il 

oldular. Ve harekât-ı eflâk-ı irâdiyye olmasıyla eflâk için nüfûs-i mücerre-

denin vücûduna istidlâl eylediler. Şu vechle ki hareke-i zâtiyyeyi üç kısma 

hasr ederek birisi hareket-i tabî‘iyye olup tabî‘atin muktezâsıdır ki hacerin 

cihet-i esfele harekesi gibi mebde’i ya‘nî kuvve-i muharrikesi emr-i hâric 

olmayarak müteharrikin kendide ve şey’-i müteharrikin şu‘ûr ve irâdesine 

mukârenetten azâdedir. Ve ikincisi kasrî olup hilâf-ı tab‘ üzere olan hare-

kedir ki cihet-i fevka mermî olan hacerin harekesi gibi mebde’i hâricden 

müstefâd olan meyl sebebiyle vâki‘dir. Ve üçüncüsü hareke-i irâdiyedir ki 

hayevândan kendi irâdesiyle sâdıra olan hareke gibi mebde’ ve muharriki 

müteharrikden hâric bir emr olmayarak şu‘ûr ve irâdeye mukârindir. Ve 

harekât-ı eflâk tabî‘î ve kasrî olmadığını isbât ile irâdî olduğu ta‘ayyün edip 

ve eflâkın harekâtına müte‘allika olan irâdesi ise tahayyül-i mahzdan nâşî 

olmayıp (ف وا ا    ً وأ أز   Gezegenler istisnâsız değişmeden] (وإ 

ve ihtilafsız bir şekilde ezeli ve ebedi olarak aynı minval üzerine hareket 

ederler.] nizâm-ı vâhid üzere devâm-ı harekât-ı felekiyyenin imtinâ‘ını ik-

51 Ancak bilmesi vâcib olan tahkîkât-ı nefîsedendir ki hükemânın zâhir mezhebi ber-vech-i muharrer 

olup ekser müte’ahhirîn bu vechle nakl ve beyân etmişler ise de  Devvânî  Risâle-i Halk-ı A‘mâl’de 

buyurmuşlardır ki hükemâ dahi cemî‘ mümkünâtın fâ‘il ve mü’essiri Allahu Teâlâ olup mâ ‘adâsı a‘nî 

vesâ‘it-i mezkûre şerâ’it ve âlât menzilesinde olduğunu kâ’illerdir. Ve bu mezkûr her ne kadar ekâvîl-i 

hükemâyı intihâb eden müte’ahhirîn beyninde meşhûr olana muhâlif ise de lâkin onlardan muhak-

kıkûn hatta Şeyh ve Re’îsleri  İbn Sînâ  Şifâ’sında böyle tasrîh etmişlerdir. Ve  İbn Sînâ’nın tilmîz-i fâzılı 

 Ömer bin Hayyâm için bahs-i mezkûrun tahkîkinde bir risâle-i müstakile vardır ki mukaddimât-ı 

dakîka ile bu kavli anda işbâ‘ ve îzâh eylemiştir. (Abdulhamid)
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tizâ edeceği cihetle vetîre-i vâhide üzere hareket-i52 sermediyyenin teret-

tüb eylediği irâde-i eflâk kendisinde umûr-ı gayr-ı mütenâhiye münderic 

olan ta‘akkul-i küllîden nâşi’e olduğu tahakkuk eyler. Mahall-i ta‘akkul-i 

küllî ise mücerreddir. Zîrâ basît dahi müte‘akkılî olup ta‘akkul-i basît ise 

besâtat-ı mahalli muktazîdir. Ve illâ inkısâm-ı mahal inkısâm-ı hâli mû-

cib olarak basîtin inkısâmı lâzım gelir. Bu ise mümteni‘dir. Ve ayniyle bu 

sebebden nâşî nüfûs-i insâniyye dahi mücerrede olup ne mâddede hulûl 

eden kuvve-i cismâniyye ve ne cism olarak belki lâ-mekâniyye olup işâret-i 

hissiyyeyi gayr-ı kâbildir dediler. Ve bu mezheb-i mütekaddimîn ve mü-

te‘ahhirînden meşâhir-i felâsife mezhebi olup ehl-i [81] İslâm’dan İmam 

 Gazzâlî ve Râgıb ile sûfiyye-i mükâşifînden cem‘-i kesîr dahi bu kavli ih-

tiyâr etmişlerdir. Ve inde’l- mütekellimîn bunlar ecsâm-ı latîfe olup mü-

cerredât değildir. Tafsîlâtı ilm-i kelâmda mesrûd olup fakat îzâh-ı makâm 

için bu miktarın îrâdıyla iktifâ edilmiştir. Ve hafî olmasın ki bir cevher bir 

cevhere hulûl eder ise mahalle heyûlâ ve hâle sûret ve mecmû‘una cism-i 

tabî‘î ıtlâk ederler. Ve böyle olmazsa cevher-i müfârık derler. Ve eğer tedbîr 

ve tasarrufla ta‘alluk ederse nefs ve ta‘akkul ile ta‘alluk ederse akl ta‘bîr 

ederler. İmdi mücerredâta ıttılâ‘ akla mahsûs olup yâ vicdân ile vech-i cüz’î 

üzere bi-nefsihâ matla‘ olmasıyla olur. Veyâhûd müşâhede-i âsârıyla vech-i 

küllî üzere idrâk eder.

Ve bir şeyden sûret-i cüz’iyyenin zihinde irtisâmı ya  havâss-ı hams-i 

zâhireden biriyle idrâk olunmasıyla hâsıl olup bu da sem‘ ve basar ve şemm 

ve zevk ve lemsden ibârettir. İmdi basar ile mubsarâttan ve sem‘ ile mes-

mû‘âttan ve şemm ile meşmûmâttan ve ta‘m ile mat‘ûmâttan ve lems ile 

melmûsâttan bir şey’ idrâk olundukda havâss bundan müte’esser ve akılda 

sûret-i cüz’iyyesi hâsıl olup ma‘kûlât gibi akılda mahzûne olur. Bu mezhe-

be göre gerek küllî ve gerek cüz’î kâffe-i ma‘lûmât nefs-i nâtıkâda mürte-

seme olmuş olur.

Ve bu sûreti mahall add edenler  havâss-ı hams-ı bâtına kuvâ-yı cismâ-

niyyesini isbât ederek dimâğda butûn-ı selâse beyânıyla havâss-ı mezkûreyi 

işbu butûn-ı selâse-i mücevvefede i‘tibâr etmişlerdir ki havâss-ı mezkûre 

hiss-i müşterek ve hayâl ve vâhime ve hâfıza ve mütehayyile esâmisiyle 

mu‘abberedir. Bunlardan hiss-i müşterek havâss-ı zâhireden ânen fe-ânen 

idrâkâtın mansab olduğu mahall olarak cihet-i batn-ı mücevvef-i evvelin 

52 Sehv ve savab cetvelinde “hareket” olarak düzeltilmiştir.
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mukaddeminde vâki‘dir. Ve hayâl işbu hiss-i müşterekin hâzini olarak müd-

rekât-ı hiss-i müşterek hayâlde mahzûna ve mahalli batn-ı evvelin mu’ah-

herindedir. Ve vâhime mahsûsâttan ma‘ânî-i cüz’iyyenin âhizı olup işbu 

ma‘ânî-i cüz’iyye Zeyd’in ilm ve hüsnü ve Amr’ın cehl ve kubhü ve şâtın 

zi’bden idrâkiyle sebeb-i herb ve tahâşîsi olan adâvet-i cüz’iyye ve hayevân 

yavrularının anasından53 idrâkiyle mûcib-i meyli olan muhabbet-i cüz’iyye 

emsâli olup işbu vâhimenin mahalli cihet-i kafada olan cevfin mukadde-

midir. Ve hâfıza vâhimenin hâzini ve mahalli cevf-i mezkûrun mu‘ahharı 

olarak vâhimeye nisbetle hâfıza hiss-i müştereke nisbetle hayâl mesâbesin-

dedir. Ve eğer işbu iki hâzin mevcûd olmasa meselâ Zeyd üzere geçende 

meşhûdumuz olan kimesnedir deyü hükm edemeyiz. Ve mütehayyilenin 

mahalli batn-ı evsat olup hâl-i nevm ve yakazada da’imâ hayâl ve hâfızada 

mahzûne olan müdrekât ve ma‘ânînin tafsîl ve terkîbiyle mutasarrıfa olarak 

işbu mütehayyileyi vehm mutlakan mahsûsâtta ve akl ma‘kûlâtta isti‘mâl 

ederek bu hâlde müfekkire ismiyle mevsûm olup hükmü sâdık olur. Ve 

eğer vehm ma‘kûlâtta [82] tasarrufa kıyâm ve tasallut eylerse aklın mat-

la‘ olduğu şey’in hilâfında hükm ederek kâzib olur. El-hâsıl ba‘zı hükemâ 

külliyyât ve cüz’iyyât-ı mücerredeyi müdrik olan nefs-i nâtıka ve cüz’iy-

yât-ı mâddiyyenin müdriki kuvâ-yı cismâniyyedir dediler. Ve zikr ettiğimiz 

mezheb-i sânî bu icmâlin tafsîlidir. Ve muhakkikûn külliyyât ve mutlakan 

cüz’iyyâtın müdriki nefs-i nâtıka olup idrâkin kuvâya nisbeti kat’ın sekîne 

nisbeti nazîridir dedikten sonra işbu suverin mahall-i irtisâmında ihtilâf 

ederek ba‘zıları cümlesinin nefs-i nâtıkâda ve ba‘zıları külliyyât ve cüz’iy-

yât-ı mücerredenin nefsde ve suver-i cüz’iyyât-ı cismâniyyenin âlât ya‘nî 

kuvâ-yı cismâniyyede irtisâmına kâ’il oldular.

Veyâhûd sûret-i cüz’iyyenin zihinde husûl-i irtisâmı vicdân ile olur. 

Meselâ atş vicdân ile mahsûs olup nefsimizde bu hâli bularak muttali‘ olu-

ruz. Ve havâss-ı zâhire ile his etmeyiz. Ve meselâ akılda vicdan ile mahsûse 

olan külliyyât ve  cüz’iyyât-ı cüz’iyye dahi bu kabîldendir. Bu da eğer her 

şahsın nefsinde bulacağı şey’ olursa vicdân-ı âmm ve illâ hâssdır. 

[Sıdk ve Yükleme Cihetiyle Küllîler Arasındaki Dört  Nisbet]

Kâle Rahimehullâh

אن  אن، כא אو א  א  ا א כ ا  אدق  ا א  אن إن כאن  כ  ا

53 Sehv ve savab cetvelinde “anasından” olarak düzeltilmiştir.
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א אن وا إ א، כא א ا  ، وכ א وا
[Sonra: İki küllî, aralarında her ikisi tarafından birbirlerini hariçte tamamen 

bi’l-fiil kapsama (birbirleri üzerine doğrulanma, eş kaplamlılık) varsa; mütesâvî/

eşittirler. “İnsân” ve “düşünen/konuşan” gibi. Yine “insan olmayan” ve “düşünen 

olmayan” gibi çelişikleri arasında da eşitlik vardır.]

 Musannif rahimehullâh küllînin ta‘rîf ve tavzîhini ikmâl ile beyân-ı 

ahkâmına şürû‘ etmiştir. Hafî olmasın ki külliyyât beyninde olan nisbetler 

tesâvî ve umûm ve husûs mutlak ve umûm ve husûs min-vecih ve tebâ-

yün-i niseb erba‘asına münhasıradır. Şöyle ki bir küllî küllî-i âhara nis-

bet olunduğu sûrette eğer işbu küllîyeyn beyninde iki cânibden tasâduk-ı 

küllî ile vâki‘de bi’l-fi‘l tasâduk bulunur, ya‘nî ehadühümânın hamli sâdık 

olduğu her bir şey’ üzere âharın dahi sıdk-ı hamli vâkı‘a muvâfık olur-

sa işbu küllîyeyn mütesâvî olup bunların nakîzları dahi mütesâvîdir. Ve 

bu bâbda mu‘teber olan küllîyeynden her birinin cemî‘ efrâdı âhar54 üze-

re sâdık olarak zamân-ı vâhidede tasâdukları lâzım gelmeyip fî’l-cümle ve 

fî-vaktin mâ sıdkları kâfîdir. Meselâ insân ve nâtık lafızlarından her birinin 

sâdık olduğu her bir şey’ üzere âharı dahi sâdık olarak beynlerinde tesâvî 

olduğu misüllü nakîzları olan “lâ-insân” ve “lâ-nâtık” dahi böyle olarak 

ehadühümânın sâdık olduğu her bir şey’ üzere âharı dahi sâdık olacağın-

dan mütesâvîdir. Musannif-i merhûm işbu insânın nâtıka müsâvî olması 

hakkında Hâşiye’sinde demiştir ki “Bu kavl hükemânın melek ve cin cev-

her-i mücerred olup onlardan sudûr-ı nutk ve dahk mümkün olmadığına 

mebnîdir.” Ve ammâ mezheb-i mütekellimînde bunlar ecsâm-ı latîfe olma-

sıyla bu mezhebe göre nâtık ve dâhik insândan e’ammdır. Ve ba‘zı erbâb-ı 

tahkîk demişlerdir ki hayevâniyyet insân [83] ile feres beyninde müşterek 

olduğu gibi nutk dahi insân ile melek beyninde müşterek olmasıyla eğer 

hâl-i insân meselâ feres ile i‘tibâr olunursa hayevân cins ve nâtık fasl olur. 

Ve eğer melek ile i‘tibâr olunursa nâtık cins ve hayevân fasl olur. Bu sûret-

te ( א ء وا  ا ) [Mâhiyette bir olan cüz’.] bir hâlde fâ’ide-i cinsi ve 

hâl-i uhrâda fâ’ide-i faslı ifâde eder.

Musannifin tesâduk-ı küllîyeyni vâki‘de olmasıyla takyîdi küllî için işbu 

nisebce olan taksîmin medârı bi-hasebi tecvîzi’l-akl olmayıp belki vâki‘de 

sıdk ve adem-i sıdk olduğuna tenbîh içindir. Bu da ister hâricde olsun 

54 Sehv ve savab cetvelinde “efrâd-ı âhar” olarak düzeltilmiştir.
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nitekim insân ile hayevân beyninde bu vechledir ve ister zihinde olsun ni-

tekim mümteni‘ ile  ma‘dûm beyninde bu vechledir ve sıdk ve adem-i sıdk 

bi-hasebi tecvîzi’l-akl olmaması şu cihettendir ki eğer bi-hasebi tecvîzi’l-akl 

olmak lâzım gelse ya mutlakan tecvîz-i akl kasd olunarak bu sûrette akl 

her bir şey’ üzere küllînin sıdkını tecvîz edeceği cihetle her bir küllîyeyn 

beyninde olan nisebin müsâvâtta inhisârını mûcib olur. Veyâhûd birbirine 

nisbet olunan mefhûmeynin zâtları üzere kasr-ı nazar etmek şartıyla te-

cvîz-i akl murâd olunup bu sûrete tevfîkan taksîm-i niseb ise başkaca îrâd 

olunacağı vechle saded-i beyânda olduğumuz taksîmin gayrıdır.

Ve musannifin tesâduku bi’l-kuvve olmayıp belki bi’l-fi‘l olmasıyla ve 

mukâbilinde olan tefâruku dahi devâm ile takyîdden murâdı ehl-i fennin 

kâ’il oldukları şu şey’e işârettir ki müsâvâtın merci‘i cânibeynden mutlaka-i 

âmme olarak mûcibeteyn-i külliyyeteynin sıdkınadır.

Mutlaka-i âmme bir kaziyyedir ki onda mahmûlün mevzû‘a bi’l-fi‘l sü-

bût veya selbiyle hükm olunur. Meselâ “insân ile nâtık beyninde tesâvî 

vardır” deriz. Şu cihetle ki her bir efrâd-ı insân üzere nâtık ve her bir nâtık 

üzere insân bi’l-fi‘l sâdık olarak ıtlâk-ı âmm vechle א א وכ  אن   (כ إ
אن) -Bütün insânlar konuşandır/düşünendir ve tüm konuşanlar/dü] إ

şünenler insândır.] mûcibe-i külliyyeleri sâdıktır. Ve umum-i mutlakın 

merci‘i cânib-i ehassdan mutlaka-i âmme olarak mûcib-i külliyyenin ve 

cânib-i e‘âmdan  sâlibe-i cüz’iyye-i dâ’imenin sıdkınadır. Ya‘nî işbu mûci-

be-i külliyyenin mevzû‘u ehass ve mahmûlü e‘amm ve sâlibe-i cüz’iyyenin 

mevzû‘u e‘amm ve mahmûlü ehass olarak meselâ ق א ان  אن  إ  (כ 
א) دائ אن  ان   ا و  אم   Mutlak olarak bütün insânlar canlıdır] ا

ve ba‘zı canlılar, dâ’imâ insân değildir.] sâdık olmasıyla insân ile hayevân 

beyninde umûm ve husûs mutlak olduğu tahakkuk eder. Ve tebâyün-i 

küllînin merci‘i dâ’imeteyn olmak üzere sâlibeteyn-i külliyyeteynin sıdkı-

nadır. Meselâ insân ile hacer beyninde ء א و  אن  دائ ء  ا  ) 
א) دائ אن  ا    [Dâimâ: İnsândan hiçbir şey taş değildir ve dâimâ: 

Taştan hiçbir şey insân değildir.] sâlibe-i külliyyeleri sâdık olmasıyla tebâ-

yün tahakkuk eder. Ve umûm min-vechin merci‘i cânibinden mutlaka-i 

âmme olarak mûcibeteyn-i [84] cüz’iyyeteynin ve dâ’ime olarak sâlibe-

teyn-i cüz’iyyeteynin sıdkınadır. Meselâ hayevân ile ebyaz beyninde ıtlâk-ı 

âmm vechle ( אدام أ ان  א و ا  ا אدام  ان أ   Ba‘zı] ( ا

canlılar beyazdır canlılıkları devam ettiği sürece ve ba‘zı beyazlar canlıdır 
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beyazlıkları devam ettiği sürece.] mûcibe-i cüz’iyyeleriyle   ان ( ا

א ) ان دائ א و ا    Ba‘zı canlılar, dâimâ, beyaz değildir]  دائ

ve ba‘zı beyazlar, dâ’imâ, canlı değildir.] sâlibe-i cüz’iyyeleri sâdık olmasıyla 

umûm ve husûs min-vech mütehakkıkdır.

Ve musannifin tesâduk ya‘nî akd-i hamlde bi’l-fi‘l kavliyle i‘tibâr eyledi-

ği fi‘lden müzâd mukâbil-i imkân olup farz ve takdîre mukâbil olan fi‘l de-

ğildir. Hâsılı haml ve sıdkın vâki‘de bi’l-fi‘l olması hakîkî ve farazî olmak-

tan e’âmm olarak efrâdı mevcûd olan küllîlerde muhakkak ve mevcûd ol-

mayanlarda mefrûz ve mukadderdir. Ve mefrûziyeti tâ’irin ankâdan e’âmm 

olması gibi farz-ı mümkün ile lâ-şey’ ve lâ-mümkün-i âmmın müsâvâtı gi-

bi farz-ı muhâl olmaktan e’âmmdır. Şöyle ki lâ-şey’ ile lâ-mümkün-i âmm 

vâki‘de küllî olarak hükm-i zihnî-i farazî ile mütesâdık olup farazan her ne 

vakt bir emr lâ-şey’ ile muttasıf olsa lâ-mümkün-i âmm ile ittisâfı lâzım 

gelir. Musannifin Hâşiye’de beyân ettiği vechle bu makâmda denilemez ki 

“mefhûm ile muttasıf olan her bir şey, şey’ ve mümkün-i âmm olmak iktizâ 

eder. Bu takdîrde lâ-şey’ ile muttasıfın lâ-mümkün ile muttasıf olmasını 

teslîm etmeyiz. Belki mümkün ile muttasıf olur. Zîrâ lâ-şey’ mefhûmuyla 

muttasıf olmasıyla mümkün-i âmmda dâhildir” cevâbında deriz ki müm-

kün olmasının lüzûmu lâ-mümkün dahi olmasının lüzûmuna zarar vere-

mez ve bi-‘ibâretin uhrâ lâ-şey’ mefhûmuyla muttasıf olan emr-i mefrûzun 

mümkün ile ittisâfı nakîz-ı mümkün olan lâ-mümkün ile de ittisafını kadh 

eylemez. Zîrâ ne zamân ki lâ-şey’ hakîkaten muhâl olduysa mevcûd olma-

sını ve lâ-şey’ ile ittisâfını farz ve takdîr ettiğimiz hînde vâki‘de nakîzayn ile 

ittisâfı lâzım gelir. Ve hakîkaten55 vücûdu olmayan emr-i muhâlin ise nakî-

zayn ile ittisâfı gayr-ı mümteni‘dir. Bu sûrette mâdem ki lâ-şey’ için mefrûz 

olan her bir emr üzere lâ-mümkün-i âmm dahi sâdıktır lâ-şey’ ile lâ-müm-

kün-i âmm beyninde tesâduk mütehakkık olarak mütesâvî olurlar. Ve bu 

emr-i mefrûz üzere nakîzı olan mümkün dahi sâdık olmasında bir zarar 

terettüb etmez. Musannif bu kelâmdan sonra fe-te’emmel fîh kavliyle bu 

kelâm üzere terettüb eden diğer bir su’al ve cevâba işâret etmiştir ki mâdem 

ki emr-i mefrûz nakîzayn ile muttasıf olmak lâzım geliyor, bu takdîrde lâ-

şey’ ile lâ-mümkün-i âmm üzere ta‘rîf-i tebâyün dahi sâdık olarak “lâ-şey’e 

mine’l-lâ-şey’i lâ-mümkinün” denilmek sâdık olur. Şöyle ki mümkün ile 

ittisâfı hînde lâ-mümkün ile beynlerinde tebâyün tahakkuk eder. Bundan 

55 Sehv ve savab cetvelinde “hakîkaten” olarak düzeltilmiştir.
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cevâb tebâyünde devâm kaydı mu‘teber olmasıyla ta‘rîf-i tebâyünden hâric 

olurlar. Hâsıl-ı kelâm lâ-şey’ mümkün ve lâ-mümkün olmaktan mümkün 

olması lâzım geleceği misüllü lâ-mümkün dahi olması lâzım gelip yoksa 

lâ-şey’ ile muttasıf olan emrin aslâ lâ-mümkün olamayacağı sâdık olmama-

sıyla lâ-mümkün ile lâ-şey’ beyninde tesâvî olduğu tahakkuk eder. Nitekim 

nâ’im ile müstaykız beyninde [85] olan müsâvât dahi bu kabîlden olup 

sıdkda mu‘teber olan tarafeynden her birinin sâdık olduğu cemî‘ efrâd 

üzerine sıdkıdır. Ve bundan her birerlerinin zamân-ı vâhidde sâdık olması 

lâzım gelmez. Şöyle ki nâ’im ile müstaykızın zamân-ı vâhidde şahs-ı vâhi-

de nisbetle imtinâ‘-ı ictimâ‘larıyla berâber mütesâviyeyndir denilmiştir ki 

tesâvî nâ’im-i fi’l-cümle ile müstaykız-ı fi’l-cümle beyninde olup uykuda 

olan kimesneye hâl-i nevminde fî’l-cümle ve fî-vaktin-mâ müstaykızdır ve 

kezâlik uyanık olan kimesneye hâl-i yakazada fî’l-cümle ya‘nî bir vakitte 

nâ’imdir denilmek sâdıktır. İşte bu i‘tibâr ile mütesâviyândan her biri âha-

rın zamân-ı sıdkında sâdık olur. Umûm mutlak ve min-vechlerde mu‘teber 

olan sıdklar dahi bu vechledir.

Kâle Rahimehullâh

 ، כ א א  א אن، و ان وا א، כא א   وأ  أو  أ ا
אن  إ ان وا כא

[Eğer sadece bir taraftan kapsama varsa; umûm ve husûs mutlaktır. “Canlı” ve 

“insan” gibi. Çelişikleri ise bunun aksidir. “Canlı olmayan” ve “insan olmayan” 

gibi.]

 Veyâhûd küllîyeynin bi’l-fi‘l küllî olarak vâki‘de tasâdukları yalnız 

ehad-i cânibeynden olursa bu sûrette ehad-i mefhûmeyn e‘amm-ı mut-

lak ve âharı ehass-ı mutlak olarak beynlerinde niseb-i erba‘adan umûm ve 

husûs mutlak olur. Meselâ hayevân insândan her bir cihetten e‘amm olarak 

insânın sâdık olduğu cemî‘ efrâd üzerine vâki‘de bi’l-fi‘l sâdık ve insân ha-

yevândan ehass olarak meselâ feres ve bağl emsâli efrâd-ı hayevânda müfâ-

rık olmasıyla hayevân ile insân beyninde nisbet umûm ve husûs mutlakdır. 

Ve işbu e‘amm ve ehassın nakîzları aynlarının aksi olarak nakîz-ı e‘amm 

ehass ve nakîz-ı ehass e‘ammdır. Şöyle ki nakîz-ı e‘ammın sâdık olduğu 

cemî‘ efrâd üzere nakîz-ı ehass sâdık olup bi’l-aks nakîz-ı ehassın her bir 

efrâdı üzere nakîz-ı e‘amm gayr-ı sâdıktır. Çünkü nakîz-ı e‘ammın cemî‘ 

efrâdı üzere nakîz-ı ehass sâdık olmamak lâzım gelse efrâd-ı mezkûreden 
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ba‘zısı üzere ayn-i ehassın sâdık olması lâzım gelerek bi-dûni’l-âmm sıdk-ı 

hâssı müstelzim olur. Bu ise bâtıldır. Ve nakîz-ı ehassın sâdık olduğu her 

bir efrâda nakîz-ı e‘ammın sâdık olamaması ictimâ‘-ı nakîzaynı mûcib olma-

sı cihetindendir. Zîrâ nakîz-ı ehass hâssa mugâyir olan efrâd-ı âmm üzerine 

sâdık olmasıyla nakîz-ı âmm nakîz-ı hâssın cemî‘ efrâdı üzere sâdık olduğu 

takdîrde efrâd-ı mezkûre üzerine dahi sâdık olarak bu efrâd üzere sıdkda 

ayn-i âmm ile nakîz-ı âmm ictimâ‘ etmiş olurlar. Bu ise cem‘-i nakîzayndır. 

Meselâ lâ-hayevân ile lâ-insân, hayevân ile insânın nakîzları olup hayevân 

insândan e‘amm ve bi’l-aks lâ-hayevân lâ-insândan mutlakan ehassdır. Me-

selâ hacerde ictimâ‘ edip lâkin himâr lâ-insân ise de lâ-hayevân değildir.

Kâle Rahimehullâh

אو  س، وכ أ ا אن وا א، כא אن כ א א  א  ا אرق دائ כ أو 
، و ا ا   ا    ا

[Eğer iki küllî arasında mutlak olarak tamamıyla ayrılık varsa; mütebâyin/ay-

rıktırlar. “İnsân” ve “at” gibi. İki mütesâvîden birinin kendisi ile diğerinin çelişiği 

gibi. Mutlak husûsî olanın kendisi ile umûmînin çelişiği gibi.]

Ve eğer külliyyeyn beyninde iki cânibden iftirâk-ı küllî ile tefâruk-ı 

dâ’im bulunur ya‘nî her birinin [86] sâdık olduğu şey’ üzere âharı aslâ sâdık 

olmazsa işbu külliyyeyn tebâyün-i küllî ile mütebâyin olarak beynlerinde 

nisbet mübâyenet-i külliyyedir. Meselâ insânın sâdık olduğu efrâddan hiç 

birisi üzere feres ve kezâlik bi’l-aks sâdık olmayarak mütebâyinlerdir. Ve 

meselâ ehad-i mütesâviyeynin ayniyle âharın nakîzı beyninde dahi tebâyün 

olarak insân ve nâtık mütesâviyelerinden ayn-i insân ile nakîz-ı nâtık olan 

lâ-nâtık ve kezâlik nâtık ile lâ-insân yek-diğerin sâdık olduğu efrâd üzere 

aslâ sâdık olamayıp mütebâyinlerdir. Ve meselâ ayn-i ehass-ı mutlak ile 

nakîz-ı e‘amm beyninde dahi tebâyün olarak insân ile lâ-hayevân mefhûm-

ları bir şey’ üzere sâdık olup da hem insân ve hem lâ-hayevân olamaz. Zîrâ 

ref‘-i e‘amm ref‘-i ehassı müstelzim olmasıyla e‘ammın nakîzı ehassın dahi 

nakîzı olmuş olur.

Kâle Rahimehullâh

 ، א ا א    כ  ، כ ا א  ا أ   ئ   א  א  و 
א  א אد وأ א   ا ، כ م  و אن، و ا إ אن وا כא

[İki mübâyinin çelişikleri arasında cüz’î mübâyenet vardır. “İnsân” ve “insan 
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olmayan” gibi iki çelişiğin çelişiklerindeki küllî mübâyenetten daha geniştir. İki 

zıttın çelişikleri ve benzerlerinde olduğu gibi bir cihetle umûmdan da geniştir.] 

Ve işbu mütebâyineynin nakîzları beyninde mübâyenet-i cüz’iyye vardır. 

Ya‘nî ehad-i nakîzayn âharın küllîsi üzere sâdık olmaz. Ve illâ nakîzayn yâ 

mütesâvî veyâhûd e‘amm ve ehass-ı mutlak olmasını iktizâ ederek bu iki sû-

rette dahi aynları beyninde tesâduk-ı küllî olmak lâzım gelir. Zîrâ bu takdîr-

de nakîzayn beyninde tesâduk ya tarafeynden olup bu hâlde mütesâvî olarak 

aslın dahi tesâvîsini iktizâ eder. Veyâhûd tesâduk ehad-i tarafeynden olup 

bu sûrette asl-ı ehassın asl-ı e‘âmm üzere tesâduk-ı küllîsini muktazî olur. 

Asl ise mütebâyineyn olarak hulfdür. Ve çünkü beynlerinde tebâyün olan 

küllîyeynin nakîzları ba‘zen lâ-vücûd ve lâ-adem gibi bir şey’ üzerine sâdık 

olmayarak bu sûrette beynlerinde tebâyün-i küllî olur. Ve ba‘zen tarafeynden 

her biri lâ-ebyaz ile lâ-esved gibi bir mâddede tesâduk ve mâddeteynde tefa-

ruk ederek beynlerinde umûm ve husûs min-vech bulunur. Bu sebebden için 

her iki sûrete şâmil olmak üzere beynlerinde tebâyün-i cüz’î i‘tibâr edilmiştir 

ki işbu mübâyenet-i cüz’iyye mübâyenet-i külliyye ile umûm min-vechden 

e‘ammdır. Bu cihetten mübâyenet-i cüz’iyye niseb-i erba‘adan hâric gibi gö-

rünmesinden nâşî def‘-i işkâl ve niseb-i erba‘ada idhâl için beyân-ı e‘ammı-

yetine ta‘arruz ederek murâd külliyeteynin fi’l-cümle müfârakatı olduğunu 

bildirmiştir. Ve fi’l-cümle tefâruk bi-vaktin mâ tesâduklarıyla aslen adem-i 

tesâduklarından e‘amm olarak bu iki sûrette dahi fi’l-cümle iftirâk hâsıldır. 

Ve bi-vaktin mâ tesâdukları umûm min-vech ve aslâ tesâduk etmemeleri 

tebâyün-i küllî olarak bu cihetle ba‘zısı umûm min-vech tahtında ve ba‘zısı 

taht-ı tebâyün-i küllîde dâhil olmasıyla tebâyün-i cüz’înin niseb-i erba‘adan 

hâric [87] olmadığı tebeyyün eder. Ve bu vechle56 tebâyün-i küllî ve umûm 

min-vechden her birerlerinde tahakkukundan nâşî mübâyenet-i cüz’iyye 

mübâyenet-i külliyyeden e‘amm olup her ne vakt mübâyenet-i külliyye ta-

hakkuk etse zımnında mübâyenet-i cüz’iyye tahakkuk eder. Lâkin aksi böyle 

olmayıp mübâyenet-i cüz’iyyenin tahakkuk eylediği her bir mâddede mübâ-

yenet-i külliyyenin tahakkuku lâzım gelmez.

El-hâsıl insân ile lâ-insân emsâli mütenâkızaynın nakîzları gibi ba‘zı 

mütebâyineynin nakîzları beyninde olan nisbet mübâyenet-i külliyye 

56 Mübâyenet-i cüz’iyye mübâyenet-i külliyye ve umûm min-vechin her birerlerinden e‘amm olup her 

ne vakt mübâyenet-i külliyye ve umûm min-vechden birisi tahakkuk etse zımnında cüz’iyye tahakkuk 

eder. Lâkin aks böyle olmayıp mübâyenet-i cüz’iyyenin tahakkuk eylediği her bir mâddede mübâye-

net-i külliyyenin tahakkuku lâzım gelmez. Ve keza’l-umûm min-vech. (Abdulhamid)
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olarak insân ve lâ-insândan birisi âhirînin efrâdı üzere sâdık olamadıkları 

misüllü bunların nakîzları olan lâ-insân ile insân dahi bu vechle olup lâ-

insân mefhûmunun sâdık olduğu şeyden hiç birisi insân değildir denilmek 

sâdıktır. Ve bunun zımnında ba‘zı lâ-insân insân olmadığı dahi tahakkuk 

ederek mübâyenet-i cüz’iyye ise bundan ibârettir. Ve ebyaz ve esved gibi 

mütezâddeyn ile emsâlinin nakîzları beyninde olan nisbet mübâyenet-i 

cüz’iyye olarak ebyaz ve esved mefhûmlarının nakîzları olan lâ-ebyaz ve 

lâ-esved meselâ hacer-i ahmerde ictimâ‘ ve hacer-i esvedde yalnız lâ-ebyaz 

ve hacer-i ebyazda lâ-esvedin sıdkıyla birbirinden iftirâk ederek beynle-

rinde umûm ve husûs min-vech olup bunun zımnında ba‘zı lâ-ebyazın 

lâ-esved ve ba‘zı lâ-esvedin lâ-ebyaz olmaması tahakkuk eder. Bu ise mü-

bâyenet-i cüz’iyyedir.

Ve hafî olmasın ki beynlerinde tebâyün-i küllî bulunan mefhûmeynden 

bâ‘zen ehadühümânın aynı insân ile lâ-insân gibi âharın nakîzı olur. Ve 

ba‘zen insân ile lâ-hayevân gibi mutlakan veyâhûd min-vech ehass olur. 

Ve ba‘zen nâtık ile lâ-insân gibi müsâvî olur. Zîrâ nakîz-ı nâtık lâ-nâtık 

olarak lâ-insân ile ve nakîz-ı lâ-insân insân olarak nâtık ile müsâvîlerdir. 

Ve ehadühümânın aynı nakîz-ı âhara mübâyin olmak mümkün olamaz. 

Ve illâ nakîzın ayndan bir şey’e sâdık olamamasıyla ayn-i âhar üzere ayn-i 

nakîzın sâdık olması lâzım gelir. Bu ise ayneyn beyninde mübâyenet-i kül-

liyye olmasıyla hulfdür. Meselâ insân ile feresden evvelin aynı olan insân 

ile sânînin nakîzı olan lâ-feres beyninde mübâyenet farz olunsa lâ-feres 

insândan bir şey’e sâdık olamayıp bu hâlde ayn-i nakîz olan feresin ayn-i 

âhar olan insân üzere sıdkı lâzım gelir.

Kâle Rahimehullâh

א  وأ  و  אن  ا ئ אن   אرق כ אدق و  א  כ  وإن  
ئ   א  א  אن وا وכ ا ا   ا و  כא
אن وا  . و   ا א כ אن  إ ان وا א إذ    ا أ أ

م  و

[Eğer iki küllî arasında tamamıyla kapsama ve ayrışma yoksa; iki taraftan 

cüz’î olarak varsa bir cihetle umûm ve husûsdur. “İnsân” ve “beyaz” gibi. Mut-

lak umûmînin kendisi ile husûsînin çelişiği gibi. Bir cihetle umûm ve husûsun 

çelişikleri arasında cüz’î mübayenet vardır. Bu mübayenet de küllî mübayenetten 

daha geniştir. Çünkü “canlı” ve “insan olmayan” mefhûmlarının çelişikleri arasın-
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da küllî mübayenet vardır. “İnsân” ve “beyaz” mefhûmlarının çelişikleri arasında 

bir cihetle umûm ve husûs vardır.] [88]

 Ve eğer külliyyeyn beyninde tesâduk ve tefâruk-ı küllî olmayıp da bel-

ki her iki cânibden tesâduk ve tefâruk-ı cüz’î mevcûd olursa her birerleri 

min-vech e‘amm ve min-vech ehass olarak beynlerinde niseb-i erba‘adan 

umûm ve husûs min-vech tahakkuk eder. Meselâ insân ile ebyaz mefhûm-i 

küllîleri insân-ı ebyazda tesâduk edip insân-ı esvedde yalnız insân ve fe-

res-i ebyazda yalnız ebyaz sâdık olarak iftirâk ettikleri cihetle beynlerin-

de umûm ve husûs min-vech olup insân mefhûmu mefhûm-i ebyazdan 

min-vech e‘amm ve min-vech ehassdır. Hâsılı ba‘zı şey’ hem insân ve hem 

ebyaz ve ba‘zı şey’ ebyaz olmayıp insân-ı esved ve ba‘zı şey’ insân olmayıp 

feres-i ebyaz olmasıyla bu vechle ehadühümânın âhara ve gayrısına şümû-

lüne nazaran e‘amm ve her birinin âhar için meşmûl olmasına nazaran 

ehass oldukları zâhirdir. Ve kezâlik hayevân emsâli e‘amm-ı mutlakın ay-

nıyla insân gibi ehassın nakîzı olan lâ-insân beyninde dahi umûm ve husûs 

min-vech olup ba‘zı şey’ ya‘nî feres hem hayevân ve hem lâ-insândır. Ve 

meselâ hacer hayevân olmayıp lâkin lâ-insân ve meselâ Zeyd lâ-insân ol-

mayıp hayevândır.

Ve beynlerinde umûm ve husûs min-vech olan küllîyeynin nakîzları 

beyninde mübâyenet-i cüz’iyye olup işbu mübâyenet-i cüz’iyye dahi zik-

ri mürûr ettiği vechle mütebâyineynin nakîzları beyninde i‘tibâr olunan 

mübâyenet-i cüz’iyye gibi külliyyeden e‘amm olarak ba‘zen mübâyenet-i 

külliyye zımnında ve ba‘zen umûm ve husûs min-vech zımnında olur. Mü-

bâyenet-i külliyye zımnında olması meselâ hayevân gibi âmmın nakîzı olan 

lâ-hayevân ile lâ-insânın nakîzı olup ayn-i hâss olan insân beyninde mü-

bâyenet-i külliyye olarak her bir şey’ üzere lâ-hayevân ve insân mefhûmları 

tesâduk etmeyip “lâ-şeyʼe mine’l-lâ-hayevâni bi-insânin” sâlibe-i külliyyesi 

sâdık olduğu misüllü bunun zımnında dahi “leyse ba‘zü’l-hayevâni bi-insâ-

nin” sâlibe-i cüz’iyyesi sâdık olur. Ve mübâyenet-i cüz’iyyenin ba‘zen 

umûm min-vech zımnında olması meselâ lâ-insân ile lâ-ebyaz beyninde 

umûm min-vech olup lâ-insân ve lâ-ebyaz feres-i esvedde tesâduk ede-

rek lâ-insân feres-i ebyazda ve lâ-ebyaz Zeyd-i esvedde tefâruk etmesiyle 

bunun zımnında min-vech mübâyenet tahakkuk eyleyerek “leyse ba‘zü’l-

lâ-insân bi-lâ-ebyaz” sâlibe-i cüz’iyyesi sâdık olur. Ve beynlerinde umûm 

ve husûs min-vech olan mefhûmeynden ehadühamânın aynıyla âharının 
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nakîzı beyninde müsâvât olamaz. Ve illâ ayneyn beyninde mübâyenet-i 

külliyye olmak lâzım gelir. Ve tebâyün dahi olamaz. Ve illâ ayneyn bey-

ninde müsâvâtı iktizâ eder. Belki beynlerinde lâ-insân ile hayevân ve ebyaz 

ile lâ-esved gibi mutlakan veyâhûd min-vech umûm olur. Zîrâ lâ-insân ile 

lâ-hayevân ve insân ile hayevân beynlerinde mutlakan ve lâ-ebyaz ile lâ-es-

ved ve ebyaz ile esved beynlerinde min-vech umûm ve husûs vardır. [89]

Kâle Rahimehullâh

אت כ אئ ا א  אدق  و כ ا א  ا ئ ا أ   وا

[Hakîki cüz’î, kendisini kapsayan küllîden mutlak olarak husûsidir. Diğer 

küllîlere mübâyindir.]

 Ve cüzʼî-i hakîkî kendi üzerine sâdık ve mahmûl olan küllîden mutla-

kan ehassdır. Meselâ Zeyd insândan ehass olup insân zımn-ı Zeyd’de mev-

cûd olduğu misüllü insândan efrâd-ı sâ’ire zımnında dahi mevcûd olarak 

Zeyd ba‘zun mine’l-insândır. Ve cüz’î-i hakîkî üzerine sâdık olmayan sâ’ir 

külliyyâta mübâyindir. Meselâ Zeyd üzerine feresin hamli sahîh olmama-

sıyla Zeyd ferese mübâyindir.

Kâle Rahimehullâh

ا  א إ ز  א إذا أ אن، כ אو א  و، وإ אن، כ و א א  א إ אن  ئ א ا وأ
אن  אو אن  אد אن  א  ، כא ا ا כ و א ا

[İki cüz’î; ya Zeyd ve Amr gibi mübayindir. Ya da Zeyd’e; “şu gülen” ve “şu 

yazıcı” şeklinde işaret ettiğimizdeki gibi müsavidir. Bu iki “şu-luk” birbirini kapsar 

ve birbirine eşittir.]

 Ve ammâ iki cüz’î beyninde olan nisbet yâ Zeyd ve Amr gibi tebâyün 

olarak yek diğere mütebâyin ve ehadühümânın âhar üzere haml ve sıdkı 

gayr-ı sahîhdir. Veyâhûd mütesâvîlerdir. Meselâ Zeyd’e “hâze’l-kâtibu” ve 

“hâze’d-dâhiku” deyü işâret ettiğimiz sûrette işbu iki hâziyet mütesâdıka 

olarak yekdiğere mütesâvîlerdir. Zîrâ her iki vechle işâret ettiğimiz vâki‘de 

şey’-i vâhid olup fakat işârette dâhikiyyet ve kâtibiyyet vasıflarının i‘tibârı, 

mûcib-i ta‘addüd-i i‘tibârî ve ehadühümânın âhar üzere sıdk-ı hamilleri 

cihetiyle beynlerinde olan nisbet tesâvî olur. Kitâb-ı tasavvurâtta cüz’iy-

yeyn-i hakîkiyyeyn beyninde olan nisbeti tebâyüne hasr ile אن ئ ا א   (وأ
( א אن إ  כ א    [İki farklı cüz'î arasında ancak mübâyenet olur.] 

dediği kelâmı tahşiyede Seyyid Şerîf buyururlar ki eğer haze’d-dâhik ile 
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müşârün-ileyh Zeyd ve hâze’d-dâhik ve hâze’l-kâtib57 ile müşârün-ileyh 

Amr olursa bu mahalde iki cüz’î-i mütebâyineyn mütehakkıkdır. Ve eğer 

hâze’d-dâhik ve hâze’l-kâtib lafızlarından ikisiyle de işâret olunan meselâ 

Zeyd olursa bu sûrette yalnız cüz’î-i hakîkî olan zât-ı Zeyd mevcûd olup 

lâkin bu Zeyd ile târeten dahk ile ittisâfı ve târeten kitâbetle ittisâfı i‘tibâr 

edilmiştir. Ve bu i‘tibârdan dolayı cüz’î-i hakîkî ta‘addüd-i hakîkî ile ta‘ad-

düd etmeyip ve hakîkaten mütegâyirlerdir denilemez. Belki bu sûrette olan 

ta‘addüd ve tegâyür bir emr-i i‘tibârîdir. Kelâm-ı  Kutb ise tegâyür-i hakîkî 

ile mütegâyireyn olan cüz’îyeynde olup kendisi için i‘tibârât-ı müte‘addide 

olan cüz’î-i vâhidde değildir. Ve eğer cüz’î-i vâhid bi-hasebi’l-cihât ve’l-i‘ti-

bârât58 cüz’iyyât-ı müte‘addide add olunsa cüz’î-i hakîkînin küllî olması 

lâzım gelir. Zîrâ biz Zeyd’e hâze’l-kâtibu ve hâze’d-dâhiku ve hâze’t-tavîlu 

ve hâze’l-kâ‘idu deyü işâret eylesek işbu cihât hasebiyle Zeyd’i müte‘addid 

add eylediğimiz takdîrde her biri Zeyd’den mâ ‘adâ cüz’iyyât-ı müte‘addi-

de59 üzerine de sâdık olarak kesîrîn beyninde farz-ı iştirâkini mâni‘ olma-

yıp bu halde kat‘iyyen külliyyeti lâzım gelir.  Kelâm-ı Seyyid bu merkezde 

olarak bu sûrette kelâm-ı musannif mahall-i eşkâldir. 

Ve musannif Hâşiye’sinde demiştir ki cüz’iyyeyn beyninde zikr olun-

duğu vechle mübâyenet-i külliyye [90] ile tesâvînin cereyânı ne vechle 

mümkün olabilir ki zikri mürûr ettiği üzere tesâvî ve tebâyünde tesâduk ve 

tefâruk-ı küllî mu‘teber olup bunların beyne’l-cüz’iyyeyn i‘tibârı ise müm-

teni‘dir denilir ise karîben ityân edileceği vechle mûcibe veyâhûd sâlibe 

olarak cânibeynden sâdık olan kaziyyeteyn-i şahsiyyeteyn kaziyyeteyn-i 

külliyyeteyn hükmünde olup bu sûrette beyne’l-cüz’iyyeteyn cereyân eden 

tesâduk ve tefâruk hükm-i küllîde olacağından bu eşkâl mündefi‘dir.

[Sıdk ve Tahakkuk Cihetiyle Dört  Nisbet]

Kâle Rahimehullâh

ق  כ ا  ا ، و   ق وا ر  ا ه  ا ا و
א  כאن  إن  אن  ا אل:  ن  اد،  ا אر  א אع،   و وا אن  ز ا אر  א وا 
כ  אع ا و אن وا ز א  ا   ا ن  כ  א  אل כ  ا ا

אر د ا ع ا وو אن، כ אو אع   ا

57 Sehv ve savab cetvelinde “haze’l-kâtib” olarak düzeltilmiştir.

58 Sehv ve savab cetvelinde “i‘tibârât” olarak düzeltilmiştir.

59 Sehv ve savab cetvelinde “Zeyd’den mâ ‘adâ cüz’iyyât-ı müte‘addide” olarak düzeltilmiştir.
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[İşte bunlar; kapsama ve yükleme cihetiyle dört nisbettir. Bazen bu dört nis-

bet, fertler i‘tibârıyla değil, zamanları ve durumları i‘tibâra alarak var olma ve 

tahakkuka göre i‘tibâr olunur. Şöyle denir: İki mefhûm arasında iki taraftan küllî 

birliktelik olursa; şöyle ki onlardan her biri, diğeri ile tüm zamanlar ve bir araya 

gelmesinin mümkün olduğu durumlarda var olurlarsa; mütesâvîdirler. Güneşin 

doğması ve gündüzün varlığı gibi.]

 Sıdk lafzı kizbe mukâbil olarak kelâmın vâkı‘a mutâbık olmasıdır ki bir 

şeyden vâki‘de olduğu vech üzere inbâ ve ihbârdan ibârettir. Baz‘en hakk 

gibi i‘tikâd ve dîn ve mezhebde dahi müsta‘meldir. Ve ıstılah-ı ehl-i fennde 

sıdk ba‘zen bir şey’ üzere haml ma‘nâsında isti‘mâl olunarak bu sûrette “alâ” 

ile müsta‘mel olur. Meselâ (אن אدق  ا כא  -İnsâna kâtib denilme] (ا

si doğrudur.] kavlinden murâd kâtib mefhûmu insân üzere hamle sâlih 

demektir. Ve ba‘zen tahakkuk ve vücûd ma‘nâsında müsta‘mel olarak bu 

sûrette “fî” ile isti‘mâl olunur. Meselâ ( ا ه ا  ا  ّ ) [Bu kaziye 

vâkı‘a göre doğrudur.] kavlinden murâd60 şu kaziyye vâki‘de mevcûd ve 

mütehakkıkdır demek olur. Ve niseb-i erba‘a işbu ma‘neyeynden ikisiyle de 

mu‘teber olmasıyla ibtidâ’en ma‘nâ-yı sıdk ve haml üzere sûret-i cereyânını 

beyân ederek bundan ferâgatle bu mahalde sıdk ve tahakkuk ya‘nî nef-

sü’l-emrde vücûd ma‘nâ-yı sânîsi üzere de keyfiyyet-i cereyânını îzâha şürû‘ 

eylemiştir. Ve ma‘nâ-yı sıdk ve haml üzere niseb-i erba‘aya dâ’ir mürûr eden 

mebâhisin hülâsası mefhûmeynin vâki‘de külliyyen veya ba‘zen efrâd üzere 

ictimâ‘ veyâ tefâruk-ı sıdk ve hamllerinden ibârettir. Şöyle ki mefhûmey-

nden birinin sâdık ve hamli sahîh olduğu her bir şey’ üzerine mefhûm-i 

âharın dahi hamli sahîh olursa bu iki mefhûm beyninde min-ciheti’l-haml 

nisbet müsâvattır. Ve işbu mütesâviyeynin nakîzları beyninde olan nisbet 

dahi müsâvâttır. Ve eğer mefhûmeynden biri âharının sâdık olduğu her 

bir şey’e ve gayrısına sâdık olup lâkin mefhûm-i âhar mefhûm-i evvelin 

sâdık olduğu şeylerden ba‘zısına sâdık olarak cemî‘isine sâdık olmazsa evvel 

e‘amm-ı mutlak ve sânî ehass-ı mutlak olup beynlerinde nisbet umûm ve 

husûs mutlakdır. Ve nakîzları beyninde nisbet yine umûm ve husûs mut-

lak olup şu kadar ki asılda e‘amm nakîzda ehass ve asılda ehass nakîzda 

e‘ammdır. Ve eğer mefhûmeynden hiç biri âharın sâdık olduğu hiçbir şey’ 

üzerine sâdık olmazsa beynlerinde nisbet tebâyün-i küllîdir. Ve nakîzları 

iki vechle olup ba‘zı mevâdda beynlerinde tebâyün-i [91] küllî ve ba‘zıla-

60 Sehv ve savab cetvelinde “murâd” olarak düzeltilmiştir.
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rında umûm ve husûs min-vech olarak bu iki sûreti cem‘ için umûmunda 

mübâyenet-i cüz’iyye i‘tibâr edilmiştir ki tebâyün-i küllî zımnında dahi 

mübâyenet-i cüz’iyye mevcûddur. Ve eğer mefhûmeynden hiç birisi âharın 

sâdık olduğu şeylerin cemî‘isi üzere sâdık olmayıp bâ‘zı mâddelerde ikisi de 

sâdık ve diğer mâddelerde müfterik olurlar ise beynlerinde nisbet umûm 

ve husûs min-vechdir. Ve nakîzları beyninde olan nisbet tebâyün-i küllînin 

nakîzları beyninde olduğu vechle mübâyenet-i cüz’iyyedir emsilesi sebkat 

ederek tekrârdan müstağnîdir. Ve bu vechle haml tarîkıyla olan niseb-i er-

ba‘a müfredât ile müfredât hükmünde olan mefhûmât beyninde cârî olur.

[Basît ve Mürekkeb “Midir” Sorusu]

Ve işbu niseb-i erba‘anın tahakkuk ve vücûd ma‘nâsına mefhûmeynin 

sıdkı hasebiyle i‘tibârı şu tarîk iledir ki ehad-i mefhûmeynin fî-nefsihî 

veyâhûd bir şey’ için tahakkuk ve vücûdu hînde âharının dahi bu vech-

le mevcûd ve mütehakkık olup olmayacağına nazar olunarak ona göre 

beynlerinde niseb i‘tibâr olunur. Ve bunun bilinmesiyle mefhûmât-ı basîta 

veyâ mürekkebe için olan “hel”-i basîta ve mürekkebeyi ma‘rifete tevessül 

olunur. “Hel”-i basîta kendiyle bir şey’in vücûd veyâhûd lâ-vücûdu talep 

olunan hel-i istifhâmiyye olup meselâ (دة دة أو   כ   Acaba] ( ا

hareket mevcûd mudur yoksa değil midir?] kavli yalnız fî-nefsihî vücûd-i 

harekeden istifhâm olmasıyla basîtadır. Ve “hel”-i mürekkebe kendiyle bir 

şey’ için bir şey’in vücûd veyâhûd lâ-vücûdu talep olunan hel-i istifhâmiy-

ye olup meselâ ( כ دائ أو  دائ -Acaba hareket sürekli midir, yok] ( ا

sa sürekli değil midir?] kavlinde matlûb hareke için devâmın vücûd veyâ 

lâ-vücûdu olmasıyla mürekkebedir. 

Ve bu vechle bi-hasebi’l-vücûd nisebin urûzu ezmân ve e[v]zâ‘ i‘tibâriy-

le olarak ma‘nâ-yı haml hasebiyle olan nisebde olduğu gibi efrâd i‘tibâriyle 

değildir. Evzâ‘dan murâd bir şey’ için bir takım umûra mukâreneti sebebiyle 

hâsıl olan ahvâldir. Meselâ (א ا א כאن  א א כאن ز إ  Her ne zamanki Zeyd] (כ

insansa, o zaman canlıdır.] kavlimizle hayevâniyyetin insâniyyete lüzûmu 

cemî‘ ezmân ve evkâtte sâbittir demek murâd ederiz. Ve bu mikdar ile iktifâ 

etmeyip belki kavl-i mezkûr ile Zeyd’in vaz‘-ı insâniyyetiyle berâber ictimâ‘ı 

mümkün olan meselâ Zeyd’in kâ’im veyâ kâ‘id olması veyâhûd şems tâli‘a ve 

himâr nâhik olması emsâli ahvâl-i gayr-ı mütenâhiyenin cemî‘isine mukâ-

reneti hâlde dahi insâniyyete lüzûm-i hayevâniyyet mütehakkık olduğunu 

hülâsa Zeyd mâdem ki insândır ister kâ’im ve ister kâ‘id olsun ve isterse 
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tulû‘-ı şemse ve nahk-ı himâra ve tanîn-i zübâbâ hâl-i mukârenette bulunsun 

bunların hiç birisiyle hayevâniyyetten ayrılamayacağını ifâde eyleriz.

Hâsılı bi-hasebi’l-vücûd olan nisebin i‘tibâr-ı ezmân ve evzâ‘ ile olma-

sından maksûd mefhûmeynden birisi hangi zamânda ve nasıl evzâ‘ ve ahvâl 

üzere tahakkuk ederse âharının dahi o zamânda ve o ahvâl üzere külliyyen 

veya cüz’iyyen tahakkuk edip etmemesi [92] olup bu da lüzûm veyâ ittifâk 

veyâhûd fi’l-cümle iftirâk ve infisâl ile olmaktan e‘ammdır. Hülâsa bu i‘ti-

bâr ile olan nisbetlerde ezmân ve evzâ‘ mefhûmeyn için efrâd hükmünde 

olup ma‘nâ-yı hamlde nasıl ki mefhûmeynin efrâd üzere sıdk ve hamli 

i‘tibâr-ı nisebe medâr ise işbu ma‘nâ-yı tahakkukda dahi ezmân ve evzâ‘ 

medâr-ı i‘tibâr-ı nisebdir.

İmdi bu vechle bi’tibâri’l-ezmân ve’l-evzâ‘ tasvîr-i nisebde denilir ki 

eğer mefhûmeyn beyninde cânibeynden ittisâl-i küllî olursa ya‘nî mefhû-

meynden her birisi âharıyla her bir ezmân ve evkâtta ve ictimâ‘ etmesi 

mümkün olacak cemî‘ evzâ‘ ve ahvâlde tahakkuk ederse işbu mefhûmeyn 

mütesâvîlerdir. İmdi bu ma‘nâca tesâvî ehad-i mefhûmeynin mevcûd ve 

mütehakkık olduğu ezmânda ve kendiyle ictimâ‘ı câ’iz olan evzâ‘ ve ah-

vâlin cümlesinde mefhûm-i âharın dahi mevcûd ve mütehakkık olmasıyla 

tahakkuk eder. Meselâ tulû‘-ı şems ile vücûd-i nehâr beyninde tesâvî olup 

tulû‘-ı şems her ne vakitte ve nasıl evzâ‘ üzere mevcûd ve mütehakkık olsa 

vücûd-i nehâr dahi ol vechle tahakkuk eder. Aksi dahi böyle olarak vücûd-i 

nehârın cemî‘ ezmân ve evzâ‘ında tulû‘-ı şems dahi mütehakkıkdır. 

Musannifin evzâ‘-ı mümküne olmasıyla takyîd ederek muhakkıka ol-

masını ihtiyâr etmemesi niseb-i lüzûmiyyâta adem-i intibâkdan ihtirâza 

mebnîdir. Zîrâ eğer evzâ‘ın muhakkakü’l-ictimâ‘ olmasıyla mukayyed olsa 

yalnız ittifâkıyyâta muntabık olup lâkin evzâ‘-ı mümkinü’l-ictimâ‘ muhak-

kak ve mefrûz olmaktan e‘amm olduğu cihetle lüzûmiyyât ve ittifâkıyyâttan 

her sûretine şâmildir. İmdi niseb-i ittifâkıyyât-ı hâssada olan evzâ‘ ile murâd 

muhakkaka ve niseb-i lüzûmiyyât ve ittifâkıyyât-ı âmmede olan evzâ‘ ile 

murâd-ı muhakkaka ve mefrûzadan e‘ammdır. Ve evzâ‘-ı mefrûzanın61 fî-en-

füsihâ mümteni‘a olması dahi câ’izdir. Ve bunun tafsîlâtı gelecektir.

Kâle Rahimehullâh

ع ا אئ ا و א، כ א   وأ  أو  أ ا

61 Sehv ve savab cetvelinde “mefrûzâ” olarak düzeltilmiştir.
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[Eğer tek taraftan var olursa umûm ve husûs mutlaktır. Caminin aydınlanması 

ve Güneş’in doğması gibi.] 

Ve eğer mefhûmeyn beyninde ittisâl-i küllî yalnız ehad-i cânibeynden 

olursa e‘amm ve ehass-ı mutlak olurlar. Şöyle ki ehad-i mefhûmeyn ez-

mân ve evzâ‘ cihetinden âharından ekser olduğu ya‘nî ehad-i mefhûmeyn 

âharının tahakkuk eylediği ezmân ve evzâ‘da tahkîkiyle berâber bu evzâ‘ 

ve ezmânın gayrısında dahi tahakkuk ettiği sûrette işbu ezmân ve evzâ‘da 

vücûdu i‘tibâriyle etemm ve ezyed olan mefhûm e‘amm olup enkas ve akall 

olan mefhûm-i âhar ehass olur. Meselâ izâ’e-i mescid ile tulû‘-ı şems bey-

ninde min-ciheti’t-tahakkuk umûm ve husûs mutlak olup izâ’e-i mescid 

leyl ve nehârda mevcûd olacağı cihetle tulû‘-ı şemsden e‘amm ve tulû‘-ı 

şems nehâra mahsûs olmasıyla izâ’e-i mescide nisbetle ehassdır.

Kâle Rahimehullâh

ء   א  ا   ء  ن    א  اق כ  ا א ا وإن כאن 
د ا  ع ا وو א، כ אن כ א אع  אن وا ز ا

[Eğer aralarında iki taraftan küllî ayrılık varsa; şöyle ki ikisinden biri, hiçbir 

zaman ve durumda diğeri ile birlikte var olmazsa; küllî mütebâyindir. Güneş’in 

doğması ve gecenin varlığı gibi.] [93]

 Ve eğer mefhûmeyn beyninde iftirâk-ı küllî olup ya‘nî bunlardan birisi 

ezmân ve evzâ‘dan bir şeyde âharıyla berâber aslâ tahakkuk etmezse işbu 

mefhûmeyn beyninde niseb-i erba‘adan tebâyün-i küllî olarak birbirine 

mütebâyin olurlar. Meselâ tulû-ı şems ile vücûd-i leyl hiçbir zamân ve bir 

vaz‘da birleşemeyip cânibeynden iftirâk-ı küllî mütehakkık olmasıyla yek-

diğere mütebâyinlerdir.

Kâle Rahimehullâh

ب ا  ع ا و ، כ وإ  وأ  و
[Eğer iki mefhûm arasında küllî birliktelik ve küllî ayrılık yoksa; bir cihetle 

umûm ve husûstur. Güneş’in doğması ve rüzgarın esmesi gibi.]

 Ve eğer mefhûmeyn beyninde iftirâk-ı küllî olmayarak belki iftirâk ve 

ittisâl-ı cüz’î bulunur, ya‘nî ba‘zı ahyân ve evzâ‘da ikisi birlikte mevcûd ve 

ba‘zen ehadühümânın vücûduyla âhar mefkûd olursa her birerleri min-ve-

ch e‘amm ve min-vech ehass olarak beynlerinde niseb-i erba‘adan umûm 

ve husûs min-vech tahakkuk eder. Meselâ tulû-ı şems ile hübûb-i rîh bey-
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ninde bu nisbet mevcûd olarak ba‘zı ahyân ve evzâ‘da ikisi de tahakkuk ve 

ba‘zı evkât ve ahvâlde ehadühümâ âhardan tefâruk eder. 

El-hâsıl işbu niseb bi-hasebi’l-vücûdda mu‘teber olan ezmân ve evzâ‘ 

olup eğer ehad-i mefhûmeyn bi-dûni’l-âhar tahakkuk etmez ise mütesâvî-

lerdir. Ve eğer ehadühüma âhar ile berâber ve bi-dûni’l-âhar tahakkuk edip 

de âharı bi-dûnü’l-evvel tahakkuk etmez ise evvel e‘amm62 ve âhar ehassdır. 

Ve eğer ehadühümâ âharıyla berâber aslâ tahakkuk etmezler ise mütebâ-

yinlerdir. Ve eğer her birerleri âharıyla ve âharsız tahakkuk ederler ise her 

birisi min-vech e‘amm ve min-vech ehassdırlar.

[Nisbetlerin İki Kaziyyenin Tahakkuk Edip Etmemesi 

Bakımından İtibara Alınması]

Kâle Rahimehullâh

אدة  א   م  א و א     א إ أ א ة  ا ه  ا ا و
ائ  ور  ا ئ وا כ أ  ا ن ا אت، ככ رات وا א  ا ة، כ وا

[İşte bunlar, önermeler arasında i‘tibâr olunan nisbetlerdir. Ancak bazen iki 

mefhûmun tek bir maddede var olmaları veya olmamalarına göre i‘tibâr olunur; 

mahsûra (nicelikli) ve müveccehe (kipli) önermeler arasındaki gibi ve küllînin 

cüz’îden, zorunlunun devamlıdan daha husûsî olması gibi.] 

Ve beyne’l-kazâyâ mu‘tebere olan niseb işbu bi-hasebi’t-tahakkuk ez-

mân ve evzâ‘ i‘tibâriyle olan nisebdir. Ya‘nî envâ‘-ı kazâyâ beyninde efrâ-

dını ta‘yîn için i‘tibâr olunan niseb bi-hasebi’l-vücûd olup ibtidâ’en zikr 

olunan niseb bi-hasebi’s-sıdk ve’l-haml değildir. Zîrâ kazâyâda bir şey’ 

üzerine haml mutasavver olmayıp fülân kaziyye sâdıkadır denilir ise de 

murâd hükm-i kaziyyenin vâkı‘a mutâbakatını beyândır. El-hâsıl kazâyâda 

sıdk isti‘mâli tahakkuk ma‘nâsına “fî” kelimesiyle olarak  אد ه ا  ) 
( -denilip “mütehakkıkatün fî [.Bu kaziye nefsü’l-emrde doğrudur]  ا

nefsi’l-emr” ma’nâsı kasd olunur. Hattâ ki “küllemâ sadaka küllü (ج) (ب) 

sadaka ba‘zu (ج) (ب)” kavlimizin ma‘nâsı her ne zamân kaziyye’-yi ûlânın 

mazmûnu nefsü’l-emrde tahakkuk ederse nefsü’l-emrde mazmun-i kaziy-

ye-i sâniye dahi tahakkuk eder demektir. Ve bir kaziyyenin tahakkuku in-

dinde âharının dahi tahakkukundan murâd kaziyye-i sâniye mazmûnunun 

kaziyye-i ûlânın tahakkuk-ı mazmûnu zımnında tahakkuk etmesidir. Bu 

62 Sehv ve savab cetvelinde “evvel e‘amm” olarak düzeltilmiştir.
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da ya vâki‘-ı muhakkakda tahakkukuyla olup meselâ א אن  א  כ إ  (כ
( א אن  -Her ne vakit bütün insânların nâtık olduğu tahak]   ا

kuk ederse o zamân ba‘zı insânların da nâtık olduğu tahakkuk eder.] kavli 

vâki‘-ı muhakkaka nisbetledir. Zîrâ ba‘zı insânın nutku cemî‘ insânın ta-

hakkuk-ı nutku zımnında hakîkaten vâki‘de mütehakkakdır. [94] Veyâhûd 

vâki‘-ı mefrûzda tahakkukuyla olup meselâ  אن إ כ   א   (כ
אن)  Her ne vakit bütün taşların insân olduğu tahakkuk ederse]  ا إ

o zamân ba‘zı taşların da insân olduğu tahakkuk eder.] bu kabîlden olarak 

ba‘zı insânın haceriyyeti küllîsinin tahakkuk-ı haceriyyeti zımnında vâki‘-ı 

mefrûzda mütehakkakdır.

Tahakkuk ma‘nâsına sıdk mukâbil-i kizb olan vâkı‘a mutâbakat ma‘nâ-

sına sıdkdan mutlakan ehassdır. Zîrâ her ne zamân mazmûn-ı kaziyye ta-

hakkuk etse o kaziyye kâzibe olmayarak sâdıka olması lâzım gelir. Lâkin 

her ne zamân kaziyye sâdık olsa mazmûnunun vâki‘de tahakuku iktizâ 

etmez. Görmezmisin ki “tûfân-ı  Nûh Aleyhisselâm vâki’dir” kavlimiz her 

bir vakitte sâdık olup halbuki tahakkuk-ı mazmûnu tûfânın vâki‘ olduğu 

vakt-i mu‘ayyene mahsûs olarak her bir vakitte gayr-ı mütehakkakdır. Ve 

bu sebebden için niseb-i kazâyâda işbu mukâbil-i kizb olan sıdk mu‘teber 

olmayıp ve illâ cemî‘ kazâyâ-yı sâdıkanın tesâvîsini iktizâ eder idi. Zîrâ her 

bir  kazâyâ-yı sâdıka ezelen ve ebeden sâdıka olup lâkin tahakkuk-ı mazmû-

nu temsîlden ma‘lûm olduğu üzere bunun hilâfındadır.

İşte beyne’l-kazâyâ mu‘tebere olan niseb zikr olunduğu vechle olup lâ-

kin ba‘zen beyne’l-kazâyâ niseb mâdde-i vâhidede kaziyyeteynin tahakkuk 

ve adem-i tahakkukları hasebiyle i‘tibâr olunur. Ya‘nî zikr olunduğu üzere 

bi-hasebi’t-tahakkuk niseb bi‘tibâri’l-ezmân ve’l-evzâ‘ ise de ba‘zen vâki‘ 

olur ki mefhûmeynin mâdde-i vâhidede tahakuku adem-i tahakkukuyla 

mukayyed olur. Meselâ mahsûrât ve müveccehât beyninde beyân olunan 

tahakkuk bu kabîlden olarak mahsûrâtta külliyyet cüz’iyyetten ehassdır de-

nilmesiyle murâd her ne vakt kazâyâ-yı külliyyeden bir kaziyyenin mazmû-

nu tahakkuk eder ise kazâyâ-yı cüz’iyyeden dahi bir kaziyyenin mazmûnu 

tahakkuk eder demek olmayıp ve illâ aksi mütehakkakdır. Belki murâd her 

ne vakt bir mâddede kaziyye-i külliyyenin mazmûnu tahakkuk eder ise o 

mâddede kaziyye-i cüz’iyyenin dahi mazmûnu tahakkuk eder demektir. 

Zîrâ külliyyet kendine keyfde muvâfıka olan cüz’iyyetten bi-hasebi’t-ta-

hakkuk mutlakan ehassdır. Ve kezâlik müveccehâtta Zarûriyye dâ’imeden 
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ehassdır denilmesiyle murâd her ne vakt bir mâddede zarûret tahakkuk 

eder ise devâm dahi tahakkuk eder demektir. Zarûriyyenin dâ’imeden ehass 

olması şu cihettendir ki mefhûm-i zarûret nisbetin mevzû’dan imtinâ-ı infikâ-

ki olarak “her bir insân bi’z-zarûre hayevândır” kavlimizin ma‘nâsı insânın 

cemî‘ evkât-ı vücûdunda hayevâniyyetin imtinâ‘-ı infikâkidır. Ve mefhûm-i 

devâm zât-ı mevzû‘un mevcûd olduğu cemî‘ ezmine ve evkâtta nisbetin 

devâm-ı şümûlü olarak “her bir insân dâ’imâ hayevândır” kavlimizin ma‘nâsı 

zât-ı insân mevcûd oldukça hayevâniyyetin insâna sübûtudur. İmdi nisbetin 

mevzû’dan imtinâ‘-ı infikâki bi’z-zarûre mevzû’un cemî‘ evkât-ı vücûdun-

da tahakkuk-ı nisbeti muktazî olup lâkin nisbetin [95] cemî‘ evkâtta mü-

tehakkaka olması mevzû‘dan imtinâ‘-ı infikâkinı gayr-ı muktazîdir. Çünkü 

mümkünün vâki‘ olması vâcib olmadığı cihetle her ne kadar cemî‘ evkâtta 

mütehakkaka olan nisbetin mevzû‘dan adem-i vukû‘-ı infikâki derkâr ise de 

bununla berâber imkân-ı infikâki câ’izdir. Meselâ sükûn-ı eflâk mümkün 

lâkin gayr-ı vâki‘dir.

Kâle Rahimehullâh

א    כ  ، اد  و   א  א  م  و א  و   
א    א  אت ا א م ا ا   ا כ ا و אت،  ا
א  אت ا א א  ا א، و   א اق ا אل وا א ا ، إذ ا  ا ا ا
اق  אل وا א ا ض إذ ا  א  ا ، و א  أ  אت  אد אت وا و وا

א  א  א أو أ א ن  כ א، و  א، أو  و

[Bazen birçok maddede olsa bile mutlak olarak iki mefhûmun tahakkuk et-

mesi veya etmemesi cihetiyle i‘tibâr olunur. Şartlı önermelerin iki tarafı arasında 

olan gibi. Fakat husûsî ittifâkî önermelerin nisbetlerinde muteber olan tahakkuk 

ve tahakkuk etmeme; hariçte tahakkuk etmeye göredir. Çünkü bu önermeler-

de muteber olan; ittifâkî olarak birleşme ve ayrışmanın olmasıdır. Husûsî ittifâkî 

önermelerin dışındaki umûmî ittifâkî, luzumî ve inadî önermelerdeki nisbetlerde 

muteber olan; hariçteki ve farazi tahakkuktan daha geniş olana göredir. Çünkü 

onda muteber olan, luzumî veya farazî birleşme ve ayrışmadır. Bazen birleşme ve 

ayrışmanın iki tarafı veya tek tarafı imkânsız olur.]

 Ve işbu niseb bi-hasebi’t-tahakkuk ba‘zen dahi mefhûmeynin velev 

mevâdd-ı muhtelifede olur ise de mutlakan tahakkuk ve adem-i tahakkukla-

rı hasebiyle de i‘tibâr olunur. Nitekim şartıyyâtın tarafeyni beyninde i‘tibâr-ı 

niseb bu vechle olup meselâ  (دا אر  א כאن ا -Eğer Gü] (إن כא ا 
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neş doğmuşsa gündüz mevcûddur.] kaziyye-i şartıyyesinin tarafeyni beynin-

de   ا א    دا وכ אر  א  כאن ا א  إن כא ا   (כ
 Her ne vakit güneşin doğduğu tahakkuk ederse o zamân gündüzün] ذاك)

mevcûd olduğu da tahakkuk eder. Her ne vakit güneşin doğduğu tahakkuk 

etmezse gündüzün mevcûd olduğu da tahakkuk etmez.] denilerek i‘tîbâr-ı 

nisbet tarafeynin mutlakan tahakkuk ve adem-i tahakkukları beyninde olur. 

Lâkin  kazâyâ-yı ittifâkıyye-i hâssanın nisbetlerinde mu‘teber olan ta-

hakkuk ve adem-i tahakkuk vâki‘-ı muhakkak hasebiyle olandır. Zîrâ it-

tifâkıyyât-ı hâssada mu‘teber olan eğer muttasıla olursa ittisâl ve munfasıla 

olursa infisâl bi-hasebi’l-ittifâkdır. Ve ittifâken infisâl ve ittisâl ise vâki‘-ı 

muhakkak hasebiyle olması zarûrîdir. Ve ittifâkıyyât-ı hâssanın gayrısında 

ya‘nî ittifâkkiyyât-ı âmmede ve lüzûmiyyât ve inâdiyyâtta olan nisbetler-

de mu‘teber olan vâki‘-ı muhakkak ile vâki‘-ı bi-hasebi’l-farzdan e’âmm 

olandır. Zîrâ bunlarda mu‘teber olan lüzûmen veyâhûd farazân ittisâl ve 

iftirâkdır. Meselâ (د אر  א א   Eğer Güneş doğmuşsa] (إن כא ا 

gündüz mevcûddur.] kavlimiz vâkı‘-ı muhakkakda ve אر א א  ً  (إن כאن ز 
( א  [Eğer Zeyd at ise himar da konuşandır.] kavli vâkı‘-ı mefrûzda tahak-

kuk hasebiyledir.

Kazâyâ-yı ittifâkıyye muttasıla ve munfasılaya münkasim olarak ittifâ-

kıyyeyi muttasıla-i mûcibe kendisinde mukaddemin sıdkı takdîri üzere 

tâlînin sıdkıyla hükm olunan kaziyye olup fakat bu hükm bir alâkadan için 

olmayarak belki mücerred mukaddem ve tâlînin sıdklarından için olur. 

Ya‘nî vâki‘de ikisi de sâdık olarak ittifâk ve tesâduklarından nâşî hükm olu-

nur. Şöyle ki alâkanın fıkdânı sebebiyle akl ehad-i tarafeynin bi-dûni’l-âhar 

tahakkukunu tecvîz edebilir. Meselâ  ( א אر  א  א אن   Eğer] (إن כאن ا

insân konuşan ise himar da anırandır.] mûcibe-i ittifâkıyyesinde insân 

nâtık olduğu takdîrde himârda nâhik olmasıyla hükm nâtıkıyyet-i insân 

ile nâhıkiyyet-i himâr beyninde bir alâka bulunmasından için olmayıp 

belki yalnız sıdk üzere tevâfuk-ı tarafeynden [96] ibârettir. Hattâ ki akl 

bunlardan meselâ nâtıkıyyet-i insânın sıdkıyla berâber nâhıkiyyet-i himâ-

rın adem-i sıdkını tecvîz eder. Ve  sâlibe-i muttasıla-i ittifâkıyye kendisinde 

tâlînin mukaddeme selb-i muvâfıkatiyle hükm olunan kaziyyedir. Meselâ 

( א אر  א א  א אن  -Eğer insân nâtık değil ise himar da kiş] ( إن כאن ا

neyen değildir.] kavlimizde hükm sâhiliyyet-i himârın nâtıkıyyet-i insâna 

selb-i muvâfıkatiyledir. Ve munfasıla-i ittifâkıyye bir kaziyyedir ki kendi-
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sinde iki cüz’ün tenâfîsiyle hükm olunarak bu da cüz’eynin zâtından neş’et 

etmeyip belki mücerred ittifâk ve tesâdukdan için olur. Ya‘nî her ne kadar 

ehad-i cüz’eynin mefhûmu mefhûm-i âhara münâfâtı muktazî olmasa da 

mücerred beynlerinde münâfât olmasının vâki’de ittifâk ve tesâdukundan 

neş’et eder. Meselâ şahs-ı esved-i lâ-kâtib hakkında د ا ا  ن  כ أن  א   (إ
( -kavlimizde mefhûm-i es [.Bu şahıs siyahdır ya da yazı yazandır] أو כא

ved ile kâtib beyninde münâfât olmayıp lâkin tahakkuk-ı esved ve intifâ’-ı 

kitâbetin ittifâk-ı vukû‘undan nâşî ikisi birden sâdık olamayacağı misüllü 

kâzib dahi olamazlar. Hâsılı vâki‘de esved mevcûd ve kitâbet müntefîdir. 

Ve ittifâkıyyeyi bir de mücerred tâlînin sıdkından için mukaddemin sıdkı 

takdîrde tâlînin sıdkıyla tefsîr etmişlerdir ki bu tefsîr üzere mukaddemin 

sâdık ve kâzib olması câ’izdir. Ve bu tefsîr üzere olan ittifâkıyyeye ittifâkıy-

ye-i âmme ıtlâk olunarak ittifâkıyye-i hâssadan e‘ammdır. Zîrâ her ne vakt 

mukaddem sâdık olsa tâlî sâdık olup mün‘akis olmaz. Ve lüzûmiyye bir 

kaziyyedir ki kendisinde mukaddemin sıdkı takdîri üzere tâlînin sıdkıyla 

hükm olunarak ve bu vechle sıdk-ı tâlî ile hükm beynlerinde alaka-i mû-

cibenin vücûdundan neş’et eder. Ve inâdiyye bir kaziyyedir ki kendisinde 

zât-ı cüz’eyn için tenâfî ile hükm olunur. Ya‘nî vâki’den kat‘-ı nazarla mü-

cerred ehadühümânın mefhûmu âhara münâfîdir deyü hükm edilir. Meselâ 

zevc ile ferd ve hacer ile şecer beyninde cârîdir. Karîben tafsîlâtı ma‘lûm 

olacaksa da îzâh-ı makâm için hülâsaten îrâdına mecbûr olunmuştur.

Ve ba‘zen ittisâl ve iftirâkın tarafeyni muhâl olurlar. Meselâ lüzûmiyye-i 

inâdiyyede (א ً א אًرا כאن  כאن ز  ) [Eğer Zeyd himar olsaydı o zamân anı-

rırdı.] denilir. Halbuki Zeyd’in himâriyyet ve nâhıkiyyetinden ikisi dahi 

müstehîldir. Veyâhûd ehad-i tarafeyn muhâl olur. Bu da ba‘zen mukaddem 

ve ba‘zen tâlînin istihâlesiyle olur. Bu makâmda musannif Hâşiye’sinde de-

miştir ki tarafeynin muhâl olması niseb-i lüzûmiyyât ve inâdiyyâtta vâki‘ 

olarak ehad-i tarafeynin istihâlesi dahi niseb-i lüzûmiyyât ve inâdiyyât ile 

ittifâkıyyât-ı âmmede olur. Bu hâlde işbu tarafeyn veyâhûd ehad-i tarafey-

ni muhâl olan kaziyyelere şâmil olmak üzere bi-hasebi’t-tahakkuk nisebde 

mu‘teber olan evzâ‘ı muhakkaka ve mefrûzâ olmaktan ta‘mîm iktizâ eder. 

Nitekim beyân-ı sâbıktan dahi ma‘lûm olmuştur. 

Kâle Rahimehullâh

ق א     א و ا כ وا   כ  
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[Zikredilenlerden her bir kısmın iki çelişiği arasındaki ve kendisi ile çelişiği iki 

farklı taraf arasındaki nisbet, daha önce geçtiği gibidir. Hiçbir fark yoktur.]

 Ve zikr olunan kazâyâdan her kısmın nakîzlarıyla ehadühümânın aynı 

ve âharın nakîzı [97] beyninde olan nisbet min-gayr-ı fark niseb bi-ha-

sebi’l-hamli beyânda sebkat eden nisbetlerin misli olarak farkları yoktur. 

Şöyle ki tulû‘-ı şems ve vücûd-i nehâr gibi mütesâvî olan mefhûmeynin 

nakîzları olan “lâ-tulû‘u şems” ve “lâ vücûdü nehâr” dahi mütesâvîdir. 

Ve izâ’e-i mescid ve tulû‘-ı şems gibi beynlerinde umûm ve husûs mut-

lak olanların nakîzları beyninde dahi umûm ve husûs mutlak olup fakat 

aynlarının aksi olarak nakîz-ı e‘amm ehass ve nakîz-ı ehass e‘ammdır. Ve 

tulû‘-ı şems ve vücûd-i leyl gibi beynlerinde tebâyün olanların nakîzaynı 

beyninde nisbet mübâyenet-i cüz’iyyedir. Ve tulû‘-ı şems ve hübûb-i rîh 

gibi beynlerinde umûm ve husûs min-vech olanların nakîzları beyninde 

dahi kezâlik mübâyenet-i cüz’iyye vardır. Ve ehad-i mütesâviyeynin aynıyla 

âharın nakîzı ve ayn-i ehass-ı mutlak ile e‘amm-ı mutlakın nakîzı beynle-

rinde tebâyün ve ayn-i e‘amm ile nakîz-ı ehass beyninde umûm min-vech 

olup ve beynlerinde umûm min-vech olanlardan ehadühümânın aynıyla 

âharın nakîzı beyninde mutlakan veyâhûd min-vech umûm ve husûs ce-

reyân eder.

[Mefhûm Cihetiyle İki Mefhûm Arasındaki Nisbetler]

Kâle Rahimehullâh

ى    أ א  أو   כ  أو  א  כא د  ا  أن   وا 
م؛  א  ا א، و  אرج  א   ا  ا د ا إ ذا ا 
ود  אم  ا אن، כא ا אو א  א  ا כ ا כ א  ذ אد אل: إن  ن 

[Bil ki: İki müfred, iki mürekkeb veya kendisi ve çelişiği iki muhtelif mefhûm 

arasında, hariçteki durumlarından sarfı nazar ederek sadece kendilerine bakarak 

aklın mümkün görmesi cihetiyle başka nisbetler vardır. Bunlara, mefhûm cihe-

tiyle nisbetler ismi verilir. Şöyle söylenir: Aklen mümkün görme cihetiyle, her iki 

taraftan küllî olarak birbirlerini kapsarlarsa mütesâvîdirler. Tam tanım ve tanım-

lanan arasında olduğu gibi.]

 Ve ma‘lûm olsun ki mefhûmeyn beyninde ister ikisi de müfred veyâ 

mürekkeb olsun ve isterse muhtelifeyn olarak birisi müfred ve diğeri mü-

rekkeb olsun zikri mürûr eden vücûh-i nisebin gayrı niseb-i mu‘tebere 

olup bu da hâric-i mefhûmeynden kat‘-ı nazarla berâber mücerred mefhû-
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meynin zâtlarına nazaran aklın tecvîzi hasebiyle i‘tibâr olunur. Ve bu nev‘ 

nisbetlere niseb-i bi-hasebi‘l-mefhûm tesmiye kılınır. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle bu mahalde tecrîd-i nazar-ı kül-

liyyet küllîde mu‘teber olan tecrîd-i nazarın gayrıdır. Zîrâ bu mahalde 

mu‘teber olan külliyyeynin mâ sivâsından kat‘-ı nazarla zât-ı mefhûmey-

ne tecrîd-i nazar olduğu cihetle insân ve lâ-insân gibi mütenâkızayn olan 

mefhûmeynin her bir şey’ üzere sıdkını tecvîz edip de meselâ “insân ve 

lâ-insân her bir şey’e sâdıktır” demek câ’iz olamaz. Zîrâ işbu mefhûmeyn-i 

mütenâkızaynın zâtlarına nazarla akl indinde mefhûmeynden her birinin 

sâdık olamayacağı şeyler tahakkuk ederek meselâ lâ-şey’in bir şey’ üzere 

tecvîz-i sıdkdan ibâ eyler. Lâkin küllîde mürûr eden tecrîd-i nazar böyle 

olmayıp yalnız  zât-ı külliyye63 olarak sâ’ir cemî‘ mâ ‘adâsından kat‘-ı nazar 

vechle olduğundan küllînin kesîrîn üzere sıdkını ve hatta tafsîli güzerân 

ettiği vechiyle64 cemî‘ şey’in şey’ olduğu lâ-şey’ mefhûmundan hâric oldu-

ğundan lâ-şey’ mefhûm-i küllîsinin şey’-i kesîrîn üzere sâdık olabilmesini 

akl tecvîz eder. Hâsılı bir mefhûmun zâtına hasr ve tecrîd-i nazar ederek 

mâ ‘adâsından [98] kat‘-ı nazar olunmak ile iki mefhûma tecrîd-i nazar 

ederek mefhûmeynin mâ ‘adâsından kat‘-ı nazar kılınması beyninde fark 

olup belki bu iki i‘tibâr beyninde tebâyün olarak bir mahalde ictimâ‘ et-

mezler. Çünkü ehad-i mefhûmeynden mâ ‘adâda mefhûm-i âhar dâhil ol-

masıyla bir mahalde hem müctemi‘ ve hem hâric olmasını i‘tibâr etmek 

kâbil olamaz. 

İmdi nisbet-i bi-hasebi’l-mefhûmun mülahhas ma‘nâsı mefhûmeynden 

hâric olan hiçbir şey’e nazar olunmaksızın yalnız mefhûmeynin zâtlarına 

tecrîd ve hasr-ı nazar ile mefhûmeynin ittihâdlarını aklın tecvîz ve adem-i 

tecvîzi olup bu ma‘nâ üzere beyne’l-mefhûmeyn niseb-i erba‘anın sûret-i 

cereyânı şu tarîk ile olur ki eğer mefhûmeyn tecvîz-i akl ile cânibeynden 

küllî olarak tesâduk eyler, ya‘nî akl ehad-i mefhûmeynin âharın küllîsi üze-

re sıdkını tecvîz eder ise mefhûmeyn mütesâvîlerdir.

İmdi tesâvî-yi bi-hasebi’l-mefhûm aklın tarafeynden küllî olarak sûret-i 

meşrûhada mefhûmeynin te‘âküsünü ya‘nî mefhûmeynden her birinin 

sıdkını tecvîz ettiği her bir efrâd üzere mefhûm-i âharın dahi sıdkını tecvîz 

etmesinden ibârettir. Meselâ mahdûd ile hadd-i tâmm beyninde olan nis-

63 Sehv ve savab cetvelinde “külliyye” olarak düzeltilmiştir.

64 Sehv ve savab cetvelinde “vechiyle” olarak düzeltilmiştir.
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bet tesâvî bi-hasebi‘l-mefhûm olarak hadd-i tâmm ile mahdûddan ehadü-

hümâda i‘tibâr olunan şeyler âharında dahi mu‘teber olmasıyla tecvîz-i akl 

hasebiyle küllî olarak tarafeynden tesâduk bulunduğu cihetle mütesâvîler-

dir. Nitekim kârîben îrâd olunacak izâhâttan dahi ma‘lûm olur.

Kâle Rahimehullâh

ود  א  ا א، כא ا א   وأ  أو  أ ا
[Eğer sadece tek bir taraftan kapsama olursa umûm ve husûs mutlaktır. Eksik 

tanım ve tanımlanan şey arasında olduğu gibi.] 

Ve eğer küllî olarak tesâduk yalnız ehad-i cânibeynden olursa sıdk-ı 

küllîsi bulunan cânib e‘amm-ı mutlak ve cânib-i mukâbili ehass-ı mutlak 

olarak beynlerinde umûm ve husûs mutlak tahakkuk eder. Meselâ  hadd-i 

nâkıs ile mahdûd bu kısımdan olarak insânı “el-cismü’n-nâtıku” hadd-i 

nâkısıyla ta‘rîf ettiğimiz sûrette mahdûd ehass ve hadd e‘amm olur. Çün-

kü mefhûm-i insânda hayevân me’hûz olup hakîkati hayevân-ı nâtıkdır. 

Mefhûm-i hayevânda ise hassâslık dâhil olarak bu halde mefhûm-i insânda 

cism ve nâtık ile berâber bir de hassâslık kaydı bulunmuş olur. Bu cihet-

le kendisinde bu kayd me’hûz olmayan el-cismü’n-nâtıku hadd-i nâkısı 

cism-i nâtık-ı hassâs ile cism-i nâtık-ı gayr-ı hassâsdan e‘amm olarak כ) 
( א אن    hükm-i küllîsi [.Bütün insânlar konuşan/düşünen cisimdir] إ

sâdık ve bunun aksi olan אن)  إ א   Bütün konuşan/düşünen] (כ  

cisimler insândır.] kavli gayr-ı sâdık olmasını akl tecvîz eder. Zîrâ hâricden 

kat‘-ı nazarla “el-hayevânü’n-nâtıku” ve “el-cismü’n-nâtıku” mefhûmeyni-

ne nazar olunduğu hînde her ne kadar fî-nefsihî muhâl olsa da bir cism-i 

nâtık-ı gayr-ı hassâs mevcûd olarak insânın gayrı olmasını akl câ’iz görür. Ve 

bu takdîr üzere nâtık insândan mutlakan e‘amm olmuş olur. Hâsılı hadd-i 

tâmm cins [99] ve fasl-ı karîblerden mürekkeb olarak bu vechle mahdûdu 

cemî‘ mâ ‘adâsından mümeyyiz ve kendine hâss olan tamâm-ı zâtiyât üzere 

iştimâlinden için ağyâr-ı ecnebiyyenin dühûlünden mâni‘ olarak mahdûd-

dan gayrı bir şey’ üzere sıdkını akl tecvîz edememesiyle hadd-i tâmm ile 

mahdûd mütesâvî olurlar. Ve ammâ  hadd-i nâkıs yâ yalnız veyâhûd cins-i 

ba‘îd ile berâber fasl-ı karîb ile olduğundan için kendide mahdûdun ba‘zı 

zâtiyâtı me’hûz olmamasıyla mahdûda şümûlüyle berâber işbu zâtî-i gayr-ı 

me’hûz kendi de mevcûd olmayan diğer bir ferdin vücûdunu akl tecvîz 

ederek hadd bu ferd üzere dahi sâdık olmasıyla  hadd-i nâkıs mahdûddan 

e‘amm olmuş olur.
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Kâle Rahimehullâh

אن، وإ  إ אن وا ،  ا א אن כא אن כ א א  א  ا א כ אر وإن 
א  כ أو  ا א אن  ا ، כא  وأ  و

[Eğer her iki taraftan küllî olarak ayrılırlarsa, küllî mütebâyindirler. “İnsân” ve 

“insan olmayan” mefhûmlarındaki iki çelişik gibi. Eğer küllî olarak ayrılmazlar-

sa, bir cihetle umûm ve husûstur. “İnsân” mefhûmunun, “gülen” veya “yürüyen” 

mefhûmlarıyla olan nisbeti gibi.]

 Ve eğer mefhûmeyn-i cânibeynden iftirâk-ı küllî ile tefâruk ederler ise 

ya‘nî akl ehad-i mefhûmeynin âhardan bir şey’ üzere sıdkını aslâ tecvîz et-

mezse bu mefhûmeyn külliyyen mütebâyinlerdir. Meselâ insân ile lâ-insân 

gibi mütenâkızayn beyninde tebâyün-i küllî vardır. Zîrâ akl mücerred 

mefhûm-i mütenâkızayna nazar etmesiyle ehadühümânın âhardan bir şey’ 

üzere sıdkını tecvîz edemeyerek cânibeynden tefâruk-ı küllî mütehakkakdır. 

Ve eğer mefhûmeyn-i cânibeynden tefâruk-ı küllî ile iftirâk etmeyerek 

belki akl ba‘zı şeyde tesâduklarını tecvîz ile ba‘zı âharda tecvîz etmez ise 

işbu mefhûmeyn min-vechin e‘amm ve min-vechin ehass olurlar. Meselâ 

dâhik veyâhûd mâşî ile insân beyninde efrâd-ı insânda tesak [tesâduk] 

ederek ba‘zı insân gayr-ı dâhik ve ba‘zı dâhik insânın gayrı olmasını akl 

tecvîz etmesiyle umûm ve husûs min-vech mevcûd olur. Belki insân ile 

feres beyninde dahi işbu tecvîz-i akl i‘tibâriyle umûm min-vech olup zîrâ 

insân hayevân-ı nâtık ve feres hayevân-ı sâhil olmasıyla her birerlerinde 

âhardan hâric birer kayd mu‘teber olduğundan akl bunların mücerred zât-ı 

mefhûmlarına nazaran ne külliyyen tesâduk ve ne külliyyen tefâruklarını 

tecvîz etmeyip belki cüz’î olarak tesâduk ve tefâruklarını tecvîz eyler. Şöyle 

ki hayevândan hem sâhil ve hem nâtık olarak bir nev‘in vücûduyla bu 

nev‘de insân ve feres mefhûmlarının tesâduklarını ve efrâd-ı insânda insân 

ve efrâd-ı feresde feresin tefâruklarını akl tecvîz eder.

[İzâfî Küllî ve Cüz'î]

Kâle Rahimehullâh

א  א إ ئ א و אن כ ، و ئ  ا כ  ا وا :   ا
[Tenbîh: Küllî, bazen umûmî için, cüz’î de husûsî için kullanılır. Böylece izafi 

küllî ve cüz’î ismini alırlar.]
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 Musannif merhûm mâ sebakta küllî ve cüz’î hakîkîlerin ma‘nâsını 

beyân ve îrâd edip halbuki ba‘zen küllî ve cüz’î lafızları diğer ma‘nâda dahi 

müsta‘mel olmasıyla mûcib-i galat ve gaflet olmamak üzere işbu lafzeyn-i 

mezkûreynin ıtlâk olunduğu ma‘nâ-yı âharı saded-i îrâdda sadr-ı kelâmı 

ünvân-ı tenbîh ile tenviye ederek buyururlar ki ba‘zen küllî bi-tarîki’l-iş-

tirâk [100] bir şeyden e‘amm ve cüzʼî bir şeyden ehass üzerine de ıtlâk 

olunarak küllî-i izâfî ve cüzʼî-i izâfî ta‘bîr olunurlar. Yâ‘nî küllî ve cüzʼî için 

ikişer ma‘nâ-yı muhtelif olarak birisi hakîkî ve diğeri izâfîdir.

İmdi  küllî-i hakîkî mürûr ettiği vechle tahtında farz-ı akl hasebiyle 

bir şey’ münderic olmaklığa sâlih olan mefhûm-i müfred olup fî-nefsi’l-

emr tahtında o şeyʼin indirâcı mümkün olup olmamakdan e‘ammdır. Ve 

küllî-i izâfî fî-nefsi’l-emr tahtında bir şey’ münderic olandır. Ve küllînin 

e‘amm üzere ıtlâkından murâd bu ma‘nâdır. Çünkü nefsü’l-emrde tahtın-

da bir şeyʼin indirâcı mu‘teber olup ve bir şey’ tahtında münderic olan 

şeyden e‘amm olacağından küllî-i izâfînin e‘amm üzere ıtlâkından murâd 

bu ma‘nâ olup yoksa küllî-i hakîkîden e‘amm üzere ıtlâk olunur demek 

değildir ve illâ bi’l-aksdir. Ve  küllî-i hakîkî dahi işbu e‘amm min-şeyʼ üze-

re ıtlâk olunur ise de lâkin yalnız e‘amm min-şeyʼ üzere ıtlâk olunmayıp 

belki ıtlâk olunduğu şeyʼin ba‘zısı e‘amm min-şeyʼ değildir. Meselâ lâ-şeyʼ 
mefhûmuyla eşhâsında münhasıra olan külliyyât ve efrâd-ı mefrûza-i hace-

riyyesine nisbetle insân  küllî-i hakîkî olup lâkin nefsü’l-emrde tahtlarında 

bir şey’ münderic olmadığından ya‘nî lâ-şeyʼin tahtında münderic hiçbir 

ferdi olmadığı ve külliyyât-ı mezkûre şahıslarında münhasır olduğu misil-

lü insân için dahi efrâd-ı haceriyye bulunmadığından bunlara küllî-i izâfî 

ıtlâk olunamaz.

Kâle Rahimehullâh

א  ، وأ א  כ أ  כ آ ، כ כ ون ا א  ئ إ ئ   כ 
א  ا  א أ  כ ا ن ا ؛  כ א א  כ ا وا ا  ا

[Tersi doğru olmaksızın, bütün hakîkî cüz’îler izâfî cüz’îdir. Nitekim başka bir 

küllîden daha husûsî olan küllî de izâfî cüz’îdir. Hakîkî küllî ile izâfî küllî arasın-

daki nisbet, iki cüz’î arasındaki nisbetin tam tersidir. Çünkü izâfî küllî, mutlak 

olarak hakîkî küllîden daha husûsidir.]

 İmdi cüzʼî-i izâfî cüzʼî-i hakîkîden mutlakan e‘amm olarak her bir 

cüzʼî-i hakîkî cüzʼî-i izâfî olup bi‘l-aks her bir cüz’î-i izâfî hakîkî değil-
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dir. Ammâ evvel ya‘nî her bir cüz’î-i hakîkî cüz’î-i izâfî olması zîrâ her bir 

cüzʼî-i hakîkî müşahhisâttan mu‘arrât olan mâhiyetin tahtında münderic-

dir. Nitekim Zeydi teşahhus ve ta‘ayyününü mûcib olan müşahhisâttan 

tecrîd ettiğimiz hînde mâhiyet-i insâniyye kalıp işbu mâhiyet-i insâniyye 

ise Zeyd’den e‘ammdır. Bu cihetle her bir cüzʼî-i hakîkî taht-ı e‘ammda 

münderic olup taht-ı e‘ammda münderic olan şey’ ise cüzʼî-i izâfîdir. Bu 

takdîrde her bir cüzʼî-i hakîkî cüzʼî-i izâfî olduğu tahakkuk eder. Ve ammâ 

sânî ya‘nî her bir cüzʼî-i izâfînin hakîkî olmaması cüzʼî-i izâfî küllî olma-

sının cevâzından içindir. Zîrâ cüzʼî-i izâfî zikr olunduğu vechle bir şeyden 

ehass ma‘nâsına olmasıyla küllî-i âharın tahtında olan küllî olması caʼiz-

dir. Lâkin cüzʼî-i hakîkî bunun hilâfında olarak küllî olması gayr-ı câʼiz-

dir. Meselâ hayevân  küllî-i hakîkî ve izâfî olduğu misillü cisimden ehass 

olmasıyla ehass min-şeyʼ mefhûmunda dahi dâhil olarak cüzʼî-i izâfîdir. 

Ve kesîrîn ile iştirâkı cihetiyle küllî olup cüzʼî-i hakîkî değildir. [101] Ve 

ammâ  küllî-i hakîkî ile izâfî beyninde olan nisbet cüzʼîler beyninde olan 

nisbetin aksi olarak küllî-i izâfî hakîkîden mutlakan ehass ve  küllî-i hakîkî 

izâfîden e‘ammdır ve ıtlâkdan murâd bi-vechin dûne vechin mukayyed 

olmamasıdır. Ve  küllî-i hakîkî e‘amm ve izâfî ehass olması şu cihettendir 

ki hakîkî külliyyât-ı faraziyyeye ve vücûd ile ittisâfı mümteni‘a olan efrâ-

dına nisbetle külliyyât-ı muhakkakü’l-vücûda65 ıtlâk olunup lâkin bunlar 

fi’l-vâki‘ bir şeyden e‘amm olmadıkları cihetle küllî-i izâfî değildir. Hâsılı 

küllî-i hakîkînin e‘ammıyeti ya‘nî tahtında bir şeyʼin indirâcına sâlih olma-

sı farz-ı akl hasebiyle ve izâfîde nefsü’l-emr hasebiyle olup bu cihetle ba‘zen 

nefsü’l-emrde tahtında bir şey’ indirâcı mümkün olmayacağı ve ba‘zen 

indirâcı mümkün olsa da ne zihnen ve ne hâricen münderic olmayaca-

ğı cihetle bu misillü mefhûmlar  küllî-i hakîkî olup izâfî olamayacağından 

ehassdır. Ve ammâ muhtelifeyn beyninde olan nisbet  küllî-i hakîkî ve izâfî 

ile cüzʼî-i hakîkî beyninde mübâyenet vardır. Zîrâ cüzʼî-i hakîkî ne kesîrîn 

üzere mahmûl olmaklığa sâlih ve ne de e‘amm min-şeyʼ olmasıyla gerek 

 küllî-i hakîkî ve gerek küllî-i izâfî ile tesâdukları gayr-ı mümkündür. Ve 

cüzʼî-i izâfî ile  küllî-i hakîkî ve izâfî beyninde umûm min-vech olup kül-

liyyât-ı mutavassıtada tesâduk ederler. Meselâ insân e‘amm min-şeyʼ ol-

masına nazaran küllî-i izâfî ve kesîrîn üzere hamline nazaran  küllî-i hakîkî 

ve taht-ı e‘ammda ya‘nî taht-ı cinsde bulunmasına nazaran cüzʼî-i izâfîdir. 

Ve şey’ gibi e‘amm külliyyâta sıdkda  küllî-i hakîkî ve izâfî cüzʼî-i izâfîden 

65 Sehv ve savab cetvelinde “muhakkak” olarak düzeltilmiştir.
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mütefârık ve cüzʼiyyât-ı hakîkiyyeye sıdkda cüzʼî-i izâfî mutlakan küllîden 

müfterikdir. Ve ma‘lûm olsun ki iki cüzʼî beyninde bir şeyde iştirâkleri 

cihetle suver-i semâniyye-i iştirâk olup ikisi bir nev‘de müşterek oldukları 

sûrette mümâselet ve iştirâkleri cinsde olursa mücâneset ve keyfde olursa 

müşâbehet ve kemde olursa müsâvât ve şekilde olursa müşâkelet ve vaz‘da 

olursa müvâzât ve etrâfda olursa mutâbakat ve izâfede olursa münâsebet 

denilir.

Ve birde cüzʼîyeynin birbirinden iftirâkları i‘tibâriyle beynlerinde dört 

vechle tekâbül cârî olup evvel tezâd ve sânî tezâyüf ve sâlis adem ve meleke 

ve râbi‘ selb ve îcâbdır.  Ma‘nâ-yı tekâbül mevzi‘-i vâhidde cihet-i vâhide-

den şeyʼeynin imtinâ‘-ı ictimâ‘ı olup sevâd ile beyâz emsâli mevcûdeyn 

beyninde tekâbül-i tezâd ve übüvvetle bünüvvet gibi her birlerinin ta‘ak-

kulü âharının ta‘akkulüne nisbetle olan mevcûdeyn beyninde tezayüf ve 

basar ile umy gibi birisi vucûdî ve âharı ademî olup ve kendilerinde mevzû‘ 

kâbilü’l-vücûd mu‘teber olan ya‘nî emr-i vücûdîyi kâbil olacak bir şeyʼe 

nisbetleri i‘tibâr olunan emreyn beyninde adem ve meleke ve feresiyyet ve 

lâ-feresiyyet gibi şeyʼeyn beyninde îcâb ve selb vardır ve adem ve meleke-

de ademîde kâbil-i vücûd olan mahall i‘tibâr olunmasıyla kendisinde işbu 

kayd mu‘teber olmayan îcâb ve selbden mütefârıkdır. [102]

[2. FASIL: ZÂTÎ VE ARAZÎ]

Kâle Rahimehullâh

כ  ئ إن   ، أو  ء آ כ ل   כ ا ) ا ا وا (  ا
ا   א  ذا و  אر

[Fasıl:  Zâtî ve  Arazî; Küllî veya cüz’î olan başka bir şeye yüklenen küllî; yük-

lendiği şeyin zâtından ve hakîkatinin dışında olmazsa, onun zâtîsidir.]

 Bu bahs-i mefsûl zâtî ve arazîye dâʼir olarak mebâdîʼ-i  tasavvurât olan 

mebhas külliyât-ı hamse mürtebiddir. Şöyle ki her şeyʼin bir takım havâs ve 

avârız mertebesi olup bundan ba‘zısı o şeyʼe hâs ve ba‘zısı âharıyla müşterek 

olduğu misillü ba‘zıları o şeyʼin zâtından gayr-ı hâric ve ba‘zıları hâricdir. Ve 

bir şeyʼe kesb-i ma‘rifet işbu havâs ve avârızdan temyîze kâfî veyâhûd me-

dâr olanlar vâsıtasıyla şey’-i âhar mugâyirinden temeyyüzüne mütevakkıfdır. 

Binâ’enaleyh ehl-i fenn işbu havâs ve müşterekât-ı eşyâ’yı külliyyet-i vechle 

taksîm ve tebyîn ve cins ve fasl ve hâssa ve  araz-ı âmm ve nev‘den ibâret olan 
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külliyyât-ı hamsi tefrîk ve ta‘yîn ederek bunlardan terekküb edecek maksad 

tasavvurî-i hudûd ve rüsûma mukaddime-sâz olmuşlardır.

İmdi gerek küllî ve gerek cüzʼî olan bir şey’-i âhar üzerine haml olunan 

küllî yâ haml olunduğu şeyʼin zât ve hakîkatinden gayr-ı hâric veyâhûd 

zât ve hakîkat-i şeyden hâric olmak i‘tibâriyle bi’l-istikrâ’ʼ iki kısma mün-

kasim olarak eğer küllî-i mahmûl zât ve hakîkat-i şeyʼden hâric olmazsa 

şey’-i mezkûr için zâtîdir. Hâsılı suver-i mümkineden mevcûd olduğu hîn-

de küllî olacak her bir şey’ zihinde mevcûd olup da bir şey’ üzerine haml 

olundukda bu vechle şey’-i mezkûr üzerine haml olunduğundan için mâ-

dâm ki mahmûldür elbette o şey’ için yâ hakîkatinden hâric olmayarak zâtî 

veyâhûd hâric olarak zikr olunacağı vechle arazîdir.

Ve musannifin mevzû‘-ı kelâm olan küllîyi küllî-i mahmûl olmasıyla 

takyîdi şu sebebden nâşîdir ki zâtiyyet ve arazıyyet-i mütekâbilenin küllîye 

urûzu velev ( ض وا  olursa da bir [.Farazî ve takdîri yoluyla] ( ا

şey’ üzere hamlinden içindir. Ve illâ külliyyetin zâtiyyet ve arazıyyetten 

hulviyle o şeyʼe mübâyin olarak ne zâtî ve ne arazîsi olmak câʼizdir. Meselâ 

hayevân hacere nisbetle ne zâtî ve ne arazî olarak mübâyindir. Ve musanni-

fin “alâ şeyʼin” kavlinde şeyʼi nekre îrâdı küllînin işbu zâtî ve arazîye taksî-

mi mutlakan bir şeyʼ üzere hamli i‘tibârıyla olup mahmûlün-aleyhi cemî‘ 

eşyâ’ veyâhûd vâhid-i mu‘ayyen olmak i‘tibâriyle olmadığına tenbîhdir.

Kâle Rahimehullâh

א   ا  א  אوي  ا א  ئ أو  אن،  א  ا ان  כא  ، כאن   اء 
، أو   א אس وا ، כא א  ا ا  א ا  ئ ، أو  א  א، כא ا א   

ان  أ ،כא وا

[Bu zâtî küllî, ister insan için “düşünen canlı” anlamı gibi, onun (yüklendiği 

şeyin) hakikatinin (mâhiyetinin) aynısı olsun; ister insan için “düşünen” anlamı 

gibi onun hakikatinin, ona kaplamsal olarak eşit ve onu kendi dışındaki tüm baş-

ka mâhiyetlerden ayırd eden bir parçası olsun; ister “duyuyla algılayan” ve “bü-

yüyen” gibi onun hakikatinden daha genel ve onu (daha) genelde ayırd eden bir 

parçası olsun; isterse de tıpkı “cevher” ve “canlı” gibi onun hakikatini kesinlikle 

ayırd etmeyen (bir küllî) olsun fark etmez.]

 Küllî-i zâtî bi’l-iştirâk iki ma‘nâya ıtlâk olunur ki evvel bir şeyʼin zât 

ve hakîkatında dâhil olan ve sânî bir şeyʼin zât ve hakkıyyetinden [hakîka-

tinden] hâric [103] olmayan şey’ olup evvel sânîde mündericdir. Ve işbu 
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ma‘nâ-yı sânî üzere zâtî mâhiyete mütenâvildir. Zîrâ mâhiyet nefsinden 

hârice değildir. Ve kezâlik cins ve fasla münkasime olan eczâ’ʼ-i mâhiyete 

dahi mütenâvildir. Ve her ne kadar zâtînin ma‘nâ-yı evvel üzere ıtlâkı eşher 

ise de musannif kasd-ı şümûl ile ma‘nâ-yı sânî üzere tefsîr ederek muh-

temel olduğu suver-i selâseye işâretle buyururlar ki küllî-i mahmûl ister 

mahmûlün-aleyhi olan şeyʼin ayn-i hakîkati ve isterse cemî‘ mâ ‘adâsından 

zât ve hakîkat-i şeyʼi mümeyyiz olarak cüzʼ-i müsâvîsi ve isterse fi’l-cümle 

mümeyyiz olan veyâhûd aslâ mümeyyiz olmayan cüzʼ-i e‘ammı olsun bu 

aksâmın cümlesi haml olunduğu şeyʼin hakîkat ve zâtından hâric olmaya-

rak zâtîdir.

Ve küllî-i mahmûlün şey’-i mahmûlün-aleyhin ayn-i hakîkatı olma-

sı insâna nisbetle hayevân-ı nâtık gibi olup bu mefhûm ayn-i hakîkat-i 

insândır. Ve cemî‘ mâ ‘adâdan mümeyyizi olarak cüzʼ-i müsâvîsi olması 

insân için nâtık gibidir. Zîrâ bu mefhûm insânı cemî‘ ağyârdan mümeyyiz 

olarak  cüz’-i müsâvî-i hakîkattır. Ve cüzʼ-i e‘amdan fi’l-cümle mümeyyiz 

olan meselâ insân için nâmî ve hassâs gibidir. Zîrâ hiss insân ile berâber 

sâʼir hayevânâtta ve kezâlik nümüvv insân ve hayevânât-ı sâʼire ile berâber 

nebâtâtta mevcûd olmasıyla insân için cüzʼ-i e‘amm ve kendisinde his ol-

mayan eşcâr ve nemâ olmayan ahcâr ve sâʼireden mümeyyiz olup lâkin 

cemî‘ mâ ‘adâsından mümeyyiz olamadıkları cihetle temyîzleri ba‘zı ağyâ-

ra nisbetle fi’l-cümledir. Ve aslâ mümeyyiz olmayan cüzʼ-i e‘amm meselâ 

insân için hayevân ile cevher gibidir. Zîrâ bunlar hakîkat-i insândan cüzʼ-i 
e‘amm oldukları ma‘lûmdur. Musannif Hâşiye’de demişdir ki her ne kadar 

hayevân insânı hacer ve şecerden ve cevher arazdan mümeyyiz iseler de 

ıstılâh-ı kavimde zâtî için mu‘teber olan temyîzden murâd fevkınde bulu-

nan cinsde müşâriklerinden bi’z-zât temyîz etmesi olduğu cihetle hayevân 

her ne kadar insânı hayevânın mâ ‘adâsından temyîz etse de bi’z-zât mü-

meyyiz add olunamaz. Çünkü hayevânın bu temyîze mâlikiyyeti kendide 

meʼhûze olan hassâs ve nâmî ve kâbil-i eb‘âd fasılları vesâtatıyla olarak 

bi’z-zât değildir. Ve bu fasıllarla berâber hakîkat-i insânda cins-i âlî dahi 

meʼhûz olup cins-i âlî ise fevkınde cins olmamasıyla insân için mümey-

yiz olabilmesi kat‘ân mütesavver olmadığından hayevânın insânı temyîzi 

ba‘zı eczâ’sı vâsıtasıyla olarak bi’z-zât olmadığı tahakkuk eder. Ve bu vechle 

hayevânın insân için ıstılâh-ı kavm üzere mümeyyiz add olunmamasını 

ta‘lîlde denilmek mümkündür ki mümeyyiz add olunan küllî “eyyü şey‘in 
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hüve” su’âline cevâbda makûl olan küllî olup ve su’âl-i mezkûr için cevâbda 

yalnız fi’l-cümle mümeyyiz olması kâfî olmayıp belki fi’l-cümle temyîz ile 

berâber müşterek-i tâmm olmamak şart edilmiştir. [104]

Hayevân ise müşterek-i tâmm olup suʼâl-i mezkûre cevâba sâlih olama-

masıyla insân için ıstılâh-ı kavm üzere mümeyyiz olamaz.

Kâle Rahimehullâh

כ  א כא א،  ا א  ا    أ  أو  א  א  אو כאن  اء   ، وإ  
אن  כ  ء،  ذ ، כא ، أو   أ א  ا ا  ، أو أ  א ة أو  א

[Eğer hakîkatinin dışında olursa onun arazîsidir. İster insanın hakikatini, ken-

disinden başka tüm hakikatlerden ayırd eden, bi’l-kuvve gülen gibi o hakikate eşit 

veya bi’l-fiil gülen gibi ondan daha özel olsun; ister (“yürüyen” gibi) onu daha 

genelde ayırd eden (şekilde,) ondan daha genel olsun; isterse de “şey” gibi onu asla 

ayırd etmeyen (şekilde) genel olsun fark etmez. Bunların hepsi (zikredilen misallerin 

hepsi) insan içindir.]

 Ve eğer küllî-i mahmûl şey’-i mahmûlün-aleyhin hakîkatinden hâ-

ric olursa işbu küllî şey’-i mezkûr için arazîdir. Hâsılı bir şeyʼin arazîsi 

zât ve hakîkatından hâric olan küllîdir. Bu da ister o şeyʼin hakîkatine 

müsâvî ve ister cemî‘ mâ ‘âdâsından mümeyyiz olarak hakîkatinden ehass 

ve isterse fi’l-cümle mümeyyiz olmak veyâhûd aslâ mümeyyiz olmamak 

üzere hakikâtinden e‘amm olsun. İşbu aksâm-ı selâsenin cümlesi mahmû-

lün-aleyhi olan şeyʼin hakîkatinden hâric olmalarıyla arazîdir. Meselâ dâ-

hikün bi’l-kuvve insân için  hâssa-i şâmile olarak hakîkat-i insândan hâric-i 

müsâvî ve meselâ dâhikün bi’l-fiʼl  hâssa-i gayr-ı şâmile olarak hâric-i ehass 

olup ikisi dahi insânı cemî‘ ağyâr-ı ecnebiyyeden mümeyyizdir. Ve meselâ 

mâşî  araz-ı âmm olarak insân ve sâʼir hayevânda mevcûd ve hayevânın gay-

rı ecsâmda mefkûd olmasıyla fi’l-cümle mümeyyiz olan hâric-i e‘ammdır. 

Ve meselâ şeyʼ hakîkat-i insândan hâric-i e‘amm olarak aslâ bir şeyden mü-

meyyiz değildir. Zîrâ şeyʼ her ne kadar lâ-şeyʼden mümeyyiz ise de “şey”

( و أن   כ  א  ) [Şey, bilinmesi ve kendisinden haber alınma-

sı mümkün olandır.] ma‘nâsına olup bu ma‘nâca vâcib ve mümkün ve 

mümteni‘ olan her bir şeyʼe ârız olmasıyla ne mümeyyiz ile maksûd olan 

müşârekât-i cinsiyyeden ve ne de bir şeyʼi bir şeyden temyîz eylemesi kat‘â 

mütesavver değildir. Musannifin cüzʼ-i e‘amm-ı zâtîye misâl olarak îrâd 

eylediği hassâs ve nâmîden işbu  arazî-i e’amm-ı gayr-ı mümeyyize misâl 
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olan şey’e değin îrâd eylediği emsilenin cümlesi insâna nisbetledir ki insân 

Zeyd ve Amr ve sâʼir cüzʼiyyâtın hakîkatıdır.

[Zâtînin Nâkıs Müştereke ve Tam Müştereke Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

אرج   آ  ذا  אت   ئ ا כ  כ  ا إن  אت  ئ ا ك   ا ا  ا  
א،  א أ כ  ا אن  ا اد ا א إ أ ان  א، כא א  ك   

א  ان أ כ  ا א  ا وכא
[Sonra: Cüz’îler arasındaki müşterek zâtî; eğer bu cüz’îler, müşterek zâtînin dı-

şında başka bir zâtîde ortak olursa, cüz’îler arasındaki nâkıs müşterektir. Canlının, 

insan fertlerine nisbeti gibi. Şöyle ki fertler, “canlı”da (küllîsinde) ortak oldukları 

gibi “düşünen”de de ortaktır. Ve düşünen gibi. Şöyle ki fertleri, “canlı”da da 

ortaktırlar.]

Zâtîyi hakîkate müsâvî ve hakîkatten ehass veyâ e‘amm olmak aksâm-ı 

selâsesine taksîmini müte‘âkıben efrâd ve cüzʼiyyâtın yalnız kendide ih-

tisâs-ı iştirâkı ve kendiden hâric olan zâtî-i âharda dahi iştirâkleri cihetin-

den zâtî için taksîm-i âhardır.

İmdi cüzʼiyyât beyninde müşterek olan  küllî-i zâtî eğer işbu cüzʼiyyât 

küllî-i mezkûrden hâric olan zâtî-i âharda dahi iştirâk ederler ise cüzʼiy-

yât-ı mezkûre beyninde müşterek-i nâkısdır. Meselâ efrâd-ı insâna nisbetle 

hayevân müşterek-i nâkısdır. Zîrâ efrâd-ı mezkûre hayevâniyette müşterek 

oldukları misillü nâtıkıyyette dahi müşterek olup nâtık ise mefhûm-i ha-

yevândan [105] hâric-i zâtî-i âhardır. Ve meselâ nâtık dahi efrâd-ı insâna 

nisbetle hayevân gibi müşterek-i nâkıs olup nâtıkda iştirâkleri gibi ha-

yevânda dahi müşterekdirler. Hayevân ise nâtıkdan hâric olarak insân için 

zâtî-i âhardır. Hâsılı zâtînin müşterek-i nâkıs olması iştirâk-ı efrâdda ken-

diden hâric diğer bir zâtînin mevcûd olmasından ibârettir.

Kâle Rahimehullâh

اده  ع أ א إ  ان  اده، وכא א إ أ אن  אم כא ك  وإ 

[Eğer bu cüz’îler, başka zâtîlerde ortak olmazlar ise tam müşterektirler; insa-

nın, tüm fertlerine ve canlının, bütün fertlerine nisbeti gibi.]

 Ve eğer cüzʼiyyâtın zâtî-i hâric-i âharda aslâ iştirâkleri olmayıp iş-

tirâkleri yalnız küllî-i mezkûrde munhasır olur veyâhûd iştirâkleri olsa da 
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müşterek oldukları küllî-i âhar işbu küllîden hâric olmazsa bu nev‘ zâtî 

cüzʼiyyât-ı mezkûre beyninde müşterek-i tâmmdır. Zîrâ bu sûrette iştirâk-ı 

cüzʼiyyât kendide münhasır ve hârice gayr-ı mütecâvizdir. Meselâ efrâdına66 

nisbetle insân Zeyd ve Amr ve Bekr ve sâʼir efrâddan her birinin tamâm-ı 

mâhiyeti olarak iştirâkları insânda munhasır ve zâtî-i hâric-i âhara gay-

r-ı mütecâviz olmasıyla müşterek-i tâmmdır. Kezâlik mecmû‘-ı efrâdına 

nisbetle hayevân dahi müşterek-i tâmm olarak Zeyd ve Amr ve feres ve 

bakar ve sâʼirler için zâtî-i hâric-i âharda iştirâk gayr-ı mutasavverdir. Ve 

hayevânın müşterek-i tâmm olmasını mecmû‘-ı efrâdına nisbetle takyîdi 

ba‘zı efrâdına nisbetle olmakdan ihtirâzdır. Zîrâ ba‘zı efrâdı olan meselâ 

insâna nisbetle hayevân müşterek-i nâkıs olduğu beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm 

olmuştur. Ve hayevânın insân ile feres ve emsâli beyninde tamâm-ı cüzʼ-i 
müşterek olması zîrâ envâ‘-ı mezkûre beyninde hiçbir cüz‘-i müşterek yok-

tur illâ yâ nefs-i hayevân veyâhûd hayevândan cüz’dür. Meselâ cevher ve 

cism-i nâmî ve hassâs ve müteharrik-i bi’l-irâdeden her birisi her ne kadar 

insân ve sâʼir envâ‘-i mütebâyine-i ma‘lûme beyninde müşterek iseler de 

lâkin tamâm-ı müşterek olmayıp belki tamâm-ı müşterek olan hayevândan 

ba‘z olarak hayevân bunların cümlesi üzere müştemildir. Şöyle ki hakîkat-i 

hayevân cism-i nâmî-i hassâs ve müteharrik-i bi’l-irâde olarak mâhiyet-i 

hayevânın cüz’leridir.

Kâle Rahimehullâh

، وכ ذا  اد  א إ أ א و  א  ك  כ ذا   ا  
اد ذا أ  إن  אس إ أ א א  ، و اد  א إ أ אم  ك  اه،  

ان  ، כא و ا

[Mâhiyeti daha genelde ayırd eden her zâtî, mutlak olarak nâkıs müşterektir. 

Bu noksanlık kendi fertlerine nisbetle de olsa durum böyledir. Bunların dışın-

daki her zâtî (hiçbir şekilde ayrıştırmayan her zâtî), kendi fertlerine nisbetle tam 

müşterektir. Canlı gibi kendisinden daha husûsî bir zâtînin olması durumunda 

kendisinden daha husûsî bir zâtînin fertlerine kıyâsla nâkıs müşterektir.] 

Mâ kabline tefrî‘dir. İmdi fi’l-cümle mümeyyiz-i mâhiyet olan her bir 

zâtî velev efrâd-ı nefsine nisbetle olursa da ale’l-ıtlâk müşterek-i nâkısdır. 

Ve bunun mâ ‘adâsı olan her bir zâtî efrâd-ı nefsine nisbetle müşterek-i 

tâmm olup ve kendiden ehass bir zâtî mevcûd olduğu takdîrde işbu zâtî-i 

66 Sehv ve savab cetvelinde “efrâdına” olarak düzeltilmiştir.
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ehassın efrâdına kıyâs ile müşterek-i nâkısdır. Meselâ hayevân Zeyd ve Amr 

ve feres ve bakar gibi kendi efrâd-ı nefsine nisbetle müşterek-i tâmm ve 

Zeyd ve Amr gibi yalnız efrâd-ı ehassa kıyâs ile müşterek-i nâkısdır.

[“O Nedir?” Sorusu]

Kâle Rahimehullâh

אم  ا    ا  א  ا כ  אئ  ب ا א أن   [106] 

א  ز  א    אئ  א א؛  ك  ا ا  ا אم  د  ا و   ، ا 
כ  و أو   א   ز و א أو  א  ، و א ان ا א  אن  אن، و ا
א   א  ا  ان، و א  س  אن وا א، و ا אن أ א 

א   א  ، و ا ا א  ، و ا  א ا
[Bil ki: “Mâ/nedir?” kelimesi ile tek bir şey hakkında soru soranın maksadı, 

o tek şeye -ya‘nî o şeyin türüne- mahsûs hakîkatin tamamıdır. Birden fazla şey 

hakkındaki maksadı; o şeylerin aralarındaki müşterek zâtînin tamamıdır. “Ma hü-

ve/o nedir?” ile Zeyd hakkında soru soranın maksadı “insan” cevâbını almaktır. 

“İnsân” hakkında soran, “konuşan/düşünen canlı” cevâbını talep ediyordur. “O 

ikisi nedir?” veya “onlar nedir?” ile Zeyd ve Amr veya -Bekir de dâhil- hakkında 

soru soran, yine “insan” cevâbını almak istiyordur. “İnsân” ve “at” hakkında soran; 

“canlı” cevâbını, bu ikisi ve “ağaç” hakkında soran; “büyüyen cisim” cevâbını, bu 

ikisi ve “taş” hakkında soran; “cisim” cevâbını, bu ikisi ve “on akıl” hakkında soru 

soran; “cevher” cevâbını almak için soruyordur.] 

Bu bahs-i latîf dahi mebânî-i külliyyâtın sûret-i teʼsîsine müte‘allikdir. 

Şöyle ki bir şeyʼi ta‘rîf edip bildirmek üzere îrâd olunacak kelâm elbet-

te yâ hakîkaten veyâhûd zihinde farz ve takdîr edilerek bir sâʼil ve tâlibe 

cevâb olmak iktizâ edeceği cihetle işbu makâm-ı cevâbda îrâd olunacak 

ta‘rîfât sâʼilin muvâfık-ı garaz ve merâmı olmak lâzımedendir. Eşyâ’dan 

suʼâl ve talep ise turuk-ı adîde üzere olarak meselâ mesʼûlün-anh şey’-i vâ-

hid veyâhûd eşyâ’-i müte‘addide olup hakîkat-i muhtassa veyâ müştereke-

sinden veyâhûd gayrılarından ne ile mütemeyyiz olacağından su’âl olunur. 

Binâʼenaleyh lisân-ı Arabda mevkı‘-i istifhamda isti‘mâl ve îrâd olunan 

“mâ” ve “eyyü” edâtları bu bâbda istîfâ-yı turuk-ı metâlib için sûret-i kâfî-

yede bulunmasıyla mebâdî-i ta‘rîfât olan külliyyât-ı hamsin ta‘yîn-i mâhi-

yetlerinde ahz olunmuş olunduğundan külliyyât-ı mezkûrenin67 ta‘rîfât ve 

îzâhâtına şürû‘dan mukaddem işbu “mâ” ve “eyyü” lafızlarının makâm-ı 

67 Sehv ve savab cetvelinde “mezkûrenin” olarak düzeltilmiştir.



BİRİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi168

isti‘mâlleriyle berâber bunlar vesâtatıyla olunacak su’âllere zâtiyât ve ara-

zıyyâttan hangileriyle cevâb verilmek lâzım geleceğinin bahs-i mühimmini 

ehl-i fennin tahkîkâtına tevfîkan mebâhis-i zâtî ve arazîye zeyl eylemiştir.

“Mâ” lafzı istifhâmiyye olup hakîkatten istikşâf için îrâd olunur. Me-

dhûlü olan “hüve” zamîri mesʼûlün-anhdan ibârettir. “Eyyü” lafzı dahi yine 

istifhâm için olup bir emirde müşterek olan şeyʼeynden birini âharından 

temyîz edecek şeyden su’âl mahallinde ityân edilir. İşte bu mebhasin tafsî-

linde buyurur ki “mâ” kelimesiyle şey’-i vâhidden su’âl eden kimesnenin 

matlûbu vâhid-i mezkûra muhtassa olan tamâm-ı hakîkattir. Ve tamâm-ı 

hakîkatin vâhide muhtassa olmasından murâd vâhidin nev‘ine ihtisâsıdır. 

Şu vechle ki hakîkat-i mezkûre mesʼûlün-anh olan vâhidin nev‘ine mahsûs 

olup nev‘iyle nev‘-i âhar beyninde müşterek olmaya.

Musannif merhûm hakîkatin vâhide ihtisâsını ihtisâs bi’n-nev‘a tasrîh-i 

hamlinden murâdı su’âl-i mukaddere cevâbıdır. Çünkü eğer ihtisâs işbu 

ma‘nâ-yı ihtisâs bi’n-nev‘a haml edilmeyip de zâhiri üzere nefs-i vâhide ih-

tisâs ma‘nâsında olmak lâzım gelse denilebilirdi ki insân Zeyd’e muhtassa 

olan hakîkat olmayıp belki Zeyd ve Amr ve sâʼir umûm-i efrâd beyninde 

müşterekdir. Halbuki Zeyd’den “mâ hüve” ile su’âle cevâb insân olduğunu 

kavm tasrîh edip vâhidden sâʼil ise tamâm-ı hakîkat-i muhtassayı tâlibdir. 

Ve hâsıl-ı cevâb eğer ki ihtisâs ile murâd vâhide ihtisâs olsa su’âl-i mezkû-

run vürûdu derkâr ise de murâd böyle olmayıp belki vâhidin nev‘ine ih-

tisâsı olmasıyla [107] suʼâl-i mezkûr gayr-ı vâriddir. Musannif Hâşiye’sinde 

bu vechle ihtisâsı, ihtisâs bi’n-nev‘a hamlin sebebini beyân ettikden son-

ra demişdir ki bir kâʼil tarafından îrâd olunabilir ki bu vechle hakîkatin 

nev‘a ihtisâsı ma‘nâsına haml edilmesi bir şeyʼin nefsine ihtisâsını müs-

telzim olup bu ise fâsiddir. Ve bu istilzâm tamâm-ı hakîkat-i muhtassanın 

ma‘nâsını teʼemmül eden kimesneye gayr-ı hafîdir. Zîrâ tamâm-ı hakîkat 

dediğimiz insân gibi nev‘den ibâret olup bu sûrette hakîkatinin nev‘a ih-

tisâsı aynıyla nev‘in kendi nefsine ihtisâsı demek olur. Cevâbında denil-

mek mümkündür ki tamâm-ı hakîkat-i muhtassa nevʼ-i hakîkî ile hadd-i 

tâmmdan e‘amm olup bu takdîrde tamâm-ı hakîkatın nev‘a ihtisâsı e‘am-

mın ehassa ihtisâsı kabîlinden olmuş olur. Bu ise fesâddan ârîdir. Veyâhûd 

cevâbda denilir ki ihtisâsı izâfî olmasına binâʼen tamâm-ı hakîkat-i vâhidin 

nev‘ine ihtisâsından murâd ferd-i nev‘ine muhtassadır demek olarak mah-

zûrdan sâlim olur.
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Yine bu zeylde musannif Hâşiye’sinde “mâ hüve” ile suʼâle cevâb nev‘ 

ve cinsden e‘amm olup ya‘nî mahalline göre ba‘zen nev‘ ve ba‘zen cins 

ile cevâb verileceğine işâretledir ki “mâ hüve” için cevâbda makûl aksâm-ı 

selâse olup kısm-ı evvel şirket ve husûsiyyetten ikisi hasebiyle cevâb olarak 

bu da insân gibi nev‘-i hakîkîdir. Kısm-ı sânî “mâ hüve” için cevâbda husû-

siyyetsiz yalnız bi-hasebi’ş-şirket makûl olarak bu da hayevân gibi cins-

dir ve kısm-ı sâlis bunun aksi olarak “mâ hüve”ye cevâbda şirketsiz yalnız 

bi-hasebi’l-husûsiyyet makûl olandır ki bu da insân için hayevân-ı nâtık 

gibi mahdûda nisbetle hadd-i tâmmdır.

Ve “mâ hüve” unvânıyla iki ve daha ziyâde olarak müte‘addidden sâʼil 
ve tâlib olan kimesnenin matlûbu işbu müte‘addid beyninde müşterek 

olan tamâm-ı zâtîdir. El-hâsıl “mâ hüve” ile bir şeyden su’âl edilmekden 

matlûb o şeyʼin tamâm-ı mâhiyet ve hakîkati olmasıyla eğer suʼal şey’-i 

vâhidden olursa o şeyʼe muhtassa olan tamâm-ı mâhiyeti tâlib olur. Ve 

eğer su’âlde şeyʼeyn veyâhûd eşyâ’ beynini cem‘ ederse bunların tamâm-ı 

mâhiyetine talib olur. Tamâm-ı mâhiyet-i eşyâ’ ise ancak beynlerinde müş-

tereke olan tamâm-ı mâhiyettir. Ve eğer su’âl şems gibi nev‘i şahsına mün-

hasır olarak müte‘addidü’l-eşhâs olmayandan olursa yine matlûb tâmâm-ı 

mâhiyet-i muhtassa olup cevâb husûsiyet-i mahza hasebiyledir. İmdi “mâ 

hüve” lafzıyla Zeyd’den su’âl eden cevâbda insânı tâlibdir. Zîrâ “mâ hüve” 

ile vâhidden sâʼil olduğu cihetle matlûbu Zeyd’in kendine hâs olan hakî-

kati olup Zeyd’in ferd-i nev‘ine muhtassa olan hakîkati ise insândır. Ve 

unvân-ı mezkûr ile insândan su’âl eden kimesne cevâbda hayevân-ı nâtıkı 

tâlibdir. Zîrâ ( א  אن   kavliyle insân ne şey’dir deyü su’âl [?İnsân nedir] (ا

eden kimesnenin matlûbu hakîkat-ı insânı ma‘rifet olup insânın tamâm-ı 

hakîkat-i muhtassası [108] ise hayevân-ı nâtıkdır. Ve “mâ hümâ” unvâ-

nıyla Zeyd ve Amr’dan ve “mâ hüm” unvânıyla Zeyd ve Amr ve Bekr’den 

su’âl eden kimesne cevâbda yine insânı tâlibdir. Zîrâ efrâd-ı insâniyye bey-

ninde tamâm-ı müşterek-i zâtî insândır. Zîrâ nev‘i efrâdından her birinin 

tamâm-ı mâhiyeti olmasıyla ( כ  Hem hususiyet hem] ( ا وا

de müştereklik bakımından.] cevâba sâlihdir. Ve insân ile feresden suʼâl 

eden kimesne cevâbda hayevânı tâlib olarak hayevân ile cevâb verilir. Zîrâ 

insân ile feres beyninde müşterek olan tamâm-ı zâtî hayevândır. Ve şecer ile 

berâber insân ile feresden “mâ hüm” unvânıyla sâʼil cism-i nâmîyi tâlibdir. 

Zîrâ şecer ve insân ve feres beyninde müşterek olan tamâm-ı zâtî cism-i 
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nâmîdir. Ve hacer ile berâber bunlardan “mâ hüm” ile sâʼil yalnız cism ile 

cevâbi tâlibdir. Zîrâ lafz-ı mezkûr ile su’âlden maksadı bunların tamâm-ı 

müşterek-i zâtîsi olup insân ve feres ve hacer ve şecerin tamâm-ı müşte-

rek-i zâtîleri ise cism-i mutlakdır. Ve “mâ hüm” ile bunlardan akl-ı âşir ile 

berâber sâʼil olan kimesne tâlib-i cevherdir. Zîrâ insân ve feres ve şecer ve 

hacer ve akl-ı âşirin tamâm-ı zâtî-i müşterekleri cevherdir.

[“O Hangi Şey’dir?” Sorusu]

Kâle Rahimehullâh

א  ا  ا إ אك  א  כ  ب  ا ا א  ا ء  ي  אئ  ب ا و
، أو ا ا  ه    ه ا إن  ، أو  ه   ذا ا إن  ه ا

ء  ه  إن  
[“Eyyü şey/hangi şey?” ile soru soranın maksadı; cevâbı aranan zâtîyi “mâ” 

kelimesi ile ayrıştıran şeydir. Burada genel olarak bir ayırd etme vardır. Zâtîyi 

ayrıştıran şey, “zâtında” ile kayıtlanmış ise onun zâtî ayrıştırmasını yapandır. Eğer 

“arazında” kaydı ile kayıtlanmışsa arazî ayrıştırmasını yapandır. Eğer bir şey ile 

kayıtlamamışsa mutlak olarak ayrıştırmasını yapandır.]

Ve “eyyü şeyʼin” kelime-i istifhâmiyyesiyle su’âl eden kimesnenin cevâbda 

matlûbu “mâ” kelimesiyle matlûb olan ânifü’l-beyân-ı zâtîyi fi’l-cümle tem-

yîz ile mümeyyiz olacak şey’dir. Ve mâ sebakda “mâ hüve” ile matlûb olan 

zâtî vâhidde tamâm-ı mâhiyet-i muhtassa ve müte‘addidde tamâm-ı mâhi-

yet-i müşterekedir. Ve fi’l-cümle temyîzden murâd müşârekâtın cemî‘sinden 

veyâhûd ba‘zısından mümeyyiz olmak sûreteyninden ta‘mİmdir.

Temyîzi fi’l-cümle olmasıyla kayd eylemesi Hâşiye’de beyân eylediği 

üzere bu makâmda ilcâ eden lüzûma mebnîdir. Zîrâ “eyyü şeyʼin” tarîkıyla 

su’âl eden kimesnenin matlûbu insân için nâtık gibi cemî‘ ağyârdan temyîz 

edecek şey’ olması da câʼizdir. Ve her ne kadar ta‘rîfden maksûd cemî‘ ağ-

yardan temyîz olduğu cihetle sâʼil-i mezkûrun cevâbi mücerred fasl-ı ba‘îd 

ile  hadd-i nâkıs olması sahîh olamazsa da insân için hassâs gibi ba‘zı ağyâr-

dan temyîz edecek şey’ olması da caʼizdir. Ve hudûd ve rusûm-i nâkısada 

ta‘rîf-i bi’l-e‘amm câʼiz olduğu karîben zikr olunur.

Ve işbu “eyyü şeyʼin” ile matlûb-ı sâʼil olan mümeyyiz üç vechle olup 

eğer sâʼil bu su’âli “ fî-zâtihî” lafzıyla kayd ederek “eyyü şeyʼin  fî-zâtihî” 

derse matlûb mümeyyiz-i zâtîsi ve eğer “ fî-arazıhî” ile takyîd ederek “eyyü 
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şeyʼin  fî-arazıhî” derse murâd mümeyyiz-i arazîsi ve eğer bunlardan biriyle 

kayd etmeyip de yalnız “eyyü şeyʼin hüve” derse matlûb gerek zâtî ve gerek 

arazî mutlakan mümeyyizi olmuş olur. Ve her ne kadar ehl-i lügatin zâtî ve 

arazîye vükûfları olmadığı [109] ve bu cihetle su’âlleri bunlardan bir şey’ 

ile mukayyed olamayacağı derkâr ise de siyâk-ı su’âlleri işbu vücûh-i selâse-

nin birini ta‘yînden hâlî olamayacağı gayr-ı hafî ve bu cihetle ba‘zı şürrâhın 

bu makâmda ta‘arruz eylediği makâl müntefîdir. Ve husûsıyle ehl-i Ara-

biyyenin isti‘mâl-i elfâzda dekâyik ve mevâkı‘a kemâl-i ri‘âyetle i‘tinâlarını 

isbâtta mutâla‘a-i fenn-i belâgat kâfîdir.

Kâle Rahimehullâh

אس أو  א أو ا א  ء   ذا  ي  و  ه أو   אئ  ز و א
אئ   ، وا א כ أو ا א א  ا ء    ي  אد، و א  א أو ا ا
ء   ي  ، و א א أو ا אس أو ا א  א  א  ذا ء  ي  س  ا ا ز و

. و   א  ا أو ا א 

[Tek başına Zeyd’den veya Amr ile berâber “o/onlar zâtında hangi şeydir?” soru-

sunu soran; “düşünen/konuşan”, “duyu algısına sâhip”, “büyüyen”, “üç boyutta yer 

kaplayabilen” cevâbını arıyordur. Arazında hangi şeydir sorusunu soran kişi; “gülen” 

ve “yürüyen” gibi cevapları arıyordur. “Zeyd” ve “bu at” hakkında “onlar zâtında 

hangi şeydir?” şeklinde soru soran; “duyu algısına sâhip”, “büyüyen”, “üç boyutta 

yer kaplayabilen” cevâbını arıyordur. “Onlar arazında hangi şeydir?” sorusunu so-

ran; “nefes alan” ve “boşlukta yer kaplayan” gibi cevapları almak istiyordur. Diğer-

lerini buna kıyâs et.]

 İcmâl-i sâbıka tevfîkan leff ü neşr tarîkıyla temsîl ve îzâhdır. İmdi yal-

nız Zeyd’den veyâhûd Zeyd ve Amr’dan “eyyü şeyʼin hüve  fî-zâtihî” ve 

“eyyü şeyʼin hümâ  fî-zâtihimâ” ile su’âl eden kimesne cevâbda fi’l-cümle 

mümeyyiz olan nâtık ve hassâs ve nâmî ve kâbil-i eb‘âd-i zâtîlerinden birini 

tâlibdir. Zîrâ su’âl-i mezkûr ile matlûb bunlardan yalnız Zeyd’den su’âlde 

tamâm-ı hakîkatinin ve Amr ile berâber Zeyd’den su’âlde tamâm-ı zâtîle-

rinin mümeyyiz-i zâtîsi olup ve zâtî için mümeyyiz-i zâtî ancak fasıldır. 

Ve işbu füsûldan nâtık cemî‘ ağyârdan ve hassâs ve kusûru ba‘zı ağyârdan 

mümeyyizlerdir.

Ve Zeyd’den yâlnız veyâhûd Amr ile berâber “eyyü şeyʼin hüve  fî-a-

razıhî” ve “eyyü şeyʼin hümâ  fî-arazıhimâ68” ile sâʼilin matlûbu dâhik 

68 Sehv ve savâb cetvelinde “hümâ fî” şeklinde düzeltilmiştir. 
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veyâhûd mâşî emsâlidir. Zîrâ bunlar mümeyyiz-i arazî olup şu kadar ki 

evvel  araz-ı hâs olarak cemî‘ ağyârdan ve sânî  araz-ı âmm olarak ba‘zı ağyâr-

dan mümeyyizdir.

Ve Zeyd ile feres-i mu‘ayyenden “eyyü şeyʼin hümâ  fî-zâtihimâ” unvâ-

nıyla sâʼil hassâs veyâhûd nâmî veyâ kâbil-i eb‘âd cevâbını tâlibdir. Zîrâ 

bunlar Zeyd ve feres için mümeyyiz-i zâtî olup hassâs cism-i nâmîde müşâ-

riklerinden ve nâmî kâbil-i eb‘âbda müşâriklerinden ve kâbil-i eb‘âd da 

nâ-kâbilândan mümeyyizlerdir.

Ve Zeyd ile feres-i mu‘ayyenden “eyyü şeyʼin hümâ  fî-arazıhimâ” ile 

sâʼil müteneffis veyâhûd mütehayyiz emsâliyle cevâba tâlibdir. Zîrâ bun-

lardan her birisi Zeyd ile feres için mümeyyiz-i arazîdir. Ve sâʼirleri de 

emsile-i mezkûreye kıyâs olunmak iktizâ eyler.

[ Zâtî ile Arazîyi Ayrıştırma]

Kâle Rahimehullâh

א   א  אر א أو כאن  א  אر כ  א   א  א ا و ا أن ذا ا
א  אر و א ا א ذا ا א، وأ ا  ا  א و אر ا     ا

א  ا  ا  ، و ع  و  ا و و م  د  אز 
[Bil ki: Hakîkî mâhiyetin zâtîsi ve arazîsi, bizim itibarımıza yer olmaksızın, 

vâkıada mâhiyetin haricinde olmayan veya haricinde olandır; bu yüzden de onla-

rın arasını ayırt etmek zordur. Ama itibarî mâhiyetin zâtîsi ile arazîsi, kendisi için 

vaz edildikleri şeyden zâtî olanın çıkmaması, arazî olanın çıkması ile birbirinden 

ayrışır. Bundan dolayı onları birbirinden ayırt etmek kolaydır.] 

Ma‘lûm olsun ki mâhiyet-i hakîkiyye için olan zâtî [110] vâki‘de mâhi-

yetten hâric olmayan ve arazî vâki‘de mâhiyetten hâric olan şey’dir. Meselâ 

nâtık ve nâmî vâki‘de mâhiyet-i Zeyd’den gayr-ı hâric olarak zâtîsi ve dâhik 

ve mâşî hâric olmasıyla arazîsidir. İmdi kelâm-ı musannifde olan adem 

kevn-i zâtîye ve kevn-i arazîye nâzır olup leff ü neşr-i müretteb tarîkıyla 

evvel evvelin ve sânî sânînin ta‘rîfidir. “Ev”-i âtıfa mahdûdu taksimdir.

Mâhiyet “mâ bihi’ş-şeyʼü hüve hüve” ile mu‘abberdir ki “mâ bihi’ş-şeyʼü 

nefsühû” demektir.  Şerh-i Mevâkıf’da69 beyân olunduğu üzere bir şeyʼin 

mâhiyeti  vücûd-i gayr-ı asîl ya‘nî vücûd-i zihnî ile muttasıfa olan sûret-i 

akliyyesidir. Bu sûrette mâhiyet hakîkatten e‘ammdır. Zîrâ mâhiyette mâ-

69 Metinde “Şerh-i Muvâfık.”
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hiyeti olduğu şey’ üzere hâricde sıdkı mu‘teber olmayarak mâhiyet-i insân 

gibi hâricde efrâdı olup veyâhûd mâhiyet-i ankâ gibi hâricde efrâdı ol-

mamakdan e‘amdır.70  Hakîkat ise hâricde sıdkı mu‘teber olarak mevcû-

dât-ı hâriciyyenin mâhiyetidir. Mâhiyet-i i‘tibâriyyeden murâd hakâyik-ı 

mevcûdeden olmayıp mücerred i‘tibâr-ı nâs ile olan mâhiyettir. Şu vechle 

ki nâs eşyâ’dan bir tâʼife için bir mefhûm istihsâliyle bu mefhûmu bir is-

me veyâhûd esâmîʼ-i adîdeye tahsîs ederler. Ve kezâlik diğer bir tâʼife için 

bir mefhûm-i âhar istihsâl ederek ma‘aʼl-karîne mefhûm-i evvelin ismine 

veyâhûd başka bir isim veyâ esâmî-i adîdeye tahsîs ederler. Kezâ ve kezâ ve 

bu vechle nâsın bir takım eşyâ’dan toplayıp istihsâl ederek kendi için ism 

vaz‘ ettikleri mefhûm-i eşyâ’dan o tâʼifenin mâhiyet-i i‘tibâriyyesi olur.

Ve vâki‘de zâtînin71 mâhiyetten hâric olmayıp arazînin hâric olmasın-

dan murâd bizim i‘tibârımız için medhal ve sebebiyet olmayarak vâkı‘a 

ya‘nî nefsü’l-emre nisbetle hâric ve gayr-ı hâric olmasıdır. Nefsü’l-emr 

nefs-i şey’ demek olup emr-i şeyden ibârettir ve bir şeyʼin vâki‘de vucûdu 

hadd-i zâtında vücûdu olup ya‘nî vücûd ve tahakkuk-ı sübûtu farz-ı fârız 

ve i‘tibâr-ı mu‘tebere müte‘allik olmamasıdır. Meselâ tulû‘-ı şems ile vü-

cûd-i nehâr beyninde olan mülâzeme gerek bir fârız mevcûd olsun ve gerek 

olmasın ve ister farz ve i‘tibâr edilsin ve gerek edilmesin hadd-i zâtında 

mütehakkıkadır. [111]

Ve bu vechle zâtî ve arazînin mâhiyet-i hakîkiyyeden gayr-ı hâric ve 

hâric olmasında i‘tibâr-ı mu‘tebir için medhal olmayarak vâkı‘a nisbetle 

olması mu‘teber olduğundan hakâyık-ı mevcûdede zâtî ve arazînin bey-

nini temyîz etmek müte‘assir olmuştur. Ve ammâ mâhiyet-i i‘tibâriyye 

ya‘nî mâhiyyât-ı lügaviyye ve ıstılâhiyyenin zâtî ve arazîleri mücerred mev-

zû‘ün-lehden adem-i hurûc ve hurûc ile mümtâz olarak bu sebebden nâşî 

mâhiyet-i i‘tibâriyyenin zâtî ve arazîsini temyîz etmek sehl ü âsândır.

70 “Mâ bihi’ş-şeyʼü hüve hüve” tahakkuku i‘tibâriyle hakîkat ve teşahhusu i‘tibâriyle hüviyet ve bun-

lardan ma‘a kat‘ı’n-nazar mâhiyettir denilmiştir. Lâkin mâhiyet ve hakîkat elfâz-ı müterâdife olmak 

üzere hakîkatin dahi mutlakan “mâ bihi’ş-şeyʼü hüve hüve” ma‘nâsında isti‘mâli şâyi‘ ve zâyi‘dir. Hattâ 

ulemâ-i kelâmın “hakâʼiku’l-eşyâ’i sâbitetün” kavillerindeki hakîkati Allâme-i  Teftâzânî ve gayrıları 

bu ma‘nâ ile tefsîr eylemişlerdir. Ba‘de-zâ sebt-i sahâʼif-i ezhân olacak fevâʼid-i mühimmedendir ki 

mâhiyetin ma‘nâ-yı mezkûru ( א  ال  אب  ا א   )  [“Mâ hüve” sorusunun cevabında söylenen-

dir.] ma‘nâsının gayrı olup lafz-ı mâhiyet bu iki ma‘nâ beyninde müşterek-i lafzîdir. Ve ma‘neyeyn 

beyninde olan nisbet umûm min-vechdir ki evvel sânîsiz mâhiyât-i cüzʼiyyede tahakkuk eder. Ve sânî 

evvelsiz nev‘a kıyâsla cinsde tahakkuk eder. Ve nev‘a kıyâsla iki ma‘nâ dahi mâhiyet-i nev‘iyyede ta-

hakkuk edip ictimâ‘ ederler. Ma‘neyeynin beynlerini adem-i fark cihetiyle niceleri galatıyyede vâdî-yi 

galat olmuştur. Fe-tenebbeh. (Abdülhamid)

71 Sehv ve savab cetvelinde “zâtînin” olarak düzeltilmiştir.
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El-hâsıl bir şeyʼin zâtîsine kesb-i ittilâ‘ etmek ve zâtîsi ile arazîsi bey-

nini fark ve temyîz ile filân şey’ mâhiyet-i filâniyyenin zâtîsi ve filân şey’ 

arazîsidir deyü ta‘yîn eylemek mefhûmât-ı i‘tibâriyye ya‘nî mefhûmât-ı lü-

gaviyye ve ıstılâhiyyede sehl ü âsândır. Zîrâ lügat veyâ ıstılâhda bir lafz 

bir mefhûm-i mürekkeb için vaz‘ olunduğu takdîrde işbu mevzû‘ün-leh 

olan mürekkebde dâhil olan zâtîsi olup müşterek olursa cins ve illâ fasl ol-

muş olur. Ve mefhûm-i mürekkebden hâric-i müsâvî veyâ e‘amm ve ehass 

olur ise72 arazîsi olur. Meselâ nühât kelimeyi (د  ,Kelime] ( و  

müfred bir ma‘nâ için vaz‘ edilmiş bir lafızdır.] mefhûmuyla ta‘rîf ettikleri 

cihetle ta‘rîfde dâhil olan lafz ve vaz‘ ve müfred, kelime için zâtî ve dühûl-i 

lâm ve tenvîn ve izâfet emsâli ta‘rîfden hâric olanlar arazîdir.

Ve ammâ hakâyik-i mevcûdede zâtiyât ile arazıyyât beynini temyîz et-

mek müte‘assir olup hadd-i te‘azzüre vâsıl olmuştur. Zîrâ cins araz-ı âmma 

ve fasl hâssaya şebîh olarak meselâ nâtıkı zâtî ve dâhiki arazî add eylemek 

tahakküm-i sırfdır denilse becâdır. Ve reʼîs-i kavmin tahdîd-i eşyâ’yı is-

tis‘âbı dahi bundan neşʼet eylemiştir.

Ve tarîk-ı temyîzde ba‘zılar şu sûreti ihtiyâr etmişlerdir ki bir nev‘ için 

havâss-ı adîde-i müterettebe olduğu sûrette akdemini zâtî i‘tibâr ederiz. 

Zîrâ zâtînin akdemiyyeti ma‘lûmdur. Meselâ insân için nâtık ve müte‘accib 

ve dâhik havâss-ı adîde-i müterettebe olup ve bu havâsdan nâtık insân için 

havâss-ı mezkûrenin akdem ve akrebi olmasıyla zâtî add olunur. Ve nâtıkın 

akdem ve akreb olması şu cihettendir ki nâtıkın insâna ihtisâsı müte‘accib 

ve dâhikin ihtisâsından akvâdır. Zîrâ bunların insâna ihtisâsı nâtıka tâbi‘ 

ve müteferri‘dir. Şu cihetle ki nutk mutlakan idrâkden ibâret olup insân ise 

mutlakan idrâk ile muttasıf olmadıkça idrâk-ı umûr-ı garîbe ile muttasıf 

olamaz. Ta‘accüb ise işbu idrâk-ı umûr-ı garîbeden ibârettir.73 Ve kezâlik 

umûr-ı garîbeyi idrâk indinde [112] infi‘âl ve teʼessür ile de muttasıf ola-

maz. Dahk ise işbu infi‘âl demektir. Lâkin bu tarîk yine temyîz için müfîd-i 

yakîn olamaz. Zîrâ bir şeyʼin bilemediğimiz zâtîsi olup da arazîye mültebis 

olması ihtimâlinden vâreste olunamaz.

72 Sehv ve savab cetvelinde “olur ise” olarak düzeltilmiştir.

73 El-hâsıl insân mutlakan idrâk ile muttasıf olmadıkça idrâk-ı umûr-ı garîbeye veya idrâk-i umûr-ı 

garîbeye tâbi‘ olan infi‘âl ile muttasıf olamaz. Ta‘accüb ise işbu idrâk-ı umûr-ı garîbe veya idrâk-ı 

umûr-ı garîbeye tâbi‘ olan infi‘âl-ı nefisden ibârettir. Ve kezâlik umûr-ı garibeyi idrâk veyâhûd idrâk-ı 

mezkûre tâbi‘ olan infi‘al sebebiyle rûhun def‘aten hârice hareketten hâsıl olan keyfiyyet-i gayr-ı sâbite 

ile de muttasıf olamaz. Dahk ise işbu keyfiyyetten ibârettir. Lâkin bu tarîk yine temyîz için müfîd-i 

yakîn değildir. (Abdülhamîd)
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Ve ba‘zıları demişdir ki zâtiyât ve araziyyâtın ma‘nâsı şundan ibârettir 

ki meselâ Zeyd gibi şey’-i vâhid için bir takım ahvâl olup bu da eb‘âd ve 

nümüvv ve hiss ve hareke-i irâdiyye ve nutk emsâlidir. Ba‘dehû bu ahvâle 

diğer ahvâl dahi tâbi‘ olup bu da tahayyüz ve tagayyür ve infi‘âl ve ta‘accüb 

emsâlidir. İmdi metbû‘âttan ahz olunan cism ve nâmî ve hassâs ve nâtık 

emsâli mahmûlât Zeyd için zâtiyâttır. Ve tevâbi‘den ahz olunan mütehay-

yiz ve mütegayyir ve münfa‘il ve müte‘accib emsâli Zeyd için arazıyyâttır. 

Ve bu tarîk ile zâtî ve arazî beynini temyîz ve ta‘yîn etmek sehldir. Lâkin bu 

kelâm üzerine dahi ebhâs-ı şerîfe olup hâsılı beynlerini temyîz için ta‘yîn-i 

tarîka tasaddî edenlerin cümlesi sihâm-ı cerh ve i‘tirâza hedef olmuşlardır.

[3. FASIL: BEŞ KÜLLÎ]

[Hakîkî Tür]

Kâle Rahimehullâh

ا إن כאن   א  . א  ، وإ א ذا כ إ אت ا   أن ا כ   ا
כ  د   א   ا ال  اب ا ن    כ א   ئ ا ا 

אن وا  ، כא ع  ا   אت و ا ئ ا
[Fasıl: Beş Küllî: Daha önce küllînin, ya zâtî ya da arazî olduğu bahsi geçmişti. 

Eğer zâtî; cüz’îlerine mahsûs hakîkatin kendisi olursa -şöyle ki: Bu cüz’îlerin bir-

den fazlası veya bir ferdi hakkında “o nedir?” sorusunun cevâbına yüklem olursa- 

hakîkî türdür. İnsân ve Güneş gibi.]

 Bu fasl mebâdîʼ-i kavl-i şârih olan mebâhis-i külliyyât-ı hamsde bâb-ı 

evvelden fasl-ı sâlisdir ki cins ve nev‘ ve fasl ve hâssa ve araz-ı âmmdan ibâ-

ret olan aksâm-ı hamse-i külliyyâtı muvazzıh ve mu‘arrifdir. Küllînin zâtî 

ve arazî kısmeynine münkasim olduğu sebkat etmişti. İşte zikr olunacak 

külliyyât-ı hamsin mebnâsı bunlar olarak  küllî-i zâtî için üç kısım i‘tibâr 

edilmiştir. Şöyle ki eğer zâtî cüzʼiyyâtından müte‘addid veyâhûd vâhidden 

“mâ hüve” mefhûmuyla su’âle cevâbda mahmûl olmak haysiyyet ve i‘ti-

bârına mülâbis olarak hakîkat-i muhtassanın aynı olursa bu kısm-ı zâtîye 

 nev‘-i hakîkî ıtlâk olunur.

Musannif Hâşiye’sinde demiştir ki bu vechle zâtîyi nev‘ ve cins ve fasla 

taksîm etmekde zâtînin hakîkat-i muhtassanın aynı veyâhûd cüzʼü olma-

sını ityâna hâcet olmayıp belki zikr olunan haysiyâta binâʼen taksîmi kâfî 

olduğu hâlde kayd-ı mezkûru zamm ve ilâveden garaz her bir  nev‘-i hakîkî 
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kendi tahtında olan cüzʼiyyâtın ayn-i hakîkati ve her bir cins hakîkat-i 

mezkûrenin cüzʼ-i e‘ammı ve her bir fasl cüzʼ-i müsâvîsi veyâhûd e‘ammı 

olduğuna tenbîh etmek fâʼidesini iltizâm içindir.

Meselâ insân Zeyd ve Amr ve Bekr ve sâʼir efrâd-ı şahsıyyesine nis-

betle nev‘dir. Zîrâ insân ki tafsîli hayevân-ı nâtıkdır.  Zâtî olup Zeyd ve 

Amr ve emsâli cüzʼiyyâtın hakîkat-i muhtassası olarak bunlardan “mâ 

hüm” lafzıyla veyâhûd yalnız birinden “mâ hüve” ile su’âl olunsa evvele 

nazaran [113] bi-hasebi’ş-şirket ve’l-husûsiyyet ve sânîye nazaran bi-hase-

bi’l-husûsiyyet cevâbda mahmûl olmak haysiyyetini hâmildir. Şöyle ki bu 

su’âllere cevâbda “hüm insânün” veyâhûd “hüve insânün” denilir. Çünkü 

“mâ hüve” unvânıyla efrâddan su’âl her birerlerine muhtassa olan mâhi-

yeti talep olup bunların mâhiyet-i muhtassa ve müşterekeleri ise insândır. 

Ve insân cüzʼiyyât-ı mezkûrenin ayn-i hakîkatleridir. Ve meselâ şems dahi 

nev‘ olarak “mâ hiye” ile su‘âle cevâbda bi-hasebi’l-husûsiyyet makûldür. 

Zîrâ nev‘-i şahsına münhasır olarak hâricde eşhâsı müte‘addid olmamasıyla 

matlûb-ı sâʼil bu ferdin mâhiyet-i muhtassası olduğundan zâhire nazaran 

cevâb bi-hasebi’l-husûsiyyet olur. Ve eğer efrâd-ı zihniyyesine mebnî zât-ı 

nev‘a nazar olunursa bi-hasebi’ş-şirket dahi cevâb olabilir.

Kâle Rahimehullâh

א   اب  א   ارض   א כ   ل   כ  ف   و
כ وا   ا

[Şöyle ta‘rîf edilir: “O nedir?” sorusunun cevâbında, hakîkî olarak değil de 

arazî olarak farklı olan pek çok fert hakkında, hem ortaklık hem de husûsîlik 

cihetiyle söylenen küllîdir.] 

Nev‘ bir küllîdir ki avârız ve müşahhisât ile muhtelife ve hakîkatleri 

müttahide olan cüzʼiyyât-ı kesîre üzere “mâ hüve” unvânıyla su’âlden 

cevâbda şirket ve husûsiyyet hasebiyle makûl ve mahmûldür deyü ta‘rîf 

olunur. Ya‘nî şirket ve husûsiyyetten her ikisiyle su’âlden cevâba sâlih 

olarak bu sûrette efrâd-ı müte‘addideden şirket ve husûsiyyet hasebiyle 

ve ferd-i vâhidden yalnız husûsiyyet hasebiyle cevâb olmak kısmeynine 

şâmildir. “Makûl” kavlden tekellüm ve telaffuz ma‘nâsına olup “külliy-

yün yukâlü ve yütelaffazu” müfâdındadır. Ve ba‘zılar mahmûl ma‘nâ-yı 

lâzımîsine haml ile cevâbın su’âl üzere mahmûl olduğunu iʼtibâr etmi-

şerdir ki murâd “hüve hüve” ile haml bi’l-muvâtaʼadır. Ve küllî lafzıyla 

berâber işbu makûl kaydını ıtyân eylemesi küllî lafzı bi-isrihâ külliyyâtı 
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müştemil cins olarak kendide ma‘nâ-yı müştak melhûz olmamasıyla “alâ” 

lafzının ta‘allukuna adem-i salâhiyyete mebnî müte‘allak-i câr olmak 

maksadından içindir.

Kesîrînin avârızla muhtelife ve hakîkatte müttefika olmasıyla takyîdi 

ta‘rîfden cinsi ve “fî-cevâbi mâ hüve” kaydıyla “mâ hüve” ile su’âlden cevâb 

olamayan fasl ve hâssa ve araz-ı âmmı ihrâc içindir. Ve “bi-hasebi’ş-şirket 

ve’l-husûsiyyet” kaydı zikr olunduğu üzere mu‘arrifin kısmeynine kasd-ı 

şümûle mebnîdir ki müte‘addidden su’âle cevâb olursa beynlerinde mâ-

hiyet-i müştereke ve her biri için mâhiyet-i muhtassa olduğu haysiyyetten 

bi-hasebi’ş-şirket ve’l-husûsiyyet ve vâhidden cevâbda mâhiyet-i muhtassa-

sı olduğu haysiyyetten “bi-hasebi’l-husûsiyyet” olmuş olur.

Ve efrâd-ı nev‘in hakîkatte ittihâdları ma‘lûmdur ki meselâ efrâd-ı 

insân umûmen hayevân-ı nâtık olmakda müttehidlerdir. Ve ihtilâf-ı avârız 

ve müşahhisâtları bi’l-bedâhe ma‘lûmdur ve meşhûrdur.

[Hakîkî Cins]

Kâle Rahimehullâh

اب  ن    כ אئ   ا اء    أ أ   ء  כאن  ن  وإ 
ان  כא  ، ا כ  ا    ا א    ئ د   ا א    ال  ا

ان  אن وا 
[114] [Eğer zâtî; hakîkatin aynısı olmayıp, hakîkatlerden bir hakîkatin parça-

larından, umumî olan parçası olursa -şöyle ki: Cüz’îlerinden bir fert için değil de 

birden fazla fert için “o nedir?” sorusunun cevâbında yüklem olursa- bu hakîkatin 

cinsidir. “Canlı”nın “insan”, “cevher”in “canlı” için cins olması gibi.]

 Ve eğer  küllî-i zâtî haysiyyet-i mezkûre ile cüzʼiyyâtına muhtassa olan 

hakîkatin aynı olmazsa bu sûrette eğer zâtî hakâyıkdan bir hakîkatın ec-

zâ’sından cüzʼ-i eʼamm olarak cüzʼiyyât-ı müte‘addidesinden “mâ hüve” 

unvânıyla su’âlden cevâbda mahmûl olup cüzʼiyyâtından vâhidden cevâb-

da mahmûl olmamak haysiyet ve i‘tibârına mülâbis olursa işbu kısm-ı 

sânî-yi zâtî hakîkat-i mezkûre için cinsdir. Ve cins yalnız bi-hasebi’ş-şirket 

makûl ve cevâb-i vâhidde gayr-ı mahmûl olmasıyla bu bâbda su’âl “mâ 

hümâ” ve “mâ hüm” ile olacağı derkâr ise de “mâ hüve” ile beyânı garaz-ı 

mücerred mesʼûlün-anhın ta‘yîni olduğuna tenbîh için unvân-ı su’âli it-

yândan ibârettir.
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Ve musannifin Hâşiye’de beyânı vechle sibâk-ı kelâma muvâfık olan

א) ائ ء أ  أ  [.Eğer zâtî; hakîkatin umûmî parçasından olursa] (إن כאن 

denilip zamîrin hakîkat-i mesbûkü’z-zikre ircâ‘ıyla iktifâ olunması iken

( א ا اء    أ  ) [Hakîkatlerden bir hakîkatin parçalarından, 

(umûmî olan bir parçası) olursa.] üslûb-ı sarîhiyle ta‘mîm-i hakîkati ihtiyâr 

etmesi cins ve faslın  nev‘-i hakîkî olan hakîkat-i mezkûreye tevehhüm-i 

ihtisâsından ihtirâza mebnîdir. Zîrâ cinsi hakîkat-i mezkûrenin eczâ’sından 

cüzʼ-i eʼamma tahsîs etmek bâtıl olup envâ‘-ı hakîkat için ecnâs ve füsûl 

olduğu misillü ecnâs ve füsûl için dahi ecnâs ve füsûl mevcûdddur. Meselâ 

hayevân için cism-i nâmî cins ve hassâs fasıldır. Halbuki hayevân  nev‘-i 

hakîkî olmayıp cinsdir.

Ve cinse misâl insân için hayevân ve hayevân için cevher olup hayevân 

 hakîkat-i insân olan ( א ا ان  -mefhûmu [.Konuşan/düşünen canlı] (ا

nun cüzʼ-i e‘ammıdır. Ve bu vechle hakîkat-i insândan e‘amm olmasına 

mebnî yalnız insândan su’âlde cevâb-i sâlih olamayıp belki müşâriklerin-

den meselâ feres ile berâber insândan “mâ hümâ” ile su’âlde bi-hasebi’ş-şir-

ket cevâb olur. Ve kezâlik cevher dahi eczâ’-i hakîkat-i hayevândan cüzʼ-i 
e‘amm olarak cins-i âlîdir.

Kale rahimehullâh

כ   א   ا اب  אئ   א ل  כ   ف  כ  و

[Şöyle ta‘rîf edilir: “O nedir?” sorusunun cevâbında hakîkatleri birbirinden 

farklı çokluk üzerine sadece ortaklık cihetiyle söylenen küllîdir.]

 Cins bir küllîdir ki “mâ hüve” ile yalnız bi-hasebi’ş-şirket su’âle cevâbda 

hakîkat ve mâhiyetleri muhtelife olan kesîrîn üzere makûl ve mahmûldür 

deyü ta‘rîf olunur. Kesîrîn kaydı cüzʼî-i ihrâc içindir. Zîrâ Şeyh  Şifâ’da 

cüzʼîde dahi haml cârî olduğunu tasrîh etmiştir. Ve her ne kadar Seyyid 

Şerîf “cüzʼî-i hakîkî aslâ bir şey’ üzere haml olunmaz, zîrâ hamlde tegâyür-i 

tarafeynin lüzûmundan nâşî cüzʼî-i kendi nefsi üzerine hamle mesâğ olma-

dığı misillü bi-tarîkı’l-îcâb gayrısı üzere hamli dahi haml-i ittihâd-ı hâricî 

ile meşrût olmasıyla mümteni‘dir” deyü beyân etmiş ise de cumhûr bi’z-zât 

müttehid ve bi’l-i‘tibâr mütegâyir olduğu cüzʼî-i âhar üzere hamlini tecvîz 

etmişlerdir. Meselâ “hâze’d-dâhikü hâze’l-kâtibu” denilmek câʼizdir. Zîrâ 

işbu dâhik ve kâtibden murâd [115] zât-ı Zeyd olmasıyla müttehid-i bi’z-

zât iseler de bi’l-i‘tibâr mütegâyir oldukları ma‘lûmdur. Ve kezâlik cüzʼî-i 
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hakîkînin kaziyye-i cüzʼiyyede küllî üzerine hamlini tecvîz etmişlerdir ki 

meselâ ( אن ز  bu kabîldendir. El-hâsıl [.Ba‘zı insânlar Zeyd’dir] ( ا

cüz‘î-i hakîkînin bi-hasebi’z-zâhir mahmûl olması müttefekun-aleyh ve 

bi-hasebi’l-hakîkat mahmûl olması muhtelefün-fîh olduğu cihetle ba‘zıları 

bu vechle kesîrîn kaydıyla işbu ta‘rîf-i cinsden ihrâcını tevehhüm etmişler 

ise de cins olan küllîde cüzʼî gayr-ı dâhil olmasıyla kayd-ı mezkûr ile ihrâca 

hâcet yoktur. “Hakâyik” hakîkatin cem‘i olup külliyyât-ı faraziyyeye şâmil 

olmak üzere hakîkat veyâhûd zikr-i mukayyed ve irâde-i mutlak kabîlin-

den olarak murâd mâhiyettir. Kesîrîni hakîkatları muhtelife olmasıyla tak-

yîdi nev‘den ihtirâz olup zikr olunduğu üzere nev‘in makûlün-aleyhi müt-

tefikîn bi’l-hakâyıkdır. “Fî-cevâbi mâ hüve” kaydı füsûl-ı ba‘îde ile  araz-ı 

e‘amm ve sâʼir havâssı ihrâc içindir. Zîrâ bunlardan hiç birisi hakîkat-i 

muhtassa veyâ müştereke ile cevâbi tâlib olan “mâ hüve” unvânıyla su’âle 

cevâb olamazlar.

Ve cinsin “mâ hüve” ile su’âle şirket-i mahza hasebiyle cevâb olması zîrâ 

bir mâhiyetle berâber nev‘-i âhardan su’âl olunduğu hînde matlûb bu iki 

nev‘ beyninde müştereke olan tamâm-ı mâhiyet olup tamâm-ı mâhiyet 

müştereke ise tamâm-ı cüzʼ-i müşterekdir. Ve su’âlde mâhiyetin efrâdıy-

la yalnız mâhiyetten su’âl olunsa işbu cüzʼ-i müşterek-i tâmmın cevâbda 

makûl olması sahîh olamaz. Zîrâ bu su’âl üzere matlûb tamâm-ı mâhiyet-i 

muhtassa olup cüzʼ-i müşterek ise tamâm-ı mâhiyet-i muhtassa olmayarak 

belki mâhiyet-i muhtassa cüzʼ-i mezkûr ile âharından mürekkebdir. Hâsılı 

işbu cüzʼ-i müşterek-i tâmm ancak bi-hasebi’ş-şirketi mâ hüve unvânıyla 

müte‘addidden su’âle cevâb olup ve cins ile murâd işbu tamâm-ı cüzʼ-i 
müşterekdir. Meselâ hayevân mâhiyet-i insân ile feres beyninde cüzʼ-i 
müşterekin kemâli olup hattâ ki insân ile feresden “mâ hümâ” ile suʼâl 

olunsa hayevândır deyü cevâb verilir. Ve eğer yalnız insândan su’âl olunsa 

tamâm-ı mâhiyet-i insân hayevân-ı nâtık olup yalnız hayevân olmadığı ci-

hetle bundan “mâ hüve” ile su’âle hayevândır demek sâlih olamaz.
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[Fasıl]

Kâle Rahimehullâh

ن   כ ا    א   ا  ءا  כ   כ أ  ءا  כ  وإن  
א  ، כא א כאن أو أ אو א  ء  ذا    اب أي  א     اب   

אن  אس  وا
[Eğer zâtî; bu şekilde umûmî parça olmayıp bilakis hakîkati genel içinde ayırd 

eden bir parça olursa -şöyle ki: “O nedir?” sorusuna cevap olmaz. Bilakis “o zâtın-

da hangi şeydir?” sorusunun cevâbında söylenen olursa- hakîkatin faslıdır/ayrı-

mıdır. “İnsân” için “düşünen” gibi eşit olsun veya “duyuyla algılayan” gibi geniş 

olsun fark etmez.]

 Ve eğer  küllî-i zâtî cinsde zikr olunan haysiyyetle cüzʼ-i e‘amm ol-

mayıp belki “mâ hüve” unvânıyla su’âlden cevâbda mahmûl olmayarak

( ء   ذا  ile su’âlden cevâbda mahmûl [?O, zâtında hangi şey’dir] (أَىُّ 

olacak haysiyyetle fi’l-cümle cüzʼ-i mümeyyiz olursa zâtîden işbu kısm-ı 

sâlise fasl ıtlâk olunur. [116]

Ve fi’l-cümle mümeyyiz olmasıyla murâd gerek fasl-ı karîb gibi mâhiye-

tin müşârekât-ı cinsiyyesinden olan cemî‘ ağyârdan mâhiyeti temyîz etsin 

ve gerek fasl-ı ba‘îdde olduğu gibi ba‘zı ağyârdan temyîz eylesin. İşbu iki 

sûretten ta‘mİmdir.74 Ve işbu  küllî-i zâtî mesʼûlün-anha müsâvî veyâhûd 

mesʼûlün-anhdan e‘amm olsun bilâ-fark fasıldır. Hâsılı fasldan ba‘zısı mâ-

hiyete müsâvî ve ba‘zısı mâhiyetten e‘amm olur. Meselâ insân için nâtık 

 fasl-ı müsâvî ve hassâs müşârekât-ı hayevâniyyesine şümûlü cihetle fasl-ı 

e‘ammdır. İmdi yalnız Zeyd veyâhûd Amr’dan ( ء   ذا -O, zâtın] (أَىُّ 

da hangi şey’dir?] ile su’âle cevâb-i sâlih müsâvî-i mâhiyeti olan nâtık ile 

e‘amm olan hassâs ve kâbil-i eb‘âddan birisidir.75 Nitekim feresle berâber 

Zeyd’den su’âl-i mezkûre cevâb müsâvî olan hassâs veyâhûd mâ fevkı olan 

füsûl-ı ba‘îdeden biridir.

Kâle Rahimehullâh

ء  ذا  اب أي  ء   ل  ا ف  כ  و
[Şöyle ta‘rîf edilir: “O, zâtında hangi şeydir?” sorusunun cevâbında bir şey için 

söylenen küllîdir.] 

74 Sehv ve savab cetvelinde “ta‘mİmdir” olarak düzeltilmiştir.

75 Sehv ve savab cetvelinde “birisidir” olarak düzeltilmiştir.
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Ya‘nî fasl bir şey’ üzere ( ء   ذا  ile [?O, zâtında hangi şey’dir] (أَىُّ 

su’âlden cevâbda makûl ve mahmûl olan küllîdir. Cins ve nev‘in ta‘rîfle-

rinde iltizâm eylediği “makûlün alâ kesîrîn” ta‘bîrinden udûl ile “makulün 

ale’ş-şeyʼi” kavlini ihtiyâr etmesi şems gibi hâricde ferdi şahsına münhasır 

olan nev‘in faslına kasd-ı şümûle mebnîdir. 

Ve faslın “eyyü şeyʼin” mefhûmuna cevâb olup da “mâ hüve” unvânı-

na cevâb olamaması mesʼûlün-anh için mâhiyet-i muhtassa ve müştereke 

olmadığından içindir. Ve bu vechle “eyyü şeyʼin” ile su’âlden cevâb olma-

sıyla takyîdi cins ve nev‘ ve araz-ı âmmı ta‘rîfden ihrâc içindir. Zîrâ cins 

ve nev‘in “mâ hüve” su’âline cevâb olmakla mukayyed oldukları beyân-ı 

sâbıkdan ma‘lûm olup  araz-ı âmm ise aslâ cevâbda makûl olamaz. Ve  fî-

zâtihî kaydı hâssayı ihrâc içindir. Zîrâ hâssa dahi şeyʼi mümeyyize ise de 

 fî-zâtihî olmayıp belki fî-arazihî olmasıyla “eyyü şeyʼin  fî-zâtihî”ye cevâb 

olamaz.

Musannif Hâşiye’de demiştir ki ba‘zı muhakkıkînin tahkîki vechile nutk 

ve hiss velev bi’l-kuvve olsun insân ve hayevânın avârızından oldukları ci-

hetle bunlar ile faslı temsîl etmek sahîh olamaz. Lâkin işbu ârızlar insâ-

nın akreb-i avârızından olup ve çünkü ehl-i ukûl insânda cüzʼ-i hayevânın 

verâsında olarak sâʼir hayevânattan temeyyüzünü mûcib olacak bir cüzʼ-i 
cevherî olduğunu ve kezâlik hayevânda dahi sâʼir ecsâm-ı nâmiyeden tem-

yîz edecek bir cüzʼ-i cevherînin vücûdunu cezm ile berâber bu emreyninin 

künhünü ya‘nî ne şey’ idüğünü bilip ta‘yîn edemedikleri cihetle bu emrey-

ninin makâmına işbu akreb-i avârızlarını vaz‘ ederek bunlar ile mebde’ʼ-i 
nutk ve hiss olmak lâzım gelip de künhüne [117] vâkıf olamadıkları em-

reyni murâd etmişlerdir. Nâmî ve kâbil-i eb‘âd ve sâʼir makâm-ı füsûlda 

vaz‘ ettikleri avârız dahi böyledir.

Faslın karîb ve ba‘îde inkısâmı şu cihettendir ki eğer cins-i karîbde olan 

cemî‘ müşâriklerinden mümeyyiz olursa fasl-ı karîbdir. Meselâ insân için 

nâtık fasl-ı karîb olarak hayevânda müşârikleri olan feres ve tuyûr ve emsâ-

linden temyîz eder ve eğer cins-i ba‘îdde olan ba‘zı müşâriklerinden tem-

yîz ederse fasl-ı ba‘îddir. Meselâ insân için hassâs fasl-ı ba‘îd olarak cins-i 

nâmîde müşârik olan şecer ve emsâlinden temyîz edip fakat fasl-ı karîb gibi 

cemî‘ müşârekât-ı cinsiyyeden mümeyyiz olamayarak feres ve bağl emsâli 

müşârekât-ı hayevâniyyeden temyîz edemez.
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[Hâssa]

Kâle Rahimehullâh

ن  כ א   ا א  א    ا  אئ  ة  ا وا إن ا  وا
ة  א כ  א ، כא א כאن أو أ אو א  א  ء    ا اب أي    

ان  אن وا  א  أو 
[Eğer arazî; hakîkatlerden bir hakîkate mahsûs olup, bu hakîkati kendisi dışın-

dakilerin hepsinden ayrıştırırsa -şöyle ki: “O, arazında hangi şeydir?” sorusunun 

cevâbında yüklem olarak ayrıştırırsa- o hakîkatin hâssasıdır. “İnsân” için, bi’l-kuv-

ve gülen gibi eşit olsun veya bi’l-fiil gülen gibi husûsî olsun fark etmez. “Hayevân” 

için bi’l-kuvve ve bi’l-fiil nefes alma da böyledir.]

 “Sümme’z-zâtiyyü” kavlinde olan “ez-zâtiyyü” üzerine ma‘tûfdur. Ya‘nî 

 küllî-i arazî eğer hakâyıkdan bir hakîkate muhtass ve hakîkati cemî‘ mâ 

‘adâsından mümeyyiz olarak zâtiyâtından kat‘-ı nazarla “eyyü şeyʼin  fî-ara-

zıhî” ile su’âlden cevâbda mahmûl olmak haysiyyetine mülâbis olursa işbu 

arazî ister müsâvî ve ister ehass olsun hakîkat-i mezkûre için hâssadır. Hafî 

olmasın ki bir şeyʼin arazîsi elbette o şeyʼe mübâyin olamaz. Bu sûrette 

eğer o şeyden fi’l-cümle âmm olursa şey’-i mezkûr için  araz-ı âmm ve illâ 

hâssdır. Bu şeyde şahs-ı vâhid veyâ efrâd-ı nev‘ veyâ efrâd-ı cins olmak-

dan ve cinsde velev cins-i âlî olsun cümlesinden e‘ammdır. Binâʼenaleyh 

ة) ) ta‘bîr ederek [.Tek hakîkate (mahsûs olursa)] ( وا ع وا ) [Tek 

nev‘a (mahsûs olursa).] ta‘bîrinin mûhim olacağı sûret-i tahsîsden ihtirâz 

eylemiştir. Ve hâssa müsâvî ve ehass olmak i‘tibâriyle iki kısma münkasim 

olarak ya hakîkate müsâvî olup muhtas olduğu hakîkatın cemî‘ efrâdında 

mevcûd olur. Ve bu kısm hâssa-i şâmiledir. Meselâ insân için  araz-ı lâzım 

olan dâhik bi’l-kuvve ve bu kısımdan olarak cemî‘ efrâdı bi’l-kuvve dâhik-

dir. Veyâhûd hakîkatten ehass olup efrâd-ı hakîkatın ba‘zısında bulunur. 

Ve bu kısm hâssa-i gayr-ı şâmiledir. Meselâ insân için  araz-ı müfârık olan 

dâhik bi’l-fi‘l bu kısımdan olarak ba‘zı efrâdı bi’l-fi‘l dâhik olmakdan hâlî 

olmaz. Hayevân için müteneffis dahi bi’l-kuvve ve bi’l-fi‘l olmak i‘tibâ-

rıyla insân için dâhikin mislidir. Ya‘nî cemî‘ evkâtta elbette cemî‘ hayevân 

bi’l-kuvve ve ba‘zısı bi’l-fi‘l müteneffisdir.
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Kâle Rahimehullâh

ء    اب أي  אل    ء  א א כ   ف  و
[Şöyle ta‘rîf edilir: “O, arazında hangi şeydir?” sorusunun cevâbında söylenen, 

bir şeye mahsûs küllîdir.] 

Ya‘nî hâssa bir külliye-yi arazıyyedir ki bir şeyʼe muhtassa olarak ء  (أّى 
(    [O, arazında hangi şeydir?] [118] suʼâline cevâbda şey’-i mezkûr 

üzere makûl ve mahmûl olur deyü ta‘rîf olunur. İhtisâs ve husûs ve tahsîs 

“bâ” ile müsta‘mel olup ve ihtisâs için sıle olan “bâ” ba‘zen maksûr üzere dâ-

hil olarak 76(אُء َ َ  ْ َ  ِ ِ َ ْ َ ِ  ُ َ ْ َ  ُ  [.Allah rahmetini dilediğine tahsîs eder] (َوا

kavl-i şerîfinde olduğu gibi imtiyâz ma‘nâsına olur. Ve ekser-i isti‘mâlde mak-

sûrün-aleyh üzere dâhil olarak “husse’l-mâlu bi-Zeydin” denilir. Ve bir şeyʼin 

hâssası kendide mevcûd olup âharında bulunmayandır. Ve ta‘rîfât-ı zâtîde 

makûl ta‘bîriyle bu ta‘rîfde sîga-i fi‘l ile “tükâlü” lafzına udûlü teceddüd ve 

urûza tenbîh içindir. Zîrâ ism sebât ve devâmı müş‘ir olup zâtî ise sâbit ve 

dâʼimîdir. Ve fi‘l teceddüd ve urûzu müş‘ir olup arazî ise böyledir. Ve kayd-ı 

ihtisâs ile  araz-ı âmm ve “ fî-arazıhî” kaydıyla cins ve nev‘ ve fasl hurûc eder 

ve  araz-ı âmm cevâbda makûl olmamasıyla da hâricdir. 

[Genel  Araz]

Kâle Rahimehullâh

א، כא  אم  ض  א   ن   כ  כ אئ    وإن  
ان  אن وا 

[Eğer arazî; farklı hakîkatleri kuşatırsa -şöyle ki onlardan her birine yüklem olur-

sa- hakîkatin genel arazıdır. İnsân için “nefes alma”, canlı için “yer kaplama” gibi.]

 Ve eğer  küllî-i arazî hakîkat-i vâhideye muhtassa olmayarak insân ve 

feres emsâli hakâyık ve mevâhî-i muhtelifeye âmm olup bu hakâyıkdan 

her birisi üzere mahmûl olacak haysiyyeti hâmil olursa işbu  küllî-i arazî 

hakâyık-ı mezkûre için araz-ı âmmdır. Meselâ “müteneffis” insân için 

 araz-ı âmm olarak insân ve sâʼir feres ve bakar emsâli zî-rûh olan hakâyık-ı 

muhtelifede teneffüs mevcûd ve cümlesine âmm ve şâmildir. Ve kezâlik 

“mütehayyiz” hayevân için  araz-ı âmm olup ecsâm-ı kesîfenin cümlesinde 

bir hayyizde bulunmak zarûrî ve muktezâ olmasıyla hayevân ve ahcâr ve 

emsâl-i sâʼiresine âmmdır.

76 Bakara, 2/105
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Musannif Hâşiye’sinde araz-ı âmmı fi’l-cümle hakâyıkı mümeyyiz olup 

olmamakdan ta‘mîm ettikden sonra bir bahs-i gâmiza tasaddî ederek bu-

yurmuştur ki bir kâʼil tarafından îrâd olunabilir ki mâdâmki  araz-ı âmm 

fi’l-cümle mümeyyiz olup olmaması müsâvî add olunuyor bu sûrette araz-ı 

âmmın ( ء   -ve cevâbda makûl ola [?O, arazında hangi şey’dir] (أّى 

bilmesi lâzım gelir. Zîrâ beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm olduğu vechle unvân-ı 

mezkûr ile su’âl fi’l-cümle mümeyyizden su’âl ve bunu talebdir. Halbuki 

kavm araz-ı âmmın ne “mâ hüve” ve ne de “eyyü şeyʼin hüve” için cevâbda 

makûl olamadığını tasrîh etmişlerdir. Ve bu su’âle cevâbda araz-ı âmmı-

nın “eyyü şeyʼin hüve” için cevâba sâlih görünmesi fi’l-cümle mümeyyiz 

olması haysiyyetinden olup  araz-ı âmm ise bu haysiyyetten  araz-ı âmm 

olmayıp belki hâssadır denilemez. Zîrâ bunu men‘ ile deriz ki mahallinde 

tahkîk olunduğu vechle hâssa iki kısım olup biri mutlaka ve âharı muzâfe-

dir. Hâssa-i mutlaka -ki hakîkiyye dahi denilir- cemî‘ ağyârdan mümeyyize 

olandır. Ve bi-‘ibâretin uhrâ cemî‘ mâ ‘adâsına kıyâs ile bir şeyʼe muhtas 

[119] olan hâssadır. Meselâ insâna nisbetle dâhik bu kısımdandır. Ve  hâs-

sa-i muzâfe ba‘zı ağyârdan mümeyyize olandır ki bi-‘ibâretin uhrâ ağyâ-

rından ba‘zısına kıyâs ile bir şeyʼe ihtisâsı olan vasıfdır. Meselâ insân için 

mâşî bu kabîldendir. Ve külliyyât-ı hamsden erba‘aya kasîme olan hâssa-i 

mutlakadır. Binâ’enaleyh bu makâmda mefhûm-i hâssada cemî‘ ağyârdan 

temyîz i‘tibâr olunmasıyla  hâssa-i izâfiyye hâric kalarak ya araz-ı âmmda 

dâhil veyâhûd  külliyyât-ı hams beyninde vâsıta olarak açıkda bâkî olur. 

Vâsıta olarak bekâsı ise külliyyâtın aksâm-ı hamsde i‘tibâr-ı inhisârı cihetle 

bâtıl olarak hâssadan işbu fi’l-cümle mümeyyiz olan kısmın araz-ı âmmda 

dahil olduğu tahakkuk ederek “eyyü şeyʼin hüve” için cevâb olması ik-

tizâ eder. Bu ise ber-vech-i muharrer beyân-ı kavme muhâlifdir. Hâsılı 

fi’l-cümle mümeyyiz olan ister hâssadan ve ister araz-ı âmmdan bir kısım 

i‘tibâr olunsun fi’l-cümle mümeyyiz olmasına nazaran ( ء     (أّى 
[O, arazında hangi şey’dir?] su’âline cevâba sâlih olmak iktizâ edip beyân-ı 

kavm ise bunun hilâfındadır. Ve bu îrâddan hulâsa medâr olacak şey’ ancak

( ء     ile su’âl cemî‘ ağyârdan [?O, arazında hangi şey’dir] (أّى 

mümeyyiz olmak sûretini iltizâm etmekten ibârettir. Ve her ne kadar “eyyü 

şeyʼin  fî-zâtihî” ile su’âl fi’l-cümle mümeyyizden olduğu beyân-ı sâbıkdan 

ma‘lûm ise de buna bakılmayıp ( ء    -O, arazında han] (أّى 

gi şey’dir?] îrâd-ı mezkûrdan vâreste olmak üzere ma‘nâ-yı mezkûre ya‘nî 

cemî‘ ağyârdan mümeyyizden su’âle haml etmekten başka çâre buluna-
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maz. Ve hâsılı fi’l-cümle mümeyyiz olan hâssa ve araz-ı âmmın bu su’âle 

cevâb olamaması mücerred ( א    ) [O, arazında nedir?] su’âlinin 

cemî‘ ağyârdan mümeyyizi talebe ihtisâsından neşʼet eder. Fakat ء  (أّى 
( ذا   [O, zâtında hangi şey’dir?]yi fi’l-cümle mümeyyizden ta‘mîm ile

( ء    yi yalnız cemî‘ ağyârdan[?O, arazında hangi şey’dir] (أّى 

mümeyyize tahsîs etmek tahakküm olacağı i‘tirâzından vâreste olamaz. Ve 

ba‘zılar işbu tahakküme cevâben evvelde su’âl zâttan olarak sâʼil bi-vechin 

mine’l-vücûh fi’l-cümle taʼyîni tâlib olmasıyla cevâb fi’l-cümle mümeyyiz 

olmasını kâfîdir. Lâkin sânîde su’âl hakîkatın vasfından olup vasf-ı hakîkatın 

ta‘yîni ise vasf-ı muhtas ile cevâba muhtâc olduğundan cemî‘ ağyârdan mü-

meyyiz olacak şey’ ile cevâb verilmesi lâzım gelir demişlerdir. Veyâhûd îrâd-ı 

mezkûrdan cevâbda denilir ki araz-ı âmmın “eyyü şeyʼin  fî-arazıhî” su’âline 

cevâb olamaması ta‘rîf-i bi’l-e‘âmmı tecvîz etmeyen mezheb-i müteʼahhırî-

ne mebnî olup ta‘rîf-i mezkûru mücevviz olan mütekaddimîn mezhebinde 

değildir. Ve bu vechle îrâd-ı mezkûrdan halâs-ı sa‘b u düşvâr olmasıyla mu-

sannif araz-ı âmmın mefhûmunu beyânda “mâ hüve” ve “eyyü şey’in hüve” 

suʼallerine cevâb olup olamadığının beyânına ta‘arruzdan ibâ etmiştir.

Kâle Rahimehullâh

א  אئ    א   אل   ف  כ  و

[Şöyle ta‘rîf edilir: Çeşitli hakîkatler altında bulunanlar için arazî olarak söy-

lenen küllîdir.]

 Ve  araz-ı âmm bir küllîdir ki hakâyık-ı muhtelife tahtında olan efrâd 

üzere kavl-i arazî ile makûl ve mahmûl [120] olur. Ve makûlün-aleyhin 

taht-ı hakâyıkda bulunan efrâd olmasıyla takyîdi külliyyet-i efrâda kıyâs 

ile olduğuna tenbîh içindir. Ve hakâyık-ı muhtelife kaydıyla nev‘ ve fasl ve 

hâssa ve “kavlen arazıyyen” kavliyle cins hurûc eder. Ve eğer su‘âl olunursa 

ki “ havâss-ı ecnâs efrâd-ı hâssadan olup araz-ı âmmın efrâdından olmadığı 

hâlde ta‘rîf-i havâss-ı mezkûre üzere sâdıkdır.” Cevâbında deriz ki  havâss-ı 

ecnâs her ne kadar ecnâsa nisbetle havâs ise de envâ‘a nisbetle a‘râz-ı âm-

me olarak bu i‘tibâr ile ta‘rîfde duhûlü marzîdir. Ve ammâ ecnâsa nisbetle 

ecnâsdan her biri hakîkat-i vâhide olduğu cihetle hakâyık kaydıyla hurûc 

eder. Ve bu ta‘rîfden araz-ı âmmın hamle sâlih olduğunun fehmi mâ sebak-

da mahmûl olamayacağına dâʼir olan kelâma münâfî değildir. Zîrâ adem-i 

hamliyle olan kavlden murâd “mâ hüve” ve “eyyü şey’in hüve” su’âllerine 
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cevâbda mahmûl olmadığı ve burada murâd mutlakan mahmûl olması 

idüğü cihetle nefy-i ehass isbât-ı e‘amma münâfî değildir. 

Kâle Rahimehullâh

؛   א כא  ، אرات  א وا  م  אت   כ ا ه  אدق  أ   وا 
ن  م ا אد   אت ا  כ ا: ا א א  אن، وכ אم  ض  ان، و א 

[Bil ki: Bazen bu külliler, farklı i‘tibârlar ile tek bir mefhûm hakkında doğru 

olur. “Yürüyen” gibi. Bu lafız; canlı için hâssa, insan için genel arazdır. Beş küllî-

nin, “renkli” mefhûmunda doğrulandıklarını söyledikleri gibi.]

 Ve ma‘lûm olsun ki işbu fasl-ı mahsûsda ta‘rîf ü beyân olunan  külliy-

yât-ı hams ki nev‘ ve cins ve fasl ve hâssa ve araz-ı âmmdan ibârettir, bunlar 

ba‘zen i‘tibârât-ı muhtelife ile tesâduk ederek bir şeyde bi-hasebi’l-i‘tibârât 

ba‘zısı veyâhûd cümlesi ictimâ‘ ederler. Meselâ “mâşî” mefhûmu hayevân 

için hâssa ve insân için araz-ı âmmdır. Ve nitekim ehl-i fenn demişlerdir ki 

külliyyât-ı hamsin cümlesi mefhûm-i mülevvende tesâduk ederek meselâ 

esved ile ebyaz77 için beynlerinde tamâm-ı cüzʼ-i müşterek olduğu cihetle 

cins ve mükeyyef için nev‘dir. Zîrâ mükeyyef cins olarak tahtında meş-

mûm ve mat‘ûm ve melmûs ve mülevven envâ‘ı mündericdir. Ve mülevven 

sevâd ve humret emsâli keyfiyyet-i levn ile mükeyyefdir.

Ve kezâlik mülevven kesîf için fasl olup kesîfi latîfden mümeyyizdir. 

Çünkü kesîf cism-i mülevven ve latîf hevâ gibi cism-i gayr-ı mülevven-

dir. Ve kezâlik mülevven cism için araz-ı hâssdır. Zîrâ ukûl ve nüfûs gi-

bi mücerredât için levn yoktur. Ve mülevven hayevân için araz-ı âmmdır. 

Zîrâ cemâdâta dahi şâmildir.78 İmdi külliyyât ihtilâf-ı i‘tibârât ile muhtelife 

77 Sehv ve savab cetvelinde “meselâ esved ile ebyaz” olarak düzeltilmiştir.

78 Mefhûm-i mülevven esved ve ebyaz için beynlerinde tamâm-ı cüzʼ-i müşterek olduğu cihetle cinsdir. 

Zîrâ esvedin mâhiyeti “mülevvenün bi-levnin kâbizın li’l-basari” ve ebyazın mâhiyeti “mülevvenün 

bi-levnin müferrikun li’l-basari” ve kezâlik mülevven mükeyyef için nev‘dir. Zîrâ mükeyyef mülevven 

ile muzî‘ beyninde tamâm-ı cüzʼ-i müşterek olduğu cihetle cins olup mülevvenin mâhiyeti “mükey-

yefün mubsarun bi’z-zâti bi-şartı şey’in”dir ki mülevvenât-ı müşahhasanın tamâm-ı mâhiyetidir. Ve 

muzînin mâhiyeti “mükeyyefün mubsarun bi’z-zâti lâ bi-şartı şey’in”dir ki muzîʼât-ı muşahhasanın 

tamâm-ı mâhiyetidir. Ve kezâlik mülevven kesîf için fasl olup kesîfi latîfden mümeyyizdir. Çünkü 

kesîf cism-i mülevven ve latîf hevâ gibi cism-i gayr-ı mülevvendir. Ve kezâlik mülevven cism için 

hâssa-i gayr-ı şâmiledir. Zîrâ cismin mâhiyeti (אد א   ) [Cisim, üç boyutta yer kaplayabilen 

cevherdir.] olmakla mülevven cismin mâhiyetten hâric olup ukûl ve nüfûs gibi mücerredâta sâdık 

olmadığı gibi cismin mâ sadakından latîfe dahi gayr-ı sâdık olacağı cihetle cisimden ehassdır. Ve 

kezâlik mülevven hayevân için araz-ı âmmdır. Çünkü hayevânın mâhiyeti “cismün nâmin hassâsün 

mütaharrikün bi’l-irâde”den hâric ve hayevânın dahi sâdık olamayacağı cemâdâta dahi sâdık olmakla 

hayevândan e‘ammdır. (Abdülhamîd)
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[121] olan umûrdan olmasıyla cümlesinin ta‘rîfi (   ) [“O” olmak-

lığı bakımından.] kayd-ı mukadderiyle mukayyed olarak hâsılı mefhûmla-

rında kayd-ı haysiyyet mu‘teberdir. Ve denilmişdir ki külliyyâtın bu vechle 

aksâm-ı hamse i‘tibâr edilmesi ancak efrâd-ı nev‘iyye ve şahsiyyeye kıyâs 

ile olup ve ammâ hâssalarına nisbetle cümlesi inde’l-mühakkıkîn nev‘dir. 

[4. FASIL: ZÂTÎNİN KISIMLARI]

[Basît Tür ve Mürekkeb Tür]

Kâle Rahimehullâh

כ   أو  دات،  ا اع  כ  ، ء  א    إ ع  ا אت  ا ا אم  أ   
כ  אت  و א א ل،  אس وا ا ا אن، وכ ، כא ا وا

[Fasl: Zâtîlerin Kısımları; Tür, ya soyut türler gibi cüz’leri olmayan basît tür-

dür ya da insan gibi, cins ve fasıldan oluşan bileşik türdür. Cinsler ve fasıllar da 

basît ve bileşik şeklinde ikiye ayrılır. Böylece mâhiyetler de basît ve bileşiktir.]

 Bu fasl mebâhis-i aksâm-ı zâtiyâtta olup ve aksâm-ı zâtiyât nev‘ ve 

cins ve fasl aksâm-ı selâsesinden ibâret idüğü tafsîlât-ı sâbıkadan ma‘lûm 

olmuştur. İmdi nev‘ basît ve mürekkeb kısmeynine münkasim olarak 

eğer kendisi için cüz’ olmazsa basîttir. Meselâ ukûl ve nüfûsdan  envâ‘-ı 

mücerredât bu kısımdandır. Ve sânî cins ve fasldan mürekkebdir. Meselâ 

insân cins olan hayevân ile fasl olan nâtıkdan mürekkeb olarak hakîkati 

hayevân-ı nâtık olmasıyla bu kısımdandır. Ve ecnâs ve füsûl dahi basît ve 

mürekkeb kısmeynine inkısâmda nevʼa şebîh olarak eğer cüz’leri olmazsa 

cins-i basît ve fasl-ı basît ve zî-cüz’ olanlar cins ve fasl-ı mürekkebdirler. 

İmdi mâhiyâtın ba‘zısı basît ve ba‘zısı mürekkebdir. Zîrâ mâhiyât nev‘ ve 

cins ve fasldan hâlî olmayacağı cihetle bunların basâʼit ve mürekkebâta 

inkısâmı, inkısâm-ı mâhiyâtı müstelzimdir.

[Türün Hakîkî Tür ve Sınıf diye İsimlendirilen İzâfî Tür için 

Kullanılması]

Kâle Rahimehullâh 
و  א، כא כ ا    م، وا א  ، כ ع ا ع    ا  ا
ان  א، כא א  اب  ه ا   ، و   ذا   و  وا

א א א إ ، و  وا
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[Sonra tür, -bazen daha önce geçtiği üzere- hakîkî tür için kullanılır. Hakîkî 

türden daha husûsî olan küllî, sınıf diye isimlendirilir; tıpkı Rumî ve Zencî gibi. 

Bazen bir zâtî için kullanılır ki; bu zâtî ve diğer bir zâtîye “o ikisi nedir?” sorusu-

nun cevâbında cins, yüklem yapılır. Canlı ve cism gibi. Buna izâfî tür ismi verilir.]

 Ve nev‘ ba‘zen zikri takaddüm ettiği vechle  nev‘-i hakîkî üzere ıtlâk 

olunur. Bu da tahtında olan cüz‘iyyâtın nefs-i mâhiyeti olup meselâ insân 

kendi efrâdından her birinin hakîkati olarak bu hakîkat üzere efrâdda olan 

ziyâdelik yalnız birbirinden mâ bihi’l-imtiyâzları olan avârız-ı muşahha-

salarıdır. Ve işbu hakîkiyyeden ehass olan küllîler  nev‘-i i‘tibârî olarak sı-

nıf tesmiye olunur. Meselâ Zencî ve Rûmî insândan  küllî-i ehass olarak 

murâd efrâd-ı insândan neseb veyâhûd beldeleri i‘tibâriyle başka başka 

tâʼife add olundukları cihetle nev‘-i insândan birer sınıf olup79 nev‘-i i‘ti-

bârîdir. San‘atları i‘tibâriyle bezzâz ve haffâf gibi efrâd-ı mahsûsaları olan 

mefhûmât-ı külliyyeye dahi esnâf ta‘bîri bundandır. 

Ve ba‘zen nev‘ bir zâtî üzere ıtlâk olunur ki işbu zâtî ile gayrısı üzere 

“mâ hümâ” ile su’âlden cevâbda cins haml olunur. Meselâ hayevân ve cism 

nev‘-i hakîkîye nisbetle cins oldukları misillü işbu ma‘nâ-yı sânî üzere nev‘ 

olup meselâ hayevân ile şecerden “mâ hümâ” ile su’âlden cevâbda üzerleri-

ne  cins-i karîb olan cism-i nâmî haml olunur. [122]

Ve cism ve akl-ı âşirden “mâ hümâ”ya cevâbda cins-i âlî haml olunarak 

“cevherdir” denilir. Bu cihetle gerek hayevân ve gerek cism ma‘nâ-yı sânî üze-

re insân gibi nev‘ olmuş olurlar ve bu kısım nev‘a nev‘-i izâfî tesmiye olunur 

ki bu mefhûm nev‘-i izâfî-i mantıkî ve mâ sadaka aleyhi nev‘-i tabî‘îdir.

Ve izâfî tesmiyesi mâ fevkınde olan cinse izâfe ile i‘tibâr edilmesinden 

içindir.

Kâle Rahimehullâh

 ، כ  ا وا ع ا ا א  ا אد م  و  و ا 
כ  ا  א ، و ، כא ع ا א  ا ون ا ق ا  אن، و כא

ان  ، כא رج   آ ا

[Hakîkî tür ile izâfî türün ma‘nâları arasında bir cihetle umûm ve husûs vardır. 

Çünkü ikisi de, “insan” gibi cins ve fasıldan oluşan hakîkî tür üzerine doğrulanır 

(yüklenir). Hakîkî tür, izâfî türden farklı olarak “nokta” gibi basît tür üzerine de 

79 Sehv ve savab cetvelinde “olup” olarak düzeltilmiştir.
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doğrulanır (yüklenir). Tam tersi olarak izâfî tür de “canlı” gibi başka bir cinsin 

altındaki cins üzerine de doğrulanır (yüklenir).] 

Ve nev‘in işbu ma‘neyeyni beyninde umûm ve husûs min-vech olarak 

insân gibi cins ve fasldan mürekkeb olan nev‘-i hakîkîde mütesâdıklardır. 

Zîrâ mürûr ettiği üzere Zeyd ve Amr ve Bekr’den “mâ hüm” ile su’âlden 

cevâb insân olup insân bu efrâdın tamâm-ı mâhiyetleri olarak beynlerinde 

temâyüz ancak a‘râz-ı müşahhasa iledir. İşte bu cihetten  nev‘-i hakîkî ol-

duğu misillü meselâ insân ile feresden “mâ hümâ”ya cevâb hayevân olduğu 

cihetten dahi insân nev‘-i izâfîdir. Ve  nev‘-i hakîkî-i basîtte hakîkî sâdık ve 

izâfî gayr-ı sâdık olmasıyla hakîkî izâfîden tefâruk eder. Meselâ nokta tah-

tında olan nukâtın ayn-i hakîkatları olmasıyla  nev‘-i hakîkî olup fakat nok-

ta için cüz’ olmayarak besâtatı cihetiyle fevkınde cins olmadığından izâfî 

değildir. Ve cins-i âhar tahtında münderic olan cinsde izâfî sâdık ve hakîkî 

gayr-ı sâdık olmasıyla bu sûrette izâfî hakîkîden tefâruk ederek meselâ ha-

yevân mürûr ettiği üzere nev‘-i izâfî olup lâkin hakîkat-i efrâdı muhtelife 

olmasıyla  nev‘-i hakîkî değildir.

[Cinsin Yakın Cins ve Uzak Cinse Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

اب  כ ا   א  ذ אرכא א  כ وا   א إن כאن   و ا
א  כ   ان، وإن   א  אن، وا ا ان  א، כא א    א 

ان  אن وا א، כא  כ    دون ا     ا
[Eğer mâhiyetin cinsi; o cinste ortaklaştıklarıyla beraber “onlar nedir?” soru-

sunun cevâbında mâhiyete yüklem oluyorsa, o mâhiyetin yakın cinsidir. “İnsân”a 

nisbetle “canlı” cinsi gibi. “Canlı”ya nisbetle “büyüyen cisim” cinsi gibi. Eğer mâ-

hiyetin ortaklaştıklarının hepsiyle beraber değil de sadece bir kısmıyla beraber 

mâhiyete yüklem oluyorsa, o mâhiyetin uzak cinsidir. “İnsân” ve “canlı”ya nisbetle 

“cisim” cinsi gibi.]

 Bir mâhiyet için ecnâs-ı mütedâhile olmak câʼiz olmasıyla birbirinin fev-

kınde olarak yekdiğere mütedâhile olan ecnâs-ı mâhiyet, mâhiyete karîb ve 

mâhiyetten ba‘îd olmak i‘tibâriyle iki kısma münkasimdir. Şöyle ki eğer cins 

mâhiyet üzere o cinsde müşâriklerinden her birisiyle berâber “mâ hümâ”ya 

cevâbda makûl olursa işbu cins mâhiyet-i mezkûre için cins-i karîbdir. Me-

selâ insân ile feres ve sâʼir hayevâniyette müşâriklerinin her birerlerinden “mâ 

hümâ” ve “mâ hüm” ile su’âlden cevâbda hayevân makûl ve mahmûl olma-
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sıyla insân için hayevân cins-i karîbdir. Kezâlik hayevân ile şecer ve sâʼir nâmî 

olmakda müşâriklerinin [123] her birerlerinden “mâ hümâ” ve “mâ hüm” 

ile su’âlden cevâbda cüzʼ-i müşterekleri olan cism-i nâmî makûl ve mahmûl 

olmasıyla hayevân için cism-i nâmî cins-i karîbdir.

Ve eğer cins mâhiyet üzere o cinsde müşârekâtından her birisi ile berâber 

“mâ hümâ” ve “mâ hüm” ile su’âlden cevâbda makûl ve mahmûl olamayıp 

da belki bunlardan ba‘zısıyla su’âlden cevâbda makûl olarak ba‘zı âharıyla 

makûl olamazsa bu kısım cins mâhiyet-i mezkûre için cins-i ba‘îddir. Meselâ 

insân ve hayevândan her birisi için cism-i mutlak cins-i ba‘îd olup evvelde 

bu‘diyyeti bir mertebe ve sânîde iki mertebedir. Zîrâ meselâ insân ile cismiy-

yette müşâriki olan hacerden “mâ hümâ” ile su’âlden cevâbda cism mahmûl 

olarak “hümâ cismün” denilir. Lâkin yine insân ile cismiyyette müşâriki olan 

şecer ve feresden cevâbda cism hamle sâlih olmayıp belki sâlih olan şecer ile 

cism-i nâmî ve feres ile hayevândır. Ve kezâlik hayevân ile hacerden su’âl-

de cism makûl ve hayevân ile şecerden su’âlde gayr-ı mahmûldur. El-hâsıl 

tafsîlât-ı sâbıkadan ma‘lûm olmuşdu ki cinsin mâhiyetle gayrısı beyninde 

müşterek olması vâcibdir. İmdi bir cins yâ mâhiyete cinsde müşârik olan 

bir şeyʼe kıyâs ile tamâm-ı müşterek olup veyâhûd olmaz. Kısm-ı evvelden 

olan cinsin mâhiyetten ve mâhiyetin cemî‘ müşârekât-ı cinsiyyesinden cevâb 

olması lâbüddür. Bu sûrette mâhiyetle ba‘zı müşâriklerinden cevâb bu kısım 

cins olursa mâhiyetle mâhiyetin cemî‘ müşârekât-ı cinsiyyesinden cevâb yine 

aynıyla bu cevâbdır. Ve mâhiyet için  cins-i karîb budur. Meselâ insân için 

hayevân  cins-i karîb olarak gerek insân ile feres ve gerek insân ile bağlden ve 

gerek sâʼir insânın cemî‘ müşârekât-ı hayevâniyyesinden cevâb hayevândır. 

Ve kısm-ı sânî ya‘nî yalnız mâhiyetin ba‘zı müşâriklerine kıyâs ile tamâm-ı 

müşterek olup ba‘zı âharlarına kıyâsen tamâm-ı müşterek olmayan cins mâ-

hiyetle ba‘zı müşârekât-ı cinsiyyesinden cevâb vâki‘ olup müşâriklerinin ba‘zı 

âharından cevâb olamaz. Bu sûrette mâhiyetle müşâriklerinin ba‘zısından 

cevâb müşârik-i âharlarıyla mâhiyet-i mezkûreden cevâbın gayrı olur. Meselâ 

cism-i nâmî mâhiyet-i müşterekeleri olduğu insân ile şecerden su’âle cevâb 

olup lâkin insân ile feresden cevâb olamaz. Zîrâ insân ile feres beyninde mâ-

hiyet-i müştereke hayevân olarak cevâb hayevândır. Bu sûrette cism-i nâmî 

insân için bir mertebe cins-i ba‘îd olur. Lâkin hayevân ile cemî‘ müşârekât-ı 

nebâtiyyeden cevâb cism-i nâmî olmasıyla hayevân için cins-i karîbdir. Ve 

bu vechle insâna kıyâs ile cism-i nâmî gibi cins bir mertebe ba‘îd olduğu 
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mahalde iki cevâb mevcûd olup biri hayevân ve âharı cism-i nâmîdir. Ve eğer 

cins iki mertebe ba‘îd olursa ecvibe-i selâse mevcûd olur. Meselâ insân ile ha-

cerden cevâb cism olup kusûr-ı müşârekât-ı [124] hayevâniyye ve nebâtiyye-

siyle insândan cevâb olamamasıyla iki mertebe ba‘îd olarak bu sûrette insâna 

kıyâsen ecvibe-i selâse mevcûddur ki hayevân ve cism-i nâmî ve cisimdir. Mâ 

fevkı dahi bu kıyâs üzere olup cinsin bu‘diyyeti tezâyüd ettikçe bu‘dün her 

mertebesi için bir cevâb munzam olarak aded-i ecvibe dahi tezâyüd eder. Zîrâ 

mâhiyet için  cins-i karîb bir cevâb olup bu‘dden her bir mertebe için dahi bir 

cevâb-i âhar mevcûddur. Hâsılı her bir mertebeye nazaran bir cevâb melhûz 

olmasıyla aded-i ecvibeden bir adedi tenkîs olunsa bâkî mertebe-i ba‘îddir.

[Mâhiyetin Faslının Yakın ve Uzak Fasıl Şeklinde Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

 ، ا ا  א   אرכ א  א    إن  א  א    إ א  أ א  و
א  ا  אرכא א   א إن  א    ان، وإ אس  אن وا א  כא

ان  אن وا א  ، כא ا 
[Mâhiyetin faslı da cins gibi eğer; mâhiyeti, mâhiyete yakın cinste ortaklık 

yapan her şeyden ayrıştırırsa yakın fasıldır. Tıpkı insan için “düşünen”; canlı için 

“duyuyla algılayan” gibi. Eğer mâhiyeti, sadece mâhiyete uzak cinste ortaklık 

edenlerden ayrıştırırsa; o mâhiyet için uzak fasıldır. Tıpkı insan ve hayvan için 

“büyüyen” gibi.]

 Ve mâhiyetin faslı dahi cinsi gibi bi’l-istikrâ’ʼ iki kısım olup zîrâ eğer 

hakîkati cins-i karîbde olan cemî‘ müşâriklerinden temyîz ederse fasl-ı 

karîbdir. Meselâ insân için nâtık insânı hayevâniyette müşârikleri bulunan 

feres ve bakar ve sâʼirlerinin cümlesinden mümeyyiz olmasıyla ve kezâlik 

hayevân için hassâs cism-i nâmîde müşârikleri bulunan şecer ve sâʼirinden 

cümleten temyîz etmesiyle fasl-ı karîbdir.

Ve eğer cins-i karîbde olan müşâriklerinden mümeyyiz olmayıp da 

cins-i ba‘îdde olan müşâriklerinden temyîz ederse fasl-ı ba‘îddir. Meselâ 

insân ve hayevân mâhiyetleri için nâmî fasl-ı ba‘îd olup bunları yalnız 

cins-i ba‘îdleri olan cisimde müşârikleri olarak nâmî olmayan hacer ve em-

sâlinden temyîz ederek hayevâniyyet ile cism-i nâmîde olan müşâriklerin-

den mümeyyiz olamaz. Ve nâmînin fasl-ı ba‘îd olması insâna nisbetle iki 

ve hayevâna nisbetle bir derecedir. 
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[Faslın Cüz’ü Olduğu Mâhiyetin Mukavvimi ve Üstünde 

Olanların Mukassimi Olması]

Kâle Rahimehullâh

אس  אس، כא א  ا א  א و  ءا  א ا כאن  م  א  وا أ
م  א  م  כ   ، وا وا  א  ا و   אن،  وا ان  م 

כ  ون ا א  א   ، وכ   כ ون ا א 
[Yine fasl; parçası olduğu mâhiyetin mukavvimidir/kurucusudur ve bu mâhi-

yetin üstündeki cinsin de mukassimi/bölenidir. Mesela “duyu algısına sahip” faslı, 

hayvan ve insanın kurucusu; “büyüyen” cisim ve cevherin ise (türlerine) bölenidir. 

Tersi doğru olmaksızın bütün üstündekilerinin kurucusu olanlar, altındakilerin 

de kurucusudur. Yine tersi doğru olmaksızın bütün altındakileri bölenler, üstün-

dekileri de bölenlerdir.]

 Ve fasl için nev‘a ve nev‘in cinsine nisbet olarak her bir fasl cüzʼü ol-

duğu mâhiyeti mukavvim ve fevk-ı mâhiyetinde olan ecnâsı mukassimdir. 

Ve bi-‘ibâretin uhrâ fasl sîga-i mef‘ûl üzere mümeyyeze nisbetle mukavvim 

ve mümeyyezün-anha nisbetle mukassimdir.  Mukavvim olması kıvâmında 

dühûlü sebebiyle mâhiyeti nev‘-i muhassıl kılmasından ve mukassim olma-

sı mümeyyezün-anh olan cins için bir kısım hâsıl eylemesinden ibârettir. 

Meselâ nâtık insâna nisbetle mukavvim ve hakîkatinden cüz’ ve hayevâna 

nisbetle mukassimdir. Zîrâ fasl cinse munzam olduğu hînde cins ile faslın 

mecmû‘u cinsinden bir kısım tahassül eder ki bu da o cinsin tahtında olan 

nev‘dir. Çünkü cins akılda bir emr-i mübhem olup vücûdda her birerleri 

aynı [125] olacak eşyâ’-i kesîre bulunması muhtemeldir. Ve bu şeyler mü-

tehassala ve yekdiğerinden müfreze olmadıkları cihetle hiç birinin mâhiye-

ti üzere kemâliyle muntabık olamaz. Hattâ ki cinse hâricden fasl munzam 

olduğu hînde onu ifrâz ve ta‘yîn ederek bir mâhiyet-i nev‘iyyeye mutâbık 

kılıp ba‘dehû işbu cins için lâzım gelecek şeyler lâzım ve ârız olacak şeyler 

ârız olur. Hâricde dahi cins ve faslın mebde’ʼleri böyledir. Şöyle ki nefs-i 

nâtıka ile müsemmât olan kuvve -ki mebde’-i fasl nâtıkdır- mâdde-i ha-

yevâniyyeye iktirân etmesiyle berâber hayevân bu inzimâm sebebiyle nâtık 

olarak âsâr ve havâss-ı insâniyyeyi kabûle müsta‘id olmuştur. İmdi fasl se-

bebiyle cins-i nev‘de hâsıl olarak işbu nev‘ fasl-ı mezkûr ile kesb-i kıvâm 

eder.

Meselâ hassâs mefhûmu hayevân ve insânı mukavvim olarak hayevânın 
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hayevân olması ancak hassâs iledir. Şöyle ki hayevân cism-i nâmî-i has-

sâs olup, hassâs mâhiyet-i hayevânda dâhil ve ondan cüz’dür. Ve mâhiyet-i 

insân hayevân-ı nâtık olarak hassâs mukavvim-i hayevân olmak vâsıtasıy-

la işbu mâhiyet-i insânın dahi kıvâmında dâhildir. Ve hassâs cism-i nâmî 

ile cism ve cevheri mukassim ya‘nî muhassıl-ı kısımdır. Zîrâ hassâs cism-i 

nâmîye nisbet olunduğu hînde cism nâmî-i hassâs olarak cism-i nâmîden 

bir kısım hâsıl olur. Kezâlik hassâs cisme ve cevhere nisbet olunduğu hînde 

bunları dahi mukassim olarak cismden cism-i hassâs olarak bir kısım ve 

cevherden cevher-i hassâs olarak bir kısım hâsıl eder. El-hâsıl hassâs taht-ı 

cinsde olan nev‘ için fasl olup  füsûl-ı envâ‘ ise mukassim-i ecnâsdır. 

İmdi nev‘-i âlîyi mukavvim olan her bir fasl nev‘-i sâfili mukavvimdir. 

Zîrâ nefs-i âlî kıvâm-ı sâfilde dâhil ve mukavvim-i sâfil olup ve bir şey’-i 
mukavvemin mukavvimi elbette mukavvimi olduğu şeyʼin dahi mukavvi-

midir. Lâkin aksi küllî olarak böyle değildir. Ya‘nî her bir mukavvim-i sâfil 

mukavvim-i âlî olamaz. Zîrâ cemî‘i mukavvimât-ı âlî mukavvimât-ı sâfil 

olduğu sâbit olmasıyla eğer cemî‘ mukavvimât-ı sâfil dahi mukavvimât-ı 

âlî olmak lâzım gelse âlî ile sâfil beyninde fark bulunmaz idi. Hâsılı nâtık 

emsâli ba‘zı mukavvim-i sâfil mukavvim-i âlî değildir. Zîrâ nâtık mukâv-

vim-i insân olup hayevân için mukavvim olmayarak belki avârızındandır. 

Ve hassâs emsâli ba‘zı mukavim-i sâfil mukavvim-i âlî olup bu da bi-aynihî 

mukavvim-i âlî olandır. Çünkü hassâs insân ile hayevânın ikisini dahi mu-

kavvimdir. Çünkü insâniyyet ve hayevâniyyet hiss ile kâʼim olarak hassâs-

lık bi’z-zât ve bi’l-vâsıta mâhiyetlerinde dâhildir.

Ve mukassim-i  cins-i sâfil olan her bir fasl mukassim-i âlîdir. Çünkü 

mâ sebakdan ma‘lûm olduğu üzere taksîm-i sâfilin ma‘nâsı sâfili bir nev‘-i 

muhassal ve mümeyyez kılmaktır. Bu takdîrde meselâ hayevân gibi sâfi-

li muhassıl olan nâtık emsâli her bir fasl cevher gibi âlîyi dahi muhassıl 

[126] ya‘nî âlî o nev‘-i muhassalda hâsıl olur.  Ma‘nâ-yı taksîm ise bundan 

ibârettir. Hâsılı fasl-ı nâtık  cins-i sâfil olan hayevâna inzımâm ve mukâre-

netle nasıl ki bu cins için nev‘-i insânı ifrâz ve hâsıl kılarsa hayevânın mâ 

fevkınde cins-i âlî olan cevher için dahi işbu nev‘-i insânı hâsıl etmiş olur.

Lâkin küllî olarak aksi böyle olmayıp her bir mukassim-i âlî mukas-

sim-i sâfil olamaz. Zîrâ  fasl-ı sâfil mukassim-i âlî olmasıyla berâber sâfil 

için tahsîl-i kısm edemeyip belki sâfili mukavvimdir. Meselâ fasl-ı nâmî 

cism-i mutlak ile mâ fevkı için mukassim lâkin sâfilî olan hayevân için 
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gayr-ı mukassim olarak meselâ hayevân-ı nâmî denilse hayevân için hiç bir 

kısm-ı müfrez hâsıl edemez. Zîrâ cemî‘ hayevân nâmîdir ve bunun küllî 

olmaması ba‘zı mukassim-i âlî mukassim-i sâfil olduğuna mebnîdir ki bu 

da nâtık emsâli mukassim-i sâfil olandır. Çünkü her bir mukassim-i sâfil 

mukassim-i âlî olduğu îzâhât-ı sâbıkadan ma‘lûm olmasıyla bunun mukas-

sim-i âlî olması cihetinden nazar olunduğu hînde mukassim-i sâfil olduğu 

derece-i sâniyede meşhûd olarak ba‘zı mukassim-i âlî mukassim-i sâfil ol-

masıyla hükm olunur.

[Türlerin, Yüksek Türden Başlayıp Türlerin Türü İsmi Verilen 

Hakîkî Türe Doğru Tertîbi]

Kâle Rahimehullâh

אن،  כא א  ا ا  ع  ا إ  כא  א  ا ع  ا و   اع   ا  
א   ا א أ א  اع، و ع ا و 

[Sonra türler; cisim gibi yüksek türden, insan gibi en alttaki hakîkî türe inin-

ceye kadar sıralanır. Hakîkî türe, türlerin türü ismi verilir. İkisi arasındakilere ise 

orta türler ismi verilir.] 

Evvelâ bilinmek lâzımdır ki envâ‘ için zikr olunacak ta‘addüd-i merâtib 

envâ‘-ı izâfiyyede olup nev‘-i hakîkîde bu i‘tibâr gayr-ı cârîdir. Zîrâ  nev‘-i 

hakîkî âhâd-i efrâdına nisbetle olduğundan fevkınde nev‘-i âharın vücûdu 

işbu  nev‘-i hakîkî-i fevkânînin cins olmasını müʼeddî olur. Bu ise müstehîl-

dir. Çünkü  nev‘-i hakîkî cemî‘ efrâdının tamâm-ı mâhiyeti olmasıyla eğer 

biz bunun fevkınde tamâm-ı mâhiyet-i efrâd olmak üzere bir küllî-i âharın 

dahi vücûdunu farz eylesek işbu küllî-i mefrûz efrâdından her bir ferdin 

tamâm-ı mâhiyeti olmak mümkün olamaz. Ve illâ bu küllînin tahtında olup 

me‘a ziyâde küllî-i mezkûr üzere müştemil olan küllînin  hakîkat-i efrâd üze-

re zâʼid bir emr üzere müştemil olması lâzım gelerek bu hâlde taht-ı küllî-i 

mefrûzda olan küllî  nev‘-i hakîkî olmayıp belki sınıf olur. Bu ise hulfdür. 

Bu cihetle fevkânînin tamâm-ı mâhiyet-i müştereke olarak tamâm-ı mâhi-

yet-i muhtassa olmadığı ta‘ayyün eder. Tamâm-ı mâhiyet-i müştereke ise 

cins olup  nev‘-i hakîkî değildir. Halbuki mefrûzumuz  nev‘-i hakîkî olması 

olup bu ise muhâldir. Meselâ insân efrâdından her bir ferdin tamâm-ı mâ-

hiyeti olduğu gibi hayevânı  nev‘-i hakîkî farz etmiş olsak bu hâlde hayevân 

dahi efrâd-ı insândan her bir ferdin tamâm-ı mâhiyeti olması lâzım gelerek 

her bir ferd için iki mâhiyet-i muhtelife olup işbu mâhiyetinden her birisi 
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tamâm-ı mâhiyet-i muhtassa olmuş olur. Bu ise muhâldir. Zîrâ şey’-i vâ-

hidin tamâm-ı mâhiyetinde ta‘addüd tasavvur olunamaz. Çünkü eğer mâ-

hiyetinden [127] birisi mâhiyet-i uhrâdan cüz’ olmazsa ikisi de tamâm-ı 

mâhiyet olamaz. Zîrâ takavvümde her birerlerine ihtiyâcı zarûrîdir. Belki 

mâhiyetten hâric olmadıkları cihetle mâhiyetten cüz’ olurlar. Ve eğer bun-

lardan birisi âharı için cüz’ olursa cüz’ tamâm-ı mâhiyet olamaz. Ve bu ve-

chle ta‘addüd-i mâhiyet-i muhtassanın sübût-i istihâlesiyle mâhiyet ancak 

bunlardan birisi olmak lâzım geleceği tahakkuk ettiyse de bu takdîrde eğer 

tamâm-ı mâhiyet yalnız fevkânî olan hayevândır denilirse tahtânî olup ha-

yevân ve ziyâdeyi ya‘nî nâtıkı müştemil olan insân mâhiyet-i efrâdı üzere 

zâʼid ve mâhiyetten hâric olan emr-i küllîyi iştimâlinden nâşî sınıf veyâhûd 

sınıf hükmünde olmak lâzım gelir. Ve eğer tamâm-ı mâhiyet-i muhtassa 

yalnız tahtânî olan insândır denilirse fevkâni olan hayevân efrâd-ı tahtânî-

ye nisbetle mâhiyet-i müştereke olarak cins olmuş olur. Mefrûzumuz ise 

 nev‘-i hakîkî olmasıdır. İşte bu tahkîk-i şerîfi ile  nev‘-i hakîkî,  nev‘-i hakîkî-i 

âharın fevk ve tahtında olamayacağı zâhir olur. Ve ammâ envâ‘-ı izâfiyye 

böyle olmayıp cinse kıyâs ile müteretteb olarak bu i‘tibâr ile nev‘-i izâfînin 

fevkınde diğer nev‘-i izâfînin vücûdu câʼizdir. Meselâ insân hayevân için 

ve hayevân cism-i nâmî için nev‘-i izâfîdir ve nev‘-i izâfîye kıyâs ile  nev‘-i 

hakîkî nev‘-i izâfînin tahtında olması câʼizdir. Meselâ insân nev‘-i izâfî olan 

hayevânın tahtındadır. Lâkin fevkınde i‘tibârı câʼiz olamaz. Zîrâ bu nev‘-i 

izâfî yâ cins veyâhûd nev‘-i hâkîkî olacağından nev‘-i hakîkînin bunlardan 

hiç birisinin fevkınde bulunması gayr-ı câʼizdir.

İşte musannif merhûm merâtib-i envâ‘-ı izâfiyyeyi beyâna şürû‘ ede-

rek buyururlar ki envâ‘-ı cism-i mutlak gibi nev‘-i âlîden insân gibi  nev‘-i 

hakîkî-i sâfile tenezzül tarîkıyla terettüb ederek işbu  nev‘-i sâfil  nev‘u’l-envâ‘ 

tesmiye olunur. Ve bu vechle envâ‘-ı izâfiyyede olan terettübün mütenâzil 

ya‘nî âlîden esfele nâzil i‘tibâr edilmesi şu cihettendir ki tertîb-i envâ‘ nev‘ 

ve nev‘-i nev‘ ve nev‘-i nev‘-i nev‘ sûretiyle olup nev‘-i nev‘ ise nev‘in tah-

tındadır. Zîrâ bir şeyʼin nev‘iyyeti mâ fevkıne kıyâs ile olarak bir şeyʼin 

nev‘-i nev‘ olması nev‘i olduğu nev‘in tahtında olmasıyla ve nev‘-i nev‘-i 

nev‘ olması nev‘-i âharın tahtında olan nev‘in tahtında bulunmasıyladır. Bu 

sûrette tertîb-i envâ‘ âmmdan hâssa tenâzül tarîkıyle olduğu tahakkuk eder.

Ve bir şeyʼin  nev‘u’l-envâ‘ olması cemî‘ nev‘in tahtında bulunmasıyla 

olup  nev‘-i hakîkî-i sâfil ise böyle olduğundan  nev‘u’l-envâ‘ ile tesmiye kı-
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lınmıştır. Ve  nev‘-i âlî ile  nev‘-i sâfil beyninde envâ‘-i mutavassıta mevcû-

dedir. İmdi merâtib-i envâ‘-i izâfiyye dört olup evvel e‘ammü’l-envâ‘dır ki 

fevkınde yalnız cins olup  nev‘-i âlî ıtlâk olunan budur. Ve sânî ehassü’l-en-

vâ‘dır ki en aşağıda olan  nev‘-i hakîkî-i sâfil olarak  nev‘u’l-envâ‘ budur. 

[128] Ve sâlis ba‘zısından e‘amm ve ba‘zısından ehass olarak fevkınde ve 

tahtında nev‘ bulunan nev‘-i mutavassıt bunlardır. Ve râbi‘ küllîsine mü-

bâyindir ki tahtında ve fevkınde nev‘ olmayıp  nev‘-i müfred ta‘bîr olunur.

İşbu envâ‘-ı erba‘adan evvel ya‘nî nev‘-i âlîye misâl cism-i mutlak olup 

cism-i nâmî ve hayevân ve insândan e‘amm olarak fevkınde nev‘ olmayıp 

belki yalnız cins ya‘nî cevher mevcûddur. Ve sânî ya‘nî  nev‘-i hakîkî-i sâfil 

olan nev‘u’l-envâ‘a misâl insân olarak sâʼir envâ‘dan ehass olup tahtında di-

ğer nev‘ yoktur. Ve sâlis ya‘nî nev‘-i mutavassıta misâl hayevân olup cism-i 

nâmîden ehass ve insândan e‘ammdır. Cism[-i nâmî] dahi hayevân gibi 

nev‘-i mutavassıt olup cism-i mutlakdan ehass ve hayevândan e‘ammdır. 

Hâsılı gerek hayevân ve gerek cism-i nâmî nev‘-i mutavassıt olarak fevk 

ve tahtlarında envâ‘ mevcûdedir. Ve râbi‘ ya‘nî  nev‘-i müfred için hâricde 

misâl bulunamamıştır. Fakat ba‘zılar eğer akl için cevher cinsdir ve aklın 

tahtında ukûl olarak bunlar hakîkat-i akılda müttefikler deyü kâʼil olun-

duğu takdîrde akl nev‘-i müfrede misâl olmuş olur. Şu cihetle ki bu sûrette 

fevkınde yalnız cins olarak nev‘ mevcûd olmamasıyla nev‘-i âhardan ehass 

olmayıp ve tahtında olan ukûl hakîkatte ittifâklarından nâşî eşhâs olarak 

nev‘ olmadıkları cihetle nev‘-i âhardan e‘amm dahi olmayarak  nev‘-i müf-

red olur dediler.

[Cinslerin Aşağıdan Yukarıya ve Yukarıdan Aşağıya Tertîbi]

Kâle Rahimehullâh

א  ا ا  إ  ان  כא א  ا ا  ا  دا   אس   ا ا  وכ
א   א א أ א  אس، و ، و  ا כא

[Yine cinsler de canlı gibi alttaki yakın cinsten, cevher gibi yüksek cinse çıkın-

caya kadar sıralanır. Yüksek cinse, cinslerin cinsi ismi verilir. İkisi arasındakilere 

ise orta cinsler ismi verilir.] 

Ecnâs için dahi envâ‘ gibi merâtib olup şu kadar fark mevcûddur ki 

envâ‘da terettüb âlîden sâfile tenâzül ve ecnâsda olan terettüb bi’l-aks ha-

yevân gibi  cins-i karîb-i sâfilden cevher gibi cins-i âlîye tesâʼud tarîkıyladir. 

Ve işbu cins-i âlî cümlesinin fevkınde olmasıyla  cinsü’l-ecnâs tesmiye olu-
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nur. Ve cins-i âlî ile  cins-i karîb-i sâfil beyninde ecnâs-ı mutavassıta mevcû-

dedir. Ve işbu ecnâs-ı mutavassıta mâ tahtına nisbetle e‘amm ve mâ fevkıne 

nisbetle ehass olarak fevk ve tahtlarında cins mevcûddur ki cism-i nâmî ve 

cism-i mutlak işbu ecnâs-ı mutavassıtadandır. Ve cins-i âlî fevkınde cins ol-

mayıp tahtında cins mevcûd olandır ki cevher cins-i âlîdir. Ve  cins-i karîb-i 

sâfil tahtında cins olmayıp fevkınde cins olan hayevânın emsâlidir.

Ve fevkınde ve tahtında cins olmayan cins müfred olup yine akl ile 

temsîl edilmiştir. Bu da cevher  araz-ı âmm olup ve ukûl-ı aşerenin mü-

tefika bi’n-nev‘ olmasıyla kavle mebnîdir. El-hâsıl eğer ukûl-ı aşere hakî-

katte müttefika olarak ve cevher ukûl-ı mezkûre için cinsdir denilirse akl 

nev‘-i müfrede misâl olur. Ve eğer ukûl hakîkatte muhtelife olup ve cevher 

ukûl için cins değildir denilir ise akl cins-i müfrede misâl olur. [129] Ve 

ma‘lûmdur ki temsîl mücerred farz ve takdîr ile hâsıl olup vâkı‘a mutâbık 

ve gayr-ı mutâbık olması manzûr değildir.

Musannif Hâşiye’sinde tahkîk-i makâmda demişdir ki ehl-i fenn-i mü-

te‘allimîn üzere mûcib-i teshîl olmak garazına binâʼen teheyyüʼ-i tevzîh ve 

temsîl için su‘ûd ve nüzûl ile mürettebe olarak külliyyâtı vaz‘ etmişlerdir. 

Bu külliyyâtın birincisi insân olup indlerinde hayevân-ı nâtık mefhûmuyla 

mahdûd ve mu‘arrefdir. İkincisi hayevân olup cism-i nâmîʼ-i hassâs ve mü-

teharrik-i bi’l-irâde ile mahdûddur. Ve işbu hassâs ile müteharrik-i bi’l-irâ-

de küllîleri müsâvî oldukları hâlde ta‘rîf-i hayevânda ikisinin dahi ahz ve 

i‘tibârı hayevân için fasl-ı karîb bunlardan hangisi olduğunda tereddüd-

lerinden neş‘et etmiştir. Ve külliyyat-ı mevzû‘adan üçüncüsü cism-i nâmî 

olup her ne kadar külliyyât-ı mezkûre aksâm-ı müfred ise de bu küllînin 

mürekkeb vaz‘ edilmesi kelâm-ı Arab’da cism-i nâmî mecmû‘una mevzû‘ 

olarak lafz-ı müfrede zafer-yâb olamamaları sebebiyle vaz‘-ı mürekkebe 

ilcâʼ-i zarûretten içindir. Dördüncüsü cismdir ki ( ا אد  א   ) 
[Cism, üç boyutta yer kaplayabilen cevherdir.] ile ma‘rûf olup eb‘âd-i selâ-

seden murâd tûl ve araz ve umkdur. Beşincisi cevherdir ki  ت א  و ) 
ع) אرج כא     Cevher, hariçte var olsa herhangi bir mevzû‘da var] ا

olmayacak olan bir mâhiyettir.] ile ta‘rîf edilmiştir. Ve cevheri bu vechle 

resm ederek hadd ile ta‘rîf etmemeleri cins-i âlî olarak fevkınde cins-i âhar 

olmadığından içindir. Bu sebebe mebnî tâm ve nâkıs olarak tahdîdi ve tâm 

olarak resmi mümkün olamayıp yalnız âtîde işâret olunacağı vechle  resm-i 

nâkıs ile ta‘rîf olunur. Ve kavmin envâ‘da nüzûl ve ecnâsda su‘ûd i‘tibâr 
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etmeleri şu cihettendir ki nev‘iyyet-i izâfiyyenin tertîbi bi‘tibâri’l-husûs 

ve cinsiyyet-i izâfiyenin tertîbi bi‘tibâri’l-umûmdur. Hattâ ki nev‘u’l-ha-

yevân denilse bu kelâmdan hayevândan ehass olan mefhûm fehm olunur. 

Ve cinsü’l-hayevân denilse bundan hayevândan e‘amm olan mefhûm fehm 

olunur. Bu sebebden nâşî envâ‘da tertîb ancak nüzûl tarîkıyla ve ecnâsda 

tertîb ancak tarîk-ı su‘ûd ve terakkî iledir. Ve su‘ûd ve nüzûl ibâresi şu 

veche mebnîdir ki bir şeyʼin tahtında olan emr ağlebde o şey’ ile gayrısına 

şâmil olamaz. Lâkin bir şeyʼin fevkınde olan bunun hilâfında olup o şey’ 

ile gayrısına şâmildir. Nitekim tabakât-ı unsurda meşhûd olup hevâ mâʼ 
ve arzı hâvi olarak bunların fevkındedir. Ve nâr havâyı dahi hâvîdir.80 İmdi 

nâr fevka’l-ustukussât olan ustukusdur. Ve eflâk cümlesine eşmel ve ahvâ 

olarak cümlesinin [130] fevkındedir. Ustukus asıl mürekkeb olup anâsır-ı 

erba‘aya ustukussât tesmiyesi hayevânât ve nebâtât ve ma‘âdin olan mürek-

kebâtın usûlü olduğundan içindir.

Kâle Rahimehullâh

م  و  א  ع ا  ا وا
[Cins ile izâfî tür arasında bir cihetle umûm ve husûs vardır.] 

İmdi cins ile nev‘-i izâfî beyninde umûm ve husûs min-vech olarak 

ecnâs-ı mutavassıtada tesâduk ederler. Meselâ hayevân bir i‘tibâr ile cins ve 

i‘tibâr-ı âhar ile nev‘-i izâfîdir. Ve  nev‘-i hakîkî sâfil olan insânda nev‘-i izâfî 

tefâruk ederek insân nev‘ olup cins değildir. Ve cins-i âlî olan cevherde cins 

tefâruk ederek cevher cins olup nev‘-i izâfî değildir.

[Mâhiyetin Tek Bir Parçasının Aynıyla Mâhiyette Tekrar 

Etmemesi, Mâhiyetin İki Eşit Şeyden ve Sonsuz Sayıdaki Cins 

ve Fasıllardan Oluşmaması]

Kâle Rahimehullâh

אو  כ  أ  א، و  א   ء وا  ا ر  כ و 
[Mâhiyetten bir parça, aynıyla mâhiyette tekrar etmez. Mâhiyet iki eşit şeyden 

oluşmaz.]

80 Kezâlik tabakât-ı eflâkda meşhûd olup felek-i sânî felek-i evvelin fevkınde olup kendisini hâvîdir. Ve 

felek-i sâlis felek-i sânîye nisbetle ve felek-i râbi‘ felek-i sâlise nisbetle böyle olup ve hâkezâ felek-i tâsi‘a 

kadar emr böyledir. (Abdülhamîd)
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 Dahi mâhiyetten bir cüz’ aynıyla mâhiyette tekerrür etmez. Şöyle ki 

mâhiyetin her bir cüzʼi âharından hâric olarak âhar için arazî olması vâcib-

dir. Ve illâ yâ âharın aynı veyâhûd cüzʼü olup iki sûrette dahi mâhiyetten 

cüzʼ-i vâhidin aynıyla mâhiyette tekerrürü lâzım gelerek bu ise bâtıldır.

Musannifin Hâşiye’sinde beyânı vechle bi-aynihî kaydı bir cüzʼün hay-

siyyetine binâ ederek iki def‘a cevâz-ı i‘tibârına işârettir. Meselâ mâhiyet-i 

insânda cevher cins-i âlî i‘tibâr edilmesi mefhûm-i âmm olarak mâhiyet-i 

insânda bulunan envâ‘-ı cevhere ârız olması haysiyyetindendir. Ve meselâ 

mâhiyet-i mezkûreden nâtıkın fasl i‘tibârı ferd-i hâss ve ma‘rûz-ı cevher ol-

ması haysiyyetindendir. Bu sûrette insân cevhereynden mürekkeb olup biri 

cevher-i âmm-ı ârız ve diğeri cevher-i hâss-ı ma‘rûzdur. El-hâsıl kâbil ve 

nâmî ve hassâs ve nâtık emsâli bütün cevâhir-i basîta hâssa olup ve hâssada 

âmm mu‘teber olmasıyla bunların cümlesinde cevher-i âmm mu‘teberdir. 

Bu cihetle işbu cevâhir-i hâssadan nâtık cevher-i âmm ile birleşdirilerek 

mâhiyet-i insân terekküb ettiği gibi bu mâhiyette cüzʼ-i vâhid olan cev-

her-i âmm iki def‘a i‘tibâr edilmiş olur ise de lâkin aynıyla olmayıp belki 

bir def‘asında i‘tibâr-ı cevher mefhûm-i âmm ve ârız olduğu haysiyyetten 

ve def‘a-i uhrâsında i‘tibârı hâss ve ma‘rûz olduğu haysiyyetten olarak bu 

ise câʼizdir.

Ve mâhiyet iki emr-i mütesâveyden dahi terekküb etmez ve bunun 

beyân-ı îzâhı şu vechledir ki mâhiyet-i makûle emreyn-i mütebâyineynden 

terkîb etmez. Zîrâ her bir cüzʼün mâhiyet üzere hamli vâcib olarak meselâ 

mâhiyet-i insân olan hayevân-ı nâtıkdan cüzʼeynin insân üzere hamliyle 

“ba‘zu’l-hayevâni insânun ve’n-nâtıku insânün” denilir. Bu sebebden nâşi 

ehad-i cüzʼeynin âhar üzerine vücûb-i hamli lâzım gelerek mübâyin ola-

mazlar. Ve mâhiyetten ehass olan şey’ dahi cüz’ olamaz. Ve illâ mâhiyetin 

bi-dûni’l-cüzʼ vücûdu lâzım gelir. Bu ise muhâldir. Bu sûrette mâhiyetin 

her bir cüzʼü yâ mâhiyetten mutlakan e‘amm olarak bu sûrette [131] 

cüzʼeyn beyninde nisbet tebâyün-i küllînin gayrı olur veyâhûd her bir cüz’ 

mâhiyete müsâvî olarak cüzʼeyn beyninde müsâvât lâzım gelir. Veyâhûd 

ehad-i cüzʼeyn mâhiyete müsâvî ve âhar mutlakan e‘amm olup bu sûrette 

cüzʼ-i müsâvî cüzʼ-i e‘amdan mutlakan ehass olur.

Ve cemî‘ hakâyika adem-i ıttılâ‘ından nâşî emreyn-i mütesâviyeynden 

mürekkebe olarak bir hakîkatin vücûdu ma‘lûm olamadığı gibi adem-i im-

tinâ‘-ı ıttılâ‘a mebnî adem-i vücûdu dahi ma‘lûm olamamıştır.
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Ve bu vechle mütesâviyeynden mürekkeb bir hakîkatin mücerred 

adem-i imtinâ‘-ı vücûdu i‘tibâr-ı vücûduna medâr-ı hükm olamamasıyla 

bi’l-istikrâ’ʼ matla‘ oldukları derecesine binâ ederek mâhiyetin mütesâ-

viyeynden adem-i terkîbiyle hükm etmişlerdir. Bu takdîrde mâhiyetten 

ehad-i cüzʼeyn mâhiyete müsâvî ve cüzʼ-i âhardan mutlakan ehass olup ve 

cüzʼ-i âhar mutlakan e‘amm olması tahakkuk eder ve mâhiyetin cüzʼeyn-i 

mütesâviyeynden imtinâ‘-ı terekkübü üzere ba‘zılar şu tarîk ile istidlâl et-

mişlerdir ki eğer cüzʼeyn mütesâvî olsalar ehad-i cüzʼeynden istiğnâ lâ-

zım gelir. Zîrâ mâhiyet fî-nefsihâ sâʼir mevcûdâttan mümtâze olmasıyla 

cüzʼeyn dahi bi-enfüsihimâ iki mâhiyet-i mümtâze olup bu sûrette mü-

tesâvî olmalarıyla lâzım gelse ehadühümâ ile garaz-ı temyîz hâsıl olarak 

âharından müstağnî olur. Cüzʼ-i aklî ise müstağnîyyün-anh olamayacağın-

dan bu takdîrde mâhiyet emreyn-i mütesâviyeynden terekküb edemeyece-

ği tebeyyün eder.

Kâle Rahimehullâh

א  و  אل  إ   א،    א א  ل   و אس  أ و    
 

[Varlıkları imkânsız olduğu için mâhiyet, sonsuz sayıdaki cinslerden ve fasıl-

lardan da oluşmaz. Bilakis basît yüksek cins ile basît alt fasılda son bulur.]

Ve mâhiyet ecnâs ve füsûl-i gayr-ı mütenâhiyeden dahi terekküb et-

mez. Zîrâ bu vechle ecnâs ve füsûl-i gayr-ı mütenâhiyeden mürekkeb bir 

mâhiyet fî-nefsihâ mümteni‘adır. Belki mâhiyet cins-i âlî ile  fasl-ı sâfil-i 

basîteyne müntehî olur.

Musannif Hâşiye’sinde beyân etmiştir ki ehl-i fenn besâtat-ı cins-i âlîye 

kâʼil oldular. Zîrâ merâtib-i ecnâs füsûl-i müşahhasayı hazf ve iskât ile uluvv 

ve terakkîde oldukça füsûl-ı müşahhasa kesb-i noksân ederek basîta müntehî 

olur. Ve fakat besâtat-ı fasl-ı sâfilden sükût ettiler. Halbuki nâtık gibi fasl-ı sâ-

filin dahi basîta olması cins-i âlîde olduğu gibi vâcibdir. Zîrâ fasl-ı sâfilin te-

rekkübü takdîrde cüzʼeyni müsâvî olamayacağı tahkîkât-ı sâbıkadan ma‘lûm 

ve insân cevherin arazla butlân-ı takavvümü cihetle mürekkeb olacağı cins-i 

araz olamayacağı meczûm olmasıyla ve cins-i karîbden terekkübü sûrette fasl 

ayn-i nev‘ olmak lâzım gelerek bu dahi câʼiz olamamasıyla bu hâlde terek-

küb edeceği cins yâ insân için olan ecnâs-ı ba‘îdeden veyâhûd füsûl-ı [132] 

ba‘îdesinden olması iktizâ edip bu iki takdîr üzere dahi cins veyâhûd fasl-ı 
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vâhidin mâhiyette tekerrürünü müʼeddî olarak bu ise zâhirü’l-butlân olduğu 

cihetle fasl-ı sâfilin mürekkeb olamayıp vücûb-i besâtatı tahakkuk eder. Eğer 

denilirse ki “insânın fasl-ı karîbi efrâd-ı cevherden bir cevher olup cevherin 

arazla lüzûm-i takavvümü mahzûrundan nâşî efrâd-ı arazdan değildir. Bu 

hâlde mahzûr-ı tekerrür avdet eder. Zîrâ mutlak cevher zımn-ı ferdinde mü-

tehakkıkdır.” Cevâbında deriz ki mahzûr-ı tekerrürün bundan dolayı avdeti 

memnû‘dur. Şöyle ki mahzûr-ı tekerrürün avdeti fasl, biri cins ve diğeri fasl 

olmak üzere bir cevher ile mefhûm-i âhardan terekkübü sûrette tahakkuk 

eder. Halbuki böyle değildir. Zîrâ müdde‘âmız füsûlun basîta olmasıdır. Ve 

faslın cevher için ferd-i mutlak olmasından cevherden terekkübü lâzım gel-

mez. Ve illâ cevâhir-i mücerrede mâhiyât-ı basîtadan olmamak iktizâ eder. 

Ma‘a ennehû ukûl ve nüfûs inde’l-hükemâ mâhiyât-ı basîtadandır.

[5. FASIL: ARAZÎLERİN KISIMLARI]

Kâle Rahimehullâh

א   כאכ  ا אم إن ا ا ض ا א وا אت כ  ا אم ا   أ
د  زم ا ول  א، و ا زم  ض  א   אر وا أو  כ א ا د أ و
 ، א زم ا א  אء. وا כ  ، כא د ا زم ا א  אر وا אر  ، כא אر ا

ر  وج  כא
[Fasl: Araziyyâtın Kısımları: Hâssa ve genel arazdan her biri; hâricî ve zihnî 

varlığın birinde veya her ikisinde mâhiyetten ayrılması imkânsız ise bu araz, mâ-

hiyetin araz-ı lâzımıdır. İlkine hâricî varlığın lâzımı ismi verilir. Ateşin sıcaklığı 

gibi. İkincisine zihnî varlığın lâzımı ismi verilir. Ankanın küllîliği gibi. Üçüncüsü 

mâhiyetin lâzımıdır. Dördün çift olması gibi.]

Bu fasılda arazıyyâtın aksâmını beyân ile mâ sebakda ta‘rîf ve îzâh olun-

duğu vechle arazînin kısmeyni olan hâssa ve araz-ı âmmdan e‘amm olarak 

vücûd-i mâhiyetle berâber vücûdları i‘tibârıyla taksîm-i âhardır. 

Şöyle ki gerek hâssa ve gerek  araz-ı âmm olsun bir  küllî-i arazî eğer 

mâhiyetin  vücûd-i hâricî ve zihnîsinden birinde veyâhûd ikisinde de mâ-

hiyetten infikâki mümteni‘ olup da aslâ iftirâk etmez ise mâhiyet için araz-ı 

lâzımdır. Ve bunlardan evvel ya‘nî yalnız vücûd-i hâricîde mâhiyetten in-

fikâki mümteni‘ olan arazîye lâzım-i  vücûd-i hâricî tesmiye olunur. Meselâ 

mâhiyet-i nâr için hâr küllî-i arazîsi lâzım-i  vücûd-i hâricî olup harâre-

tin nârdan imtinâ‘-ı infikâki vücûd-i hâricîye mahsûs olarak zihinde kat‘â 
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mevcûd değildir. Ve aksâm-ı mezkûreden sânî ya‘nî yalnız vücûd-i zihnîde 

mâhiyetten infikâki mümteni‘ olan araz lâzım-i vücûd-i zihnî ile müsem-

mâdır. Meselâ mâhiyet-i ankâ için küllî lâzım-i vücûd-i zihnî olup küllînin 

hâricde vücûdu olmayarak fakat vücûd-i zihnîde mefhûm-i ankâdan in-

fikâki mümteni‘dir.

Musannif Hâşiye’sinde küllî insân ve hayevân gibi mâhiyât-ı mevcûdede 

dahi yalnız vücûd-i zihnî ile mevcûd olduğu hâlde hâricde vücûdu olma-

yan ankâya sûret-i tahsîsde temsîli şu cihetten nâşîdir ki ba‘zen mâhiyet-i 

mevcûde hîn-i ihsâsında ezhânda cüzʼiyyetle mürteseme olarak mâhiyet-

ten külliyyet iftirâk etmiş olacağı cihetle mâhiyetin [133] ezhânda olan 

ba‘zı evkât-ı vücûdunda külliyyet lâzıme olmaz. Ve ammâ hiçbir vakitte 

efrâd-ı hâriciyyesi olmayan ankâ ve emsâli mâhiyât böyle olmayıp ve ken-

dine aslâ ihsâs ta‘alluk etmeyip ezhândan bir zihinde cüzʼiyyet vechiyle 

hiçbir zamânda mürteseme olmamasıyla mâhiyet-i mezkûrenin zihninde 

mevcûd olacağı her bir zamânda bi’z-zarûre külliyyet kendisinden münfek 

olmayarak mâhiyetin lâzım-i zihnîsi olur.

Ve aksâm-ı mezkûreden sâlis ya‘nî  vücûd-i hâricî ve zihnîden her ikisinde 

mâhiyetten infikâki mümteni‘ olan arazî  lâzım-i mâhiyet tesmiye olunur. 

Mesela erba‘a için zevciyyet mâhiyet-i mezkûrenin gerek  vücûd-i hâricî ve 

gerek zihnîsinde kat‘â müfârık olmayarak  lâzım-i arazî-i mâhiyetidir.

Kâle Rahimehullâh

א   אن أو  כא א  כ  א א כא אرق  اء  אرق  ض  وإ 

[Eğer mâhiyetten ayrılması imkânsız değil ise araz-ı müfarıktır. İster insanın 

bi’l-fiil gülen olması gibi bi’l-fiil ayrı olsun veya deniz suyunun tuzluluğu gibi 

bi’l-fiil ayrı olmasın aynıdır.]

 Ve eğer arazî-i mâhiyetin  vücûd-i hâricî ve zihnîde mâhiyetten infikâki 

mümteniʼ olmayıp da belki müfârakatı mümkün olursa işbu  küllî-i arazî 

araz-ı müfârıkdır. Bu da ister bi’l-fi‘l müfârık olsun meselâ insân için dâhi-

kün bi’l-fi‘l bu kabîlden olarak ba‘zen insân dâhik olmayarak bi’l-fi‘l müfâ-

rık olur. Ve ister bi’l-fi‘l müfârık olmayıp mücerred imkân ile olsun meselâ 

bahr için mâlih bu kabîlden olarak bi’l-fi‘l zevâl-i mülûhatı gayr-ı vâki‘ ise 

de emr-i mümkün ve miyâh-ı bahrin inde’t-taktîr uzûbete tebeddülü işbu 

imkân-ı müfârakatına medâr-ı isbât olacağı taht-ı iştibâhda gayr-ı müste-

kendir. El-hâsıl hâssa ve  araz-ı âmm kısmeyninden e‘amm olarak arazî üç 
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kısım olup evvel vücûdda mâhiyete mülâzemeti ve sânî nefs-i mâhiyete 

mülâzemeti ve sâlis mâhiyetten imkân-ı müfârakatıdır.

[Hâssanın Şâmile ya da Gayr-ı Şâmile Olması]

Kâle Rahimehullâh

א  כ  א א כא ة أو   א כ  א א כא اد ا א  أ א  א إ  ا
[Sonra hâssa; ya bi’l-kuvve gülen gibi mâhiyetin büyün fertlerini kapsar ya da 

bi’l-fiil gülen gibi bütün fertlerini kapsamaz.] 

Bu taksîm arazîden yalnız hâssaya mahsûs olup imdi hâssa iki kısım 

olarak yâ cemî‘ efrâd-ı mâhiyete şâmiledir. Meselâ insân için dâhikün 

bi’l-kuvve arazî-i hâssası cemî‘ efrâd-ı insâna şâmil olarak insândan her 

bir ferd bi’l-kuvve dâhikdir. Ve zikr olunacak resm-i tâmmdan mu‘tebere 

olan işbu hâssa-i şâmiledir. Veyâhûd cemî‘ efrâd-ı mâhiyete gayr-ı şâmile-

dir. Meselâ insân için dâhikün bi’l-fi‘l bu kısımdan olarak her insân dâʼimâ 

bi’l-fi‘l dâhik olmadığı ma‘lûmdur.

Musannif Hâşiye’sinde beyân etmiş olduğu vechle bir kâʼil için demek 

vardır ki “hâssa-i gayr-ı şâmileyi dâhikün bi’l-fi‘l ile temsîl etmek81 gayr-ı 

sahîhdir. Zîrâ dahk-ı bi’l-fi‘l nefs-i nâtıka için ta‘accüb-i bi’l-fi‘l vâsıtasıyla 

olan heyʼet-i infiâ‘liye olup ta‘accüb ise idrâk-i umûr-ı garîbeden ibâret 

olarak insâna müsâvî ve bu cihetle dahk-ı bi’l-fi‘l dahi müsâvî olarak cemî‘ 

efrâda şâmildir. Zîrâ sıbyân ve belki beşikde olan etfâl umûr-ı garîbeyi 

[134] müdrik olup bu ise ma‘nâ-yı ta‘accübdür. İmdi  hâssa-i gayr-ı şâmile 

için misâl-i sahîh kâtibün bi’l-fi‘ldir. Zîrâ kâtibün bi’l-fi‘l insândan ehass ve 

cemî‘ efrâda gayr-ı şamildir.” Meğer ki bu su’âlden cevâbda dahikün bi’l-

fi‘l ile âsâr-ı zâhire-i mahsûsa irâde edilmiş ola.82

Kâle Rahimehullâh

ان وا  ، כא  א ا א  م، وإ א  ع، כ א ا א  א إ و أ
ا  א ا ا ا  א ا ، و ا ا  אم  ض  א ا  . و

כ  ون ا ا 

81 Sehv ve savab cetvelinde “temsîl etmek” olarak düzeltilmiştir.

82 Lâkin güzâreş-pezîr-i telmîh olduğu vechile dahk rûhun def‘aten hârice hareketten hâsıl olan keyfiy-

yet-i gayr-ı sâbiteden ibâret olduğunu Mevlânâ Seyyid Şerîf kuddise sırruh tasrîh eyleyip ta‘accüb id-

râk-ı umur-ı garîbe veyâhûd idrâk-ı umûr-ı garîbeye tâbi‘ olan heyʼet-i infi‘âliyeden ibâret olmasında 

ihtilâf-ı ulemâ vâki‘ olduğunu dahi muhakkık  Siyâlkûtî Hâşiye-i Şerh-i Şemsiye’de tavzîh eylemiştir.

(Abdülhamîd)
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[Yine hâssa -[zikri] geçtiği üzere- ya türün hâssasıdır ya da canlı için “nefes 

alan”  ve cisim için “yer kaplama” gibi cinsin hâssasıdır. Cinsin hâssası, cinsten 

daha husûsî olan zâtînin genel arazıdır. Tersi doğru olmaksızın husûsî zâtînin hâs-

sası, aynı zamanda umûmî zâtînin hâssasıdır.] 

Ve yine hâssa iki kısma münkasim olarak yâ hâssa-i nev‘ olur, nitekim 

zikri takaddüm etmiştir ki insân için dâhik hâssa-i nev‘dir. Zîrâ hakîkat-i 

vâhide tahtında olan şeyʼ kavl-i arazî ile makûldür.

Musannifin Hâşiye’sinde beyânı üzere  hâssa-i fasl-ı karîb işbu hâssa-i 

nev‘de mündericdir. Zîrâ murâd bi’z-zât veyâhûd cüzʼ-i müsâvîsi vâsıtasıy-

la hâssa-i nev‘ olmakdan e‘ammdır.

Bu i‘tibârla  hâssa-i fasl-ı ba‘îd dahi zikr olunacak hâssa-i cinsde münde-

ric olarak bunlar ile kısmeyn müntekız olmaz.

Veyâhûd  hâssa-i cins olur. Meselâ müteneffis  cins-i sâfil olan hayevânın 

ve mütehayyiz cins-i mutavassıt olan cismin hâssalarıdır. Ve  hâssa-i cins cins-

den ehass olan zâtî için araz-ı âmmdır. Meselâ müteneffis hakîkat-i nâtıkda 

gayr-ı dâhil olmasıyla nâtık için  araz-ı âmm olur. Ve zâtî-i ehassın hâssası 

zâtî-i e‘amma hâssadır. Meselâ müteneffis zâtîʼ-i ehass olan nâtık için hâssa 

olduğu misillü ehass e‘ammdan münfek olamayacağı cihetle zâtîʼ-i e‘amm 

olan hayevân için dahi hâssadır. Lâkin aksi mutlakan böyle olmayıp hâssa-i 

zâtîʼ-i e‘amm hâssa-i zâtîʼ-i ehass değildir.83

Kâle Rahimehullâh

א  ا א  א    א  ا אم. و  ض ا א    ا و  ا
אم  ا ض  א  . א  א   و  . א א  و  ان.  وا אن  כא 
כ  ا وا א  אم ا כ ا ء وا א ، و  أ כא אن:  

وا
[Bazen hâssa, genel arazın bir kısmı için kullanılır. Bu kısım, mâhiyeti kendisi 

dışındakilerin bazısından ayrıştıran şeydir. İnsân ve canlı için “yer kaplama” gibi. 

Buna muzâfe hâssa ismi verilir. Daha önce zikri geçen hâssaya ise mutlak hâssa 

denir. Genel araz iki kısımdır. (1) Mâhiyeti ayrıştıran. (2) Hiç ayrıştırmayan. Zo-

runlu, mümkün ve imkânsızı kapsayan “şey” ve “genel mümkün” gibi.]

83  Zâtî-i ehassın hâssası zâtî-i e‘amma hâssadır. Meselâ dâhik  zâtî-i ehass olan insân ve kezâlik nâtık için 

hâssa olduğu misillü eʼamm ehassdan münfek olamayacağı cihetle  zâtî-i e‘amm olan hayevân için 

dahi hâssa-i gayr-ı şâmiledir. Ve lâkin aksi mutlakan böyle olmayıp  hâssa-i  zâtî-i e‘amm  hâssa-i  zâtî-i 
ehass değildir. Meselâ  zâtî-i e‘amm olan hayevânın hâssası bulunan müteneffis  zâtî-i ehass olan insân 

ve nâtık için hâssa değildir. (Abdülhamîd)
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 Ve ba‘zen hâssa araz-ı âmmın bir kısmına dahi ıtlâk olunur ki bu kısım 

mâhiyeti ba‘zı mâ ‘adâsından temyîz eden araz-ı âmmdır. Meselâ insân ile 

hayevân için mütehayyiz araz-ı âmmı bu kısımdan olup gerek insân ve 

gerek hayevânı mütehayyiz olmayanlardan [135] temyîz ve tefrîk eder. Ve 

bu hâssaya bir şeyʼe ba‘zı ağyârına nazaran ihtisâsından için hâssa-i muzâfa 

ıtlâk olunur. Ve zikri takaddüm eden hâssaya insân için dâhik gibi bir şeyʼe 

cemî‘ mâ ‘adâsına kıyâs ile ihtisâsından için  hâssa-i mutlaka tesmiye kılınır.

İmdi  araz-ı âmm iki kısım olup bir kısmı meselâ cism için mütehayyiz 

gibi mâhiyeti fi’l-cümle mümeyyiz olandır. Ve diğer kısmı aslâ mümey-

yiz olmayandır. Meselâ “şey’”  ( و  أن   א   )[Bilinmesi ve ken-

disinden haber alınması mümkün olandır.] ma‘nâsınca vâcib ve mümkün 

ve mümteni‘a şâmil olarak kat‘â mümeyyiz-i mâhiyet olamaz. Mümkün-i 

âmm dahi böyledir. Çünkü mümkün-i âmm ehad-i tarafeynden zarûret 

ya‘nî vücûbu selb olmasıyla eğer selb-i zarûret taraf-ı ademden i‘tibâr olu-

nursa cânib-i vücûd umûm ile mukayyed olarak ma‘nâ ademi gayr-ı vâcib 

demek olur ki vücûdu vâcib gibi vâcib ve mümkün gibi gayr-ı vâcib ol-

makdan e‘amm olmuş olur. Ve eğer selb-i zarûret taraf-ı vücûddan i‘tibâr 

olunursa cânib-i adem umûm ile mukayyed olarak ma‘nâ vücûdu gayr-ı 

vâcib demek olur ki ademi ictimâ‘-ı zıddeyn gibi vâcib ve insân gibi gayr-ı 

vâcib olmakdan e‘amm olmuş olur. Bu cihetle mümkin-i âmm vâcib ve 

mümkün ve mümteni‘a şâmil olarak kat‘â mümeyyiz-i mâhiyet olamaz.

[Hâricî ve Zihnî Lüzûm Hakkında Bir Tenbîh]

Kâle Rahimehullâh

وم  א، כ אرج  وم  ا د ا زم  و כאك ا אع ا אر  ا وم ا  ا
وم ا  אرج. وا א  ا د אء   و وم ا  ا، כ אر، أو  ارة  ا
ا  אء، أو  כ  وم ا א، כ وم  ا  د ا زم  و כאك ا אع ا  ا
و  כ و ا א وإن   א ده  أذ א   و ا  כ ا  . ئ وم ا כ
אر  د ا ازم ا אر   اق ا אت وا א ازم ا א   אد م  و 

د ا  ازم ا وا  
[Tenbîh: Hâricî lüzûm; sıcaklığın ateş için lüzûmu gibi hakîkî olsun veya yer 

kaplamanın hariçte var olduğu takdîr edilen ankaya lüzûmu gibi takdîri olsun 

lâzımın, melzûmun varlığından hariçte ayrılmasının imkânsız olmasıdır. Zihnî 

lüzûm; küllîliğin ankaya lüzûmu gibi hakîkî olsun veya cüz’îliğin mümkün olma-

dığı halde zihinlerimizde var olduğu takdîri üzerine Vâcib-i Teâlâ’nın künhüne 
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lüzûmu gibi takdîri olsun lâzımın, melzûmun varlığından zihinde ayrılmasının 

imkânsız olmasıdır. İki lüzûm türü arasında bir cihetle umûm ve husûs vardır. 

Çünkü ikisi de mâhiyetlerin lâzımını kapsar. Hâricî lüzûm; hâricî varlığın lâzım-

larında, zihnî lüzûm ise zihnî varlığın lâzımlarında ayrışır.]

 Bu bahis mâ kabline merbût mebâhis-i mühimmeden olduğu cihetle 

ünvân-ı tenbîh ile îrâd eylemiştir. Şöyle ki hâssa ve araz-ı âmmı lâzım-i 

 vücûd-i hâricî ve lâzım-i vücûd-i zihnî ile lâzım-i mâhiyete taksîm etme-

siyle işbu levâzıma âʼid bulunan tafsîlâtın îrâdı lâzım gelmiştir. Şu vechle 

ki  lüzûm-i hâricî lâzımın hâricde vücûd-i melzûmdan imtinâ‘-ı infikâki 

olarak bu da yâ harâretin hâricde nâra lüzûmu gibi tahkîkî veyâhûd hâ-

ricde vücûd-i ankâyı farz ve takdîr üzere buna tehayyüzün lüzûmu gibi 

takdîrî olmakdan e‘ammdır. Zîrâ harâret-i mahsûsenin nâr-ı mahsûsden 

ve hâricde bi’l-farz mevcûd olmak lâzım gelse ol hînde tehayyüzün ankâ-

dan selb ve infikâkları mümteni‘dir. Zîrâ ankâ hâricde farz-ı vücûdunda 

cism olup ve her bir cism lâzımü’t-tehayyüzdür. Ve ammâ harâretin bu 

vechle vücûd-i ma‘rûza ya‘nî nârın hâricde vücûduna i‘tibâr lüzûmuyla 

nefs-i ma‘rûza ya‘nî “min haysü hiye hiye” nefs-i nâra lüzûmunun adem-i 

i‘tibârı zîrâ böyle olmak [136] lâzım gelse her bir nâr bi’z-zarûre hâr-

dır denilmek lâzım gelir. Bu ise sıdk-ı nakîzı cihetiyle fâsiddir. Çünkü 

nakîz-ı zarûret imkân-ı âmm olarak (אم כאن ا א אرة  אر   -İm] ( ا

kan-ı âmm olarak ba‘zı ateşler ısı vermez.] denilmek sâdıkdır. Çünkü 

her ne kadar hârre olmayan bir nârın vücûdu yok ise de imkânı gayr-ı 

münkerdir.

Ve  lüzûm-i zihnî lâzımın zihinde vücûd-i melzûmdan imtinâ‘-ı infikâki 

olup bu da tahkîkî ve takdîrî olmakdan e‘ammdır. Meselâ ankâya zihinde 

külliyyetin lüzûmu mütehakkık olarak hiçbir zamânda efrâdı hâricde mev-

cûd olmayıp ve aslâ ihsâs-i ta‘alluk etmemesiyle ezhândan bir zihinde hiç-

bir vakitte cüzʼiyyet vechiyle mürteseme olmayan mâhiyâttan olduğu ve 

külliyyet ma‘kûlât-ı sâniyeden bulunduğu cihetle mâhiyet-i mezkûreden 

infikâki mümteni‘ olarak bu mâhiyet ezhânda mevcûde oldukça külliyyet 

ondan iftirak edemez.

Ve takdîren  lüzûm-i zihnî cenâb-ı vâcibü’l-vücûdun her ne kadar ezhân 

ve ukûlde vücûd-i künh ve hakîkati gayr-ı mümkün ise de farz-ı vücûdu 

üzere işbu künh ve hakîkat-i vâcibe cüz’iyyetin lüzûmu gibidir. Hâsılı eğer 

künh-i vâcibin ezhânda vücûdu farz olunsa onun için cüzʼiyyet lâzım gelib 
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lâkin ezhânda imtinâ‘-ı vücûduna mebnî farz ve takdîrden ibâret olmasıyla 

lüzûm-i takdîrîdir. 

Ve işbu  lüzûm-i hâricî ve zihnî beyninde niseb-i erba‘adan umûm min-ve-

ch olarak erba‘a için zevciyyet gibi levâzım-ı mâhiyatta tesâduk ederler. Zîrâ 

bu levâzım zihnen ve hâricen mütehakkıkadır. Ve meselâ nâr için hâr gibi 

levâzım-ı vücûd-i hâricîde  lüzûm-i hâricî lüzûm-i zihnîden ve külliyyet-i 

ankâ gibi levâzım-ı vücûd-i zihnîde  lüzûm-i zihnî hâricîden iftirâk ederler.

Kâle Rahimehullâh

ن   כ زم، و  ض ا ، و ا  ا אد ن    כ א   وכ 
ى،  ى ا  وم إ ، כ כ אر، أو  ارة  وم ا א، כ د כא אد   

א  א אت  وم ا ، כ ، أو  وا 

[Hâricî ve zihnî lüzûmdan her biri; bazen birbirini kapsayan iki mefhûm ara-

sında olur. Bu da lâzımî arazda muteber olan lüzûmdur. Bazen, sıcaklığın ateşe 

lüzûmu gibi, iki müfred arasında; önermelerden birinin diğerine lüzûmu, netî-

cenin delile lüzûmu gibi iki mürekkeb veya tanımlananların tanımlarına lüzûmu 

gibi müfred ve mürekkeb farklı iki mefhûm gibi birbirini kapsamayan arasında 

olur.]

 Ve  lüzûm-i hâricî ve zihnîden her birerleri ba‘zen mefhûmeyn-i 

mütesâdikeyn beyninde olur. Ve hâssa ve araz-ı âmmdan âmm olarak 

araz-ı lâzımda mu‘teber olan işbu mefhûmeyn-i mütesâdikayn beyninde 

olan lüzûmdur. Ve ba‘zen mefhûmeyn-i gayr-ı mütesâdikayn beyninde 

olur. Ve ale’l-vecheyn işbu mefhûmeyn de yâ müfredeyn84 olur harâre-

tin nâra lüzûmu bu kabîlden olarak mefhûmeyn müfred ve ehadühümâ 

âhar üzere muvâtaʼat gayr-ı sadıkdır. Veyâhûd mefhûmeyn mürekkeb 

olurlar. Ehad-i kaziyyeteynin âhara lüzûmu bu kabîlden olup meselâ 

د) אر  א כאن ا -Eğer Güneş doğmuşsa gündüz mev] (إن כא ا 

cûddur.] kavlimizde tarafeyn mürekkeb olarak beyne’l-kaziyyeteyn haml 

mu‘teber olduğu cihetle ehadühümâ âhar üzere gayr-ı sâdıkdır. Ve kezâlik 

netîcenin delîle lüzûmu dahi böyledir. [137]

Veyâhûd mefhûmeynden birisi mürekkeb ve âharı müfred olarak muhte-

lifeyn olurlar. Meselâ mu‘arrefâtın ta‘rîfâta lüzûmu bu kabîlden olup mu‘ar-

ref müfred ve ta‘rîf mürekkeb olarak beynlerinde tesâduk dahi vâki‘dir.

84 Sehv ve savab cetvelinde “müfredeyn” olarak düzeltilmiştir.
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Musannif Hâşiye’sinde “müfredeyni kânâ” kavlinde olan zamîrlerin 

merci‘ini ta‘yîn ile murâd gerek mütesâdikayn ve gerek gayr-ı mütesâdi-

kayn olan mefhûmeyn olup bu ta‘mîm yalnız mütesâdikayn olan mefhû-

meyne nâzır olmadığını beyân etmiştir. Ve illâ muʼarref ile ta‘rîf beynin-

de kat‘ıyyen tesâduk olduğu cihetle mu‘arrefâtın ta‘rîfe lüzûmuyla temsîl 

sahîh olmayıp ve vâki‘de mütesâdikayn dahi müfred ve mürekkeb veyâhûd 

muhtelif olarak aksâm-ı selâseye münkasim olmasıyla gayr-ı mütesâdikay-

na tahsîsde bir ma‘nâ olamaz.

[Mutlak Olarak Lüzûmun Beyyin ve Gayr-ı Beyyine Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

א ا  وا אوى ا وم  ، כ م  إ د   אج ا א إن ا כ  אد  و ا
א  כ  ، א وا א  ا כ  כא אج،  ا ا  ا  د  אئ  ا زم  وכ  ، אئ 

א  א وذ אر ر  و  وم ا ، כ ء، وإ 
[Bu takdîrlere göre hâricî ve zihnî her bir lüzûm; kendisi hakkında kesin hükm 

vermek, delile ihtiyac duyuyorsa gayr-ı beyyindir. Üçgenin üç iç açısının iki dik 

açıya eşit olmasının lüzûmu gibi. İleride geleceği üzere ikinci ve üçüncü şekilde 

olduğu gibi netîcelerin, netîcesi açık olmayan delillere lüzûmu gibi. Eğer kendisi 

hakkında kesin hükm vermek, delile ihtiyac duymuyorsa beyyindir (açıktır). Çift 

olmanın, dört sayısına hâricî ve zihnî lüzûmu gibi.]

 Ve işbu tekâdîr-i selâse üzere ya‘nî  lüzûm-i hâricî ve zihnîden her biri 

ister müfredeyn ve ister mürekkebeyn veyâhûd muhtelifeyn beynlerinde 

olsun beyyin ve gayr-ı beyyin kısmeynine münkasimdirler. “Beyyin” teş-

dîd-i yâ ile kemâl-i zuhûr ya‘nî vâzıh ve âşikâr ma‘nâsına olup sebeb-i ıtlâ-

kı ta‘rîflerinden mübeyyendir. İmdi işbu envâʼ-ı lüzûmdan her birisi eğer 

kendiyle cezm-i akl, tavsît-ı delîle muhtâc olursa lüzûm-i gayr-ı beyyindir. 

Ve delîle ihtiyâcdan murâd mücerred tasavvur-ı tarafeyn ile beynlerinde 

akl için cezm bi’l-lüzûmda vasattan gınâʼ-i zâtîsi olmamakdan ibârettir. 

Meselâ zevâyâ-yı selâsenin kâimeteyne müsâvî olmasının müsellese lüzû-

mu lüzûm-i gayr-ı beyyindir.

Zâviye85 hattaynın telâkîsi indinde müntehâ-yı hattır ve bir hatt-ı müs-

takîm iki cânibden iki zâviye-i86 mütesâviye hâdise olacak sûrette hatt-ı 

müstakîm âhar üzere vâki‘ olursa işbu zâviyeteynden her birine zâviye-i 

85 Sehv ve savab cetvelinde “zâviye” olarak düzeltilmiştir.

86 Sehv ve savab cetvelinde “zâviye-i” olarak düzeltilmiştir.
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kâʼime tesmiye olunur. Resmi אئ אئ   (kâʼime, kâʼime) ve biri büyük ve 

âharı küçük olarak birbirine muhâlif iki zâviye hâsıla olacak sûrette vâki‘ 

olur ise sagîre hâdde ve kebîre münferice denilir. Resmi  ʃ אده  (hâd-

de, münferice) ve müselles üç hatt-ı müstakîm kendini ihâta eden şekildir. 

Resmi    (müselles) ve burhân-ı hendesî delâlet etmiştir ki müsellesde 

olan zevâyâ-yı selâse zâviyeteyn-i kâʼimeteyne mütesâviyedir. İmdi müsel-

lesde olan zevâyâ-yı selâsenin kâʼimeteyne tesâvîsi gerek zihinde olsun ve 

gerek hâricde mevcûd olsun mâhiyet-i müsellese lâzım olup lâkin beynle-

rinde lüzûm ile cezm-i akl mücerred müsellesin tasavvuruyla berâber kâʼi-
meteyn için tesâvî-i zevâyâyı tasavvur etmesiyle hâsıl olmayıp belki husûl-i 

cezmde bir burhân-ı hendesîden labüddür.

Ve İnşâallâhü Te‘âlâ bâb-ı kıyâsda beyân olunacağı vechle şekl-i sânî ve 

sâlis gibi beyyinetü’l- [138] intâc olmayan edilleye netâyicin lüzûmu dahi 

işbu  lüzûm-i gayr-ı beyyin efrâdındır.

Ve eğer lüzûm ile cezm-i akl delîle muhtâc olmazsa bu lüzûm lüzûm-i 

beyyindir. Meselâ zevciyyetin hâricen ve zihnen erba‘aya lüzûmu beyyin 

olarak zevciyyet ile erba‘ayı tasavvur eden kimesne mücerred bunları ta-

savvur etmesiyle berâber zevciyyetin erba‘aya lüzûmunu cezm ile kat‘ân 

tavsît-ı delîle muhtâc olmaz.

Kâle Rahimehullâh

وم  א ن ا  כ א  ، و  א  א ا  وم ا  وم  ا و  ا
אئ  وا א،  א אت  ا وم  כ א،  وم  א م  ا א   وכא زم،  א א  א 
א،  ا  א إ ام ا כאت  ، وا اض ا אج، وا  د ا ا
א  א  א  أ ا  ل. وأ ا  أ ا ، و ا  ا ا وا
אر  אز ا א ا ا  ا ا أدر ، و ائ وم ا  ا و  ا ا

ا  ت ا  ا

[Bazen lüzûm; daha önce geçenden daha husûsî bir anlam ile beyyin lüzûm 

için kullanılır. Bu da melzûmun bilgisinin lâzımın bilgisini gerekli kıldığı ve ara-

larındaki lüzûmun kesin olduğuna hükmetmek için yeterli olan şeydir. Tanımla-

nanların tanımları için lüzûmu, netîcelerin açık sonuç veren deliller için lüzûmu, 

iki tarafın nisbî arazlar için lüzûmu, melekelerin cehâlet ve körlük gibi birbirlerine 

izafe edilen yoksunluklar-yokluklar için lüzûmu gibi. Husûsî anlamıyla lüzûm, 

aklî ilimlerle uğraşanlar nezdinde iltizâmî delâlette muteberdir. Arap dilcilerine 

göre iltizâmî delâlette muteber olan geneldeki zihnî lüzûmdur. Karînelerin yar-
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dımı ile olsa bile böyledir. Bundan dolayı bütün hâricî-mecazî ma‘nâları iltizâmî 

delâlete dâhil ettiler.]

 Ve ba‘zen lüzûm zikri sebkat eden ma‘nâdan ehass olan bir ma‘nâ ile 

 lüzûm-i beyyin üzere ıtlâk olunur. Ve ma‘lûmdur ki  lüzûm-i beyyin için 

sebkat eden ma‘nâ beyne’l-mefhûmeyn lüzûm ile cezm-i akl delîle muhtâc 

olmayıp mücerred tarafeyni tasavvur cezm-i lüzûmda kâfî olmasıdır. Ve 

işbu ma‘nâ-yı sânî yalnız melzûma ilm, ilm-i bi’l-lâzımı mûcib ve beynle-

rinde cezm-i bi’l-lüzûmda kâfî olmasıdır.

Ve musannifin işbu ma‘nâ-yı ehasda tasavvur-ı melzûm cezm-i 

bi’l-lüzûmda kafî olmak kaydını ilâve etmesi  Hâşiye-i  Sugrâ’da mübeyyen 

olduğu vechle kayd-ı mezkûrun fıkdânı sûrette bu ma‘nâca lüzûmdan 

ma‘nâ-yı sâbık üzere lüzûm-i beyyinin e‘ammıyeti zâhir olamayacağına 

mebnîdir. Zîrâ bu sûrette ba‘zen tasavvur-ı melzûm tasavvur-ı lâzımda kâfî 

olup da tasavvurunun cezm-i bi’l-lüzûmda kâfî olmamasının vukû‘u mel-

hûzdur.  Ma‘nâ-yı evvel ise tasavvur-i tarafeynin cezm-i bi’l-lüzûmda kifâ-

yetidir. Lâkin musannifin beyânı vechle tefsîrde cezm-i bi’l-lüzûma kifâyet 

kaydının ahzı hînde bilâ-şübhe evvelden ehass olur. Ve her ne kadar bu 

kayd tefsîr-i erbâb-ı ıstılâhda mevcûd değil ise de keʼenne musannif Sey-

yid Şerîf ’in kelâmına i‘tizâd eylemiştir. Ve bu ma‘nânın, ma‘nâ-yı evvelden 

ehass olması zîrâ yalnız melzûmu tasavvur hükm-i bi’l-lüzûmda kafî ol-

duğu sûrette tasavvur-i tarafeynin lüzûmu icâbı evleviyette ve tasavvur-ı 

melzûm tasavvur-ı tarafeynin dâhilindedir. Lâkin aksi böyle olmayıp tasav-

vur-ı tarafeyni cezm-i bi’l-lüzûmda kâfî olup da yalnız tasavvur-ı melzûm 

tasavvur-ı lâzımı mûcib olamayacak bir lüzûmun vucûdu câʼizdir. Hasılı 

her bir vâhidin kifâyet ettiği bir emre isneyn kafî olup her bir isneynin kâfî 

olduğu şeyʼe ba‘zen vâhid kâfî olamaz.

Meselâ mu‘arrefâtın ta‘rîfatına lüzûmu  lüzûm-i beyyin-i bi’l-ma‘ne’l-e-

hassdır. Zîrâ melzûmât ya‘nî ta‘rîfata ilm ve iltifât levâzıma ya‘nî mu‘ar-

refâta ilmi mûcib ve beynlerinde lüzûm olmasıyla cezm-i akılda [139] kâfî-

dir. Kezâlik beyyinetü’l-intâc olan edilleye netâyicin lüzûmu dahi böyledir. 

Ve darb ve übüvvet ve bünüvvet emsâli a‘râz-ı nesebiyye için tarafeynin 

lüzûmu ve melekât ya‘nî vücûdâtın kendine muzâfe olan e‘dâma lüzûmu 

yine lüzûm-i mezkûrdandır. Şöyle ki melekâta muzâfe olan e‘dâm cehl ve 

umy emsâli olup cehl adem-i ilm ve umy adem-i basar olarak ilm ve basar 

melekâtına muzâfe olan ademlere ilm işbu melekâtına ilmi mûcib ve beyn-
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lerinde cezm-i bi’l-lüzûmda kafîdir. Hâsılı tasavvur-ı umy ve cehl melzûm 

olarak bunları tasavvurdan tasavvur-ı basar ve ilme iltifâtı lâzım gelerek 

beynlerinde lüzûm ile akl cezm eder.

Ve muhakkıkîn-i ehl-i ukûl beyninde delâlet-i iltizâmiyede mu‘teber 

olan lüzûm işbu ma‘nâ-yı ehass üzere olan lüzûm-i beyyindir. Şöyle ki 

ma‘nâ-yı mevzû‘ün-lehi idrâk ma‘nâ-yı lâzımîye ilmi mûcib ve mücer-

red mevzû‘ün-lehi tasavvur beynlerinde cezm-i bi’l-lüzûmda kâfî olması 

mu‘teberdir. Ve ma‘nâ-yı evvel üzere lüzûm-i beyyini adem-i i‘tibârları zîrâ 

tasavvur-ı melzûm tasavvur-ı lâzımı mûcib olmadığı sûrette ba‘zen lafz-ı 

melzûmdan ilm-i bi’l-lâzım hâsıl olmaması iktizâ ederek bu hâlde delâlet 

bulunmaz. Ve ammâ ehl-i  Arabiyye indinde delâlet-i mezkûrede mu‘teber 

olan fi’l-cümle lüzûm-i zihnîdir. Zîrâ indlerinde tahakkuk-ı delâlette velev 

mu‘avvene-i karâʼin ile olsa da ba‘zı ahyânda husûl-ı lüzûm kafîdir. Ve bu 

sebebden nâşî indlerinde mevzû‘ün-lehden hârice olan cemî‘ ma‘ânî‘-i me-

câziyye medlûlât-ı iltizâmiyyede dâhildir.
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[İKİNCİ BÂB: KAVL-İ ŞÂRİH]

Kâle Rahimehullâh

אرح ل ا א  ا אب ا ا
ل  א اه،  א  ه  כ أو   א  ء آ إ ر  ره  כ   ل  و 

ل  א ا  َّ כ   א، وا א و א ا  ِّ כא   ا
[İkinci Konu: Kavl-i Şârih

Kavl-i şârih; kendisinin tasavvurundan başka şeyin tasavvurunun elde edildiği 

sözdür. Bu da ya o şeyin hakîkati ya da onu kendisi dışındakilerden ayrıştıran bir 

cihet ile olur. Bilgi kazandıran söz; ism-i fâ’il kalıbı ile muarrif/tanımlayan ve tarîf 

ismini alır. Elde edilen bilgi, ism-i mef ’ul kalıbı ile muarref/tanımlanan ismini 

alır.] 

Beyân-ı sâbıkdan müstebân olduğu vechle ehl-i fennin matmah-ı na-

zarı kavl-i şârih ile hüccet olup mebâhis-i sâʼire mebadî ve müteferri‘âttan 

ibârettir. Ve bu makâmda musannif mebâdîʼ-i tasavvuriyye olan külliy-

yât-ı hamsdan fâriğ olarak makâsıd-ı tasavvuriyyeye şürû‘ ile işbu bâb-ı 

sânî kavl-i şârihde olduğunu beyân etmiştir. Kavl-i şârih bir kavle ıtlâk 

olunur ki bu kavli tasavvurdan ya‘nî kendine teveccüh ve iltifâttan şey’-i 
âharın tasavvuru iktisâb olunur. Bu da ya şey’-i âharı künh ve hakîkatıy-

la veyâhûd mâ ‘adâsından temyîz edecek bir vechle iktisâbdan e‘ammdır. 

Ve bu ta‘mîmden garaz ta‘rîfde aksâm-ı ta‘rîfâtı idhâldir. Zîrâ tasavvuru, 

tasavvur-ı hakîkatı müstelzim olan ancak hadd-i tâmm olup  hadd-i nâkıs 

ve rüsûm tasavvur-i hakîkatı müstelzim değildir. Belki bunlardan iktisâb 

olunan mu‘arrefin cemî‘ ağyardan imtiyâzıdır. Ta‘rîfden kavl ile ta‘bîri in-

de’l-kudemâ ta‘rîfâtın mürekkeb olmasına mebnî olup müteʼahhirînden 

ba‘zıları lafz-ı müfred ile ta‘rîfin vukû‘ ve sıhhatine kâʼil olmalarıyla bu 

sûrette kavl ıtlâkı ağleb-i ta‘rîfât mürekkeb olmasına binâ edilmiş olur. 

Ta‘rîfâta kavl-i şârih tesmiyesi hakâyık ve mefhûmât-ı eşyayı îzah etmesin-

den neşʼet [140] ederek kavl-i şârih lafz-ı mürekkeb-i mûzıh demek olur. 

Ba‘zıları ta‘rîfde olan kavli ta‘rîf-i bi’l-müfredi idhâl için makûl ma‘nâsına 

haml ile müfred ve mürekkebden sûret-i ta‘mîmi ihtiyar etmişlerdir. Örf-i 

fende “iktisâb” fikr ve nazar tarîkıyla tahsîl ma‘nâsına olup mutlakan bir 

şeyʼ tahsîl etmek ma‘nâ-yı lügavîsinde olmadığı cihetle ta‘rîf levâzım-ı bey-

yinelerine nisbetle melzûmata sâdık olmaz. Zîrâ melzûmâttan levâzımın 

kesb ve tahsîli fikr ve nazar tarîkıyla olmayarak mu‘arrefden hâric olduğu 
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gibi ta‘rîfden dahi hâricdir. “Min tasavvurihî” kaydıyla tasdîkâttan ihtirâz 

etmiştir. Zîrâ tasavvurdan mütebâdir olan mukâbil-i tasdîk olarak hükme 

mukârin olmayan sûret-i hâsıla ınde’l-akldır.

İşbu kavl-i kâsibe kavl-i şârih denildiği gibi ism-i fâʼil sîgasıyla mu‘arrif 

ve kezâlik ta‘rîf dahi tesmiye olunur. Ve iktisâb olunan şeyʼe ism-i mef‘ûl 

sîgasıyla mu‘arref denilir. Meselâ (د כ  و    Kelime tek bir] (ا

ma‘nâ için vaz‘ edilmiş bir lafızdır.] kavlimizde işbu (د و    ) 

[Tek bir ma‘nâ için vaz‘ edilmiş lafızdır.] kavline zihnimiz iltifât ve tevec-

cüh ederek bunu fikr ve nazarla tasavvur ettiğimiz hînde “kelime”nin dahi 

tasavvurunu kesb ederiz. Ya‘nî aklımız indehû sûret-i kelime hâsıla olarak 

hâsılı evvele ilmden sânîye tahsîl-i ilm eyleriz. Ve kavl-i mezkûr kelimenin 

tasavvurunu kâsib olmasıyla ta‘rîf ve kesr-i râ ile mu‘arrif olup “kelime” 

feth-i râ ile mu‘arrefdir.

[Tam Tanım]

Kâle Rahimehullâh

   ،- כ  ا وا ا אت ا -و ا ا ن כאن  ا
אد   א  אن، وا ا א  ان ا אم، כא

[Eğer tarîf; sırf bütün zâtîler ile olursa -bu da yakın cins ve yakın fasıldan olu-

şandır- tam tanımdır. “İnsân” için “düşünen/konuşan canlı” gibi. “Cisim” için “üç 

boyutta yer kaplayabilen cevher” gibi.] 

Ma‘lûm olsun ki ta‘rîfât için aksâm-ı erba‘a i‘tibâriyle beyân hasrında 

denilmiştir ki ta‘rîf ya mücerred zâtiyât ile olur yahud mücerred zâtiyât ile 

olmaz. İmdi eğer mücerred zâtiyât ile olursa bu da ya cemî‘ zâtiyât ile olup 

hadd-i tâmm tesmiye olunur veyâhûd zâtiyâttan ba‘zıyla olup  hadd-i nâkıs 

denilir. Ve eğer mücerred zâtiyât ile olmazsa bu da yâ  cins-i karîb ile hâs-

sadan terekküb ederek resm-i tâmm ta‘bîr olunur veyâhûd bunların gay-

rısıyla olup  resm-i nâkıs ıtlâk olunur. İşte musannif bu aksâmın tafsîlâtına 

işâretle buyurur ki imdi ta‘rîf eğer mücerred cemî‘ zâtiyât ile olursa hadd-i 

tâmmdır ki cins ve fasl-ı karîblerden terekküb eder. “Hadd” lügatte men‘ 

ma‘nâsına olup ve işbu zâtiyâtla olan ta‘rîf ağyâr-ı ecnebiyesinin dühûlün-

den mâni‘ olmasıyla ta‘rîf-i mezkûre hadd tesmiye edilmiştir. Ve bu vechle 

ta‘rîf-i mezkûrda cemî‘ zâtiyât meʼhûze olduğu cihetle tâm olarak hadd-i 

tâmm ıtlâkına enseb olmuştur. Ve haddin tamâmiyyeti cemî‘ zâtiyât mah-

mûlesinin vücûduna mütevakkıf olup ve mâhiyetin tamâm-ı mukavvimât-ı 
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müşterekesi  cins-i karîb ve tamâm-ı mukavvimât-ı muhtassası fasl-ı karîb 

olduğundan hadd-i tâmmın terekkübü  cins-i karîb ile fasl-ı karîbden olmak 

lâzım gelir. Şöyle ki mahdûdun cemî‘ zâtiyâtı ecnâs ve füsûl-i karîbe [141] 

ve ba‘îdeden ibâret olup  cins-i karîb ise bunlardan fasl-ı karîbden mâ ‘adâsı 

üzere müştemil olmasıyla hadde  cins-i karîb ile fasl-ı karîb zikr olunduğu 

hînde zâtiyâtın cümlesi zikr olunmuş olur. Meselâ hayevân cism ve cevher 

ve hassâs ve nâmî ve kâbil-i eb‘âd üzere delâleti cihetiyle işbu mukavvimât-ı 

müşterekenin cümlesi üzere müştemil olmasıyla birer birer zikr ve îrâdlarına 

ihtiyâcdan müstağnî olup fasl-ı karîb ise mâhiyet-i vâhide için birden ziyâde 

değildir. Bu cihetle hadd-i tâmmın cemî‘ zâtiyât-ı mahdûd üzere iştimâli em-

r-i vâzıhdır. Ve her bir mürekkebât için mukavvimât-ı müştereke ve muhtas-

sa olmak taht-ı lüzûmdadır. Çünkü her bir mürekkeb yâ cevher veyâhûd araz 

olarak ecnâs-ı aşereden birinin tahtında mündericdir. Ve  cins-i mücerred için 

hâricde vücûd olmamasıyla fasla muhtâcdır.

Meselâ, insânı hayevân-ı nâtık ile ta‘rîf hadd-i tâmm olup mâhiyet-i 

insânın tamâm-ı müştereki ve bu cihetle cins-i karîbi olan hayevân ile 

mâhiyet-i mezkûrenin tamâm-ı muhtassı ve bu sebeble fasl-ı karîbi olan 

nâtıkdan mürekkebdir. Ve mecmû‘u insân için hadd-i tâmm-ı müsâvîdir.

İmdi tabî‘at-ı hayevân efrâd-ı nâtıkası zımnında nutk ile ve sâʼir efrâdı 

zımnında adem-i nutk ile mevsûf olarak inhisârı kayd iledir. Ve kezâlik cis-

mi “cevherun kâbilün li’l-eb‘âd” ile ta‘rîfi hadd-i tâmm olup cevher cismin 

cins-i karîbi ve kabûl-i eb‘âd faslıdır.

[Eksik Tanım]

Kâle Rahimehullâh

א  ، כא א   ،- ه أو  ا ا א ا -כא ا و أو 
ان  אس  אن، وا ا

[Eğer tek başına yakın fasıl veya yakın fasıl ve uzak cins gibi sırf bazı zâtîler ile 

olursa eksik tanımdır. “İnsân” için “düşünen/konuşan” gibi. “Canlı” için “duyuyla 

algılayabilen cevher” gibi.]

 Ve eğer ta‘rîf mücerred zâtiyâtın ba‘zısıyla olursa hadd-i nâkısdır. Bu da 

yalnız fasl-ı karîb ile olması gibidir. Meselâ insânı yalnız nâtık ile ta‘rîf bu 

kabîldendir. Veyâhûd cins-i ba‘îd ile berâber fasl-ı karîb ile olması gibidir. 

Meselâ hayevânı cevher-i hassâs ile ta‘rîf hadd-i nâkısın bu kısmındandır. 
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Cins-i ba‘îdde ba‘zen bir vâsıta ile olur. Meselâ, insân için cism-i nâmî böy-

le olup insân ile cism-i nâmî beyninde vâsıta yalnız hayevândır. Veyâhûd 

bu‘dü iki derece olur. Meselâ insân için cism-i mutlak beyninde iki vâsıta 

mevcûddur ki biri hayevân diğeri cism-i nâmîdir. Veyâhûd bu‘dü üç derece 

olur. Meselâ insân için cevher böyle olup beynlerinde hayevân ve cism-i 

nâmî ve mutlak vesâʼit-ı selâsesi mevcûddur. Ve cins ne mikdâr eb‘âd ve 

vesâʼitı ezyed olursa hadd dahi o derece noksânda edhal olur. Ve işbu ba‘zı 

zâtiyât-i mahza ile ta‘rîfin  hadd-i nâkıs olması kendisinden ba‘zı zâtiyât 

mahzûf olduğundan içindir. Ve hâsılı bunlar ile ta‘rîfin cemî‘ zâtiyât üzere 

adem-i iştimâli şu vechledir ki meselâ insânı cism-i nâtık ile ta‘rîf [142] 

ettiğimiz sûrette cism-i nâmî ile hassâs üzere müştemil değildir. Zîrâ âmm 

için hâss üzerine delâlet olmadığı maʼlûmdur. Ve her ne kadar bunlara 

nâtık bi’l-iltizâm delâlet ederse de taʼrîfâtta delâlet-i iltizâm mehcûredir.

Musannif Hâşiye’de demişdir ki, işbu taʼrîf  hadd-i nâkıs üzere vârid olur 

ki ta‘rîf-i bi’l-e‘ammı tecvîz edenlere göre ba‘îd ve diğeri karîb veyâhûd 

ikisi de ba‘îd olarak fasleynden terekküb eden ve ta‘rîf-i bi’l-e‘ammı tecvîz 

ile berâber ta‘rîf-i bi’l-müfred dahi câʼizdir diyenlere göre mücerred cins ile 

olan ta‘rîflerin  hadd-i nâkıs olması lâzım gelir. Halbuki bunlardan hiç biri-

si  hadd-i nâkıs değildir. Lâkin cevâbda deriz ki, bunlar mücerred ihtimâl-i 

aklî olup ne öyle mürekkeb ve ne  cins-i mücerred olarak bir ta‘rîfin vücûdu 

mütehakkık olmadığı cihetle ta‘rîf-i mezkûr bunların dühulüyle müntekız 

olmaz. Teslîm edelim ki vücûdu farz edilmiş olsun. Bu ta‘rîflerin ehl-i fenn 

indinde  hadd-i nâkıs add olunmasında ne beʼis vardır87. İşbu su’âl ve cevâb 

aynıyla resm-i nâkısda dahi cârî olarak fasl-ı ba‘îd ile hâssa veyâhûd araz-ı 

âmmdan ve belki bunlardan biriyle fasl-ı karîbden mürekkebin  resm-i nâ-

kıs olmasını müstelzimdir denilebilir. Ve bundan cavâbda ber-vech-i sâbık 

ihtimâl-i aklî olmasıyla ve takdîr-i teslîm üzere  resm-i nâkıs olmalarında 

beʼis olmamasıyla cavâb verilir.

[Tam Resm]

Kâle Rahimehullâh

כ  א ان ا ، כא א  ا ا א ن כאن  ـ ؛  ا ا א כ  وإن  
א  א ر אم، و ا כ،   א א ا ان ا אت، כא ا אن، أو   ا

אم  א أכ  ا ا א

87 Sehv ve savab cetvelinde “vardır” olarak düzeltilmiştir.
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[Eğer sırf zâtîler ile olmayıp “İnsân” için “gülen canlı” gibi hâssa ve yakın cins 

ile olursa veya (insan için) “düşünen, gülen canlı” gibi hâssa ile birlikte bütün 

zâtîler ile olursa tam resimdir. Bu ikinci kısma, tam tanımdan daha mükemmel/

ekmel tam resim ismi verilir.]

 Ve ta‘rîf mücerred zâtî ile olmayıp da eğer  cins-i karîb ile hâssa-

dan veyâhûd cemî‘ zâtiyât ile berâber hâssadan mürekkeb olursa resm-i 

tâmmdır. Meselâ, insânı hayevân-ı dâhik ile ta‘rîf cins ve hâssadan mü-

rekkeb olarak resm-i tâmmdır. Zîrâ insân için hayevân cins ve dâhik hâssa 

olduğu tafsîlât-ı sâbıkadan ma‘lûmdur. Ve kezâlik insânı hayevân-ı nâtık-ı 

dâhik ile ta‘rîf cemî‘ zâtiyât ve hâssadan mürekkeb olarak resm-i tâmmdır. 

Zîrâ insân için hayevân-ı nâtık cemî‘ zâtî ve dâhik hâssa idüğü müstağ-

nî-i beyândır. Ve resm-i tâmmın işbu kısm-ı sânîsine ya‘nî cemî‘ zâtiyât ile 

hâssadan terekküb edene “resmün tâmmün ekmelü mine’l-haddi’t-tâmm” 

tesmiye olunur. Bu ta‘rîfe resm ta‘bîrleri çünkü resmin ma‘nâ-yı lügavîsi 

eser-dâr olup ve bu ta‘rîf mu‘arrefin hâric-i lâzımîsiyle olarak bir şeyʼin hâ-

ric-i lâzımîsi ise âsarı idüğünden ma‘neyeyn beyninde husûl-ı münâsebete 

ibtinâ edilmiştir. Ve tâmm olması kendisinde  cins-i karîb vaz‘ ve iltizâm 

olunmasından dolayı hadd-i tâmma müşâbehetinden içindir. Ve kısm-ı 

sânînin hadd-i tâmmdan ekmeliyeti ma‘a ziyade cemî‘ zâtiyât üzere iştimâ-

linden neşʼet eylemiştir. Îsâgûci sâhibi resm-i tâmmın cins-i [143] karîb 

ile havâssdan terekkübünü beyânı sırada havâssı,  havâss-ı lâzıme ile takyîd 

etmesiyle şârihi bu vechle havâssın lâzıme olmasıyla vech-i takyîdinde de-

miştir ki, bu kayd bulunmasa ba‘zı resm-i tâmm efrâdını câmi‘ olmamak 

lâzım gelir. Zîrâ insânı hayevân-ı kâtib bi’l-fi‘l ile ta‘rîfe şâmil olup bu ise 

efrâd-ı insândan ekserîsine gayr-ı şâmildir. Hadd ve resm-i tâmmda ise 

lüzûm-i men‘ ve cem‘ müttefekun-aleyh olup nizâ‘ yalnız nâkısındadır. 

Ancak bu bâbda haylice kelâm olarak mufassalâtta mündericdir.

[Eksik Resm]

Kâle Rahimehullâh

ض  ون ا אم. وإن  ا ض ا א، أو  ا א و א ، و  א   ، وإ
. وا  ا ع  ا א ا أو ا א  ا إ ض  ن ا אء  ز  אم  ا
א    ر א  وأ  . כ ا ا  אز  ا  و  . ا ا   ض  ا إذ  از؛  ا
ة   אدي ا אر  אش    ا אن:  א     ا ، כ ا

א  אك  א  ا
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[Bunun dışındakiler eksik resimdir; tek başına hâssa ile de olsa veya hâssa 

ve genel araz birlikte olsa da eksik resimdir. Tanımdan maksat ya ayrıştırmadır 

ya da zâtîye ulaşmaktır şeklindeki zanlarından dolayı müte’ahhirûn, genel arazı, 

tanımda kabûl etmemişse de hakîkat; bunun câiz olmasıdır. Çünkü asıl maksat, 

îzah etmektir. Bundan dolayı daha mükemmel resmî tarîf yapmak caizdir. Ayrıca 

bazen “insan” ta‘rîfinde “iki ayağı üzerinde yürüyen, geniş tırnaklı, cildi kıllarla 

kaplı olmayan, iki ayağı üzere duran, tabiatı i‘tibârıyla gülen” örneğinde olduğu 

gibi genel araz ile ayrışma gerçekleşir.]

 Ve eğer ta‘rîf  cins-i karîb veyâhûd cemî‘ zâtiyât ile hâssadan mürekkeb 

olmaz ise resm-i nâkısdır. Bu da velev ki yalnız hâssa ile olarak meselâ 

insânı dâhik ile ta‘rîf etmek veyâhûd  araz-ı âmm ile berâber hâssadan mü-

rekkeb olarak meselâ insânı dâhik-i mâşî ile ta‘rîf eylemek sûretiyle olsun 

resm-i nâkısdır. Ve her ne kadar müteʼahhirûn  araz-ı âmm ile ta‘rîfi men‘ 

edip ve bu men‘i ta‘rîfde olan kuyûddan garaz ya mu‘arrefi ağyardan tem-

yîz veyâhûd mu‘arrefin cemî‘an veyâ ba‘zen zâtîsi üzere ıttıla‘dan ibâret 

olup  araz-ı âmm ise şu ağrâzdan hiç birini müfîd olamamasıyla hâssaya 

zımnından bir fâʼide terettüb etmeyeceğine binâ etmişler ise de bu vechle 

hâssaya araz-ı âmmın inzımâmıyla ta‘rîf resm-i nâkısdan bir kısm olup ve 

hak olan araz-ı âmmın ta‘rîfde cevâz-ı i‘tibârıdır. Ve işbu mezheb-i muhtâr 

kavl-i kudemâ olup muhakkık  Teftâzânî mezheb-i müteʼahhırîni ihtiyâr 

etmiştir. Ve araz-ı âmmın ta‘rîfde cevâz-ı i‘tibârı hak olması şu cihetten-

dir ki ta‘rîfde ityân olunan kuyûdun müteʼahhırînin beyân ettikleri vechle 

zikr olunan fâidiyyetine inhisârı müsellem olmayıp ba‘zen kayd-ı ta‘rîfden 

garaz mu‘arrefi tavzîh olabilir. Ve bundan için  resm-i ekmel ile ta‘rîf câʼiz 

olmuştur ki cemî‘ zâtiyâtı îrâdından sonra inzımâm-ı hâssada tavzîhden 

başka bir fâʼide bulunamayacağı der-kârdır. Ve ictima‘-ı avârız mâhiyet 

için îzâh-ı mezîdi müʼeddî ve hakîkat üzere sühûlet-i ıttıla‘ı müfîd olduğu 

çok kere vâki‘dir. Ve araz-ı âmmın hâssaya inzımâmı bu vechle müfîd-i 

tavzîh olacağı misillü ekser mevâki‘de dahi vâki‘ olur ki bununla temyîz 

dahi hâsıl88 olur. Meselâ, insânı ta‘rîfde kademeyni üzere mâşî ve ezfârı arîz 

ve beşeresi bâdî ve zâhir u kâmeti müstakîm ve bi’t-tab‘ dahhâkdır denil-

se her ne kadar hakîkatini ta‘yîn edemezse de ağyârdan temyîze medâr-ı 

etemm olarak kademeyni [144] üzere mâşî kaydıyla bakar ve feres emsâli 

çâr-pâ89 olanlar ve arîzü’l-ezfâr kaydıyla tuyûr gibi ezfârı arîz olmayanlar 

88 Sehv ve savab cetvelinde “hâsıl” olarak düzeltilmiştir.

89 Sehv ve savab cetvelinde “çâr-pâ” olarak düzeltilmiştir.
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ve bâdi’l-beşere ile bâdî büdüvden zuhûr ve beşere fethateyn ile zâhir-i 

beden ma‘nâlarına olarak zâhir-i bedeni şa‘rdan mekşûf demek olmasıyla 

beşereleri şa‘r ile mestûr olanlar ve müstakîmü’l-kâme kaydıyla kâmetleri 

münhanî olanlar hurûc eder. Ve fakat sûret-i insânda olan nesnâs ta‘bîr 

olunur, hayevân-ı bahrîde bu avârızın cümlesi mevcûd olarak insâna müşâ-

rik olmasıyla dahhâkün bi’t-tab‘ kaydıyla iktisâb-ı ihtisas ederek insânın 

cemî‘ ağyârından temyîzi hasıl olur.

El-hâsıl  resm-i nâkıs bir şeyʼi ba‘zı âsârıyla ta‘rîfden ibâret olarak mu‘ar-

refin tamâm-ı hakîkatine mûcib-i ıttılâ‘ olamaz. Meselâ, insânı cins-i ba‘îd 

ile hâssadan mürekkeb olarak “el-cismü’d-dâhikü” ile ta‘rîf ba‘zı âsârı olan 

cismiyyet ve dâhıkiyyetle  resm-i nâkıs olup bununla hakîkat-i insâna ne 

şey’ olduğuna kesb-i ıttila‘ olunamaz. Fakat müfîd-i tavzîh ve ba‘zen mû-

cib-i temyîzdir. Kütüb-i sâʼireden olan ta‘rîfden müstebân olduğu vechle 

resm-i nâkısın terekkübü mecmû‘u hakîkat-i vâhideye muhtassa olan ara-

zıyyâttan olup cins-i ba‘îd ile hâssadan mürekkeb olan ta‘rîfin resm-i tâmm 

veyâhûd nâkıs olması muhtelefün-fîh olarak muhtâr-ı cumhûr sânîdir. Ve 

 araz-ı âmm ile hâssadan ve kezâlik ve  araz-ı âmm ile fasldan ve  araz-ı âmm 

ile cins ve fasldan mürekkeb olan ta‘rîfler inde’l-müteʼahhirîn gayr-ı sahîh 

olup indlerinde  araz-ı âmm ta‘rîfden cüz’ olamaz. Nitekim zikr olunmuş-

du. Ve ammâ fasl-ı karîb ile hâssadan ve kezâlik cins ve fasl ve hâssadan 

mürekkeb olan ta‘rîfât inde’l-İsfahânî  hadd-i nâkıs ve inde’l-muhakkıkîn 

 resm-i tâmm-ı ekmel ve inde’l-ba‘z resm-i nâkısdır.

[Îzâh, Misal Getirme ve Taksîmin Eksik Resim Kabîlinden 

Oluşu]

Kâle Rahimehullâh

אل وا  א א ا  و  ا ا
[Misal getirme ve kısımlara ayırma aracılığıyla yapılan îzâh da eksik resim ka-

bîlindendir.]

 Misâl ve taksîm tarîkleriyle olan ta‘rîf-i gayr-ı hakîkîler dahi  resm-i 

nâkıs kabîlindendir. Ya‘nî her ne kadar ta‘rîf-i hakîkîde dâhil değiller ise 

de resm-i nâkısa müşâbihlerdir. Misâl ile tavzîhden murâd bir emr-i küllîyi 

cüzʼiyyâtından bir emr-i cüzʼî ile tavzîh etmektir ki meselâ insânı tarîk-ı 

tavzîhde tefhîm için “mislü Zeydin ve Amrin” denilir. Ve kezâlik mukâye-

se ve muhâlifet tarîkıyla olarak meselâ “basiret basar gibidir”, şu kadar ki 
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basar şemsden ve basîret akıldan müstazîʼdir. Ya‘nî basarın iktibâs eylediği 

ziyâ şemsden ve basîretin akıldandır denilir. Ve taksîm ile tavzîh bir küllî-

yi cüzʼiyyâtına taksîm ile olur. Meselâ, hayevândan ba‘zısı nâtık ve ba‘zısı 

sâhildir. Ve kezâlik kelimeden ba‘zısı isim ve ba‘zısı fi‘l ve ba‘zısı harfdir de-

yü taksîm ederek bu tarîk ile mukassimleri olan küllîlerden ba‘zı mertebe 

îzâhât verilir. [145]

[Mutlak Olarak Tarîfin ya Hakîkî ya da Tenbîhî, Lafzî Tarîfin 

de Tenbîhî Oluşu]

Kâle Rahimehullâh

إن    أو   ة،  رة  إن     א   إ א  ا   
، و      أو    . و ا ا و رة  אر  إ

ا 
[Sonra: Mutlak olarak tarîf; eğer kendisiyle yeni bir sûretin elde edilmesi kas-

tedilirse hakîkîdir. Eğer mevcûd olup edinilmiş bilginin hazır edilmesi kastedilirse 

tenbîhîdir. Lafzî tarîf, tenbîhînin kısımlarındandır. Bu da kapalı olan bir lafzın 

ma‘nâsını, delâlette ondan daha açık bir lafız ile belirlemektir.]

 Musannif aksâm-ı erba‘aʼ-yı ta‘rîfi beyândan sonra mutlakan ta‘rîfin 

hakîkî ve tenbîhîye inkısâmını beyâna şürû‘ etmiştir. Itlâkdan murâd lâ 

bi-şartı şey’ ma‘nâsıdır. Çünkü ıtlâk için iki ma‘nâ müsta‘mel olup ma‘nâ-

yı evvel, mef‘ûl-i mutlakda olduğu gibi bi-şartı lâ-şey’ ma‘nâsıdır. Ve sânî, 

cemî‘ meʼfâ‘îl-i hamseye şâmil olan mutlak mef‘ûlde olduğu gibi lâ bi-şar-

tı şey’ ma‘nâsıdır. Bu sûretde mutlakan ta‘rîfden murâd hadd-i tâmm ve 

nâkıs ve resm-i tâmm ve nâkıs olmakla mukayyed olmayan ta‘rîf olarak 

bunun iki kısma inkısâmını beyândır. Ve eğer ma‘nâ-yı evvele haml olunsa 

müfâdı hadd-i tâmm ve ahavâtı olmamakla mukayyed olan ta‘rîf demek 

olup bu ise fâsiddir.

İmdi ta‘rîf ıtlâk olunan kavl iki kısm olup eğer kendiyle mu‘arrefi oldu-

ğu şey’ için sûret-i cedîde tahsîli kasd olunursa ta‘rîf-i hakîkîdir. Zîrâ hakî-

katen ta‘rîf budur. Ve sûret-i cedîdeden murâd kable’t-ta‘rîf zihinde hâsıla 

olmayan sûrettir ki hudûdda zi’s-sûretin künhü ve hakîkati ve rüsûmda 

vech-i mümeyyizidir. Ve eğer ta‘rîf ile kable’t-ta‘rîf bi’l-fi‘l veyâhûd kuvve-i 

karîbede zihinde mahzûne olarak kesb-i cedîde muhtâc olmayan sûretin 

ihzârı kasd olunursa ta‘rîf tenbîhîdir. Ve işbu ta‘rîf-i tenbîhînin nazîri hafî 
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olan bir emr-i bedîhî üzere delîl ile tenbîh olunmasıdır. Ve ta‘rîfât için zikri 

mürûr eden emsilenin cümlesi işbu hakîkî ve tenbîhînin ikisine de sâlih-

dir. Zîrâ ta‘rîfin hakîkî veyâ tenbîhî olması sâhib-i ta‘rîfin ihzâr edilecek 

sûret zihn-i muhâtabda mahzûne ve gayr-ı mahzûne olması i‘tikâdı üzere 

dâʼirdir.

Ta‘rîf-i lafzî dahi işbu tenbîhîden bir kısımdır. Zîrâ ta‘rîf ile ihzârı kasd 

olunan sûret kendisi için lafz-ı mevzû‘ olup olmamakdan e‘ammdır. Ve 

ta‘rîf-i lafzî bir lafz-ı mübhemin ma‘nâsını min ciheti’d-delâle kendiden 

evzah olan lafz-ı âharla ihzâr eylemektir.

Ve ma‘nâ-yı mezkûr lafz-ı mübhem-i mezkûrun ma‘nâsı olmak unvâ-

nıyla tasavvur olunup lafz-ı mübhem bu ma‘nâya vaz‘ olunmuş olmasıyla 

bu ma‘nânın vech-i âharla tasavvur ve ta‘yîni sûret-i cedîdeyi tahsîl olma-

dığı cihetle ta‘rîf-i tenbîhîden ba‘z add edilmiştir. Ve lafz-ı âharla ihzâr 

ba‘zen lafz-ı mübhemin mürâdifi olan lafz ile olup meselâ “gazanfer” lafzı-

nın mevzû‘ün-lehi olmak üzere mutasavver olan ma‘nâyı ta‘yîn için “esed” 

lafzıyla ta‘rîf edilmesi mürâdifiyle ta‘rîfdir. Ve ba‘zen lafz-ı e‘amm ile olup 

meselâ “sa‘dân” lafzı bir nebâtın ismi olduğunu ta‘yîn için sa‘dân nebttir 

denilir. Nebt ise sa‘dân ile [146] sâʼir nebâtattan e‘amm ise de murâd olan 

ta‘yîn-i maksûda kafîdir. Çünkü sa‘dân her ne kadar nebtten nev‘-i mahsûs 

ise de lâkin ma‘nâsı olan işbu nebattan nev‘-i mahsûs üzere delâlette nebt-

ten ahfâdır. Ve ba‘zen ta‘rîf-i lafzî lafz-ı ehass ile olup meselâ lehvi ta‘rîfde

(  denilir la‘bde lehvden ziyade olarak bir [.Oyun eğlencedir] (ا 

nev‘-i lezzet bulunmak lâzım geleceği cihetle lehvden ehass olup efrâd-ı 

lehvi gayr-ı câmi‘dir.

Ta‘rîf-i lafzî90 tasavvur veyâhûd tasdîk kabîlinden olmasını ta‘yînde ak-

vâl muhtelife olarak Sadeddîn  Teftâzânî tasavvur kabîlinden olmasını ih-

tiyâr eylemiştir.

Ve bu cihetle ta‘rîf-i lafzî (אه ل ا و  א     ) [Tarîf-i 

lafzî, kendisiyle, lafzın gönderme yaptığı şeyin tefsîri ve ma‘nâsının tafsîli 

kast edilendir.] kavilleriyle ta‘rîf edilmiştir ki mefhûmu kendiyle lafzının 

tefsîr-i medlûlü ve tafsîl-i ma‘nâsı kasd olunan şey’ demektir. Ve Seyyid 

Şerîf tasdîk kabîlinden olmasını ihtiyâr ile   א     ا ) 
( א ا  Lafzî ta‘rîf, bilinen ma‘nâlar arasından gerekli olan manayı] ا

90 Sehv ve savab cetvelinde “lafzî” olarak düzeltilmiştir.
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ta‘yîn edip diğer ma‘nâlardan ayırd etmektir.] kavilleriyle ta‘rîf edilmiştir 

ki mefhûmu kendiyle ma‘ânî-i ma‘lûme beyninden ma‘nâ-yı lafzın ta‘yî-

ni kasd olunan şey’ demektir. Muhakkık  Devvânî işbu kavleyn beynini 

muhâkeme ederek demiştir ki; eğer garaz-ı lafz şu ma‘nâya mevzû‘dur deyü 

hâl lafzı ma‘rifet olursa bu sûrette bahs lügavî olup metâlib-i tasavvuriyye-

den hâric ve men‘i kâbil olarak matlûb tasdîkî olur.

Ve eğer garaz ma‘nâ-yı lafzı tasavvur olursa bu sûrette bahs mantıkî ve 

matlûb tasavvurî olarak kâbil-i men‘ olamaz. Hâsılı bu ihtilâfın mebnâsı 

ağrazda ihtilafdır.

[Mutlak Olarak Tarîfin ya Hakîkî ya da İsmî Olması]

Kâle Rahimehullâh

אن  אرج، כ ا ده  ا א  و א  א  إن כאن  א إ א ا  وأ
ده   א   ا   أن  و א  א ا إن כאن כא م وإ ود وا ا  ا
دا  כ  ده، أو   אن  ا  ء  ا ، כ  دا   اء כאن  אرج،  ا

אر  ر ا אئ ا אع ا و ، כ ا א אء، أو  ا ، כ ا כא   إ
[Yine mutlak olarak tarîf; hariçte varlığı bilinen şeyin tarîfi olursa hakîkîdir. 

İnsânın, tanım ve resimlerden biri ile tarîf edilmesi gibi. Eğer hariçteki varlığı bi-

linmeden isimden anlaşılan şeyi açıklıyor ise ismiyyedir. Var olduğunu bilmeden 

önce hariçten bir şeyin tarîfi gibi haddi zâtında mevcûd olsun, ankanın tarîfi gibi 

mümkün olmasıyla berâber mevcûd olmasın veya iki zıttın bir araya gelmesi ve 

umur-ı i‘tibârînin tarîfi gibi imkânsız olsun fark etmez.]

 Ve yine mutlakan ta‘rîf hudûd ve rüsûmdan ve hakîkî ve tenbîhîden 

mutlak olarak iki kısma münkasim olup biri hakîkî ve âharı ismîdir. Ve 

mâ sebakda olan hakîkî tenbîhîye mu‘âdil ve bu taksîmde ismîye mukâbil 

olarak başka başka ma‘nâya mahmûldür.

İmdi eğer ta‘rîf hâricde ya‘nî a‘yânda velev ba‘de’t-ta‘rîf olsun vücûdu 

ma‘lûm olan şeyʼi ta‘rîf olursa hakîkîdir. Meselâ insânı hudûddan biriyle 

ya‘nî hadd-i tâmm olarak hayevân-ı nâtık ile ve nâkıs olarak cism-i nâtık ile 

ve kezâlik rüsûmdan biriyle ya‘nî resm-i tâmm olarak hayevân-ı dâhik ile 

ve  resm-i nâkıs olarak kademeyni üzere mâşî ve arîzü’l-ezfâr ve badi’l-be-

şere ve müstakîmü’l-kâme ve dahhâkün bi’t-tab‘ olmasıyla ta‘rîf ta‘rîfât-ı 

hakîkiyye olup maksûd hâricde [147] vücûdu ma‘lûm olan hakîkat-i insâ-

nı hâricde mevcûd olduğu haysiyyetten tasvîrdir.
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Ve eğer ta‘rîf hâricde vücûdu ma‘lûm olmayarak isimden fehm olu-

nan şeyden kâşif olursa ta‘rîf-i ismîdir. Bu da gerek fî-nefsihî mevcûd olup 

da ve vücûdu ma‘lûm olmasın. Meselâ a‘yândan bir şey’i vücûdu ma‘lûm 

olmazdan mukaddem ta‘rîf bu kabîldendir. Veyâhûd fî-nefsihî mevcûd ol-

mayıp lâkin vücûdu mümkün olsun. Meselâ ankâyı “tavîlü’l-unk bir tayr 

olup havada ta‘ayyüş eder” deyü ta‘rîf bu kısımdandır. Zîrâ ankâ bir tay-

r-ı gayr-ı mevcûd ise de vücûdu emr-i mümkündür. Veyâhûd fî-nefsihî 

mevcûd olmamasıyla berâber vücûdu mümteni‘ olsun. Meselâ ictimâ‘-ı 

zıddeyn ve sâʼir umûr-i i‘tibâriyyeyi ya‘nî i‘tibâr-ı akl hasebiyle olan umûru 

ta‘rîf bu kabîldendir. Zîrâ bu umûrun hâricde adem-i vücûdları ile berâber 

mevcûd olmaları dahi mümteni‘dir.

El-hâsıl ta‘rîf-i ismî ile mu‘arref olan şey’ fî-nefsihî mevcûd-ı gayr-ı 

ma‘lûm veyâhûd vucûdu mümkün veyâ mümteni‘ olmak üzere  ma‘dûm 

olmakdan e‘amm ve ta‘rîf-i hakîkî ile mu‘arref olan mevcûdâta muhtasdır. 

Ve bu cihetle işbu ismîye mukâbil olan hakîkî tenbîhîye mukâbil olup zikri 

mürûr eden hakîkîden ehassdır.

Ma‘lûm olsun ki mevcûdât için hakâʼik ve mefhûmât olduğu cihet-

le bi-hasebi’l-hakîkat ve bi-hasebi’l-ism tahdîd ve ta‘rîf olunur. Ve ammâ 

 ma‘dûmât için yalnız mefhûmât olarak hakîkatları olmamasıyla ma‘dûmat 

için hudûd ancak bi-hasebi’l-ism olur. Hattâ dediler ki eşya için vaz‘ olu-

nup esnâʼ-i ta‘lîmde işbu eşya üzere burhân ittihâz olunan hudûd ancak 

bi-hasebi’l-ismdir. Ve vücûd-i eşyâ’ işbu  hudûd-ı ismî ile müberhen ola-

rak sübûtu ma‘lûm ve sâbit oldukdan sonra hudûd-ı mezkûre bi-aynihâ 

bi-hasebi’l-hakîkat ve’z-zât hudûd olur. Ve bu kelâm  Şifâ’dan menkûldür. 

İmdi bu kelâmdan müstebân olur ki ta‘rîf-i vâhid iki şahsa ve belki vaktey-

nde şahs-ı vâhide kıyâsen bi-hasebi’l-ism ve bi-hasebi’l-hakîkat hadd olur. 

Hasılı haddin hakîkî ve ismî olması muhâtabın hâline kıyâs ile olup ind-i 

muhâtabda vücûdu sâbit olan şey’i ta‘rîf  hadd-i hakîkî ve vücûdu sâbit 

olmayan şey’i ta‘rîf  hadd-i ismî olarak bu ta‘rîf ile o şeyʼin vücûdu sâbit 

oldukdan sonra ta‘rîf-i mezkûr hakîkîye munkalib olur.
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[Sınıfların Mâhiyetlerinin İ‘tibârî Oluşu]

Kâle Rahimehullâh

ن   כ اع  ارض ا  ا אر ا א א  אر  אف ا אت ا א و
  ، אر ا א  ا אري   ا ا   ع  א א،  ا ا  אن  א و  ا

ود  ود ا א   ود כאل  إ
[Sınıfların mâhiyetleri; türlerle berâber, mahsûs arazların i‘tibârı ile ortaya çı-

kan i‘tibârîlerdir. “Rumi”yi, “beyaz insan” olarak tarîf etmek, ismiyyedir. Hakîkî 

tür, i‘tibârî mâhiyetlerde i‘tibârî cinstir. Böylece sınıfların; hakîkî tanımların ku-

rallarına göre ismiyye olarak tanımlanmasında sorun yoktur.]

 Nev‘den  küllî-i ehass olan Zencî ve Rûmî emsâlinin esnâf ile müsem-

mâ olduğu mâ sebakda beyân [148] edilmişti. İşbu esnâfın mahiyâtı i‘tibâ-

riyye olarak nev‘ ile berâber avârız-ı mahsûsanın i‘tibârı sebebiyle hâsıldır.

Ve bu cihetten nâşî esnâf hudûd ve  rüsûm-ı ismiyye ile ta‘rîf olunup 

hudûd ve  rüsûm-ı hakîkiyye ile ta‘rîf olunamaz. Meselâ Rûmî’yi insân-ı 

ebyaz olmasıyla ta‘rîf, ta‘rîf-i ismî olur. Çünkü mâhiyet-i Rûmî’nin mâ-

hiyet-i Zencî’ye mukâbil olması bizim insân ile berâber bir def‘a beyaz ve 

def‘a-i uhrâda sevâd ârızlarını i‘tibâr ederek ba‘dehû lafz-ı Rûmî’yi evve-

lin izâsına ve lafz-ı Zencî’yi sânînin izâsına vaz‘ etmemiz ile olup yoksa 

bunlar  fî-zâtihimâ mahiyât-ı mütebâyineden değillerdir. Belki nev‘-i vâhid 

olan insânın tahtında dâhillerdir. Bu sebeble husûl-ı mâhiyetlerinde bizim 

insâna ebyaz ve esvedin inzımâmını i‘tibâr etmekliğimizin medhali olarak 

mâhiyetleri i‘tibârî olmuş olur. Lâkin insân ile feres bunun hilafında olup 

zîrâ bunlardan birinde mâdde-i hayevâniyyete sûret-i nâtıkıyyet ve diğe-

rinde sâhiliyyet vâki‘de munzama olarak sûret-i mezkûrenin inzımâmını 

bizim i‘tibâr edip etmemekliğimiz müsâvîdir. Ve bundan için insân ve feres 

i‘tibâr-ı mu‘teberden kat‘-ı nazarla berâber vâki‘de mâhiyât-ı hakîkiyye-i 

mevcûdeden oldukları tahakkuk eylemiştir.

Lâkin mâhiyât-ı esnâf ve sâʼir mustalahât-ı ulûm ve emsâli bunun hilâ-

fındadır. Şu kadar ki fark gâyetle dakîk olarak muhtâc-ı teʼemmüldür. Zîrâ 

Rûmî’de dahi vâki‘de mâdde-i insâniyyeye ebyaz munzam olarak bizim 

i‘tibâr ve adem-i i‘tibârımıza gayr-ı mütevakkıfdır.

Bu bâbda mütercim-i hakîr için lâyih-i hâtır olan budur ki mâ sebakda 

musannif Hâşiye’sinde nutk ve his avârız-ı insân ve hayevândan oldukları 
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cihetle bunlar ile temsîl-i fasl câʼiz olmayıp fakat insânda sâʼir hayevân-

dan temyîz edecek bir cüzʼ-i cevherî olduğunu cezm ile berâber künhüne 

adem-i vukûflarından nâşî makâmına akreb-i avârızı vaz‘ ederek bunlar ile 

mebde’ʼ-i nutk ve hissi murâd eylediklerini beyân etmişdi. Rûmî ile Zencî 

beyninde ise beyaz ile sevâd ârızından başka yekdiğerinden temyîz edecek 

bir cüzʼ-i cevherî olmadığı bi’l-bedâhe ma‘lûm bulunduğundan bunları 

başka başka mâhiyet-i mütemeyyize addiyle vücûd-i hâricîlerini iddi‘âya 

kat‘ân mahal olmayıp fakat şu ârız sebebiyle mâhiyât-ı i‘tibâriyyeden ol-

dukları ma‘lûmdur. ( א أ أن  ) [Doğruya tâbi‘ olmak en doğrusu-

dur.] 

Musannifin Hâşiye’de beyânı üzere eğer su’âl olunursa ki Rûmî’nin hâ-

ricde vücûdu kable’t-ta‘rîf ma‘lûm olmasıyla ta‘rîf-i Rûmî ta‘rîf-i hakîkî 

olup ismî olmamak lâzım gelir.

Şöyle ki eğer nefs-i Rûmî ma‘rûz-ı küllî olarak hâricde mevcûd değildir 

denilse küllî-i tabî‘înin vücûduna kâʼil olmayanlara göre müsellem ise de 

insân dahi bilâ-fark böyledir. [149]

Ve eğer efrâd-ı Rûmî mevcûd değildir denilse memnû‘ olup kab-

le’t-ta‘rîf vücûd-i efrâdı malûmdur. Bu cihetle esnâf hudûd ve  rüsûm-i is-

miyye ile taʼrîf olunup meselâ “Rûmî’yî insân-ı ebyaz ile ta‘rîf ismîdir” 

deyü sebkat eden kelâm hakîkat-i hâlin hilâfında olarak ta‘rîf-i insân gibi 

ta‘rîf-i Rûmî’nin dahi hakîkî olması iktizâ eyler cevâbında denilir ki Rûmî 

mâhiyât-ı i‘tibâriyyeden olmasıyla li-nefsihî vücûd-i hâriciyyesine bir ki-

mesne kâʼil olmayıp hattâ küllî-i tabî‘înin vücûduna kâʼil olanlardan dahi 

bu kavle zâhib olmuş bir kimesne mevcûd değildir. Ve mâhiyât-ı hakîkiy-

yeden olan insân ve hayevân emsâli mukayyesün-aleyh olamayıp her bir 

mâhiyet-i hakîkiyye hâricde vücûd-i ferdini muktazîdir. Ve aksi böyle ol-

mayıp zîrâ hâricde fi’l-cümle ya‘nî nev‘inin ferdi olmak üzere ferdin vücû-

du bu ferd üzere sâdık olan şeyʼin mâhiyât-ı hakîkiyyeden olmasını iktizâ 

etmez. Nitekim cüz’î ve vâhid ve kesîr emsâli mefhûmât efrâd-ı nev‘iyye-i 

hâriciyye üzere sâdık iseler de mâhiyât-ı hakîkiyye olmalarını muktazî de-

ğildir. Zîrâ bunların cümlesi kat‘ıyyen umûr-ı i‘tibâriyyedir. İmdi  nev‘-i 

hakîkî mâhiyet-i i‘tibâriyyede  cins-i i‘tibârî olduğu cihetle mâhiyât-ı esnâf-

da  cins-i i‘tibârî olmasına nazaran hudûd-ı ta‘rîfât üzere hudûd-ı esnâf ile 

işkâl terettüb etmez. Vech-i işkâl hudûd-ı mezkûrenin esnâf için hudûd ve 

 rüsûm-ı tâmme ile intikâzıdır.
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Şöyle ki esnâf için olan hudûd ve rüsûmda meʼhûz olan cins olmayıp 

belki mesela ta‘rîf-i Zencî’de insân-ı ebyaz gibi mahall-i cinsde meʼhûz 

olan nev‘-i hakîkîdir. Bu sûrette hudûd-ı mezkûre-i ta‘rîfât efrâdını câmi‘ 

olamaz. Hülasa-i cevâb; her ne kadar insân mâhiyât-ı hakîkiyyeye nisbetle 

 nev‘-i hakîkî ise de lâkin mâhiyât-ı i‘tibâriyyeye nisbetle cins-i i‘tibârîdir. 

Ve mefhûm-i vâhidin i‘tibâreyn-i muhtelifeyn ile cins ve nev‘ olmaklığının 

cevâzı beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm olmuştur. Bu hâlde işkâl mündefa‘ ve hâ-

sılı hudûdda olan cinsin hakîkî ve i‘tibârîden ta‘mîmiyle efrâd-ı mezkûreyi 

cami‘dir.

[TARÎFİN ŞARTLARI]

Kâle Rahimehullâh

ه  א و  ا א  ا   ن  כ א   أن  ف  وا أن ا
ب  א   آ  ، وا   ل ا א ا  ا

[Bil ki; mutlak meçhûle yönelmek imkânsız olduğundan dolayı, mutlak ola-

rak tarîfi yapılan şeyin, en geniş yönüyle olsa dahi tarîften önce herhangi bir ci-

hetle bilinmesi gerekir. Tarîf, tarîf edilen hakkında matlûb olan başka bir cihetin 

bilgisini verir.]

 Musannifin bu kelâmı beyân-ı şerâʼit-i ta‘rîfe mukaddime tarîkasında 

şart-ı mu‘arrefi beyândır. Ma‘lûm olsun ki envâ‘-ı hudûddan hangisiyle 

ta‘rîf olunursa olsun mutlakan mu‘arref vücûh-i ma‘rifetten bir vechle kab-

le’t-ta‘rîf ma‘lûm olması lâbüddür. Velev ki bu ma‘lûmiyet e‘amm-ı vücûh 

ile olursa da kâfîdir. Zîrâ eğer mu‘arref kable’t-ta‘rîf icmâlen ma‘lûm olma-

sa zihnin mechûl-i mutlak cânibine teveccühü lâzım gelir. Bu ise bâtıl ola-

rak kalbin mechûl-i mutlaka teveccühü müstahîldir. Zîrâ taleb ma‘nâsına 

teveccüh-i kalbde ilm şarttır. [150]

Fakat kasd ve tasavvur ma‘nâsına teveccüh-i kalb bunun hilâfında olup 

eğer bunlarda dahi ilm-i icmâlî lâzım gelse işbu ilm-i icmalî dahi kalbin 

teveccüh eylediği tasavvur olarak bunun için de diğer bir ilm-i icmâlî lâzım 

gelerek ve helümme cerran teselsül91 eder. El-hâsıl bi-vechin mâ ma‘lûm 

olmaksızın bir şeyʼi tasavvur etmek ve kalb-i teveccüh ve kasd eylemek 

mümkün olup fakat talep ma‘nâsına teveccüh-i kalb bi-vechin mâ ma‘lû-

miyyete mütevakkıfdır.

91 Sehv ve savab cetvelinde “teselsül” olarak düzeltilmiştir.
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Ve ta‘rîf mu‘arrefe matlûb olan vech-i âharla ifâde-i ilm eder. Bu sûret-

te kable’t-ta‘rîf bi-vechin mâ mu‘arrefin iştırât-ı ma‘lûmiyyetinden dolayı 

tahsîl-i hâsıl lâzım gelmesi cây-ı tevehhüm olamaz. Şöyle ki bu lüzûm-i il-

meynin ittihâdı takdîrde olup burada olan ilmeyn ise birisi icmâl ve diğeri 

tafsîl olarak mütegâyireyn oldukları cihetle lüzûm-i mezkûr mündefi‘dir.

[Tarîfin Tarîf Edilenden Daha Açık ve Daha Önce Bilenen 

Olması Şartı]

Kâle Rahimehullâh

א  כא    ؛ إذ ا א  ف و כ כ أ  ا ط  ا  و
 ، א ا  כ   ، ا א  ا ا      ، כ ا ل  ا  
א  ا  אو א  ، و  א א  ا  ا אر  א، כ ا א  أ  و 

כ  א  ا وا وح  ، כ ا א وا
[Bütün tarîflerde tarîfin, tarîf edilenden daha açık ve ondan önce biliniyor olma-

sı şarttır. Çünkü bilgiyi elde ettiren (kazandıran), elde edilen ma‘lulden önce olması 

zorunlu olan bir illettir. Tarîf edilmek istenen mâhiyetin kendisi ile tarîf yapmak 

doğru değildir. Lafzın, lafız ile tarîf edilmesi gibi. Tarîf edilmek istenen mâhiyetten 

daha kapalı bir şey ile de tarîf yapmak doğru değildir. “Ateş”i, “letâfette nefse ben-

zeyen şey” olarak tarîf etmek gibi. Hakkındaki bilgi ve cehâlette mâhiyete eşit olan 

şey ile de doğru değildir. “Ruhu”, “hissetmeyi” ve hareketi gerektiren şey” olarak 

tarîf etmek gibi.]

 Mâ sebakdan tebeyyün ettiği vechle ta‘rîf yâ hadd-i tâmm veyâ nâkıs 

olup işbu aksâm-ı erba‘ayı şâmil olan mutlakan ta‘rîf dahi ya hakîkî veyâ 

tenbîhî olarak sekiz kısma münkasim olur. Ve bu aksâmın cümlesini câmi‘ 

olan ta‘rîf dahi ta‘rîf-i hakîkî ve ismîye münkasim olarak mecmû‘-ı aksâm-ı 

ta‘rîfât on altıya bâliğ olur ve her ne kadar ba‘zı muhakkıkîn tenbîhî üzere 

ıtlâk-ı ta‘rîf mecâz olarak  hakîkat-i lügaviyye ma‘nâsına hakîkîye mukâbil 

kılındığını ihtiyar ederek işbu tenbîhîde haddiyyet ve resmiyyetin adem-i 

cereyânına kâʼil olmuşlar ise de muhakkıkîn-i sâʼire cânibinden men‘ ve 

red edilmiştir. Ve menşeʼ-i ihtilâfa dâʼir olan îzâhât-ı sâbıka tekrârdan 

müstağnîdir. İşte bu ta‘rîfâtın cümlesinde ağlât-ı lafzıyye ve ma‘neviyyeden 

ârî olmaları iştırât edilmiştir. Tâ ki hafâ veyâhûd teneffür-i tab‘ sebebiyle 

garaz sâmi‘in ifâtesini mûcib olmaya.

İmdi her bir ta‘rîfin sıhhati için bi-hasebi’l-ma‘nâ iki şart olup şart-ı ev-

vel, ta‘rîfin mu‘arrefden eclâ ve ezher olmasıdır. Zîrâ ta‘rîfden garaz mu‘ar-
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refi îzâh olup elbette mûzıhın evzahıyyeti lâbüddür. Ve celâdan murâd 

nefs-i mefhûm ve delâlette celâ olup lâkin lafzî ve tenbîhîde yalnız delâlet-

te ve hakîkî ve ismîde mefhûm ile delâletten her ikisindedir. Ve şart-ı sânî 

kable’l-mu‘arref ta‘rîfin ma‘lûm olmasıdır. Zîrâ ta‘rîf mu‘arrefi kâsib olup 

kâsib ise illet olarak illetin ma‘lûl-i müktesebi üzere takaddümü vâcibdir.

İmdi sıhhat-i ta‘rîfde işbu şarteyni i‘tibârdan nâşi nefs-i mâhiyet-i 

matlûbe ile [151] ta‘rîf sahîh olmaz. Meselâ lafzı lafz ile ta‘rîf ederek

אن) ا א     denilmek [.İnsânın telaffuz ettiği şeye lafız denir] (ا 

gayr-ı sahîhdir. Ve mâhiyet-i matlûbe-i meş‘ûrun-bihâdan ahfâ olan bir 

şey’ ile ta‘rîf etmek dahi sahîh olamaz. Meselâ nârı, “letâfette nefse şe-

bîh olan şey’dir” deyü ta‘rîf etmek bu kabîldendir. Zîrâ nefs emr-i mahsûs 

olmadığı cihetle bunu ma‘rifet mahsûs olan nârın mâhiyet-i matlûbesini 

muʼarrefinden es‘abdır. Ve kezâlik ma‘rifet ve cehâlette mu‘arrefe müsâvâtı 

olan şey’ ile ta‘rîf sahîh olmaz ve bu müsâvât celâ ve hafâda mu‘arrefin 

mâhiyet-i meş‘ûrün-bihâsına müsâvî olmakdan ibârettir. Meselâ rûhu “his 

ve hareketi mûcib olan şey’dir” deyü ta‘rîf etmek gayr-ı sahîhdir. Zîrâ ta‘rîf 

ile tasavvuru matlûb olan şey’ bedende mûcib-i hayât olan rûh olmasıyla 

bunun his ve hareketi mûcib bir emr olmasıyla tasavvuru matlûbu müfîd 

olmaz. Çünkü rûhun mûcib-i hayât olduğu ma‘lûmu olan kimesnenin 

mûcib-i his ve hareket olduğu dahi ma‘lûmu olarak aksi dahi böyledir. Bu 

cihetle ta‘rîf mu‘arrefe celâ ve hafâda müsâvî olarak bir fâʼide hâsıl olmaz.

[ Devr-i Tekaddümî ve  Devr-i Ma‘î]

Kâle Rahimehullâh

א، כ  א دورا  ور  א  א  ا  א כ اء   א  א    و 
، أو    م ا א، כ ا  ، أو  כ א ، أو  א   ا ب  ا

א   ا  א دورا  ور  אت ا  א  ا ، כ أ
[Mâhiyetten önce bilinmeyen şey ile tarîf de doğru değildir. İster babanın, 

çocuk sâhibi veya çocuğun, baba sâhibi olarak tanımlanması gibi tarîf edilmek is-

tenen mâhiyet ile berâber var olan ( devr-i ma‘î) şeylerdeki gibi mâhiyet ile berâber 

bilinsin; ilmin, cehâletin olmaması olarak tarîf edilmesi gibi mâhiyetten sonra 

bilinsin veya nefsü’l-emirde  devr-i takaddümî şeklinde mâhiyet üzerine dönen 

tarîflerindeki  gibi aslâ bilinmesin fark etmez.]

 Ve kezâlik mâhiyet-i matlûbeden mukaddem ma‘lûm olmayan şey’ ile 

ta‘rîf sahîh olmaz. Ve bu vechle ta‘rîfin mâhiyetten mukaddem ma‘lûm ol-
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maması ya mâhiyetle berâber veyâhûd mâhiyete ilmden sonra ma‘lûm olma-

sı veyâhûd aslâ ma‘lûm olmaması suver-i selâsesinde tahakkuk ederek imdi 

ister fî-nefsihî tasavvur olunamayarak mâhiyet-i matlûbe ile berâber ma‘lûm 

olsun. Nitekim  devr-i ma‘î ile mâhiyet-i matlûbe üzre devr eden şey’ ile ta‘rîf 

bu kabîldendir. Meselâ ibn üzere müştemil olan mefhûm ile ta‘rîf-i eb yâhud 

eb üzere müştemil olan şey’ ile ta‘rîf-i ibn bu vechle olarak gayr-ı sahîhdir. 

Bu makâmın vech-i lâyıkı üzere kesb-i vüzûh etmesi bir nebze devirden 

bahse tevakkuf eder. Şöyle ki devr iki kısım olup evvel,  devr-i takaddümî 

ve sânî, devr-i ma‘îdir. İmdi  devr-i takaddümî ( א   ء    ( ا

[Devr-i takaddümî, bir şeyin, o da ona dayanan başka bir şey üzerine da-

yanmasıdır.] ile ta‘rîf edilmiştir ki müfâdı bir şeyʼin kendi üzere tevakkuf 

eden şeyʼe tevakkufundan ibârettir. Ve bir şeyʼin mevkûfun aleyhi olduğu 

şey’ üzere tevakkufuna iskât vâsıtasıyla kendi nefsi üzere tevekkufu lâzım 

gelir. Bu da ya bir mertebe ile olup  devr-i musarrah tesmiye olunur. Meselâ 

şemsi kevkeb-i nehârî olmasıyla ta‘rîfden sonra nehârı şemsin tâli‘a olma-

sıyla ta‘rîf etmek devr-i musarrahdır. Veyâhûd bir kaç mertebe ile olup 

 devr-i muzmer ıtlâk olunur. Meselâ isneyni zevc-i evvel olmasıyla ta‘rîfin-

den sonra zevc mütesâviyeyne münkasim olandır ve mütesâviyân yekdiğeri 

üzere fâzıl ve zâʼid olmayan şeyʼeyndir ve şeyʼeyn isneyndir [152] denilse 

 devr-i muzmer olur.92 Ve devr-i takaddümînin cihet-i tevakkufları mütte-

hid olursa iki kısmı da mutlakan bâtıldır. Ve kısm-ı sânî olan  devr-i ma‘î 

“kevnü’ş-şeyʼi ma‘a’l-âharı” ile ta‘rîf edilmiştir ki bir şeyʼin şey’-i âhar ile 

birlikde olması ya‘nî bi-dûni şey’-i âhar müte‘akkal olamamasıdır. Şöyle ki 

ehadühümânın müfekkirede husûlü âharın dahi müfekkirede ma‘an husû-

lünü müstelzim olmasıdır. Bu da eb ve ibn emsâli mütezâyifeyn gibidir.93 

Ve bu devr muhâl olmayıp belki câ‘iz ve vâki‘ olduğu ihtiyâr edilmiş ise 

de Sadeddîn  Teftâzânî mu‘arref ile eczâ’ʼ-i ta‘rîfden biri beyninde olursa 

butlânına kâʼil olarak  Şerh-i Şemsiyye’de demiştir ki ehad-i mütezâyifey-

nin ta‘rîf-i âharda ahzı câʼiz olamaz. Zîrâ haddin kable’l-mahdûd ta‘akkulu 

92  Devr-i takaddümî mutlakan zâtında bâtıl olmakla devr-i takaddümîyi müstelzim olan ta‘rîf mutlakan 

ya‘nî gerek istilzâmı ta‘rîfin eczâsından bir şeyʼin mu‘arref üzere tevakkufu tarîkıyla olsun ve gerek bir 

şeyʼin kendisine mütevakkıf olan bir şey’-i âhar üzere tevakkufunu iş‘âr tarîkı üzere olsun bâtıldır.

(Abdülhamîd)

93 Ve işbu  devr-i ma‘î bir şeyʼin nefsi üzere takaddümünü mûcib olmayıb belki bir şeyʼin nefsiyle berâber 

olmasını mûcib olduğu cihetle zâtında bâtıl değildir. Pes ta‘rîf bu devri mutlakan müstelzim olmakla 

bâtıl olmayıp ancak eczâʼ-i ta‘rîfden bir şeyle mu‘arrefin beyninde bulunur ise bâtıl olur. Nitekim 

Sadeddin  Teftâzânî Şerh-i Şemsiyye’de demiştir ki ehad-i mütezâʼifeynin âharın ta‘rîfinde ahzı câʼiz 

olmaz. Zîrâ ehadin kable’l-mahdûd ta‘akkulu vâcib olup mütezâʼifeyn ise ma‘an müte‘akkaldir.
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vâcib olup mütezâyifeyn ise ma‘an94 müte‘akkaldir. Ve ekser muhakkıkîn 

dahi bunu ihtiyâr etmişlerdir. 

İmdi  devr-i ma‘î ile mâhiyet üzere dâʼir olan şeyʼ ile ta‘rîf ebi, ibn üzere 

veyâhûd bi’l-aks ibni, eb üzere müştemil olan şey’ ile ta‘rîf etmek gibidir. 

Meselâ ta‘rîf-i ebde “mâ lehü’l-ibnü” ve ta‘rîf-i ibnde “mâ lehü’l-eb” denilse 

ehadühümâ bi-dûni’l-âhar ta‘akkul olunamayıp ma‘an ta‘akkul olunacağı 

cihetle işbu ta‘rîfeyn sahîh olamaz. 

Musannif Hâşiye’de îzâh-ı temsîlde demişdir ki eb ile ibnden ehadü-

hümânın bi-dûni’l-âhar ta‘akkul olunamaması zîrâ eb men lehü’l-übüvve 

ve ibn men lehü’l-bünüvvettir ya‘nî mâhiyetlerinde übüvvet ve bünüvvet 

ârızları mu‘tebere olup bunlar ise mütezâyifân olarak bu sebeble ehadü-

hümâ bi-dûni’l-âhar ta‘akkul olunamaz. Ve bunların mütezâyifân olmaları 

çünkü übüvvet ( ان آ אئ ا ان     ن ا  Bir canlının, kendi] (כ

suyundan bir başka canlının yaratılması.] mefhûmundadır ki hayevânın 

mâʼ-i nutfesinden hayevân-ı âhar halk olunması haysiyyetinde olmaklı-

ğından ibârettir. Ve bünüvvet (ول ان ا אء ا ان ا     ن ا  (כ
[Diğer bir canlının önceki canlının suyundan yaratılmış olması] mefhû-

munda olup müfâdı hayevân-ı âharın hayevân-ı evvelin nutfesinden mah-

lûk olmak haysiyyetinde olmasından ibârettir. Ve işbu95 kevneynden her 

birisi nisbet-i mükerrere ya‘nî nisbet-i uhrâya kıyâs ile ma‘kûle ve iktizâ-yı 

tevellüd cihetiyle ûlâ evvele ve sâniye sânîye ârıza olarak ehad-i kevney-

nin bi-dûni’l-âhar ta‘akkulü mümkün olamaz. Zîrâ her birinin mefhûmu 

mefhûm-i âharı mutazammındır. Ve bunlardan ehadühümânın ta‘akkulü 

ta‘akkul-i âhara mütevakkıf olmayıp belki ma‘an müte‘akkallerdir. Emrey-

nin mütezâyifeyn olması dahi bundan ibârettir. [153]

Veyâhûd ta‘rîfin mâhiyet-i mu‘arrefeden mukaddem ma‘lûm olmama-

sı mâhiyet-i mezkûreden muʼahhar ma‘lûm olmasıyla olur. Meselâ ilmi 

adem-i cehl ile ta‘rîf işbu kısm-ı sânîdendir. Zîrâ cehl âlim olmak şânın-

dan olan şeyden adem-i ilm olup ve a‘dâm-ı muzâyifeyi ma‘rifet ancak 

melekâtıyla olacağından adem-i cehl ta‘rîfini ta‘akkul, ta‘akkul-i ilme mü-

tevakkıf ve ta‘akkul-i ilmden müteʼahher olmuş olur. Ve bu vechle işbu 

ta‘rîfde tevakkuf mevcûd olmasıyla tevakkufdan ârî olan ta‘rîf-i eb ve ibn’e 

muhâlifdir. Ve ta‘akkul-i ilm ve ta‘akkul-i cehle mütevakkıf olmadığı cihetle 

94 Sehv ve savab cetvelinde “ma‘an” olarak düzeltilmiştir.

95 Sehv ve savab cetvelinde “işbu” olarak düzeltilmiştir.
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tevakkuf yalnız bir cihetten olarak devrden dahi ârîdir. Hâsılı bu ta‘rîfde 

olan fesâd ilm-i bi’t-ta‘rîf mu‘arrefe ilmden müteʼahhar olmasından nâşîdir. 

Veyâhûd ta‘rîfin mu‘arrefden mukaddem ma‘lûm olmaması ta‘rîfin ne 

tasavvur-ı mâhiyetten mukaddem ve ne mu‘âvenede ba‘dehû aslâ muta-

savver ve ma‘lûm olmamasıyla olur. Nitekim mâhiyât üzere fî-nefsi’l-emr 

 devr-i takaddümî ile devr eden ta‘rîfât işbu kısm-ı sâlisdendir. Meselâ haberi 

sıdk ve kizbe muhtemel olan kelâmdır deyü ta‘rîf edip ba‘dehû sıdkı ta‘rîfde 

bir şeyden alâ mâ hüve bih haberdir denildiği sûrette ta‘rîfeyn bâtıl olur. 

Zîrâ ta‘rîf-i habere nazaran tasavvur-ı sıdkın takaddümü ve ta‘rîf-i sıdka na-

zaran tasavvur-ı sıdkın tasavvur-ı haberden teʼahhuru lâzım gelib bu hâlde 

min ciheti’t-tasavvur ta‘rîf ile mu‘arrefin takaddüm ve teʼahhurlarını mûcib 

olacak sûrette ehadühümâ âhar üzere tevakkuf ederek bunlardan hiç birinin 

ta‘akkul olunamamasını müʼeddî olur. Ta‘akkul-i ta‘rîf ise vâcibdir. Ve bu 

vechle ehadühümânın âhar üzere tevakkufu  devr-i takaddümî olarak zikri 

mürûr ettiği üzere bâtıldır. Lâkin  devr-i ma‘î96 bunun hilâfında olup devr-i 

ma‘înin istilzâm eylediği şeyʼin gâyeti bir şeyʼin ma‘a nefsihî olmaklığından 

ibâret olarak bu ise fî-nefsihî bâtıl değildir. Ve devr-i ma‘înin ta‘rîfde mûci-

b-i butlân olması tasavvur-ı ta‘rîfin vücûb-i takaddümünden neşʼet eylediği 

beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm olmuştur. Ve musannifin takyîdi vechle ta‘rîfin 

mâhiyet üzere devri nefsü’l-emrde olmasıyla murâd zu‘mda olmamasıdır. 

Zîrâ mücerred tevehhüm-i devr ile ta‘rîf bâtıl olmaz. Zîrâ tevehhüm-i devr 

vâki‘de ta‘rîf ile muʼarrefin ma‘lûm olmamasını muktezî olmayıp belki 

zu‘mda adem-i ilmi muktezîdir. Maksûd ise nefsü’l-emrde adem-i ilmdir.

[Müte’ahhirûnun Tarîfin Tarîf Edilene Sıdk (Kapsam) Cihetiyle 

Eşit Olması Şartı, Hakikatte Eksik Tanımda Ondan Daha 

Genel Olmasının ve Eksik Resmde Ondan Bir Açıdan Genel-

Özel Olmasının Caiz Oluşu]

Kâle Rahimehullâh

א  و   ، א א א،    ف  אوا  כ  ا ون   ا ط  و
א   ، א ا ا  وا   وا   ، א ا ا  ا   از  وا  وا 
א    א و אوات  א وط  אم  ، وإن ا ا ض  ا   ا

اه  א  ف   ، אل ا د ا
[Müte’ahhirûn, tarîflerde tarîfin, tarîf edilene kapsam cihetiyle eşit olmasını 

şart koştular. Ayrık, daha genel ve daha özel olanla tarîf doğru değildir.  Hakîkat 

96 Sehv ve savab cetvelinde “ma‘î” olarak düzeltilmiştir.
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ise kendileriyle tarîf maksadının hâsıl olduğu yerde, daha genelin eksik tanımda, 

daha genel ve daha özelin de eksik resimde câiz olmasıdır. Diğerlerinin aksine 

sadece tam tanımda, aklî ihtimal ile bâtıl oluncaya kadar, kapsam ve mefhûm 

cihetiyle eşitlik şarttır.]

 Müteʼahhirûn-ı ehl-i fenn ta‘rîfâtın cümlesi için bir şart-ı sâlis iltizâm 

etmişlerdir ki bu da ta‘rîfin mu‘arrefe min ciheti’s-sıdk müsâvâtıdır. Ve 

bu vechle sıdk ve haml cihetinden iştırât-ı müsâvâta her bir ta‘rîfin mâ-

ni‘ [154] ve câmi‘ ve ibâretin uhrâ muttarid ve mün‘akis olması lâzım 

gelir. Şöyle ki işbu iştırât-ı müsâvâtın îcâbı üzere cânib-i ta‘rîfden meselâ

( د  כ ع   Müfred bir ma‘nâ için vaz edilmiş lafızların] (כ  

tamamı kelimedir.] ya‘nî “ma‘nâ-yı müfrede mevzû‘ olan her bir lafz keli-

medir” denilmek sûretiyle hükm-i küllî sâdık olduğu hînde ta‘rîf muttarid 

olarak ondan hükm tahallüf etmez ve ağyârdan mâni‘ olarak mahdûddan 

hâric bir şey’ ta‘rîfde dâhil olmaz. Ve cânib-i mu‘arrefden meselâ כ כ) 
د) ع    [Bütün kelimeler bir ma‘nâya delâlet etmesi için konu-

lan lafızdır.] ya‘nî “her bir kelime ma‘nâ-yı müfrede mevzû‘ olan lafızdır” 

denilmek tarîkıyla hükm-i küllînin sıdkı hînde işbu aks-i küllî ile ta‘rîf 

mün‘akis olarak cemî‘ efrâd-ı mahdûdu câmi‘ olur.

İmdi bu vechle gerek haddeyn ve gerek resmeynde inde’l-müteʼahhırîn 

sıdkda iştırât-ı müsâvâttan nâşî mu‘arrefe mübâyin ve mu‘arrefden e‘amm 

veyâ ehass olan şey’ ile ta‘rîf sahîh olmaz. Ve müteʼahhırîni bu şartı iltizâ-

ma mecbûr eden şu sebebdir ki ta‘rîfden maksûd yâ hakîkat-i mu‘arrefin 

tasavvuru veyâhûd cemî‘ mâ ‘adâsından imtiyâzı olup bunları ifâde edecek 

şey’ ise ancak mu‘arrefe müsâvî olan ta‘rîfdir. Binâʼenaleyh mu‘arrefe mü-

bâyin olan şeyʼin aslâ ta‘rîfe salâhiyyeti olmayıp e‘amm dahi ağyârdan mû-

cib-i temyîz olmadığı ve ehass dahi cemî‘ efrâd-ı mu‘arrefin temyîzinden 

kâsır olduğu cihetle bunlar ile dahi ta‘rîf sahîh olamaz.

Lâkin hak olan ta‘rîfden garaz ve maksûd olacak şeyʼin hâsıl olacağı 

mevzı‘larda hadd-i nâkısda e‘amm ve resm-i nâkısda e‘amm ve ehassın 

cevâzıdır. Zîrâ ta‘rîfden garaz müteʼahhırînin zikr eyledikleri gibi yal-

nız mu‘arrefin hakîkatini tasavvur veyâhûd cemî‘ mâ ‘adâsından temyîze 

münhasır olmayıp belki ba‘zen vâki‘ olur ki ta‘rîfden garaz efrâd-ı me-

bhûsün-anhâsını beyân veyâhûd inde’l-muhâtab müştebih olduğu şey-

den temyîz olur. Görülmezmi ki meselâ şekl-i müselles inde’l-muhâtab 

dâʼireye müştebih olarak dâʼireden temyîzi murâd olunduğu hînde 



BİRİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi232

( כ   ya‘nî müselles dal‘ı olan şekildir [.Bu çokgen bir şekildir] (ا 

denilse her ne kadar sâʼir zî dal‘ olan eşkâlden e‘amm olsa da bu vechle 

dâʼireden imtiyâzını mûcib olacak vechün mâ ile tasavvurunu ifâde eyler.97

Ve yine hak olan yalnız hadd-i tâmmın gerek sıdk ve haml ve gerek 

mefhûm cihetlerinden mua‘rrefe müsâvî olmasıyla meşrûtıyyetidir. Zîrâ 

hadd-i tâmm mu‘arrefin künhüne mûsıl olmasıyla bi-hasebi’l-mefhûm 

mahdûda müsâvî olup ve cemî‘ ağyârdan mümeyyiz olduğu cihetle bi-ha-

sebi’s-sıdk dahi mahdûda müsâvidir. İmdi hadd ile mahdûd beyninde 

bi-hasebi’s-sıdk aslâ fark olmayıp mısdâkları beyninde dahi fark yoktur. 

Çünkü haddin [155] mısdâkı mefhûm-i tafsîlînin ve mahdûdun mısdâ-

kı mefhûm-i icmâlînin sâdık oldukları şey’dir. Hâsılı mefhûmeyn ve mıs-

dâkayn beyninde i‘tibâr-i tesâvî biri icmâl ve diğeri tafsîl olmak cihetiyle 

olup ve eğer icmâl ve tafsîle i‘tibâr edilmese beynlerinde ittihâd tahakkuk 

eder. Bu sûrette ta‘rîf ile mu‘arref beyninde icmâl ve tafsîli i‘tibâr hasebiy-

le tesâvî ve adem-i i‘tibâr ile ittihâd tahakkuk etmek üzere eczâ’-i hadd-i 

tâmm künh ile tasavvur olunmak iktizâ eder. Ve ammâ hadd-i tâmmın 

gayrısı mu‘arrefin künh ve hakîkatine mûsıl olmadıkları cihetle bi-hase-

bi’l-mefhûm mu‘arrefe müsâvî olmayıp fakat cemî‘ ağyardan mümeyyiz 

olmalarını iltizâm etmek cihetinden inde’l- müteʼahhırîn bi-hasebi’s-sıdk 

müsâvâtları i‘tibâr edilmiştir.

Ve hadd-i tâmm bu vechle sıdkan ve mefhûmen müsâvât ile meşrût 

olmasından dolayı müsâvâtı nakz edecek bir şeyʼin hâricde vâki‘ ve müte-

hakkık olmayarak mücerred ihtimâl-ı aklî ile vücudu hadd-i tâmmı iptâl 

eder. Çünkü mefhûmda müsâvât aklın mücerred mefhûmuna nazaran te-

cvîzine mübtenî olduğu beyân-ı sâbıkdan ma‘lûmdur. Ve bu vechle hadd-i 

tâmmın mücerred ihtimâl-i aklî ile butlânını îzâhda musannif Hâşiye’sinde 

demiştir ki meselâ insânı hadd-i tâmm ile tahdîd etmek murâd eyleyüb 

de innehü’l-cismü’n-nâtıku demiş ve bu ta‘rîfi hadd-i tâmm add eylemiş 

olsak bu ta‘rîf bâtıldır. Zîrâ cism-i nâtık gayr-ı nâmî veyâ gayr-ı hassâs üze-

re sâdık olup bu ise insân değildir. Zîrâ mefhûm-i insânda cism ve nâtık 

97 Bu makâmda ba‘z-ı müdakkıkîn buyurmuşlardır ki kütüb-i kavimden mefhûm olan bir şeyʼin beyâ-

nından garaz ba‘zı mâ ‘adâdan temyîz olduğu sûrette e‘amm-ı mutlak ile beyân etmek ve garaz ba‘zı 

efrâdını temyîz olduğu sûrette ehass-ı mutlak ile beyân etmekde aslâ nizâ‘ olmadığını ba‘zı efâzıl tasrîh 

eylemiştir. Pes ferîkayn beyninde olan nizâ‘ mücerred tesmiyede olduğu derece-i yakîne resîde olmuş-

tur. Şöyle ki muhakkıkîn-ı mütekaddimîn beyânât-ı mezkûreye ta‘rîf tesmiye edegelüb müteʼahhırûn 

ve ba‘z-ı mütekaddimîn ise alâ vechi’l-hakîka ta‘rîf tesmiye etmeyerek levâhık-ı ta‘rîf tesmiye etmişler-

dir. Ve bunlara ta‘rîf ıtlâkını mecâza haml eylemişler. (Abdülhamîd)
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ile berâber nâmî ve hassâs dahi mu‘teberdir. Öyle olunca her bir insân 

cism-i nâtık olup her bir cism-i nâtık insân değildir. Bu sûrette hadd-i 

mezkûr mahdûddan e‘amm olup tahdîd bi’l-e‘amm ise bâtıldır deyü îrâd 

olunur. Ma‘a ennehû nâtık-ı gayr-ı nâmî veyâ gayr-ı hassâs olarak bir cis-

min hâricde vücûdu gayr-ı vâkı‘ olup mücerred ihtimal-i aklîdir. Ve bu 

suʼalden saded-i cevâbda böyle bir cismin vücudu mücerred ihtimâl-i aklî 

ve belki muhâl olup ta‘rîf ise ancak emr-i muhakkak ile muhtel olur denil-

mek mefhûmda iştırât-ı müsâvâtından nâşî medâr-ı indifâ‘ olamayıp bel-

ki bu cevâb ile su’âl-i mezkûr hadd-i tâmmın gayrısından mündefa‘ olur. 

Zîrâ hadd-i tâmmın mâ ‘adâsı hadd-i tâmmın hilâfında olarak bunlarda 

mefhûmda müsâvât gayr-ı mu‘teberdir.98

[Müte’ahhirûnun Ta‘rifde Cinsin Fasıldan Önce Olmasını Şart 

Koşmaları]

Kâle Rahimehullâh

و  ا  ط ا כ  ا   ، א  ا  ا ا  أ  و

[Yine tam tanımda cinsin, fasıldan önce olmasını şart koştular. Fakat bazıları-

na göre bu, daha uygun olmanın şartıdır, sıhhat şartı değildir.]

 Ve yine hadd-i tâmmda eczâ’sından cins-i karîbin fasl-ı karîb üzere 

takdîmini şart eylediler. Bu sûrette hadd-i insânda el-hayevânü’n-nâtıku 

denilip en-nâtıku’l-hayevânü denilmez. [156]

Lâkin bu vechle takdîm-i cinsin iştırâtı inde’l-ba‘z şart-ı evleviyyet olup 

şart-ı sıhhati değildir. Şöyle ki ta‘akkul-i nâtık ta‘akkul-i hayevâna müte-

vakkıf olmasıyla bir şeyʼi min ciheti’t-ta‘akkul mevkufün-aleyhi üzere tak-

dîm ile mevkûfün-aleyhini teʼhîr etmek nâkısa-i ta‘rîfi mûcib olacağına 

iştırât-ı takdîmi binâ edenler bunu haddin şart-ı sıhhati add eylemişlerdir. 

Ve inde’l-akl eʼamm ezher olmasıyla takdîm-i e‘amm evlâ ve ehass e‘ammı 

muhassıs olarak kayd-ı e‘amm olduğu cihetle teʼhîr-i ehass enseb ve ahrâ ol-

masına nazar edenler takdîmin şart-ı evleviyyet olmasını ihtiyâr etmişlerdir. 

Ve bu iştırâttan nâşî insân için en-nâtıku’l-hayevânü ta‘rîfi  hadd-i nâkıs add 

ve i‘tibâr edilmişdir. Ancak tahkîk-i muhakkıkîn üzere her iki sûret hadd-i 

98 Ba‘de-zâ tahkîk-i mezkûre musannif  Hâşiye-i Şerh-i Celâl’de tefrî‘ ederek buyurmuşlardır ki bu 

makâmdan muttazıh oldu ki ta‘rîf mâhiyet-i mutlaka için olmak ancak hadd-i tâmmda vâcib olup 

gayrıda vâcib değildir. Bu cihetle kavmi görürsün ki ba‘z-ı mahalde bu ta‘rîf efrâd-ı muhıkka içindir. 

Ve ba‘zı mahalde bu ta‘rîf efrâd-ı meşhûre içindir derler. Halbuki ta‘rîf mâhiyet-i mutlaka için olmak 

ile efrâd için olmak beyninde tenâfî bedîhîdir. Fahfaz hâzâ. ( Abdülhamîd)
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tâmmdır. Zîrâ hadd-i tâmm mûsıl-ı99 künh olmakdan ibâret olup ve cins ile 

fasl her ne sûretle mülteʼim olurlar ise olsunlar zât için bunların gayrı cüz’ 

olmadığı cihetle künh-i zâtı ifâde ederler. Şeyhʼden menkûl olan da budur. 

Kâle Rahimehullâh

و  ة،  א ك     ا أو  אز  ا אل  ا از   ا כ  ا و  
ود  ه  ا א  أ ا   א ا אء  כ ا

[Yine bütün tarîflerde, açık karîne olmadıkça  Mecâz ve müşterek lafızlardan 

ve tanımda alınması gerekenlerdense iltizâmî delâlet ile iktifa etmekten uzak 

durmak gerekir.]

Ve aksâm-ı ta‘rîfâtın cümlesinde karîne-i zâhire olmaksızın mecâz veyâhûd 
müşterek olan elfâzı isti‘mâlden ihtirâz edilmesi istihsânen vâcibdir. Bu sûrette 
ta‘rîf-i insânda “esedün nâtıkun” veyâhûd “‘aynün nâtıkun” denilmek istih-
sânen câʼiz olamaz. Karîne-i zâhireden murâd ma‘nâ-yı murâdı ta‘yîn edecek 
karînedir. Şu kadar ki eğer lafz-ı müşterekde ma‘ânîʼ-i muhtemelesinin cümle-
sini irâde etmek câʼiz olursa min gayrı karînetin isti‘mâli taht-ı mesâğda olup 

nitekim ta‘rîfât-ı fünûnda ahz-ı ilm ve ta‘rîf-i kaziyyede ma‘kûl ve melfûz bey-
ninde müşterek olan kavli isti‘mâl bu kabîldendir. Şöyle ki kavl ister ma‘kûl 
ve ister melfûz ma‘nâsına haml olunsun ta‘rîfe kat‘ân mûris-i halel olmayıp 
cümlesini irâde etmek sahîhdir. Zîrâ kaziyye lafızda ve ma‘nâda mu‘teberdir.

Ve kezâlik hudûdda ahz ve îrâdı vâcib olan kuyûddan delâlet-i iltizâmiyye 
ile iktifâdan dahi ihtirâz eylemek vâcibdir. Meselâ ta‘rîf-i kelimede “lafzün 
mevzû‘un” denilip mevzû‘dan ma‘nâya delâlet murâd olunarak işbu delâlet-i 
iltizâmiyye ile iktifâdan için “li-ma‘nen” kaydı terk olunsa istihsânen gayr-ı 
câʼizdir. Musannifin bu şartı hudûda tahsîs eylemesi rüsûmda delâlet-i il-
tizâmiyye ile iktifâ lâ-beʼs olduğuna işârettir.100 Ve bundan vücûb-i ihtirâz 
şu cihettendir ki hudûdda ahz ve îrâdı vâcib olan şeyler vâcibü’l-iltifât olup 
medlûl-i iltizâmî ise ba‘zen mültefetün-ileyh olmaz ve meşhûr olduğu üzere 
hudûdda meʼhûze olan her bir kaydın muhtereze olmasını iştırât ile [157] 
bu şart ittihâz edilmese kayd-ı meʼhûzün müstedrek olmasını mûcib olaca-
ğını iddi‘â etmek kat‘iyyen bâtıl olarak eʼimmenin ta‘rîfâtta füsûl ve havâss-ı 
mütesâviyeyi îrâd eyledikleri ma‘lûmdur. Şu kadar ki kayd-ı mezkûrda101 
fâʼide bulunmazsa müstedrek olacağı bî-iştibâhdır.

99 Sehv ve savab cetvelinde “mûsıl” olarak düzeltilmiştir.

100 Pes bu makâmda mukarrer olan mezâhib-i erba‘adan muhtâr-ı musannif mezheb-i sânî olduğu derkâr-

dır ki mezheb-i evvel delâlet-i iltizâmiyye mutlak ta‘rîfâtta mehcûr olmasıdır. Mezheb-i sânî mutlakan 

hadde, mezheb-i sâlis mutlakan tâmmda, mezheb-i râbi‘ hadd-i tâmmda mehcûre olmasıdır.

101 Sehv ve savab cetvelinde “mezkûrda” olarak düzeltilmiştir.
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Kâle Rahimehullâh 

ء وا  אم  د ا ا ، و  א م  אئ إ  כ  ا و 
[Basît mâhiyetlerin, sadece eksik resimlerle tarîf edilmesi mümkündür. Bir şe-

yin birden fazla tam tanımı olamaz.]

 Ve cevher gibi basâʼitı ta‘rîf ancak rüsûm-i nâkısa ile mümkün olabilib 

haddeyn ve resm-i tâmm ile ta‘rîf olunamaz. Zîrâ bunlar ile mâhiyyât-ı 

basîtanın imkân-ı ta‘rîfi basâʼitın terekkübüne mütevakkıf olup bu ise hul-

fdür. Hâsılı makûlât-ı aşereden cevher ve keyf ve kem ve emsâli ecnâs-ı âli-

yenin ecnâs ve füsûlden terekkübü câʼiz olmayıp ve illâ ecnâs-ı âliye olma-

ması lâzım gelir. Hafî olmasın ki bir mâhiyet için hayevân-ı nâtık gibi cüz’ 

olursa mürekkeb ve illâ basîttir ve işbu mâhiyet-i mürekkebe ve basîtadan 

ba‘zısı mâhiyet-i uhrâ için cüz’ olup ba‘zısı olmaz. Meselâ; hayevân, insân 

için cüz’ olup insân, âhar bir mâhiyet için cüz’ değildir. Kezâlik basîtten 

cevher cism için cüz’ olup vâcib hiçbir mâhiyet için cüz’ değildir.

İmdi mâhiyet-i mürekkebeden âhar için cüz’ olanlar gayrısını haddeyn 

ile ta‘rîf ederek kendileri de hadd-i tâmm ve nâkıs ile mahdûd olurlar. Ve 

bu kısm mürekkeb hayevân gibi nev‘-i mutavassıt emsâli olarak terekkü-

bünden nâşî kâbil-i tahdîd olduğu gibi mâhiyet-i uhrâ dahi kendiyle mü-

rekkeb olmasıyla âharını dahi tahdîde sâlihdir. Ve âhar için cüz’ olmayanlar 

gayrısını tahdîd edemeyib fakat her iki hadd ile mahdûd olurlar ve gayrısı-

nı terkîbe sâlih olmayan mâhiyet-i mürekkebe insân gibi  nev‘-i sâfil emsâli 

olup terekkübünden nâşî tahdîdi kâbil ve gayrısını terkîb edememesiyle 

diğerini tahdîde gayr-ı sâlihdir. Ve mâhiyât-ı basîta kat‘â tahdîd olunamaz. 

Zîrâ bir mâhiyetin tahdîdi o mâhiyet için fasl mevcûd olmasına mütevakkıf 

olup faslı olan mâhiyet ise basîta olamaz ve basîtdan âhar için cüz’ olanlar 

gayrısını tahdîde sâlih olur ve kendisinden mâhiyet-i uhrâ mürekkeb olan 

basîtdan murâd inde’t-tahlîl mürekkebin kendine müntehî olduğu basîttir 

ki cevher gibi cins bu kabîldendir. Meselâ cevher cüzʼ-i cism olarak cism 

cevher ile tahdîd olunur. Ve âhar için cüz’ olmayanlar âharını dahi tahdîd 

edemezler. Meselâ; vâcib hiçbir şeyʼin cüzʼü olmayıp bir şeyʼi tahdîd et-

mez hâsılı mâhiyât-ı mürekkebe haddeyn ile ta‘rîf olunup mâhiyat-ı basîta 

besâtatı sebebiyle haddeyn ile ta‘rîf olunamaz. Ve mürekkeb ve basîtdan 

her ikisi âhar için cüz’ olursa gayrısını tahdîde sâlih olup ve illâ hiçbir şeyʼi 
tahdîde sâlih olmaz. Resm-i tâmm dahi  cins-i karîb ile hâssadan mürek-
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keb olmasıyla ancak mâhiyet-i mürekkebeyi ta‘rîf edebilib basîti bununla 

[158] ta‘rîf mümkün olamaz. Ve ammâ  resm-i nâkıs basît ve mürekkebi 

ta‘rîfe sâlihdir. Zîrâ  resm-i nâkıs cümlesi hakîkat-i vâhideye muhtassa olan 

arazıyyâttan mürekkeb olmasıyla mürekkebâta muhtas değildir.

Ve şey’-i vâhid için ta‘addüd-i hadd-i tâmm câʼiz olmayıp bir mâhiye-

tin ancak bir hadd-i tâmmı olur.

Ve illâ haddeynden hiç birisi veyâhûd birisi cemî‘ zâtiyât olmamak 

lâzım gelir. Halbuki hadd-i tâmm cemî‘ zâtiyât ile olmak lâzım geleceği 

beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm olmuştur. El-hâsıl bir mâhiyeti iki hadd-i tâmm 

ile ta‘rîf etmek murâd olunsa hadd-i sânînin terkîbi hadd-i evvelden hâric 

bulunan zâtînin vücûduna muhtâc olmasıyla bu sûrette ehad-i haddeynin 

cüzʼü olmak lâzım gelen zâtî hadd-i âhardan hâric olarak ikisi de mâhiye-

tin cemî‘ eczâ’sını câmi‘ olamayıp hadd-i tâmm olamazlar. Ve eğer ehad-i 

haddeyn cemî‘ zâtiyâtı câmi‘ ve âharı gayr-ı câmi‘ olursa yalnız câmi‘-i 

zâtiyât olan hadd-i tâmm olmuş olur.

Kâle Rahimehullâh

כ   ا إ  כ  ا אم  ا ن  ة؛  כ د  و  ئ  و  ئ   ا و  
א  אرج ،כ ا  כ   و כ    ا ، وإن أ ئ  ا

د  ا ا

[Pek çok kayıtla birlikte olsa bile cüz’înin, cüz’î bir şekilde tarîfi de mümkün 

değildir. Çünkü küllînin küllîye birleştirilmesi cüz’î sonucunu vermez. Cüz’î-

nin hariç cihetiyle kendisine münhasır küllî üzerine tarîfi mümkündür. Allah 

Teâlâ’nın, Vacibu’l-Vücud olarak tarîf edilmesi gibi.]

 Ve cüzʼeynin velev ki kuyûd-i kesîre inzimamıyla olursa da vech-i cüz’î 

üzere ta‘rîfi mümkün olmaz, hâsılı bizim için idrâkât-ı cüzʼiyyede ihsâsdan 

başka tarîk bulunmaz. Zîrâ her bir cüzʼi âharına mübâyin olmasıyla bir 

cüzʼî cüz’î-i âharı ta‘rîf edemeyip bu hâlde küllî ile ta‘rîf edilmesi iktizâ 

eder küllî ise velev kuyûd-i kesîre ile olsa da cüzʼî için sûret-i cüzʼiyyeyi 

müfîd olamaz. Çünkü küllînin küllîye inzımâmı cüzʼiyyeti müfîd değildir.

Musannif Hâşiye’sinde demiştir ki ehl-i fennin “ta‘rîf ancak mâhiyet 

için olup binâʼenaleyh lâm-ı cins ile mahallî olur ve ta‘rîf efrâd için olma-

yıp bu sebebden nâşî külliyyet ve cüzʼiyyetle musavver olmaz” dedikleri 

kelâm bu makâmdan kesb-i ittizâh eyler. Şu cihetle ki küllînin küllîye in-
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zımâmı ferd için cüzʼiyyeti müfîd olmadığı takdîrde mefhûm-i ta‘rîf ferd-i 

muarrefe müsâvî olmayıp ta‘rîf-i sahîh ise inde’l-müteʼahhırîn mu‘arrefe 

müsâvî olandır. Bu cihetle inde’l-müteʼahhırîn ferdi ta‘rîf sahîh olmaz. İş-

te bu beyân ile ta‘rîfi mâhiyete hasr ile ferd için değildir deyü kavilleri 

müttezah olur. Lâkin bir su’âl vârid olur ki inde’l-müteʼahhırîn medâr-ı 

ta‘rîf-i sahîh sıdkda müsâvat üzerine olup mefhûmen müsâvât mu‘teber 

olmadığı cihetle hâricde ferdine münhasır olan küllînin o ferd için ta‘rîf ol-

ması niçin câʼiz olamaz. İmdi hak olan hadd-i tâmmda mefhûmen vücûb-i 

müsâvâtından nâşi cüzʼî-i hakîkînin hadd-i tâmm ile ta‘rîfi kâbil olamayıp 

hadd-i tâmmın gayrısıyla cevâz-ı ta‘rîfdir. Husûsiyle ta‘rîf-i bi’l-eʼamma 

kâʼil olan mütekaddimîn [159] mezhebi üzere cevâzı gayr-ı hafîdir. Ve bu 

sebebden için cüzʼînin bi-hasebi’l-hâric ya‘nî fî-nefsi’l-emr kendide mün-

hasır olan vech-i küllî üzere ta‘rîfi mümkün olduğunu ıtyân ile  Cenâb-ı 

Bârî tekaddese zâtühûnün vâcibü’l-vücûd mefhûmuyla ta‘rîfini ma‘raz-ı 

temsîlde îrâd eylemiştir. Zîrâ bu mefhûm-i şerîf zihinde efrâd-ı kesîre üzere 

sâdık olabilen küllî olup lâkin bi-hasebi’l-hâric ve fî-nefsi’l-emr  Cenâb-ı 

Bârî-yi te‘âlâya münhasırdır. Hâsılı musannif bu kelâmıyla cüzʼînin ta‘rîf-i 

bi’l-e‘ammı tecvîz eden mütekaddimîn mezhebi üzere hadd-i tâmmın gay-

rı ta‘rîfat ile vech-i küllî üzere cevâz-ı ta‘rîfinden fazla ta‘rîf-i bi’l-e‘ammı 

mucîz olmayan müteʼahhırîn mezhebi üzere dahi vech-i küllî-i münhasır 

üzere ta‘rîfinin adem-i imtinâ‘ına işâret eylemiştir.

ح  ئ   رات  א   ا אت  و  א אت ا כ ود ا ا أ 
אت     ة   ا כ ائ ا ة وا אئ ا א  ا אدى وا ا
א ا ا  א  ة   ا א وا א  وا א و ا אر א   ا

אوز ا وا  م أ  ا ائ ا  כ  א ا و آ وا
א ول و  ا  ا ا

[İşte bu, Allahu Teâlâ’nın yardım ve tevfîki ile  tasavvurât kısmındaki tam keli-

melerin tanımlarının sonudur. Tasdîkât kısmındaki ilke ve maksatların bol incelik 

ve çok fayda ile açıklanmasının kolaylaştırılmasını Allah’tan istiyoruz. Açıklayıcı 

söz olarak tamamlamaya ve kolay anlaşılır şekilde güzel düzenlemeye muvaffak 

kıldığı için Allah’a hamd olsun. Fasih konuşmanın zirvesine ulaşmış elçisi ile ilim-

lerin gizliliklerini keşfetmede açıklama ve îzah etme meydanlarının son noktasına 

ulaşmış âline ve ashâbına salât olsun. 

İlk cildin sonu. Ardından ikinci cilt gelecek.]





[İKİNCİ CİLT]

[1] (el-Cildü’s-Sânî min Mîzâni’l-Burhân)

[2]  Mîzânü’l-Burhân

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Vahdâniyyet ve samedâniyyesine kâtıbe-ı külliyyât ve cüzʼiyyât-ı 

kâʼinât hucec ve berâhîn-i vâzıhât olan Cenâb-ı Rabb-ı müste‘âna hezârân 

hamd ü tahiyyât ve rahmet-i âlemîn olan fahr-i mürselîn ve âl ve ashâb-ı 

güzîne salâvât-ı mütevâsılât ile bast-ı levâzım-ı teşekkürât olunur ki işbu 

şerh-i latîf-i azbü’l-beyân ya‘nî Mîzânü’l-burhân’ın hâvi-i hudûd ve rüsûm 

mebâhis-i  tasavvurât olan cild-i evveli bi-avnihî ve teshîlihî Te‘âlâ hadd-i 

hitâma resîde olarak kalem-i şebdîz bu zemînden kat‘-ı şikâl-i makâl edip 

meşâri‘-i tasdîkâta vaz‘-ı kadem-i şürû‘ ve teveccüh ile ibrâz-ı eşkâl ma‘â-

rif-perdâzî için gubâr-engîz-i âfâk-ı delâʼil ve berâhîn ve istid‘â-yı teyessür 

hüsn-i hitâmıyla dergâh-ı hazret-i müsehhilü’s-si‘âbdan müsta‘în olmuştur. 

( [Başarı Allahtan] (و ا
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[ÜÇÜNCÜ BÂB: ÖNERMELER VE HÜKÜMLERİ]

Kâle’l-musannifu Rahimehullâhü Te‘âlâ102

א  כא א وأ א א  ا אب ا ا
[Üçüncü bâb: Önerme ve ahkâmı hakkındadır.] 

Cenâb-ı müʼellif mebâhis-i kavl-i şârihden kat‘-ı rişte-i beyân ile mebâ-

dî ve makâsıd-ı kıyâs ve hücceti saded-i ityânda ebhâs-ı gâmiza-i hüccetin103 

teyessür-i ma‘rifet ve inhilâli  eczâ’-i akîse olan kaziyyeler ile ahkâmına kes-

b-i vukûf ve ıttılâ‘a mütevakkıf olduğundan îrâd-ı mebâdî için işbu bâb-ı 

sâlisi vaz‘ ederek füsûl-ı tis‘a üzere tertîb eylemiştir. Çünkü fenn-i man-

tıkdan maksad-ı aksâ ve matlab-ı a‘lâ mebhas-ı kıyâs olup kıyâs istihsâl-i 

metâlib-i tasdîkıyyede umde ve mebhas-ı kıyâsa şürû‘dan mukaddem ec-

zâ’-i kıyâs olan tarafeyniyle tarafeyni beyninde olan nisbet ya‘nî keyfiyyet-i 

irtibâttan ve tenâkuz ve ukûs emsâli ahkâmıyla ta‘rîfat ve taksîmâtından 

îzâhât-ı kâfîye i‘tâsı ehemmiyet-i vâzıha tahtındadır. 

Fasl-ı evvel kaziyyenin beyân-ı hakîkatiyle hamliyye ve şartıyyeye sû-

ret-i inkısâmında ve fasl-ı sânî hamliyyenin şahsiyye ve tabî‘ıyye ve mü-

hmele ve mahsûreye taksîminde ve fasl-ı sâlis [3] hamliyyenin aksâm-ı 

hâriciyye ve hakîkiyye ve zihniyyesinde ve râbi‘ udûl ve tahsîlde ve hâmis 

bahs-i gâmiz müveccehâtta ve fasl-ı sâdis şartıyyâtta ve sâbi‘ tenâkuzda ve 

sâmin  aks-i müstevî ve tâsi‘ aks-i nakîzdadır. Çünkü hamliyyelerde hükm 

bi-hasebi’l-efrâd ve şartıyyelerde bi-hasebi’l-ezman ve’l-ahvâl olarak bunla-

rın birbirinden tefrîki lâzım geleceği gibi hükmlerin külliyyet ve cüzʼiyye-

tini ve ünvân veyâhûd tahtında olan efrâd üzere olması ve küll ve ba‘z gibi 

kiminin zikr olunup olunmaması emsâli hükmce mûcib-i tağayyürât olan 

esbâbdan nâşî bunların dahi taksîmâtı ve hükmün efrâd-ı muhakkaka veyâ 

mefrûza-i hâriciyye veyâ zihniyye üzere icrâsı ve harf-i selbin mahmûl-

den cüz’ olarak ma‘dûl veyâhûd cüz’ olmayarak muhassal olması ve ba‘zı 

hükmlerin zarûrî ve dâʼimî ve muvakkat olmak gibi ehad-i müveccehât ile 

mukayyed ve ba‘zıları mutlak bulunması ve kaziyyelerin aks104 ve nakîzları 

ta‘yîn-i sıhhat ve fesâdlarında mîzânı hükmünde add edilmesi hasebiyle bu 

cihetlerle dahi bi’t-tefrîk serd-i îzâhâtı taht-ı ihtiyâcta görülmüştür.

102 Metinde “Rahimehû Lillâhi Te‘âlâ” şeklindedir.

103 Sehv ve savâb cetvelinde “hüccetin” olarak düzeltilmiştir.

104 Sehv ve savâb cetvelinde “aks” olarak düzeltilmiştir.
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“Kazâyâ” cem‘-i kaziyye olup kaziyye fa‘île bi-ma‘nâ mef‘ûle olarak mak-

ziyyun-fîhâ veyâhûd fâ‘ile olarak isnâd-ı mecâzî üzere kâziyye demektir. 

Ve kazâyâ vezni bi‘tibâri’l-asl fe‘âyil olup aslı yâʼeyn ile kazâyîdir. Ba‘dehû 

yâ-i evveli sahâʼif ve resâʼil emsâlinde olan kıyâsa binâʼen hemzeye tebdîl 

olunarak tahfîf ve sâniyenin elife kalb edilmesine tevassul için meftûh kı-

lındıkdan sonra saniye elife kalb edilmiştir. Ve hemze elifeyn105 beyninde 

vukû‘undan için “yâ”ya kalb olunarak bu vechle a‘mâl-i erba‘adan sonra 

kazâyâ olmuştur. Kaziyye hükm ma‘nâsına kazâdan olup sebeb-i tesmiye 

hükmü mutazammın olmasıdır.106 Şöyle ki; hükm kaziyyeden cüz’ olarak 

kaziyye hükmü müştemildir.

[Kaziyyenin Melfûza ve Ma‘kûleye Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh 

، و  ا אכ  ا ، و ا ا ا א    ا כא وا إ

[Fasıl: Önerme, tarîf ve delil gibi ya lafzîdir -ki lafzî önerme, vâkıayı hikâye 

eden haberi cümledir. Bunun açıklaması daha önce geçti.-]

 Bâb-ı sâlisden işbu fasl-ı evvelde hakîkat-i kaziyye neden ibâret olduğu 

ve hamliyye ve şartıyyeye sûret-i taksîmi mübeyyendir. Istılâh-ı ehl-i fende 

kaziyye iki ma‘nâda müsta‘mel olduğundan ibtidâ’en bu vechle isti‘mâlini 

beyân ile ba‘dehû ma‘neyeyne şâmil olacak sûrette ta‘rîf eylemiştir. Şöyle 

ki; kaziyye ta‘rîf ve delîl lafızlarında dahi cârî olduğu üzere yâ melfûza-

dır ya‘nî ba‘zen kaziyye denilip  kaziyye-i melfûza murâd olunur. Kaziy-

ye-i melfûzadan maksûd ( אئ  emsâli vâki‘den hikâye [.Zeyd ayaktadır] (ز 

eden cümle-i haberiyye olup bunun beyân ve îzâhâtı bahs-i elfâzda sebk 

eylemesiyle tekrar ve i‘âdeden müstağnîdir.

Kâle Rahimehullâh 

ا   ا  א  ا وا  و  م   כ ا ا   א  א   ، א  وإ
א ع ا و و و

[Ya da aklîdir ki aklî önerme; önermenin, mahkûmün-bih, mahkûmün-aleyh 

ve nispetin vâki‘ olması veya olmaması demek olan tam haberî nispetten oluşan 

ma‘nâsıdır.]

105 Sehv ve savâb cetvelinde “hemze elifeyn” olarak düzeltilmiştir.

106 Sehv ve savâb cetvelinde “olmasıdır” olarak düzeltilmiştir.
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 Veyâhûd kaziyye ma‘kûledir ya‘nî ba‘zen dahi [4] kaziyye ile  kaziyye-i 

ma‘kûle murâd olunur. Kaziyye-i ma‘kûle mesbûku’l-beyân107 kaziyye-i 

melfûzanın ma‘nâsı olup mahkûmün-aleyh ve mahkûmün-bih ve nisbet-i 

tâmme-i haberiyyeden müʼelleftir. Çünkü kaziyye hükmsüz olmaz. Zîrâ 

sıdk ve kizbe muhtemel olan hükmdür. Ve hükm için üzerine hükmedile-

cek bir şey’ ile kendiyle hükm olunacak diğer bir şeyʼin vücûdu lâbüddür. 

Bu sûrette mahkûmün-aleyh ile mahkûmün-bih kaziyyenin mâddesi ve 

bunlardan birini âharına rabt eden hükm dahi kaziyyenin sûreti menzile-

sindedir. Ve mezheb-i muhtârda nisbet-i tâmme-i haberiyye nisbet-i takyî-

diyyenin nefsü’l-emrde vâki‘ olup olmadığını müfîddir ki evvelden vukû‘-ı 

nisbet ve sânîden lâ-vukû‘-ı nisbetle ta‘bîr olunur. Meselâ “Zeyd kâʼimdir.” 

kavlimiz kaziyye olup kıyâmı Zeyd’e nisbetimiz kıyâmın Zeyd için sübû-

tunu tasavvurdan ya‘nî kıyâmın Zeyd’e ta‘alluk ve irtibâtını mülâhazadan 

ibâret olarak bu nisbet nisbet-i takyîdiyyedir ki bilâ-hükm tarafeynin hâl-i 

tasavvurunda dahi mevcûd ve beyân olunacağı vechle bu nisbet eczâ’-i ka-

ziyyeden gayr-ı ma‘dûddür. Ve Zeyd için işbu nisbet-i kıyâmın ya‘nî sü-

bûtunun vukû‘u nisbet-i tâmme-i haberiyye olup kaziyyeden cüz’ olan bu 

nisbettir. Ve Zeyd mahkûmün-aleyh ve kâʼim mahkûmün-bih’dir.

Kaziyyenin melfûza ve ma‘kûlede isti‘mâli yâ bi-tarîkı’l-iştirâk veyâhûd 

ma‘kûlede hakîkat ve melfûzada mecâz olup vech-i sânî muvâfık-ı i‘tibâr-ı 

erbâb-ı ukûldür. Zîrâ fende mu‘teber olan  kaziyye-i ma‘kûle olarak melfû-

zayı i‘tibârları ma‘kûleye delâlet içindir.

[Kaziyyenin Ta‘rîfi]

Kâle Rahimehullâh

אدق  أو כאذب  : إ  אئ אل  ل  أن  ظ أو  ل  א 
[Önerme; söyleyenine, sözünde doğrudur veya yanlıştır demenin sahih oldu-

ğu lafzî veya aklî sözdür.]

 Bu kelâm melfûza ve ma‘kûleden ta‘mîm ve hakîkaten mu‘arrefi tak-

sîm tarîkıyla mutlakan kaziyyeyi ta‘rîfdir. Ya‘nî kaziyye bir kavl-i melfûz 

veyâ ma‘kûldür ki kâʼili hakkında bu kavlinde sadıktır veyâhûd kâzibtir 

denilmek sahîh olur. Kavl lafzı aklî ve lafzî ma‘neyeynde müsta‘mel ol-

masıyla kavl-i melfûzî kaziyye-i melfûzaya ve kavl-i ma‘kûlî ma‘kûleye 

107 Sehv ve savâb cetvelinde “beyân” olarak düzeltilmiştir.
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cins olmak üzere îrâd eylemiştir. İmdi kavlden murâd kaziyye-i melfûzada 

lafz-ı mürekkeb ve kaziyye-i ma‘kûlede mefhûm-i aklî olan  ma‘nâ-yı mü-

rekkeb olup akvâl-i tâmme ve nâkısadan e‘ammdır. Ve sıdk veyâhûd kizb 

ile kavlden murâd mücerred mefhûm-i kavlin tasavvuruyla  li-zâtihî sıdk 

ve kizbe ihtimâlidir. Ve mücerred tasavvur-i mefhûmdan murâd husûs-ı 

mâdde ve nefsü’l-emr ve delîlden kat‘-ı nazar yalnız mefhûmu tasavvur 

ve mülâhaza etmektir. Hâsılı müfâd-ı kaziyye gerek sübût ve gerek intifâ 

her ne vechle ise nefsü’l-emrin tıpkısı olmak mu‘teberdir. Meselâ ( אئ  (ز 
[Zeyd ayaktadır.] kaziyyesi Zeyd için kıyâmın vukû‘-ı sübûtun müfîd ola-

rak bu ise vâki‘de sâbit olmak i‘tibârını hâmil olmasıyla fî-nefsihâ mutâba-

kat lâzım gelir. Halbuki nefs-i kaziyyeden vâkı‘ın hâli ma‘lûm olamayacağı 

cihetle nefsü’l-emre muvâfık olması da muhtemel muvâfık olmaması da 

muhtemel olur. Bu hâlde eğer kaziyyede i‘tibâr edildiği vechle nefsü’l-em-

rde [5] Zeyd için sübût-i kıyâm vâki‘ ise kâʼili bu kavilde sâdık değil ise 

kâzib olarak kâʼil-i mezkûr hakkında nefsü’l-emrden ve husûs-ı mâddeden 

kat‘-ı nazar bu kavilde yâ sâdık veyâ kâzibtir denilmek sahîh olur. Lâkin 

takyîdât ve inşâʼat108 ve kezâlik müfredât ve mürekkebâttan sâʼir  tasavvurât 

bunun hilâfında olarak bunlarda mutâbakat ve gayr-ı mutâbakattan bir 

şey’ mu‘teber değildir ki hattâ sıdk u kizbe ihtimâli olsun. İmdi ta‘rîfde 

“yesıhhu en yukâle ila âhirihî” lafzı fasl olup bu kayd ile akvâl-i nâkısa ve 

inşâʼiyyenin cümlesi ya‘nî emr ve nehy ve istifhâm ve gayrısı hurûc eder.

[Kaziyyenin Hamliyye ve Şartıyyeye Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh109

م   כ وا  ، و   أو   ء  ء  ت  ع  א  כ  ن 
 ٍ אِئ َ ِ  َ ْ َ  ٌ ْ ، َوَز ٌ אِئ َ  ٌ ْ א: َز ، כ م   כ א، وا

[Eğer önermede, bir şeyin başka bir şey için sâbit olduğunun vâki olduğuna 

veya olmadığına hükmedilirse önerme; hamliyye/yüklemli önerme ismini alır. 

Mahkûmün-aleyh; mevzû‘/konu, mahkûmün-bih; mahmûl/yüklem ismini alır. 

Şu sözümüz gibi: Zeyd ayaktadır. Veya Zeyd ayakta değildir.]

 Bu kelâm kaziyyeyi hamliyye ve şartıyye kısmeynine taksîmidir. Çünki 

kaziyyelerden ba‘zıları ba‘z-ı âharlarına şebîh olmayıp beynlerinde fark-ı 

küllî mevcûd olmasıyla iki kısma tefrîk etmekliğe mecbûr olmuşlardır. Ve 

108 Sehv ve savâb cetvelinde “inşa‘ât” olarak düzeltilmiştir.

109 Metinde “Rahimehû Lillâhi ” şeklindedir.
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bu taksîmde ekser erbâb-ı fen tarafeynine nazar ederek eğer kaziyyeden 

edevât-ı irtibâtın hazfı hînde tarafeyn müfred olarak kalırsa hamliyye ve 

illâ şartıyyedir deyü beyân ettiler meselâ ( א  kavli [.Zeyd, âlim-dir] (ز  

hamliyye olup edât-ı rabt olan “hüve” [-dir.] hazf olunsa bâkî Zeyd ile âlim 

olup ikisi de müfreddir.

( אر  א א  -Eğer Güneş doğmuşsa gündüz mev] (وإن כא ا 

cûddur.] Kavli şartıyye olup edât-ı rabt olan “in” ve “fâ” ıskât edilse bâkî 

“eş-şemsü tâli‘atün” ile “en-nehâru mevcûdün” olarak ikisi de mürekkebtir. 

Fakat bu kelâm ( אر  א  ا -Güneş’in doğmasına, gündü] (ا 

zün olması lâzım gelir.] emsâli hamliyye olup da tarafeyni müfrede münhal 

olmayanlar ile müntakız olmasıyla müfredi müfred-i bi’l-fi‘l ile müfred-i 

bi’l-kuvve olmasından ta‘mîm ederek müfred-i bi’l-kuvve ile mahallinde 

“hâzâ zâke” veyâhûd “hüve hüve” emsâli elfaz-ı müfrede ile ta‘bîr müm-

kün olmak ma‘nâsını murâd etmişlerdir. Çünkü şartıyye böyle olmayıp 

mahallinde îrâdı mümkün olacak ta‘bîrâtın ekalli  ه ا  (أن  
( ا כ   [Bu önerme tahakkuk ederse diğer önermede tahakkuk eder.] 

veyâhûd ( ا כ  أو   ا  ه  أن   א  -Ya şu önerme tahak] (إ

kuk eder ya da bu önerme tahakkuk eder.] olup bu ise tarafeyni elfâz-ı 

müfrede olmadığı ma‘lûmdür. Lâkin (اك وم  ا  ) [O, şunun melzûmu-

dur.] veyâhûd (כ א  כ   denilmesi [.O, bunun muânididir (zıddıdır)] (ذ

mümkün olmasıyla hamliyyede duhûlü lâzım geleceğinden inhilâl kay-

dından sarf-ı nazarla eğer kaziyyede mahkûmün-aleyh ile mahkûmün-bih 

müfredeyn olur ise kaziyye hamliyye ve illâ şartıyyedir deyü beyân edil-

miştir. Bu bâbda Seyyid Şerîf ’in  Hâşiye-i  Sugrâ’da olan tahkîkâtı şu vechle-

dir ki eğer bir kaziyyenin tarafeyninden hiç birinde nisbet mevcûd olmaz 

ise meselâ (ان אن   gibi bu kaziyye hamliyyedir ve [.İnsân canlıdır] (ا

kezâlik nisbet mevcûd ise de bu nisbet takyîdiyye olarak tâmme olmazsa 

( א א   ان ا  gibi bu [.Düşünen/konuşan canlı gülen cisimdir] (ا

dahi hamliyyedir. Ve kezâlik nisbet mevcûd ve tâmme olması sahîh ise de 

lâkin icmâlen melhûz olursa ( אئ א ز   אئ  -”.Zeyd ayaktadır“] (ز 

la “Zeyd ayakta değildir.” çelişir.] gibi yine hamliyyedir. [6] Ve eğer tarafey-

nde nisbet-i mevcûde ve tafsîlen melhûza olursa אر א א   (إن כא ا 
(  [Eğer Güneş doğmuşsa gündüz mevcûddur.] gibi bu sûretde kaziyye 

şartıyye olur. İmdi bu tahkîkden zâhir olur ki etrâf-ı hamliyye yâ bi’l-fiʼl 
veyâhûd bi’l-kuvve müfreddir. Zîrâ zikr olunduğu üzere mutlakan  nisbet-i 
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takyîdiyye veyâhûd nisbet-i haberiyye üzere müştemil olup da nisbet icmâ-

len melhûza olursa delâleti icmâlîyye olmasından dolayı mevzi‘inde müf-

red vaz‘ı mümkündür. Lâkin etrâf-ı şartıyyât böyle olmayıp mevzi‘lerinde 

vaz‘-ı müfredât mümkün olamaz. Zîrâ müfredâttan mahkûmün-aleyh ve 

bih ile nisbet-i haberiyyenin tafsîl üzere mülâhazaları gayr-ı mümkündür. 

Bu sûrette “taksîm-i kaziyyede ister eğer tarafeyni bi’l-fi‘l veyâhûd bi’l-kuv-

ve müfredeyn olursa hamliyye ve illâ şartıyyedir ve isterse eğer kaziyyenin 

tarafeyni tafsîlen melhûza olan nisbet-i tâmme üzere müştemil olmazsa 

hamliyye ve müştemil olursa şartıyyedir denilsin” meʼâlleri müttehiddir. 

Ve ba‘zıların “eğer kaziyyenin tarafeyni kaziyyeteyne münhal olursa şar-

tıyyedir” demelerinden murâd tarafeynden her biri bi’l-kuvve kaziyye ve 

tafsîlen melhûza olursa demektir. Bu ma‘nâca fi‘le karîbe olarak bi’l-kuvve 

kaziyye olup bu vechle de taksîm sahîhdir. Çünkü şartıyyenin tarafeynin-

den hiç birinde hükm mevcûd olmayıp belki hükmü şartıyyenin bir kısmı 

olan muttasılada farz etmek zâhirdir. Lâkin munfasılada farz-ı hükm an-

cak munfasılaya lâzım gelen muttasılanın mülâhazası takdîrde zâhir olur. 

Meselâ (د א  وإ زوج  א  إ د  ا ) [Bu sayı ya çifttir ya tektir.] munfasılası

א) כ زو دا   دا و إن כאن  כ  א   د زو ا  Eğer bu sayı çift ise] (إن כאن 

tek olamaz ve eğer bu sayı tek ise çift olamaz.] muttasılası kuvvesindedir. 

Sâʼir munfasılâtda bu misâle kıyâs ile ma‘lûm olur. Ve musannif Rahime-

hullâh bu vechle tarafeynin efrâd ve terkîbine binâ-ı taksîmde olan tekel-

lüften âzâde olmak üzere taksîmi kaziyyeteynde olan hükmün ciheteynine 

binâ ederek buyurmuştur ki; “Eğer kaziyyede bir şeyʼin bir şey’ için vukû‘ 

veyâhûd lâ-vukû‘-ı sübûtuyla hükm olunursa bu kaziyye hamliyye tesmiye 

olunur.” Ve mahallinde mübeyyin olduğu vechle manâ-yı haml mûcibe-

de muhakkak olduğu cihetle fi’l-hakîka hamliyye mûcibe olup lâkin çok 

kerre bi-tarîkı’l-ittisâ‘ a‘dâm-ı melekâtıyla tesmiye olunmasıyla her ne ka-

dar ma‘nâ-yı haml gayr-ı mevcûd ise de sâlibeye dahi ıtlâk olunmuştur. 

Ve tarafeyninden mahkûmün-aleyhe mevzû‘ ve mahkûmün-bihe mahmûl 

denilir. Hâsılı mahkûmün-aleyh ve bih tarafeyni hamliyye ve şartıyyeden 

ikisinde dahi mevcûd ve ikisinde dahi bu ta‘bîr ile müsta‘mel olup fakat 

mevzû‘ ile mahmûl ta‘bîrleri yalnız kazâyâ-yı hamliyyeye hâsdır. Meselâ

( אئ -kaziyyesinde Zeyd için kıyâmın vukû‘-ı sübû [.Zeyd ayaktadır] (ز 

tuyla ve ( אئ -kaziyyesinde sübût-i kıyâ [.Zeyd ayakta değildir] (ز  

mın lâ-vukû‘ ya‘nî intifâsıyla hükm olunarak bu kaziyyeler hamliyyedir. 

Ve ehad-i tarafeyni olan Zeyd mahkûmün-aleyh olarak mevzû‘ ve taraf-ı 
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âhar [7] olan mefhûm-i “kâʼimun” mahkûmün-bih olarak mahmûldür. 

Ve bu vechle hamliyyeye hâs olarak mahkûmün-aleyhin mevzû‘ tesmiye 

edilmesi tarîk-ı isbât ve nefyden biriyle üzerine hükm için vaz‘ ve ta‘yîn 

kılınması i‘tibâriyle olup fenn-i ma‘ânî ve nahivde müsnedün-ileyh ve 

mübtedâ ıtlâk olunur. Fâ‘ile dahi şumûlü olarak ( ز אل  ) [Zeyd söyledi.] 

emsâlinde “Zeyd” mevzû‘ ve “kâle” mahmûldür. Zîrâ muhassal ma‘nâsı 

“Zeydün kâʼilün” veyâhûd “zû-kavlin fi’z-zamâni’l-mâzî” ile meʼmûldür. 

Ve mahkûmün-bihe zât üzere haml olunması i‘tibâriyle mahmûl ıtlâk olu-

narak müsned ve haber dahi tesmiye olunur. Ve mahatt-ı fâʼide mahmûl 

olmasıyla kaziyye bu cüzʼe nisbet olunarak hamliyye denilip mevzû‘a nis-

bet edilmemiştir.

[Kaziyye-i Şartıyyede Mahkûmü‘n-Aleyhe  Mukaddem ve 

Mahkûmü‘n-Bihe  Tâlî Denildiği]

Kâle Rahimehullâh

א א م   כ א، وا م   כ ، وا وإ  
[Aksi halde (eğer önermede bir şeyin başka bir şey için sâbit olduğunun vâki ol-

duğu veya olmadığı hükmü bulunmazsa), şartlı önerme ismini alır. Mahkûmün-a-

leyh; mukaddem, mahkûmün-bih; tâlî ismini alır.]

 Ve eğer kaziyyede hükm bir şeyʼin bir şey’ için vukû‘ veyâ lâ-vukû‘-ı 

subûtüyle olmazsa  kaziyye-i şartıyye tesmiye olunur. Bu da zikr olunaca-

ğı vechle iki kısım olup bir kısmı tarafeyn beyninde vukû‘ veyâ lâ-vukû‘ 

ittisâl ile ve kısm-ı âharı vukû‘ veyâ lâ-vukû‘ infisâl ile olur. Ve işbu it-

tisâl ve infisâl ile hükm nefs-i kaziyyeteyn beyninde olup sıdkda veyâhûd 

tebâyünde kaziyyeteyn beyninde tevâfuk olmasıyla veyâhûd muvâfakatın 

selbiyledir. Ve işbu kaziyye-i şartıyyede mahkûmün-aleyh olan kaziyye-i 

ûlâyâ mukaddem ve mahkûmün-bih olan kaziyye-i sâniyeye tâlî tesmiye 

olunur.  Tâlî tâbi‘ ma‘nâsına olup mahkûmün-bihin mukaddeme lafzan ve 

rütbeten tebe‘ıyyeti ma‘lûmdur.

[Kaziyye-i Şartıyyenin Muttasıla ve Munfasılaya Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

ى أو  و  ن  أ ن   אل  ع ا א  כ  وا إن 
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[Eğer şartlı önermede, bir önermenin içeriğinin diğer bir önermenin içeriğiyle 

bitişmesinin gerçekleştiğine veya gerçekleşmediğine hükmediliyorsa; muttasıl/bi-

tişik şartlı önerme olarak isimlendirilir.] 

Kaziyye-i şartıyye dahi ikiye münkasimdir. Şöyle ki; eğer kaziyye-i şar-

tıyyede bir kaziyye mazmûnunun kaziyye-i uhrâ mazmûnuna ya‘nî maz-

mûn-ı tâlînin mazmûn-ı mukaddeme vukû‘-ı ittisâl veyâhûd lâ-vukû‘-ı 

ittisâliyle hükm olunursa bu kısım kaziyye-i şartıyyeye muttasıla tesmiye 

olunur. (ٌد ُ ْ َ אُر  َ َّ א َ  ً َ ِ َא  ْ َ א َכא َ َّ -Misâl; her ne zamân Güneş doğ] .( ُכ

muşsa: Gündüz vardır.] İşte bu kaziyyenin mefhûmu “her ne vakit şems 

tulû‘ ederse nehâr mevcûddur” demek olup cüz’-i evvelin mazmûnu olan 

şemsin cemî‘-i zamân tulû‘una mazmûn-ı sânî olan vücûd-i nehârın ittisâli 

vâki‘ olmasıyla hükmü müfîd olarak  şartıyye-i muttasıla-i mûcibedir. أو) 
ٌد) ُ ْ َ  ُ ْ َّ א َ  ً َ

ِ َא  ْ َ َכא א  َ َّ ُכ  َ ْ َ  [Veya hiçbir zaman güneş doğar ise gece 

mevcut olmaz.] Bu kaziyyenin mefhûmu “her ne vakit şems tulû‘ eylese 

leyl mevcûd değildir” demek olup cüz’-i evvelin mazmûnu olan şemsin 

cemî‘-i zamân tulû‘una mazmûn-ı sânî olan vücûd-i nehârın lâ-vukû‘-i it-

tisâl ya‘nî intifâsıyla hükmü müfîd olarak bu dahi  şartıyye-i muttasıla-i 

sâlibedir. Ve işbu misâleynde olan ( א ا  כא  א   Her ne zamân] (כ

Güneş doğduysa.] her ikisinde mahkûmün-aleyh olarak mukaddem ve

( אر  א ) [Gündüz mevcûddur.] evvelde ve (د א  ) [Gece mevcûd-

dur.] sânîde mahkûmün-bih olarak tâlîdir. [8]

Kâle Rahimehullâh

א  ا أو  و    אل أ ع ا أو 

[Eğer iki önermeden birinin, diğerinden ayrılığının gerçekleştiğine veya ger-

çekleşmediğine hükmediliyorsa; munfasıl/ayrık şartlı önerme ismini alır.]

 Ve eğer kaziyye-i şartıyyede hükm mazmûn-ı kaziyyeteynden birinin 

mazmûn-ı uhrâdan vukû‘ veyâ lâ-vukû‘-i iinfisâliyle olursa munfasıla tes-

miye olunur. (ًدا ْ َ َن  َُכ א أَْن  َّ א َوِإ ً ُد َزْو َ َ ْ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ  ;Misâl; Bu sayı] ( ِإ

ya çifttir ya da tektir.] Bu kaziyyenin mefhûmu şu aded yâ çift veyâhûd 

tek olur. Ya‘nî zevc ise ferd olamaz, ferd ise zevc olamaz demek olup cüz’-i 

evvelin mazmûnu olan aded-i mu‘ayyenin zevc olmasından mazmûn-ı sânî 

olan ferd olmasının vukû‘-ı infisâliyle ya‘nî te‘ânüd-i tarafeyn ile hükmü 

müfîddir. (ًدا ُ ْ َ אُر  َ َّ َن ا َُכ א أَْن  َّ ً َوِإ َ ِ َא  ُ ْ َّ َن ا َُכ א أَْن  َّ َ ِإ ْ َ  Veya; ya] (أو 

Güneş doğmuş olacak ya da gündüz var olacak değildir.]
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Bu misâlin mefhûmu yâ şems tâli‘a veyâ nehâr mevcûd olması110 ya‘nî 

birinin vücûduyla âharın mevcûd olmaması olamaz demek olup cüz’-i ev-

velin mazmûnu olan tulû‘-ı şemsden mazmûn-ı sânî olan vücûd-i nehârın 

lâ-vukû‘-i infisâliyle hükmü müfîd olarak misâleynden ikisi de evvel mû-

cibe ve sânî sâlibe olarak şartıyye-i munfasıladır. Ve cüz’-i evvelleri mukad-

dem ve sânîleri tâlîdir.

[ Mukaddem ile Tâlînin Birbirinden  Sûret-i Temyîzi]

Hafî olmasın ki mukaddem ile tâlînin yekdiğerinden temyîzi muttasıla-

da vaz‘an ve tab‘an ve munfasılada yalnız vaz‘andır. Şöyle ki; mukaddem ile 

tâlî için iki i‘tibâr olup evvel ( ق  א   ) [Mâ sadakı (kaplamı) bakı-

mından tasdîk edildiği üzere.] olarak gerek muttasıla ve gerek munfasılada 

mukaddem ile tâlînin bu i‘tibâr ile yekdiğerinden imtiyâzları gayr-ı hafîdir 

ve imtiyâz-ı vaz‘îden murâd budur. Ve i‘tibâr-ı sânî bi-hasebi’l-mefhûm 

olup muttasılada mukaddemin tâlîden imtiyâzı bu i‘tibâr ile de mütehak-

kık olarak munfasılada bu i‘tibâr ile imtiyâz mevcûd değildir. Ve imtiyâz 

bi-hasebi’t-tab‘ ile murâd budur. ammâ muttasılada bu i‘tibâr ile imtiyâz 

mukaddemin tahakkuku zîrâ ittisâlde mefhûm-i mukaddem melzûm ve 

mefhûm-i tâlî lâzımdır. Halbuki ba‘zen vâki‘ olur ki bir şey’ âhar için mel-

zûm olup aks olamaz. Zîrâ ba‘zen lâzım melzûmdan e‘amm olarak bu tak-

dîrde lâzımın melzûm ve melzûmun lâzım olması sahîh olamaz. 

[Kaziyyenin Hamliyye ve Şartıyyeye ve Şartıyyenin Muttasıla ve 

Munfasılaya Keyfiyyet-i İnhisârları]

Ve ma‘lûm olsun ki kaziyyenin hamliyye ve şartıyyeye inkısâmı hasr-ı 

aklî olup lâkin şartıyyenin muttasıla ve munfasılaya inkısâmı hasr-ı aklî ile 

değildir. Zîrâ zikr olunduğu vechle şartıyyenin tarafeyni kuvve-i karîbede 

kaziyyeteyn olup bi’l-fi‘l kaziyyeteyn olmaklığa karîbdir. Ve kaziyyeteyn 

beyninde nisbet-i ehadühümânın âhar üzerine hamliyle olması mümkün 

olmayıp belki bunda hamlin gayrı bir nisbetin vücûdu lâbüddür. Ve ham-

lin gayrıyla olan nisbetin ittisâl ve infisâlde hasrı lâzım gelmeyip vech-i 

âhar ile de olması taht-ı cevâzdadır. Bu cihetle şartıyyenin muttasıla ve 

munfasılaya taksîmi kısmet-i istikrâ’ʼiyye olup ulûmda ve müte‘ârif olan 

lügatte etrâf-ı kazâyâda vech-i âhar ile nisbetin vücûduna zafer-yâb ola-

mamışlardır. Nitekim Seyyid Şerîf  Hâşiye-i  Sugrâ’da beyân eylemiştir. [9]

110 Sehv ve savâb cetvelinde “olması” olarak düzeltilmiştir.



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Üçüncü Bâb: Önermeler ve Hükümleri 249

[Hamliyye ve Muttasıla ve Munfasılanın Mûcibe ve Sâlibeye 

İnkısâmı]

Kâle Rahimehullâh

א  א  ، وإ ع ا א  כ  א  إن  وכ  ا وا وا إ
א א  و כ  إن 

[Yüklemli, bitişik ve ayrışık şartlı önermelerin her birinde, eğer nisbetin ger-

çekleştiğine hükmedilirse önerme mûcibe/olumludur. Eğer nisbetin gerçekleşme-

diğine hükmedilirse önerme sâlibe/olumsuzdur.] 

Ve kaziyye-i hamliyyeden ve  şartıyye-i muttasıla ve munfasıladan her 

biri iki kısma münkasim olarak eğer bunlardan bir kaziyyede tarafeyn bey-

ninde olan nisbetin vukû‘uyla hükm olunursa kaziyye mûcibedir. Ve eğer 

lâ-vukû‘uyla hükm edilirse111 kaziyye sâlibedir. Nitekim emsilesi karîben 

mürûr etmiştir. El-hâsıl îcâb ve selbde tarafeynin hâli manzûr olmayıp 

belki nazar-ı mahmûlün mevzû‘a ve tâlînin mukaddeme nisbet ve irtibâtı 

bi-tarîkı’l-îcâb ise mûcibe ve selb ve ref‘ tarîkıyle ise sâlibedir.

Kâle Rahimehullâh

م   כ وا م   כ ا ؛  א  أو  כא  כ    اء  أ أن    
ت  ا א   وأ  ، ا ا ع   و وا אت  ا ع   ا ا   א  ا وا 
وج ا  ا  اء  אر  ا א    אت  אل ا אل وا وا

אء   أ ا  ا

[Böylelikle olumlu-olumsuz bütün önermelerin üç parçasının olduğu ortaya 

çıktı. (1) Mahkûmün-bih, (2) Mahkûmün-aleyh (3) Tam haberî nisbet ki bu, 

olumlularda gerçekleşme, olumsuzlarda gerçekleşmemedir.  Nisbet-i beyne beyne 

olarak isimlendirilen “sâbit olma”, “birleşme” ve “ayrılma”nın kendisi ise kudema-

dan tahkîk ehline göre, görmenin kör (anlamının) haricinde olması gibi önerme-

nin parçalarına dahil değildir.]

 İmdi îzâhât-ı mesrûdeden mütehakkık ve zâhir oldu ki her bir ka-

ziyyenin gerek mûcibe ve gerek sâlibe eczâ’sı üçtür. Ya‘nî umûm kaziyye-

leri terkîb eden eczâ’-i112 selâse olup bu da mahkûmün-aleyh ve mahkû-

mün-bih ile nisbet-i tâmme-i haberiyyedir ki bu da mûcibâtta vukû‘ ve 

sevâlibde lâ-vukû‘dan ibârettir. Ya‘nî zikri güzerân ettiği vechle nisbet-i 

111 Sehv ve savâb cetvelinde “hükm edilirse” olarak düzeltilmiştir.

112 Sehv ve savâb cetvelinde “eczâ’-i” olarak düzeltilmiştir.



İKİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi250

tâmme hamliyye-i mûcibede mahmûlün zât-ı mevzû‘a vukû‘-ı sübûtu ve 

muttasıla-i mûcibede tâlînin bi-hasebi’s-sıdk mukaddeme vukû‘-ı ittisâlî 

ve munfasılada vukû‘-ı infisâli olup sâlibelerde işbu sübût veyâ ittisâl veyâ 

infisâlin lâ-vukû‘udur. Ve ammâ  nisbet-i beyne beyne ile tesmiye olunan 

nefs-i sübût ve ittisâl ve infisâl eczâ’-i kaziyyeden ma‘dûde olmayıp basarın 

ummâdan hurûcu gibi hâricedir. Ve bu vechle  eczâ’-i kaziyye işbu eczâ’-i 

selâseden ibâret olup nisbet-i beyne beynenin hâric add edilmesi kavl-i 

muhakkıkîn-i kudemâ olarak mezheb-i mansûrdur.

[Eczâ’-i Kaziyyede  Mütekaddimîn ve Müte’ahhirîn Arasındaki 

İhtilâf ]

Çünkü eczâ’-i kaziyyeyi ta‘yînde mütekaddimîn ile müteʼahhirîn ihtilâf 

ederek mütekaddimîn kaziyyenin eczâ’-i selâse-i mezkûreden terekkübüne 

kâʼil ve müteʼahhirîn nisbet-i beyne beynenin dahi i‘tibâr-ı inzimâmıyla 

eczâ’-i erba‘adan mürekkeb olması cihetine mâʼil olmuşlardır. Ve musan-

nif bu vechle beyân-ı mezheb-i mütekaddimîn ile mezheb-i mezkûru ih-

tiyârda erbâb-ı tahkîke tâbi‘ olduktan sonra kavl-i mütekaddimîni beyân-

da meşhûr olan kelâm hilye-i sıhhatten âtıl idüğünü Hâşiye’sinde îzâh 

ederek demiştir ki metinde mezkûr olan אل אل وا ت وا א  ا  (وأ
(  ”Nisbet-i beyne beyne olarak isimlendirilen “sâbit olma”, “birleşme ] ا

ve “ayrılma”nın, ilâ-âhirî] kavli bu bâbda meşhûr olan kelâmın butlânına 

işârettir. Zîrâ beyân-ı mezheb-i mütekaddimînde meşhûr olan ke’enne ku-

demâ nisbet-i beyne beyneyi külliyyen inkâr ederek vukû‘ ve lâ-vukû‘un 

işbu nisbete ta‘allukuna kâʼil olmamışlardır. Şöyle ki; vukû‘ ve lâ-vukû‘u 

hamliyyede mahmûlün mevzû‘ ile ittihâd ve adem-i ittihâdından ve mut-

tasılada ittisâl ve lâ-ittisâlden ve munfasılada infisâl ve lâ-infisâlden [10] 

ibâret kılıp hamliyyede ittihâdın vukû‘ ve lâ-vukû‘u ve muttasılada ittisâl 

ve munfasılada infisâlin vukû‘ ve lâ-vukû‘u olmasına kâʼil olmamışlardır. 

Ve ancak bunu müteʼahhirîn isbât ederek vukû‘ ve lâ-vukû‘u işbu ittihâd 

ve ittisâl ve infisâlden birinin vukû‘ ve lâ-vukû‘undan ibâret kılmıştır. Bu 

zehâb üzere ( אئ אئ وز    [.Zeyd ayaktadır ve Zeyd ayakta değildir] (ز 

 kaziyye-i mûcibe ve sâlibelerinin ma‘nâsı inde’l-mütekaddimîn mefhûm-i 

kâʼim min ciheti’z-zât Zeyd ile müttehid veyâhûd müttehad değildir de-

mek olup inde’l-müteʼahhirîn kâʼimin Zeyd ile ittihâdı “vâki‘ veyâhûd vâ-

ki‘ değildir” müfâdında olmuş olur.
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İşte kelâm-ı meşhûr bundan ibâret olup lâkin kavl-i mütekaddimîni bu 

ma‘nâya haml etmekte olan fesâd gayr-ı hafîdir. Zîrâ kudemâdan ba‘zıları 

tasdîki ta‘rîfde tasdîk nisbetin vâkı‘a veyâhûd gayr-ı vâkı‘a olduğunu idrâk-

tir deyü beyân etmeleri mütekaddimînin nisbet-i mezkûreye kâʼil oldukla-

rını isbâta kâfildir. Çünkü âzâde-i iştibâhdır ki vukû‘ ve lâ-vukû‘ ile üzerine 

hükm olunan nisbet mûcibe ile sâlibe beyninde müşterek olan nisbetten 

ibâret olarak bu ise ittihâd ve ittisâl ve infisâlin gayrı değildir. Teslîm ede-

lim ki bu ta‘rîf lâzımıyla ta‘rîf olup da kudemânın nisbet-i mezkûreye kâʼil 
olduklarını isbâta medâr olmasın deriz ki meselâ ittihâdı tasavvur etmek-

sizin adem-i ittihâd ile hükm müstehîldir. Zîrâ a‘dâm ancak melekâtıyla 

bilinir. Bu sûrette gerek mûcibe ve gerek sâlibe beyninde bi’z-zarûre ittihâd 

müşterek olarak mütesavver olup nisbet-i mezkûreyi inkârları takdîrde hâ-

rib ve mümteni‘ oldukları şeyde vukû‘ları lâzım gelir. Bu hâlde nisbet-i 

beyne beyneyi ne keyfiyyette inkâra mecâlleri olabilir.

Belki muvâfık-ı savâb olan kelâm budur ki kudemâ nisbet-i beyne beyne-

nin vücûdunu inkâr etmeyip inkâr eyledikleri nisbet-i mezkûrenin zehâb-ı 

müteʼahhirîn gibi eczâ’-i kaziyyeden olmasıdır. Şöyle ki; vukû‘ ve lâ-vukû‘ ile 

hükm nisbet-i mezkûrenin tasavvuruna tevakkuf edeceği gayr-ı münker olup 

fakat bu tevakkuf nisbet-i mezkûrenin eczâ’-i kaziyyeden olmasını müstel-

zim olamaz. Ve illâ (  Körlük yoklukla (görmenin yokluğuyla)] (ا  

ilişkili bir sıfâttır.] kavlimizde mevzû‘ olan ummâyı tasavvur, basarı tasav-

vura mütevakkıf olmasıyla bu kaziyyeden basarın cüz’ olmasını iktizâ eder. 

Zîrâ mefhûm-i umy ademü’l-basar olup tasavvur-i a‘dâm ise melekâtıyla 

olarak bilâ-ma‘rifet-i basar umy tasavvur olunamaz. Halbuki basar kaziyye-i 

mezkûrenin eczâ’sından hâric olmasında ferîkayn müttefiklerdir. Bu sûrette 

mevzû‘ olan ummânın tasavvuru için lâzım olan basar kaziyye-i mezkûreden 

hâric olduğu gibi tasavvur-ı hükm için lâzım olan sübût ve ittisâl ve infisâlin 

dahi eczâ’-i113 kaziyyeden hâric olmasını iktizâ eder. Bu makâmı vech-i meş-

rûh üzere fehm ü idrâk etmek lâzım gelir ki mezâlik-i akdâmdandır. [11] 

Ve işbu nisbet-i takyîdiyyenin  nisbet-i beyne beyne ile tesmiyesi mûcibe 

ile sâlibe beyninde müştereke olduğuna mebnî olarak sûret-i iştirâkları yâ 

cüzʼiyyet vechledir. Nitekim inde’l-müteʼahhirîn böyledir. Veyâhûd hâric-i 

mevkûfün-aleyh olmasıyladır. Nitekim inde’l-mütekaddimîn bu vechledir.114

113 Sehv ve savâb cetvelinde “dahi eczâ’-i” olarak düzeltilmiştir.

114 Nitekim  nisbet-i takyîdiyye tesmiyesi kayd-ı mutasavver vechi üzere meʼhûz olduğuna ve  nisbet-i 

hükmiyye tesmiyesi velev bi’l-vâsıta mevrid-i hükm olduğuna mebnîdir. (Abdülhamîd Harpûtî)
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[İn‘ikâd-ı Kaziyye]

Kâle Rahimehullâh

م   כ ر ا ؛  اء ا إدراכאت أر ه ا א    و  ا 
ر ا  כ، و م  כ כ ر ا ، و כ  אدق    כ أو  

כ א ا כ ا
[Bu üç parçaya, dört idrâk eşlik etmediği müddetçe önerme oluşmaz. (1)

Mahkûmün-aleyhi, mâhiyeti veya mahkûmün-aleyh olmasını mâhiyeti (künhü) 

ile veya üzerine sâdık olacak ve hüküm vermeyi mümkün kılacak bir vecih ile 

tasavvur etmek (2) Aynı şekilde mahkûmün-bihi tasavvur etmek. (3) Aynı şekilde 

tam haberî nisbeti tasavvur etmek.]

 Ve zikr olunan eczâ’-i selâseye idrâkât-ı erba‘a ta‘alluk etmedikçe ka-

ziyye mün‘akid olmaz. Ve idrâkât-ı erba‘adan birisi mahkûmün-aleyhe 

ta‘alluk eder. Bu da mahkûmün-aleyhin künhüyle yâhut üzerine sâdık ve 

mahkûmün-aleyh olmasını musahhıh olacak bir vechle tasavvurundan 

ibârettir. Zîrâ zihnin teveccüh ve iltifâtı olmaksızın bir şey’ üzerine hükm 

etmek sahîh olamaz. Ve bu ta‘mîm vâsıtasıyla vâcibü’l-vücûd üzere hâkim 

ve kâdirdir deyü hükm etmemiz ve kezâlik mesâfe-i ba‘îdeden insân veyâ 

hacer olduğunu fark etmediğimiz şebh üzerine şâğil-i hiyezdir deyü hük-

mümüz ile nakza mahal kalmaz. Ve idrâkât-ı erba‘adan sânî kezâlik kün-

hüyle veyâhûd vech-i sâdık-ı musahhıh ile mahkûmün-bihi tasavvurdur. 

Ve sâlis nisbet-i beyne beynenin vukû‘ ve lâ-vukû‘undan ibâret olan nis-

bet-i tâmme-i haberiyyeyi künhe veyâ vech-i mezkûr ile tasavvurdur. Zîrâ 

mahkûmün-bihin vücûd veyâ intifâ cihetinden mahkûmün-aleyh ile olan 

hâli nisbet-i mezkûre ile müşâhede olunur.115

Kâle Rahimehullâh

א ا أو   א  א  ، א א أو   א אزم،  א أو   אز א  אن  ذ  ا
[Sözü edilen dördüncü; kesin olsun veya olmasın, sâbit olsun veya olmasın, 

hârice mutâbık olsun veya olmasın nefsin, bu nisbeti kabul edip inanmasıdır.] 

Zikr olunan idrâkât-ı selâseden sonra idrâk-ı râbi‘ işbu nisbet-i tâm-

me-i haberiyyeyi iz‘ân ve kabûldur ki vukû‘ ve lâ-vukû‘dan bir tarafa nefsin 

115 Ba‘zılar nisbetin künhe veyâ vechle tasavvuru tarafeynin tasavvuruna tâbi‘dir dediler ise de bu kelâm 

hak olmadığı zâhirdir. Zîrâ nisbetin tarafeyn ile kâʼim olup tarafeynin irtibâtına âlet olması tasavvuru 

tarafeynin tasavvuruna tâbi‘ olmasını iktizâ etmez. Belki nisbet için hakîkat-i muhtassa ve vücûh ve 

i‘tibârât-ı sâdıka-i mahsûsa vardır. (Abdülhamîd)
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sükûn ve itmînânından ibârettir. Ve bu da cezm ve hasm sûretiyle olup 

olmamakdan ve hâl-i sübût ve rüsûhda bulunup bulunmamakdan ve vâ-

kı‘a mutâbık veyâhûd muhâlif olmakdan e‘ammdır. ه وط  אن  ذ ا ا  (و
( رات ا -Bu kabüllenmenin (boyun eğmenin) varlığı, bu üç tasav] ا

vur ile şartlıdır.] Ve işbu idrâk-i iz‘ânî mahkûmün-aleyh ve bih ile nisbet-i 

tâmme-i haberiyyenin tasavvurâtıyla meşrûttur. Ya‘nî iz‘ân idrâk-ı vâhid-i 

basît olup kendisi için cüzʼ yoktur. Fakat işbu  tasavvurât-ı selâse ile meş-

rûttur. El-hâsıl kaziyyede dört şey’ mevcûd olup evvel mahkûmün-aleyh 

ya‘nî meselâ Zeyd ve sânî mahkûmün-bih ya‘nî meselâ kâʼimün ve sâlis 

 nisbet-i beyne beyne ya‘nî kıyâmın Zeyd’e îcâb ile selbi beyninde olan 

nisbet olup bu nisbet zikri mürûr ettiği vechle inde’l-muhakkıkîn eczâ’-i 

kaziyyeden [12] ma‘dûd olmadığı cihetle musannif bu nisbeti ve ta‘alluk 

edecek idrâki mezheb-i mansûr-ı mütekaddimîne ittibâ‘an in‘ıkâd-ı kaziy-

yede zî-medhal olan eczâ’ ve idrâkâttan add ve îrâd etmemiştir. Ve râbi‘ bu 

nisbetin vukû‘ veyâhûd lâ-vuku‘udur ki nisbet-i tâmme-i haberiyye budur. 

Ve işbu dört şeyʼ ma‘lûmât olup bunlardan evvelki üç şeyʼ ya‘nî mahkû-

mün-aleyh ve bih ve nisbet-i beyne beyneyi idrâk kavl-i şârihle iktisâb 

olunmak şânından olan tasavvurâttır. Ve şey’-i ahîri ya‘nî nisbet-i tâmme-i 

haberiyye olan vukû‘ ve lâ-vukû‘u idrâk inde’l-muhakkıkîn iki vechle olup 

evvel vücûden veyâ intifâʼen mahkûmün-bihin mahkûmün-aleyh ile olan 

hâlini müşâhede için nisbet-i mezkûreyi tasavvur ve iltifattan ibâret olup 

bu vechle nisbet-i tâmmeyi tasavvur zikr olunan nisbet-i beyne beyneyi 

tasavvurdan muğnîdir. Ve musannifin beyân eylediği idrâkât-ı erba‘adan 

sâlis bu tasavvurdur. Ve nisbet-i tâmmeye ta‘alluk eden idrâk-i sânî iz‘ân 

ya‘nî vukû‘ veyâ lâ-vukû‘u kabûl ve kalben itmînândır. Ve nisbet-i tâm-

meye ta‘alluk eden idrâkeynden evvel kavl-i şârihle ve sânî hüccetle iktisâb 

olunur. Ve beyân olunacağı vechle hükm ve tasdîk ile müsemmâ olan işbu 

idrâk-i sânîdir. Seyyid Şerîf kuddise sırruhû  Hâşiye-i  Sugrâ’da buyurmuş-

dur ki “hak olan hükm idrâktir, zîrâ vicdânımıza rücû‘ etsek biliriz ki bir 

 nisbet-i hükmiyye-i hamliyye veyâhûd ittisâliyye veyâ infisâliyyeyi idrâk 

ettikten sonra bizim için hâsıl olacak şeyʼ ancak bu nisbet-i vâkı‘adır” ya‘nî 

nefsü’l-emrde olan şeyʼe mutâbıkadır veyâhûd vâkı‘a ve nefsü’l-emrde olan 

şeyʼe mutâbıka değildir deyü idrâkten ibârettir.

Musannif Hâşiye’de iz‘ânı, idrâk-ı iz‘ânî ile tefsîr ederek  Hâşiye-i 
 Sugrâ’dan nakli güzerân eylediği vechle hükm ile müsemmâ olan işbu iz‘ân 
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ile murâd idrâk-ı iz‘ânî olup ba‘zıların tevehhüm ve zehâbı gibi hükm-i 

nefsden sâdıra olan ef‘âl-i nefsâniyyeden bir fi‘l olmadığına işâret eylemiş-

tir. Ve “sümme’l-iz‘ân” kavlinde “sümme” terâhî-i rütbî için olup terâhî-i 

zamânî için değildir. Zîrâ idrâkât-ı selâse işbu idrâk-ı iz‘ânî için şart olup 

rütbe-i meşrût ise rütbe-i şarttan müte‘ahherdir. Ve eğer terâhî-i zamânîye 

haml edilse evveliyatta muttarid olamaz. Çünkü her ne kadar nazariyyât ve 

ba‘zı bedîhiyyâtta idrâk-ı iz‘ânînin  tasavvurât-ı selâseden teʼahhuru zamân 

ile olsa da evveliyâtta zamân ile olmayıp belki zikr olunduğu vechle rüt-

be iledir. Evveliyâttan murâd her bir akl-ı selîmin mücerred mülâhaza-i 

tarafeyniyle kendiyle hükm eylediği şey’dir. Tafsîlâtı hâtime-i kitâpta zikr 

olunur.

Ma‘lûm olsun ki idrâk-i nisbet aksâm-ı seb‘aya münkasim olup evvel 

tahayyüldür ki tereddüd ve tercîh ve cezmden ârîdir ve ma‘a’t-tereddüd 

idrâk şek ve ma‘a’l-mercûhıyye vehm ve ma‘a’r-racihıyye zandır. Ve cezm 

ile olursa vâkı‘a adem-i mutâbakatı takdîrde cehl-i mürekkeb ve vâkı‘a [13] 

mutâbık olursa burhâna adem-i istinâdından nâşî116 sâbit olmadığı hâlde 

taklîd musîb ve delîle istinâd ile sâbit olursa yakîndir. Ve musannifin îrâd 

eylediği vech-i ta‘mîm iz‘ânın cezm ile rüchândan e‘ammıyyetini beyândır. 

Ve cezm-i yakîn ve cehl ve taklîde şâmildir. Ve rüchân aynıyla zandır ve 

şekkiyyât ve vehmiyyât ve muhayyelât kaziyyeden gayr-ı ma‘dûddur.

[İz‘ân  Nisbet-i Mutlak İ‘tibâr Olunursa  Tasdîk ve Hüküm ve 

Vukû‘a Ta‘alluku Şartıyla Îcâb Ve Îkâ‘ve Lâ-Vukû‘a Ta‘alluku 

Şartıyla Selb ve İntizâ‘ Tesmiye Kılındığı]

Kâle Rahimehullâh 

א،  א وإ א  א إ ع   א ط   و א،  כ و א  إ   و  
א ا א وا ع   و א ط   و

[Bu kabüllenme (boyun eğme) mutlak olarak, tasdîk ve hükm olarak isimlendi-

rilir. Vâkı‘aya ta‘alluk etme şartı ile olumlama ve îkâ‘ olarak isimlendirilir. Vâkı‘aya 

mutâbıksızlığa ta‘alluk etme şartı ile olumsuzlama ve intizâ‘ olarak isimlendirilir.]

 Ve işbu iz‘ân ya‘nî nefsin nisbet-i tâmme-i haberiyyeyi infi‘âlî ve ız-

tırârî olarak kabûlü ale’l-ıtlâk ya‘nî vukû‘ ve lâ-vukû‘dan birine ta‘alluku 

mu‘teber ve manzûr olmayarak bunlardan hangisine ta‘alluk eder ise etsin 

116 Sehv ve savâb cetvelinde “istinâdından nâşî” olarak düzeltilmiştir.
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tasdîk ve hükm tesmiye olunur. Ve vukû‘a ta‘alluku şartıyla îcâb ve îkâ‘ ve 

lâ-vukû‘a ta‘alluku şartıyla selb ve intizâ‘ denilir. Bu cihettendir ki ma‘nâ-

yı îkâ‘ vukû‘a cezm-i zihnî-i ihtiyârî ve ma‘nâ-yı intizâ‘-ı lâ-vukû‘a cezm-i 

zihnî-i ihtiyârî olmak üzere tefsîr edilmiştir. El-hâsıl tasdîk ve hükm îkâ‘ 

ve intizâ‘ kısmeynine şâmil olarak bunlar tasdîk ve hükm için vecheyndir. 

Hâsılı ma‘nâ-yı îkâ‘ ve intizâ‘ vukû‘ ve adem-i vukû‘u idrâkten ibâret ola-

rak nefs-i müdrik ile kâʼimdir.

Kâle Rahimehullâh 

א   כ ع،  و ا اع   وا وا  ع  ا אع   وا אب  ا و  
א כ  כ  ا

[Bazen olumlama ve îkâ‘, vukû‘ için, olumsuzlama ve intizâ‘ ise vukû‘ bulma-

ma için kullanılır. Hüküm ise her ikisi için de kullanılır.]

 Ve îcâb ve îkâ‘ ve selb ve intizâ‘ ta‘bîrleri idrâk-i iz‘ânîye ya‘nî vukû‘ ve 

lâ-vukû‘a ta‘alluk eden iz‘ân ve kabûle ıtlâk olunduğu gibi ehl-i fennin ba‘zı 

isti‘mâlâtında ‘ilmin ismini ma‘lûma ıtlâk kabîlinden olarak bunlardan 

îcâb ve îkâ‘ nefs-i vukû‘a ve selb ve intizâ‘ nefs-i lâ-vukû‘a dahi ıtlâk olunur. 

Nitekim hükm dahi böyle olup hükm denilip îkâ‘ ve intizâ‘ ma‘nâsı kasd 

edildiği ba‘zen dahi nefs-i vukû‘ ve lâ-vukû‘dan her birisi üzere de hükm 

ıtlâkı isti‘mâllerinde cârîdir.117 Hâsılı ıstılâh-ı ehl-i fende şu iki ma‘nâda da-

hi müsta‘mel olup fakat ma‘nâ-yı evvelde isti‘mâli kesîrdir. El-hâsıl hükm 

iki ma‘nâda müsta‘mel olup evvel nefs-i vukû‘ ve lâ-vukû‘ olup bu ma‘nâca 

hükm kaziyyeden cüz’dür. Ve kaziyye için hükmden lâbüddür kavillerinde 

olan hükmden murâd budur. Ve ma‘nâ-yı sânî vukû‘ ve lâ-vukû‘u ya‘nî 

nisbet-i tâmme-i haberiyyeyi idrâk ve iz‘ân olup îkâ‘ ve intizâ‘ ma‘nâsına 

ıtlâk olunur. Ve bu ma‘nâca hükm nefs-i müdrik ile kâʼim olarak kaziyye-

den cüz’ değildir. Ve bu ma‘nâda isti‘mâli kesîrdir ve birde hükm için mus-

talah-ı [14] usûliyyîn olan ma‘nâ-yı sâlis olup bu da א ا אب ا  ) 
( ا أو  אء  א כ  ا אل   [Allah-ı Te‘âlânın, mükelleflerin fi‘illerine 

gereklilik veyâhut tercihen seçmekle ta‘alluk eden hitabı.] ya‘nî ef‘âl-i mü-

kellefîne iktizâ veyâhûd tahyîr ile ta‘alluk eden hitâb-ı ilâhî ma‘nâsından 

ibârettir ki mahmûlât mesâʼil-i fıkhiyye vâki‘ olan ahkâm-ı hamse-i usû-

117 Hükmün işbu ma‘neyeyn üzere ıtlâkı zîrâ vukû‘ ve lâ-vukû‘ zihinde hâsıl oldukları haysiyyetle îkâ‘ ve 

intizâ‘ın aynıdır. Pes haberin medlûlü îkâ‘ ve intizâ‘ ma‘nâsına olan hükmden ibâret midir yoksa vukû 

ve lâ-vukû‘ ma‘nâsına olan hükmden ibâret midir deyü meşhûr olan nizâ‘ nizâ‘-ı lafzîdir ki muhakkık 

 Siyâlkûtî Hâşiye-i  Mutavvel’de beyân etmiştir. (Abdülhamîd)
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liyye olup vücûb ve ibâha ve nedb ve kerâhet ve hürmetten ibâret olarak 

mevzû‘âtı ef‘âl-i mükellefindir.

[Vukû‘ ve Lâ-vukû‘a  Delâlet Eden Elfâza Râbıta Tesmiye 

Olunduğu]

Kâle Rahimehullâh 

ام  را א ع و  و ع وا ال  ا وا ا
[İltizam yoluyla olsa bile vukû‘ (gerçekleşme) ve vukû‘ bulmamaya (gerçek-

leşmemeye) delâlet eden lafza râbıta ismi verilir.] 

Vukû‘ ve lâ-vukû‘ üzere delâlet eden lafız velev ki delâlet-i iltizâmiyye 

ile olsa dahi râbıta tesmiye olunur. Çünkü kaziyye eczâ’-i selâseden mü-

rekkebe olarak bu eczâ’nın melhûz olması lâbüddür. Lâkin ehad-i eczâ’ 

olan nisbet-i mezkûre yalnızca muhbirun-bih olmakla gayr-ı sâlih ve belki 

mefhûmiyyette gayr-ı müstakil olmasıyla bu cüzʼe dâll olan lafz ancak edât 

olabilir. Ve mahkûmün-bihi ve mahkûmün-aleyhe rabt eden şeyʼe dâll ol-

duğu cihetle râbıta denilir. Meselâ lügat-i  Fârisiyye'de “est” ve “nîst” edât-ı 

rabttır. Ve lügat-i Arabiyyede râbıt ba‘zen “kâne” ve “leyse” ve “yecibü” ve 

“yemteni‘u” emsâli kâlıb kelimede olarak râbıta-i zamâniyye ıtlâk olunur. 

Ve ba‘zen ( אئ  emsâlinde olan “hüve” gibi [.Zeyd, işte o ayaktadır] (ز  

kâlıb isimde olur. Zîrâ hüviyette ittihâda dâll olup bu ise vukû‘ ma‘nâsına 

hükmdür. Ve bu kısma râbıta-i gayr-ı zamâniyye denilir. Nitekim musan-

nif beyân edecektir.

Lâkin bu kelâm mevrid-i bahs ve işkâl olmasıyla musannifin velev 

bi’l-iltizâm kavli bu suʼâlden ma‘raz-ı cevâpta mevrûd olduğunu Hâşi-
ye’sinde beyân eylemiştir. Şöyle ki; ( אئ -Zeyd, işte o ayakta olan] (ز  ا

dır.] emsâlinde olan zamîr-i fasl mevzû‘a âʼid ve ifrâd ve tesniye ve cem‘ 

cihetinden mevzû‘a mutâbık ve müttehiddir. Nitekim tesniyede ان  (ا
אن) אئ ا א   [İki Zeyd, işte onlar ayaktadır.] ve cem‘de (ن אئ ا ون    (ا
[Zeydler, işte onlar ayaktadır.] kavilleri bu müdde‘âya şâhittir. Bu sûrette 

zamîr-i faslın medlûlü nisbet ya‘nî vukû‘ veyâhûd lâ-vukû‘ olmayıp belki 

mevzû‘a dâll olmasıyla ism olarak edât değildir. Her bir râbıta ise edât olup 

bu sûrette zamâʼir-i mezkûre râbıta olamaz.

Hâsıl-ı def‘ bu suʼâlin vürûdu inde’l-kavm her bir râbıta edât olmak-

lığının mültezim olması takdîrde olup bu ise gayr-ı müsellemdir. Belki 
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murâd-ı kavm nisbete dâll olan lafz velev ki delâleti tazammun ve iltizâm 

tarîkıyla olsa da râbıta tesmiye ederiz demektir. Bu lafızda ister edât ol-

sun, nitekim edevât-ı nefy böyledir. Ve ister kelime olsun, nitekim ( אم ز ) 

[Zeyd kalktı.] emsâlinde râbıta bi’t-tazammun nisbete delâleti cihetiyle 

nefs-i mahmûl ya‘nî “kâme”dir. Ve ister isim olsun, nitekim ( א  (ز  
[Zeyd, işte o âlimdir.] emsâlinde zamîr-i fasl bu nev‘dendir.

Kezâlik inde’n-nühât haber veyâhûd hâl veyâ sıfât vâki‘ olan revâbit-i 

cümel dahi isim oldukları hâlde revâbıttır. Ve râbıtanın bi’l-mutâbaka [15] 

ma‘nâ-yı müstakil üzere dâll olmasıyla bi’l-iltizâm ma‘nâ-yı gayr-ı müstakil 

üzere de dâll olması beyninde kat‘â münâfât yoktur.

Ve inde’l-kavm her bir râbıta edât olmak mültezim idüğünü teslîmimiz 

takdîrde cevâb-i âhara rücû‘ ile deriz ki râbıta edâttır diyelim lâkin edât-

tan ba‘zısı kelime ve isim olmakta ne beʼs vardır ki lafz-ı müfredin isim 

ve kelime ile edâta taksîmi edâttan bir kısmına nazaran taksîm-i i‘tibârîye 

mahmûl olsun ve ne mahzûr vardır ki zamîr-i fasl delâlet-i mutâbıkiyyesi 

i‘tibâriyle isim ve delâlet-i iltizâmiyyesi i‘tibâriyle edât ve kelimeler ma‘nâ-

yı müstakil üzere  delâlet-i tazammuniyye ve belki mutâbıkiyyesi i‘tibâriyle 

kelimât ve  nisbet-i cüzʼiyye ya‘nî fâ‘il-i mu‘ayyene nisbetten ibâret olan 

ma‘nâ-yı gayr-ı müstakil üzere  delâlet-i tazammuniyye i‘tibâriyle edât ol-

muş olsun.

Hülâsa-i cevâb-i evvel râbıtayı edât ve gayrısı olmakdan ta‘mîm ve hülâ-

sa-i cevâb-i sânî râbıtayı edâta tahsîs ile taksîm-i lafz-ı müfredi taksîm-i 

i‘tibârîye haml edip bir lafzın min cihetin edât ve min cinetin ism veyâhûd 

kelime olmasını tecvîzden ibârettir. İşte bu beyân ile suʼâl mündefi‘ ve 

Allâme-i  Teftâzânî’nin Tehzîb’de zâhib olduğu vechle kavmin zamîr-i faslı 

nisbete delâlet için isti‘âre etmiş olduklarını i‘tibâra ihtiyâc mürtefi‘ olur. 

Ve böyle denilmek lâzım gelse kelâm-ı Arab-ı urbâda hakîkaten râbıta bu-

lunmamasını müstelzim olur. Kavm ise lügatın küllîsine şâmile olan ebhâs 

sadedindedir. İşte Hâşiye’de olan kelâm-ı musannifin îzâhâtı bu vechledir.

Ancak Allâme-i  Teftâzânî’nin kelâmı  Fârâbî’nin zikr ve tasrîh eylediği 

şey’dir. Zîrâ demiştir ki hikmet-i felsefenin lügat-i  Yunâniyye’den  Arabiy-

ye’ye hîn-i naklinde kavm lügat-i  Arabiyye’de râbıta-i zamâniye mevcûd 

olduğunu müşâhede etmişlerdir ki bu da ef‘âl-i nâkısadır. Lâkin lügat-ı 

 Fârisiyye’de “est” ve  Yunâniyye’de “estin” makâmına kâʼim olacak râbıta-i 
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gayr-ı zamâniyyeyi bulamadıklarından “hüve” ve “hiye” ve emsâli aslında 

edevât olmayıp esmâ olan lafızları râbıta-i gayr-ı zamâniyye için isti‘âre 

etmişlerdir. İşte kelâm-ı  Fârâbî bu vechle olup Allâme-i  Teftâzânî’nin Teh-
zîb’de olan beyânı bu aslâ işâret olacağı bî-iştibâhdır. Ve ba‘zen râbıta-i 

gayr-ı zamâniyye için ef‘âl-i nâkısadan esmâ-i müştakka dahi zikr ve îrâd 

olunur. Meselâ ( אئ ) ve [.Zeyd ayakta olandır] (ز כאئ  א د  س   118(او

[Homeros şâ‘irdir.] emsâllerinde olan “kâʼin” ve “mevcûd” bu kabîldendir.

Kâle Rahimehullâh 

 ٌ ْ א  َز ؤه כ ٌ أو  ْ אَم َز َ א   ل ا  כ א  ا אت إ و  ا
 ٌ ْ َ َز ْ َ ٌ َو ْ ْ َز ُ َ  ْ َ دوات ا    ُ وכ ْ ِ ْ َ ا ُ  ٌ ْ א  َز אرج  כ ه أو  ٌ ا אِئ َ

א ، و ا  را ز א א وأ ً אِئ َ  ٌ ْ ا َכאَن َز א وכ ً אِئ َ
[Râbıta, yüklemli önermelerde ya “Zeyd kalktı” örneğinde olduğu gibi bizzat, 

kendisine bir şey yüklenen yüklemin kendisidir. Ya “Zeyd, babası ayakta olan 

kişidir” örneğinde olduğu gibi yüklemin parçasıdır ya da “Zeyd, o cisimdir” ör-

neğinde olduğu gibi yüklemin dışında bir şeydir. Ayrıca “Zeyd ayağa kalkmadı”, 

“Zeyd, ayakta değildir” örneklerindeki gibi olumsuzluk edâtları da hâricî rabıta-

dır. Yine “Zeyd ayaktaydı” örneği ve benzerindeki gibidir. En son örnekte geçene, 

zamansal râbıta ismi verilir.]

 Ve kazâyâ-yı hamliyyede râbıta birkaç vechle olup yâ bi-nefsihî mev-

zû‘a mürtebit olan [16] nefs-i mahmûl râbıta olur. Nitekim ( אم ز ) [Zeyd 

kalktı.] emsâlinde “kâme” kelimesi mahmûl olarak bi-nefsihî ve bilâ-vâsıta 

mevzû‘ olan Zeyd’e mürtebit olmasıyla bu misâl ve emsâlinde râbıta nefs-i 

mahmûldür. Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle “kâme” ve emsâlinin 

bi-nefsihî mevzû‘a irtibâtı Şeyh’in  Şifâ’da119 olan tahkîkâtı cümlesindendir. 

Ve eʼimme-i  Arabiyye’nin ef‘âl-i hads ve zamân ile ale’l-ihtilâf fâ‘il-i mu‘ay-

yen veyâhûd fâʼilin “mâ”ya nisbetin mecmû‘una mevzû‘dur deyü beyânları 

dahi irtibât-ı mezkûru müʼeyyiddir. Bu takdîrde eğer her bir râbıta edât 

olmak tarafı iltizâm olunursa lafzın aksâm-ı selâseye olan taksîmini tak-

sîm-i i‘tibârîye haml etmek lâzım gelir. Ve eğer râbıta edâttan e‘amm i‘tibâr 

edilip de edât râbıtadan ba‘zdır denilirse taksîmin i‘tibârîye hamline hâcet 

kalmayıp bu misillü râbıtalar edâtın gayrısı olmuş olur. Nitekim tafsîlâtı 

mürûr etmiştir. Bu sûrette mahmûl vâki‘ olan kelime mevzû‘a nisbeti üzere 

118 (Homeros) Yunanistan’ın en eski büyük şâ‘irlerinden.

119 Kitâbu’ş- Şifâ,  İbn Sînâ
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delâleti i‘tibâriyle râbıta ve hadse delâleti i‘tibâriyle mahmûl olarak bu irti-

bâtı ifâde için takdîr-i zamîre hâcet yoktur.

Veyâhûd râbıta mahmûlün cüzʼü olur. Nitekim (ه אئ أ -Zeyd, ba] (ز 

bası ayakta olan kişidir.] bu kabîldendir. Zîrâ mahmûl mücerred “kâʼim” 

olmayıp belki “kâʼimün ebûhu” mecmû‘u ve râbıta “ebûhu” zamîri olarak 

mecmû‘ mahmûlden cüz’dür. Zîrâ bi’l-mutâbaka Zeyd üzere ve bi’l-iltizâm 

cümlenin Zeyd’e irtibâtına dâll olmasıyla inde’n-nühât râbıta olduğu gibi 

ehl-i fen ıstılâhında dahi râbıtadır. Veyâhûd râbıta mahmûlden hâric olur. 

Meselâ ( -bu kabîldendir. Zîrâ mah [.Zeyd, işte o bir cisimdir] (ز  ا

mûl yalnız “el-cismü” lafzı olarak râbıta olan “hüve” mahmûlün hâricin-

dedir ve râbıta olan edevât-ı nefy dahi böyle olup (א אئ  (  ز و  ز 

[Zeyd kalkmamıştır ve Zeyd ayakta değildir.] emsâlinde edevât-ı nefy râbı-

ta olarak mahmûlden hârictir. Seyyid Şerîf “leyse hüve” edâtında “leyse” 

lafz-ı “hüve”nin delâlet eylediği nisbet-i120 îcâbiyyeyi ref‘ için olup “leyse” 

ile “hüve” mecmû‘u nisbet-i selbiyyenin vaz‘ına dâll olarak bu sûrette bun-

ların mecmû‘u  nisbet-i selbiyye ile mahkûmün-bihi mahkûmün-aleyhe 

râbıt olduğunu beyân etmiştir.

Ve kezâlik (א אئ  emsâli kâlıb-ı kelimede olan [.Zeyd ayakta idi] (כאن ز 

edevât dahi mahmûlden hâric olup muhassıl ma‘nâsı ( א אن ا אئ  ا  (ز 
[Zeyd geçmiş zamânda ayağa kalkmıştı.] demektir. Ve işbu (א אئ ز   (כאن 
[Zeyd ayakta idi.] emsâli zamâna delâletleri cihetiyle râbıta-i zamâniy-

ye tesmiye olunur. Musannif Hâşiye’de demiştir ki nühât “kâne” emsâli-

ni ma‘nâ-yı müstakille delâlet eden ef‘âl-i nâkısadan kılıp mantıkıyyûn 

ise râbıta kalemleri ile kavleyn beyninde olan münâfât gayr-ı hafîdir ve 

ma‘raz-ı cevâpta tehâlüf-i ıstılâhıyete haml etmek mahall-i nazardır. Zîrâ 

yâ nuhâtın beyânı vechle ma‘nâ-yı müstakille delâlet edip bu hâlde ehl-i 

mîzânın edât olmasıyla zehâbı bâtıl olur veyâhûd ma‘nâ-yı müstakille delâ-

let etmeyip bu takdîrde kelâm-ı nühât hilye-i sıhhatten âtıl olur. Ve bu 

[17] işkâlden medâr-ı halâs ancak mâ sebakda zikr olunan şey’dir ki bu da 

kelâm-ı ehl-i fenni teʼvîl olarak yâ indlerinde her bir râbıta edât değildir, 

veyâhûd edâtı isim ve kelimeden ta‘mîm ile lafz-ı müfredi isim ve kelime 

ve edâta taksîmleri i‘tibârîdir denilmekten ibârettir.  Şerh-i Metâli‘de olan 

kelâmın hülâsası şu vechledir121 ki kelimât-ı vücûdiyye nisbete delâletle 

120 Sehv ve savâb cetvelinde “nisbet” olarak düzeltilmiştir.

121 Sehv ve savâb cetvelinde “şu vechle” olarak düzeltilmiştir.
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berâber nisbetin zamânına dahi delâlet eder. Ve kelimât-ı vücûdiyye ile 

kelimât-ı hakîkiyye beyninde fark her ne kadar mahmûl ya‘nî mevzû‘-ı 

mu‘ayyene nisbet için mevzû‘ olmakta müşterek iseler de kelime-i hakî-

kiyye bi-nefsihâ mahmûl-i mu‘ayyene delâlet edip kelime-i vücûdiyye ne 

mahmûl ve ne mevzû‘-ı mu‘ayyene delâlet eder. Bu cihetle mevzû‘un tasrî-

hi hînde kelime-i hakîkiyye nisbet-i hükmiyyeye delâlet ettiği gibi kelime-i 

vücûdiyye dahi mevzû‘ ile mahmûlden her ikisi tasrîh olunduğu hînde 

nisbete delâlet eder.

Kâle Rahimehullâh 

א  אل و אل وا אت أدوات ا و ا
[Şartlı önermelerde râbıta, bitişiklik ve ayrışıklık edâtları ile bunların olum-

suzlarıdır.]

 Ve mutlakan şartıyyâtta râbıta edevât-ı ittisâl ve infisâl ile bunların sel-

bidir ki edevât-ı ittisâl “ان” ve “א ” ve edevât-ı infisâl “א ” ve “أو” ve edevât-ı 

selb “ ” emsâli olup inde’n-nühât edât-ı şart ve cezâ ve edât-ı terdîd 

ta‘bîr olunur. Ve inde ehli’l-ma‘kûl  nisbet-i ittisâliyye ve infisâliyyeye delâ-

letleri i‘tibâriyle râbıta denilir.

Kâle Rahimehullâh 

 ٌ ْ ،  َز אئ م، وإ  א  ، כ אر   ا ا א ان ا  ا
א ٌ وأ ْ ِ

[Önerme mutlak olarak, daha önce geçtiği gibi hâricî bir râbıtaya sâhipse sülâ-

siyye/üçlü ismi verilir. Eğer hâricî râbıtası yoksa sünâʼiyye/ikili ismini alır. “Zeyd 

cisimdir” ve benzeri örnekler gibi.] 

İmdi mutlakan  kaziyye-i melfûza ya‘nî gerek hamliyye ve gerek şartıyye 

eğer râbıta-i hâricîye üzere müştemile olursa sülâsiyye tesmiye olunur. Nite-

kim emsilesi güzerân eylemiştir. El-hâsıl ister nefs-i mahmûl veyâhûd cüzʼü 

ve ister hârici olsun bunların cümlesi sülâsiyyedir. Ve eğer kaziyye râbıta-i 

hâriciyye üzere müştemile olmazsa sünâʼiye tesmiye olunur. Meselâ (  ز
) [Zeyd bir cisimdir.] bu kabîldendir. Bu da kaziyyede mahmûl ism-i 

câmid olduğu sûrette vâki‘ olup zîrâ bu sûrette kaziyyede nisbete delâlet 

edecek bir şey’ bulunmaz.
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[ Mevzû‘-ı Zikrî ile Hakîkî]

Kâle Rahimehullâh 

א، و  ئ א כאن أو  ع، כ א    ا ى   א ذכ ع إ وا أن ا
ع ر   ذات ا اد ا כ وا ع، وو  ا ان ا

[Bil ki; konu, ya zikrîdir. Zikrî; konunun lafzından anlaşılan, küllî veya cüz’î 

olan mefhûmdur. Buna küllîlerde, konunun ünvanı ve vasfı ismi verilir. Bu küllî 

konunun altındaki fertlere ise konunun zâtı ismi verilir.]

 Ve ma‘lûm olsun ki kaziyye-i hamliyyenin eczâ’-i selâsesinden biri-

si mevzû‘ olduğu beyân-ı sâbıktan ma‘lûm olmasıyla ıtlâk-ı ehl-i fende 

ma‘nâ-yı mevzû‘un bilinmesi lâzım geleceğinden buna işâretle buyururlar 

ki mevzû‘ yâ zamm-ı zâl ile mevzû‘-ı zükrîdir. Bu da kaziyyede mahkû-

mün-aleyhe dâll olan lafızdan fehm olunan ma‘nâdır ki küllî veyâhûd cüzʼî 
olmaktan e‘âmmdır. Ve lafzın kendine kesr-i zâl ile  mevzû‘-ı zikrî denilir. 

Çünkü lügatte kesr ile zikir lisân üzere cârî olan şey’ olup zamm ile zükr 

kalpte olan ma‘ânîdir. [18]

Ve işbu mevzû‘-ı zikrîye küllî olduğu mahallerde ünvân-ı mevzû‘ ve vasf 

ıtlâk olunur. Ve işbu mevzû‘-ı zikrînin ya‘nî ünvân-ı mevzû‘ olan mefhû-

mun tahtında münderice olarak şâmil olduğu efrâda  zât-ı mevzû‘ tesmiye 

kılınır. Meselâ (ان אن   kaziyyesinde lafz-ı [.Bütün insânlar canlıdır] ( כ إ

insân kesr ile mevzû‘-ı zikrîdir. Bu lafzın delâlet eylediği mefhûm-i insân 

zamm ile  mevzû‘-ı zükrî olup küllî olduğu cihetle ünvân-ı mevzû‘ ve vasf-ı 

mevzû‘ dahi ıtlâk olunur. Ve mefhûm-i insânın tahtında bulunan Zeyd ve 

Amr emsâli efrâda  zât-ı mevzû‘ denilir.

Kâle Rahimehullâh 

א כ أ א א   א    وإ

[Ya da hakîkîdir. Hakîkî; asaleten üzerine hükm kastedilen şeydir.]

 Veyâhûd mevzû‘ hakîkîdir ki bu da üzerine hükm ile maksûd bi’l-asâ-

le olandır. Ya‘nî mevzû‘-ı hakîkîde mu‘teber olan asâleten maksûd-i bi’l-

hükm olmasıdır ki kaziyyede hükmden bi’l-asâle maksûd  zât-ı mevzû‘ ile 

mefhûmdan hangisi ise  mevzû‘-ı hakîkî odur. Çünkü ba‘zı kaziyyelerde 

hükm mefhûm üzerine ve ba‘zılarında taht-ı mefhûmda olan  zât-ı mevzû‘ 

üzere olur. Bu sûrette  mevzû‘-ı zikrî ile  mevzû‘-ı hakîkî beyninde umûm ve 

husûs min-vech olur. İşte buna işâretle musannif Rahimehullâh buyururlar ki;
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آة ان  ا وכאن  ع،  ا ذات  כ   ا א   ا  אن   א  ) 
(  [Çoğu zamân zikrî ve hakîkî konular, konunun zâtına hükme-

dilmesinin kastedildiği ve konunun ünvânının konunun zâtını mülâhaza 

etmek için ayna olduğu önermede farklılaşır.] ya‘nî işbu  mevzû‘-ı zikrî ile 

 mevzû‘-ı hakîkî ekser vâki‘ olur ki yekdiğeriyle ihtilâf ederler. Ya‘nî ka-

ziyyenin mevzû‘-ı zikrîsi başka ve mevzû‘-ı hakîkîsi başka olur. Bu da bir 

kaziyyede tahakkuk eder ki hükm ile maksûd  zât-ı mevzû‘ olup ünvân-ı 

mevzû‘ zât-ı mevzû‘u mülâhazaya mirʼât olur. (اٌن َ َ َ  ُ ُ ْ َ אٍن أَْو  َ ْ ُّ ِإ  ( ُכ

[Misâl; bütün insânlar veya ba‘zı insânlar, canlıdır.] İşte bu kaziyyelerde 

 mevzû‘-ı zikrî mefhûm-i insân ve  mevzû‘-ı hakîkî efrâd-ı şahsiyye olarak 

muhteliflerdir. Zîrâ maksûd efrâd-ı insânın küllîsi veyâhûd ba‘zısı üzere 

mefhûm-i hayevân ile hükmdür ki mefhûm-i insânı mülâhaza ederek tah-

tında mevcûd bulduğumuz Zeyd ve Amr emsâli efrâd üzerine hayevâniy-

yetle hükm eyleriz. Bu sûrette  mevzû‘-ı hakîkî maksûd-i bi’l-hükm olduğu 

cihetle efrâd-ı insân olup ve mefhûm-i mevzû‘ olan hayevân-ı nâtık efrâd-ı 

mezkûreyi mülâhazaya mirʼât olarak maksûd-i bi’l-hükm olmamasıyla 

 mevzû‘-ı zikrî olup  mevzû‘-ı hakîkî değildir. כאن א  اه  א  ان  א   (ور
( כ  א  ا א أو כ א  ئ ع   Ba‘zen iki konu, konunun cüz’î] ا

hakîkî veya küllî olup üzerine hükmün kastedildiği geriye kalan yerlerde 

aynı olur.] ve çok kere vâki‘ olur ki  mevzû‘-ı zikrî ile  mevzû‘-ı hakîkî müt-

tehid ya‘nî şey’-i vâhid olurlar. Bu da zikr olunduğu vechle hükm  zât-ı 

mevzû‘ üzere olup ünvân-ı mevzû‘ mirʼât-ı mülâhaza olan kaziyyelerin mâ 

'adâsında tahakkuk eder. Bu da  mevzû‘-ı cüzʼî-i hakîkî veyâhûd maksûd-i 

bi’l-hükm olan küllî olduğu sûrette olur. ( ّ
ِّ אُن ُכ َ ْ ِ ْ ٌ َوا

ِ א َ  ٌ ْ  ;Misâl] ( َز

Zeyd âlimdir. İnsân küllîdir.] Misâl-i evvelde mefhûm-i [19] Zeyd zât-ı 

müşahhasa-i Zeyd olup ve mefhûm-i âlim ile mahkûmün-aleyh olan iş-

bu zât-ı Zeyd’dir. Ve misâl-ı sânîde küllî olmasıyla mahkûmün-aleyh olan 

mefhûm-i insândır. Zîrâ her ne kadar insân için Zeyd ve Amr emsâli efrâd 

mevcûd ise de lâkin bu bâbta ünvân efrâdının gayrısı olmaklığını i‘tibâr 

edip de efrâd üzerine hükmü kasd etmek câʼiz olamaz. Ve illâ efrâdın küllî 

olmakla mahkûmiyyetini iktizâ eder. Efrâd ise cüzʼî olup urûz-ı külliyyet 

bi-hasebi’l-ünvândır. Hâsılı küllîdir deyü üzerine hükm olunan şeyʼ efrâ-

dıyla müttehid i‘tibâr edilen mefhûmdur. Bu cihetle mefhûm-i Zeyd lafz-ı 

Zeyd’in medlûlü olması hasebiyle  mevzû‘-ı zikrî ve mahkûmün-aleyh ol-

duğu cihetle  mevzû‘-ı hakîkî olup küllî olmasıyla mahkûmün-aleyh olan 

mefhûm-i insân dahi medlûl-i lafz-ı insân olduğu cihetten  mevzû‘-ı zikrî 
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ve maksûd-i bi’l-hükm olmasıyla da  mevzû‘-ı hakîkî olarak bu emsâl kaziy-

yelerde ittihâdları tahakkuk eder.

Kâle Rahimehullâh

ز  ا و ا  א و  أ ا ان  ق  ا א  ع   وذات ا

אرا ا  ا כאن ا א و
[Şeyh İbn  Sînâ’ya göre konunun zâtı; zamanların birinde olsa bile ünvanın 

bi’l-fiil üzerine sâdık olduğu şeydir. Doğru olan da budur.  Fârâbî’ye göre ise zâtî 

imkân ile üzerine sâdık olduğu şeydir.] 

Ve karîben arz-ı îzâhât edildiği vechle  zât-ı mevzû‘ ile murâd ünvân-ı 

mevzû‘un tahtında olan efrâddır ki ünvânın mâ suddıka aleyhidir. Ancak 

bu vechle  zât-ı mevzû‘ üzere sıdk-ı ünvân fi‘lî veyâhûd imkânî olmak sû-

reteynine muhtemel Şeyh İbn  Sînâ indinde bi’l-fi‘l sıdkı olup velev ezmi-

ne-i selâseden birinde olursa da bi’l-fi‘l ünvânın vukû‘-ı sıdkını muktezî ve 

yalnız imkân-ı sıdkı  zât-ı mevzû‘ olmakta gayr-ı kâfîdir. Hâsılı inde’ş-Şeyh 

 zât-ı mevzû‘ bi’l-fi‘l kendisi için ünvân-ı mevzû‘ sâbit olan şey’ olarak ister 

hâricî veyâhûd zihnî olsun ister dâʼimî veyâ lâ-dâʼimî olsun ve isterse sü-

bûtu vasf-ı mahmûlün hîn-i sübûtunda veyâhûd mukaddem veyâ muʼah-

her bir vakitte olsun buraları manzûr olmayıp cümlesinden mutlakdır. 

Binâ’enaleyh “her bir nâʼim müstaykızdır” kaziyyesi nâʼim hîn-i nevmde 

müstaykız olmadığı hâlde sâdıktır. Ve aslâ ünvân ile muttasıf olmayan şey’ 

her ne kadar ittisâfı mümkün olsa da efrâd-ı mevzû‘dan gayr-ı ma‘dûddur. 

Ve Ebû Nasr  Fârâbî indinde mu‘teber olan imkân-ı zâtî ile ünvânın sâdık 

olmasıdır ki bi’l-fi‘l ve bi’l-kuvve olanlara mütenâvildir. ِب ُכ ْ َ  ُّ ُכ א:  ) 
אر) ا رכ   כאن  א  ا دون  ول  ا אر  א אِدٌق  َ ٌس  َ َ َאِن  ْ ُّ  Sultanın“] ا

bütün binekleri attır” sözümüz; sultanın eşeğe binme imkânı olduğundan 

dolayı birinci i‘tibâra göre doğru, ikinciye göre değildir.] 

Bu vechle  Fârâbî ile İbn  Sînâ beyninde olan ihtilâfın semeresi bu misâl-

de zâhir olur ki mustalah-i Şeyh olduğu vechle ünvânın zât üzere sıdkı 

bi’l-fi‘l olmasını i‘tibâr ettiğimiz sûrette sultânın her bir merkûbu feres-

dir denilmek sâdıktır. Zîrâ sultânın hiçbir vakitte esbin gayrı bir hayevâna 

rukûbu vâki‘ olmamasıyla bi’l-fi‘l merkûb-i sultân olmakla muttasıf sâʼir 
bir hayevân mevcûd olmadığından külliyyet üzere kavl-i mezkûr [20] sâ-

dıktır. Lâkin mezheb-i  Fârâbî üzere sıdk-ı ünvânda imkân-ı i‘tibârî cihetle 

kaziyye-i mezkûre kâzibe olur. Zîrâ feresin gayrı bir hayevâna dahi rükûbu 
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her ne kadar vaki‘ olmasa da mümkündür. Ve Şeyh’in kelâmı kavl-i müt-

tebi‘ olup örf ve lügat reʼy-i Şeyhʼa müsâ‘ittir. Şöyle ki; meselâ أ (כ 
ا)  denilse kavl-i  Fârâbî üzere kat‘â beyaz ile [.Bütün beyazlar böyledir] כ

muttasıf olmayıp lâkin ittisâfı mümkün olanlara dahi mütenâvil olur. Hal-

buki meselâ bir tekfûrî Arabın beyaz olması mümkün ise de hiçbir vakitte 

beyaz ile muttasıf olması vâki‘ olmamasıyla örf ve lügatte ebyaz ıtlâkı gay-

r-ı cârîdir. Ve  Şerh-i Mevâkıf’ta beyân olunduğu vechile ba‘zılar mezheb-i 

 Fârâbî’ye örf ve lügat müsâ‘it olmadığı gibi tahkîkada muhâliftir.

Zîrâ meselâ nutfenin insân olması mümkün olmasıyla eğer nutfe insân-

da dâhil olsa (ان אن  -kavlimiz kâzib olur [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

du demişler ise de122 bu kelâm ismin iştirâki hasebiyle muğâlatadır.123 Zîrâ 

lafz-ı imkân bi’l-iştirâk iki ma‘nâya ıtlâk olunur ki birisi bi’l-fi‘l mukâbili 

olan kuvve ve diğeri mukâbil-i zarûret olan imkân-ı âmmdır. Bu sûrette 

eğer nutfe insân olmasının imkânıyla bi’l-kuvve insân olduğu murâd olu-

nursa bu kelâm sâdık olup lâkin mezheb-i  Fârâbî üzere îrâda sâlih olamaz. 

Zîrâ  Fârâbî’nin imkân ile murâdı imkân-ı âmm olmasıyla nutfe üzerine 

imkân-ı âmm ile insânın sıdkı gayr-ı müsellemdir.

Musannif Hâşiye’de demiştir ki (س אن  ب ا כ  Sultanın bütün] (כ 

binekleri attır.] misâlinin mezheb-i Şeyh üzere sâdık olması bu kaziyye,  ka-

ziyye-i hâriciyye i‘tibâr olunduğu takdîrde olup ve eğer hakîkiyyeye haml 

olunur ise her iki mezheb ve i‘tibâr üzere kâzibedir. Çünkü karîben beyân 

edileceği vechle kaziyye-i hâriciyyede hükm ehad-i ezminede mevcûd ve mu-

hakkak olan  zât-ı mevzû‘ üzerine olup ve Şeyh’in akd-i vaz‘da i‘tibâr eylediği 

fi‘l, kaziyye-i hâriciyyede vâki‘de muhakkak olan fi‘ldir. Ya‘nî zât-ı mevzû‘un 

ünvân-ı mevzû‘ ile vâki‘de bi’l-fi‘l muttasıf olması labüddür. Himâr ise vâ-

ki‘de ve hiçbir vakitte merkûb-i Sultan olmak ünvanıyla muttasıf olmayarak 

merkûbde himâr dâhil değildir. Bu cihetle mezheb-i Şeyh üzere 

س) אن  ب ا כ -kaziyye-i hâri [.Sultanın bütün binekleri attır] (כ 

ciyyesi sâdıktır. Lâkin kaziyye-i hakîkiyyede mu‘teber olan efrâd-ı mefrûza 

olarak murâd ünvân-ı mevzû‘ için ferd olduğu hâlde vücûdu farz ve takdîr 

122 Sehv ve savâb cetvelinde “ise de” olarak düzeltilmiştir.

123 Şöyle ki; imkân iki ma‘nâya ıtlâk olunup birisi bil fi‘l-mukâbili olan imkân, imkân-ı isti‘dâdî ve diğeri 

mecâmi‘-i-lil-fi‘l olan imkân-ı zâtîdir. Pes  Fârâbî’nin imkân ile muradı mecâmi‘-i-fi‘l olan zâtî olma-

sıyla nutfenin imkân-ı mecâmi‘-i-lil-fi‘l ile insân olması mümkün olmadığı zâhir olduğundan misâl-i 

mezkûrda vâki insânın nutfeye mezheb-i  Fârâbî üzere dahi şümûlü olmayacağı derkârdır. (Abdulha-

mid) 
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edilen efrâddır. Bu sûrette akd-i [21] vaz‘da Şeyh’in i‘tibâr eylediği fi‘l, 

kaziyye-i hakîkiyyede fi‘l-i muhakkak fi’l-vâki‘ ile fi‘l-i faraziyyeden e‘amm 

olarak himâr ise ferd-i farazî-i merkûbda dâhil olup bu cihetle kaziyye-i 

mezkûre hakîkiyyeye haml olunduğu takdîrde mezheb-i Şeyh üzere de sâ-

dıka olamaz.

[Unvân-ı Mevzû‘un  Zât-ı  Mevzû‘ Üzere Sıdkı Akd-i Vaz‘ ve 

Mahmûlün Sıdkı Akd-i Haml Tesmiye Olunduğu]

Kâle Rahimehullâh 

אت ا  ى ا ل   ق ا ان  ذا   ا و ق ا و
  ا

[Konunun ünvânının, konunun zâtları üzerine doğruluğu, akdü’l-vaz’ olarak 

isimlendirilir. Konunun, gelecek cihetlerin biriyle konunun zâtı üzerine doğrulu-

ğuna akdü’l-haml ismi verilir.]

 Ve ıstılâh-ı ehl-i fende ünvân-ı mevzû‘un,  zât-ı mevzû‘ üzere sâdık ol-

masına akd-i vaz‘ tesmiye olunur. Ve vasf-ı mahmûlün zarûret ve devâm 

emsâli bahs-i müveccehâtta zikr olunacak cihetlerden biriyle mevzû‘ üze-

re sıdkına akd-i haml tesmiye kılınır. Çünkü kaziyye-i hamliyyeye nazar 

ettiğimizde bir şey’ ile iki vasfın vücûdunu müşâhede ederiz. Bu cihet-

le şey’-i mezkûr ehad-i vasfeyn ile bir terkîb ve vasf-ı âhar ile diğer bir 

terkîb olarak muhassıl-ı mefhûmu iki akde rucû‘ eder. Ve bundan evvel 

ünvânın  zât-ı mevzû‘ üzere sıdkı olup akd-i vaz‘ budur. Ve sânî cihâttan 

biriyle vasf-ı mahmûlün  zât-ı mevzû‘ üzere sıdkı olup akd-i haml budur. 

El-hâsıl akdin ma‘nâ-yı lügavîsi rabt olup burada murâd terkîb hâsıl ola-

rak akd-i evvel kable’t-terkîb ma‘lûmü’s-sübût olmasıyla terkîb-i takyîdidir. 

Nitekim (אف أو א  ا  אر    İnsân bir şey’ hakkında bilgi sâhibi] (ا

olduktan sonra vasıflarını bildirebilir.]124 kâ‘idesi ma‘lûmdur. Ve akd-i sânî 

sübût veyâhûd nefyi i‘lâm ve ihbâr için olmasıyla terkîb-i haberîdir. Meselâ

ان) אن   kavlimizde hayevân mefhûmuyla [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

hükm eylediğimiz efrâd-ı insân ya‘nî Zeyd ve Amr için iki vasıf buluruz 

ki birisi zâten ma‘lûmumuz olmak lâzım gelen insân ve ikincisi haber ver-

mek istediğimiz hayevân vasıfları olup işbu vasfeynden ünvân-ı mevzû‘ 

olan insânın efrâd-ı mevzû‘ olan Zeyd ve Amr üzere sıdkı ya‘nî bunların 

ünvân-ı mezkûr ile ittisâfı akd-i vaz‘ ve bu efrâd üzere mahmûl olan ha-

124 Bu kısım Burhân’ın metninden değil. (Abdunnafi Efendi bir kuralın Arapçasını yazmış.)
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yevânın sıdk ve sübûtu akd-i hamldir. Keʼenne hamliyye iki terkîbi hâmil 

olup evvel takyîdi ve sânî haberîdir.

[ Mahmûl ile Kazâyâ-yı Müte‘ârifede Efrâd Murâd Olunmayıp 

Münharifâtda Murâd Olunduğu]

Kâle Rahimehullâh 

אت אر   ا א ا א اد  ا ل ا א اد  و 
[Bilinen/kullanılan önermelerde yüklemle fertler kastedilmez. Bilakis biline-

nin dışına çıkmış münharif önermelerde kastedilir.]

 Ve kazâyâ-yı müte‘ârifede mahmûl ile efrâd murâd olunmaz. Ya‘nî 

mevzû‘ gibi mefhûm-i mahmûl ile muttasıf olan efrâd mevcûd ise de 

 kazâyâ-yı müsta‘mele ve müte‘ârifede maksûd-i bi’l-haml efrâd olmayıp 

belki mefhûmdur. Meselâ (ان אن  -kaziyyesiy [.İnsân bir canlıdır] (ا

le murâd mefhûm-i hayevâniyyetle efrâd-ı insân üzerine hükm ve efrâd-ı 

insânın vasf-ı hayevân ile muttasıf olduğunu ihbâr olup yoksa efrâd-ı ha-

yevân ile efrâd-ı insân üzerine hükm değildir. Belki bu vechle mahmûl ile 

efrâd murâd edilmesi kazâyâ-yı münharifede olur. [22] ( א אن כ   ( ا

[Misâl; insan, tüm nâtık olanlardır.] Bu kaziyye münharife olup murâd 

cemî‘ efrâd-ı nâtık ile mefhûm-i insân üzerine hükmdür. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle bu kelâmdan murâd şu mebha-

sa işarettir ki ulûmda müsta‘mele olan  kazâyâ-yı müte‘ârife cânib-i mev-

zû‘dan efrâd, cânib-i mahmûldan mefhûm murâd olunan kazâyâdır. Ve 

bu kaziyyelerin gayrısı câddeden münharife ve gayr-ı müte‘ârifedir. Ve 

 kazâyâ-yı gayr-ı müte‘ârife ba‘zen müte‘ârifenin aksi olarak cânib-i mev-

zû‘dan mefhûm ve cânib-i mahmûlden efrâd murâd edilmesiyle olur. 

Nitekim metinde zikr olunan misâl bu kabîldendir. Ve ba‘zen cânibey-

nden efrâd murâd olunur. Ve bu da yâ tarafeyn sûr-ı küllî ile müsev-

ver olarak meselâ ( א כ  אن  إ -de [.Her insan, her nâtık olandır] (כ 

nilip her bir efrâd-ı insân aynıyla her bir efrâd-ı nâtık olduğunu ifâde 

murâd olunur. Veyâhûd tarafeyn sûr-ı cüzʼî ile müsevver olarak meselâ

( ان  ا  denilip erfâd-ı [.Ba‘zı canlılar cisimlerin ba‘zısıdır] ( ا

hayevândan ba‘zısı efrâd-ı cisimden ba‘zı olduğunu ifâde eder. Veyâhûd 

ehadühümâ sûr-ı küllî ve âharı sûr-ı cüzʼî ile müsevver olarak meselâ

ان) ا אن   إ  denilir. Murâd [.İnsânların tümü ba‘zı canlılardır] (כ 

efrâd-ı insândan cümlesi efrâd-ı hayevândan ba‘zısı olduğunu ifâde olur. 
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Veyâhûd bi’l-aks (אن ان כ ا -Ba‘zı canlılar insanların tamamı] ( ا

dır.] denilip ma‘nâ-yı mezkûru ifâde eder. Veyâhûd tarafeynde sûr mevcûd 

olmaz. Bu i‘tibârâta selb ciheti dahi zamm edilse aded-i münharifât mik-

dâr-ı kesîre terakkî eder. Ve ba‘zı ehl-i fen bunların serd-i tafsîlâtını iltizâm 

etmişler ise de bununla ifâde olunacak bir fâʼide olmadığı cihetle mütûn 

ve belki ağleb-i şürûhda terk olunmuştur. Ve hafî olmasın ki cânibeyn-

den mefhûm murâd olunan kaziyyeler münharifede dâhil olmayıp bel-

ki kazâyâ-yı tabî‘iyyedir. Meselâ (ع אن   İnsân“ (Canlılar içerisinde)] (ا

bir nev‘dir.”] kavlinde murâd mefhûm-i nev‘ ile mefhûm-i insân üzerine 

hükm olarak kaziyye-i tabî‘iyyedir.

[Hamliyyenin Kazâyâ-yı Şahsiyye ve Mahsûsâ ile Tabî‘iyye ve 

Mühmele ve Mahsûra ve Müsevvereye Taksîmi ve Mahsûratta 

Kemmiyyete  Delâlet Eden Şey’e Sûr Tesmiye Kılındığı]

Kâle Rahimehullâh

א   א  ئ ي  כ א ا א إن כאن  א  כא أو   ا 
ٍ ِ א َ ِ  َ ْ َ ٌ أَْو 

ِ א َ ا  َ َ ٌ أَْو  ، و  َز
[Fasıl: Mutlak olarak olumlu veya olumsuz yüklemli önerme; zikrî konusu 

hakîkî cüz’î olursa, şahsiyye ve mahsûsa ismini alır. Misâl Zeyd âlimdir, bu âlimdir 

ve bu âlim değildir.]

 Füsûl-i tis‘adan işbu fasl-ı sânî kaziyye-i hamliyyeyi bi‘tibâri’l-mevzû‘ 

aksâm-ı erba‘aya taksîm için mevzû‘ olup kısm-ı evvel şahsiyye ve sanî 

tabî‘iyye ve sâlis mahsûrât-ı erba‘a ve râbi‘ mühmeledir. Şöyle ki; mutla-

kan  kaziyye-i hamliyye ister mûcibe ister sâlibe olsun eğer mevzû‘-ı zikrîsi 

cüzʼî-i hakîkî olursa bu nev‘-i kaziyyeye şahsiyye ve mahsûsa tesmiye olu-

nur. Zîrâ mevzû‘u şahs-ı mahsûs olup iştirâke gayr-ı muhtemeldir. Meselâ 

( א ا  و א  (ز   [Zeyd âlimdir ve bu da bir âlimdir.] mûcibeleriyle ز
( א ا   א و  ) [Zeyd âlim değildir bu da âlim değildir.] sâlibele-

rinde mevzû‘ müteşahhas ve mu‘ayyen olarak cüz’î-i hakîkî olmasıyla bu 

kaziyyeler  kaziyye-i şahsiyye olup  kaziyye-i mahsûsa dahi ıtlâk olunur. Eğer 

îrâd edilirse ki mevzû‘un cüz’î-i hakîkî olmasıyla murâd medlûl-i mevzû‘un 

şahsı olması ise ( אئ א  ا כא وأ ) [Bu yazıcıdır ve ben ayaktayım.] emsâli 

böyle olmayıp [23] alâ kavlin esmâ-ı işârât ve muzmerât ma‘ânî‘-i külliy-

yeye mevzû‘adır. Cevâbında deriz ki; murâd mevzû‘un kendiden iştirâke 

muhtemel olmayacak sûrette şahs-ı mu‘ayyen fehm olunacak haysiyyette 
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olmasıdır. Nitekim şahs-ı mu‘ayyen-i mahsûsa işâretle ( אئ א  وأ כא  ا  ) 

[Bu yazıcıdır ve ben ayaktayım.] denildiği sûrette dahi bu ma‘nâ fehm 

olunur. Sadettin  Teftâzânî Şerh-i Şemsiyye’de bu vechle beyân eylemiştir.125 

İmdi  kaziyye-i şahsiyye kendisinde mevzû‘ cüz’î-i hakîkî olan kaziyye-i 

hamliyyedir.

Kâle Rahimehullâh

ع  ا إ ذات ا ان   أن   כ  ا ن כאن ا א  وإن כאن כ
ا   כ  ، وإن أ  

[Eğer zikrî konusu, küllî olup ünvân üzerine hükm verme, konunun zâtına 

geçiş kastedilmeden olursa tabîî ismini alır. Kendinde sirâyeti mümkün olsa da 

durum böyledir.]

 Ve eğer hamliyyede  mevzû‘-ı zikrî küllî olursa zât-ı mevzû‘a hükmün 

sirâyeti maksûd olup veyâhûd olmaması sûreteynine münkasim olarak eğer 

hükm zât-ı mevzû‘a sirâyeti kasd olunmaksızın ünvân-ı mevzû‘ üzerine 

olursa bu nev‘-i kaziyyeye  kaziyye-i tabî‘iyye tesmiye olunur. Zîrâ bu em-

sâl kaziyyede maksûd-i bi’l-hükm tabî‘at ya‘nî hakîkat olup efrâda sirâyeti 

maksûd değildir. Ve bu hükmün fî-nefsihî efrâda sirâyeti mümkün olsa da 

mâni‘ olmayıp mu‘teber olan adem-i kasddır.126 ان אن  ( ا א أو כ   
(  Misâl; insân konuşan bir canlıdır, veya küllîdir veyâhûd cins] أو  

değildir.] Misâl-i evvel ve sânîde îcâben ve sâlisde selben hükm mefhûm-i 

insân üzerine olup kazâyâ-yı tabî‘iyyedir. Ve evvelde hayevân-ı nâtık ile 

hükmün Zeyd ve Amr emsâli efrâda sirâyeti mümkün ise de bu sirâyet 

maksûd olmayıp murâd  hakîkat-i insân hayevân-ı nâtık olduğunu beyân-

dır. Ve efrâd küllî olamayacağı cihetle misâl-i sânîde efrâda sirâyet-i hükm 

gayr-ı mümkündür. İmdi  kaziyye-i tabî‘iyye kendi(n)de  mevzû‘-ı zikrî 

küllî olarak hükm efrâda sirâyeti kasd olunmaksızın ünvân-ı mevzû‘ üze-

rine olan kaziyyedir.

Kâle Rahimehullâh

ن   ، اد ا أو ا א   ا ا إ  כ    ا وإن כאن ا

125 İrâd-ı mezkûrun vürudu esmâ-ı işârât ve muzmerâtta vaz‘ ve mevzû‘ün-leh âmm olduğuna mebnîdir 

ki muhtâr-ı Taftâzâni ve mezheb-i meşhur budur. ammâ Mevlâna Adudüddin ve ittiba‘ı olan sâʼir 
muhakkıkîn bunlarda vaz‘ı âmm ve mevzû‘ün-leh hâss olduğunu ihtiyar eyledikleri cihetle onların 

mezhebine göre îrâd-ı mezkurun re’sen vârid olamayacağı hafî değildir. (Abdulhamid)

126 Sehv ve savâb cetvelinde “kasddır” olarak düzeltilmiştir.
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 ْ ُ  ِ  َ ْ َ ٍ أَْو  ْ ُ  ِ אُن  َ ْ ِ ْ ،  اَ א   اد כ أو  א כ ا   
[Eğer ünvân üzerine hükm verme, altındaki şahsî veya nevî ferdlere geçiş kas-

tedilerek yapılırsa; önermede tamamı veya bazısı şeklinde ferdlerin sayısı belir-

tilmezse mühmel ismini alır. Misâl insan hüsrandadır. İnsân hüsranda değildir.]

 Ve eğer mevzû‘-ı küllîde ünvân üzerine hükm tahtında olan efrâd-ı 

şahsiyye veyâ nev‘iyyeye sirâyeti kasdıyla olursa bu da iki kısım olup eğer 

kendi(n)de küllen veya ba‘zen kemmiyyet-i efrâd beyân olunmazsa bu em-

sâl kaziyye mühmele tesmiye olunur. Meselâ zikr olunan ( אن    (ا
[İnsân ziyândadır.] kaziyyesinde mevzû‘ olan insân küllî olup ve mefhûm-i 

insân üzere hüsrânda olmasıyla hükmde bir ma‘nâ olmayarak murâd 

efrâd-ı insân hüsrândadır demek olduğu ve efrâdın küllîsi veyâhûd ba‘zısı 

olduğuna delâlet edecek [24] sûr-ı küllî ve cüzʼî mevcûd olmadığı cihet-

le bu kaziyye mühmele-i mûcibe ve ( אن     İnsân ziyanda] (ا

değildir.] dahi mühmele-i sâlibedir. İmdi  kaziyye-i mühmele kendisinde 

hükm efrâda sirâyeti kasd olunarak ve küllen ve ba‘zan kemmiyeti beyân 

olunmayarak ünvân üzerine olan kaziyye-i hamliyyedir. 127

Kâle Rahimehullâh 

را כ  ال  ا رة، وا رة و وإ  
[Eğer fertlerin sayısı belirtilirse mahsûre ve müsevvere ismini alır. Sayıya delâ-

let eden şey ise sûr olarak isimlendirilir.] 

Ve eğer kendisinde  mevzû‘-ı zikrî, küllî ve ünvân üzere hükmden mak-

sûd efrâda sirâyeti olmasıyla berâber küllen veyâ ba‘zan kemmiyyet-i efrâd 

beyân olunursa bu nev‘-i kaziyyeye  kaziyye-i mahsûre ve  kaziyye-i mü-

sevvere tesmiye olunur. Mahsûre ıtlâkı küllen veyâ ba‘zan efrâd-ı mevzû‘u 

istî‘âb etmesinden ve müsevvere tesmiyesi sûr üzere iştimâlinden içindir. 

Nitekim emsilesi îrâd olunur. İmdi  kaziyye-i mahsûre kendisinde  mevzû‘-ı 

zikrî küllî olup ve ünvân üzerine efrâda sirâyeti kasdıyla hükm olunarak 

küllen veyâ ba‘zan kemmiyyet-i efrâdı beyân olunan kaziyyedir. Ve kem-

miyyet-i efrâd üzere delâlet eden küll ve ba‘z ve emsâli lafızlara sûr tesmiye 

olunur.

127 Ba‘dezâ hafî olmaya ki musannifin ( ا כ    ا  Başkasına geçmek kasdıyla berâber] (وإن כאن ا

 kaziyye-i mahsûre ve mühmelede hükm mefhûm üzeredir.] kavlinde mezheb-i mütekaddimînin ih-

tiyârına işâret vardır ki onlara göre  kaziyye-i mahsûre ve mühmelede hükm mefhûm üzeredir. Efrâda 

sirâyet ettiği haysiyyetle ammâ mütahhirîn indinde emr bil-aksdir. (Abdulhamid)
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Metinde olan ( اد ا أو ا -kav [.Şahsî veya nevî ferdlerden] ( ا

liyle efrâdı bunlardan ta‘mîm etmesinin sebebini îzâh ile musannif Hâşi-
ye’de demiştir ki efrâd-ı şahsiyye (ان אن   [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

kaziyyesine nâzır olup murâd Zeyd ve Amr ve sâʼir efrâd-ı şahsiyye-i insân-

dır ve efrâd-ı nev‘iyye ( כ ع  [.Bütün nev‘ler küllîdir] (כ   kaziyyesine 

nâzır olup murâd nev‘-i insân ve nev‘-i feres ve sâʼir efrâd-ı nev‘iyyedir.

Zîrâ kavleynden ikisi de mahsûre-i külliyye olup halbuki misâl-i sânîde 

küllî olmasıyla hükm efrâd-ı şahsiyye üzerine olmayarak efrâd-ı nev‘iyye 

üzerinedir. Bu cihetle eğer efrâd-ı şahsiyye ve nev‘iyyeden ta‘mîm edilmese 

bu emsâl kaziyyelerin hurûcuyla ta‘rîf müntakız olur. Lâkin (  (כ  כ
[Bütün cinsler küllîdir.] kavlimiz emsâliyle işkâl vâki‘ olur. Zîrâ bu kavl 

mahsûre-i külliyye olduğu halde taht-ı ünvânında olan efrâdına ferd-i şahsî 

ve ne de ferd-i nev‘î olarak belki ferd-i cinsîdir ki hayevân ve nebât emsâli-

dir. Meğer ki bu makâmda nev‘ ile nev‘-i izâfî murâd olunursa nev‘-i izâfî 

tafsîlâtı mürûr ettiği vechle ecnâsa şâmil olduğundan misâl-i mezkûr emsâ-

liyle suʼâl mündefi‘ olursa da nev‘-i izâfîde dâhil olmayan cevher gibi cins-i 

âlî ile işkâlden âzâde olunamaz. Şu kadar ki nev‘den ünvândan ehass olan 

mutlak küllî ma‘nâsı murâd edilerek cins ve hâssa ve gayrısından ta‘mîm 

olunursa o hâlde işkâle mahal kalmaz.128 [25]

Kâle Rahimehullâh

اد א   ا כ  ئ إن  א  د، وإ א  כ  כ  א כ إن  إ
[Önermedeki bütün fertler üzerine hükmedilirse önerme küllîdir. Önermede-

ki bazı fertler üzerine hükmedilirse cüz’îdir.]

 Bu kelâm mahsûrâtı külliyye ve cüzʼiyyeye taksîm olup şöyle ki eğer mah-

sûrede hükm her bir ferd-i mevzû‘ üzerine olursa bu nev‘ kaziyye mahsûre-i 

külliyyedir. Ve eğer hükm ba‘z-ı efrâd üzerine olursa bu nev‘ kaziyye mahsû-

re-i cüzʼiyyedir ve külliyye ve cüzʼiyyeden her birisi mûcibe ve sâlibe kısmey-

nine münkasim olarak bu cihetle aksâm-ı mahsûrât dört kısım olmuş olur.

128 Bu dahi hafî olmasın ki musannifin Hâşiye-i menkûlede olan kelâmından münfehim oldu ki 

( ا أو  ا  اد  ا  ) [Şahsî veya nevî ferdlerden.] kavli ihtiyâr-ı mezheb-i cumhûra işâret ol-

mayıp belki mezheb-i muhakkıkînde vâki‘ olan kusûrun ikmâline işârettir. Şöyle ki; muhakkıkûn ka-

ziyyeteyn-i mezkûreteynde hükm yalnız efrâd-ı şahsiyye üzerine olmasını ihtiyâr eylemişlerdir. İsterse 

mevzû‘ nev‘ veyâhûd  cins-i karîb veyâ cins-i ba‘îd olsun ve ammâ cumhûr tafsîl eyleyip eğer mevzû‘ 

 nev‘-i sâfil olursa hükm efrâd-ı şahsiyye üzerinedir. Ve eğer  cins-i karîb olursa hükm efrâd-ı şahsiyye ve 

nev‘iyye üzerinedir. Ve eğer cins-i ba‘îd olursa hükm efrâd-ı şahsiyye ve nev‘iyye ve cinsiyye üzerinedir, 

demişlerdir. (Abdulhamid)
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[Mahsûrâtın Külliyye ve Cüz’iyyeye Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

א כאن  ق إ  ، و  א  כ ر ، و כ א ا ا ؛ أ رات أر א
א. ى، أو أ   כ ع ا א  אو ل  ا

[Mahsûra (nicelikli) önermeler dört tanedir. En üstünü; küllî olumlu olandır. 

Sûru ise küll/bütün edâtı gibidir. Ancak yüklemin, zikrî konuya eşit veya mutlak 

olarak ondan daha geniş olduğu yerlerde doğru olur.]

 İmdi mahsûrât dört kısım olarak evvel  mûcibe-i külliyye ve sânî  sâ-

libe-i külliyye ve sâlis mûcibe-i cüzʼiyye ve rabi‘ sâlibe-i cüzʼiyyedir. Zîrâ 

kaziyye-i mahsûrede eğer efrâdın küllîsi üzere îcâb ile hükm olunursa 

bu kaziyye mûcibe-i külliyyedir. Meselâ (ان אن  إ  Bütün insânlar] (כ 

canlıdır.] kavlimiz bu kısımdandır ve eğer efrâd-ı mevzû‘un küllîsi üzere 

selb ile hükm olunursa sâlibe-i külliyyedir. Meselâ ( אن  ء  ا  ) 

[İnsânlardan hiçbir şey’ taş değildir.] bu kabîldendir. Ve eğer ba‘z üzere îcâb 

ile hükm olunursa mûcibe-i cüzʼiyyedir. Meselâ (אن ان إ  Ba‘zı] ( ا

canlılar insândır.] bu kısımdandır. Ve eğer ba‘z-ı efrâd üzere selb ile hükm 

olunursa sâlibe-i cüzʼiyyedir. Meselâ (אن ان    Ba‘zı canlılar] ( ا

insân değildir.] bu kabîldendir. 

Ve işbu aksâm-ı erba‘a-i mahsûrâttan eşrefi îcâb ve külliyyet şerefeyni-

ni hâmil olmasından dolayı mûcibe-i külliyyedir. Ve mûcibe-i külliyyenin 

sûru küll lafzıyla emsâlidir ki meselâ lâm-ı istiğrâk ve izâfe-i istiğrâkıyye 

dahi sûrdan ma‘dûddur. Hâsılı lügat-i Arab ve elsine-i sâʼirede küll lafzının 

müfâdını edâ eden her bir şey’  mûcibe-i külliyye için sûrdur. Meselâ  Fâ-

risî’de “ ” lafzı sûr-ı küllîdir. Ve âtîde beyân-ı musannifden dahi ma‘lûm 

olacağı vechle “küll”den murâd ( אن    -Bütün İnsân toplu] (כ إ

luğu bir eve sığmaz.] emsâli “küll-i” mecmû‘î değildir. Zîrâ bu kaziyyeden 

murâd mecmû‘-ı insânı bir beytin hâvî ve müştemil olmayacağını ifâde 

olmasıyla bu emsâl kaziyye mühmele ve inde’l-ba‘z şahsiyyedir. Ve kezâlik 

murâd (ع אن   emsâli küllî ma‘nâsına olan [.Bütün insânlar nev‘dir] (כ إ

küll dahi değildir. Zîrâ bu kaziyyenin müfâdı  hakîkat-i insân nev‘dir de-

mek olup tabî‘iyyedir. Belki murâd (اد -Bütün insân ferdle] (כ وا  ا

rinden her bir ferd.] ma‘nâsına küll-i ifrâdîdir.

Ve işbu  mûcibe-i külliyye ancak kaziyyenin mahmûlü mevzû‘una 

müsâvî veyâhûd mevzû‘dan mutlakan e‘amm olduğu sûrette sâdıka olur. 
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Zîrâ mûcibe-i külliyyede hükm mevzû‘-ı zikrîde mu‘teber olan her bir fer-

din mahmûl için ferd-i zarûrî veyâ dâʼimî olmasını muktezî olup bu ise 

mahmûlün mevzû‘a müsâvî veyâhûd mevzû‘dan e‘amm olmasına müte-

vakkıfdır. (اٌن َ َ َ أَْو   ٌ ِ َא אٍن  َ ْ ِإ  ُّ ُכ  ) [Misâl; bütün insânlar konuşandır 

veya bütün insânlar canlıdır.] Misâl-i evvelde mahmûl mevzû‘a müsâvî 

olup her bir efrâd-ı insân nâtık ve her bir efrâd-ı nâtık insândır. Bu ci-

hetle her bir insân nâtıkdır denilmek [26] sâdıktır ve akside böyledir. Ve

ان) אن  -misâl-i sânîsinde hayevân mut [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

lakan insândan e‘amm olmasıyla “her bir insân hayevândır” denilmek sâ-

dık lâkin hayevân için feres ve emsâli efrâd mevcûd olmasıyla aksi gayr-ı 

sâdıkdır.

Kâle Rahimehullâh 

א  א כ א  א כא ق إ  ء، و  א   ر ، و כ א ا  ا

[Sonra küllî olumsuz gelir. Sûru lâ-şey/hiçbir şeydir. Sadece konu ve yüklemin 

küllî olarak mütebâyin olduğu yerlerde doğru olur.]

 Derece-i sâniyede eşref-i mahsûrât ehad-i eşrefeyn olan külliyyeyi 

iştimâlinden nâşî sâlibe-i külliyyedir. Ve bunun sûru “lâ-şeyʼ” ve “lâ vâ-

hid” lafızlarıdır. Ve sâlibe-i külliyyenin sıdkı ancak mevzû‘ ile mahmûl 

yekdiğere tebâyün-i küllî ile mütebâyin oldukları mevzı‘a mahsûstur. 

ٍس) َ َ ِ אِن  َ ْ ِ ْ َ ا
ِ َء  ْ َ  َ  ) [Misâl; hiçbir insan at değildir.] İmdi bu kaziyye 

“lâ-şeyʼ” sûruyla mahsûre olup  sâlibe-i külliyye ve insân ile feres mefhûm-

ları beyninde tebâyün-i küllî olarak ne insândan bir ferd feres ve ne fe-

resden bir ferd insân olmasıyla kaziyye-i sâdıkadır. Ve merci‘i sâlibeteyn-i 

külliyyeteyn olup (ٍس َ َ ِ אِن  َ ْ ِ ْ َ ا
ِ َء  ْ َ  َ ) [Hiçbir insan at değildir.] sâdık 

olduğu gibi (אن س  ء  ا  ) [Hiçbir at insân değildir.] dahi sâdıkdır.

Kâle Rahimehullâh 

א  א כ ا ا א  ق  ، و א   ر ، و ئ  ا ا

[Sonra cüz’î olumlu gelir. Sûru bazı gibi lafızlardır. Küllî olarak mütebâyin 

olan konu ve yüklemin dışındaki yerlerde doğru olur.]

 Ve mahsûrâttan derece-i sâlisede bulunan ehad-i eşrefeyni iştimâli ci-

hetle mûcibe-i cüzʼiyyedir. Ve sûru “ba‘z” lafzı emsâlîdir. Ve işbu mûcibe-i 

cüzʼiyye beynlerinde tebâyün-i küllî olan şeyʼeynin mâ ‘adâsında sâdıka 

olur. (אٌن َ ْ ِإ اِن  َ َ َ ْ ا  ُ ْ َ  ) [Misâl; ba‘zı canlılar insândır.] Bu misâlde 
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mevzû‘ mahmûlden e‘amm olmasıyla efrâd-ı e‘âmmdan ba‘zısı i‘tibâriyle 

hayevândan ba‘zısı insândır denilmek sâdık olduğu gibi insândan ba‘zı-

sı hayevândır denilmek dahi sâdıkdır. Ve meselâ insân ile nâtık beyninde 

müsâvât olmasıyla her bir insân nâtıkdır denilmek sâdık olduğu gibi ba‘z-ı 

insân nâtıkdır veyâhûd ba‘z-ı nâtık insândır denilmesi dahi sâdıkdır. Ya‘nî 

zımn-ı küllîde tahakkuk-ı cüzʼî hakîkata mutâbıkdır. Lâkin feres ile insân 

beyninde mübâyenet-i külliyye olmasıyla (س אن   Ba‘zı insânlar] ( ا

attır.] veyâhûd (אن س إ -denilmesi gayr-ı sâ [.Ba‘zı atlar insândır] ( ا

dıkdır.

Kâle Rahimehullâh 

כ  א   ق  ، و א    و  و כ ر ، و ئ א ا  ا
 . ع أو أ  א  אو ل  ا

[Sonra cüz’î olumsuz gelir. Sûru; değil bazısı, bazısı değil ve tamamı değil ka-

lıplarıdır. Sadece yüklemin, konuya eşit veya mutlak olarak ondan daha geniş 

olmadığı yerlerde doğru olur:]

 Ve mahsûrattan derece-i ahîre-i râbi‘ada vâki‘ olan sâlibe-i cüzʼiyye 

olup sûru üç lafızdır ki evvel “leyse ba‘zun” ve sânî “ba‘zun leyse” ve sâlis 

“leyse küllün” emsâlîdir. Ve işbu sâlibe-i cüzʼiyye mahmûl mevzû‘a müsâvî 

veyâhûd mutlakan mevzû‘dan e‘amm olmayan mevâzi‘de sâdıka olur. ) 
אن)ٍ َ ْ ِ  َ ْ َ اِن  َ َ َ ْ ُ ا ْ َ  [Misâl; ba‘zı canlılar insân değildir.] işte bu kaziy-

ye sâlibe-i cüzʼiyye ve mahmûl olan insân mevzû olan hayevândan ehass 

olmasıyla sâdıkadır. Lâkin bi’l-aks (ان אن   ا  ) [Ba‘zı insânlar 

canlı değildir.] denilse mahmûl mevzû‘dan e‘amm olacağı cihetle sâdık ola-

mayacağı gibi ( א ِ  َ ْ َ אن  ُ ا ْ َ ) [Ba‘zı insânlar konuşan değildir.] kavli 

dahi tarafeyn beyninde müsâvât olmasıyla gayr-ı sâdıkdır. [27]

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle “leyse küllün” sûrunu ziyâde etme-

si i‘tibâr-ı kavimde ref‘-i îcâb-ı küllî selb-i cüz’iyyede münderic olduğuna 

işârettir. Ve bu indirâctan nâşî zikr olunacağı vechle îcâb-ı küllînin nakîz-ı 

hakîkîsini ref‘ îcâb-ı küllî iken selb-i cüz‘î kılmışlardır. Îzâh-ı makâm bu 

vechledir ki “leyse” lafzının medlûlü hükm-i selbî olup hükm-i selbî ise 

yâ mevzû‘dan mahmûlü selb veyâhûd mevzû‘ için sübût-i mahmûlü nefy 

ma‘neyeyn beyninde dâʼir olarak evvel selb-i hükmî ve sânî ref‘-i îcâbtır. 

İmdi mevzû‘dan murâd eğer ba‘z-ı efrâd olursa hâsıl-ı ma‘nâ, yâ mahmû-

lün işbu ba‘zdan intifâsı olup işte selb-i cüzʼî budur veyâhûd ba‘z-ı mezkûr 
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için mahmûlün intifâʼ-ı sübûtu olup bu da ref‘-i îcâb-ı cüz‘î olarak sel-

b-i küllîye müsâvîdir. Ve eğer mevzû‘dan murâd küll-i efrâd olursa hâsıl-ı 

ma‘nâ, yâ her bir efrâd için mahmûlün intifâʼ-ı sübûtu olarak işte ref‘-i 

îcâb-ı küllî budur ve işbu ref‘-i îcâb-ı küllî selb-i cüzʼîye müsâvîdir veyâhûd 

her bir efrâd-ı mevzû‘dan mahmûlün intifâsı olup bu da selb-i küllîdir.

İşte ehl-i fennin bu esâs üzerine sâlibe-i cüzʼiyyenin esvâr-ı selâsesi bey-

ninde olan farkı îzâhda îrâd eyledikleri kelâm şâyân-ı beyân olmasıyla terk 

ve imhâli münâsib-i makâm görülememiştir. Şöyle ki; esvâr-ı mezkûreden 

(  sûru bi’l-mutâbaka ref‘-i îcâb-ı küllîye ve bi’l-iltizâm selb-i cüzʼîye ( כ

delâlet eder. Zîrâ meselâ  (אن ان إ  kavlinin [.Bütün canlılar insândır] (כ 

ma‘nâsı her bir efrâd-ı hayevâna insânın sübûtu olarak îcâb-i küllîdir. Ve 

bu kaziyyeyi sâlibeye tahvîl ederek (אن ان  כ   ) [Bütün canlılar 

da insân değildir.] dediğimiz sûrette mefhûm-i sarîhi cemî‘-i efrâd-ı ha-

yevâna sübût-i insâniyyeti ref‘ olarak ref‘-i îcâb-ı küllîdir. Bu cihetle “ley-

se küll” sûrunun medlûl-i mutâbıkîsi ref‘-i îcâb-ı küllî olduğu tahakkuk 

eder. Ve ammâ bi’l-iltizâm selb-i cüzʼîye delâlet etmesi şu cihettendir ki 

îcâb-ı küllînin irtifâ‘ı iki vechle olup şöyle ki yâ mahmûlün cemî‘-i efrâd-ı 

mevzû‘dan meslûb olmasıyla olur. İşte selb-i küllî budur. Veyâhûd ba‘z-ı 

efrâddan meslûb ve ba‘zısı için sâbit olmasıyla olur. Çünkü ba‘z-ı efrâd-

dan meslûb olduğu gibi îcâb-ı küllî mürtefi‘ olur. İşte selb-i cüzʼî budur. 

İmdi bu beyândan ref‘-i îcâb-ı küllî selb-i küllîden e‘amm olduğu ma‘lûm 

olur. El-hâsıl selb-i cüzʼî ba‘z-ı efrâddan selb-i mahmûl olup ba‘z-ı âhardan 

da meslûb veyâhûd ba‘zı âhar için sâbit olması mültezim olmadığı cihet-

le selb-i cüzʼî ref‘-i îcâb-ı küllînin muhtemel olduğu selb-i küllî ile ba‘z-ı 

efrâddan meslûb ve ba‘z-ı âhar için mesbût olmak sûreteyninden ikisi için 

de lâzım gelir. Ya‘nî “selb-i ani’l-küll ve selb-i ani’l-ba‘z” şıkkeyninden iki-

sinde dahi selb-i cüzʼî tahakkuk eder. Ve bu lüzûm şu tarîk ile de isbât 

olunur ki her ne vakit îcâb-ı küllî mürtefi‘ olsa selb-i [28] ani’l-ba‘z sâdık 

olur. Zîrâ eğer mahmûl efrâd-ı mevzû‘un hiç birinden meslûb olmasa o 

halde efrâdın küllîsine sâbit olmuş olur. Mefrûzumuz ise bunun hilâfıdır. 

İşte bu tahkîkât ile ( כ  ) [Tamamı değil.] sûru mefhûmunda iki ih-

timâl üzere selb-i cüz‘î kat‘iyyen mütehakkık olup selb-i küllî ise ihtimâl-

de kalmasıyla maktû‘-ı mu‘ayyeni ahz ve muhtemel meşkûkü terk için

( כ  ) [Tamamı değil.] selb-i cüzʼî için sûriyyete kesb-i rüchân eyle-

miştir. (  ) [Ba‘zısı değil.] sûru dahi her ne kadar mefhûm-i sarîhi 
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ref‘-i îcâb-i cüzʼî olarak selb-i küllî ve selb-i ‘ani’l-ba‘z muhtemel ise de iki 

sûrette dahi selb-i cüz‘î lâzım geleceğinden aynıyla bu delîlden nâşî selb-i 

cüzʼî için sûriyyeti ihtiyâr edilmiştir.

İmdi (  sûru bu vechle bi’l-mutâbaka ref‘-i îcâb-ı [.Tamamı değil] ( כ

küllîye ve bi’l-iltizâm selb-i cüzʼîye delâlet etmesiyle (  ) [Değil 

ba‘zısı.] ve (  ) [Ba‘zıları değil.] sûrlarından iftirâk eder. Zîrâ bun-

ların delâleti bi’l-aks olarak bi’l-mutâbaka medlûlleri selb-i cüzʼî olduğu 

zâhirdir. Şu cihetle ki (אن ان    [.Ba‘zı canlılar insân değildir] ( ا

veyâhûd (א א ان إ -kavillerimiz [.Ba‘zı canlılar insân değildir] (  ا

de ba‘zı tasrîh ile berâber harf-i selbi idhâl ettiğimiz hînde sarîhan fehm 

olunacak ma‘nâ ba‘z-ı efrâd-ı hayevândan mefhûm-i insânı selbdir. Bu ise 

selb-i cüzʼîdir ve bunların ref‘-i îcâb-ı küllî üzere delâletleri bi’l-iltizâmdır. 

Zîrâ mahmûl ba‘z-ı efrâd-ı mevzû‘dan meslûb olduğu hînde cemî‘-i efrâda 

sâbit olamaz. Bu sûrette îcâb-ı küllî mürtefi‘ olur.

Lâkin  Şerh-i Metâli‘de mübeyyen olduğu vechle (  ) [Ba‘zısı de-

ğil.] sûrunun bi’l-mutâbaka ba‘zdan selb-i hükme delâleti mahall-i nazar 

olup ( כ  ) [Hepsi değil.] sûrunun mefhûm-i sarîhi ref‘-i îcâb-ı küllî 

olduğu gibi (  ) [Ba‘zısı değil.] sûrunun dahi mefhûm-i sarîhi ref‘-i 

îcâb-ı cüzʼî olmasıyla savâb olan denilmektir ki ( -Tama] ( כ و 

mı değil ve ba‘zısı değil.] sûrlarında eğer selbleri kaziyyeye kıyâs ile i‘tibâr 

olunursa ( ) ref‘i îcâb-ı küllîye ve [.Tamamı değil] ( כ  ) [Ba‘zıla-

rı değil.] ref‘-i îcâb-ı cüz’îye mutâbıktır. Ve eğer selbleri mahmûle kıyâs ile 

i‘tibâr edilir ise bu sûrette ( ) selb-i küllîye ve [.Tamamı değil] ( כ  
) [Ba‘zıları değil.] selb-i cüz’îye mutâbıktır.

Ve ( -sûreyni beynin [.Değil ba‘zısı ve ba‘zısı değil] (  و 

de dahi fark şu cihetten mütehakkıkdır ki (  ) [Ba‘zısı değil.] sûru 

ba‘zen selb-i küllî için zikr olunup bu da harf-i selb mûcibe-i cüzʼiyyeyi 

ref‘ için kılındığı hînde olur. Meselâ ( אن  ا   ) [B‘azı insân-

lar taş değildir.] selb-i küllîdir. Zîrâ ba‘z-ı efrâdı ta‘yîn mefhûm-i cüzʼeyn-

den hâric olmasıyla murâd ba‘z-ı gayr-ı mu‘ayyen olarak nekrenin siyâk-ı 

nefyde vukû‘una şebîh olur. Ve siyâk-ı nefyde vâki‘ olan nekre umûmu 

müfîd129 olduğu gibi bu mahalde dahi umûmu ifâde eder. Şöyle ki; efrâd-

dan hangi ba‘zda olursa olsun [29] selb-i mahmûlü fehm etmek muhte-

129 Sehv ve savâb cetvelinde “müfîd” olarak düzeltilmiştir.
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mel olup bu ise selb-i küllîdir. Lâkin Seyyid Şerîf bu kelâm, kelâm-ı zâ-

hirî olduğunu beyân ile şu vechle tahakkuk-ı makâl eylemiştir ki meselâ 

א) א إ ان  ا   ) [Ba‘zı canlılar insân değildir.] deyip harf-i selb ile 

mevzû‘dan mahmûlü selb etmek murâd olunursa selb-i cüzʼî olur. Ve eğer 

bu kaziyye nefsü’l-emrde mütehakkıka değildir ma‘nâsınca selb etmek 

murâd edilirse selb-i külli olur. Zîrâ selb-i îcâb-ı cüzʼî selb-i küllîyi müs-

telzimdir. İşte bu tahkîka binâʼen “leyse küll” selb-i küllî ve selb-i cüzʼî-
ye muhtemel olup selb-i küllî olması harf-i selb ile mahmûlü mevzû‘-ı 

mezkûrun her bir efrâdından selb etmek kasdıyla olur. Ve selb-i cüzʼî ol-

ması harf-i selb ile selb-i kaziyye kasd edilmesiyle olur. Ve keʼenne Seyyid 

Allâme’nin meʼhaz-ı tahkîki  Şerh-i Metâli‘den nakl ettiğimiz kelâmdır.

Ve işbu (  ) [Ba‘zısı değil.] sûru kat‘ân îcâb için îrâd edilmez. Zîrâ 

harf-i selbin mevzû‘ üzere takaddümüyle berâber tasavvur-ı îcâb mümteni‘ 

ve harf-i130 selbin şânı mâ ba‘dını ref‘dir. Ve (  sûru [.Ba‘zısı değil] (و 

bunun aksi olarak lafz-ı ba‘zın vaz‘ı leyse üzere mukaddem olup harf-i selb 

ise vasatta vukû‘u hînde kendiden teʼahhür eden şeyʼi, şey’-i mütekaddem-

den ref‘i muktezî olarak şey’-i mukaddem ise “ba‘z” olmasıyla ancak selb-i 

cüzʼî için îrâd olunur. Ve her ne kadar bu dahi “ba‘z” gayr-ı mu‘ayyen ise de 

siyâk-ı nefyde vâki‘ olmayıp ve selb-i mahmûlde sarîhtir. Ve işbu “ba‘zu leyse” 

ba‘zen îcâb-ı udûlî için zikr olunup meselâ takdîm-i râbıta ile  ان  ( ا
אن)   [Bazı canlılar, insan olmayandır.] denilir. Bu ise îcâb olup murâd 

ba‘z-ı hayevâna lâ-insâniyyeti isbât olarak insâniyyeti selb değildir.

[Mahsûrâtın Aksâm-ı Erba‘ası Beyninde Olan Nisebin 

Beyânı]

Kâle Rahimehullâh 

כ أ  א  ا ا  ئ ا א  ا  ا כ أ  כ  ا
م  ئ  א כ و ا כ  א و ا א  ئ ا א  אب وا و ا

ص  و  و
[Küllî olumlu ve küllî olumsuz önermelerden her biri, kendilerine nitelikte 

ya‘nî olumlu ve olumsuzlukta muvâfık olan cüz’îden tahakkuk cihetiyle mutlak 

olarak daha husûsîdir. Nitelikte kendilerine muhâlif olan cüz’îye ise mübâyindir. 

İki küllî arasında küllî mübâyenet vardır. İki cüz’î arasında ise umûm ve husûs 

min vecih vardır.] 

130 Sehv ve savâb cetvelinde “ve harf” olarak düzeltilmiştir.
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Bu kelâm mahsûrâtın aksâm-ı erba‘ası beyninde olan nisbetleri beyân-

dır ki nisbetlere dâʼir tafsîlât bahs-i mahsûsunda mürûr etmiştir.

İmdi  mûcibe-i külliyye ve sâlibe-i külliyyeden her biri bi-hasebi’t-ta-

hakkuk keyfde ya‘nî îcâb ve selbde kendilere muvâfıka olan cüzʼiyyeden 

mutlakan ehass ve muhâlifleri olan cüzʼiyyeye mübâyinedir. Ya‘nî  mûci-

be-i külliyye mûcibe-i cüzʼiyyeden ve  sâlibe-i külliyye sâlibe-i cüzʼiyyeden 

mutlakan ehass olarak beynlerinde nisbet umûm ve husûs mutlaktır. Ve 

 mûcibe-i külliyye sâlibe-i cüzʼiyyeye ve  sâlibe-i külliyye mûcibe-i cüzʼiy-

yeye mübâyin olarak beynlerinde nisbet tebâyündür. Ve külliyyeteyn bey-

ninde nisbet mübâyenet-i külliyye olarak  mûcibe-i külliyye sâlibe-i külliy-

yeye ve bi’l-aks külliyyen bi-hasebi’t-tahakkuk mübâyindir. Ve mûcibe-i 

cüzʼiyye ile sâlibe-i cüzʼiyye beyninde nisbet umûm ve husûs min-vech 

olarak bir mâddede [30] tahakkuk ve diğer mâddelerde iftirâk ederler. Ve 

bu nisbetler mefhûmât-ı mahsûrâtın sâdık olduğunu kaziyyeler beyninde 

bi-hasebi’l-ezmân ve’l-evzâ‘ mâdde-i vâhidede sıdk ve tahakkuk mazmûn-

ları i‘tibâriyle olup yoksa mahsûrâtın mefhûmâtı beyninde demek değildir. 

Zîrâ mefhûmât-ı mezkûre mütebâyine olarak mûcibe-i külliyyeden hiçbir 

şey’ mûcibe-i cüzʼiyye değildir.

İmdi  mûcibe-i külliyye olan kaziyyenin mûcibe-i cüzʼiyyesinden mut-

lakan ehass olması zîrâ iki şey’ beyninde her ne zamân îcâb-ı küllî sâdık 

olsa îcâb-ı cüz‘î dahi sâdık olur. Lâkin bi’l-aks îcâb-ı cüzʼînin sıdkından 

îcâb-ı küllî dahi sâdık olması lâzım gelmeyip ba‘zen vâki‘ olur ki mûci-

be-i cüzʼiyyede meskûtün-anh olan ba‘z-ı âhar hükmünden hâric bulunur. 

Meselâ “her bir insân hayevândır” mûcibe-i külliyyesi sâdıka olduğu gibi 

“ba‘zı insân hayevândır” mûcibe-i cüzʼiyyesi dahi sâdıka olur. Lâkin “ba‘zı 

hayevân insândır” mûcibe-i cüzʼiyyesi sâdıka olduğu hâlde hükmden hâ-

ric bulunan feres ve emsâlinde vücûdu cihetle “her bir hayevân insândır” 

mûcibe-i külliyyesi gayr-ı sâdıkadır. Ve sâlibe-i külliyyenin sâlibe-i cüzʼiy-

yesinden mutlakan ehass olması zîrâ her ne zamân  sâlibe-i külliyye sâdık 

olsa mûcibe-i cüzʼiyye dahi sâdıkadır. Lâkin bi’l-aks sâlibe-i cüzʼiyyenin 

sıdkından sâlibe-i külliyyenin sıdkı lâzım gelmeyip sâlibe-i cüzʼiyyede 

meskûtün-anh olan ba‘z-ı âharın hükmden hâric olması câʼizdir. Me-

selâ “insândan hiç biri hacer değildir” sâlibe-i külliyyesi sâdıka olmasıyla 

“insândan ba‘zısı hacer değildir” sâlibe-i cüzʼiyyesi dahi sâdıka olup lâkin 

“hayevândan ba‘zısı insân değildir” sâlibe-i cüzʼiyyesinin sıdkıyla berâber 
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“hayevândan hiçbir şey’ insân değildir” sâlibesinin adem-i sıdkı ma‘lûm 

olarak beynlerinde umûm ve husûs mutlak olduğu tahakkuk eder.

Ve külliyye-i sâlibenin cüzʼiyye-i mûcibeye ve külliyye-i mûcibenin 

cüzʼiyye-i sâlibeye ve külliyyeteynin yekdiğerine mübâyenetleri zîrâ bir 

şeyʼin, şey’-i âharın küllîsinden ve gerek ba‘zısından o şey’in külliyyesine 

îcâbı münâfî olup131 aksi dahi böyledir ki bir şeyʼin, şey’-i âharın küllîsin-

den selbi o şeyʼin küllîsine veyâhûd ba‘zısına icabına münâfîdir. Meselâ 

“her bir hayevân cisimdir” mûcibe-i külliyyesi sâdıka olmasıyla sâlibe-i 

cüzʼiyye olarak “ba‘z-ı hayevân cisim değildir” veyâhûd  sâlibe-i külliyye 

olarak “hayevândan hiç biri cisim değildir” denilmek sâdıka olamaz. Ve 

meselâ “hayevândan hiçbir şey’ hacer değildir” sâlibesi sâdıka olmasıyla 

“her bir hayevân veyâhûd hayevândan ba‘zısı hacerdir” denilmek kaziyye-i 

mezkûreye mübâyin ve gayr-ı sâdıkdır ki evvel  mûcibe-i külliyye ve sânî 

mûcibe-i cüzʼiyyedir.

Ve mûcibe-i cüzʼiyye ile sâlibe-i cüzʼiyye beyninde umûm ve husûs 

min-vech olması mevzû‘-ı e‘ammda ikisi de sâdıka olup selb-i küllîde selb-i 

cüzʼî sâdık ve îcâb-ı cüzʼî [31] müfterık ve bi’l-aks îcâb-ı küllîde îcâb-ı cüzʼî 
sâdık ve selb-i cüzʼî müfterık olduğundan içindir. Meselâ (אن ان إ  ( ا

[Ba‘zı canlılar insândır.] denilmekte sâdık ve (אن ان    Ba‘zı] ( ا

canlılar insân değildir.] kavli de sâdıktır ki ikisinde de mevzû‘ olan hayevân 

insândan e‘ammdır. Ve (ان אن   mûcibe-i [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

külliyyesi sâdıka olduğu mahalde (ان אن   [.Ba‘zı insânlar canlıdır] ( ا

mûcibe-i cüzʼiyyesi sâdıka ve (ان אن   ا  ) [Ba‘zı insânlar canlı 

değildir.] sâlibe-i cüzʼiyyesi gayr-ı sâdıkadır. Kezâlik ( ان  ء  ا  ) 

[Canlılardan hiçbir şey’ taş değlidir.] külliyye-i sâlibesi sâdıka olmasıyla ) 
( ان   sâlibe-i cüzʼiyyesi sâdıka ve [.Ba‘zı canlılar taş değildir] ا

( ان  .mûcibe-i cüzʼiyyesi kâzibedir [.Ba‘zı canlılar taştır] ( ا

[Kaziyye-i Mühmelenin Kaziyye-i Cüz’iyye Kuvvesinde 

Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

ئ  ة ا وا  
[Mühmel (niceliği belirtilmemiş) önerme, cüz’î önerme kuvvetindedir.]

131 Sehv ve savâb cetvelinde “o şey’in külliyyesine îcâbı münâfî olup” olarak düzeltilmiştir.
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 Ve  kaziyye-i mühmele ya‘nî tafsîlâtı mürûr ettiği vechle mevzû‘u küllî 

ve maksûdün bi’l-hükm efrâda sirâyeti olup da müsevver olmayan kaziyye-

ler kaziyye-i cüzʼiyye kuvvesindedir. Şöyle ki;  mûcibe-i mühmele mûcibe-i 

cüzʼiyye kuvvesinde ve  sâlibe-i mühmele  sâlibe-i cüz’iyye kuvvesinde olup 

her ne kadar külliyye olmaklığa ihtimâli var ise de ehl-i ma‘kûl mühme-

lenin medlûl-i maktû‘unu ahz ile muhtemel meşkûku terk için medlûl-i 

kat‘îsi olan cüzʼiyye kuvvesinde olmasını iltizâm etmişlerdir. Hâsılı burhâ-

niyyâtta elbette cüzʼiyyedir. Lâkin mesâʼil-i ulûm külliyyât olduğu cihetle 

mühmelât-ı mesâʼil-i ulûm kuvve-i külliyyede olarak meselâ (ع א   (ا
[Fâ’il merfû‘dur.] kavilleri (ع א  -kuvve [.Bütün fâ’iller merfû‘dur] (כ 

sindedir. Ve kezâlik cedeliyyâtta küllîye sâlihtir. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle kaziyye-i mühmelenin kaziyye-i 

cüzʼiyye kuvvesinde olmasının ma‘nâsı yekdiğere telâzümleridir ki her 

hangi mâddede mühmele sâdıka olsa cüzʼiyye dahi sâdıka olup aksi dahi 

böyledir. İmdi meselâ ( אن   -kaziyye-i müh [.İnsân zarardadır] (ا

melesi sâdıka olmasıyla ( אن   ا  ) [Ba‘zı insânlar zarardadır.] 

kaziyye-i cüzʼiyyesi de sâdıka olup aksi de böyledir. ammâ mühmelenin 

sıdkı hînde cüzʼiyyenin dahi sıdkı zîrâ mühmelede hükm efrâd-ı mevzû‘ 

üzerine olduğu cihetle bu hükm yâ efrâdın cem‘îsi veyâhûd ba‘zısı üze-

rine olarak bu iki takdîr üzere de ba‘z-ı efrâd üzerine hükm câʼiz ve cârî 

olur. Bu ise cüzʼiyyedir. Ve ammâ bi’l-aks cüzʼînin sıdkı hînde mühme-

lenin sıdkı zîrâ her ne vakit ba‘zı efrâd üzerine hükm sâdık olsa mutlakan 

ya‘nî külliyyet ve ba‘zıyyetini mu‘teber olmayarak hükm sâdık olur. Bu 

ise mühmeledir.

[Kaziyye-i Şahsiyyenin Külliyye Hükmünde Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

כ  כ ا وا  
[Şahsî önerme, küllî önerme hükmündedir.]

 Ve  kaziyye-i şahsiyye ya‘nî beyânı mürûr ettiği üzere mevzû‘-ı zikrîsi 

( א ا   gibi cüzʼî-i hakîkî olan [.Zeyd kâtibdir ve bu âlimdir] (ز כא و

kaziyyeler külliyye hükmünde olarak şekl-i evvel için kübrâ vâki‘ olur. Me-

selâ ( כא وز  ز  ا  ) [Bu Zeyd’dir ve Zeyd kâtibdir.] denilip ( כא ا  ) 

[Bu kâtibdir.] kavlini intâc eder. İmdi şekl-i evvelde külliyyet-i kübrâ şart 

olduğu [32] hâlde ( -kaziyye-i şahsiyyesi kübrâ vâ [.Zeyd kâtibdir] (ز כא
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ki‘ olmuştur. Kezâlik  kaziyye-i şahsiyye mahmûlü küllî olduğu hînde  aks-i 

müstevî ile mûcibe-i cüzʼiyyeye mün‘akis olarak (אن  [.Zeyd İnsândır] (ز إ

kaziyyesi ( אن ز  mûcibe-i cüzʼiyyesine [.Ba‘zı insânlar Zeyd’dir] ( ا

mün‘akis olur. Ve kezâlik  aks-i nakîz ile mûcibe-i külliyyeye mün‘akis ola-

rak meselâ (אن إ  (כ şahsiyyesinin aks-i nakîzında [.Zeyd İnsândır] (ز 
( ز אن    إ   [İnsân olmayan bütün şeyler Zeyd de değildir.] denilir. 

Bu ise  mûcibe-i külliyye-i ma‘dûletü’t-tarafeyndir. Kaziyye-i külliyye da-

hi gerek aks-i müstevîsi mûcibe-i cüzʼiyye ve gerek aks-i nakîzı  mûcibe-i 

külliyye olmakta bu vechle olarak  kaziyye-i şahsiyye bu cihetlerden dahi 

hükm-i külliyyededir. Ve işbu  kaziyye-i şahsiyye hükm-i küllî-i hükmîde 

dahi münderice olarak mebâhis-i ilm-i hikmette müsta‘meledir. Ve bu se-

bepten nâşî mütekaddimîn dahi bu kaziyyeye i‘tibâr ederek taksîmde idhâl 

eylemişlerdir. Nitekim havâştan ba‘zıları beyân etmişlerdir.

Bu bâbta lâyih-i hâtır olan budur ki;  kaziyye-i külliyye ile cüzʼiyye bey-

ninde fark-ı ma‘nevî evvelde hükm-i bi’l-mahmûlün cemî‘-i efrâd-ı mev-

zû‘a şumûlü ve sânîde bu şumûlü adem-i i‘tibâr ile efrâddan ba‘zı üzerine 

icrâsıdır. Bu sûrette şahsiyyede ba‘z-ı efrâd i‘tibârına kat‘â mahall olmama-

sıyla cüzʼiyye hükmünde olmaklığa mesâğ-ı ma‘nevî olmayıp fakat her ne 

kadar efrâd-ı mevzû‘ müte‘addid değilse de hükm zât-ı mevzû‘u istî‘âb ede-

rek ayniyle küllî gibi hükmden hâric bir ferd mevcûd olmamasıyla şahsiy-

yenin külliyye hükmünde i‘tibârı hakk-ı kelâm olarak şekl-i evvelde kübrâ 

vukû‘unun menşeʼi dahi bu cihet olduğu emr-i zâhirdir.

[Tabî‘iyyât Ulûm-i Hikemiyyede Gayr-ı Müsta‘mel İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

دات אن ا ال أ א  أ כ ا م ا אت  ا אل   و ا

[Mevcûdâtın a’yânının hallerini araştıran hikmet ilimlerinde tabîî önermeler 

kullanılmaz.]

 Aksâm-ı hamliyyeden zikri mürûr eden  kazâyâ-yı tabî‘iyye ki mevzû‘-ı 

zikrîleri küllî olup hükmleri efrâda sirâyeti maksûd olmayarak ünvân-ı 

mevzû‘ üzerine olan kaziyyelerden ibârettir. Bu kaziyyelerin gerek ken-

dileri ve gerek aksleri avârız-ı mevcûdât-ı hâriciyyeden bahs eden ulûm-i 

hikemiyyede müsta‘mel değildir. Ve ulûm-i hikemiyyeyi ahvâl-i a‘yân-ı 

mevcûdâttan bâhise olmasıyla takyîdi kayd-ı ihtirâzî olmayıp belki Hâşi-
ye’de beyânı vechle tabî‘iyyâtın ulûm-i hikemiyyede adem-i isti‘mâlinden 
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murâd ulûm-i mezkûre mesâʼilinde adem-i vukû‘-ı isti‘mâli olup yoksa 

velev mebâdî-i mesâʼilinde dahi gayr-ı müsta‘mel demek olmadığına işâ-

rettir. Ve illâ bu vechle ale’l-ıtlâk adem-i vukû‘-ı isti‘mâli mahall-i nazardır. 

Binâ’enaleyh  Hâdimî merhûm Arâʼisin’de (Arâʼisü’n-nefâʼis) tabî‘iyyeden 

bahs olunduğunu beyân ve (ء אم  ا כ ا  (כ    وا ا
[Bütün cinsler uzak ulaştırandır; tam tanım ise bir şeyin künhüne ulaştı-

randır.] şâhidlerini serd eyledikten sonra belki ulûm-i hikemiyyede de bahs 

olunduğunu îrâd etmiştir.

[Lâm-ı İstiğrak ile Lâm-ı Ahd-i Zihnî Sûr İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

ا  إن    ا  َ َכ אُن  َ ْ ِ ْ اَ כ:  ا    م  أن  א؛  إ אن  אئ
כא  ا      وإن     ، כא   ا  אر  ا
א   د כ א כא  أو   כ  اد   أو      ا
ئ   א  ا ا כא  اق כא כ أو   ا ا ا כ ا

ر   ا 
[33] [İki fâʼide: Onlardan biri lâm-ı ta‘rîfdir. Misâl “el-İnsân şöyledir” sözün-

de olduğu gibi lâm-ı tarîf; şahsî ahd-ı hâricîye haml edilirse, şahsî önerme olur. 

Cins olması cihetiyle cinse haml edilirse; tabîî önerme olur. Mutlak olarak cinsin, 

fertlerin zımnında tahakkuku cihetine haml edilirse mühmele önerme olur. İstiğ-

rakda olduğu gibi cinsin her bir ferdinin zımnında tahakkuk cihetine haml edi-

lirse; küllî önerme olur. Ahd-ı zihnîde olduğu gibi belli olmayan sayıdaki ferdin 

zımnında tahakkuk cihetine haml edilirse; cüz’î olur. Lâm-ı tarîf, son iki durumda 

sûr edâtı olur.]

 Musannif mesâʼil-i fenn-i âhardan olup min cihetin makâma ta‘al-

luku olan iki mesʼele-i müfîdenin îrâdını şu iki sûrete işâret için ünvân-ı 

fâʼide ile mu‘anven kılmıştır ki birisi lâm-ı ta‘rîfe ve diğeri küll kelimesine 

dâʼirdir. Ma‘lûm olduğu vechle ulûm-i  Arabiyye’de harf-i ta‘rîfin isti‘mâl 

olunduğu ma‘ânînin beyân-ı icmâlîsi şu vechledir ki alâ kavlin lâm-ı ta‘rîf 

ta‘ayyün-i hakîkate dâll olup bu ta‘ayyünün haysiyyâtı i‘tibâriyle tenevvü‘ 

eder. Şöyle ki; ba‘zen ta‘yyün-i hakîkat-i şahs veyâhûd nev‘-i mu‘ayyenin 

zımnında vücûdu haysiyyetinden olup bu vechle ta‘ayyün yâ hâzır veyâ 

mesbûkun bi’z-zikr olmasıyla olur. Meselâ ( כ ا אئ ر  ) [Ada-

mın biri bana geldi ve o adama ikramda bulundum.] kavli ve bu kısımdan 

olarak lâm-ı ahd-ı hâricî tesmiye olunur. Ve ba‘zen ta‘ayyün-i hakîkat min 
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gayr-ı ta‘yîn muhâtabın ma‘lûmu olan şahıs veyâhûd nev‘-i mâlik zımnın-

da vücûdu haysiyyetten olur. Meselâ ( ا وا  ق  ا  Çarşıya (O)] (أد 

git, et(i) al.] kavilleri bu kabîlden olarak lâm-ı ahd-ı zihnî ta‘bîr olunur. 

Ve ba‘zen ta‘yîn-i hakîkat ahd mevcûd olmadığı mahalde küllün zımnın-

da vücûdu haysiyyetinden olur. Meselâ 132 ﴾ا ُ َ َ آ ِ َّ َّ ا ٍ ِإ ْ ُ  ِ َ אَن  َ ِْ    ﴿ِإنَّ ا
[Muhakkak insân ziyan içindedir. Bundan ancak îmân edenler müstesnâ-

dır.] bu kabîlden olarak lâm-ı istiğrâk ıtlâk olunur. Ve ba‘zen ta‘ayyün-i 

hakîkat (     ) [Olduğu şey’ bakımından hakîkat/hakîkat 

olarak hakîkat.] ya‘nî i‘tibâr-ı efrâddan hâlî133 olduğu haysiyyetten olup bu 

kısma lâm-ı cins ve lâm-ı tabî‘at ve lâm-ı hakîkat denilir. Hâsılı mefhûm-i 

lâm-ı cinsde efrâd-ı cins manzûr ve mu‘teber değildir. Ve bir şeyʼin adem-i 

i‘tibârı ademini iktizâ etmeyeceği cihetle ikiye münkasim olmuş olur. Bir 

kısmı emr-i hâsıl fi’l-akl olduğu haysiyyetinden nefs-i hakîkate işâret olu-

nandır ki meselâ (ع אن   bu kabîlden olup murâd [.İnsân bir nev‘dir] (ا

mefhûm-i insândır. Ve asl-ı lâm-ı cins budur. Ve bir kısmı da mutlakan 

efrâd zımnında vücûdu haysiyyetten nefs-i hakîkata işâret olunandır ki ıt-

lak-ı efrâd ile murâd beyân-ı kemmiyetine ta‘arruz olunmamasıdır. Meselâ

أة) ا  bu kısımdandır. Bu [.Erkek kadından daha hayırlıdır] (ا   

makâmın  Mutavvel134 tercümemizde ta‘rîf-i müsnedün-ileyh bahsinde 

îzâhâtın mebsûtası olmasıyla tâlib-i tafsîlât olan zevâtın mürâca‘atı ihtâr olu-

nur. 

İmdi fâʼideteynden birisi budur ki; “el-insânu kezâ” kavlinde kaziyyenin 

îcâb ve mesâğına göre eğer lâm ahd-ı hâricî-i şahsîye haml olunup da me-

selâ insân ile Zeyd murâd olunursa  kaziyye-i şahsiyye olur. Ve musannifin 

Hâşiye’de beyânı vechle işbu lâm-ı ahd, ahd-ı hârici-i nev‘îye haml olunup 

da meselâ insân ile Rûmî murâd olunursa bu sûrette iki cihete muhtemel 

olarak murâd o nev‘in bilâ-i‘tibâr-i efrâd min haysü hüve hüve cinsi olursa 

 kaziyye-i tabî‘iyye ve eğer murâd zımn-ı efrâdda tahakkuku haysiyyetten 

cinsi olursa kaziyye mühmele [34] olur. Lâkin tabî‘iyyede hükm nefs-i ün-

vân üzerine ve mühmelede mutlakan efrâd ve envâ‘-ı ünvân üzerine olup 

ahd-ı hâricî ise şahs veyâhûd nev‘-i mu‘ayyen i‘tibâriyle olmasına nazaran 

Hâşiye’de olan işbu kelâm-ı musannif mahall-i nazar-ı dikkattir.

132 Sehv ve savâb cetvelinde “efrâddan hâlî” olarak düzeltilmiştir.

133 Sehv ve savâb cetvelinde “efrâddan hâlî” olarak düzeltilmiştir.

134 en-Nef‘u’l-Muavvel fî Tercemeti’t-Telhîs ve’l- Mutavvel, Abdunnâfi Efendi Şerhi
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Ve eğer lâm-ı mezkûr min haysü hüve hüve cinse haml olunur ya‘nî 

zımn-ı efrâdda olması mu‘teber olmayarak nefs-i hakîkat kasd edilirse ka-

ziyye tabî‘iyye olur.

Ve eğer mutlakan efrâd zımnında tahakkuku135 haysiyyetinden cinsine 

haml olunursa kaziyye mühmele olur. Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle 

cinsin mutlakan efrâd zımnında tahakkukundan murâd küllen ve ya ba‘zen 

kemmiyyet-i efrâda ta‘arruz edilmemesidir. Ve lâmdan bu kısım lâm-ı is-

tiğrâk ve ahd-ı zihnî gibi aksâm-ı lâm-ı cinsden bir kısım olup lâkin ehl-i 

 Arabiyye bu kısma ta‘arruz ve başkaca bir kısım i‘tibâr etmeyerek lâm-ı 

cinsde idrâc etmişlerdir. Ve bu sebebten nâşî lâm-ı cinsî (أة  (ا   ا
[Erkek kadından daha hayırlıdır.] kavliyle temsîl etmişlerdir. Ve malûmdur 

ki mefhûm-i racüle hayriyyet mefhûm olması haysiyyetden ârız olmayıp 

belki mefhûm-i mezkûre urûzu zımn-ı efrâdda tahakkuku haysiyyetinden-

dir.136 Bu sûrette lâm-ı cinsin zikri mürûr eden asl-ı ma‘nâsına hamli sahîh 

olamaz. Ve istiğrâka haml edip de her bir racül her bir merʼeden hayırlı 

olması murâd edilmesi dahi tecvîz olunamaz. Ve ahd-ı zihnîye haml edi-

lip de ricâlden ba‘z-ı gayr-ı mu‘ayyen nisâdan ba‘z-ı gayr-ı mu‘ayyenden 

hayırlıdır denilmekte dahi bir fâʼide-i mu‘teddün bihâ hâsıl olamaz. Belki 

murâd cins-i racül zımn-ı efrâdda tahakkuku haysiyyetten kezâlik zımn-ı 

efrâda tahakkuku haysiyyetten cins-i nisâdan hayırlıdır demek olup ve bu 

ma‘nâya hamliyle kelâmdan bi-mu‘avveneti’l-karîne fâʼide-i ceyyide husû-

le gelir. Şöyle ki; nisâdan hayırlı bir ferd yoktur illâ cins-i ricâlde ondan 

hayırlı kimse mevcûddur ma‘nâsı müfîd olup bu fâʼide ise ancak cinsin bu 

vechle cins üzerine tafdîlinden müstefâd olabilip zikr olunduğu vechle ne 

istiğrâka ve ne ahd-i zihnîye haml ile istifâde olunabilir.

Ve eğer lâm-ı mezkûr her bir ferd zımnında tahakkuku haysiyyetinden 

cinse ya‘nî cinsden bir kısım olan istiğrâka haml olunur ise kaziyye külliyye 

olur. Ve eğer ba‘z-ı efrâd-ı gayr-ı mu‘ayyen zımnında tahakkuku haysiy-

yetten cinse ya‘nî cinsden kısm-ı âhar olan ahd-ı zihnîye haml olunursa 

kaziyye cüzʼiyye olur. İmdi lâm-ı ta‘rîf işbu istiğrâk ve ahd-ı zihnî ma‘nâ-yı 

ahîrleri üzere dâhil olduğu kaziyye için sûr olarak evvelde sûr-ı küllî ve 

sânîde sûr-ı cüzʼîdir. İşte bu beyândan ma‘lûm olur ki mâ sebakda sûr-ı 

küllî olarak musannifin îrâd eylediği lafızlar temsîl kabîlinden olup hattâ 

135 Sehv ve savâb cetvelinde “tahakkuku” olarak düzeltilmiştir.

136 Sehv ve savâb cetvelinde “haysiyyetindendir” olarak düzeltilmiştir.
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siyâk-ı nefyde vâki‘ olan nekre ve izâfe-i istiğrâkıyye dahi sûr-ı küllîden 

olduğunu  Arâʼis (Arâʼisü’n-nefâʼis) ve emsâlinde beyân etmişlerdir. [35]

Kütüb-i  Arabiyye’de mesrûd olduğu vechle lâm-ı ta‘rîfde mezâhib-i 

selâse olup evvel mezheb-i cumhûrdur ki bu da lâmın ahd-ı hâricî ve cins 

ve istiğrâk ve ahd-ı zihnî ma‘ânî-i erba‘ası beyninde müştereken mevzû‘ 

olmasıdır. Ve mezheb-i sânî muhakkık Birgivîʼnin muhtârıdır ki lâm-ı 

ta‘rîf lafz-ı hâss olarak ma‘nâ-yı vâhide mevzû‘ olup bu da cinsden ibâret-

tir. Lâkin iştirâk-i ma‘nevî ile ma‘ânî-i erba‘a-i mezkûreye tenevvü‘ eder. 

Nitekim îzâh-ı makâm için îrâd ettiğimiz taksîm bu mezhebe muvâfıkdır. 

Ve mezheb-i sâlis Sadeddin  Teftâzânî emsâli muhakkıkînin muhtârıdır ki 

lafz-ı müşterek olup ahd-ı hâricî ile cinse mevzû‘dur. Ba‘dehû cins kasd-ı 

hakîkat i‘tibâriyle cins ve istiğrâk ve ahd-ı zihnîye münkasim olur. Kelâm-ı 

musannif bu mezhebe mübtenî olarak işbu mezheb-i muhakkıkîni ihtiyâr 

etmiştir.

[Küll Kelimesi Ba‘zen İfrâdî ve Ba‘zen Mecmu‘î Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

כ ا   اد ا د  ا اد  כ  א  اد א أن כ כ   أ א و
إ  أ  א  כ אت  ا ا   اد  ا أو   אت  ا رة   ا أو  אت  אر ا

א  را כ ن  כ ئ  ة  כ ا
[Küll/hepsi kelimesi; bazen fertsel olarak kullanılır. Bununla; nekre isme izâfe 

edildiği zamanki gibi hâricî önermelerde tahakkuk eden mümkün fertler, hakîkî 

önermelerdeki mukadder fertler, zihnî önermelerdeki zihnî fertler kastedilir. Bu 

durumda küll kelimesi daha önce geçtiği gibi sûr edâtı olur.]

 Fâʼideteynin ikincisi budur ki; “küll” kelimesi ba‘zen ifrâdî olarak isti‘mâl 

olunup her bir ferd murâd olunur. Şöyle ki; kazâyâ-yı hâriciyyede efrâd-ı 

mümkine-i muhakkakadan ve kazâyâ-yı hakîkiyyede efrâd-ı mukaddereden 

ve kazâyâ-yı zihniyyede efrâd-ı zihniyyeden her bir ferd maksûd olur. Nite-

kim nekreye muzâf olan küll kelimesinden murâd bu ma‘nâ olup bu sûrette 

zikri sebk eylediği vechle sûr olur. Meselâ (אرة אر  -Bütün ateşler sıcak] (כ 

tır.] kaziyye-i hâriciyyesinde murâd hâricde muhakkaka olan efrâd-ı müm-

kine-i nâr ve ( אئ אء   kaziyye-i hakîkiyyesinde [.Tüm ankalar uçandır] (כ 

murâd hâricde vücûdu olmayıp fakat mefrûz ve mukaddere olan efrâd-ı 

mümkine-i ankâ ve (زوج אت  כ ا أر    Küllîlerden bütün dörtler] (כ 

çifttir.] kaziyye-i zihniyyesinde murâd hâricde ne hakîkaten ve ne farazan 
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vücûdu olmayıp fakat zihinde mevcûde olan efrâd-ı erba‘a-i külliyâttır.

Kâle Rahimehullâh 

 ُ ُ ْ אِن أََכ َّ ُّ ُّ ا א إذا أ إ ا  ُכ اء כ ع ا اد   א  و  
ع  ن أر ا אن،  اد ا ع أ כ  א   ع ،כ ان ا را   ن  כ ئ  

رادة ئ   ا ع أو  כא כ أو  ا כא  أو כ 
[Bazen “tamam/bütün” anlamında kullanılır. Bununla, ma‘rifeye izâfe edil-

diği zamanki gibi parçaların tamamı kastedilir. Misâl nârın küllünü/bütününü/

tamamını yedim. Bu durumda sûr edâtı olmaz. Bilakis “insan fertlerinin toplamı” 

sözünde olduğu gibi konunun ünvânı olur. Eğer  müşahhas bir toplam kastedilir-

se şahsiyye önerme olur. Fertlerin tamamı veya bazısı kastedilirse kastedilen şeye 

göre küllî veya cüz’î olur.]

 Ve ba‘zen “küll” kelimesi  küll-i mecmû‘î olarak isti‘mâl olunup bu sû-

rette murâd medhûlünün mecmû‘-ı eczâ’sı olur. Nitekim kelime-i mezkûre 

ma‘rifeye muzâf olduğu hînde bu ma‘nâyı ifâde eder. El-hâsıl lafz-ı küllün 

mevzû‘un-lehi olan ma‘nâ-yı umûmun teʼsîri muzâfün-ileyhde zâhir olup 

eğer muzâfün-ileyh nekre olursa eser umum-i efrâd-ı nekreden zâhir olarak 

muzâfün-ileyhin efrâdına şumûlü hükm üzere delâlet eder. Ve eğer muzâ-

fün-ileyh ma‘rife olursa eser umum-i ma‘rifenin eczâ’sında zâhir olarak 

muzâfün-ileyhin eczâ’sına şumûl-i hükm üzere delâlet eder. [36]

Meselâ ( أכ אن  ر  denilse “küll” ifrâdî olup [.Tüm narları yedim] (כ 

eklde ihâta-i efrâd-ı rümmân müstehîl olmasıyla bu kaziyye kâzibe olur. 

Ve ( אن أכ -denilse muzâfün-ileyh mu‘ar [.Narın bütününü yedim] (כ ا

ref bi’l-lâm olmasıyla murâd  küll-i mecmû‘î olarak eczâ’-i rümmândan 

mecmû‘unu ekl eylediğini müfîd olup ve eklde rümmânın ihâta-i eczâ’sı 

mümkün olduğu cihetle bu kaziyye sâdıkadır. Nitekim  Rizevî merhûm 

Hâşiye’sinde beyân etmiştir.137 Ve  Eskicizâde merhûm Îsâgûcî Hâşiye’sin-

137 (8)”Küllü rümmânin meʼkûlün” denilse  küll-i ifrâdî olup eklin eczâ’-i rümmâna ihâta ve umumunu 

ifâde eylediği cihetle bu kaziyye sâdıka olur. Ve  küll-i mecmû‘î olarak eczâ’-i rümmânın mecmû‘unu 

ekl eylediğini müfîd olup rümmânın cemî‘-i eczâsı ekle gayr-ı sâlih olduğu cihetle rümmânın ihâta-i 

eczâsı mümkün olmadığından bu kaziyye kâzibedir. Lâkin ma‘rifeye dâhil olan küll lafzı, küllün mec-

mû‘u olup umum-i eczâ ifâde etmesi beynel-ulemâ kazâyâ-yı meşhûreden ise de ِ
َ
ِّ  ًّ ِ אِم َכאَن  َ َّ ُّ ا  ﴿ُכ

﴾ اِئ َ ْ -İsrâʼil’in (Yaʻkûb’un) kendisine haram kıldıkları dışında, yiyeceğin her türlüsü İsrâʼil oğulla] ِإ

rına helâl idi. Âl-i İmrân, 3/93] ﴾ًدا ْ َ  
ِ َ א َ

ِ ْ َم ا ْ َ  ِ ِ ْ آ ُ ُّ  Bunların hepsi de kıyâmet gününde onun] ﴿َوُכ

huzûruna tek başına gelecektir.Meryem, 19/95] âyet-i kerimeleri ( א אس כ إ ا כ ا  Bütün] (و

insânlar helâk olur ancak âlimler bundan müstesnâdır. Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 312.] hadîs-i şerifi 

ve emsâliyle müntakız olduğu gibi ba‘zuhû sâbit olan farz-ı kifâye misüllü mecmû‘a dahi min haysü 

hüve hakîkatün sabit olduğu cihetle eğer “küllü’r-rümmâni me’kûlün”de  küll-i mecmû‘î olsa kaziyye-i 

mezkûre kâzibe olmayıp ( ى ا و ا   ) [Temim kabîlesi konuk edinir ve namusunu 
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de hamliyyede mûcibe-i külliyyenin sûru olan “küll” kelimesi  küll-i ifrâdî 

olarak (  ma‘nâsına olup bu da nekreye dahil [.Tek tek her bir] (כ وا وا

olan küll kelimesidir. Yoksa ma‘rifeye dahil olan küll-i mecmu‘î değildir. Ve 

bundan için (אدق ل  כ אن  ل כאذب و כ ا כ אن  -Bütün narların ye] (כ ر

nildiği doğru değildir ve bir narın tamamının yenilmiş olduğu doğrudur.] 

denilmiştir deyü isbât eylemiştir. Ve  Mutavvel Hâşiye’sinde  Hasan Çelebi 

merhûm lafz-ı küll nekreye dâhil138 olursa ihâta-i efrâd içindir ve ma‘rifeye 

izâfe olunursa ihâta-i eczâ’ içindir deyü kavilleri küllî olmayıp belki ekserî-

dir. Zîrâ ne keyfiyyette küllî olabilir ki; 139﴾ اِئ َ ْ  ِإ
ِ
َ
ِّ  ًّ ِ אِم َכאَن  َ َّ ُّ ا -İs] ﴿ُכ

râʼil’in (Ya‘kûb’un) kendisine haram kıldıkları dışında, yiyeceğin her türlü-

sü İsrâʼil oğullarına helâl idi.] nazm-ı celîlinde murâd cüzʼiyyât olup eczâ’ 

değildir deyü icâle-i kemmiyyet berâ‘ahu buyurmuşlardır. İmdi küll keli-

mesi mecmû‘î olarak isti‘mâl olunduğu hînde sûr olmayıp belki ünvân-ı 

mevzû‘ olur. Nitekim medlûlü olan “mecmû‘u efrâdi’l-insân” lafzı mevzû‘ 

olduğu sûrette de böyle olup lafz-ı mecmû‘140 ünvân-ı kaziyyedir. Bu sû-

rette eğer murâd insândan mecmû‘-ı  müşahhas olursa  mevzû‘-ı kaziyye 

cüzʼî-i hakîkî menzilesinde olarak kaziyye şahsiyye olur. Ve eğer murâd 

izâfeyi istiğrâka haml ile mecmû‘un küllîsi veyâhûd ahd-ı zihnîye haml 

ile mecmû‘un ba‘zısı kasd olunursa evvele nazaran külliyye ve sânîye göre 

cüzʼiyye olarak mütekellimin irâdesine tâbi‘dir. Ve eğer murâd mefhûm-i 

mecmû‘ min haysü hüve hüve olursa kaziyye tabî‘iyye olur. Zîrâ [37] işbu 

ma‘ânî-i erba‘ayı lâm-ı ta‘rîf müfîd olduğu misillü her ne kadar asl-ı vaz‘ları 

ahd için ise de bi-hasebi’l-isti‘mâl izâfe ve mevsûl dahi ma‘ânî-i mezkûreyi 

ifâde eder. Kezâlik “ba‘z” kelimesi dahi meselâ (د -Zencile] ( ا أ

rin bazı cüzleri karadır.] emsâli kendiyle ba‘z-ı eczâ’ murâd olunursa küll -i 

mecmû‘î gibi sûr olmayıp belki ünvân-ı mevzû‘dur. 

korur.] misüllü sâdıka olur idi deyü istişkâl olunmuştur. Mevlâna  Şemseddin  Fenâri  Fusûlü’l-bedâyi‘de 

pertev-endâz sâhife-i tahkîk olarak tarîk-ı hâll-i işkâlden şu cihetle ref‘-i zulmet-i hayret eylemiştir ki 

 küll-i mecmû‘î ve  küll-i ifrâdî ma‘nâlarının beyninde umum ve husûs min-vech vardır ki min-hay-

sü’l-infirât hükm olunan mahalde yalnız  küll-i ifrâdî sâdık olup lâ-min-haysül-infirât hükm olunduğu 

yerde yalnız  küll-i mecmû‘î sâdıktır. İster bu sûrette min haysü’l-ictima‘ hükm olunsun ister iki i‘ti-

bârdan dahi hükm ıtlâk olunsun ve iki i‘tibâr ya‘nî min-haysü’l-infirât ve min-haysü’l-ictima‘ hükm 

bulunduğu yerde ikisi dahi sâdık olup sıdkda ictima‘ edicilerdir. Ve kavmin murâdı Allahü a‘lem 

ma‘rifeye dâhil olan küll lafzını cüz’-i münker takdîriyle o ma‘rifenin eczasında umum-i efrâdı icâb 

eder demektir. Pes kaziyye-i mezkûrenin ma‘nâsı (ل כ אن  اء ر ء  أ  Narın bütün parçaları] (כ 

yenilmektedir.] demek olacağından kâzibe olmasında iştibâh yoktur. Hazâ (Abdulhamid)

138 Sehv ve savâb cetvelinde “dâhil” olarak düzeltilmiştir.

139 Âl-i İmrân, 3/93.

140 Sehv ve savâb cetvelinde “böyle olup lafz-ı mecmû‘” olarak düzeltilmiştir.
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[Kazâyâ-yı Hamliyyenin Hâriciyye ve Hakîkiyye ve Zihniyyeye 

Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh 

אر  א ع  אر أو  و  ت ا ع ا א  כ  א إن   ا 
ةٌ אرَّ َ َאٍر   ُّ א  ُכ ، כ אر ز   א و  أ ا אرج  ده  ا כא وو إ

[Fasıl; mutlak olarak yüklemli önerme; eğer önermede, üç zamanın birinde 

olsa bile gerçek olarak hâricdeki imkânı ve varlığı i‘tibâriyle, konu için hâricde 

bir yüklemin sübûtunun vâki‘ olduğuna veya olmadığına hükmedilirse hâriciyye 

olarak isimlendirilir. “Bütün ateşler yakıcıdır” örneğinde oldu gibi.]

 Tafsîlât-ı sâbıkadan ma‘lûm olduğu vechle kazâyâ-yı hamliyyede hükm 

vasf-ı mahmûl ile mevzû‘ üzerine olup bir şeyʼin bir emr için sübûtu ise 

müsbet-i lehin vücûdu i‘tibâriyle olarak vücûd ise muhakkakan veyâhûd 

bi-tarîki’l-farazi ve’t-takdîr zarf-ı hâricde veyâhûd bu vechle zarf-ı zihinde 

olacağından bu i‘tibâr ile kazâyâ-yı hamliyyeyi hâriciyye ve hakîkiyye ve 

zihniyye-i hakîkiyye ve farazıyyeye taksîm etmiş oldukları cihetle musan-

nif füsûl-ı seb‘adan işbu fasl-ı sâlisde aksâm-ı mezkûrenin tahkîkâtını îrâd 

eylemiştir.

İmdi mutlakan hamliyye ya‘nî gerek mûcibe ve gerek sâlibe eğer ken-

dide mevzû‘ için imkânı ve ehad-i ezminede hâricde vücûd-i muhakkakla 

vücûdu i‘tibâriyle sübût-i hâricî-i mahmûlün vukû‘ veyâhûd lâ-vukû‘uyla 

hükm olunursa  kaziyye-i hâriciyye tesmiye olunur. Meselâ  אرة אر   (כ 
אردة)  [Bütün ateşler sıcaklık verir soğukluk vermez.] kaziyyeleri hâriciyye 

olup nârın emr-i mümkün olması ve (אت و  Vakitlerden bir] ( و  ا

vakit.] hâricde vücûdu i‘tibâriyle hâricde harâretin vukû‘-ı sübût ve bürû-

detin lâ-vukû-ı sübûtuyla üzerine hükm edilmiştir. Hâsılı kaziyye-i hâri-

ciyyede hükm mevzû‘un mahmûl ile hâricde vukû‘ veyâ lâ-vukû‘ ittisâfıyla 

olup bu ise mevzû‘un imkânını ve ezmineden bir zamânda hâricde tahak-

kuk-ı vücûdunu i‘tibâr ile hâsıl olur. Zîrâ mevzû‘un velev vakt-i hükmün 

gayrı bir zamânda hâricde vücûdu mütehakkık olmadığı sûrette hâricde 

mahmûl ile ittisâfı müstehîl olarak bilâ-i‘tibâr-i vücûd, hükm hilye-i sıh-

hatten âtıl olur.

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle metinde olan “li’l-mevzû‘ı bi‘tibâri 

imkânihî ve vücûdihî” ibâresi mahallinde zâhiren münâsip olan “li’l-mev-

zû‘i’l-mümküni’l-mevcûdi” denilmek idi. Zîrâ maksûd-i bi’l-ifâde hâriciy-
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yede mevzû‘un “şey’ün mümkinün ve mevcûdün fi’l-hâric” olması olup bu 

ma‘nâyı ifâdede ise ibâre-i mezkûre kifâyet eder. Lâkin bu ibâreyi adem-i 

ihtiyâr ile i‘tibârı ziyâde ve ihtiyâr eylemesi şu sebebten münba‘isdir ki 

 kaziyye-i hâriciyye ve hakîkiyyenin mevzû‘u fî-nefsihî mümkün ve hâri-

ciyyenin mevzû‘u hâricde mevcûd-ı muhakkık ve hakîkiyyenin mevzû‘u 

hâricde takdîren mevcûd olması gayr-ı vâcibtir. Çünkü böyle olmak lâzım 

gelse [38] hâriciyye veyâhûd hakîkiyye olmak üzere kendilerinde hükm 

mümteni‘ât üzerine olan kaziyyeler hâricde kalarak efrâdını câmi‘ olamaz-

lar. Şöyle ki; hâriciyye ve hakîkiyyede mevzû‘ları fî-nefsihî mümkün olan-

lara ve hâriciyyede vücûd-i fî-nefsihî ve vücûd-i muhakkaka ve hakîkiyye-

de vücûd-i mukaddere hasr olunduğu sûrette mümteni‘ât için fî-enfüsihâ 

imkâna mahal olmadığı gibi hâricde vücûd-i muhakkakı dahi olamayacağı 

ve binâʼenaleyh farz-ı vücûd-i hâriciyyesine dahi mesâğ bulunamayacağı 

cihetle bunlar efrâddan olduğu hâlde ta‘rîf bunlara şâmil olamayıp münte-

kız olurdu. Binâʼenaleyh lafz-ı i‘tibârın ilâvesiyle bu vechle kendide müm-

teni‘ât üzerine hükm olunan kaziyyeler dahi ta‘rîfte dâhil olarak mûcibeleri 

kâzibe ve sâlibeleri sâdıka olur.

Tahkîk-i makâm şu vechledir ki  kaziyye-i hâriciyye kendisinde hükm 

hâricde mevcûd-i muhakkık olan efrâd üzerine ve  kaziyye-i hakîkiyye ken-

disinde hükm hâricde vücûdu farz ve takdîr olunan efrâd üzerine olan ka-

ziyyedir deyü ta‘rîf olunmasıyla bu ta‘rîfe göre hiç bir kaziyye-i külliyyenin 

sâdıka olmaması lâzım geleceği îrâd edilmiştir.

Şu vechle ki meselâ her bir insân hayevândır mûcibe-i küllîyesi sâdıka 

olamaz deriz. Zîrâ eğer hayevân olmayan bir insânın vücûdu farz edilse 

velev mümteni‘ ise de vücûdu takdîrde insân olup halbuki farz olunduğu 

üzere hayevân değildir. Bu sûrette eğer mevcûd olsa insân olacak efrâddan 

ba‘zısı bir haysiyyete mülâbis olur ki mevcûd olmak lâzım gelse hayevânın 

gayrı olur. Bu ise “her bir insân hayevândır” mûcibe-i külliyyesine münâ-

kızdır. Çünkü küllînin efrâdı üzere sıdkında bi-hasebi nefsi’l-emr olması 

mu‘teber olmayıp belki mu‘teber olan mücerred farz ve takdîr hasebiyle 

sıdktır. Bu hâlde hayevân olmayan bir insân farz edilse insândır deyü farz 

edilmiş olduğundan efrâd-ı insândan olur. Kezâlik ( אن  ء  ا  ) 

[İnsânlardan hiçbir tanesi taş değildir.] sâlibe-i külliyyesi dahi sâdıka 

olamaz. Zîrâ eğer hacer olan bir insân mevcûd olmak lâzım gelse hem 

insân ve hem hacer olur. Bu sûrette eğer mevcûd olsa efrâd-ı insândan 
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ba‘zısı hacer olur. Bu ise  sâlibe-i külliyye-i mezkûreye münâkızdır. Zîrâ 

mefhûmu hâricde vücûdu takdîrde insân olacak şeyden her bir ferd bir 

haysiyyete mülâbistir ki eğer mevcûd olsa hiç birisi hacer değildir demek-

tir. İşte kaziyye-i hakîkiyyenin vech-i müşerrah üzere ta‘rîfine vârid olan 

bu işkâlden halâs olmak üzere ba‘zılar ta‘rîfte meʼhûz olan efrâdı, efrâd-ı 

mümkineye tahsîs ile kayd imkânı ilâve etmişlerdir. Fakat bu kaydın ilâ-

vesi takdîrde (وم אرى  وכ   כ ا ) [Allah’ın bir ortağı olması 

imkansızdır. Ve bütün imkansız olan şeyler de yok hükmündedir.] emsâli 

mevzû‘âtı mümteni‘a olan kaziyyeler hâricde kalmasıyla bundan tafsîde 

kelâm-ı erbâb-ı tahkîk hâl-i ıztırâbta olup ba‘zılar cevâpda [39] kavmin 

zu‘mü cemî‘-i kazâyânın hâriciyye ve hakîkiyyede inhisârı olmayıp belki 

ulûmda müsta‘mele ve ekseriyyet üzere meʼhûze olan kaziyye bu iki i‘tibâr 

ile olduğunu beyân ile ulûmda intifâ‘ için bunları vaz‘ ve ahkâmını istihrâc 

etmişlerdir. Ve bu iki i‘tibâr ile ahzı mümkün olamayan kaziyyelerin ahkâ-

mı henüz ma‘lûm olamamıştır. Ve “ta‘mîm-i kavâ‘id tâkat-i beşeriyye mik-

dârıdır” deyü beyân etmişlerdir. Ve ba‘zıları bu misillü kaziyyeleri kazâyâ-yı 

zihniyyeden add ederek (وم -İmkansız olan herşey yok hük] (وכ  

mündedir.] kaziyyesinin ma‘nâsı her bir şey’ ki zihinde üzerine hâricde 

mümteni‘dir deyü sâdık ola. Zihinde o şey’ üzerine hâricde ma‘dûmdur 

deyü hükm sâdık olur demektir deyü ihtiyâr ederek bu vechle kazâyâyı üç 

kısma taksîm etmişlerdir ki bir kısmı hakîkiyye olarak kendide olan hükm 

efrâd-ı hâriciyye-i muhakkıka ve mukadderenin cemî‘isine mütenâvil olur. 

Ve bir kısmı hâriciyye olup bunda hükm yalnız efrâd-ı hâriciyye-i muhak-

kaka üzerinedir. Ve bir kısmı da zihniyye olup bunda hükm yalnız zihinde 

mevcûde olan efrâda mütenâvil olur. Ve bu zeylde Seyyid Allâme buyur-

muşlardır ki evlâ olan denilmekdir ki ahvâl-i eşyâ’ üç kısım olup evvel ge-

rek muhakkaka ve gerek mukaddere olsun efrâd-ı hâriciyye ve zihniyyeden 

cümlesine mütenâvil olarak ahvâlden bu kısma levâzım-ı mâhiyyât tesmiye 

olunur. Meselâ erba‘a için zevciyyet ve selâse için ferdiyyet ve kâʼimeteyn 

için olan zevâyâ-yı selâsın müsellese tesâvîsi emsâli bu kısımdandır.Ve bir 

kısmı mevcûd-ı hâricîye muhtasdır ki hareke ve sükûn ve izâʼa ve ihrâk 

emsâli ahvâl bu kısımdandır. Ve bir kısmı mevcûd-ı zihnîye muhtass olup 

külliyyet ve zâtiyyet ve cinsiyyet ve gayrısı bu kısımdandır. Bu cihetle üç 

kısım kaziyye i‘tibârı muvâfık-ı hâldir ki birincisi kendide hükm gerek zih-

nî gerek hâricî ve gerek muhakkak ve gerek mukadder olan efrâd-ı mev-

zû‘un cemî‘isi üzerine ola. Meselâ  kazâyâ-yı hendesiyye ve hesâbiyye gibi 
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ve hakîkiyye ile tesmiyeye lâyık olan bu kısımdır. Ve ikincisi kendide hükm 

gerek muhakkaka ve gerek mukaddere mutlakan efrâd-ı hâriciyyeye mah-

sûs ola. Kazâyâ-yı tabî‘iyye gibi ve hâriciyye ile tesmiyeye münâsib olan da 

bu kısımdır. Ve üçüncüsü kendide hükm efrâd-ı zihniyyeye muhassas ola. 

Mantık’da müsta‘mele olan kazâyâ gibi ve zihniyye ıtlâkına cesbân olan bu 

kısımdır.

İşte bu suʼâl ve tekellüfâttan ârî ve sûret-i taksîm-i muhtâr-ı kavm üzere 

cârî olmak maksadıyla musannif Rahimehullâh ta‘rîfde meʼhûz-ı imkân 

ve  vücûd-i hâriciyye kayd-ı i‘tibârı ilâve ederek imkândan murât imkân-ı 

zâtî ve hâricde vücûddan murâd fî-nefsi’l-emr vücûdu olmayıp belki efrâ-

dın imkânını ve hâriciyyede hâricde vücûd-i muhakkakını ve hakîkiyyede 

vücûd-i mukadderini i‘tibâr ederek hükm olunması tarîkıyla ta‘rîf ve tak-

sîmlerini ihtiyâr eylemiştir. Bu sûrette kendilerinde hükm efrâd-ı müm-

teni‘a üzerine olan kaziyyeler [40] dahi i‘tibâr imkânıyla berâber vücûd-i 

muhakkakı i‘tibâriyle olursa hâriciyyede ve vücûd-i mukadderi i‘tibâriyle 

olursa hakîkiyyede münderic olur. Meselâ “ictimâ‘ü’n-nakîzeyn basîrun” 

misâlinde ictimâ‘-ı nakîzaynın imkânı ve hâricde vücûd-i muhakkakı ol-

mak i‘tibâriyle basîrdir deyü hükm olunursa bu kaziyye hâriciyye olup fa-

kat adem-i imkân ve vücûd-i hâricîsi cihetle kâzibe ve bu i‘tibâr ile basîr 

değildir deyü selb ettiğimiz sûrette hâriciyye-i sâdıka olur. Ve bu vechle 

imkân ve vücûd mukadder-i hâricîsi i‘tibâriyle hükm olunduğu takdîrde 

 kaziyye-i hakîkiyye olup lâkin ictimâ‘-ı nakîzayn için imkân-ı zâtî olma-

masıyla kâzibe ve selb sûretinde sâdıka olur. İşte bu vechle i‘tibârı i‘tibâr 

ile suʼâl mündefi‘ ve ıztırâb-ı vâki‘ mürtefi‘ ve ta‘rîfleri efrâdını câmi‘ olur.

Kâle Rahimehullâh

א  و  ٌ  כ  َאِئ אٍء  َ ْ َ  ُّ א  ُכ אل، وכ ا ا א   ، כ ا   أو 
אرا أو  ن  כ אرج  ده  ا א    و אء  אرا أو  כ כאن  اد ا  ا

אرج.  ا  ا אئ

[Eğer takdîri olarak hâricdeki varlığı ve imkânı i‘tibârıyla olursa; hakîkiyye 

olarak isimlendirilir. Bir önceki örnek ve “bütün ankâlar kuştur” örneğinde oldu-

ğu gibi. Ya‘nî mümkün olan fertlerden, var olduğunda ateş ve hâricde var olduğu 

takdîrine göre bil’l-fiil ankâ olan her şey; hâricde sıcak ve kuş olur.]

 Ve eğer kaziyye-i hamliyyede mevzû‘ için imkânı ve hâricde farazan 

ve takdîren vücûdu i‘tibâriyle sübût-i hâricî-i mahmûlün vukû‘ veyâhûd 
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lâ-vukû‘uyla hükm olunursa  kaziyye-i hakîkiyye tesmiye olunur. Keʼen-

ne kazâyâ-yı selâseden bu kısım kaziyye ulûmda müsta‘mele olan kaziy-

yelerin hakîkatidir. Bu da iki kısım olup evvel efrâdından ba‘zısı mevcûd 

ve ba‘z-ı âharı  ma‘dûm-i mümkün olarak kendide hükm hâriciyyede ol-

duğu gibi yalnız hâricde mevcûd efrâd üzerine olmayıp belki farz ve tak-

dir-i vücûduyla  ma‘dûm olan efrâd-ı mümkineye dahi şâmil ya‘nî efrâd-ı 

mevcûde ve ma‘dûme bu hükmde dâhildir. Nitekim (אرة אر   Bütün] (כ 

ateşler ısı verir.] misâli efrâd-ı mevcûdeye hasrı i‘tibâriyle hâriciyye oldu-

ğu gibi hakîkiyye i‘tibâr edildiği takdîrde bu kısımdan olarak efrâd-ı nâr-

dan bir takımı mevcûd ve kusûru imkân-ı vücûdîlerle berâber  ma‘dûm 

olmasıyla hâricde hâr olmak üzere hükmde şu iki nev‘-i efrâd dâhildir. Ve 

bu vechle efrâd-ı ma‘dûmenin dahi hükmde duhûlü farz-ı vücûd-i hâri-

cîleri i‘tibâriyledir. Ve kısm-ı sânî efrâdından hiçbir şey’ hâricde mevcûd 

olmayıp yalnız vücûd-i hâricîlerinin farz ve takdîriyle efrâd-ı mümkine-i 

ma‘dûme üzerine hükmden ibârettir. Nitekim ankâ üzerine hâricde tâʼir-
dir deyü hükm edilmesi bu kabîlden olarak efrâd-ı ankâdan hiçbir şey’ 

hâricde mevcûd olmadığı halde farz-ı vücûduyla sırf efrâd-ı mümkine-i 

ma‘dûme üzerine hükm edilmiştir. Ve farz-ı vücûdlarına mecbûr eden 

vücûdu farz olunmaksızın istihâle-i tasdîkdir. İmdi müfâd-ı misâleyn hâ-

ricde vücûdları hînde bi’l-fi‘l nâr veyâhûd ankâ ünvânıyla muttasıf ola-

cak her bir efrâd-ı mümkine hâricde farz-ı vücûdları üzere hâr veyâhûd 

[41] tâʼirdir demek olur. Ve bi’l-fi‘l kaydı akd-i vaz‘da mürûr eden mez-

heb-i Şeyh’e mebnîdir.

Kâle Rahimehullâh 

א و   ده  ا  א ا و و  ت ا أو  ع ا א  כ  وإن 
ض،  אن   ذ א   ا כ א  اء כאن   ، ا  ذ ز أو  أ ا
ده   אج و א  َّאِت َزْوٌج، و ذ  أو 

ِّ ُכ ْ َ ا ِ  ٌ َ َ ، َوأَْر ٌ ِכ ْ ُ  ٌ ْ א: َز כ
אع ا  َرةٌ وا ِّ َ َ ُ  ِ َ ْ َ ْ ُ ا َّ ِ ت  َزْو א כ  ا ض כא ا إ ا

 . אل و ذ 

[Eğer üç zamanın birinde olsa bile tahkîkte veya takdîrî olarak zihinde varlı-

ğına i‘tibar edilen şey için zihinde bir yüklemin sâbit olduğuna veya olmadığına 

hükmedilirse zihniyye olarak isimlendirilir. Bu da konusu; ya farzetmeksizin zi-

hinlerde mevcûd olan bir mümkün olur. “Zeyd mümkündür” ve “küllîden dört, 

çift sayıdır” örnekleri gibi. Buna hakîkî zihnî önerme ismi verilir. Ya da “beşin 

çift olması tasavvur edilir”, “iki çelişiğin bir araya gelmesi muhâldir” örneklerinde 
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görüldüğü üzere imkânsızlar üzerine hükm verme gibi varlığı imkânsız olup zi-

hindeki varlığı farzetmeye ihtiyâc duyuyorsa; farazî zihnî ismini alır.]

 Ve eğer kaziyye-i hamliyyede velev ehad-i ezminede tahkîkan veyâhûd 

takdîren zihinde vücûdu i‘tibâr olunan şey’ için sübût-i zihnî-i mahmûlün 

vukû‘ veyâ lâ-vukû‘uyla hükm olunursa bu misillü kaziyyeye zihniyye tes-

miye edilmiştir. Bu da iki vechle olup şöyle ki; ister mevzû‘u farz ve takdîre 

muhtâc olmayarak ezhânda mevcûd olacak şeyʼ mümkün olsun. Bu sûret-

te zihniyye-i hakîkiyye tesmiye olunur. Meselâ ( כ  Zeyd’in (varlığı] (ز 

ve yokluğu) mümkündür.] kaziyyesi bu kısımdan olarak mefhûm-i imkân 

avârız-ı zihniyyeden olmasıyla Zeyd için imkân ile hükm hükm-i zihnîdir. 

Ve Zeyd’in farza ihtiyâcı olmayarak hâricde ve zihinde vücûdu ma‘lûmdur. 

Kezâlik (زوج אت  כ ا  kaziyyesi dahi [.Küllîden dört sayısı çifttir] (أر  

zihniyye-i hakîkiyye olarak külliyâttan erba‘anın bilâ-farz zihinde vücûdu 

zâhirdir. Ve bu vücûd dâʼimî ve muvakkat olur.

Ve ma‘lûm ola ki ıstılâh-ı kavmde imkân iki ma‘nâda müsta‘mel olup 

evvel imkân-ı hâssdır ki vücûd ve adem tarafeyninden selb-i vücûb ma‘nâ-

sınadır. Meselâ “insân mümkündür” kavlimizde murâd işbu imkân-ı 

hâsdır. Zîrâ insânın vücûdunda zarûret olmayıp ve illâ aslâ mün‘adim 

olmaması lâzım gelir. Kezâlik ademinde dahi zarûret olmayıp ve illâ aslâ 

mevcûd olmaması lâzım gelir. Ve sânî imkân-ı âmmdır ki bu da ehad-i 

tarafeynden selb-i vücûb olarak eğer taraf-ı ademden selb-i vücûb olursa 

imkân-ı âmm-ı mukayyed bi-cânibi’l-vücûd olup cânib-i vücûdda umûm 

ile mukayyed olmuş olur. Meselâ (אن כ אن  ا وا  İnsan ve zorunlu] (ا

varlık mümkündür.] kavillerinde olan imkân bu ma‘nâya olup ademi vâcib 

değil demektir. Ve ademi vâcib olmaması yâ vücûdu vâcib olmasıyla olur. 

Nitekim vâcib-i te‘âlâ vâcibü’l-vücûddur. Veyâhûd vücûdu dahi vâcib ol-

mamasıyla olur. Nitekim insân böyle olup ne vücud ve ne ademi vâcibtir. 

Ve eğer taraf-ı vücûddan selb-i vücûb ile olursa imkân-ı âmm-ı mukay-

yed bi-cânibi’l-adem olarak cânib-i ademde umûm ile mukayyed olmuş 

olur. Meselâ (אن כ ا  אع  وإ אن   İnsan ve iki zıddın birleşmesi] (ا

mümkündür.] kavilleri böyledir. Zîrâ bunda olan ma‘nâ-yı imkân vücûdu 

vâcib değildir demek olup bu da yâ ademi vâcib olmasıyla olur. İctimâ‘-ı 

nakîzayn böyledir. Veyâhûd ademi de vâcib olmamasıyla olur. İnsân [42] 

böyledir. İmdi musannifin Hâşiye’de beyânı vechle işbu ta‘rîf-i zihniyyede 

olan imkân ile murâd mümteni‘a mukâbelesi karînesiyle imkân-ı âmmdan 
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kısm-ı evvel olan imkân-ı âmm-ı mukayyed bi-cânibi’l-vücûd olarak zikr 

olunduğu üzere cânib-i vücûd umûm ile mukayyed olup murâd ademi 

vâcib değil demektir. Ve ademinin adem-i vücûb-i vücûdu vâcib ve gayr-ı 

vâcib olmaktan ta‘mîmi vechledir. Bu sûrette zihniyye-i hakîkiyyenin ta‘rî-

fi Vâcib-i Te‘âlâyâ şâmil olarak ba‘zıların i‘tirâzına mahall kalmaz.

Ve isterse  mevzû‘-ı zihniyye (אل אع ا  رة وإ  İki] (زو ا 

çelişiğin birleşmesi imkânsızdır ve beşin çift olması düşünülebilir.] emsâli 

muhâlât üzerine hükm olunduğu gibi zihinde vücûdu farz ve takdîre muhtâc 

olan şey’-i mümteni‘ olsun bu sûrette zihniyye-i faraziyye tesmiye olunur.

El-hâsıl hamliyye-i141 zihniyyede hükm tahkîkan veya farazan zihinde 

vücûdu i‘tibâriyle efrâd-ı mevzû‘ üzerine zihinde sübût-i mahmûlün vukû‘ 

veyâ lâ-vukû‘uyla olup ya‘nî mevzû‘u mümkün olup da bilâ-farz zihinde 

mevcûd olmasıyla muhâl olup da zihinde vücûdu farz ve takdîre muhtâc 

olması sûreteyninden e‘ammdır. Ve bu ta‘mîmden nâşî iki kısma münka-

sim olarak mevzû‘u mümkün olup da zihinde vücûdu farz ve takdîre muh-

tâc olmayan kısma zihniyye-i hakîkiyye ve muhâl olup da zihinde vücûdu 

farz ve takdîre muhtâc olan kısm-ı âhara zihniyye-i faraziyye denilmiştir.

Musannifin Hâşiye’de îzâh-ı mâkâm için îrâd eylediği kelâmın müfâdı 

budur ki; mevzû‘un bilâ-farz ezhânda vücûdundan murâd zihinde vücûdu 

takdîrde farz ve takdîr vâsıtasıyla olmayarak zihinde hâsıl olmasıdır. Ve bu 

vechle husûlün mebnîyyün-aleyhi mâhiyyât-ı mümkinât-ı hakîkiyye olup 

faraziyye olmamasıdır. Ve ammâ muhâlât bunun hilâfında olup meselâ 

hamsenin zevc olması farz ve takdîrden ârî olarak kendi hâl ve tabî‘atıyla 

hâlî bırakılsa bunun için ezhânda hiçbir mâhiyyet olmayacağı ve zihinde 

mâhiyyeti bulunabilmesi ancak (א  [.Eğer beş çift olursa] ( כא ا زو

ya‘nî bi’l-farz hamse zevc olsa denilmekliğe mütevakkıf olduğu kat‘iyyen 

ma‘lûmdur. İmdi muhâlâtın zihinde husûlü için vücûd-i hâricîsini farz et-

mekliğe muhtâc oluruz. Lâkin mümkinât böyle olmayıp vücûd-i hâricîsini 

farza kat‘â muhtâc olmayarak mâhiyâtı ezhânda hâsıla olur. Ve ancak mâ-

hiyât-ı mümkinâtın vücûd-i hâricîsini farza muhtâc olan hâricen üzerine 

hükm-i îcâbîdir. Ve bu sebepden nâşî mâhiyyât-ı mümkinât hakîkiyye ve 

mâhiyât-ı muhâlât faraziyye olmuştur.

141 Sehv ve savâb cetvelinde “hamliyye’” olarak düzeltilmiştir.
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Kâle Rahimehullâh 

ا   د  ا אع  ا أن  כאن   إن  ا    אع  ا כ 
אر  א  ا ا כאن  ، وإذا   אر כאذ אرج כאن   אرج   ا ا

א. ب ا  א כ  ، אد
[“İki çelişiğin bir araya gelmesi görülür” sözün; eğer hâricte mevcûd 

olan bu bir araya gelme hâricde görülendir ma‘nâsında ise; olumlu hâricî 

yanlış önerme olur. Eğer söz konusu önermeyi bu anlamıyla olumsuz ya-

parsan; iki çelişiğin ikisinin de yanlış olması imkânsız olduğundan dolayı 

olumsuz hâricî doğru önerme olur.]

 İmdi mevzû‘u muhâlattan [43] olmak üzere meselâ “ictimâ‘-ı nakîzayn 

basîrdir” denilse eğer bu kavlden murâd “hâricde mevcûd-ı muhakkak olan 

ictimâ‘-ı nakîzayn hâricde basîrdir” demek ma‘nâsına olursa bu kaziyye   mû-

cibe-i hâriciyye-i kâzibe olur. Zîrâ hükm hâricde mevcûd-ı muhakkak olması 

i‘tibâriyle olduğu cihetle   mûcibe-i hâriciyye ve fakat ictimâ‘-ı mezkûr muhâl 

olarak hâricde hiçbir zamânda vücûdu muhakkak olmamasıyla kâzibedir.

Ve bu kavli ma‘nâ-yı mezkûr ile selb edip de ( אع     İki] (إ

zıddın birleşmesi gözle görülmemiştir.] ya‘nî hâricde mevcûd-ı muhakkak 

olan ictimâ‘-ı mezkûr hâricde basîr değildir denilse  sâlibe-i hâriciyye sâdıka 

olur. Zîrâ nakîz olan   mûcibe-i kâzibe olmasıyla bu dahi kâzibe olmak lâzım 

gelse nakîzaynın ikisi de kâzibe olmasını mûcib olup kizb-i nakîzayn ise 

irtifâ‘-ı nakîzayn olarak muhâldir.

Kâle Rahimehullâh

ا  ن  כ אرج  ده  ا כ  ذا   و אع ا وإن כאن  أن ا
. אد   ١٤٢ א כ ا כאن  ، وإذا   אرج כאن   כאذ  ا
[Eğer "iki çelişiğin bir araya gelmesi hâricde görülür" sözün; aslında "zâtında 

mümkün olanın hâricde var oluşunun takdiriyle bir araya gelmesi görülür" anla-

mındaysa önerme olumlu hakîkî yanlış olur. Eğer bu ma'nayla birlikte önermeyi 

olumsuz yaparsan önerme hakîkî doğru olur.]

Ve eğer kavl-i mezkûr ile  fî-zâtihî mümkün olan ictimâ‘-ı nakîzayn hâ-

ricde vücûdu takdîrde hâricde basîr olur ma‘nâsı murâd edilir ise  mûci-

be-i hakîkiyye-i kâzibe olur. Zîrâ hükm ictimâ‘-ı nakîzaynın mümkün ve 

hâricde mevcûd olmasını farz ve takdîr i‘tibâriyle olduğundan  kaziyye-i 

142 Sehv ve savâb cetvelinde “sâlibeten” olarak düzeltilmiştir.
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hakîkiyye ve ictimâ‘-ı mezkûr mümkün olmayıp muhâl olduğu cihetle kâ-

zibedir. Ve eğer işbu ma‘nâ ile selb edip de ictimâ‘-ı mezkûr mümkün ve 

hâricde mevcûd olduğu takdîrde basîr olmaz demek murâd edilse  sâlibe-i 

hakîkiyye-i sâdıka olur. Ve illâ beyân olunduğu vechle nakîzaynın ma‘an 

kizbi lâzım gelip bu ise müstehîldir.

Kâle Rahimehullâh 

כאن  ا  א    أو  א  ا  د   ا אع  ا أن  כאن   وإن 
אد ١٤٤ ذ  א כ ا כאن  ، وإذا   ١٤٣ כאذ  ذ

[Eğer "iki çelişiğin bir araya gelmesi hâricde görülür" sözün; "gerçekte veya 

farazî olarak zihinde var olan bir araya gelme zihinde görülür" anlamındaysa öner-

me olumlu zihnî yanlış olur. Eğer bu ma'nayla birlikte önermeyi olumsuz yapar-

san önerme zihnî doğru olur.]

 Ve eğer bu kavl ile tahkîkan veyâhûd farazan zihinde mevcûd olan 

ictimâ‘ zihinde basîrdir ma‘nâsı murâd edilse  mûcibe-i zihniyye-i kâzibe 

olur. Zîrâ basîr avârız-ı vücûd-i hâricîden olarak zihinde bir şeyʼe urûzuyla 

hükm vâkı‘a mutâbık olmaz. Bu cihetle îcâb-ı zihnî farazî ve hakîkîden 

hangisine haml olunsa hükm-i mezkûr kâzib olur. Ve musannifin Hâşiye’de 

beyânı vechle îcâb-ı zihnî-i hakîkiyye hamli takdîrde bu i‘tibâr ile kâzip 

olduğu gibi ictimâ‘ın tahkîkan zihinde kaydı vücûdu i‘tibâriyle de kâzi-

be olur. Hâsılı zihnî-i farazîye hamli takdîrde kizbi cihet-i vâhideden ve 

hakîkîye hamli sûrette kizbi ciheteyndendir. Mesâʼil-i dakîkadan olmasıyla 

musannif teʼemmül ile tenbîh eylemiştir.

Kâle Rahimehullâh 

א א  ا و ا א و א أ א    ع  د ا   כ  א

[44] [Olumluda mu‘teber olan varlığın her türü, olumsuzunda da mu‘teber-

dir. Bundan dolayı ikisi arasında tenâkuz vuku‘ bulmuştur.]

 İşte bu beyândan ma‘lûm olur ki hâriciyye ve hakîkiyye ve zihniyye-

den her nev‘in mûcibesinde mu‘teber olan vücûd-i ayniyle o nev‘in sâli-

besinde dahi mu‘teberdir. Ve bu i‘tibârdan nâşî mûcibe ile sâlibe beynin-

de tenâkuz vâki‘ olmuştur. Ve musannifin Hâşiye’de beyânı vechle mû-

cibe-i hakîkiyyenin mevzû‘unda mu‘teber olan imkân dahi sâlibesinde 

143 Sehv ve savâb cetvelinde “mûcibeten zihniyyeten” olarak düzeltilmiştir.

144 Sehv ve savâb cetvelinde “sâlibeten” olarak düzeltilmiştir.
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mu‘teber olarak mûcibede hükm efrâd-ı mümkine üzerine olduğu gibi 

sâlibe dahi böyledir.

Hâşiye’de musannifin beyânı vechle bu kelâm “kavmin sıdk-ı selb vü-

cûd-i mevzû‘a tevakkuf etmez. Lâkin sıdk-ı îcâb bunun hilâfındadır. Ya‘nî 

kaziyye-i sâlibenin sıdkı mevzû‘un vücûduna mütevakkıf olmayıp belki 

sıdkı vücûd-i mevzû‘a tevakkuf eden kaziyye-i mûcibedir” deyü îrâd ey-

ledikleri kelâm üzerine vâki‘ olan suʼalden cevâba işârettir. Hâsıl-ı suʼâl 

eğer mevzû‘un adem-i vücûdu indinde selb sâdık olmak lâzım gelse mû-

cibe ile sâlibe beyninde tenâkuz tahakkuk etmez. Zîrâ bu takdîrde sıdk-ı 

îcâb cemî‘-i efrâd-ı mevcûda ve sıdk-ı selb mevcûd olmayan ba‘z-ı efrâd-ı 

ma‘dûme üzerine olması câʼizdir. Ve hâsıl-ı def‘ her nev‘in mûcibesinde 

her nasıl vücûd mu‘teber ise sâlibesinde dahi aynıyla o vücûd mu‘teberdir. 

Bu sûrette selbin ferd-i ma‘dûme insirâfı mümteni‘ olur. Hâsılı  kaziyye-i 

hâriciyye ve hakîkiyyenin mûcibelerinde muhakkakan veyâ farazan mev-

zû‘un hâricde i‘tibâr-ı vücûdu lâzım geleceği gibi sâlibesinde dahi bu vücûd 

mu‘teber olup zihniyye dahi böyledir. Bu cihetle mûcibe ile sâlibe beyninde 

tenâkuz tahakkuk ederek ehadühümânın sıdkı âharın kizbini mûcib olur.

Ve bu i‘tibârdan selbin vücûd-i mevzû‘a tevakkufu lâzım gelmez ki hattâ 

kavmin kelâm-ı mezkûr ile bu kelâm beyninde münâfât olsun. Zîrâ selb ile 

hâkim olan kimsenin mevzû‘-ı sâlibede i‘tibâr eylediği vücûd hıyez-i nefy-

de vâkî‘ olup nefyin sıdkı ise hıyezinde vâki‘ olan kuyûdun tahakkukuna 

tevakkuf etmez. Lâkin sıdk-ı îcâb bunun hilâfında olup hıyezinde bulunan 

kuyûdun tahakkukuna tevakkuf eder. Meselâ (ط א ا  ز  ) [Zeyd’e 

kırbaçla vurdum.] denilse işbu mûcibenin sıdkı darbın kâʼilden sudûruna ve 

Zeyd üzere vukû‘una ve sevtın vücûduna tevakkuf eder. Ve ammâ ( א   
ط א ) [Ona kırbaçla vurmadım.] denilse işbu sâlibenin sıdkı vücûd-i sevta 

mütevakkıf olmayıp mütekellim için aslâ sevt olmasa bile sâdıktır.

Kâle Rahimehullâh 

 ، ز ، و  أ ا אر ا د ا אر  ا ع ا د ا   وا
وض  ا و  ا  ا   ر  ا אر  ا د  ا ا   ع  و 
ز أو  ، و  أ ا د ا ا ع ا  ا ا، و  ا ا أ

ا. وض ا ا  أ ا

[Hâricî önermenin konusunda mu‘teber olan varlık, üç zamanın birinde olsa 

bile hâricde tahakkuk eden varlıktır. Hakîkî önermenin konusunda mu‘teber 
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olan, hâricde tahakkuk edenden ve hâricde tahakkuk etmeyen farazîden her za-

man daha geniş hâricî mukadder varlıktır. Zihnî önermenin konusunda mu‘teber 

olan, tek bir zamanda olsa bile tahahkkuk eden zihnî varlık ile hiçbir zamanda 

tahakkuk etmeyen farazî varlıktır.]

 Ve kaziyye-i hâriciyyenin [45] mevzû‘uyla mu‘teber olan vücûd velev 

ehad-i ezminede olsun  vücûd-i hâricî-i muhakkakdır.

Zîrâ hâriciyyede hükm tafsîlât-ı sâbıkadan ma‘lûm olduğu üzere mev-

cûd-i muhakkak olması i‘tibâriyle efrâd-ı mevzû‘ üzerinedir. Lâkin vakt-i 

hükmde vücûdu mu‘teber olmayıp belki ehad-i ezminede vücûdu kâfîdir. 

Ve kaziyye-i hakîkiyyenin mevzû‘unda mu‘teber olan vücûd,  vücûd-i hâ-

ricî-i mukadder olarak  vücûd-i muhakkak ile ebeden muhakkak olmayan 

  vücûd-i mümkün-i mefrûzdan e‘ammdır. Ve kaziyye-i zihniyyede mevzû‘ 

ile mu‘teber olan vücûd velev ehad-i ezminede olsun vücûd-i zihnî-i mu-

hakkak veyâhûd ebeden ehad-i ezminede muhakkak olmayan vücûd-i zih-

nî-i mefrûzdur ki evvel zihniyye-i hakîkiyye ve sânî zihniyye-i faraziyyedir.

Kâle Rahimehullâh 

אر   ان،  ا دا  אل כ  ده  ض و א  وض  د ا اد  ا وا
ه ا    ي ا ؛ إذا ا ا אر אن  ا وا   ا ب ا כ
אر وأ  و ا ا  ا وا  ا  ا ا    ا

[Farzedilen fertten maksat; ünvânın ferdi olması hâlinde varlığı farzedilen şey-

dir. Böylece eşek, hakîkiyye ve zihniyyede sultanın binekleri arasına girer. Hâri-

ciyyede ise girmez. Çünkü Şeyh İbn  Sînâ’nın, hâricî önermede akdü’l-vaz’da i‘tibâr 

ettiği fi‘il, vâkı‘ada tahakkuk eden fi‘ildir. Hakîkî ve zihnî önermelerde mu‘teber 

olan, vâkı‘ada tahakkuk eden fi‘il ile farazi fi‘ilden daha geniştir.]

 Ve zikr olunan ferd-i mefrûzdan murâd ünvân-ı mevzû‘ için ferd ol-

duğu hâlde vücûdu farz olunan efrâddır. Bu sebebten nâşî hakîkiyye ve 

zihniyyede merkûb-i sultânda himâr dâhil olup hâriciyyede dâhil olmaz. 

Zîrâ mürûr ettiği vechle Şeyh’in akd-i vaz‘da i‘tibâr eylediği fi‘il kaziyye-i 

hâriciyyede vâki‘de muhakkak olan fi‘ildir. Ya‘nî efrâd-ı mevzû‘un ünvân-ı 

mevzû‘ ile vâki‘de bi’l-fi‘l muttasıf olması lâbüddür. Himâr ise vâki‘de 

merkûb-i sultân olmak ünvânıyla kat‘â muttasıf olmayarak merkûbda 

himâr dâhil olmaz. Ve hakîkiyye ile zihniyyede akd-i vaz‘da mu‘teber olan 

fi‘l, fi‘l-i muhakkak fi’l-vâki‘ ile fi‘l-i farazîden e‘âmmdır. Bu sûrette ferd-i 

farazî-i merkûbda himâr dâhil olur.
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Musannif fi‘l-i muhakkak fi’l-vâki‘ ta‘bîr ederek fi’l-hâric ta‘bîr etme-

diğinin sebebini beyânda Hâşiye’de demiştir ki vâki‘ ta‘bîrini ihtiyâr etmesi 

zîrâ hâriciyyede akd-i haml gibi akd-i vaz‘ın hâricde sıdkı vâcib olmayıp 

belki ba‘zen sıdk zihnî olur. Meselâ ba‘z-ı mümkin insândır veyâhûd ci-

simdir veya cevherdir veyâhûd hâr veyâ bâriddir denilir. İmkân ise zihnî 

olarak sıdk-ı hâricîye gayr-ı sâlih ma‘a hâzâ bu kaziyyeler hâriciyye oldu-

ğu vâzıhdır. Hakîkiyyede dahi kelâm böyledir. Nitekim zihniyyede dahi 

akd-i vaz‘ akd-i haml gibi zihnî olması vâcib olmayıp ba‘zen hâricî olur.

( כ אر   kaziyye-i zihniyyesinde [.Tüm sıcaklıklar mümkinâttandır] (כ 

efrâd üzere hârın sıdkı zihinde olmayıp hâricîdir. Bu sebebe mebnî nef-

sü’l-emr gibi hâricî ve zihnîden e‘amm olan vâki‘ ihtiyâr edilmiştir.145 [46]

[Kazâyâ-yı Hamliyyenin Aksâm-ı Selâsesiyle Bunların Nakîzları 

Beyninde Olan Nisbetler]

Kâle Rahimehullâh 

ا  و   أ   א  כ  وا  وا  אر  ا אت   כ ا אت  א
. د א   ا א ل  אرج وا وا دا  ا ع  א כאن ا כ  ق ا

[Hâricî, hakîkî ve zihnîden küllî olumlu her bir önerme bir cihetle diğer 

ikisinden daha geniştir. Çünkü onlardan her biri, konunun zihinde ve hâricde 

mevcûd, yüklemin zihin ve hâric mevcûdiyetinde konuya sâbit olduğu önermede 

doğru olur.]

 Tafsîlât-ı sâbıkaya müteferri‘ olarak kazâyâ-yı hamliyyenin aksâm-ı 

selâsesiyle bunların nakîzları beyninde olan nisbetleri beyândır.

İmdi  kazâyâ-yı hâriciyye ve hakîkiyye ve zihniyyeden  mûcibe-i külliy-

ye olanlardan her birisi âharlarından min vechin e‘ammdır. Zîrâ mevzû‘ 

hâricde ve zihinde mevcûd olup ve mahmûl mevzû‘ için  vücûd-i hâricî ve 

zihnîsinde sâbit olan mûcibe-i külliyyede kazâyâ-yı mezkûreden her birisi 

sâdıka olur. (َزْوٌج ٍ َ َ ُّ أَْر اٌن َوُכ َ َ َ אٍن  َ ْ ُّ ِإ  ,Misâl; bütün insânlar canlıdır]( ُכ

bütün dörtler çifttir.] İmdi bu misâller kazâyâ-yı selâseden hangisi i‘tibâr 

edilse sâdıktır. Zîrâ bunlarda mevzû‘ olan insân ve erba‘a hâricde ve zihin-

de mevcûd olup ve bir şeyʼin zâtiyât ve levâzım-ı zâtiyâtı o şey’ için bi-ha-

sebi’l-vücûdeyn sâbite olduğu ma‘lûm olmasıyla insân için hayevâniyyetin 

ve erba‘a için zevciyyetin hâricde ve zihinde sübûtları gayr-ı hafîdir.

145 (6) Pes bundan münfehim olur ki kazâyâ-yı mezkûrenin yekdiğerinden farkı husûsunda mu‘teber 

olan ancak akd-i haml olup akd-i vaz‘ değildir. (Abdulhamid)
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Kâle Rahimehullâh 

כ اده ا אرج   أ כ  ا ان وا א ا ا א  و אر  ق ا و
[Sonra diğer ikisinde olmaksızın hâriciyye, konunun ünvânı ve hükmün hâricde 

bazı mümkün fertlere münhasır olduğu önermede doğru olur.]

 Ve kendide gerek ünvân-ı mevzû‘ ve gerek hükm-i hâricde ba‘zı efrâd-ı 

mümkine-i mevzû‘da münhasır olan mahalde hâriciyye sâdıka olarak hakî-

kiyye ile zihniyye sâdıka olmayıp sıdka iftirâk ederler. Zîrâ ünvân-ı mevzû‘ 

ile hükmden her birinin hâricde ba‘zı efrâd-ı mümkine üzere inhisârı hakî-

kiyye ve zihniyyenin sıdklarına mâni‘dir. ا ٌس إذا ا َ َ َאِن  ْ ُّ ِب ا ُכ ْ َ  ُّ ُכ ) 
س) -Misâl; hükm sadece ata münhasır olduğunda, sultanın bütün bi]  ا

nekleri attır.] İşte bu misâlde gerek ünvân olan merkûb-i sultân ve gerek 

feresiyyetle hükm-i hâricde efrâd-ı mümkine-i merkûbdan feresde münhasır 

olduğu takdîrde hâriciyye olup hakîkiyye ve zihniyye olamaz. Hâsılı merkû-

b-i sultan feres-i merkûb ve himâr-ı merkûbdan e‘amm ise de hâricde fereste 

münhasır ve sübût-i hükm-i hâricî dahi ferese münhasır ve himâra gayr-ı 

mütecâviz olup bu hâlde  kaziyye-i hâriciyye i‘tibâr olunursa sâdıka olur.

Kâle Rahimehullâh 

د  ارض ا ل   א، وا را  ع  א כאن ا א  و ق ا  و
אر ا

[Diğer ikisinde olmaksızın hakîkiyye, konunun sırf mukadder, yüklemin hâri-

cî varlığın arazlarından olduğu önermede doğru olur.]

 Ve kendinde  mevzû‘-ı mukadder mahz olup mahmûl dahi  vücûd-i 

hâriciyye hâss olan avârız ve ahvâlden olan mâddelerde hakîkiyye sâdıka 

olup hâriciyye ve zihniyye iftirâk ederler. ( ُ
ِ َ אٍء  َ ْ َ  ُّ  Misâl; bütün] ( ُכ

ankâlar uçar.] İşte bu misâlde mevzû‘ olan ankânın hâricde kat‘â vücûdu 

olmayıp mukadder-i mahz olmasıyla hakîkiyye sâdık ve hâriciyye müfârık 

olup ve mahmûl olan tayerân avârız-ı vücûd-i hâricîden olmasıyla zihniyye 

dahi sâdık olamaz. [47]

Kâle Rahimehullâh 

א ت ا ل  ا א כאن ا א  و ق ا  و
[Diğer ikisinde olmaksızın zihniyye, yüklemin ikinci ma‘kullerden olduğu 

önermede doğru olur.] 
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Ve kendide mahmûl-i ma‘kûlât-ı sâniyeden olduğu mâddede zihniyye 

sâdıka olarak hâriciyye ve hakîkiyye iftirâk ederler. Zîrâ ma‘kûlât-ı sâniyeye 

hâricde hiçbir muhâzî olamaz. ( ٌ ِכ ْ ُ ٍאن  َ ْ ُّ ِإ ُ ُכ ْ َ ) [Misâl; bütün insânlar 

mümkündür.] işte bu misâlde insân üzerine hükm ancak vücûd-i zihnî 

i‘tibâriyledir.146

Kâle Rahimehullâh 

כ   ا ق  وا  وا  אر  ا ئ  ا ا  ا أ  א  אئ ا   وכ
 َ ْ َ ِس  َ َ ْ ُ ا ْ َ א   א ارض    اع   و ا   ا

אن ذ אرج و  ذ  ا ٍכ   ا ِ א َ אٍن أَْو  َ ْ ِ ِ
[Hâricî, hakîkî ve zihnîlerin cüz’î olumsuz önermelerinde ya‘nî bu üç önerme-

nin çelişiklerinde bir cihetle umûm ve husûs vardır. Çünkü bunlardan her biri, 

bazı türleri diğer bazı türlerden ve arazları, konularının dışından olumsuzlamakta 

doğru olur. Misâl bazı atlar, insan değildir veya gülen değildir. Hâricde de hiçbir 

zihinde de değildir.]

 Ve  kazâyâ-yı hâriciyye ve hakîkiyye ve zihniyyeden mûcîbe-i külliyye-

nin nakîzları olan sâlibe-i cüzʼiyye-i hâriciyye ve hakîkiyye ve zihniyye bey-

ninde dahi asılları gibi niseb-i erba‘adan umûm ve husûs min-vech vardır. 

Zîrâ nev‘lerinden ba‘zısını ba‘zı âharından ve avârızı mevzûlarının gayrı-

sından selb sûretinde bunların cümlesi sâdık ya‘nî gerek hâriciyye ve gerek 

hakîkiyye veyâhûd zihniyyeden hangisi i‘tibâr edilse bu vechle selb-i cüzʼî 
vâkı‘a mutâbıktır. Meselâ envâ‘-ı hayevândan nev‘-i insânı nev‘-i feresten 

selb ederek (אن س    ve kezâlik [.Ba‘zı atlar insân değildir] ( ا

ârız ya‘nî sıfât-ı insân olan dâhiki mevzû‘unun gayrı olan feresden selb ile 

ٍכ) ِ א َ  َ ْ َ ِس  َ َ ْ ُ ا ْ َ ) [Ba‘zı atlar gülen değildir.] denilse bu kaziyyeler 

vücûdunda efrâd-ı muhakkaka ve mukaddereden hangisi i‘tibâr edilse 

vâkı‘a mutâbık ve bu cihetle hâriciyye ve hakîkiyye ve zihniyeden hangisi 

i‘tîbâr olunsa sâdıktır. Şöyle ki; feres hâricde ve ezhândan bir zihinde 

insân ve dâhik olmadığı ma‘lûmdur. Musannifin Hâşiye'de beyânı vechle 

işbu avârızdan murâd harâret ve bürûdet gibi hâriciyye ve külliyyet ve 

cüzʼiyyet gibi zihniyye ve zevciyyet ve ferdiyyet gibi hâric ile zihn bey-

ninde müştereke olmakdan e‘ammdır. Zîrâ bunların cümlesini i‘tibârât-ı 

146 Ma‘kûlât-ı sâniye derece-i ûlânın gayride ta‘akkul olunup kendisiyle hâricde hiçbir emr muhâzî ve 

muttasıf olmayan ma‘ânîdir. İmkân ve imtinâ‘ ve vücûb-i hâricde aslâ vücûdu olmayan umur-ı i‘tibâ-

riyyeden olmasıyla hâricde hiçbir emr bunlar ile muttasıf olmayacağı  Şerh-i Mevâkıf ve emsâli mutav-

velâtta müstedil ve mufassaldır. (Abdülhamîd)
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selâseden her biriyle mevzû‘un gayrıdan selb etmek câʼiz olacağı gayr-ı 

hafîdir.

Kâle Rahimehullâh 

ع  ا אر   ا د  ا ارض  ا    ون  אر  ا ق  و
אرج وم  ا ا

[Hakîkiyyede olmaksızın hâriciyye, hâricî varlığın arazlarını hâricde var olma-

yan konusundan olumsuzlamada doğru olur.]

 Ve  vücûd-i hâriciyye mahsûs olan avârızı hâricde mevzû‘-ı ma‘dûmdan 

ya‘nî vasf-ı hâricîyi mukadder-i mahzdan selb sûretinde hâriciyye sâdıka 

olarak hakîkiyye sâdıka olmaz. (אِرِج َ ْ ِ ا ا  ً
ِ َ  َ ْ َ אِء  َ ْ َ ْ ُ ا ْ َ  ) [Misâl; 

ba‘zı ankâlar hâricde görülmezler.] Bu misâlde hâriciyye olması i‘tibâr edil-

se avârız-ı vücud-i [48] hâriciyyeden olan basîr olmaklığı hâricde vücûdu 

olmayan ankâdan selbi müfîd olmasıyla sâdıktır. Lâkin hakîkiyye i‘tibâr 

edilip de ankânın efrâd-ı mukadderesinden selb etmek sâdık değildir. Zîrâ 

ankânın hâricde vücûdu takdîrde basîr olacağı ma‘lûmdur.

Kâle Rahimehullâh 

א د ا   ارض ا ون ا    و

[Zihniyyede olmaksızın hâriciyye, zihnî varlığın arazlarını konularından 

olumsuzlamada doğru olur.]

 Ve avârız-ı vücûd-i zihnîyi mevzû‘âtından selbde hâriciyye sâdıka ola-

rak zihniyye sâdıka olmaz. (אِرِج َ ْ ا  ِ  ٍ ِכ ْ ُ ِ  َ ْ َ אِء  َ ْ َ ْ ا  ُ ْ َ  ) [Misâl; 

ba‘zı ankâlar hâricde mümkün değildir.] Bu kaziyyede avârız-ı vücûd-i zih-

niyyeden olan imkân mevzû‘âtından bulunan ankâdan selb olunmasıyla 

hâriciyyeye hamli takdîrde sâdık ve ankânın hâricde imkân ile adem-i it-

tisâfı nefsü’l-emre muvâfıkdır. Lâkin zihniyye i‘tibâr olunsa imkân vücûd-i 

zihnîye ârız olan şeylerden olmasıyla selbi gayr-ı sâdıktır.

Kâle Rahimehullâh 

ون ا   ٍس و َ َ ِ  َ ْ َ ِب  ُכ ْ َ ْ ُ ا ْ َ אر    ون ا ق ا  و
אِرِج َ ْ ٍ  ا ِכ ْ ُ ِ  َ ْ َ אِء  َ ْ َ ْ ُ ا ْ َ  

[Hâriciyyede olmaksızın hakîkiyye, “bazı binekler at değildir” örneğindeki 

gibi doğru olur. Zihniyye olmaksızın hakîkiyye, “bazı ankâlar hâricde mümkün 

değildir” örneğindeki gibi doğru olur.]
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 Ve “ba‘z-ı merkûb-i sultan feres değildir” emsâli mâdde-i inhisârı selb-

de hakîkiyye sâdıka olarak hâriciyye gayr-ı sâdıktır. Zîrâ hâricde merkûb-i 

sultân ferese münhasır olmasıyla bundan ba‘z-ı efrâd-ı muhakkaka feres 

değildir denilemez. Lâkin efrâd-ı mukadderesinde feresin gayrıda dâhil ol-

masıyla hakîkiyye i‘tibâr edildiği sûrette sıdk-ı selb gayr-ı hafîdir. Ve “ba‘z-ı 

ankâ hâricde mümkün değildir” kaziyyesi emsâlinde sıdk-ı hakîkiyye ile 

zihniyye gayr-ı sâdıkadır. Zîrâ imkân avârız-ı zihniyyedendir.

Kâle Rahimehullâh 

 َ ْ َ א   א אر   ا د  ا ارض  א    و ا  ق  و
ِ ْ َّ ِ ا ٍة  אرَّ َ ِ َّאِر  ُ ا ْ َ

[Hâriciyye ve hakîkiyye olmaksızın zihniyye, hâricî varlığın arazlarını konula-

rından olumsuzlaştırmada doğru olur. Misâl “bazı ateşler zihinde sıcak değildir.”] 

Ve avârız-ı vücûd-i hâricîyi mevzû‘âtından selbde zihniyye sâdıka olup 

kısmeyni gayr-ı sâdıkadır. Meselâ “ba‘z-ı nâr zihinde hârre değildir” denilip 

zihniyyeye haml edilse nârın zihinde harâretle ittisâfı olmamasıyla sâdıka 

olup fakat nârdan vücûd-i hâricîsinde selb-i harâret gayr-ı vâki‘ olmasıyla 

hâriciyye ve hakîkiyyeye hamli takdîrde gayr-ı sâdıktır.

Kâle Rahimehullâh 

א  א و  ، א و   ، ا א   أ  אر  ا אت  ئ ا אت  ا א  وأ
א   ، כ א

[Cüz’î olumlularda hâriciyye önerme, mutlak olarak hakîkiyyeden daha husû-

sidir. Bu da açıktır. Çelişikleri ise daha önce geçtiği üzere tam tersidir.] 

Ve ammâ hâriciyye ve hakîkiyye ve zihniyyeden mûcibe-i cüzʼiyye-

ler beyninde olan nisebe gelince   mûcibe-i hâriciyye-i cüzʼiyye mûcibe-i 

cüzʼiyye-i hakîkiyyeden mutlakan ehass olup beynlerinde umûm ve husûs 

mutlak olarak bu da zâhirdir. Zîrâ  mevzû‘-ı hakîkiyye muhakkak ve mu-

kadderden e‘amm ve hâriciyye yalnız muhakkaka hâss olmasıyla hâriciy-

yeden mûcibe-i cüzʼiyyenin sâdık olduğu mâddelerde hakîkiyyede sâdık 

olarak aksi böyle [49] değildir. Meselâ אن ب ا כ א و   אن   ( ا
س)  [Ba‘zı insânlar âlimdir ve sultanın ba‘zı binekleri attır.] kaziyyeleri 

hâriciyye olarak sâdıka olduğu gibi hakîkiyyeye hamlinde dahi böyledir. 

Lâkin ( אء  ا  ) [Ba‘zı ankâlar uçar.] kavli hakîkiyyeye hamlinde 

sâdık ve hâriciyyeye hamlinde kâzibtir. Ve işbu hâriciyye ve hakîkiyye-i 
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cüzʼiyyelerin nakîzları asıllarının aksi olarak mûcibe-i cüzʼiyye-i hâriciy-

yenin nakîzı cüzʼiyye-i hakîkiyyenin nakîzından e‘ammdır. Ve mûcibe-i 

cüzʼiyyenin nakîzı sâlibe-i külliyyedir. Nitekim bahs-i mahsûsunda beyân 

olunur. İmdi mûcibe-i cüzʼiyye-i hakîkiyyenin nakîzı olan  sâlibe-i külliy-

ye-i hakîkiyye mûcibe-i cüzʼiyye-i hâriciyyenin nakîzı olan  sâlibe-i külliy-

ye-i hâriciyyeden ehassdır. Nitekim bahs-i nisebde ma‘lûm olmuştur. İmdi 

her ne zamân küll-i mukadderden selb tahakkuk eylese küll-i muhakkak-

dan dahi tahakkuk edip aksi böyle değildir.

Kâle Rahimehullâh 

אِن  َ ْ ِ ْ ُ ا ْ َ כ    ق ا אر وا أ  و  ا  وכ  ا
אِن  َ ْ ِ ْ ا  ُ ْ َ כ    א و ة  אرَّ َ َّאِر  ا  ُ ْ َ ا    ون  א  و اٌن  َ َ َ

ٌ ِכ ْ ُ
[Hâriciyye ve hakîkiyyeden her biri, bir cihetle zihniyyeden daha geniştir. 

Çünkü hepsi, “bazı insanlar canlıdır” örneğinde doğrudur. Zihniyye olmaksızın 

hâriciyye ve hakîkiyye, “bazı ateşler sıcaktır” örneğinde doğru olur. Tam tersi ola-

cak şekilde hâriciyye ve hakîkiyye olmaksızın zihniyye, “bazı insanlar mümkün-

dür” örneğinde doğru olur.]

Ve mûcibe-i cüzʼiyye-i hâriciyye ve hakîkiyyeden her biri mûcibe-i 

cüzʼiyye-i zihniyyeden min-vechin e‘ammdırlar. Zîrâ “ba‘z-ı insân ha-

yevândır” emsâlinde cümlesi sâdıktır. Şöyle ki; insân için hâricde ve zi-

hinde sübût-i hayevâniyyet ma‘lûmdur. Ve “ba‘z-ı nâr hârredir” emsâlinde 

hâriciyye ve hakîkiyye sâdık ve harâret avârız-ı zihniyyeden olmadığı cihet-

le zihniyyeye hamli takdîrde gayr-ı sâdıktır. Ve “ba‘z-ı insân mümkündür” 

emsâlinde imkân avârız-ı zihniyyeden olmasıyla zihniyyeye hamli sûrette 

sâdık ve kısmeyeynine147 hamlinde gayr-ı sâdıktır.

أ  א  و  وا  אر  ا כ  ا א  ا أ  א  ا    (وכ
ا ا و   م   ا אن  א   ا א  כ  ذ و   ، ا כ  ا א   ا

ب) כ אل ا א   אت أ ا כ א  ئ   Yine çelişikleri olan hâricî ve] ا

hakîkî olumsuz küllîler ile cüz’î olumlu zihnînin çelişiği olan küllî olumsuz 

zihnî arasında bir cihetle umûm ve husûs vardır. Olumsuz cüz’îler ara-

sındaki bir cihetle umûm ve husûsun açıklamasında geçen örneklerde bu 

açıkça ortaya çıkıyor. Çünkü “sultanın ba‘zı binekleri attır” örneği dışında 

küllî olumsuzlarda da doğru oluyor.]

147 Sehv ve savâb cetvelinde “kısmeyeynine” olarak düzeltilmiştir.



İKİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi304

Ve kezâlik mûcibe-i cüzʼiyye-i hâriciyye ve hakîkiyyenin nakîzları olan 

 sâlibe-i külliyye-i hâriciyye ve hakîkiyye ile mûcibe-i cüzʼiyye-i zihniyye-

nin nakîzı olan  sâlibe-i külliyye-i zihniyye beyninde nisbet umûm min-ve-

chtir. Ya‘nî mürûr ettiği üzere her ne kadar  sâlibe-i külliyye-i hâriciyye ile 

 sâlibe-i külliyye-i hakîkiyye beyninde umum-ı mutlak var ise de bunlardan 

her birisi  sâlibe-i külliyye-i zihniyyeden min-vechin e‘amm olup bu ise 

sevâlib-i cüzʼiyye beyninde olan nisbeti beyânda mesbûk olan emsileden 

zâhir olur. Zîrâ emsile-i mezkûreden yalnız misâl-i merkûbdan mâ ‘adâsı 

sevâlib-i külliyye olarak dahi sâdıka olur.

Şöyle ki; emsile-i mezkûreyi selb-i küllîye tahvîl ederek س ء  ا  ) 
אن)  [Hiçbir at insân değildir.] veyâhûd “bi-dâhikin” denildiği takdîrde 

hâriciyye ve hakîkiyye ve zihniyyeden hangisi i‘tibâr edilse cümlesi sâdık 

olarak hiç bir feres zihinde ve hâricde ve  vücûd-i muhakkak ve mefrûzda 

insân ve dâhik olmadığı ma‘lûmdur. (אن ء  ا -İnsandan hiç bir] (و 

şey (hariçte mümkün değildir).] veyâhûd (אرج כ  ا אء   [50] ( ا

[Hariçte, ankadan hiç birşey mümkün değildir.] denilip de hâriciyye veyâ 

hakîkiyye i‘tibâr eylediği sûrette imkân avârız-ı hâriciyyeden olmadığı 

hasebiyle sâdık ve lâkin avârız-ı zihniyyeden olmasıyla zihniyyeye haml 

olunsa gayr-ı sâdıktır. Hâsılı bunlar zihinde imkân ile muttasıf olarak selbi 

nefsü’l-emre muhâliftir. ( אرة  ا אر  ء  ا  Zihinde hiçbir ateş] (و 

sıcak değildir.] misâlinde harâret avârız-ı zihniyyeden olmadığına binâʼen 

bi’l-aks zihniyye i‘tibârında sâdık ve hâriciyye ve hakîkiyyeye hamlinde hâ-

ricde nâr harâretle muttasıf olmasıyla gayr-ı sâdıktır. Ve ammâ emsile-i 

mezkûreden misâl-i merkûbda selb-i küllî ile (س אن  ب ا כ ء    ) 

[Sultan’ın bineklerinden hiçbir tanesi at değildir.] denilmek hiçbir i‘tibâr 

ile sâdık olamaz. Zîrâ efrâd-ı münhasıra-i hâriciyyesi i‘tibâriyle küllîsi ve 

efrâd-ı mukaddere ve zihniyyesi i‘tibâriyle ba‘zısı feres idüğü ma‘lûmdur.

[Fasıl: Udûl ve Tahsîl]

Kâle Rahimehullâh 

ول وا    ا
[Fasıl: Udûl ve Tahsîl] 

Bâb-ı sâlisin füsûl-i tis‘asından işbu fasl-ı râbi‘ mebhas-ı nâfi‘ udûl ve 

tahsîldedir. Sebk eden tafsîlâttan ma‘lûm olmuştur ki îcâb ve selb vukû‘ 

ve lâ-vukû‘-ı nisbetten ibâret olarak bir kaziyyenin mûcibe olması mah-
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mûlün mevzû‘ için îkâ‘ nisbetiyle ve sâlibe olması nisbetin ref‘iyledir. 

Yoksa tarafeyn ya‘nî mevzû‘ ve mahmûl i‘tibâriyle değildir. Bu cihetle ka-

ziyyenin tarafeyni veyâhûd tarafeynden birisi ademî olmasıyla berâber nis-

bet vâkı‘a olsa bu kaziyye mûcibe olur. Meselâ ( א א       (כ 
[Canlı olmayan âlim olmayandır.] kaziyyesinde tarafeynde “leyse” ve “lâ” 

harf-i nefyleri mevcûd olarak ikisi de ademî iken hükm leyse bi-hayyin 

ünvânının sâdık olduğu her bir şey’ üzerine lâ-âlimiyyetin vukû‘-ı sübû-

tuyla olduğu cihetle bu kaziyye mûcibedir. Kezâlik tarafeyn veyâ birisi vü-

cûdî olmasıyla berâber nisbet gayr-ı vâkı‘a olsa kaziyye sâlibe olur. Meselâ 

( אכ ك  ء  ا  ) [Hareket eden hiçbir şey’ sâkin değildir.] kaziyyesin-

de tarafeyn ya‘nî müteharrik ve sâkin vücudî iken hükm üzerine müteharrik 

ünvânı sâdık olan her bir şeyden ref‘-i sâkin ile olduğu cihetle bu kaziyye 

sâlibedir. Binâ’enaleyh harf-i selbin tarafeyn veyâhûd ehad-i tarafeynden 

cüzʼ olup olmaması i‘tibâriyle de kazâyâ-yı hamliyyenin tefrîk ve beynle-

rinde olan fark-ı lafzî ve ma‘nevîlerin tebyîn ve tahkîki lâbüd görünmüştür 

ve hâsılı kaziyye-i hamliyyeyi  kaziyye-i ma‘dûle ve muhassalaya taksİmdir.

[Kaziyye-i Hamliyyenin Ma‘dûle ve Muhassalaya Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh 

א و   د  א و א א إن כאن  ا 
[Mutlak olarak yüklemli önermenin iki tarafı; lafzen ve mânen varlık bildirirse 

bu önerme muhassala olarak isimlendirilir.] 

Mutlakan  kaziyye-i hamliyye ya‘nî gerek mûcibe ve gerek sâlibe ve ge-

rek şahsiyye veyâ mahsûre veyâ mühmele eğer tarafeyni lafzan ve ma‘nen 

vücudî olursa bu misillü kaziyyeler feth-i sâd ile muhassala tesmiye olu-

nur. Çünkü tarafeyn vücûdî olduğu hînde her biri muhassala ve mevcûd 

olur (ٍس َ َ ِ  َ ْ َ اٌن أَْو  َ َ َ אُن  َ ْ ِ ْ  [.Misâl; insân canlıdır, insân at değildir] ( اَ

misâl-i evvelde mevzû‘ insân ve mahmûl [51] hayevân olup ikisi de vücûdî 

olarak bi-tarîki’l-icâb insân üzere hayevâniyetle hükm olunmuş olduğun-

dan bu kaziyye mûcibe-i muhassaladır. Ve misâl-i sânîde mevzû‘ insân ve 

mahmûl feres olup ikisi de vücûdî olarak insândan feresiyyet selb ve ref‘ 

edilmiş olduğundan bu kaziyye sâlibe-i muhassaladır. El-hâsıl  mûcibe-i 

muhassala mahmûl-i vücûdînin  mevzû‘-ı vücûdî üzere vukû‘-ı sübûtuy-

la ve  sâlibe-i muhassala mahmûl-i vücûdînin  mevzû‘-ı vücûdî üzere lâ-

vukû‘-ı sübûtuyla hükm olunan kaziyyelerdir.
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Kâle Rahimehullâh 

ل أو ا  ع أو ا و ا وإ 
[Eğer varlık bildirmezse; konusu ma’dûl, yüklemi ma’dûl, iki taraflı ma’dûl 

ismini alır.] 

Ve eğer kaziyye-i hamliyyenin tarafeyni lafzan ve ma‘nen vücûdî ol-

mazsa bu emsâl kaziyyeler ma‘dûle tesmiye olunur. Zîrâ harf-i selb, selb-i 

nisbete mevzû‘ olmasıyla bu ma‘nânın gayrısında isti‘mâl olunduğu hînde 

ma‘nâ-yı aslîsinden ma‘dûl olmuş olur. Bu da yâ yalnız  mevzû‘-ı kaziy-

ye ademî olmasıyla olup bu takdîrde ma‘dûletü’l-mevzû‘ tesmiye olunur.

אٌد) َ َ  ُّ َ َّ  ”İşte bu misâlde “lâ hayy [.Misâl; canlı olmayan câmiddir] ( اَ

üzerine cemâd olmasıyla hükm olunup mevzû‘ olan “lâ hayy”den “lâ” 

harf-i selbi cüzʼ olmasıyla ademî ve mahmûl olan cemâd vücûdî olarak 

ma‘dûletü’l-mevzû‘dur.

Veyâhûd yalnız mahmûl ademî olmasıyla olup bu sûrette ma‘dûle-

tü’l-mahmûl tesmiye kılınır. ( َ ْ ٌ أَْو أَ
ِ א َ  َ ُب  َ ْ َ ْ  Akrep âlim olmayandır] (َوا

veyâhûd kördür.] İşbu misâleynde mevzû‘ olan akreb vücûdî ve evvelde mah-

mûl olan lâ-âlimden harf-i selb cüzʼ olmasıyla lafzan ve sânîde a‘mâ adem-i 

basar ma‘nâsına olmasıyla ma‘nen ademî olduklarından ikisi de ma‘dûle-

tü’l-mahmûldür. Veyâhûd mevzû‘ ve mahmûlden ikisi de ademî olup bu sû-

rette ma‘dûletü’t-tarafeyn ıtlâk olunur. Meselâ ( א  Canlı olmayan] (ا  

âlim olmayandır.] kavlinde harf-i selb tarafeynden cüzʼ olarak ikisi de ademî 

olmasıyla bu kaziyye ma‘dûletü’t-tarafeyndir. Ve bu misâl sehlü’l-intikâl ol-

masıyla musannif tasrîhe hâcet görmemiştir. Ve bu misâllerin cümlesi mû-

cibe olup sâlibelerinde    ان وا ب    א وا (ا  
ان)  [Canlı olmayan âlim değildir, akrep canlı olmayan değildir, kör canlı 

olmayan değildir.] dersin evvel  sâlibe-i ma‘dûletü’l-mevzû‘ ve sânî  sâlibe-i 

ma‘dûletü’l-mahmûl ve sâlis sâlibe-i ma‘dûletü’t-tarafeyndir ve hafî olma-

sın ki ma‘nen ademî olanların ma‘dûleden addi muhtelefün-fîhdir.

[Bazen Muhassala Mûcibeye Tahsîs Olunarak Sâlibelere 

Sâlibe-i Basîta Denildiği ve Bunların Beyninde Olan Fark-ı 

Lafzî ve Ma‘nevî]

Kâle Rahimehullâh 

א  א و ا א  و  ا 
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[Bazen muhassala, yüklemli önermenin olumlu olanına mahsûs bir isim ola-

rak kullanılır. Olumsuz olan da basîta olarak isimlendirilir.] 

Ve ıstılâh-ı ehl-i fende ber-vech-i muharrer tarafeyni lafzan ve ma‘nen 

vücûdî olan hamliyyelere gerek mûcibe ve gerek sâlibe ale’l-ıtlâk muhassala 

denildiği gibi ba‘zen dahi işbu muhassala isminin mûcibe olanlara tah-

sîsiyle sâlibe olanlara  sâlibe-i basîta ta‘bîr ederler. Zîrâ sâlibe-i ma‘dûleye 

nisbetle hükm basîtte olup yalnız bir harf-i selbi müştemildir.

Kâle Rahimehullâh 

ي א ا  و ل و ا و ا ة ا ق  ا  وا
[Yüklemi ma‘dûle olumlu önerme ile olumsuz basît önerme arasındaki fark, 

lafzî ve manevîdir.] 

[52] Ve  mûcibe-i ma‘dûletü’l-mahmûl ile  sâlibe-i basîta beyninde olan 

fark lafzî ve ma‘nevî olarak her iki cihetle de beynlerinde fark ve imtiyâz 

mevcûddur. Eğer suʼâl olunursa ki udûl cânib-i mahmûlde olduğu gibi 

cânib-i mevzû‘da dahi olduğu beyân edilmişken burada kelâmı yalnız 

ma‘dûletü’l-mahmûle hasr etmesinde sebeb nedir cevâbında deriz ki vech-i 

tahsîs budur ki fenn-i mantıkda udûlde mu‘teber olan cânib-i mahmûlde 

olan udûldür. Zîrâ menât-ı hükm  zât-ı mevzû‘ ile vasf-ı mahmûl idüğü 

tahkîkât-ı sâbıkadan ma‘lûm olmuştur. Ve hafî değildir ki bir şey’ üzerine 

umûr-ı vücûdiyye ile hükm umûr-ı ademiyye ile hükme muhâliftir. Bu se-

beple kaziyyenin udûl ve tahsîl cihetinde olan ihtilâfı mefhûm-i kaziyyeye 

teʼsîr ederek kat‘iyyen mefhûm-i kaziyyenin ihtilâfını mûcib olur. Meselâ 

( ) bir kaziyye ve [.Zeyd kâtibdir] (ز כא -Zeyd kâtib olmayan] (ز  כא

dır.] kaziyye-i uhrâ olup mefhûmları mütehâlifdir. Lâkin vasf-ı mevzû‘da 

olan udûl ve tahsîl böyle olmayıp zât-ı mevzû‘dan ibârettir. Ve ma‘lûmdur 

ki bir şey’ üzerine hükm o şeyden her nasıl ibâre ile ta‘bîr edilse mefhûm-i 

kaziyyede mûcib-i ihtilâf olmazlar. Zîrâ meselâ bir şeyʼin iki vasfı olup da 

birisi “cemâd” gibi vücûdî ve diğeri “lâ hayy” gibi ademî olsa ve o şeyden 

bir kere vücûdî ile ve diğer def‘ada ademî ile ta‘bîr olunarak iki hâlde de 

üzerine bir şey’ ile hükm edilse hakîkaten mefhûmda birbirine muhâlif 

iki kaziyye hâsıla olmaz. Ve tekrâr suʼâl olunursa ki beyân-ı farkda  mû-

cibe-i ma‘dûletü’l-mahmûl ile sâlibe-i basîtaya hasr-ı kelâma bâ‘is nedir? 

Cevâbında deriz ki udûlün mahmûlde i‘tibârı cihetiyle dört kısım hâsıl 

olup bu da mevzû‘un udûl ve tahsîlinden sarf-ı nazarla kaziyyenin bi‘tibâ-
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ri’l-mahmûl yâ ma‘dûle veyâ muhassala ve bunlarda yâ mûcibe veyâ sâlibe 

olması i‘tibâriyledir. İmdi evvel ( -gibi  mûcibe-i mu [.Zeyd kâtibdir] (ز כא

hassala ve sânî ( כא -gibi  sâlibe-i muhas [.Zeyd kâtib olmayandır] (ز  

sala ve sâlis (  gibi  mûcibe-i ma‘dûle ve [.Zeyd kâtib olmayandır] (ز  כא

râbi‘ (  .gibi sâlibe-i ma‘dûledir [.Zeyd kâtib olmayan değildir] (ز   כא

Ve bu kaziyyelerden hiçbir kaziyyeteyn beyninde iltibâs olmayıp yalnız il-

tibâs  sâlibe-i muhassala ile  mûcibe-i ma‘dûle beynindedir. ammâ  mûcibe-i 

muhassala ile  sâlibe-i muhassala beyninde fark zâhirdir ki evvelde harf-i selb 

mefkûd ve sânîde mevcûddur. Ve ammâ  mûcibe-i muhassala ile  mûcibe-i 

ma‘dûle beyninde fark kezâlik ma‘dûlede harf-i selbin vücûduyla muhassala 

ademîdir. Ve ammâ  mûcibe-i muhassala ile  sâlibe-i ma‘dûle beyninde fark 

sâlibe-i ma‘dûlede iki harf-i selbin vücûduyla mûcibe-i muhassalada harf-i 

selbin adem-i vücûdudur. Ve ammâ  sâlibe-i muhassala ile  sâlibe-i ma‘dûle 

beyninde fark sâlibe-i ma‘dûlede iki ve sâlibe-i muhassalada yalnız bir harf-i 

selbin mevcûd olmasıdır. Ve  mûcibe-i ma‘dûle ile  sâlibe-i ma‘dûle beyninde 

fark sâlibede iki ve mûcibede yalnız bir harfin vücûdudur. Ve ammâ  sâlibe-i 

muhassala ile mûcibe-i ma‘dûleden ikisinde dahi birer harf-i selb ile olma-

sıyla beynlerinde iltibâs mevcûd [53] olarak binâ’enaleyh bunların beyninde 

fark ve temyîze ihtiyâc görünmesi beyne’l-kazâyâ mûcib-i tahsîs olmuştur.148

Kâle Rahimehullâh 

، و را  ، و ا   ول   و א  ا ن ا א ا  أ
 ٌ ْ ،  َز א  ا ٍ و אِئ َ ِ  َ ْ َ  َ ُ  ٌ ْ ،  َز و אب  أداة ا  ا ا

א. א אت و ق   ا ا  ٍ و אِئ َ ِ  َ ُ  َ ْ َ
[Lafzî farka gelince; udûlda genellikle “la” ve “ğayr” gibi edatlarla olur. Olum-

suzda ise “leyse” gibi edatlarla olur. Bir de ma’dûlede îcab edâtı olumsuzluk edâtı-

nın önüne geçer. Misâl; Zeyd, ayakta olmayandır. Basît önermede ise olumsuzluk 

edâtının arkasında olmalıdır. Misâl; Zeyd, ayakta değildir. Şartlı ma’dûle önerme 

ile olumsuz şartlı önermeler de bununla birbirinden ayrılmış olur.]

Amma  mûcibe-i ma‘dûletü’l-mahmûl ile  sâlibe-i basîta beyninde fark-ı 

lafzî iki vechle olup evvel gâlib isti‘mâlde kaziyye-i ma‘dûlede “lâ” ve “gayr” 

ve sâlibe-i basîtada “leyse” emsâlinin îrâd edilmesidir. Meselâ ekser ma‘dû-

le olarak ( כא ) veyâhûd [.Zeyd yazarlardan olmayandır] (ز   כא  ) 

[Kâtib olmayandır.] ve  sâlibe-i basîta olarak ( כא  Zeyd kâtib] (ز  

148 Sehv ve savâb cetvelinde “olmuştur” olarak düzeltilmiştir.
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değildir.] denilir. Ve bu fark kazâyâ-yı sünâʼiyyede cârî olarak sülâsiyyede 

gayr-ı mu‘teberdir.

Ve fark-ı lafzîden sânî ma‘dûlede râbıta-i îcâbiyyenin edât-ı selb üzerine 

takdîmiyle 

( אئ  denilir. “Hüve” râbıta-i [.Zeyd, ayakta olmayandır] (ز   

îcâbiyyesi “leyse” üzerine takdîm edilmesiyle rabt-ı selbe işâret olmasıyla 

ma‘dûle olduğuna karîne-i lafzıyyedir. Ve sâlibe-i basîtada râbıta-i îcâbın 

edât-ı selbden teʼhîriyle ( אئ -deni [.Zeyd, ayakta değildir] (ز   

lir. Ve bununla selb-i rabta işâret olunarak kaziyye-i  sâlibe-i basîta idü-

ğüne karîne-i lafziyye olur. Ve bu fark sülâsiyyede muttariddir. Ve işbu 

râbıta-i îcâb ile harf-i selbin kaziyyede yekdiğerinden takdîm ve teʼhîriy-

le şartıyyâtın mûcibe ve sâlibesi beyni fark olunarak meselâ mûcibesinde 

د) א    א   Eğer Güneş doğmuşsa o zamân] (إن כא ا 

gece, mevcûd olmayandır.] ve sâlibesinde (د א    ) [Gece, mev-

cûd değildir.] denilir.

Musannifin Hâşiye’de beyânı üzere bu mahalde sâʼir ehl-i fen işbu fark-ı 

sânîyi râbıtanın takdîm ve teʼhîri olmasıyla sûret-i ıtlâkta beyân etmiş ol-

dukları hâlde burada râbıtayı kayd-ı îcâb ile takyîd eylemesi zîrâ sâlibede 

râbıta edât-ı selb olarak bu cihetle sâlibede edât-ı selbden râbıta-i selbi 

teʼhîr olmayıp belki edâttan teʼhîr olunan râbıta-i îcâbdır.

Kâle Rahimehullâh 

 ، ا ر  و   ، ا ل  ا ت  ع  אכ  و  ا ن  ي  ا א  وأ
. دي، و  ا ل ا ع ا אכ  و وا 

[Ma‘nevi fark; ma’dûle, yokluk bildiren yüklemin sübûtunun vâki’ olduğuna 

hükmeder. Bu, olumsuzluğun bağlanmasıdır. Basît ise, varlık bildiren yüklemin 

vâki’ olmadığına hükmeder. Bu da bağın olumsuzlanmasıdır.] 

Ve ammâ  mûcibe-i ma‘dûletü’l-mahmûl ile  sâlibe-i basîta beynin-

de fark-ı ma‘nevî şu vechledir ki ma‘dûle bi-hasebi’l-mefhûm mahmûl-i 

ademînin mevzû‘ için vukû‘-i sübûtuyla hâkime olup ve ademînin vukû‘-i 

sübûtuyla hükm rabt-ı selbdir. Meselâ ( אئ -Zeyd, ayakta olma] (ز   

yandır.] kavlinde hükm kâʼim olmamaklığın Zeyd için vukû‘-ı sübûtuyla 

olarak selbî rabttır. Zîrâ râbıtanın şânı mâ ba‘dını mâ kabline rabttır. Bu 

cihetle kaziyye mûcibe olur. Ve  sâlibe-i basîta mahmûl-i vücûdînin mevzû‘ 

için lâ-vukû‘-i sübûtuyla hâkime olup bu ise selb-i rabttır. [54]
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Meselâ ( אئ -kavlinde hükm kıyâ [.Zeyd ayakta değildir] (ز   

mın Zeyd’den intifâsıyla olarak bu ise rabt-ı selbtir. Zîrâ harf-i selbin şânı 

mâ ba‘dında olan şeyʼi selb etmektir. Bu cihetle kaziyye sâlibedir. Hâsılı 

ma‘dûlede hükm îcâb ile ve basîtada selb ile olup evvelin mefhûmu rabt-ı 

selb ve sânînin mefhûmu selb-i rabt olarak min-ciheti’l-ma‘nâ beynlerinde 

fark tahakkuk eder. 

Kâle Rahimehullâh 

א    אر وا وا أ  ع  ا א ا  כ  א ا وأ
د ا    ع    ا ق  כ  ن  ل  و ا ا

. א ف  ا   ا

[Yine hâricî, hakîkî, zihnî bütün türleri ile olumsuz basît önerme, yüklemi 

ma’dûle olumlu önermeden mutlak olarak daha geniştir. Çünkü her bir türün 

olumlu olanının doğruluğu, mu‘teber olan varlığın, konusuyla vâkı‘ada tahakku-

kuna bağlıdır. Olumsuz olan böyle değildir.] 

Ve bir fark-ı ma‘nevî de şu cihettendir ki  kazâyâ-yı hâriciyye ve hakîkiy-

yeden her bir nev‘in sâlibe-i basîtası o nev‘in mûcibe-i ma‘dûletü’l-mah-

mûlünden mutlakan e‘ammdır. Zîrâ kazâyâ-yı mezkûreden her nev‘in 

sıdk-ı mûcibesi mevzû‘uyla mu‘teber olan vücûdun vâki‘de tahakkukuna 

mütevakkıfdır. Ve illâ vücûd-i mu‘teber mutâbık olmayıp kaziyye sâdıka 

olmaz. Lâkin  sâlibe-i basîta bunun hilâfında olup sıdkı vücûd-i mu‘teber 

mevzû‘un tahakkukuna tevakkuf etmez. Zîrâ mevzû‘uyla mu‘teber olan 

vücûdun vâki‘de adem-i tahakkuku hînde selb evlâ bi’s-sıdkdır.

Musannif merhûm mâ sebakda icmâlen îrâd eylediği bir fâʼide-i mü-

himmeyi îzâh ederek Hâşiye’de demişdir ki; “vücûd-i mevzû‘u vücûd-i 

mu‘teber kaydıyla takyîd edip de sâʼirleri gibi suret-i ıtlâkta “yetevakkafü 

alâ vücûdi’l-mevzû‘ı” ta‘bîriyle iktifâ etmemesi bu makâmda zihne te-

bâdür eden şeyʼi def‘ için tahkîka işârettir.” Şöyle ki; mevzû‘-ı kazâyâda 

iki vücûd olup birisi kaziyye ile hâkim olan kimsenin mevzû‘ için i‘ti-

bâr eylediği vücûd ve sânî mevzû‘un fî-nefsi’l-emr tahakkuku ma‘nâsı-

na olan vücûddur. Ve işbu vücûdeyn beyninde umûm min-vech olup 

zîrâ hâkimin vücûd-i mevzû‘u i‘tibâr eylemesinden vâki‘de vücûdu lâzım 

gelmeyeceği misüllü vâki‘de vücûdu olmaktan dahi hâkimin bu vücudu 

mevzû‘ ile i‘tibâr etmesi iktizâ etmeyeceği ma‘lûmdur. İşte bu iki sûrette 

iftirâk etmiş olurlar. Ve ba‘zen olur ki hâkim vücûd-i mevzû‘u i‘tibâr edip 
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nefsü’l-emrde dahi bu vücûd-i mütehakkık olarak vücûdeynden ikisi de 

ictimâ‘ eder. İmdi i‘tibâr-ı hâkim ile olan vücûd-i evvel mûcibe ve sâlibe 

beyninde müşterek olarak beynlerinde tahakkuk-ı tenâkuz bu vücudu 

i‘tibâr iledir. Ve sâlibe-i149 hâriciyyenin  sâlibe-i hakîkiyye ve zihniyyeden 

ve bunların sâlibe-i hâriciyyeden imtiyâzları dahi bu vücûd iledir. Ve sı-

dk-ı mûcibenin mevkûfün-aleyhi olup sıdk-ı sâlibenin tevakkuf etmediği 

vücûd ile murâd vücûd-i sânî ya‘nî vücûd-i nefsü’l-emri olup  vücûd-i 

i‘tibârî değildir. İşte bu vechle vücûdeyn beyninde olan farka mebnî kav-

min sıdk-ı sâlibe vücûd-i mevzû‘a gayr-ı mütevakkıfdır deyü tasrîhleriyle 

berâber sâlibede hükm  mevzû‘-ı mevcûd [55] üzerinedir deyü kelâmları 

beyninde tedâfü‘ olmadığı ma‘lûm olur. 

Hâsılı sıdk-ı sâlibenin tevakkuf etmediği vücûd-i mevzû‘un vücûd-i 

nefsü’l-emrîsi ve sâlibede hükmün muktezî olduğu vücûd vücûd-i i‘tibârî-

dir ki nefsü’l-emrde mevcûd olup olmamaktan e‘ammdır. Ve bu makâm 

mezâlık-ı akdâm-ı a‘lâm olmasıyla bu vechle bilinmesi lâzımedendir.

Kâle Rahimehullâh 

ع  א و ا ل  و ا א ا אر   א ا  ا ق ا
. ل  כ  ا א وا אرج   ا

[Olumsuz hâricî basît önerme, olumlu yüklemi ma’dûle önermesi ile berâber, 

konusunun hâricde gerçekte bulunup yükleminin konudan ayrıldığı yerde doğru 

olur.] 

Kazâyâ-yı hâriciyye ve hakîkiyye ve zihniyyeden her nev‘in mûcibe-i 

ma‘dûlesi mevzû‘uyla mu‘teber olan vücûdun nefsü’l-emrde tahakkuku-

na mütevakkıf ve sâlibesi bu vücûda gayr-ı mütevakkıf idüğü ma‘lûm ol-

duysa imdi mevzû‘u tahkîkan hâricde mevcûd olup da mahmûl hâricde 

mevzû‘dan münfek olan mâddelerde gerek  sâlibe-i basîta ve gerek  mûcibe-i 

ma‘dûletü’l-mahmûl sâdıka olur. (ٍس َ َ  َ ٍس أَْو  َ َ ِ  َ ْ َ אٍن  َ ْ ُّ ِإ -Misâl; bü] ( ُכ

tün insânlar at değildir. Bütün insânlar, at olmayandır.] Evvel  sâlibe-i basîta 

ve sânî  mûcibe-i ma‘dûletü’l-mahmûl olarak müfâd-ı evvel hâricde feresiy-

yetin insân için lâ-vukû‘-ı sübûtundan ve müfâd-ı sânî lâ-feresiyyetin insân 

için vukû‘-ı sübûtundan ibâret olmasıyla ikisi de sâdıktır. Zîrâ mefhûm-

ları hâricde feresiyyetin insândan infikâki olup bu ise vâkı‘a mutâbıktır.

א.) אرج  ع و   ا כ ا اء أ اه  א  א  و -Yüklemi ma‘dû] (و

149 Sehv ve savâb cetvelinde “ve sâlibe-i” olarak düzeltilmiştir.
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le olmaksızın, bunun dışındakilerde, konu isterse mümkün olup hariçte 

tahakkuk ederek mevcûd olmasın.] Ve hâricde mevzû‘ tahkîkan mevcûd 

olan mâddenin mâ ‘adâsında ya‘nî mevzû‘u hâricde mevcûd-i muhakkak 

olmayan mâddelerde hâriciyyeden  sâlibe-i basîta sâdıka ve  mûcibe-i ma‘dû-

letü’l-mahmûl gayr-ı sâdıka olarak iftirâk ederler. Ve mevzû‘un hâricde 

tahkîkan adem-i vücûdü yâ mevzû‘ün fî-nefsihî mümkün olup da hâric-

de tahkîkan mevcûd olmamasıyla olur.(אِرِج َ ْ ِ ا  ٍ ْ ِ ِ אِء  َ ْ َ ْ َ ا ِ ٌء  ْ َ  َ  ) 

[Misâl; “ankâdan hiçbir şey’ hâricde cisim değildir” örneğinde olduğu gibi.] 

İşte bu misâlde mevzû‘ olan ankâ  ma‘dûmât-ı mümkinedendir. ( כ  (أو  
[Veya hâricde varlığı mümkün olmasın, fark etmez.] Veyâhûd mevzû‘un 

mümkün olmamasıyla olur. (אِرِج َ ْ ِ ا ا  ً
ِ َ  َ א َ َ َאِري  ْ ُכ ا ِ َ  َ ْ َ  ) [Misâl; 

Allah'ın ortağı hâricde görülen değildir örneğinde olduğu gibi.] Bu misâlde 

mevzû‘ olan şerîk  ma‘dûmât-ı gayr-ı mümkinedendir. Hâsılı gerek ankâ ve 

gerek şerîk evvel mümkün ve sânî mümteni‘ olmasıyla berâber ikisi de tah-

kîkan hâricde mevcûd olmayıp ve sıdk-ı selb mevzû‘un vücûd-i muhakka-

kına mütevakkıf olmadığı cihetle bunlar ile emsâlinden cism ve basîr emsâli 

mefhûmâtı selb etmek sâdıktır. Lâkin bu mâddelerde   mûcibe-i hâriciyye-i 

ma‘dûletü’l-mahmûlü i‘tibâr etmek sahîh olamaz. Zîrâ ma‘dûleye ham-

li sûrette ma‘nâ ankâ için lâ-cismiyyet ve şerîk için lâ-basîriyyetin hâricde 

vukû‘-ı sübûtu olup bir şeyʼin, şey’-i âhar için îcâb-ı hâricîsi ise müsbetün 

lehin fer‘-i vücûd-i hâricîsi olarak ankâ ve şerîkin hâricde vücûdunu muk-

tezî olmasıyla sâdıka olamaz.

Kâle Rahimehullâh 

ل    כ  ا ع وا כ ا א أ و  א ا و ا  
אرج ده  ا و

[56] [Olumsuz hakîkî basît önerme; olumlu yüklemi ma’dûle ile birlikte, ko-

nunun mümkün, yüklemin ise hâricde var olduğu takdîri üzerine konudan ayrıl-

dığı yerde doğru olur.] 

Ve kaziyye-i hakîkiyyeden mevzû‘ mümkün olup da hâricde vücûdu 

takdîrde işbu mevzû‘dan mahmûl münfek olduğu mâddelerde  sâlibe-i basî-

ta ve mûcibe-i ma‘dûleden her ikisi sâdıka olur. Ya‘nî bu misüllü kaziyye 

gerek  sâlibe-i basîta i‘tibâr edilsin ve gerek  mûcibe-i ma‘dûletü’l-mahmûl 

olsun her iki sûrette de sâdıka olur. ِ  ٌ ِ َ َכא ٍ أَْو  ِ َכא ِ  َ ْ َ ُس  َ َ ْ אُء أَِو ا َ ْ َ ْ  ( اَ
אِرِج) َ ْ  [.Misâl; ankâ veya at, hâricde kâtib değildir. Veya kâtib olmayandır] ا
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Ya‘nî efrâdı mümkün-i  ma‘dûm olan ankânın farz-ı vücûd-i hâricîsi ile 

 sâlibe-i basîta-i hakîkiyye olmak üzere (אِرِج َ ْ ِ ا  ٍ ِ َכא ِ  َ ْ َ ) [Hâricte kâtib 

değildir.] veyâhûd  mûcibe-i hakîkiyye-i ma‘dûletü’l-mahmûl olmak üzere 

אِرِج) َ ْ ا  ِ  ٌ ِ َכא  َ ) [Hâricte kâtib olmayandır.] denilse ikisi de sâdıkadır. 

Kezâlik efrâd-ı mümkinesinden ba‘zısı hâricde mevcûd ve ba‘zısı mefkût 

olan feresin efrâd-ı ma‘dûmesinin dahi farz-ı vücûduyla cemî‘ efrâd-ı mev-

cûde ve mukadderesine şâmil olmak üzere  sâlibe-i basîta-i hakîkiyye olarak 

אِرِج) َ ْ ا  ِ  ٍ ِ َכא ِ  َ ْ َ ُس  َ َ ْ  veyâhûd  mûcibe-i [.At hâricte kâtib değildir] (ا

hakîkiyye-i ma‘dûletü’l-mahmûl olarak (אِرِج َ ْ ِ ا  ٌ ِ َ َכא ) [Hâricte kâtib ol-

mayandır.] denilse ikisi de sâdıkadır. Zîrâ hakîkiyyede hükm hâricde farz-ı 

vücûduyla efrâd-ı mümkine üzerine olduğu ma‘lûmdur. כ א   א  و  (و
ت.) א אر  ا ارض ا א   ا -Olumlu ma‘dule olmaksızın, yu] כ

karıdaki şartın mümkün olmadığı yerde olur. Hâricî arazların muhâllerden 

olumsuzlanmasında olduğu gibi.] Ve mevzû‘u mümkün olmayan mâdde-

lerde hakîkiyyeden  sâlibe-i basîta mûcibe-i ma‘dûlesinden iftirâk ederek 

basîta sâdıka ve ma‘dûle kâzibedir. Nitekim muhâlâttan avârız-ı hâriciyye-

nin selbi sûretinde böyle olarak (אرج כ   ا ء  ا   ) [Misâl; 

Allah’ın hiçbir ortağı, hâricde görülen değildir.] basîta-i hakîkiyyesi sâdıka 

olup lâkin şerîkin istihâle-i vücûdu cihetle  mûcibe-i ma‘dûle-i hakîkiyye 

olarak ( כ    denilmek sâdıka [.Allah’ın şeriki görülmeyendir] (ا

değildir.

Kâle Rahimehullâh 

א أو  ا  ا  ع  א و ا و  א ا و ا ا  
ل   כ  ا ا وا

[Olumsuz hakîkî zihnî basît önerme, olumlu ma’dûle ile birlikte konunun 

gerçekten veya takdîri olarak zihinde var olduğu, yüklemin konudan zihinde ay-

rıldığı yerde doğru olur.]

Ve zihniyye-i hakîkiyyeden zihinde tahkîkan veya takdîren mevzû‘ bi-

zâtihî mevcûd olup ve işbu mevzû‘dan mahmûl zihinde münfek olduğu 

mahalde  sâlibe-i basîta ve mûcibe-i ma‘dûletü’l-mahmûlden her ikisi sâ-

dıka olur. ( ِ ْ ِّ ا  ِ ٍد  ْ َ  َ أَْو  ٍد  ْ َ ِ  َ ْ َ  ُ َ َ َْر ْ اَ  ) [Misâl; dört, zihinde tek 

sayı değildir veya tek olmayandır.] Bu misâlde zât-ı erba‘a ehad-i ezminede 

tahkîkan zihinde mevcûd150 olup ve ferdiyyet kendinden münfek olmasıyla 

150 Sehv ve savâb cetvelinde “mevcûd” olarak düzeltilmiştir.
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ikisi de sâdıkadır. Zîrâ i‘tibâr-ı hâkimden kat‘-ı nazarla erba‘anın zihinde 

ba‘z-ı ezmânda tahakkuku ve ferd olmaktan infikâki ma‘lûm olarak üzeri-

ne selb ve îcâbdan ikisiyle de hükme sâlihtir.

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle bi-zâtihî zihinde mevcûd olacak 

mevzû‘ ile murâd kendisi için mâhiyyet-i hakîkiyye olan şey’dir bu da is-

ter zihinde muhakkakan mevcûd olsun, nitekim ehad-i ezminede zihinde 

mevcûd151 olan erba‘a bu kabîldendir ve ister zihinde mukadder olarak 

mevcûd olsun, nitekim vâcib-i Te‘âlâ hazretlerinin künhü her ne kadar 

ebeden [57] ezhânda vâki‘ olmazsa da zihinde imkân husûlüyle bi’l-farz 

kâʼil olmak lâzım gelse ve bu kabîlden ya‘nî zihinde vücûdu mukadder 

olan mâhiyyetten olmuş olur. İmdi bi-zâtihî kavlinde olan zâttan murâd 

ezhânda husûlü takdîrde vücûd-i hâricîsini farza muhtâc olmaksızın zihin-

de hâsıl olacak mâhiyyet-i hakîkiyyedir. Ve zikri sebk eylediği vechle mâ-

hiyât-ı muhâlât bunun hilâfındadır. El-hâsıl bu mahalde takdîrden murâd 

mevzû‘un vücûd-i zihnî-i mümkinine müte‘allik olan farzdır. Ve ا  ) 
ض)  kavl-i âtîsinde olan farzdan murâd [Bilakis faraziyye vesîlesiyle] ا

mevzû‘un  vücûd-i hâricî-i müstahîline müte‘allik olan farz ve takdîrdir. 

Ve farzeyn işbu tegâyürden nâşî mütekâbileyn olmuşlardır.  א א  و  (و
ض) ا ا  ا   ا     [Olumsuz hakîkî zihnî basît önerme, 

ma’dûle olmaksızın, konunun zihinde bi-zâtihî mevcûd olmayıp farz etme 

vesîlesiyle mevcûd olduğu yerde doğru olur.] Ve mevzû‘ bi-zâtihî zihinde 

mevcûd olmayıp da farz ve takdîr ile mevcûd olabilecek mâddelerde zih-

niyye-i hakîkiyyeden  sâlibe-i basîta sâdıka olup  mûcibe-i ma‘dûle sâdıka 

olamaz. Ve bi-zâtihî zihinde mevcûd olmayan şey’ mâhiyât-ı muhâlattır.

 ( د   ِ أو  ْ ِّ ِ ا  ٍ ِ
َ ِ ِت  َ א َ ُ ْ َ ا ِ ٌء  ْ َ  َ  )[Misâl; muhâllerden 

hiçbir şey’ zihinde görülebilir değildir veya kendinde mevcûd değildir.] 

İşte bu misâllerin ma‘nâsı bi-enfüsihâ zihinde olan muhâlâttan basîriyyeti 

veyâhûd vücûd-i nefsü’l-emrîyi selb olup ve ne zamânki muhâlâttan hiçbir 

şey’ bi-enfüsihâ ve hakîkatihâ zihinde mevcûd olmadıysa bu selb bi-tarî-

kı’l-evlâ sâdıktır. Ve  mûcibe-i ma‘dûle olarak ( ا    ) [Zihinde 

görülemeyendir.] veyâhûd ( د    ) [Kendinde var olmayandır.] 

denilse ma‘nâ bi-enfüsihâ zihinde mevcûde olan muhâlât için adem-i basîr 

veyâhûd adem-i vücûd nefsü’l-emrînin vukû‘-ı sübûtu olup vâkı‘-ı hâl ise 

muhâlât bi-enfüsihâ zihinde mevcûde olmadığı cihetle iş bu muhâlât için 

151 Sehv ve savâb cetvelinde “mevcûd” olarak düzeltilmiştir.
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zihinde bir şey’ mevcûd olması mümkün olamayıp binâʼen aleyh hükm 

bi’s-sübût mutâbık olamayarak sâdıka olamaz. 

Kâle Rahimehullâh 

ض  ا ا ع  ا  א و ا و  א ا و ا ا  
אل. ا ا א   ل  כ כ  ا وا

[Olumsuz zihnî farazî basît önerme, olumlu ma’dûlesi ile birlikte, konunun 

zihinde farz etme aracılığı ile var olduğu ve yüklemin konudan zihinde ayrıldığı 

yerde doğru olur. Bir önceki misâlde olduğu gibi.] 

Ve mevzû‘ vâsıta-i farz ve takdîr ile zihinde mevcûd olup ve bu mev-

zû‘dan zihinde mahmûl münfek olduğu mâddede zihniyye-i farazıyyeden 

 sâlibe-i basîta ve mûcibe-i ma‘dûlenin ikisi de sâdıka olurlar. Zîrâ bu ka-

ziyyede hükm ile berâber mu‘teber olan vücûd-i farazî zihinde mevcûd 

olmasıyla selb ve îcâbdan ikisi de sahîh olur. Nitekim mürûr eden misâl-i 

muhâlâtta böyledir. Ya‘nî ( ا ت    א ا ء    ) [Muhâlattan 

hiçbir şey’ zihinde görülebilir değildir.] veyâhûd د ت  א ء  ا  )

(   [Muhâlattan hiçbir şey’ kendinde mevcûd değildir.] sâlibe-i basî-

talarıyla ( ت    ا א  [.Zihinde muhâlat gözle görülmeyendir] (ا

veyâhûd (א أ د   ) [Onlar mevcûd olmayandır.] ma‘dûleleri  ka-

ziyye-i zihniyye-i hakîkiyye i‘tibâr olundukları takdîrde sâlibeler sâdıka ve 

ma‘dûleler kâzibe olduğu gibi zihniyye-i farazıyye i‘tibâr edildikleri sûrette 

ikisi de sâdıkadır. ( א    ا أ א  و  Olumsuz zihnî farazî] (و

basît önerme, olumlu ma’dûle olmaksızın, konunun aslen mevcûd olma-

dığı yerde doğru olur.] [58] Ve zihinde aslâ vücûdu bulunmayan mâddede 

zihniyye-i farazıyyeden  sâlibe-i basîta sâdıka olup  mûcibe-i ma‘dûle sâdıka 

değildir. (ٍم ُ ْ َ ِ  ِ َ ْ ُ ْ وِم ا ُ ْ َ ْ َ ا ِ َء  ْ َ  َ  ) [Misâl; hiçbir mutlak ma’dûm, 

bilinemez.] İşbu sâlibe-i basîtanın sıdkıyla berâber (ٍم ُ ْ َ  ِ َ ْ ُ ْ ا وِم  ُ ْ َ ْ  (ا
[Mutlak ma‘dum bilinmeyendir.] ma‘dûlesi gayr-ı sâdıktır.

Musannif Hâşiye’de beyân etmiştir ki  ma‘dûm-ı mutlak ile murâd hâ-

ricde ve zihinlerden bir zihinde kendisi için aslâ vücûd olmayan ma‘dûm-

dur. Bu cihetten nâşî  ma‘dûm-ı mutlak bi’z-zarûre ma‘lûm olamaz. Zîrâ 

ilm, vücûd-i zihnî ile meşrûttur. Ve işbu (ٍم ُ ْ َ ِ  ِ َ ْ ُ ْ ا وِم  ُ ْ َ ْ ا  َ ِ ٌء  ْ َ  َ ) 
[Hiçbir mutlak ma’dûm, bilinemez.] kaziyyesi meşrûta-i âmmedir. Zîrâ 

murâd, “ ma‘dûm-ı mutlak, mâ dâme mutlakan  ma‘dûm oldukça bi’z-zarû-

re ma‘lûm değildir” demektir. Ve her ne kadar bu kaziyyede  ma‘dûm-ı 
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mutlak işbu  ma‘dûm-ı mutlak ünvânıyla ma‘lûm ve mutasavver ise de bu 

ünvân ile tasavvur ma‘lûm değildir deyü hükme münâfî ve münâkız ol-

mayıp hükm-i mezkûr sâdıktır. Zîrâ kaziyye-i mezkûre meşrâuta-i vasfiyye 

olup ve meşrûta-i vasfiyye zâhirde hamliyye ve ma‘nâda şartıyyedir. Ve bu 

makâmda her ne kadar tarafeyni vâki‘de mümteni‘ olsa da ء א כאن ا  (כ
א) ن  כ م أن   א  א  و  [Herhangi bir şey’ mutlak ma‘dum ise bi-

linmemesi lâzım gelir.] ya‘nî her ne vakit ki bir şey’  ma‘dûm-ı mutlak ola 

ma‘lûm olmaması lâzım gelir denilmek tarîkıyle şartıyyenin sıdkı mahall-i 

iştibâh olmadığı gayr-ı hafıdir.

Hâsıl-ı suʼâl; bu kaziyyede  ma‘dûm-ı mutlak ma‘lûm değildir deyü 

hükm ne vechle sahîh olabilir ki ma‘lûm olmamasıyla üzerine hükm tasav-

vur-i mevzû‘a tevakkuf eder, bu sûrette  ma‘dûm-ı mutlak ünvânıyla olsun 

ma‘lûm olmuş olur? Ve hâsıl-ı cevâb;  ma‘dûm-ı mutlak üzerine ma‘lûm 

değildir deyü hükm edilebilmesinin sıhhati  ma‘dûm-ı mutlak ünvânıyla 

mutasavver olması cihetinden olup ve ma‘lûm olmamasıyla hükmün sahîh 

olması fî-nefsihî ve bi-hasebi mefhûmihî zihninde sâbit olmadığı cihetten-

dir. Ve bir şeyʼin zihinde husûlü vechten zû-vechin husûlü lâzım gelmez. 

Ve bu sebebdir ki selb ile hükm sâdık ve îcâb ile hükm kâzib olur. Zîrâ 

îcâb ile hükm hâricde veyâ zihinde mevzû‘un vücûdunu iktizâ eyler. İş bu 

 ma‘dûm-ı mutlak da ise yalnız selb hükme medâr olmak üzere ünvân-ı 

 ma‘dûm-ı mutlak ile tasavvurdan başka ne hâric ve ne zihinde ne hakîka-

ten ve ne farazan vücûd yoktur. Ve bu kaziyyenin ya‘nî وِم ُ ْ َ ْ َ ا ِ َء  ْ َ  َ ) 
ٍم) ُ ْ َ ِ  ِ َ ْ ُ ْ  kaziyyesinin bu [.Mutlak ma’dûmdan hiçbir şey, bilinemez] ا

vechle imtinâ‘-ı mevzû‘uyla berâber sıdkını fehmde olan gamûzattan nâşî 

meşrûta-i âmmede inhisârı iltizâm edilmiştir. Çünkü meşrûta-i âmme-i 

vasfiyye ma‘nâda şartıyye olup ve şartıyyenin tarafı mümteni‘ olsa da sı-

dk-ı kaziyyeye muhil olmadığı tafsîlât-ı âtiyeden ma‘lûm olur. Ve bu makâl 

ilm-i kelâmda temâyüz-i ma‘dûmâtta olan ihtilâfın mebâhis-i müteferri‘a-

sındandır.

Ve musannifin  İmkân Risâlesi’nde bu kelâma münâsib olan tahkîkâtın 

hülâsası budur ki; [59] bi-hasebi nefsi’l-emr üzerine mechûl-i mutlaktır 

deyü hükm sâdık olacak hiçbir şeyʼin nefsi’l-emrde vücûdu olmadığı ve bu 

cihetle bi-hasebi nefsi’l-emr i‘tibâr edilse imtinâ‘-ı hükm ile üzerine hükm 

etmek sâdık olamayacağı ma‘lûm ise de fakat bir şeyʼ üzerine mechûl-i 

mutlak ünvânının bi’l-fi‘l sıdkı takdîrde üzerine bir şey’ ile hükm etmek 



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Üçüncü Bâb: Önermeler ve Hükümleri 317

mümteni‘dir deyü hükm edilmesi sâdıktır. Onun için Şeyh’in akd-i haml-

de i‘tibâr eylediği fi‘l ile murâd nisbetin bi-hasebi nefsi’l-emr kuvveden fi‘le 

hurûcu olmasını müteʼahhirîn zu‘m etmişken mezheb-i tahkîkde nisbetin 

bi-hasebi’l-farz kuvveden fi‘le hurûcu ma‘nâsına fi‘l-i faraziyyeden ta‘mîm 

edilmiştir. Ve sebeb-i ta‘mîmi beyânda eğer müteʼahhırînin zu‘mu vechle 

yalnız a‘yânda fi‘l i‘tibâriyle fi‘l-i faraziyyeden ta‘mîm edilmese ل  (כ 
( כ  ا א   دائ   [Dâ’imâ bilinmez olan mutlak mechul üzerine 

herhangi bir hükme varılamaz.] emsâli zâhirde hamliyyât ve ma‘nâda şar-

tıyyât olan vasfiyyâtta hükm sahîh olamazdı denilmiştir.

Kâle Rahimehullâh 

ع א و ا אن  ز ل  و ا א ا وا ا ا א ا  و

[Bundan dolayı dediler ki; olumsuz basît önerme ile yüklemi ma’dûle, konu-

nun var olduğu yerde birbirinin mütelâzımıdır.]

Tahkîkât-ı mebsûtadan ma‘lûm oldu ki kazâyâ-yı hamliyyeden her 

nev‘in mûcibesi mevzû‘uyla mu‘teber olan vücûdun vâki‘de ya‘nî  kaziy-

ye-i hâriciyye ise tahkîken ve hakîkiyye ise takdîren hâricde ve zihniyye-i 

hakîkiyye ise tahkîken ve farazıyye ise takdîren zihinde tahakkukuna mü-

tevakkıf ve bununla meşrûta olup  sâlibe-i basîta ise bu vechle tahakkuk-ı 

vücûd-i mu‘tebere gayr-ı mütevakkıf olmasıyla vücûd-i mu‘teber-i mevzû‘ 

muhakkak olan mahallerde  mûcibe-i ma‘dûle ve sâlibe-i basîtadan ikisi 

de sâdık ve  vücûd-i mevzû‘ tahakkuk etmeyen mahallerde yalnız sâlibe-i 

basîtanın sıdkıyla  mûcibe-i ma‘dûle müteferrik olur. İşte bu vechle vücûd-i 

mu‘teber-i mevzû‘ vâki‘de mütehakkık olan mahallerde  sâlibe-i basîta ve 

 mûcibe-i ma‘dûle min ciheti’s-sıdk yekdiğerinden iftirâk etmediklerinden 

için kavm, “mevzû‘ mevcûd olan mahallerde  sâlibe-i basîta ile ma‘dûle-i 

mahmûle birbirine mütelâzimlerdir” deyü kâʼil olmuşlardır.

Kâle Rahimehullâh 

א و  א  ز  א  ا ا و ل أ  و ا א ا ا ا وכ
ع ا

[Yine olumsuz olup yüklemi ma’dûle olan önerme, olumlu muhassala öner-

meden mutlak olarak daha geniştir. Konunun var olduğu yerde de ona mütelâ-

zımdır.]
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Ve  sâlibe-i basîta mûcibe-i ma‘dûletü’l-mahmûlden e‘amm olarak vü-

cûd-i mu‘teber-i mevzû‘ tahakkuk ettiği mahalde mütelâzim oldukları gibi 

 sâlibe-i ma‘dûletü’l-mahmûl dahi umum mutlak ile mûcibe-i muhassala-

dan e‘amm olarak vücûd-i mu‘teber-i mevzû‘ mütehakkık olduğu mahal-

lerde  sâlibe-i ma‘dûle  mûcibe-i muhassala ile mütelâzıme ya‘nî bu mahalde 

îrâd olunacak kaziyye gerek  sâlibe-i ma‘dûle olsun ve gerek  mûcibe-i mu-

hassala olarak ityân edilsin ikisi de sâdıkadır. 

( ٌ ِ َא אُن  َ ْ ِ ْ א َوا ً ِ َא  َ אُن  َ ْ ِ ْ َ ا َ  ) [Misâl; insân, konuşan/düşünen-ol-

mayan değildir. İnsân konuşandır/düşünendir.] Misâl-i evvel  sâlibe-i 

ma‘dûle ve sânî  mûcibe-i muhassala olarak ikisi de sâdıktır. Muhaşşî-i  Ri-

zevî’nin beyânı üzere her ne vakit ( כא sâdık olsa [.Zeyd kâtibdir] (ز 

(  sâdık olur. Ve ba‘zen [.Zeyd kâtib olmayan değildir] [60] ( ز  כא

evvel sâdık olmayarak sânî sâdık olur. Bu da (وم  [.Zeyd ma‘dumdur] (ز 

hakkında olur. İmdi işbu muhassala ile  sâlibe-i ma‘dûletü’l-mahmûl bey-

ninde dahi mevzû‘ mevcûd olduğu mâddede telâzüm vardır.

Kâle Rahimehullâh 

ا  ً
ِ َ  َ ْ َ  َ ُ  ِ ْ َ

ِ َّ אُع ا َ ِ ْ אل ِا ن  א، כ א  כ ا ت  כ    
ل א ا ون   א ا א م ا و  أ  

[Tenbîh: Bazen olumsuz hükmün, konusuna göre sâbit olduğuna hükmedi-

lir. Şöyle söylenmesi gibi; iki çelişiğin bir araya gelmesi, görülebilir değil olandır. 

Ya‘nî iki çelişiğin bir araya gelmesi, görülmemekle vasıflanmıştır. Müteʼahhirûn 

buna, yüklemi olumsuz olumlu ismini vermişlerdir.] 

Hafî olmasın ki ba‘zen kaziyye-i hamliyyede hükm-i sâlibenin mevzû‘ 

için sübûtuyla olur. Şöyle ki; bir şey’ vaz‘ olunarak bu şeyden bir vasf selb 

olunduktan sonra bu selbin şey’-i mevzû‘ için sübûtuyla hükm edilir. Ve 

zikri sebk eden ma‘dûletü’l-mahmûlde hükm mahmûl-i ademînin mevzû‘ 

için sübûtuyla olup beynlerinde fark mevcûddur. Ve musannifin ünvân-ı 

tenbîh ile îrâdı işbu mugâyerete işârettir. Hâsılı ma‘dûlede hükm mah-

mûl-i ademînin sübûtuyla ve bu kaziyyede hükm hükm-i selbin sübûtuy-

ladır. Meselâ misâl-i mezkûrun ma‘nâsı ictimâ‘-ı nakîzayn ademü’l-basar 

ile ya‘nî basarın kendinden intifâsıyla muttasıf demektir. Ve bu kaziyyeye 

müteʼahhırûn  mûcibe-i sâlibetü’l-mahmûl tesmiye etmişlerdir. א ا  כ  (و
ع م ا ق   ل   و ا א ا وأ  ا ا אو   
ل.) و ا א دون ا  Bunun, olumsuz basît önermeye eşit olduğuna] أ
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ve yüklemi ma’dûle olan olumlu önermeden daha geniş olduğuna hük-

mettiler. Zîrâ o, konu var olduğu zaman doğru olduğu gibi var olmadığı 

zaman da doğru olur, yüklemi ma’dûle olan böyle değildir.] Ve bu ka-

ziyyenin sâlibe-i basîtaya müsâviye olup ve mûcibe-i ma‘dûletü’l-mah-

mûlden e‘amm olmasıyla hükm etmişlerdir. Şu cihetten ki bu kaziyye 

 sâlibe-i basîta gibi mevzû‘un ademi indinde dahi sâdıka olarak ma‘dûle-i 

mahmûl sâdıka olamaz.

ع   د ا א و ل  ا   و ا א  ا   כ
א  ف ا ا  כ ائ و א  ٌ، َوِإنَّ َدائ َ א َ َ  ً َ א َ َآٌن، َوِإنَّ  ًא  כ ِإنَّ آ אر ا אل ا ا 

כ  אل ا ع  ا  د ا כ  و אد ا ا وإن  ا

[Fakat gerçekte, olumlu zihnî olup yüklemi ma’dûle olan önermenin doğru-

luğu, hükme i‘tibar etme hâlinde konunun zihinde var olmasını gerektirir. An 

be an, saat be sa‘at, dâ’im be dâ’im olduğuna hükmedilir. Olumsuz zihnî böyle 

değildir. Hepsinin gerçekleşmesi, konunun hükm ânında zihinde var olmasına 

bağlı olsa da durum böyledir.] 

Lâkin Fâzıl  Devvânî’nin tahkîki üzere bu kaziyye kazâyâ-yı zihniyyeden 

mûcibe-i ma‘dûletü’l-mahmûldür. Bu takdîrde sıdkı mevzû‘un zihinde i‘ti-

bâr-ı hükmün hâl ve mikdârına göre vücûdunu iktizâ eder. Şöyle ki; i‘tibâr-ı 

hükm ân ise vücûd-i zihnî-i mevzû‘ dahi ân ve sâ‘at ise sâ‘at ve dâʼim ise 

dâʼim ve hâkezâ her nasıl i‘tibâr ediliyor ise hâl-i i‘tibâra göredir. Ve  sâli-

be-i zihniyye bunun hilâfında olup sıdkı bu vechle vücûd-i mevzû‘u muktezî 

değildir. Vâkı‘a gerek mûcibe ve gerek sâlibe bunların cümlesinin in‘ikâdı 

zihinde vücûd-i mevzû‘a tevakkuf ederse de bu vücûd-i mu‘cibenin muktezî 

olduğu i‘tibâr-ı hükmün hâl ve mikdârına göre olmayıp belki hâl-i hükm-

de mevzû‘un zihinde huzûr ve vücûdundan [61] ibârettir.152 Meselâ “Allâhü 

Te‘âlâ mevcûdün ezelen ve ebeden” kavlimizde zihinde hükm için mevkû-

fün-aleyh olan vücûd yalnız hâl-i îkâ‘da olup ve sübût-i mahmûl için olan 

vücûd ezelî ve ebedîdir. Hâsılı îcâbda vücûd mevzû‘-ı mahmûlün mevzû‘ 

için ne vechle sübûtu mu‘teber ise tıpkısı olması muktezî olup sâlibede yalnız 

vakt-i îkâ‘da zihinde vücûdu kâfîdir. Ve musannifin Hâşiye’de beyânı vechle 

( כ ا אد   ta‘bîrini ihtiyâr eylemesi tasavvur-ı [.Hepsinin gerçekleşmesi] (ا

mevzû‘ üzere tevakkuf eden ancak nefs-i in‘ikad-ı kaziyye olup kaziyyenin 

152 (9) İşbu takrîrden münfehim olduğu vechle hâl-i hükmden murâd hâl-i hükm-i akl olan hâl-i îkâ‘ ve 

intizâ‘dır. Ve hâl-i i‘tibâr-ı hükmden murâd hâl-i sübut-i hükmdür ki indlerinde hâl-i i‘tibâr-ı hükm ile 

müsemmâdır. (Abdülhamîd)
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sıdkı olmadığına ve kelâm evvelde ya‘nî in‘ikâd-ı kaziyyenin tevakkufunda 

olmayıp belki sıdk-ı kaziyyenin tevakkufunda olduğuna işârettir.

[Îcâb-ı Ma‘dûl İle Selb-i Muhassal Beyninde  Şerh-i Metâli‘den 

Mütercem Tahkîkât-ı Nefîse]

Bu kelâmın sûret-i ittizâhı şu vechle bast-ı makâle tevakkuf eder ki 

 Şerh-i Metâli‘de mebsût olduğu vechle muhassılînden bir cemâ‘at îcâb-ı 

ma‘dûl ile selb-i muhassal beynini farkda îcâb-ı ma‘dûl vakt-i hükmde bir 

emr için sübût şânından olan şeyʼin ademi ve selb-i muhassal vakt-i hükm-

de sübûtu şânından olmayan şeyʼin ademidir dediler. Bu sûrette kûsec olan 

racülden lihyenin ademi îcâbdır. Zîrâ lihyedâr olmak şân-ı racüliyyettir. 

Ve tıfıldan lihyenin ademi selbdir. Zîrâ lihye şân-ı tıfl olmadığı ma‘lûm-

dur. Ve ba‘zılar bu ma‘nâdan e‘amma haml ederek îcâb-ı ma‘dûl fi’l-cümle 

ya‘nî vakt-i hükmde veyâhûd vakt-i hükmden mukaddem ve muʼahhar 

bir emr için sübûtu şânından olan şeyʼin ademi ve selb-i muhassal bir emr 

için sübûtu aslâ şânından olmayan şeyʼin ademi olmasıyla tefsîr ettiler. Bu 

ma‘nâya göre tıfıldan adem-i lihye îcâb-ı ma‘dûl153 ve merʼeden ademi selb 

olur. Zîrâ tıfl için vakt-i hükmden sonra ya‘nî sinn-i racüliyyete bülûğunda 

lihyedârlık şânından olup nisâ böyle değildir. Ve ba‘zılar bu tefsîrden daha 

e‘amm olmak üzere îcâb-ı ma‘dûlü bir emr için evâmirin veyâhûd nev‘inin 

ittisâfı şânından olan şeyʼin ademi îcâb-ı ma‘dûldur deyü tefsîr ettiler. Bu 

takdîrde merʼeden lihyenin ademi îcâb-ı ma‘dûl olur. Zîrâ lihye ile ittisâf 

velev ba‘zı efrâdına hâs olsa da nev‘-i insânın şânındandır. Lâkin lihyenin 

himârdan ademi şân-ı nev‘î olmadığı cihetle selbdir. Ve ba‘zılar bundan da-

ha e‘amm olarak ahz edip îcâb-ı ma‘dûl bir emr için o emrin veyâhûd nev‘i-

nin veyâhûd cins-i karîbinin muttasıf olması şânından olan şeyʼin ademi 

olmasını ihtiyâr ettiler. Bu sûrette himârdan adem-i lihye îcâb-ı ma‘dûl olur. 

Zîrâ himârın cins-i karîbi hayevân olup lihye şânından olan insân bu cinsde 

dâhildir. Lâkin şecerden lihyenin ademi cins-i karîbin şânından olmadığı 

cihetle selbdir. Ve ba‘zılar îcâb-ı ma‘dûlün tefsîrinde [62] cins-i ba‘îdin şâ-

nından olan şeyʼin ademini dahi idhâl ederek ta‘mîmde gayet-i derecâta ib-

lâğ etmiştir. Bu takdîrde şecerden adem-i lihye îcâb-ı ma‘dûl olur. Zîrâ lihye 

şân-ı cisimdir. Çünkü cisim şecer ve insân için cins-i ba‘îddir. Ve cevherden 

iştidâd ve za‘fın ademi selb olur. Zîrâ bunlar ne cevherin ve ne nev‘inin ve 

ne de cinsi olmadığı cihetle cinsinin şânıdır.

153 Sehv ve savâb cetvelinde “ma‘dûl” olarak düzeltilmiştir.
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İşte îcâb-ı ma‘dûl ile selb-i muhassalı tefsîrde akvâl-i muhtelife olarak 

Şeyh bunların cümlesini iptâl ile demişdir ki; “biz şekl-i evvelden bir kıyâs 

tertîp ederek cevher araz değildir ve araz olmayan her bir şeyʼ mevzûʼ-
dan ganîdir dediğimiz sûrette bu kıyâs cevher mevzû‘dan ganîdir kaziy-

yesini bi’z-zarûre intâc eder”. Zîrâ asgarın evsatta indirâcı beyyin ve zâ-

hirdir. Halbuki şekl-i evvelin intâcı îcâb-ı sugrâ ile meşrûttur. Bu cihetle 

ض)  kaziyyesi sâlibe olmayıp ma‘dûle [.Cevher araz değildir] (ا  

olduğu mütehakkıkdır. Ma‘a zâlike araz ne cevherin ve ne  cins-i karîb ve 

ba‘îdinin şânıdır. Bu sûrette zikr olunan ta‘rîflerin cümlesi tarden ve aksen 

müntakız olur.

Şeyh’in bu kelâmı üzere biri icmâlî ve biri tafsîlî olmak üzere iki nakz 

îrâd edilmişdir ki bunlardan nakz-ı icmâli sâhib-i Keşf’in îrâd eylediği şeyʼ 
olup bunun takrîri şu vechledir ki “cevher araz değildir” kaziyyesinin mû-

cibe olmasını isbât için îrâd olunan delîl cemî‘ mukaddimâtıyla sahîh ola-

maz. Ve illâ îcâbda  vücûd-i mevzû‘ meşrût olmamasını iktizâ eder. Zîrâ 

biz (س د   א   وכ  د  ء   ا  ) [Boşluk mevcûd 

değildir, mevcûd olmayan herşey de duyuyla algılanabilir değildir.] dediği-

miz takdîrde bi’z-zarûre (س ء    Boşluk duyuyla algılanabilir]( ا

değildir.] netîcesini ifâde eder. Eğer (د ء    Boşluk mevcûd] (ا

değildir.] kaziyyesi mûcibe olsa adem-i mevzû‘ ile berâber îcâbın tahakku-

ku lâzım gelir. Halbuki Şeyh kendisi adem-i mevzû‘ ile berâber tahakkuk-ı 

îcâba gayr-ı râzı ve mûcibede vücûd-i mevzû‘un lüzûmuyla kâzîdır.154

Ve nakz-ı tafsîleynin takrîri şu vechledir ki şekl-i evvelde sugrâ-yı sâli-

benin adem-i intâcını teslîm etmeyiz. Belki sâlibenin adem-i intâcı nisbet-i 

selbiyyenin kübrâda tekerrür etmediği sûrettedir ki meselâ אن ء  ا  ) 
( -İnsândan hiçbir şey’ taş değildir, ve bütün taşlar cisim]  وכ  

dir.] kavli bu kabîlden olup asgarın taht-ı evsatta adem-i indirâcı mahzûrun-

dan nâşi gayr-ı müntecdir. Lâkin zikr olunan misâllerde olduğu gibi nisbet-i 

selbiyyenin tekerrürü hînde müntec olur. Ve intâcına bedâhat şehâdet eder.

Ve sâhib-i Metâli‘ işbu nakîzayndan cevâbta demiştir ki; Şeyh ile sâhib-i 

Keşf’in kelâmlarında misâl olarak sebk eden kıyâseynin intâcı sugrâ sâlibe-

tü’l-mahmûl olmasıyla [63] berâber mûcibe olduğundan içindir. Ve  mû-

cibe-i sâlibetü’l-mahmûl sâlibeye müşâbehetinden nâşî vücûd-i mevzû‘u 

154 Sehv ve savâb cetvelinde “kendisi adem-i mevzû‘ ile berâber tahakkuk-ı îcâba gayr-ı razı ve mûcibede 

vücûd-i mevzû‘un lüzûmuyla kâzîdır” olarak düzeltilmiştir.
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iktizâ etmez. El-Hâsıl mûcibenin vücûd-i mevzû‘u iktizâsı sâlibetü’l-mah-

mûl olmadığı sûrettedir. Bu sûrette nakz-ı icmâli mündefi‘ olur. Ve ammâ 

nakz-ı tafsîleynin def‘i zîrâ şekl-i evvelde  sâlibe-i sugrâ aslâ netîce vermez. 

Ve misâleyn-i mezkûreynde olan kıyâsların intâcı sugrâ  mûcibe-i sâlibe-

tü’l-mahmûl olup  sâlibe-i muhassala olmadığından içindir. Hâsılı sugrâ sâ-

libe olduğu hînde kübrâda  nisbet-i selbiyye tekerrür etmeyip asgar evsatta 

münderic olmaz. Ve nisbet-i selbiyyenin tekerrür eylediği mahalde sugrâ 

sâlibe olmayıp belki  mûcibe-i sâlibetü’l-mahmûl olur.

Suʼâl olunursa ki müfâd-ı tahkîkâttan (ض  Cevher araz] (ا  

değildir.] Veyâhûd (د ء    kaziyyeleri [.Boşluk mevcûd değildir] (ا

ne ma‘dûle ve ne de  sâlibe-i muhassala olup belki  mûcibe-i sâlibetü’l-mah-

mûl idüğü anlaşılır ise de bu kaziyyeler ne vechle kısmeynin hâricinde i‘ti-

bâr edilmek mümkün olabilir ki eğer selb-i mahmûlden cüzʼ denilir ise 

kaziyye  mûcibe-i ma‘dûle olur ve eğer cüzʼ değildir denilirse sâlibe olur. 

Bu sûrette işbu kısmeynin hâricinde sâlibetü’l-mahmûl tasavvur olunamaz, 

cevâbında deriz ki selb gerek sâlibede ve gerek mûcibe-i sâlibetü’l-mah-

mûlde mahmûlden hariçtir. Lâkin sâlibetü’l-mahmûlde sâlibeden ziyâde 

olarak bir i‘tibâr mevcûddur. Zîrâ sâlibede ibtidâ’en mevzû‘u ve ba‘dehû 

mahmûlü ve ba‘dehû beynlerinde olan nisbet-i îcâbiyyeyi tasavvur ederek 

ba‘dehû iş bu nisbeti ref‘ ederiz. Ve sâlibetü’l-mahmûlde yine bu üç şey’ 

tasavvur ve ba‘dehû nisbet-i îcâbiyyeyi ref‘ ettikden sonrâ avdet ederek iş-

bu selbi mevzû‘ üzerine haml eyleriz. Zîrâ mevzû‘ üzerine îcâb-ı mahmûl 

sâdık olmayan mahalde selb-i mahmûl sâdık olur. Bu cihetle mûcibe-i sâli-

betü’l-mahmûlde i‘tibâr-ı selb tekerrür edip sâlibede tekerrür etmez. Hâsılı 

zikr olunduğu vechle sâlibede dört şey’ mevcûd olup sâlibetü’l-mahmûlde 

ise birde selbin mevzû‘ üzerine hamli mu‘teber olarak beşe bâliğ olur. Ve 

sâlibetü’l-mevzû‘da dahi i‘tibâr bu vechle olup ünvânın selbiyle mevzû‘ 

üzerine hükm olunur. İşte bu sebebden nâşî kelâm-ı kavmden işitirsin ki 

sâlibetü’l-mahmûlün ma‘nâsı (ج) bir şey’dir ki (ب) ondan meslûbdur de-

mektir. Ve sâlibetü’t-tarafeynin ma‘nâsı kendinden (ج) selb olunan şey’ bir 

şey’dir ki o şeyden (ب) meslûbdur demektir. Ve sâlibenin ma‘nâsı (ج) den 

 üzerine lâ (ج) meslûbdur demektir. Ve mûcibe-i ma‘dûlenin ma‘nâsı (ب)

 sâdık olur demektir deyü takrîr ederler. Ve bu beyândan ma‘lûm olur (ب)

ki sâlibe vücûd-i mevzû‘u iktizâ etmediği gibi sâlibetü’l-mahmûl dahi vü-

cûd-i mevzû‘u iktizâ etmez .
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İşte bu tahkîkât-ı mebsûtadan müstebân olacağı vechle müteʼahhirûn 

def‘-i işkâl [64] için (د ء   ض وا -Cevher araz de] (ا  

ğildir ve boşluk mevcûd değildir.] emsâli kaziyyeleri mûcibede idhâl ve 

sâlibeye müşâbehetinden nâşî sâʼir mûcibe gibi vücûd-i mevzû‘u muktezî 

olmadığını i‘tibâr ederek  mûcibe-i sâlibetü’l-mahmûl tesmiyesiyle kazâyâ-

yı mûcibeden kısm-ı sâlis add eylemişlerdir. Hâsılı bu nev‘-i kaziyyenin 

mevzû‘u ademî olmasıyla berâber sıdkına kâʼil olarak mûcibe-i ma‘dûleden 

e‘amm ve sâlibe-i155 basîtaya müsâvî olmasıyla hükm eylemişlerdir. Ve bu 

vechle kazâyâ-yı mûcibeden ma‘dûd olması hasebiyle şekl-i evvel için sugrâ 

vâki‘ olması iştırât-ı îcâbı muhill olmaz. Ve  vücûd-i mevzû‘ ile iştırât-ı sıdk 

mûcibenin muhassala ve ma‘dûle kısmeynine tahsîs olunup iş bu sâlibe-

tü’l-mahmûl bu şarttan müstesnâ hükmünde olmuş olur.

Lâkin müteʼahhırînin bu vechle  mûcibe-i sâlibetü’l-mahmûl i‘tibâr ey-

ledikleri kazâyâda mâ dâme ki hükm-i selbi isbât ile olup mutlakan is-

bâtta ise tahakkuk-ı sıdk için müsbetün lehin vücûdu meşrût olmasıyla 

muhakkık  Devvânî müteʼahhırînin bu zehâbına iltifât etmeyerek bu em-

sâl kazâyânın kazâyâ-yı zihniyyeden  mûcibe-i ma‘dûletü’l-mahmûl olup 

sıdkları vücûd-i zihnî-i mevzû‘u muktezî olduğunu tahkîk ve ihtiyâr ve 

musannif dahi bu kavle ittibâ‘ ve intisâr eylemiştir. Ve tahkîk-i makâm 

ile Hâşiye’de demişdir ki; bu kaziyyelerin zihniyye olması şu cihettendir ki 

mahmûl-i kaziyye hükm-i sâlibe olup bu ise nisebdendir.

Şöyle ki; hükm-i sâlibe bir şeyʼin fî-nefsihî intifâsı olmayıp belki bir 

şeyʼin, şey’-i âhardan intifâsı olarak bu ise nisbettir. Ve her bir nisbet 

 ma‘kûl-ı sânî olduğu tahkîkât-ı sâbıkadan ma‘lûm olmuştur. Ve mah-

mûlâtı ma‘kûlât-ı sâniyeden olan kaziyyeler zihniyye olmasıyla işbu sâlibe-

tü’l-mahmûl ta‘bîr olunan kaziyyelerin dahi zihniyyeden olması lâzım ge-

lir. Ve her ne kadar ( ب أ ) veyâhûd [.Akreb kördür] (ا  Kâtib] ( כא

olmayandır.] emsâli ma‘dûlelerde dahi edât-ı nefy mevcûd ise de gerek 

hâriciyye olsun ve gerek zihniyye olsun bunlar zikr olunan kaziyye-i sâli-

betü’l-mahmûlün hilâfında olup bunlarda mahmûl hükm-i sâlibe değildir. 

Çünkü iş bu ma‘dûlelerde mahmûl bi-lâ-i‘tibâr nisbet-i mefhûm-i vücudî 

ile mefhûm-i edât-ı selbden mürekkeb olan mefhûm-i ademîdir. Bu sûret-

te ma‘kûlât-ı ûlâdan olup hâricde akreb için isbât edilmiştir. Ve bu vechle 

( أ ب   emsâli ma‘dûlede olan edât-ı nefy nisbet-i [.Akreb kördür] (ا

155 Sehv ve savâb cetvelinde “sâlibe-i” olarak düzeltilmiştir.
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îcâbiyyeyi selb için olmadığından dolayı ma‘dûle tesmiye edilmiştir. Şöyle; 

selb-i nisbet için mevzû‘a olan edât-ı nefyin hakîkatinden udûl edilmiş 

olmasından nâşî ism-i ma‘dûleye cesbân olmuştur.

Eğer bu kelâm üzere îrâd edilirse ki işbu mefhûm-i ademî hâricde gayrısı 

için ne vechle sâbit olabilir ki hâricde mefhûm-i ademînin nefsi ma‘dûmdur. 

Halbuki [65] hâricde gayrısı için sâbit olan şeyʼin hâricde vücûdu vâcibtir. 

Cevâpta deriz ki mahallinde takrîr olunduğu vechle bir şeyʼin hâricde şey’-i 

âhar için sübûtu ki üzerine haml ile delâlet olunan sübût-i râbıtı ma‘nâsına-

dır, bu sübûtun mevkûfün-aleyhi yalnız müsbet-i lehin hâricde vücûdu olup 

sâbit olan şeyʼin hâricde vücûduna tevakkuf etmez.

Ve bu suʼâlden cevâpta fi’l-hâric lafzı kayd-ı mahmûl olup kayd-ı sü-

bût değildir. Bu sûrette hâric nefs-i mahmûl için zarf olarak vücûd-i mah-

mûl için zarf olmaz. Ve mevcûd-ı hârici hâric-i vücûduna zarf olan şeyʼ 
olup nefsi için zarf olan değildir. Ve bu sebebden nâşî (אرج د  ا   (ز 
[Zeyd hariçte vardır.] kavlimiz vücûd-i Zeyd’in hâricde mevcûd olmasını 

iktizâ etmeyip belki nefs-i Zeyd’in hâricde mevcûd olmasını muktezîdir. 

Nitekim Seyyid Şerif  Mutavvel Hâşiyesiʼnde tahkîk eylemiştir denilmek 

medâr-ı def‘-i i‘tirâz olamaz. Zîrâ deriz ki kelâm sübût-i hâricî ile hâkime 

olan kaziyye-i hâriciyyede olmasıyla “lâ muhâle fi’l-hâric” kaydı, kayd-ı 

sübût olup kayd-ı mahmûl olamaz.

Eğer denilirse ki; “işbu takrîr ve beyânın gâyeti ademînin hâricde cevâz-ı 

sübûtu olup halbuki hâriciyye veyâ hakîkiyye olmak üzere meselâ (  ز 
 emsâlinde ademînin ba‘zen hâricde bi’l-fi‘l [.Zeyd kâtib olmayandır] (כא

sâbit olduğuna delîl nedir?” cevâbında deriz ki; delîl irtifâ‘-ı nakîzaynı is-

tilzâmı olup bu ise bâtıldır. Şöyle ki; meselâ feres vücûd-i hâricîsi i‘tibâriyle 

kâtib olmadığı cihetle vücûd-i hâricîsi i‘tibâriyle lâ-kâtib olması lâzım gelir. 

Bu cihetle ademî olan lâ-kâtibin hâricde feres için sübûtu tahakkuk eder. 

Ve illâ emr-i mevcûddan kâtib ve lâ-kâtib nakîzaynının irtifâ‘ını müʼeddî 

olur. Ve hem de mevzû‘ olan feres emr-i mevcûd olmasıyla bu mahalde 

hâriciyyeden  sâlibe-i basîta mûcibe-i ma‘dûletü’l-mahmûlü müstelzim 

olur. Zîrâ mevzû‘-ı emr mevcûd olduğu hînde  sâlibe-i basîta ile  mûcibe-i 

ma‘dûle mütelâzim oldukları tahkîkât-ı sâbıkadan ma‘lûm olmuştur. Bu 

sûrette (אرج כא  ا س   -sâdık olma [.At hâricte kâtib değildir] (ا

sıyla (אرج س  כא  ا .dahi sâdıktır [.At hâricte kâtib olmayandır] (ا
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Eğer suʼâl olunursa ki bu delîl mefhûm-i imkânın hâricde sübûtunda 

cârî olur. Zîrâ deriz ki; Zeyd vücûd-i hâricîsi i‘tibâriyle lâ-mümkün değil-

dir. Ve illâ mümkün olmayıp belki vâcib veyâhûd mümteni‘ olmasını iktizâ 

eder. Bu ise muhâldir. İmdi Zeyd vücûd-i hâricîsi i‘tibâriyle mümkündür. 

Ve illâ emr-i mevcûd ya‘nî Zeyd’den mümkün ve lâ-mümkün nakîzay-

nının irtifâ‘ı lâzım gelir. Ve hem de mevzû‘ mevcûd olup ve bu vechle 

mevzû‘-ı emr vücûdî olduğu mevâzi‘de sâlibe-i ma‘dûletü’l-mahmûlün 

mûcibe-i muhassalayı istilzâm [66] eylediği tahkîkât-ı sâbıkadan ma‘lûm 

olmasıyla bu sûrette (אرج כ  ا -Zeyd hâricte mümkün ol] (ز   

mayan değildir.] kavli sâdık olduğu gibi (אرج כ  ا  Zeyd hâricte] (ز 

mümkündür.] dahi sâdık olur. Halbuki böyle olmayıp mefhûm-i imkân 

ma‘kûlât-ı sâniyeden olduğu cihetle hâricde sâbit olmadığı ma‘lûmdur, 

cevâbında deriz ki; Zeyd vücûd-i hâricîsi i‘tibâriyle lâ-mümkün olmadığını 

teslim etmeyiz. Zîrâ vücûd-i hâricîsi i‘tibâriyle lâ-mümkün olmasından lâ-

zım gelecek mahzûrun gâyeti hâricde mümkün olmamasıdır. Bu ise hâric-

de imkân ile muttasıf olmamak ma‘nâsına olup yoksa vâki‘de velev zihinde 

imkân ile muttasıf olmamak ma‘nâsına değildir ki hattâ vâcib veyâhûd 

mümteni‘ olması lâzım gelsin. Ve ne keyfiyyette  vücûd-i hâricî i‘tibâriyle 

lâ-mümkün olmaz ki imkân  ma‘kûl-ı sânî olarak bi‘tibâri’l-hâric bir şey’ 

için sâbit değildir. Ve bu cihetle mefhûm-i mümkün bi‘tibâri’l-hâric sâbit 

olmadıysa bu i‘tibâr ile ba‘zen mefhûm-i lâ-mümkün sâbit olur. Ve illâ 

irtifâ‘-ı nakîzayn lâzım gelir.

İmdi mefhûmât-ı ademiyye iki kısım olup bir kısmı  ma‘kûl-ı evvel 

olarak bundan ba‘zısı “a‘mâ” gibi  vücûd-i hâriciyye muhtas ve ba‘zısı “lâ-

basîr” ve “lâ mümkün” ve bunların gayrısı olup ehad-i vücûdeyne muh-

tassa veyâhûd vücûdeyn beyninde müştereke olan mefhûmâtın nakîzları 

gibi vücûdeyn beyninde müşterektir. Ve diğer kısmı  ma‘kûl-ı sânî olup 

mümkün ve mümteni‘ ve gayrıları gibi vücûd-i zihnîye muhtasdır.
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[MÜVECCEHÂT]

(KİPLİ ÖNERMELER)

Kâle Rahimehullâh 

ورة  ا أو  ورة  ا כ  ا   أو  א  ا א  א   ا   
. אدة ا כ   כ ا כאن   ا و دوام وا وا وام أو ا وا

[Fasıl: Mutlak olarak yüklemli önermenin olumlu veya olumsuz nisbeti için 

nefsü’l-emrde “zorunlu, zorunlu olmayan, devâmlı, devâmlı olmayan, fi‘l, imkân” 

nitelikleri gereklidir. Bu niteliklere önermenin maddesi ismi verilir.] 

Füsûl-ı tis‘adan işbu fasl-ı hâmis mebâhis-i gâmiza-i müveccehâtta olup 

kazâyâ-yı hamliyyeyi cihetleri i‘tibâriyle taksİmdir. Çünkü bir kaziyyede 

mahmûlün mevzû‘a nisbeti ister vücûd ve ister intifâ ile olsun bu nisbet 

için mutâbık veyâhûd gayr-ı mutâbık olduğu bir hâric bulunmak lâzım 

geleceği ma‘lûmdur. Meselâ ( אئ -kaziyyesinde kıyâ [.Zeyd ayaktadır] (ز 

mın Zeydʼe nisbeti için mutâbık veyâ gayr-ı mutâbık olduğu bir hâric olup 

bu da vâki‘de kâʼim ise mutâbık, değil ise gayr-ı mutâbıktır. İmdi vâki‘de 

olan işbu nisbet için bu nisbetin zarûrî veyâhûd gayr-ı zarûrî olması gibi 

bir cihetin vücûdu lâbüddür. Meselâ kıyâmın Zeyd için sübûtu zarûrî mi-

dir, yoksa gayr-ı zarûrî midir veyâhûd dâʼimî veyâ gayr-ı dâʼimî midir ve 

bi’l-fi‘l veyâ bi’l-imkân mıdır, elbette bu cihâttan birisi mu‘teber olacağı ve 

bu i‘tibârât mutlakan evkât i‘tibâriyle veyâhûd mevzû‘un cemî‘-i evkât, zât 

ve sıfâtına veyâhûd bunlardan ba‘zı mu‘ayyen ve gayr-ı mu‘ayyene nazar 

ile olmak sûretlerinden hâlî olmayacağı cihetle işte bu sebeplerden nâşî 

 kazâyâ-yı hamliyye kesb-i ta‘addüd156 ve inkısâm eylemiştir.

İmdi mutlakan hamliyyenin  nisbet-i îcâbiyye ve selbiyyesi için nef-

sü’l-emrde bir keyfiyyet olması [67] lâbüddür ki bu keyfiyyet zarûret 

veyâhûd lâ-zarûret ve devâm veyâhûd lâ-devâm ve fi‘l ve imkândır. Ve işbu 

nisbetten murâd vukû‘ ve lâ-vukû‘ ma‘nâsınca nisbet-i tâmme-i haberiyye 

olup keyfiyyet-i mezkûre ile muttasıf ve mütekeyyif olan bu nisbet olarak 

 nisbet-i beyne beyne değildir. Ve vukû‘ ve lâ-vukû‘ sıfât-ı mahmûl olma-

yıp belki sıfât-ı mahmûl olan nisbetin sıfâtlarıdır. Zîrâ sıfât-ı mahmûl olan 

mevzû‘ için mahmûlün sübûtu olup ve vukû‘ ve lâ-vukû‘ işbu sübûtun va-

sıflarıdır.

156 Sehv ve savâb cetvelinde “ta‘addüd” olarak düzeltilmiştir.
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Nefsü’l-emrde olan işbu keyfiyyete  mâdde-i kaziyye ve unsur-ı kaziyye 

tesmiye olunur. Bu sûrette mâdde lafzı kaziyyenin tarafeynine ıtlâk olun-

duğu gibi keyfiyyet-i mezkûreye dahi ıtlâk olunarak beynlerinde lafz-ı 

müşterek olur. Ve beyân olunacağı vechle keyfiyyet-i zarûret ve lâ-zarûret 

mahmûlün mevzû‘dan imtinâ‘ ve adem-i imtinâ‘-ı infikâkina ve devâm ve 

lâ-devâm bi‘tibâri’l-evkât mahmûlün mevzû‘ için sübût ve intifâsına nâzır 

olmasıyla beynlerinde fark zâhirdir ve fi‘lden murâd kuvveye mukâbil ola-

rak bi’l-fi‘l husûl ve tahkîkdir.

Nefsü’l-emrden murâd farz-ı fârız ve i‘tibâr-ı mu‘tebirden kat‘-ı nazarla 

hadd-i zâtında olan keyfiyyet-i sâbite demek olup  vücûd-i hâricî ve zihnî-

den e‘ammdır.

[Hamliyyede Zikr Olunan Keyfiyyet Beyân Olunmazsa 

Kaziyye-i Mutlaka ve İllâ Müveccehe Olup ve Bu Keyfiyyete 

 Delâlet Eden Lafza Cihet Denildiği]

Kâle Rahimehullâh 

א  ن    ا כ ا   כא ا
[Yüklemli önermede nisbetin niteliği belirtilmezse; mutlaka olarak isimlendi-

rilir. Daha önce geçen örnekler gibi.] 

İmdi eğer bir kaziyye-i hamliyyede nisbetin ne keyfiyyette olduğu mübey-

yen olmaz ise bu misüllülere mutlaka denilir. Nitekim şimdiye değin misâl 

olarak îrâd olunan  kazâyâ-yı hamliyye bu kısımdan olup hiç birisinde zarûret 

ve devâm emsâli bir kayd mevcûd değildir. Mine’l-cümle ان وכ אن   (כ إ
س) אن   -ham [.Bütün insânlar canlıdır ve bütün insânlar at değildir] إ

liyyeleri hiçbir keyfiyetle mukayyed olmayıp hamliyye-i mutlakadır. 

Kâle Rahimehullâh

وإ  
[Eğer nisbetin niteliği belirtilirse müveccehe (kipli) ismini alır.] 

Ve eğer kendisinde keyfiyyet mübeyyen olursa mukayyed bulunduğu 

ciheti iştimâlinden nâşi müveccehe tesmiye olunur. Ve kezâlik nev‘î üzere 

iştimâlinden için münevve‘a ve  zât-ı eczâ’-i erba‘a olmasıyla rubâ‘iyye dahi 

ta‘bîr olunur. Meselâ (ورة ان  אن  -Zorunlu olarak bütün insân] (כ إ

lar canlıdır.] müveccehe olup zarûretle mukayyed ve ciheti mübeyyendir.
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Kâle Rahimehullâh 

א  אدة أو   א  א  כ ا  כ أو  ال  ا אن  ا ا א  ا و
 

[Önermenin maddesine mutâbık olsunlar veya olmasınlar, kendisiyle niteliğin 

beyânının gerçekleştiği, niteliğe delâlet eden lafız veya aklın niteliğe dâ’ir hükmü-

ne cihet ismi verilir.] 

Ve kendiyle kaziyyenin keyfiyyeti beyân olunan şey’ ya‘nî kaziyye mel-

fûza ise keyfiyyet-i mu‘tebere üzere delâlet eden “bi’z-zarûre” ve “dâʼimâ” 

emsâli lafz ve ma‘kûle ise fülân keyfiyyetle deyü aklın hükmü ister mâdde-i 

kaziyyeye ya‘nî nefsü’l-emrde olan keyfiyyete muvâfık olsun ve ister olma-

sın cihet tesmiye olunur. Ba‘zen nev‘-i kaziyye dahi ta‘bîr edilir. Meselâ 

ورة) א ان  אن  إ -kavlin [.Bütün insânlar zorunlu olarak canlıdır] (כ 

de “bi’z-zarûre” lafzı ve kezâlik bu kaziyyenin tasavvur-i ma‘nâsında aklın 

insân için hayevâniyyetin zarûretiyle [68] hükm eylemesi hayevânın insân 

için nefsü’l-emrde nisbete dâll ve bu keyfiyyeti mübeyyin olmasıyla işte bu 

lafz ve hükm-i akl cihet-i kaziyyedir. Ve nefsü’l-emrde dahi insân için sü-

bût-i hayevân zarûrî olmasıyla mâdde-i kaziyyeye ya‘nî nefsü’l-emrde olan 

keyfiyyet zarûrete dahi mutâbıktır. Ve meselâ (ورة א אن   -Bü] (כ إ

tün insânlar zorunlu olarak taşdır.] denilse bu kaziyyede dahi “bi’z-zarûre” 

ve kezâlik (א دائ א  א  אن  إ -Bütün insânlar bi’l-fi‘l sürekli gü] (כ 

lendir.] kaziyyesinde dahi “bi’l-fi‘l” “dâʼimâ” lafızları cihet-i kaziyye olup 

fakat nefsü’l-emrde insân hacer ve bi’l-fi‘l dâʼimâ dâhik olmadığı cihetle 

mâdde-i kaziyyeye gayr-ı muvâfıktır.

[Kaziyye-i Müveccehenin Kizbi]

Kâle Rahimehullâh 

אدة א ا  م  ن  כ ا  א ا  م  ن  כ א  ب ا כ وכ
[Müveccehe önermenin yanlışlığı, nisbetin vâkı‘a uygun olmaması durumun-

da olduğu gibi cihetin maddeye mutâbık olmamasıyla söz konusu olur.] 

Ve kaziyye-i müveccehenin kâzibe olması kaziyyede olan nisbetin vâkı‘a 

adem-i mutâbakatıyla ya‘nî meselâ ( אئ  denilip de [.Zeyd ayaktadır] (ز 

vâki‘de Zeyd kâʼim olmamasıyla olduğu gibi cihet-i kaziyyenin mâdde-i 

kaziyyeye adem-i mutâbakatıyla da olur. Meselâ (ورة א אن   إ  (כ 
[Bütün insânlar zorunlu olarak taşdır.] kaziyyesinde insân için sübût-i ha-
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ceriyyet ve zarûret gayr-ı vâki‘ olmasıyla kaziyye-i mezkûre her iki cihetten 

kâzibedir. Ve meselâ (ورة א ان   אن  إ  Bütün insânlar zorunlu] (כ 

olmayarak canlıdır.] kavlinde nisbet vâkı‘a mutâbık olarak her bir insân 

vâki‘de hayevân olduğundan kaziyye min-cihetin’n-nisbe sâdıka olsa da 

cihet-i kaziyye lâ-zarûret olup nefsü’l-emrde ise insân bi’z-zarûre hayevân 

olmasıyla mâddeye adem-i mutâbakatından dolayı kâzibedir.

Ma‘lûm ola ki kazâyâ-yı müveccehenin adedi mahsûr olmayıp fa-

kat kendiden ve aks ve nakîz emsâli ahkâmından bahs olunmasıyla ek-

seriyet üzere âdet-i kavm cârî olanlar on üç ve musannifin îrâd eyledi-

ği on beş kaziyyedir. Ve müveccehât besâʼit ve mürekkebâta münkasime 

olarak sekizi basîta ve yedisi mürekkebedir. Şöyle ki; eğer îcâb ve selb ile 

muhtelif iki hükmü müştemile olursa mürekkebe ve îcâb ve selbden yal-

nız hükm-i vâhid olursa basîtadır. Hâsılı müveccehe-i basîta ile murâd 

hakîkati ya‘nî ma‘nâsı yalnız îcâb veyâhûd selb olan kaziyyedir. Meselâ

ورة) א ان  אن  -kavli  mû [.Bütün insânlar zorunlu olarak canlıdır] (כ إ

cibe-i basîta (ورة א אن   ء  ا  İnsândan hiçbir şey’ zorunlu] (و 

olarak taş değildir.] kavli  sâlibe-i basîta olup evvelde bi’z-zarûre insân için 

hayevâniyyeti îcâb ve sânîde insândan haceriyyeti selbden ibârettir. Ve  ka-

ziyye-i mürekkebe hakîkati îcâb ve selbden mülteʼime olandır. Meselâ (  כ
א دائ א   אن   [.Bütün insânlar sürekli olmayacak şekilde gülendir] (إ

kavli mürekkebe olup ma‘nâsı insân dâhiktir, lâkin dâʼimâ dâhik değil-

dir demek olmasıyla insân için dahki îcâb ve devâmını selbden mürek-

keb olmuş olur. Ve bu vechle mürekkebenin îcâb ve selbden terekkübünü 

hakîkat-i kaziyyede i‘tibâr eylemeleri ba‘zen lafz-ı kaziyyede îcâb ve selb-

den terkîb mevcûd olmamasıyla berâber hakîkatine nazaran mürekkebe 

olduğundan içindir. Meselâ (אص כאن ا א אن כא   Bütün insânlar] (כ إ

özel imkan ile kâtibdir.] mürekkebesi bu kabîlden olup min ciheti’l [69] 

-lafz îcâb ve selbden mürekkeb değil ise de imkân-ı hâss nisbetin îcâb ve 

selb tarafeyninden zarûret-i zâtiyyeyi selb olmasıyla ma‘nâsı mümkün-i 

âmm-i sâlibe ile mümkün-i âmm-i mûcibeden mürekkeb olarak insân 

için kitâbet ve selb-i kitâbet zarûrî olmadığını müfîddir. Lâkin lâ-devâm 

ve lâ-zarûretle mukayyed olan kaziyyeler böyle olmayıp lafzan ve ma‘nen 

terkîb mevcûddur.
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[Müveccehâttan Evvel Zarûriyye-i Mutlakadır]

Kâle Rahimehullâh 

أو  دا  ع  ا ذات  אدام  ا  א  ا ا  ورة  א  כ  إن  א 
ا  ا أو  ا  ا   אر أو  א  ا אرج  א  ا و

ور 
[Konunun zâtı; hâricî önermede gerçekten, hakîkî önermede takdîren, zihnî 

önermede de zihinde mevcûd veya ma'dûm olduğu müddetçe; müveccehe öner-

mede, tam haberî nisbetin zorunlu olduğuna hükmedilirse önerme zarûriyye-i 

mutlaka olarak isimlendirilir.] 

Besâʼit-i semâniyye-i müveccehâttan evveli zarûriyye-i mutlakadır. 

Ma‘lûm olsun ki zarûretle murâd mahmûlün mevzû‘undan istihâle-i in-

fikâki ya‘nî mahmûlün mevzû‘dan ayrılmaklığı mümteni‘ olmasıdır. Bu 

imtinâ‘da ister mevzû‘un zâtından neşʼet eylesin ve ister mevzûdan munfa-

sıl bir emrden münba‘is olsun bu iki sûretten e‘ammdır.

Binâ’enaleyh zarûret beş kısma münkasimdir. Ve tafsîlât-ı âtiye-

den bunların cümlesi ma‘lûm olacaksa da bir hadîs-i icmâlî olmak üze-

re aksâm-ı mezkûrenin ityânı münâsib görülmüştür. Şöyle ki; evveli 

zarûrîyye-i ezeliyye olup ezelen ve ebeden hâsıladır. Meselâ Allâhü te‘âlâ

( َ
ِ ََز ْا  ِ َ ُوِر َّ א ِ  ٌ

ِ א َ ) [Allahu Te‘ala zarûret-i ezeliyye i‘tibâriyle bilendir.] 

gibi ezel mâzîde devâm-ı vücûd ve ebed müstakbelde devâm-ı vücuddur. 

İkincisi zarûret-i zâtiyyedir ki  zât-ı mevzû‘ mâ dâme mevcûd oldukça hâ-

sıla demektir. Ve bu da yâ mutlaka olur (ورة א ان  אن  إ  Bütün] (כ 

insânlar zarûrî olarak canlıdır.] gibi veyâhûd zarûret-i ezeliyyenin nefyiyle 

veyâhûd devâm-ı ezelînin selbiyle mukayyede olur. Zarûret-i ezeliyye zarû-

ret-i zâtiyye-i mutlakadan ehassdır. Zîrâ her ne zamân ezelen ve ebeden 

zarûret tahakkuk eylese  zât-ı mevzû‘ mâ dâme mevcûd oldukça zarûret 

dahi tahakkuk eyler. Lâkin aksi böyle değildir. Fakat beynlerinde bu nis-

betin vücûdu îcâba münhasır olup selbde mütesâvîlerdir. Zîrâ mevzû‘un 

cemî‘ evkât-ı vücûdunda mahmûl mevzû‘dan meslûb olsa hâl-i ademde 

imtinâ‘-ı sübûtdan nâşî ezelen ve ebeden mevzû‘dan meslûb olmuş olur. 

Ve zarûret-i zâtiyye-i mukayyedenin her ikisine mübâyenedir. Üçüncü-

sü zarûret-i vasfiyyedir ki bu zarûret mevzû‘un vasfı i‘tibâriyledir. Bu da 

ma‘ânî‘-i selâseye ıtlâk olunur. Evvel zarûret mâ dâme’l-vasf olup murâd 

zât-ı mevzû‘un vasf-ı ünvânıyla muttasıf olduğu evkâtın cemî‘sinde hâsıla 
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olmasıdır. Meselâ (א אدام כא ورة  א אن  -Bütün kâtipler, katip ol] (כ כא إ

duğu sürece zarûrî olarak insândır.] bu kısımdan olup zât-ı kâtibin kitâbet-

le muttasıf olduğu cemî‘ evkâtta insân olması zârûrîdir demek olur. sânî 

bi-şartı’l-vasf olup ya‘nî vasf için zarûrette medhal olduğunu ifâde eder.

א) אدام כא א  ك ا -Bütün kâtipler kâtibliği devâm ettiği süre] (כ כא 

ce parmaklarını hareket ettirirler.] bu kısımdandır ki müteharriku’l-esâbi‘ 

olmasının zarûretinde kitâbetin medhali olduğunu ifâde eder. Sâlis zarûre-

tün li-ecli’l-vasf olup ya‘nî vasf [70] menşe-i zarûret olur. Meselâ  כ) 
א) א دام  ورة  א כ  א  [Şaşkınlıkları devâm ettiği sürece bütün hayret 

eden insânlar zorunlu olarak gülendirler.] bu kabîldendir. Dördüncüsü 

zarûretün bi-hasebi’l-vakt olup bu da ya vakt-i mu‘ayyen hasebiyle olur. 

Meselâ her bir kamer vakt-i haylûlet-i arzda münhasiftir denilir. Veyâhûd 

gayr-ı mu‘ayyen olur. Lâkin murâd adem-i ta‘yîn-i mu‘teber demek olma-

yıp belki ta‘yîn i‘tibâr olunmaz demektir. (א ورة  و  א אن    (כ إ
[Bütün insânlar herhangi bir vakitte zarûrî olarak nefes alırlar.] bu kısım-

dandır ve bu iki takdîr üzere zarûret yâ mutlaka olup bu sûrette eğer vakt-i 

müte‘ayyen olursa vaktiyye-i mutlaka ve müte‘ayyen olmazsa münteşire-i 

mutlaka denilir. Beşinci zarûret bi-şartı’l-mahmûl olup bu da sübût veyâ 

selb şartıyla mahmûlün mevzû‘ için zarûret-i sübûtundan ibârettir. Bu 

ma‘nâca her bir mahmûl mevzû‘ için zarûrî olmasıyla bir faʼideyi müfîd 

değildir.  Şerh-i Metâli‘de olan kelâmın hülâsası bundan ibârettir.

İmdi eğer bir kaziyye-i mûcibede  zât-ı mevzû‘ kaziyye-i hâriciyyede tah-

kîkan ve kaziyye-i hakîkiyyede takdîren hâricde ve kaziyye-i zihniyyede 

zihinde mâ dâme mevcûd veyâ  ma‘dûm oldukça nisbet-i tâmme-i habe-

riyyenin zarûretiyle hükm olunursa zarûrîyye-i mutlaka tesmiye olunur.

ًدا) ُ ْ َ  
אَدام157 َ وَرِة  ُ َّ א ِ ٍس  َ َ ِ  َ ْ َ أَْو  اٌن  َ َ َ אٍن  َ ْ ِإ  ُّ ُכ  ) [Misâl; var olduğu 

müddetçe, zorunlu olarak bütün insânlar canlıdır veya at değildir.] Misâl-i 

evvel; zarûrîyye-i mutlaka mûcibe olup “insândan her bir ferd-i mevcûd 

için cemî‘ evkât-ı vücûdunda sübût-i hayevâniyyetin infikâki mümte-

ni‘dir” demek olur. Ve bu kaziyye ister hâriciyyeye haml ile tahkîkan ve 

ister hakîkiyyeye hamliyle takdîran hâricde veyâhûd zihniyyeye hamliyle 

zihinde vücûdu i‘tibâr olunsun sâdık ve vâkı‘a mutâbıktır. Zîrâ hayevân 

insânın zâtiyyâtından olup ve zâtiyyâttan bir şeyʼin zâttan selbi mümkün 

olamayacağı cihetle hayevânın her bir ferd-i insân için cemî‘ evkât-ı vü-

157 Sehv ve savâb cetvelinde “mâ dâme” olarak düzeltilmiştir.
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cûdunda hâricde ve zihinde sübûtu zarûrîdir. Ve misâl-i sânî; zarûrîyye-i 

mutlaka-ı sâlibe olup ma‘nâsı “insândan hiç bir ferdin cemî‘ evkât-ı vücû-

dunda feresiyyetle mevsûf olmaması zarûrîdir” demek olup bu dahi hâri-

ciyye ve hakîkiyye ve zihniyyeden hangisi i‘tibâr edilirse edilsin sâdıka olur. 

אِرِج) َ ْ ِ ا א  ً و ُ ْ َ אَداَم  َ وَرِة  ُ َّ א ِ אِرِج  َ ْ ِ ا  ٍ ِ
َ ِ ِت  َ א َ ُ ْ َ ا ِ َء  ْ َ  َ  Hâricde] (َو

ma’dûm olduğu sürece, zorunlu olarak hiçbir muhâl şey, hâricde görül-

mez.] Bu dahi zarûrîyye-i mutlaka-i sâlibe olup fakat bunda  zât-ı mevzû‘ 

 ma‘dûm olmasıyla zarûret mâ dâme’l-mevzû‘u ma‘dûmen i‘tibâr olunur. 

Zîrâ muhâl ne tahkîkan ve ne takdîran hâricde mevcûd olmamasıyla mâ 

dâme mevcûden denilmek sahîh olamaz ve muhâl olan şeyden hâricde 

cemî‘ evkât ademinde selb-i basar zarûrîdir.

Musannifin ta‘rîf-i zarûrîyyede işbu “ev ma‘dûmen” kaydını ilâ-

ve ve ihtira‘ etmesinden dolayı Hâşiye’de sebebini beyân ile demiştir ki 

bu ziyâdeden maksûd kayd-ı mezkûru terk edenler hakkında ta‘rîfin 

( אل  ء  ا  ) [Muhâlden hiçbir şey’ görülmez.] emsâli mevzû‘-ı 

ma‘dûmdan selb zarûretiyle olan [71] efrâd-ı zarûrîyyeye adem-i şümû-

lüyle vârid olan suʼâlden muhafazadır. Zîrâ bu emsâl kaziyyeler hâriciyye 

ve hakîkiyyeden hangisine haml olunsa ta‘rîf “mâ dâme mevcûden” kay-

dıyla mukayyed olduğu takdîrde sâdık olamaz. Zîrâ “mâ dâme mevcûden” 

kaydı gerek kayd-ı nisbettir denilip de ma‘nâ basarın intifâ-i mütehakkıkı 

muhâlin hâricde cemî‘ evkât-ı vücûdunda vâcibtir demek olsun. Ve gerek 

zarûret-i nisbetin kaydı olup da intifâ-i vâcib basar-ı muhâlin cemî‘ evkât-ı 

vücûdunda mütehakkıkdır ma‘nâsına haml edilsin. Bu iki sûrette dahi vü-

cûd-i mevzû‘u muktezîdir. Zîrâ sıdk sâlibenin mevzû‘ ile mu‘teber olan 

vücûdu adem-i istid‘âsı nefy ile menfî veyâhûd nefy ile menfiyyenin kaydı 

olarak hıyez-i nefyde dühûlü hînde olur. Burada ise “mâ dâme mevcûden” 

kaydı böyle olmayıp alâ kile’l-ihtimâleyn selb kayd-ı mezkûrun hıyezin-

de vâki‘ olmuştur. Şöyle ki; eğer kayd-ı nisbet denilir ise nefyin kaydı ve 

kayd-ı zarûret i‘tibâr olunursa kayd nefyin kaydı olarak vakt-i vücûd ile 

muvakkat olan nefy ise bi-dûni’l-vücûd tahakkuk etmeyeceğinden vücûd-i 

mevzû‘u iktizâsı mütehakkıkdır. Bu hâlde eğer “mâ dâme mevcûden” kay-

dı iltizâm olunsa mevzû‘-ı muhâlde mûcibe ve sâlibeden ikisi de kâzibe 

olarak beynlerinde tenâkuz kalmaz. Vâkı‘a eğer Abdülhakîm  Siyâlkûtî’nin 

ihtiyârı vechle kayd-ı mezkûr ya‘nî vakt-i vücûd  nisbet-i beyne beyne için 

zarf olması i‘tibâr edilse bu sûrette nefs-i sübût gibi hıyez-i nefyde vâki‘ ola-
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rak zaruret-i selb tahakkuk-ı vücûd-i mevzû‘u istid‘â etmez ise lâkin zarf-ı 

mezkûrun  nisbet-i beyne beyne için kayd olmasını  Hâşiye-i Tehzîb’de  Mîr 

Ebü’l-feth; ibtâl ve tahkîk-i butlânında sevk-i makâl etmesiyle musannif-i 

muhakkık  Siyâlkûtî’nin kelâmından i‘râz ederek suʼâl-i mezkûrdan herb ü 

tevakkî maksadıyla “mâ dâme mevcûden fi’l-hârici” kavline “ev ma‘dûmen 

fîhi” kaydını ilâve ve bu kaydın izâfesiyle ta‘rîfin mevzû‘-ı ma‘dûmdan sel-

b-i zarûret mâddelerinde sıdkı için ihtirâ‘-ı çâre eylemiştir. Ta‘rîfât-ı âtiye-

de olan kelâmı dahi bu vetîrededir. Ve muhaşşî  Rizevî bu kaydın lüzûm-i 

ilâvesine gayr-ı kâʼil ve serd eylediği tahkîkât kelâm-ı  Siyâlkûtî’nin intisâ-

rına kâfildir.

Ve işbu “mâ dâme zâtü’l-mevzû‘ı mevcûden” kaydını iltizâm etmeleri 

zarûrîyyât-ı vaktiyye ve vasfiyeyi ihrâc içindir. Ve zarûrîyyeden bu kısma 

zarûrîyye-i zâtiyye ıtlâk olunmayıp da mutlaka tesmiye edilmesi zîrâ bunda 

olan zarûret zâtın illiyyetiyle mukayyed olmayıp belki ister yalnız zâttan 

neşʼet eylesin ve ister emr-i ahâr ile berâber zât ecli için veyâhûd emr-i 

ahârdan için bunların cümlesinden mutlaka olarak vücûbün  li-zâtihî sâdık 

olduğundan içindir.

[Sânî Meşrûta-i Âmmedir]

Kâle Rahimehullâh 

ط  ور  א  أن ا  א إ و  ع  אدام و ا א  ور أو 
. ات  و א  ور כ ا  כ  ذ ، وإن   ا وو

[Eğer konunun vasfı devâm ettiği müddetçe nisbetin zorunluluğuna hükme-

dilirse meşrûta-i âmme olarak isimlendirilir. Bu da nisbet; ya vasıf şartı ve vakti 

ile zorunludur anlamındadır. Bu vasfın kendisi, zât için o vakitte zorunlu olmasa 

da böyledir.] 

[72] Mürûr eden “bi-zarûreti’n-nisbeti” kavline ma‘tûfdur. Ya‘nî ve 

eğer kaziyye-i müveccehede ma-dâme vasfü’l-mevzû‘ mahmûlün mevzû‘a 

zarûret-i nisbetiyle hükm olunursa bu kaziyye meşrûta-i âmme tesmiye 

olunur. İşbu meşrûta-i âmme besâʼit-i semâniyyenin ikincisidir. Zikri 

mürûr ettiği üzere zarûret-i vasfiyye üç vechle olup evvel mâ dâme’l-vasfu 

ve sânî bi-şartı’l-vasfi ve sâlis li-ecli’l-vasfi nisbetin zarûreti olmasıyla meş-

rûta-i âmmeyi ba‘zen li-ecli’l-vasf olmak sûretinden e‘amm olmak üzere 

bi-şartı’l-vasf ma‘nâsıyla ve ba‘zen fî-vakti’l-vasf ma‘nâsıyla ahz etmiş ol-

duklarından musannif işbu ma‘neyeyni bi-tarîki’t-terdîd îrâd eylemiştir. 
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Şöyle ki; nisbetin mâ dâme vasfü’l-mevzû‘ zarûretiyle hükmden murâd yâ 

her ne kadar nefs-i vasf ünvânı  zât-ı mevzû‘ için vakt-i vasıfta zarûrî olmasa 

da zât-ı mevzû‘un vasf-ı mezkûr ile ittisâfı ve vakt-i vasıfta olması şartıy-

la nisbetin zarûrîyye olmasıdır. İşte meşrûta-i âmme için beyân ettikleri 

ma‘neyeynden birisi budur. İmdi bu ma‘nâca mahmûlün mevzû‘a zarû-

ret-i nisbeti iki i‘tibârla meşrûta olup evvel vasf ünvânı ile ittisâfı ve sânî 

vakt-i ittisâfta olmasıdır. Ve zâtın vakt-i vasfta bu vasf ile zarûret-i ittisâfı 

mu‘teber değildir. Meselâ vakt-i zuhrda kâtib olan kimsenin bi’l-fi‘l kitâbet 

etmesi şartıyla vakt-i mezkûrda müteharrikü’l-esâbi‘ olması zarûrî olup lâ-

kin vakt-i mezkûrda kitâbeti zarûrî olmayarak kitâbet etmemesi câʼizdir.

כ א  ذ כ ط ا א أي  ً
ِ אَداَم َכא َ وَرِة  ُ َّ א ِ א  َ ِ אِכ َ ِ  َ ْ َ ِ أَو  ِ א َ َ ْ ِك ا ٍّ َ َ ُ  ٍ ِ ُّ َכא  ( ُכ

(  ,Misâl; kâtib olduğu müddetçe, ya‘nî o vakitte yazı yazması şartıyla] ا

zorunlu olarak bütün yazı yazanların parmakları hareket eder veya dura-

ğan değildir.] İşte bu misâller biri mûcibe ve diğeri sâlibe olarak ma‘nâ-yı 

mezkûr üzere meşrûta-i âmmedir. Mefhûm-i evvel her bir kâtib için vasf-ı 

kitâbetle muttasıf olmak şartıyla kitâbetle muttasıf olduğu vakitte hare-

ke-i esâbi‘in bi’z-zarûre sübûtu vâki‘ ve mefhûm-i sânî sükûn-ı esâbi‘in 

biz-zarûre sübûtu gayr-ı vâki‘dir. Ya‘nî bi’l-fi‘l kâtib olan efrâd-ı mevcûde-i 

kâtibden her bir ferdin kitâbet etmek şartıyla cemî‘ evkât kitâbette usbu‘la-

rı sâkin olması aslâ mümkün değildir demek olur ki hâsılı efrâd-ı kâtib için 

vakt-i kitâbette evvelde hareke-i esâbi‘in îcâben ve sânîde sükûn-ı esâbi‘in 

selben zarûret-i nisbetinde vasf-ı kitâbetin medhali olarak bu vasf ile bi’l-

fi‘l muttasıf olması hükm-i bi’z-zarûre için şarttır.

Musannif Hâşiye’de zarûret bi-şartı’l-vasf ile hükmden murâd zât-ı 

mevzû‘un vasf-ı mevzû‘ ile ittisâfı şartıyla kendide nisbetin zarûretiy-

le hükm edilmesidir. Ve zarûretin vasf ile meşrûta olmasının ma‘nâsı 

mevzû‘un vasf ile [73] ittisâfı için mahmûlün mevzû‘a zarûret-i sübû-

tunda medhal olup zarûretin vasf ile ittisâf-ı mevzû‘a tevakkuf eyle-

mesidir. Bu da isterse iktizâ-i zarûrette ittisâf müstakil olsun. Nitekim, 

א) כא دام  א  ورة  א א  ا ك  כא   Bütün katipler, yazı yazdığı] (כ 

sürece, parmaklarını zorunlu olarak hareket ettirirler.] misâl-i mezkû-

ru bu kısımdan olarak kâtib için taharrük-i esâbi‘in zarûret-i nisbetini 

iktizâda kâtibin kitâbetle ittisâfı illet-i müskakilledir. Ve isterse bu ik-

tizâda müstakil olmayıp şey’-i âhar ile müşâreketi bulunsun. Nitekim, 

אرا) دام  א  ورة  א ذائ  אر  ا  ) [Ba‘zı sıcaklar, sıcak oldukları sürece 
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zorunlu olarak erir.] bu kabîlden olarak ba‘z-ı hârdan murâd dühn-i hâr-

dır. Ve dühnün erimesini iktizâ eden yalnız harâretle ittisâfı olmayıp belki 

harâret ve dühniyyetin mecmû‘udur. Ve eğer böyle olmayıp da muktezî-i 

zûbân yalnız harâret olmak lâzım gelse hacer-i hârrın dahi vücûd-i vasf-ı 

harâretten nâşî zâʼib olması lâzım gelirdi.

Ve yine Hâşiye’de demiştir ki, “ve vaktihî” kaydını ilâve etmesi mev-

zû‘un vasf ile muttasıf olduğu vaktin gayrında olan zarûret indlerinde 

meşrûta tesmiye olunmadığına işârettir. Nitekim, mahmûl için ünvân-ı 

mevzû‘ illet-i mu‘adde olduğu mahalde böyle olup meselâ אئ  (כ  
ورة)  א  [Tüm canlılar zorunlu olarak ölürler.] kavlinde ünvân-ı mevzû‘ 

olan vasf-ı hayât mahmûl olan mevt için illet-i mu‘adde olarak vasf ile 

muttasıf olmak şartı mevcûd ise de mevtin efrâd-ı hayy için zarûret-i nis-

beti mâ dâme’l-hayât ya‘nî vasf-ı hayât ile vakt-i ittisâfında olmayıp belki 

“ba‘de kevnihî hayyen” ya‘nî vasf-ı hayât ile muttasıf olduğu zamândan 

sonra idüğü ma‘lûmdur. Binaenaleyh işbu zarûrette vakt-i vasıfta olmak 

şartının fıkdânından için meşrûta-i âmme-i mu‘tebereden gayr-ı ma‘dûd-

dur. Bu cihetle kavmin ihmâl etmiş olduğu işbu iştırât-ı vaktin ta‘rîfte 

lüzûm-i vücûdu tahakkuk eder.

Kâle Rahimehullâh 

ورة כ    ا ور  و ا وإن   א  أو  أ

[Ya da nisbet, vasfın vaktinde zorunludur anlamındadır. Vasfın zorunlulukta 

bir etkisi olmasa da böyledir.] 

Veyâhûd meşrûta-i âmmeyi ta‘rîfte “mâ dâme vasfu’l-mevzû‘” nisbetin 

zarûretiyle hükmden murâd her ne kadar zarûret-i nisbette vasfın medha-

li olmasa da mevzû‘un vasf ile vakt-i ittisâfında nisbetin zarûrîyye olması 

ma‘nâsına olup işte ma‘nâ-yı sânî budur. Hâsılı bu ma‘nâca meşrûta-i âm-

me bir kaziyyedir ki tahakkuk-ı zarûret-i nisbette vasf-ı mevzû‘un medhali 

olup olmamasından e‘amm olarak mevzû‘un vasf-ı ünvânı ile vakt-i ittisâ-

fında nisbetin zarûretiyle hükm olunur. (א ً
ِ א َداَم َכא َ وَرِة  ُ َّ א ِ اٌن  َ َ َ  ٍ ِ ُّ َכא  ( ُכ

[Misâl; yazı yazdığı sürece bütün yazı yazanlar zorunlu olarak canlıdır.] Bu 

misâl işbu ma‘nâ-yı sânî üzere meşrûta-i âmmedir. Şöyle ki; efrâd-ı kâtib 

için vasf-ı kitâbetle cemî‘ evkât ittisâfında hayevâniyyetin nisbeti zarûrî olup 

lâkin bu zarûrette vasf-ı kitâbetin medhali olmadığı ve kâtib olan Zeyd ister 

vasf-ı kitâbetle muttasıf olsun ve ister olmasın [74] zât-ı kâtib için hayevâ-
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niyyet zarûrî idüğü ma‘lûmdur. Ve ma‘nâ-yı evvelde vasfın medhali meʼhûz 

olmasıyla bu misâl ma‘nâ-yı mezkûr üzere meşrûta-i âmme olamaz.

Kâle Rahimehullâh 

ان  א כאن ا א  אن  ، و א אن   ا אر ؛ إذ  م  و  ا 
. ات  و א  ور ورة  ي    ا ا

[İki ma‘nâ arasında bir cihetle umûm ve husûs vardır. Çünkü bu iki misâlde 

farklılaşırlar. Zorunlulukta etkisi olan ünvânın, ünvânın vaktinde zât için zorunlu 

olduğu yerde ikisi de doğru olur.] 

İmdi meşrûta-i âmme için zikr olunan işbu ma‘neyeyn beyninde umûm 

ve husûs min-vech olup bir mâddede tasadduk ve iki mâddede tefâruk 

ederler. Çünkü ma‘nâ-yı evvel üzere meşrûta-i âmmede mahmûlün mev-

zû‘ için zarûret-i nisbetinde vasf-ı mevzû‘un medhali meşrût olup fakat 

vakt-i vasıfda mevzû‘ için sübûtu zarûrî olup olmamasından e‘ammdır. Ve 

ma‘nâ-yı sânî üzere bi’laks mahmûlün zarûret-i nisbetinde vasfın medhali 

olup olmamasından e‘amm olup fakat vakt-i vasıfta zarûret-i nisbet şarttır. 

Bu cihetle beynlerinde umûm min-vech tahakkuk eder. Zîrâ mürûr eden 

misâleynde iftirâk ederek el-evvelü li’l-evveli ve’s-sânî li’s-sânî mâ sadakı 

olur. Şöyle ki; ( א ا ك  כא   Bütün yazı yazanlar parmaklarını] (כ 

hareket ettirirler.] misâli üzere ma‘nâ-yı evvel sâdık olarak hareke-i esâbi‘de 

vasf-ı kitâbet zî medhal olmasıyla zât-ı kâtib için vasf-ı kitâbetle ittisâfı 

şartıyla nisbet-i taharruk zarûrîdir. Ve ma‘nâ-yı sânî gayr-ı sâdıktır. Zîrâ 

zât-ı kâtib için sübût-i taharrük-i esâbi‘ hiç bir vakitte zarûrî olamaz. Çün-

kü taharrükün şart-ı tahakkuk-ı zarûreti olan kitâbet hiç bir vakitte zât-ı 

kâtib için aslâ zarûrî değildir ki hattâ bununla meşrûta olan hareke-i esa-

bi‘ zarûrî olsun. Zîrâ kitâbet ef‘âl-i ihtiyâriyyeden olup ef‘al-i ihtiyâriyye-

nin ise zâta nisbeti zarûrîyye olamayacağı ma‘lûmdur. Ve misâl-i sânî olan 

ورة) א ان  -ka [.Bütün yazı yazanlar zorunlu olarak canlıdırlar] (כ כא 

ziyyesinde zât-ı kâtib için vakt-i kitâbette hayevâniyyetin nisbeti zarûrî ol-

masıyla ma‘nâ-yı sânî sâdıktır. Lâkin zât-ı kâtib ister vasf-ı kitâbetle mutta-

sıf olsun ve ister olmasın hayevâniyyetin sübûtu zarûrî olarak bu zarûrette 

kitâbetin medhali olmadığına ve ma‘nâ-yı evvelde vasfın zarûrette medhali 

bulunması mu‘teber olduğuna binaʼen misâl-i mezkûr üzere işbu ma‘nâ-yı 

evvel gayr-ı sâdıktır.
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Ve ünvân-ı mevzû‘un zarûret-i nisbetinde medhali bulunmasıyla 

berâber vakt-i ittisâfta zât için zarûrî olduğu mâddede ma‘neyeynden ikisi 

de sâdık olur. Zîrâ ma‘nâ-yı evvelin muktezî olduğu zarûret-i nisbette me-

dhaliyyet vasf-ı mevcûd olacağı gibi vakt-i vasıfta zât için şart-ı zarûret-i 

nisbet olan ünvânın tahakkuk-ı zarûretiyle ma‘nâ-yı sânînin muktezî oldu-

ğu işbu vakt-i vasıfta zât için zarûret-i nisbet dahi mevcûd olarak ma‘ne-

yeyni istî‘âb etmiş olur. (  ٌ َ ْ ُ  ٍ ِ َ ْ ُ  ُّ َوُכ اٌن،  َ َ َ אٍن  َ ْ ِإ  ُّ ُכ  ) [Misâl; 

bütün insânlar canlıdır. Bütün tutulan Aylar karanlıktır.] Misâl-i evvelde 

ünvân-ı mevzû‘ olan vasf-ı insâniyyetin [75] efrâd-ı insân için zarûret-i 

sübût-i hayevâniyyette medhali ma‘lûm olarak efrâdın hayevân olması 

insâniyyetle ittisâfı cihetinden olmasıyla ma‘nâ-yı evvel üzere meşrûta-i 

âmme olduğu misüllü insâniyyet ve bunun îcâb eylediği hayevâniyyet-i 

insânın zâtiyâtından olarak efrâd-ı insân için insân olduğu vaktin cemî‘i-

sinde hayevâniyyetin sübût ve nisbeti zarûrî olmasıyla ma‘nâ-yı sânî üzere 

de zarûrîdir. Misâl-i sânîde dahi menşe-i izlâm inhisâf olarak158 kamer için 

vakt-i inhisâfta ünvân-ı mevzû‘ zî medhal bulunmasıyla ma‘nâ-yı evvel sâ-

dık olduğu gibi vakt-i haylûlet-i arzda kavl-i hükemâ üzere inhisâf ve izlâm 

zarûrî olmasıyla ma‘nâ-yı sânî dahi sâdık olarak bu misâl dahi iki ma‘nâ 

üzere meşrûta-i âmme olmuş olur.

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle zâtiyyât ile levâzım-ı zâtiyyât ve 

levâzım-ı  vücûd-i hâricî ve zihniyyâttan cümlesi için zarûret-i nisbette 

medhal olup ve vakt-i vasfda zarûret olan şeylerdir. Bu hâlde bunlardan 

hangisi meşrûta-i âmmede ünvân-ı mevzû‘ olsa her iki ma‘nâ tahakkuk 

eder. Ve bâkî kalan  araz-ı müfârık olup bu da iki kısım olarak bir kısmı 

vakt-i vasfda mevzû‘ için zarûrî olandır. Nitekim zât-ı mevzû‘un ef‘âl-i ih-

tiyâriyyesinden olmayan araz-ı müfârıklar böyledir. Ve kısm-ı sânî vakt-i 

vasfda zarûrî olmayandır. Nitekim mevzû‘un ef‘âl-i ihtiyârîyyesinden oldu-

ğu sûrette böyledir. İmdi, ünvân-ı mevzû‘ kısm-ı evvelden olup ve kendisi 

için zarûret-i nisbette medhal olursa bu kaziyyede ma‘neyeynden ikisi de 

sâdık olur. Nitekim ( ٌ َ ْ ُ  ٍ ِ َ ْ ُ  ُّ  [.Tutulan bütün Aylar karanlıktır] (ُכ

misâlinde izlâm-i münhasif bu kabîlden olarak zât-ı münhasif ya‘nî kamer 

için inhisâf  araz-ı müfârık olup vakt-i inhisâfta zarûrî ve izlâmın zarûreti 

nisbetinde zî medhaldir. Nitekim beyân olunur. Ve ünvân kısm-ı sânîden 

olduğu mahalde eğer zarûret-i nisbette medhali bulunursa ma‘nâ-yı evvel 

158 Sehv ve savâb cetvelinde “olarak” olarak düzeltilmiştir.
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sâdık olup lâkin vakt-i vasfta sübûtu zarûrî olmamasıyla ma‘nâ-yı sanî sâ-

dık olmaz. Meselâ ( א ك ا -Bütün yazı yazanlar parmakla] (כ כא 

rını hareket ettirirler.] bu kısımdandır. Zîrâ kitâbetin taharruk-i esâbi‘de 

medhali olarak ma‘nâ-yı evvel sâdıkdır. Lâkin ma‘nâ-yı sânî sâdık olamaz. 

Zîrâ vakt-i kitâbette gerek kitâbet ve gerek buna tâbi‘ olan hareke zarûrî 

olmayıp kitâbet ef‘âl-i ihtiyâriyyeden ve zât-ı kâtib her bir zamânda fi‘il 

ve terkinde muhtâr idüğü vâzıhadandır. Ve eğer vasfın zarûrette medha-

li olmazsa ma‘nâ-yı evvel sâdık olmayıp fakat vakt-i vasfda nisbet zarûrî 

olmasıyla ma‘nâ-yı sânî sâdık olur. Meselâ (ورة א ان   Bütün] (כ כא 

yazı yazanlar zorunlu olarak canlıdır.] bu kabîldendir. Zîrâ zât-ı kâtib için 

sübût-i hayevâniyyetin zarûretinde kitâbetin medhali olmayıp lâkin vakt-i 

kitâbette ve cemî‘ evkâtta zarûrîdir.159 [76] ( ٌ ْ ُ  ٍ ِ َ ْ ُ  ُّ -Bütün tutu] (َوُכ

lan Aylar karanlıktır.] Misâlini îzâhta demiştir ki kamer ile şems beyninde 

arzın haylûleti olan vakt-i mu‘ayyende kamerin münhasif ve muzlim olma-

sının zarûretiyle kavl-i hükemânın ef‘âl-i ilâhiyye mûceb olduğunu zu‘mla-

rına mebnîdir. Ve ammâ mütekellimînin cenâb-ı hallâk-ı âlem cemî‘ ef‘âl-i 

Samedâniyyesinde muhtâr ve (אر אء و א   ) [Allah, dilediği işi seçer ve 

yapar.] olduğu mezheb-i hak üzere inhisâf ve izlâmdan hiç birisinde zarû-

ret mevcûd olmayıp vakt-i haylûlet-i arzda, kamerde halk-ı izâʼe ve hay-

lûleti izâle caʼizdir. Nitekim ibâdın ef‘âl-i ihtiyâriyyesinden olan kitâbet 

böyle olup zamân-ı kitâbetten her bir ânda küllen veya cüzʼen terki müm-

kündür. İşte bu tahkîkât ile ba‘zıların “zarûret fî-vakti’l-vasf zarûret bi-şar-

tı’l-vasftan mutlakan e‘ammdır” deyü zehâbları mündefi‘ olup ma‘neyeyn 

beyninde umûm ve husûs min-vech olduğu tahakkuk eder.

Bu bâbta Seyyid Şerîf ’in  Hâşiye-i  Sugrâ’da olan tahkîkâtı şu vechledir 

ki meşrûta-i âmme bi-şartı’l-vasf i‘tibâr olunduğu hînde mahmûlün îcâben 

veya selben mevzû‘ için zarûret-i nisbeti vasfıyla birlikte meʼhûze olan zât-ı 

mevzû‘a kıyâs iledir. Bu sûrette zarûret ancak zât ve vasfın mecmû‘una 

kıyâs ile olmuş olur. Ve mâ dâme’l-vasf i‘tibâr olunduğu hînde vasf i‘ti-

bâr-ı zarûretin zarfı olmak üzere olup yoksa zarûret kendine nisbet olu-

nan şeyʼe ya‘nî zât-ı mevzû‘a cüzʼ olarak mu‘teber olmaz. Ve eğer böyle 

olmak lâzım gelse vasf bir kere zarûret kendine nisbet olunan şey’ için 

cüzʼ ve bir kerede zarûret için zarf olarak iki def‘a i‘tibâr edilmiş olmasını 

mûcib olup bu hâlde ma‘nâ vasf ile berâber zât-ı mevzû‘un mecmû‘u için 

159 Sehv ve savâb cetvelinde “zarûrîdir” olarak düzeltilmiştir.
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muhmûlün nisbeti cemî‘ evkât-ı vasfta zarûrîdir demek olup halbuki bu 

sûrette i‘tibâr-ı zarfiyyet bir fâʼideyi müfîd olmaz. Bu cihetle meşrûta mâ 

dâme’l-vasf i‘tibâr olunduğu hînde mahmûlün zarûret-i nisbeti yalnız zât-ı 

mevzû‘a kıyâs ile olduğu ta‘ayyün eder. Bu takdîrde eğer kendisi için nis-

betin zarûretinde medhal olan vasf  zât-ı mevzû‘ için hâl-i sübûtunda zarûrî 

olmazsa meselâ vasf-ı kitâbet gibi bu sûrette meşrûta bi-şartı’l-vasf sâdık 

olup ma-dâme’l-vasf sâdık olmaz. Ve eğer vasf-ı mezkûr vakt-i sübûtun-

da mevzû‘ için zarûrî olursa iki ma‘nâ ile de meşrûta sâdıka olur. Meselâ

א) א دام  ورة  א  ٌ ْ ُ   ٍ ِ َ ْ ُ  ُّ  Ay tutulması devam ettiği sürece]  (ُכ

bütün tutulan Aylar zorunlu olarak karanlıktır.] kavlinden ister “bi-şartı 

kevnihî münhasifen” ma‘nâsı murâd olunsun ve ister işbu iştırâtı i‘tibâr 

etmeyerek “mâ dâme münhasifen” ma‘nâsı kasd edilsin arzın vakt-i hay-

lûletinde kamer için inhisâf zarûrî olmasına mebnî iki ma‘nâ ile sâdıktır. 

Zîrâ kamer ile vasf-ı inhisâfın mecmû‘una nisbet izlâm-ı zarûrî olup [77] 

kezâlik vakt-i inhisâfta zât-ı kamere nisbeti zarûrî olarak ma‘neyeyn tahak-

kuk eder. Zîrâ zu‘m-ı hükemâ üzere işbu vakt-i mu‘ayyende160 kamerin 

bilâ-inhisâf vücûdu müstehîldir. İmdi zât-ı kamer zâtıyla vasf-ı inhisâftan 

mecmû‘unu müstelzim olup ve bu mecmû‘ izlâmı müstelzimdir. Ve müs-

telzemi müstelzem-i müstelzim olmasıyla zât-ı kamer vakt-i mu‘ayyen-i 

haylûlette izlâmı müstelzim olmuş olur. İşte bu tahkîk ile zâhir olur ki 

meşrûtanın ma‘neyeyni beyninde olan nisbet ancak umûm min-vech olup 

ve bu kelâm muhakkak olarak çok kimseler bunda hatâ ederek ma‘neyeyn 

beyninde nisbet umûm-ı mutlakdır, zîrâ mâ dâme’l-vasf bi-şartı’l-vasftan 

mutlakan e‘ammdır deyü zu‘m etmişlerdir.

[Sâlis Vaktiyye-i Mutlakadır]

Kâle Rahimehullâh 

ع   אت ا אכ   أو א  و   ا ور أو 
[Nisbetin; hükmedenin, konunun vakitleri arasından tayin ettiği bir vakitte 

zorunlu olduğuna hükmedilirse vaktiyye-i mutlaka olarak isimlendirilir.] 

Ve eğer kaziyye-i müveccehede hükm eden kimsenin evkât-ı mevzû‘dan 

ta‘yîn eylediği vakt-i mu‘ayyende nisbet-i tâmmenin zarûretiyle hükm olu-

nursa bu kaziyye vaktiyye-i mutlaka tesmiye olunur. İmdi vaktiyye-i mut-

160 Sehv ve savâb cetvelinde “işbu vakt-i mu‘ayyende” olarak düzeltilmiştir.
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laka bir kaziyyedir ki kendide evkât-ı mevzû‘dan hâkimin ta‘yîn eylediği 

vakitte mevzû‘ için sübût-i mahmûlün zarûret-i vukû‘ veya lâ-vukû‘uyla 

hükm olunur. El-hâsıl vaktiyye-i mutlaka mevzû‘un evkât-ı vücûd veya 

ademinden vakt-i mu‘ayyende mevzû‘dan nisbetin imtinâ‘-ı infikâki olup 

bu da vakt-i vasf olup olmamasından e‘ammdır. Ve vakt-i mu‘ayyenden 

murâd zât-ı mevzû‘un evkât-ı vücûd veya ademinden kaziyyede hâkim 

olan kimsenin ta‘yîn eylediği vakittir. Bu da haylûlet-i arz gibi bir hâdiseye 

veyâhûd (אف ورة و ا א -Ay tutulduğu vakitte bü] (כ   

tün tutulan Aylar zorunlu olarak karanlık olur.] gibi vasf-ı gayr-ı dâʼime 

izafesi tarîkıyla olur.

[Râbi‘ Münteşire-i Mutlakadır]

Kâle Rahimehullâh 

ة  א    א   وإن כאم  א  أو  و 
[Kendi nefsinde belli olsa da tayin edilmemiş bir vakitte zorunlu olduğuna 

hükmedilirse münteşire-i mutlaka olarak isimlendirilir.] 

Ve eğer evkât-ı mevzû‘dan hâkimin ta‘ayyün etmediği bir vakitte nis-

betin zarûretiyle hükm olunursa her ne kadar nefsü’l-emrde vakt-i mezkûr 

müte‘ayyen olsa da mâni‘ olmayarak bu kaziyyeye münteşire-i mutlaka 

tesmiye olunur. İmdi münteşire-i mutlaka bir kaziyyedir ki kendide evkât 

zât-ı mevzû‘dan fî-nefsi’l-emr müte‘ayyen olsa dahi bu ciheti manzûr ol-

mayarak hâkimin ta‘yîn etmediği “vaktin mâ”da mahmûlün mevzû‘ için 

zarûret-i nisbetiyle hükm olunur. Hâsılı intişâr-ı mutlak zâtın evkât-ı 

vücûd veya ademinden vakt-i gayr-ı mu‘ayyende nisbetin mevzû‘dan im-

tinâ‘-ı infikakı olup vakt-i gayr-ı mu‘ayyenden murâd hâkimin kaziyyede 

evkât-ı zât beyninden ta‘yîn ve temyîz etmediği vakittir. Ve adem-i ta‘yînin 

yâ (א ورة  و  א ان   -Bütün canlılar, herhangi bir vakit] (כ 

te, zorunlu olarak nefes alandır.] emsâli indinde adem-i ta‘ayyününden 

veyâhûd (א ورة  و  א  Bütün tutulan Aylar, herhangi bir] (כ   

vakitte, zorunlu olarak karanlıktır.] gibi indinde müte‘ayyen ise de kaziyye-

de ta‘yîn etmemesinden nâşî olur. Zîrâ eğer münteşirede meʼhûz olan vak-

tin fî-nefsihî adem-i ta‘yîni i‘tibâr edilse efrâdından hiç bir ferd üzere [78] 

sâdıka olmamasını iktizâ eder. Çünkü her bir vakit mevcûdün fî-nefsihî 

müte‘ayyenedir. Ve kezâlik münteşirede meʼhûz olan vaktin hâkim olan 

kimse indinde mu‘ayyen olmaması meşrût olsa mevâdd-ı vaktiyyeye sâdık 
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olmayarak münteşire ile vaktiyye beyninde tebâyün-i küllî olurdu. Bu ise 

bâtıldır. Nitekim Risâle-i İmkân’da beyân etmiştir.  כ   أو ) 
( א א  أو ورة و ا أو  و  א   [Misâl; Dünya, Güneş ile Ay 

arasına girdiği vakit veya herhangi bir vakitte, zorunlu olarak bütün Aylar 

tutulur veya aydın değildir.] Meselâ (ورة א  Bütün Aylar] (כ   

zorunlu olarak tutulur.] veyâhûd ( ا و  ورة  א ء   (כ   
[Dünya, Ay ile Güneş arasında girdiği zamân bütün Aylar zorunlu olarak 

aydın değillerdir.] kaziyyelerinde şems ile kamer beyninde haylûlet-i arz 

vâki‘ olduğu vakt-i mu‘ayyende evvelde husûfun îcâben ve sânîde izâʼenin 

selben kamer için zarûret-i nisbetiyle hükm olunup vakti ta‘yîn edilmiş 

olduğundan evvel mûcibe ve sanî sâlibe olarak vaktiyye-i mutlakadır. Ve 

( ورة  veyâhûd [.Bütün Aylar tutulurlar] (כ   א ء   ) 
( אت ا א  أو  Dünya, Güneş ile Ay arasına girdiği vakitten herhangi] و 

bir vakit zorunlu olarak Ay aydın değildir.] kaziyyelerinde husûf veyâhûd 

izâʼenin kamer için zarûret-i nisbetiyle hükm olunup ve vakt ta‘yîn olun-

mayarak evkât-ı kamerden bir vakitte olmak üzere hükm edilmiş oldu-

ğundan evvel mûcibe sânî sâlibe olarak münteşire-i mutlakadır. Ma‘a hâzâ 

sübût-i husûf ve intifâ-ı izâʼe vakti, vakt-i haylûlet-i arz idüğü ma‘lûmdur.

[Hâmis Dâ’ime-i Mutlakadır]

Kâle Rahimehullâh 

ور אل ا ، כ ائ  ات  א دام ا א  وا أو 
[ Zât devâm ettiği müddetçe nisbetin devâmına hükmedilirse dâʼime-i mutla-

ka olarak isimlendirilir. Zarûrîyyenin misâli gibi.] 

Hafî olmasın ki mutlakan devâm adem-i infikâktan ibâret olup bu da 

zarûret gibi bir kaç kısımdır ki evvel ezelî olup bu da mevzû‘dan ezelen ve 

ebeden adem-i infikâkidir. sânî devâm-ı zâtîdir ki mevzû‘un cemî‘ evkât-ı 

vücûd veya ademinde adem-i infikâkidir. Sâlis cemî‘ evkât-ı vasfta adem-i 

infikâkidir. Ve vakt-i mu‘ayyende adem-i infikâktan ibâret olan devâm-ı 

vaktîyi i‘tibâr etmemişlerdir. Ve ammâ “vaktin mâ”da devâm için bir ma‘nâ 

olmayıp vakt-i ıtlâk-ı âmmda böyledir. İşte bu kelâm hadîs-i icmâlî olup 

imdi eğer nisbet-i tâmmenin mâ dâme’z-zât devâmıyla hükm olunursa bu 

kaziyye dâʼime-i mutlaka tesmiye olunur. Ya‘nî dâʼime-i mutlaka bir ka-

ziyye-i hamliyyedir ki kendisinde zât-ı mevzû‘un cemî‘ evkât-ı vücûd veya 

ademinde mahmûlün  zât-ı mevzû‘ için vukû‘ veyâ lâ-vukû‘-ı sübûtuyla 
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hükm olunur. Ve misâli zarûrîyyede mürûr eden misâl gibi olarak mûci-

besinde (دا א دام  ان  אن   Varlıkları devam ettiği sürece bütün] (כ إ

insânlar canlıdır.] denilip efrâd-ı insân mevcûd oldukça zât-ı insân için 

hayevâniyyetin devâm-ı vukû‘-ı sübûtuyla hükm olunur. Ve sâlibesinde 

دا) دام  א  س  אن   إ  Varlıkları devam ettiği sürece bütün] (כ 

insânlar at değildir.] denilip mâ dâme’l-vücûd insân için feresiyyetin lâ-

vukû‘-ı sübûtuyla hükm olunur. Kezâlik אرج ت   ا א ء  ا  ) 
אرج) ا א   و دام  א   [Bir şeyin hariçte yokluğu devam ettiği müddetçe 

muhâlâttan herhangi bir şey’ hariçte görülmez.] denilip hâricde  ma‘dûm 

oldukça hâricde muhâlât için basarın lâ-vukû‘-ı sübûtuyla hükm olunur.

[Sâdis Örfiyye-i Âmmedir]

Kâle Rahimehullâh 

و אل ا ، כ א אدام ا   أو 
[Vasıf devâm ettiği müddetçe nisbetin devâmlılığına hükmedilirse örfiyye-i 

âmme ismini alır. Meşrûtanın misâli gibi.] 

Veyâhûd ma dâme’l- [79] vasf nisbetin devâmıyla hükm olunursa ör-

fiyye-i âmme tesmiye kılınır. İmdi örfiyye-i âmme bir kaziyyedir ki ken-

disinde mevzû‘un vasf-ı ünvânı ile cemî‘ evkât-ı ittisâfında mahmûlün 

 zât-ı mevzû‘ için vukû‘ veyâ lâ-vukû‘-ı sübûtuyla hükm olunur. Misâ-

li meselâ meşrûtanın nazîri olarak mûcibesinde א ا ك  כא   (כ 
א) כא دام  א   [Yazı yazdığı sürece bütün yazı yazanların parmakları hareket 

eder.] denilip kitâbetle muttasıf olduğu evkâtın cemî‘isinde zât-ı kâtib 

için taharrük-i esâbi‘in devâm-ı nisbetiyle hükm olunur. Ve sâlibesinde 

א) א دام כא א  אכ ا כא  ء  ا  ) [Yazı yazdığı sürece yazı yazanların 

parmakları hiçbir şekilde durağan değildir.] denilip kitâbetle muttasıf ol-

duğu cemî‘ evkâtında sükûn-ı esâbi‘in intifâsıyla hükm olunur.

 Hâşiye-i  Sugrâ’da mübeyyen olduğu vechle meşrûtada zikri mürûr eden 

ma‘neyeyne kıyâsen örfiyye-i âmmede dahi iki ma‘nâ i‘tibâr edilmemesi şu 

cihettendir ki mahmûl  zât-ı mevzû‘ ile vasfın mecmû‘u için dâʼim oldu-

ğu hînde zamân-ı vasfda zât için dâʼim olmuş olur. Zîrâ ma‘nâ-yı devâm 

mahmûlün istimrâr ve adem-i infikâkidir. Bu ise mecmû‘a161 kıyâs ile de 

hâsıl olur. Ve zamân-ı vasfda zâta kıyâs ile de hâsıl olur. Bu da ister misâl-i 

161 Sehv ve savâb cetvelinde “mecmû‘a” olarak düzeltilmiştir.
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taharrük-i esâbi‘de olduğu gibi devâm-ı mahmûlde vasf için medhal olsun 

ve ister (ان  .gibi medhal olmasın [.Bütün yazı yazanlar canlıdır] (כ כא 

Beynlerinde fark yoktur. Lâkin zarûret böyle değildir.

[Sâbi‘ Mutlaka-i Âmmedir]

Kâle Rahimehullâh 

א ة   ز و  ا، أو  أ ا א إ ا أز وأ و א   أو 
[Eğer nisbetin, ezelî, ebedî veya bir seferliğine olsa bile üç zamanın birinde 

fi‘liyyetine -ya‘nî bi’l-fi‘l olma durumuna- hükmedilirse; mutlaka-i âmme ismini 

alır.] 

Ma‘lûm ola ki fi‘l kuvveye mukâbil olarak bir şeyʼin husûl-i şânından 

olup da hâsıl değil ise bi’l-kuvvedir ve hâsıl ise bi’l-fi‘dir. Meselâ ümmî olan 

şahs bi’l-kuvve kâtibdir. Zîrâ her bir insân kâbil-i sanʼat-ı kitâbettir. Ve 

tahsîl-i kitâbetten sonra bi’l-fi‘l kâtib olur. İmdi buyurur ki;

Veyâhûd kaziyye-i müveccehede nisbetin fi‘liyyetiyle hükm olunursa 

mutlaka-i âmme tesmiye olunur. Ve nisbetin fi‘liyyetiyle murâd kuvveden 

fi‘le hurûcu olup ezelen ve ebeden veyâhûd ehad-i ezminede velev bir defʼa 

olsun tahakkukundan e‘ammdır. Hâsılı müveccehât-ı basîta-i semâniyye-

nin yedincisi olan mutlaka-i âmme bir kaziyyedir ki kendisinde ezelen ve 

ebeden veyâhûd ehad-i ezminede162 velev merreten mahmûlün mevzû‘a 

bi’l-fi‘l vukû‘ veyâ lâ-vukû‘-ı sübûtuyla hükm olunur.  ٌ ِّ َ َ ُ اٍن  َ َ َ  ُّ ( ُכ

( ِ ْ ِ א ِ  [Misâl; bütün canlılar, bi’l-fiil nefes alandır.] Bu kaziyye  mûcibe-i 

mutlaka-i âmme olup her bir hayevânın bi’l-fi‘l müteneffis olmasıyla hükm 

olunmuştur. Selben ( א ان   ء  ا  ) [Canlılardan hiçbir şey’ 

bi’l-fi‘l nefes alan değildir.] denilmekte sâkdır [sâdıktır.]. Zîrâ her bir ha-

yevân evkât-ı vücûdundan ba‘zısında bi’l-fi‘l müteneffis ve ba‘zısında bi’l-

fi‘l gayr-ı müteneffis olduğu gayr-ı hafîdir.

Musannif Hâşiye’de ezelen ve ebeden kaydını izâhta demiştir ki 

bu kayd zamânı olmayan hükmlerin [80] cihetine işârettir. Meselâ 

( א א  א  وا  א  א    Allah’ı Te‘âlâ bi’l-fi‘l canlıdır ve] (ا 

Allah’ı Te‘âlâ bi’l-fi‘l bilendir.] kavillerimiz bu kabîlden olup hayy ve ilm 

sıfât-ı kadîmelerinin bi’l-fi‘l ezelen ve ebeden cenâb-ı bârî için sübûtuyla 

hükm olup bunda zamân için alâka yoktur. ( ز ا أ  -Zamanlar] (و 

162 Sehv ve savâb cetvelinde “ehad-i ezmine” olarak düzeltilmiştir.
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dan birinde.] kaydı zamânda hâdise olan ahkâm-ı zamâniyyenin cihetine 

işâret olup ( אئ ) veyâhûd [.Zeyd ayaktadır] (ز  א א  ) [Zeyd bi’l-fi‘l 

oturandır.] bu kabîldendir. İmdi bu beyân ile ( ز  Zamanlardan] ( أ ا

birinde.] kavli ezelen ve ebeden kaydından müstağnî olmasıyla suʼâle ma-

hall kalmaz.

El-hâsıl fi‘l  nisbet-i îcâbiyye veyâhûd selbiyyenin nefsü’l-emrde tahak-

kukundan ibâret olup ister zamâniyyât-ı hâdisede olduğu gibi ehad-i ezmi-

nede olsun ve ister zamândan müte‘âlî olsun bu iki sûretten e‘ammdır. İmdi 

hakîkat-i fi‘l nisbetin ademden tahakkuk-ı nefsü’l-emrîye hurûcu olup bu 

ise zamâniyyâtta ancak zamân-ı hurûcunda olabilip ne kable’l-hurûc ve ne 

de ba‘de’l-hurûc fi‘l olabilir. Ve illâ tıflın kâtib olması bi’l-fi‘l olup bi’l-kuv-

ve olmaması lâzım gelir. Ve “mâ”dan münkalip olan hevânın bi’l-fi‘l “mâ” 

olmasını iktizâ eder. Bu ise bâtıldır. Ve illâ fi‘l ile kuvve beyninde tebâyün-i 

küllî olmamasını müʼeddî olup bu ise indlerinde bâtıldır. Ve beyânı karî-

ben mürûr ettiği vechle zu‘m-ı müteʼahhirîn üzere Şeyh’in akd-i hamlde 

i‘tibâr eylediği bu fi‘ldir. Ve Şeyh’in kaziyye-i hakîkiyyede olan mevzû‘dan 

murâd mâzîde veyâhûd hâl veyâ istikbâlde üzerine ünvân-ı sâdık olan 

şey’dir deyü kavlinden maksûd zamâniyyâtta zamân-ı fi‘liyyeti ta‘mîm olup 

yoksa mefhûm-i fi‘lde ehad-i ezmine mu‘teber demek değildir. Ya‘nî murâ-

dı mevzû‘-ı hakîkînin fi‘liyyet-i ünvân ile ittisâfı zamân-ı hükm-i hâkimde 

veyâhûd vukû‘ veyâ lâ-vukû‘ ma‘nâsına hükmün zamânında olması vâcib 

olmayıp belki ittisâf-ı hükm üzere sâbık veyâhûd hükm ile mesbûk olması 

câʼiz olur demektir. Meselâ ( אئ  -Bütün uykuda olanlar uyanır] (כ 

lar.] kavlinde mahkûmün-bih olan istîkâz ünvânda sâbit olan nevm üzere 

sâbık veyâhûd mesbûk olması câʼiz olarak ma‘nâ ehad-i ezminede nevmi 

fi‘le hurûc eden her bir kimse ehad-i ezminede istîkâzı fi‘le hurûc eden 

kimsedir demek olup yoksa bi’l-fi‘l hâl-i nevminde müsteykızdır veyâhûd 

hâl-i istîkâzında bi’l-fi‘l nâʼimdir demek değildir.

Ve bu kaziyyeye mutlaka tesmiyesi zîrâ asılda mutlaka cihâttan bir ci-

hetle mukayyede olmayandır. Bu ise fi‘liyyât ve mümkinâta âmm olur. Lâ-

kin örfen ve lügaten kaziyyeden nisbetin fi‘liyye olduğu mefhûm olmasıyla 

mutlaka fi‘liyyeye tahsîs olunarak mümkinât hurûc etmiştir. İmdi mutlaka 

ma‘nâ-yı aslîsiyle müveccehâttan olmadığı zâhir olarak ve ammâ bu ma‘nâ 

ile müveccehedir. Zîrâ fi‘liyyet nefs-i nisbette keyfiyyet-i zâʼide olup nefs-i 

nisbet bi’l-fi‘l veyâhûd bi’l-imkân olmaktan e‘ammdır. Nitekim Allâme-i 
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 Teftâzânî  Tehzîb Hâşiyesi’nde beyân [81] etmiştir. Ve âmme ıtlâkı vücûdiy-

ye-i lâ-zarûrîyye ve lâ-dâʼimeden e‘amm olduğundan içindir.

[Sâmin Mümkine-i Âmmedir]

Kâle Rahimehullâh

א כ  א  א  א ا א ا   ورة ا א   ا כא أو 
[Eğer mümkinliğine -ya‘nî zâtî zorunluluğun muhâlif taraflarından olumsuz-

lanmasına- hükmedilirse; mümkine-i âmme ismini alır.] 

Ve eğer müveccehede nisbetin imkânıyla ya‘nî nisbetin cânib-i muhâ-

lifinden zarûret-i zâtiyyenin selbiyle hükm olunursa kaziyye mümkine-i 

âmme tesmiye olunur. Hâsılı âhir-i besâit mümkine-i âmme olup bu da 

bir kaziyyedir ki kendide hükm nisbetin imkânıyla ya‘nî nisbetin cânib-i 

muhâlifinden mâ dâme vücûdü’l-mevzû‘ selb zarûretiyle olur. Şöyle ki; 

eğer kaziyyede hükm îcâb ile olursa mefhûm-i imkân zarûret-i selbi selb 

olur. Zîrâ îcâbın cânib-i muhâlifi selbdir. Ve eğer kaziyyede hükm selb ile 

olursa mefhûm-i imkân zarûret-i îcâbı selb olur. Zîrâ selbin cânib-i muhâ-

lifi îcâbtır ( אّمِ َ ْ ا َכאِن  ْ ِ ْ א ِ  ٌ ِ َכא אٍن  َ ْ ِإ  ُّ ُכ  ) [Misâl; bütün insânlar, genel 

imkan ile yazı yazandır.] İşte bu kaziyye mümkine-i âmme olup ma‘nâsı 

her bir insândan selb-i kitâbet ya‘nî her bir insânın kâtib olmaması zarûrî 

değildir demek olur.

Beyân-ı Seyyid Allâme üzere imkân-ı âmm ba‘zen zikr olunduğu vechle 

hükm için olan cânib-i muhâliften selb-i zarûret-i zâtiyye ile tefsîr olunup 

ve ba‘zen cânib-i muvâfıktan imtinâ‘-ı zâtînin selbiyle müfesser olur. İmdi 

imkân-ı îcâbın ma‘nâsı îcâbın adem-i imtinâ‘ı ve selbin adem-i zarûreti-

dir. Kezâlik imkân-ı selbin ma‘nâsı selbin adem-i imtinâ‘ıyla îcâbın adem-i 

zarûretidir. Bu cihetle mütesâvî oldukları gayr-ı hafîdir. El-hâsıl imkân-ı 

âmm ehad-i tarafeynden zarûret-i mutlaka ya‘nî zâtiyyeyi selbdir. Ve ehad-i 

tarafeynden murâd taraf-ı vücûd ve ademden birisi olup bu da kaziyye-

de olan hükmün taraf-ı muhâlifidir. Ve ba‘zen imkân-ı âmm bu ma‘nâya 

lâzım gelen ibâre ile tefsîr olunup taraf-ı muvâfıktan selb-i imtina‘dır de-

nilir. İmdi eğer hükm îcâb ile olursa imkân ma‘nâ-yı evvel üzere zarûret-i 

selbi selb ve tefsîr-i sânî üzere imtina‘-ı îcâbı selb olur. Ve eğer hükm selb 

olursa müfâd-ı imkân zarûret-i icâbı selb olur. Ve eğer hükm selb olursa 

müfâd-ı imkân zarûret-i îcâbı selb veyâhûd imtina‘-ı selbi selb olur. Meselâ

אم) כאن ا א אرة  אر  -kavli [.Bütün ateşler genel imkanla ısı verendir] (כ 
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mizin ma‘nâsı tefsîr-i evvel üzere nârdan selb-i harâret-i zarûrî değildir. Ve 

tefsîr-i sânî üzere nâr için sübût-i harâret mümteni‘ değildir demek olur. 

אم) כאن ا א אرد  אر  ء  ا  ’Genel imkan olarak ateşten hiçbir şey] (و 

soğuk değildir.] kavlimizin ma‘nâsı hâr için îcâb-ı bürûdet zarûrî değildir 

veyâhûd hârdan selb-i bürûdet mümteni‘ değildir, demek olur.

Ve imkân lâ-zarûret demek olup bi’l-iştirâk dört ma‘nâya ıtlâk olunur. 

Evvel imkân-ı âmmî olarak beyân olunan imkân-ı âmmdır. sânî imkân-ı 

hâss ve sâlis imkân-ı ehass [82] ve râbi‘ imkân-ı istikbâlî olarak musannif 

zeyl bahsinde îzâh edeceği cihetle burada beyândan sarf-ı nazar kılındı.

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle bu makâmda bilinmesi iktizâ eder 

ki zikr olunan (אم ا כאن  א כא  אن  إ  Genel imkan olarak bütün] (כ 

insânlar yazı yazandır.] emsâli kazâyâda olan bi’l-imkân kaydı, eğer kayd-ı 

nisbet i‘tibâr edilirse kaziyye-i mümkinedir ve eğer kayd-ı mahmûl i‘tibâr 

olunur  kaziyye-i mutlaka olarak zarûrîyye-i mutlaka zımnında tahakkuku 

mümkün olur. Zîrâ her ne kadar insân için bi’l-fi‘l kitâbet zarûrî değilse de 

insânın kitâbeti mümkün olmak cemî‘ evkât-ı vücûdunda zarûrîdir.

[İşbu Müveccehât-ı Semâniyye Besâ’it-i Meşhûre Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

رة אئ ا א  ا ه ا و
[Bu sekiz önerme, meşhûr basîtlerdir.] 

Ve işbu îrâd olunan  kazâyâ-yı semâniyye inde’l-kavm meşhûre olan 

besâʼittir. Ve takrîr-i icmâlîsi evvel zarûrîyye-i mutlaka olup bunda hükm 

cemî‘-i evkât-ı zâtta mahmûlün mevzû‘ için zarûret-i nisbetiyle ve keyfiy-

yet-i delâlet “bi’z-zarûre mâ dâme mevcûden” lafzıyladır. Ve sânî, meşrû-

ta-i âmme olup bunda hükm alâ i‘tibâri’l-ma‘neyeyn cemî‘-i evkât vasıfta 

veyâhûd bi-şartı’l-vasf mahmûlün zarûret-i nisbetiyle ve keyfiyyete delâlet 

bi’z-zarûre163 (א כא אدام  ) [Yazı yazarlığı devam ettiği sürece.] emsâliyledir. 

Ve sâlis, vaktiyye-i mutlaka olup bunda hükm evkât-ı zâttan vakt-i mu‘ay-

yende nisbetin zarûretiyle ve keyfiyyete delâlet bi’z-zarûre vakte’l-haylûleti 

emsâli ta‘yîn-i vakt kaydıyladır. Ve râbi‘, münteşire-i mutlaka olup bunda 

hükm, vakt-i gayr-ı mu‘ayyende ve keyfiyyete delâlet bi’z-zarûre “fî-vak-

tin mâ” iledir. Hâmis, dâʼime-i mutlaka olup bunda hükm cemî‘-i evkât-ı 

163 Sehv ve savâb cetvelinde “bi’z-zarûre” olarak düzeltilmiştir.
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zâtta nisbetin devâmıyla ve keyfiyyet-i delâlet “mâ dâme mevcûden” laf-

zıyladır. Sâdis, örfiyye-i âmme olup bunda hükm mâ dâme’l-vasf nisbetin 

devâmıyla ve keyfiyyete delâlet “mâ dâme muttasıfen” lafzıyladır. Sâbi‘, 

mutlaka-i âmme olup bunda hükm nisbetin fi‘liyyetiyle ve keyfiyyete delâ-

let “bi’l-fi‘l” veyâhûd “bi’l-ıtlâk’ı’l-âmm” lafzıyladır. Sâmin, mümkine-i 

âmme olup bunda hükm nisbetin imkânıyla ve keyfiyyete delâlet “bi’l-im-

kâni’l-âmm” kaydıyladır. İmdi (دا אدام  ورة  א ان  אن  -Var ol] (כ إ

dukları müddetçe bütün insânlar zorunlu olarak canlıdır.] zarûrîyye-i mut-

laka ve (א אدام כא ورة  א א  ك ا  Yazı yazarlığı devam ettiği] (כ כא 

sürece bütün yazı yazanlar zorunlu olarak parmaklarını hareket ettirirler.] 

mâ‘nâ-yı evvel (א כא אدام  ورة  א ان  כא   Yazı yazarlığı devam] (وכ 

ettiği sürece bütün yazı yazanlar zorunlu olarak canlıdır.] ma‘nâ-yı sânî 

א) א אدام إ ورة  א ان  אن  إ  İnsânlığı devam ettiği sürece bütün] (כ 

insânlar zorunlu olarak canlıdır.] ma‘neyeyn üzere meşrûta-i âmme ve

(  Dünya Güneş ile Ay arasında girdiğinde bütün] (כ   و ا

Aylar tutulmuş olur.] vaktiyye-i mutlaka ( א א  أو  (כ    و 
[Bütün Aylar vakitlerden bir vakitte tutulurlar.] münteşire-i mutlaka ve 

دا) א دام  ان  אن  -Var oldukları müddetçe bütün insânlar can] (כ إ

lıdır.] dâʼime-i mutlaka ve (א אدام כא א  ك ا  Yazı yazarlığı] (כ כא 

devam ettiği sürece bütün yazı yazanlar parmaklarını hareket ettirirler.] 

örfiyye-i âmme ve ( א ان   -Bütün canlılar bi’l-fi‘l nefes alı] (כ 

cıdır.] mutlaka-i âmme (אم כאن ا א אن כא   Genel imkan olarak] (وכ إ

bütün insânlar yazı yazandır.] mümkine-i âmmedir.

[Besâ’it-i Mezkûre Beyninde Olan Nisbetlerin Beyânı]

Kâle Rahimehullâh 

وام אم،  ا ق ا אم،  ا כאن ا אت ا وأ ا
[Bu cihetlerin en genişi, imkân-ı âmmedir. Sonra ıtlâk-ı âmmedir. Daha sonra 

devâmdır.] 

Ve müveccehât-ı [83] basîta-i semâniyyede olan cihâtın e‘ammı im-

kân-ı âmm ve ba‘dehû ıtlâk-ı âmm ve derece-i sâlisede kusûrundan e‘am-

mı devâmdır. ammâ imkân-ı âmmın e‘amm-ı cihât-ı sâʼire olan ıtlâk-ı 

âmmdan e‘ammıyyeti zîrâ imkân-ı âmm cânib-i muhâliften selb-i zarûret 

ve ıtlâk-ı âmm fi‘liyyet-i nisbet olup ve her ne vakt îcâb bi’l-fi‘l sâdık olsa 

lâ-akall selb zarûrî olmaz. Ve zaruret-i selbi selb imkân-ı îcâbdır. Bu takdîr-



İKİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi348

de her ne vakt îcâb bi’l-fi‘l sâdık olsa îcâb bi’l-imkân sâdık olup aksi böyle 

değildir. Zîrâ îcâb mümkün olup da aslâ vâki‘ olmaması câʼizdir. Ve kezâlik 

selb bi’l-fi‘l sâdık olsa îcâb zarûrî olmaz. Zarûret-i îcâbı selb ise imkân-ı 

selb olup bu sûrette her ne vakt bi’l-fi‘l selb sâdık olsa bi’l-imkân selb sâdık 

olarak aksi böyle değildir. Zîrâ selbin mümkün-i gayr-ı vâki‘ olması câʼiz-

dir. Ve ıtlâk-ı âmm sâʼir cihâttan e‘amm olup ve e‘ammdan e‘amm-ı e‘amm 

olmasıyla mümkine-i âmmenin kusûr-ı müveccehât-ı basîtadan e‘ammıy-

yeti tahakkuk eder.

Ve ıtlâk-ı âmmın imkan-ı âmmdan mâ ‘adâ cihâttan e‘amm olması zîrâ 

ıtlâk-ı âmmda nisbet bi’l-fi‘l mahkûm olup fi‘liyyet-i nisbet ise bi-hase-

bi’z-zât ve bi-hasebi’l-vasf zarûret ve devâmı müstelzim olmamasıyla nis-

betin fi‘liyye olduğu her bir mahalde zarûrîyye veyâ dâʼime olması lâzım 

gelmez. Lâkin aksi böyle olmayıp her ne vakt bi-hasebi’z-zât veyâhûd 

bi-hasebi’l-vasf zarûret veyâ devâm sâdık olsa elbette fi‘liyyet-i nisbet ta-

hakkuk eder.

Ve devâmın imkân-ı âmm ile ıtlâk-ı âmmdan mâ ‘adâ cihâttan e‘amm 

olması zîrâ mefhûm-i zarûret nisbetin mevzû‘dan imtinâ‘-ı infikâki ve 

mefhûm-i devâm cemî‘-i ezmine ve evkâta şumûlü olup ve her ne vakt nis-

betin imtinâ‘-ı infikâki sâdık olsa cemî‘-i evkatta tahakkuku zarûrîdir. Lâ-

kin aksi böyle olmayıp nisbetin cemî‘-i evkâtta tahakkukundan imtinâ‘-ı 

infikâki lâzım gelmez. Çünkü bir şeyʼin bir şeyden kat‘â infikâki vâki‘ ol-

mamasıyla berâber imkân-ı infikâki câiz ve hâsılı adem-i vukû‘-ı imkâna 

gayr-ı mâni‘dir. Zîrâ her bir mümkünün vâki‘ olması vâcib değildir.

Kâle Rahimehullâh 

وام  ا و   أ   ا  כ   ا  ورة  ا כ  ورة،  ا א  وأ
وام ا א  ا ، وإن כאن أ  ا ا

[En dar kapsamlısı zarûrettir. Fakat her iki anlamıyla vasfî zarûret; vasfî devâm-

dan mutlak olarak husûsî olsa da zâtî devâmdan bir cihetle umûmîdir.] 

Ve besâʼit-i mezkûre cihâtının ahassı zarûrettir. Zîrâ diğerlerinin e‘am-

mıyyeti sâbit olmasıyla bâkî zarûret olup ahassıyyeti tahakkuk eder. Şu 

kadar ki zarûret-i vasfiyye gerek bi-şartı’l-vasf zarûret ma‘nâsına haml olun-

sun ve gerekse vakt-i vasfda zarûret ma‘nâsına olsun her ne kadar devâm-ı 

vasfîden mutlakan ahass ise de devâm-ı zâtîden min vech e‘ammdır. Şöyle 

ki; zarûret ve devâm-ı zâtîden ikisi de mevcûd olan mahalde [84] tesâduk 
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ederek ve devâm-ı zâtîden mücerred olup da yalnız evkât-ı vasfta zarû-

ret olduğu mahalde zarûret-i vasfiyye mevcûd olup devâm-ı zâtî tefâruk 

eder. Ve zarûretten ârî olan mâdde-i devâmda bi’l-aks devâm-ı zâtî mevcûd 

olup zarûret tefâruk eder. Meselâ (ان אن   [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

kavlimizde ikisi de sâdık olup (ك כ  -Bütün felekler hareketli] (כ 

dir.] kavlinde yalnız dâʼime sâdık olarak meşrûta-i âmme gayr-ı sâdık ve 

( א ا ك  כא  -Bütün yazı yazanlar parmaklarını hareket ettirir] (כ 

ler.] kavlinde bi’l-aksdir ve zarûret-i vasfiyyenin ma‘neyeyni devâm-ı vasfî-

den ahass olması zîrâ evvel sânîyi müstelzim olarak her ne vakt zarûret mâ 

dâme’l-vasf tahakkuk eylese devâm tahakkuk eder. Lâkin mâ dâme’l-vasf 

vücûd-i nisbetten zarûret-i nisbetin tahakkuku lâzım gelmez.

Kâle Rahimehullâh 

وا  ور ا أ  و  ا وכ  ا
[Vakitli iki zarurîden her biri, iki devâmlıdan bir cihetle daha umûmîdir.] 

Ve zarûret-i vaktiyye ve münteşireden her biri devâm-ı zâtî ve vasfîden 

min vechin e‘ammdır. Şöyle ki; vakt-i mu‘ayyen veyâhûd “vaktin mâ”da 

zarûretle berâber cemî‘-i evkât-ı zât veyâ sıfâtta devâm mevcûd olduğu 

mahalde ikisi de tesâduk ederek bi-hasebi’l-vakt zarûret mevcûd olup da 

bi-hasebi’z-zât veyâhûd bi-hasebi’l-vasf devâm olmadığı mâddede zarûret-i 

vaktiyyenin sıdkıyla devâm tefâruk eder. Ve zarûretten hâli olan mahalde 

devâmın sıdkıyla zarûret-i vaktiyye tefâruk eder.

Kâle Rahimehullâh 

אئ  و   أ   ا  ط  ورة  א وا  وا ور  ا ا   א  وأ
ورات ا

[İki zarûret ve iki devâmlı arasındaki nisbet; vasıf şartlı zarûret, diğer zarûret-

lerden bir cihetle daha umûmîdir.] 

Ve ammâ zarûreteyn ve devâmeynin kendi kısımları beyninde olan nis-

bet şu vechledir ki meşrûta-i âmmenin ma‘nâ-yı evveli olan zarûret bi-

şartı’l-vasf sâʼir zarûrâttan min vechin eʼammdır. Şöyle ki; iş bu zarûret 

bi-şartı’l-vasf ile meşrûta-i âmmenin ma‘nâ-yı sânîsi olan zarûret fî cemî‘-i 

evkâti’l-vasf beyninde umûm min-vechin sûret-i tahakkuku îzâhât-ı sâbı-

kadan ma‘lûm olmuştur.
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Ve zarûret-i zâtiyyeden min vechin e‘amm olması zîrâ zarûret-i zâtiy-

ye mevcûd olup da zarûrette vasfın medhali olmayan mahalde zarûret-i 

zâtiyye sâdık olarak zarûret bi-şartı’l-vasf mevcûd olmaz ve vasf hasebiyle 

zarûret olup da zarûret-i zâtiyye mevcûd olmayan mahalde zarûret bi-şar-

tı’l-vasf tahakkuk ve zarûret-i zâtiyye tefâruk eder. Ve insân gibi vasf ile zât 

müttehid olup da zarûret-i nisbet bi-şartı’l-vasf olduğu mahalde ikisi de 

sâdık olur. Ve zarûret-i vaktiyyeler dahi böyle olup zarûret-i vaktiyye bi-

şartı’l-vasf olursa tesâduk ve bi-şartı’l-vasf olup da vaktiyye olmaz veyâhûd 

vaktiyye olup da şart-ı vasf bulunmazsa tefâruk ederler.

Kâle Rahimehullâh 

א  א أن  א؛ כ א   א  وام أ  ورة وا ات  ا אت ا א   أو و
  [85] א   ا א  ص أ   و 

[Zarûretten ve devâmlıdan, zâtın vakitlerinin tamamında olan, bazısında 

olandan mutlak olarak daha husûsidir. Tıpkı mahsûs bir vakitte olanın, mutlak 

vakitte olandan mutlak olarak daha husûsi olması gibi.] 

Ve cemî‘-i evkât-ı zâtta olan gerek zarûret ve gerek devâm ba‘zı evkât-ı 

zâtta olan zarûret ve devâm-ı zâtîden mutlakan ahassdır. Zîrâ her ne vakt 

cemî‘-i evkât-ı zâtta zarûret sâdık olsa ba‘zı evkâtında dahi sâdık olup lâkin 

ba‘zı evkâtında sıdkından cemî‘-i evkâtında sıdkı lâzım gelmez. Devâm 

dahi böyledir. Nitekim vakt-i mu‘ayyende olan zarûret “vaktin mâ”da olan 

zarûretten mutlakan ahassdır. Zîrâ vakt-i mu‘ayyen “vaktin mâ”da dâhil 

olmasıyla hâkimin ta‘yîn eylediği vakitte zarûrî olan şeyʼ “vaktin mâ”da 

zarûrî olup aksi böyle değildir. Şöyle ki; “vaktin mâ”da zarûrî olup lâkin 

vakti mu‘ayyen olmaz.

Mesbûk olan tahkîkâttan ma‘lûm olmuşdu ki; niseb-i erba‘ın bey-

ne’l-kazâyâ tahakkuku kaziyyelerin sıdkı ve tahakkuku hasebiyle olup yok-

sa bir şey’ üzerine hamli hasebiyle değildir. Zîrâ bi-hasebi’l-haml nisbet-i 

müfredât ile hükm müfredâtta olanlara mahsûsdur. Gaflet olunmaya.

[Müveccehât-ı Mürekkebeden Evvel Meşrûta-i Hâssa ve Sânî 

Örfiyye-i Hâssadır]

Kâle Rahimehullâh 

و  א  و  אن  אن  א ا وا  و  ا ا  ا دوام  א و  
א
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[Bazen meşrûta-i âmme ile örfiyye-i âmme, zâtî devâmlı olmayan kaydı ile 

kayıtlanır. Böylece meşrûta-i hâssa ve örfiyye-i hâssa ismini alırlar.] 

Müveccehât-ı basîtadan ferâgatla beyân-ı mürekkebâta şürû‘ eylemiştir. 

Ve müveccehât-ı mürekkebe lafzen veyâ ma‘nen nefy ve isbâttan mürekkeb 

olup ve beyne’l-kavm mu‘teber ve mebhûsün-anhâ olan yedi kısım olduğu 

evvel bahisde beyân edilmiştir. İmdi besâʼitte zikri mürûr eden kazâyâdan 

meşrûta-i âmme ki bi-şartı’l-vasf veyâhûd evkât-ı vasfta zarûret-i nisbetle 

hâkimedir. Ve örfiyye-i âmme ki mâ dâme’l-vasf nisbetin devâmıyla hâki-

medir. Ba‘zen işbu kaziyyeteyn lâ-devâm-ı164 zâtî kaydıyla takyîd oluna-

rak bu kayıt ile mukayyed olması sebebiyle meşrûta-i hâssa ve örfiyye-i 

hâssa tesmiye olunur. El-hâsıl meşrûta-i hâssa bir kaziyye-i müveccehedir 

ki meşrûta-i âmme ile lâ-devâm-ı zâtîden mürekkeb olur. Ve örfiyye-i hâs-

sa bir kaziyyedir ki örfiyye-i âmme ile lâ-devâm-ı zâtîden mürekkeb olur. 

اِت) َّ ِ ا َ َ ِ א  ً َ َداِئ א  ً
ِ א َداَم َכא َ א  ً وَرِة أَْو َداِئ ُ َّ א ِ  ِ ِ א َ َ ْ ُك ا ِّ َ َ ُ  ٍ ِ ُّ َכא  ;Misâl] ( ُכ

zât cihetiyle devâmlı olmayıp, yazı yazmaya devâm ettiği müddetçe bütün 

yazı yazanlar, zarûrî veya dâʼimî olarak parmaklarını hareket ettirirler.] 

Misâl-i evvel; (א ً
ِ א َداَم َכא َ وَرِة  ُ َّ א ِ  ِ ِ א َ َ ْ ُك ا ِّ َ َ ُ  ٍ ِ ُّ َכא  Yazı yazmaya devâm] (ُכ

ettiği müddetçe bütün yazı yazanlar, zarûrî olarak parmaklarını hareket 

ettirirler.] meşrûta-i âmmesiyle “lâ-dâʼimen bi-hasebi’z-zât” kaydından 

mürekkeb olarak cüzʼ-i evveli bi-şartı’l-kitâbet taharruk-ı esâbi‘in zarûret-i 

nisbetiyle ve cüzʼ-i sânîsi165 zât-ı kâtibin cemî‘-i evkât-ı vücûdunda nis-

betin dâ’imî olmamasıyla hâkimedir ki mahsûlü meselâ ( כא  Zeyd] (ز 

yazı yazandır.) için hareke-i esâbi‘in zârûreti bi’l-fi‘l kitâbet etmesi şartıy-

la meşrûta olarak vakt-i kitâbette olup yoksa Zeyd’in cemî‘-i evkâtında 

dâʼimî değildir, demek olur. Ve misâl-i sânî; (א ً
ِ א َداَم َכא َ א  ً ك َداِئ  (כ כא 

[86] [Yazı yazmaya devam ettiği sürece her yazı yazan hareket eder.] örfiy-

ye-i âmmesiyle “lâ-dâʼimen bi-hasebi’z-zât” kaydından mürekkeb olarak 

cüzʼ-i evveli cemî‘-i kâtib için kitâbetle muttasıf olduğu müddetce hareke-i 

esâbi‘in devâm-ı nisbetiyle ve cüzʼ-i sânî zât-ı kâtibin cemî‘-i evkât-ı vücû-

dunda nisbetin dâʼimî olmamasıyla hâkimedir.

“Lâ-devâm”ı bi-hasebi’z-zât olmasıyla takyîdi zîrâ meşrûta-i âmme zarû-

ret ve örfiyye-i âmme devâm bi-hasebi’l-vasf olup bu takdîrde lâ-devâm 

bi-hasebi’l-vasf i‘tibâr olunsa bir şey’ üzere hem devâm ve hem lâ-devâm 

164 Sehv ve savâb cetvelinde “lâ-devâm” olarak düzeltilmiştir.

165 Sehv ve savâb cetvelinde “cüzʼ-i sânîsi” olarak düzeltilmiştir.
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vasfîyla hükmeynin ictimâ‘ını mûcib olup bu ise gayr-ı sahîhtir. Şöyle ki; 

örfiyye-i âmme devâm bi-hasebi’l-vasf olduğu gibi meşrûta-i âmme dahi 

zarûret-i vasfî ile hâkime olup zarûret-i vasfî ise devâm-ı vasfîyi müstel-

zimdir. Lâkin lâ-devâm-ı zâtî ile takyîdde bu mahzûr olmayıp asl-ı kaziyye 

nisbetin mâ dâme’l-vasf zarûret ve devâmıyla ve lâ-devâm bi-hasebi’z-zât 

ba‘z-ı evkât-ı zâtta ya‘nî vasf ile adem-i ittisâfı hînde lâ-devâmıyla hâkim 

olarak asl-ı kaziyye bilâ-tagayyür hâliyle bâkî ve hükmeyn beyni münâfât-

tan ârî olur. Ve keʼenne zarûret veyâ devâm-ı vasfî ile hükm olunması 

cemî‘-i evkât-ı zâtta devâmın mevcûd olup olmadığında iştibâh166 ve tered-

düdü dâ‘î olmasıyla vasfın adem-i vücûdu hînde devâm mevcûd olmadığı-

nı ta‘yîn için kayd-ı mezkûr ile kaziyyenin takyîdine ihtiyâc mes etmiş olur. 

Ve işbu lâ-dâʼimen kaydlarının mukayyedleri bulunan asl-ı kaziyyeye hâl-i 

mukârenetlerinde ifâde eyledikleri mefhûmlar besâʼitden birer kaziyyenin 

mefhûmuna mutâbık olmasıyla bunlar min ciheti’l-meʼâl birer kaziyye 

add olunarak besâʼit-i mürekkebenin biri asl-ı kaziyye ve diğeri mefhûm-i 

lâ-devâm olan diğer kaziyye olmak üzere ikişer kaziyye-i basîtadan terek-

kübünü i‘tibâr etmişlerdir. Ve asıl mûcibe ise mefhûm-i lâ-devâm sâlibe ve 

asıl sâlibe ise mefhûm-i lâ-devâm mûcibe olmak üzere takrîr eylemişlerdir.

Şöyle ki; işbu mûcibe-i167 meşrûta-i hâssanın cüzʼ-i evveli mû-

cibe-i meşrûta-i âmme olduğu gibi lâ-devâm kaydı dahi min cihe-

ti’l-mefhûm  sâlibe-i mutlaka-i âmme olarak zâhiri lâ-dâʼimen kaydıy-

la mukayyed olarak meşrûta-i âmme ve hakîkati meşrûta-i âmme ile 

mutlaka-i âmmeden mürekkeb iki kaziyye olup evvel bi-hasebi’l-vasf 

nisbetin zarûretiyle ve sânî nisbetin fi‘liyyetiyle hâkimlerdir. Çünkü 

א) א  دائ ً
ِ אَداَم َכא َ وَرِة  ُ َّ א ِ  ِ ِ א َ َ ْ ُك ا ِّ َ َ ُ  ٍ ِ ُّ َכא -Her zaman değil de yazı yaz] (ُכ

dığı sürece bütün yazı yazanlar, zarûrî olarak parmaklarını hareket ettirir-

ler.] meşrûta-i hâssasının cüzʼ-i evveli olan meşrûta-i âmmenin mefhûmu 

zât-ı kâtib için hareke-i esâbi‘in bi-hasebi’l-vasf zarûret-i îcâbî olmasıyla 

cüzʼ-i sânînin ifâdesine sâlih olacak ma‘nâ zât-ı kâtib için îcâb-ı hareke-i 

esâbi‘ dâʼimî olmadığı mefhûmundan ibâret olup ve cemî‘-i evkât-ı zâtda 

îcâb tahakkuk etmediği hînde fi’l-cümle selb tahakkuk edeceği ma‘lûmdur. 

Bu ise ma‘nâ-yı  sâlibe-i mutlaka-i âmme olarak bu takdîrde [87] lâ-dâʼi-
men kaydı bi-hasebi’l-mefhûm ( א א  ك ا כא  ء  ا  ) [Yazı 

yazanlardan hiçbiri bi'l-fi'l parmaklarını hareket ettiren değildir.] makâ-

166 Sehv ve savâb cetvelinde “iştibâh” olarak düzeltilmiştir.

167 Sehv ve savâb cetvelinde “mûcibe-i” olarak düzeltilmiştir.
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mında olarak zât-ı kâtibin bi’l-fi‘l velev ehad-i ezminede intifâʼ-i tahar-

rük-i esâbi‘ini ifâde eder. Ve  sâlibe-i meşrûta-i hâssa ya‘nî meselâ 

א) دائ א  אدام כא ورة  א א  אכ ا כא  ء  ا  ) [Her zaman de-

ğil de yazı yazdığı sürece hiçbir yazı yazan zorunlu olarak, parmaklarını 

hareketsiz tutamaz.] kavli cüzʼ-i evveli olan  sâlibe-i meşrûta-i âmme ile 

mefhûm-i lâ-devâm olan ( א א  אכ ا -Bütün yazı yazanla] (כ כא 

rın parmakları bi’l-fi‘l sâkindir.]  mûcibe-i mutlaka-i âmmesinden mürek-

kebdir. Zîrâ cemî‘-i evkât-ı zâtta selb tahakkuk etmediği hînde fi’l-cümle 

îcâb tahakkuk edip bu ise  mûcibe-i mutlaka-i âmmenin mefhûmu olarak 

her bir zât-ı kâtibin velev ehad-i ezminede bi’l-fi‘l sâkinü’l-esâbi‘ olmasın-

dan ibârettir.

Ve  mûcibe-i örfiyye-i hâssa  mûcibe-i örfiyye-i âmme ile mefhûm-i lâ-

devâm olan  sâlibe-i mutlaka-i âmmeden ve  sâlibe-i örfiyye-i hâssa örfiyye-i 

âmme ile  mûcibe-i mutlaka-i âmmeden mürekkebe olarak misâl ve îzâhât-ı 

sâbıka ayniyle bunda dahi cârîdir.

Ve hafî olmasın ki meşrûta ve örfiyye-i hâssalarda vasf-ı mevzû‘un kâtib 

gibi zât-ı mevzû‘dan müfârık olacak evsâftan olması vâcibtir. Zîrâ bu ve-

chle olmayıp da unvân-ı mevzû‘ zât için dâʼimî olduğu sûrette nisbet-i 

mahmûl dahi devâm-ı vasf ile dâʼime olarak  zât-ı mevzû‘ için nisbetin 

devâmını muktezî olup lâ-devâm bi-hasebi’z-zât ile takyîdi hulf olur.

Ve meşrûta-i hâssa ile dâʼimeteyn beyninde tebâyün olup zîrâ dâʼime-i 

mutlaka devâm-ı zâtıyla mukayyed olmasıyla lâ-devâma mübâyin olduğu 

misüllü zarûrîyye-i mutlaka dahi zarûret bi-hasebi’z-zât ile mukayyed ve 

zarûret bi-hasebi’z-zât devâm bi-hasebi’z-zâttan ahassdır. Nakîz-ı e‘amm 

olan lâ-devâm ise ayn-i ahassa ya‘nî zarûret bi-hasebi’z-zâta mübâyenet-i 

külliyye ile mübâyindir. Ve meşrûta-i hâssa lâ-devâm ile mukayyed olup 

ve mukayyed mutlakdan ahass olmasıyla meşrûta-i âmmeden ahassdır. 

Ve kazâyâ-yı sâʼire meşrûta-i âmmeden e‘amm oldukları cihetle meşrûta-i 

hâssa bunlardan dahi bi’t-tab‘ ahassdır. Ve örfiyye-i hâssa meşrûta-i hâs-

sadan e‘amm olarak her ne vakt zarûret bi-hasebi’l-vasf lâ-dâʼimen sâdık 

olsa devâm bi-hasebi’l-vasf lâ-dâʼimen sâdık olup lâkin mün‘akis olmaz. 

Zîrâ zikri sebk eylediği vechle zarûret devâmı muktezî ve devâm zarûreti 

gayr-ı muktezîdir. Ve örfiyye-i hâssa dâʼimeteyne mübâyin olup keyfiyyeti 

meşrûta-i hâssadan olan beyândan münfehimdir. Ve meşrûta-i âmmeden 
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min vechin e‘amm olarak mâdde-i meşrûta-i hâssada tesâduk edip  mâdde-i 

zarûret-i zâtiyyede bi-dûni’l-hâssa meşrûta-i âmme ve min gayr-ı zarûret 

devâm bi-hasebi’l-vasf sûretinde bi-dûni’l-âmme meşrûta-i hâssa sâdıka 

olurlar. Ve örfiyye-i âmmeden ahass olup zîrâ örfiyye-i hâssa lâ-devâm ile 

mukayyed ve mukayyed [88] ise de mutlakdan ahassdır. 

Ve kusûr-ı kazâyâ örfiyye-i âmmeden e‘amm olmalarıyla bunlardan da-

hi bi’t-tab‘ ahassdır.

[Mürekkebâttan Sâlis Vaktiyye ve Râbi‘ Münteşire ve Hâmis 

Vücûdiyye-i Lâ-Dâ’ime Olarak Vaktiyye-i Mutlaka ve 

Münteşire-i Mutlaka ve Mutlaka-i Âmme ile Lâ-Devâm-ı 

Zâtiyyeden Mürekkeb Oldukları]

Kâle Rahimehullâh 

د  دائ ة وو א  و و אن وا ا אن ا وا
[İki mutlaka vaktiyye ve mutlaka-i âmme; zâtî devâmlı olmayan ile kayıtlanın-

ca vaktiyye-i lâ-dâʼime, münteşire-i lâ-dâʼime, vücûdiyye-i lâ-dâʼime ismini alır.] 

Ve müveccehetât-ı basîtadan vaktiyye-i mutlaka ve münteşire-i mutla-

ka ve mutlaka-i âmmeden her biri zikr olunan lâ-devâm-ı zâtî ile takyîd 

olunarak bu vechle ba‘de’t-terkîb mutlakasız olarak yalnız evvele vaktiyye 

ve sânîye münteşire ve sâlise vücûdiyye-i lâ-dâʼime tesmiye olunur. İm-

di besâʼitten vaktiyye-i mutlaka ki evkât-ı zâttan hâkimin ta‘yîn eylediği 

vakitte nisbetin zarûretiyle hâkimedir ve münteşire-i mutlaka ki bunda 

hükm vakt-i gayr-ı mu‘ayyende nisbetin zarûretiyle ve mutlaka-i âmme ki 

bunda hükm nisbetin fi‘liyyetiyledir. Ba‘zen işbu kazâyâ-yı selâse-i basîta 

lâ-devâm-ı zâtî ile kayd edilerek mukayyed olması sebebiyle ıtlâktan ârî 

olup bu cihetle vaktiyye-i mutlakaya yalnız vaktiyye ve münteşire-i mutla-

kaya yalnız münteşire ve mutlaka-i âmmeye vücûdiyye-i lâ-dâʼime denilir.

א) َ َداِئ  ِ ْ ِ ْ א ِ א أَْو  َ  ٍ ْ ِ َو ِ أَْو  َ ُ ْ َ ْ َ ا ْ وَرِة َو ُ َّ א ِ  ٌ ِ َ ْ ُ  ٍ َ َ  ُّ  ;Misâl] ( ُכ

her ay her zaman değil de, Dünya, Güneş’le Ay arasına girdiği vakitte veya 

herhangi bir vakitte veya bi'l-fi'l zorunlu olarak tutulandır.] Misâl-i evvel 

 mûcibe-i vaktiyye olarak ( ورة و ا א  Dünya’nın] (כ   

Güneş’le Ay arasına girdiği vakitte her Ay zorunlu olarak tutulur.] vaktiy-

ye-i mutlakasıyla “lâ-dâʼimen” cüzʼlerinden mürekkebdir. Ve işbu lâ-devâm 

min ciheti’l-meʼâl (אم ق ا א ء  ا    ) [Itlâk-ı âmm olarak 

Ay tutulan değildir.] mefhûmunda olarak  sâlibe-i mutlaka-i âmmedir. Zîrâ 
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cüzʼ-i evvel olan vaktiyye-i mutlaka hâkimin ta‘yîn eylediği vakt-i haylû-

let-i arzda inhisâfın zât-ı kamer için zarûret-i nisbetiyle hâkim olmasıyla 

müfâd-ı lâ-devâm cemî‘-i evkât-ı kamerde bi’l-fi‘l münhasif olmadığı olur. 

Bu ise mutlaka-i âmme olarak işbu vaktiyye-i mûcibe min ciheti’l-mefhûm 

vaktiyye-i mutlaka-i mûcibe ile mutlaka-i âmme-i sâlibeden mürekkeb ol-

muş olur. Ve meselâ (א ورة و ا  دائ א ء  ا    ) [Her 

zaman değil de her ne vakit Ay Güneş’ten üç burç uzak olur ise hiçbir 

Ay zorunlu olarak tutulan değildir.]168 denilse vaktiyye-i sâlibe olup cüzʼ-i 
evveli vaktiyye-i mutlaka-i sâlibe ve cüzʼ-i sânîsi lâ-devâm olarak mefhû-

mu  ( א  olmasıyla min [.Bütün Aylar bi’l-fi‘l tutulandır] (כ   

ciheti’l-me‘âl  mûcibe-i mutlaka-i âmmedir ki inhisâfin ehad-i ezminede 

velev merreten olsun bi’l-fi‘l zarûret-i nisbetiyle hükmden ibârettir. Hâsılı 

mevzû‘dan intifâʼ-i mahmûl dâʼimî olmadığı hînde fi’l-cümle sübût müte-

hakkık olarak bu ise mutlaka-i âmme-i mûcibedir.

Vaktiyye-i vücûdiyye-i lâ-dâʼime ve vücûdiyye-i lâ-zarûrîyyeden mut-

lakan ahassdır. Zîrâ me‘a’l-lâ-devâm vakt-i mu‘ayyen hasebiyle zarûret-i 

kayd lâ-devâm ve lâ-zarûretle berâber ıtlâkı müstelzim olarak [89] mün‘a-

kis olmaz. Hâsılı her ne vakt zarûret bi-hasebi’l-vakt lâ-dâʼimen sâdık 

olsa vücûdiyye-i lâ-dâʼime ya‘nî lâ-devâm169 ile mukayyede olan mutla-

ka-i âmme ile vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye ya‘nî cânib-i muvâfıktan lâ-zarû-

ret-i zâtiyye ile mukayyede olan mutlaka-i âmme sâdık olarak mün‘akis 

olmaz. Ve meşrûta ve örfiyye-i hâssalardan min vech ahass olarak bunlar-

dan cemî‘isi me‘a’l-lâ-devâm  mâdde-i zarûret-i vasfiyyede vasf-ı zât için 

bi-hasebi “vaktin mâ” zarurî olduğu hînde tesâduk edip vasf “fî-vaktin mâ” 

zarûrî olmadığı hînde meşrûta ve örfiyye-i hâssalar sâdık olarak vaktiyye 

tefâruk ve cemî‘-i evkât-ı vasfta zarûret ve devâm sâdık olmadığı mahal-

de vaktiyyenin sıdkıyla meşrûta ve örfiyye-i hâssalar iftirâk eder. Meselâ 

א) دائ -Tutulan bütün Aylar karanlıktır, sürekli karan] (כ    

lık değildir.] mâddesinde cümlesi sâdık ve (א دائ א  ا ك  כא   (כ 
[Bütün yazı yazanlar, Dâimâ değil, parmaklarını hareket ettirir.] mâd-

168 (9) Hafî olmaya ki (א ورة و ا  دائ א ء  ا    ) [Her zaman değil de her ne vakt 

Ay Güneş’ten üç burç uzak olur ise hiçbir Ay zorunlu olarak tutulan değildir.] misâlinin ma‘nâsı her 

ne vakt kamer şemsden üç burç ba‘îd olursa inhisâf zarûrî değildir demektir. Zîrâ sûret-i mezkûrede 

kamer ile şems beyninde mûcib-i inhisâf olan haylûlet-i arzın vukû‘u mutasavver değildir. Belki hay-

lûlet vakt-i tansîfin ya‘nî kamer şemsden altı burç ba‘îd olduğu vakitte vukû‘a gelicidir. Ma‘neyeyn-i 

mezkûreynden terbi‘ ve tansîf ta‘birleri burûc-ı isnâ aşerin rub‘u selâse ve nısfı sitte olmasından neşʼet 

etmiştir. (Abdulhamid)

169 Sehv ve savâb cetvelinde “lâ-devâm” olarak düzeltilmiştir.
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desinde meşrûta ve örfiyye-i hâssateyn sâdık ve vaktiyye gayr-ı sâdık ve 

א)  Dünya Güneş ve Ay arasına girdiğinde] (כ   و ا  دائ

bütün Aylar tutulur, fakat sürekli tutulmazlar.] mâddesinde evvelinin adem-i 

sıdkıyla vaktiyye sâdıktır. Lâkin bu nisbet-i meşrûtanın zarûret bi-şartı’l-vasf 

ile tefsîri takdîrde olup ve ammâ zarûret fî-vakti’l-vasf ma‘nâsınca meşrûta-i 

hâssa vaktiyyeden mutlakan ahass olarak cemî‘-i evkât-ı vasf ba‘zı evkât-ı zât 

olmasıyla her ne vakt zarûret fi cemî‘i evkati’l-vasf tahakkuk eylese zarûret 

fî ba‘zı evkâti’z-zât tahakkuk ederek mün‘akis olmaz, denilmiştir. El-hâsıl 

bu ma‘nâca meşrûta-i hâssada mu‘tebere olan zarûret zamân-ı vasfta zât-ı 

mevzû‘a kıyâs iledir. Ve bu zamân vakt-i mu‘ayyen olarak meşrûta-i hâssa 

sâdıka olduğu gibi zarûret-i vaktiyye dahi sâdıka olur. Zîrâ zarûret-i vaktiyye 

vakt-i mu‘ayyende zâta kıyâs iledir. Öyle olunca her hangi mâddede ma‘nâ-yı 

mezkûr ile meşrûta-i hâssa sâdıka olsa vaktiyyenin sıdkı dahi tahakkuk eder ve 

zarûret-i vasfiyye bulunmayan misâl-i mezkûrda vaktiyyenin sıdkıyla meşrû-

ta-i hâssa sâdık olamaz. Bu cihetle vaktiyye ma‘nâ-yı mezkûr üzere meşrûta-i 

hâssadan e‘amm olmuş olur. Lâkin meşrûta-i hâssa “bi-şartı’l-vasf”ın bi-dû-

ni’l-vaktiyye misâl-i kitâbet ve taharrük-i esâbi‘de olduğu gibi bi-dûni’l-vak-

tiyye sıdkı mümkündür. Zîrâ bu sûrette mahmûl zâmân-ı vasfta zât-ı mevzû‘a 

kıyâs ile zarûrîyyü’n-nisbe olmayıp belki vasf ile berâber meʼhûz olarak zâta 

kıyâs iledir.  Ma‘nâ-yı vaktiyye ise vakt-i mu‘ayyende yalnız zâta kıyâs ile zarû-

ret olarak bu mahalde sâdıka olamaz. Nitekim Seyyid Şerif  Hâşiye-i  Sugrâ’da 

beyân etmiştir. Misâl-i sânî,  mûcibe-i münteşire olup cüzʼ-i evveli olan

א) ورة  و  א  Bütün aylar herhangi bir vakitte zorunlu] (כ   

olarak tutulandır.]  mûcibe-i münteşire-i mutlakasıyla mefhûm-i lâ-devâm 

olan ( א ء  ا    ) [Bi’l-fi‘l kamerden hiçbir şey’ tutulan değil-

dir.]  sâlibe-i mutlaka-i âmmesinden mürekkebedir. Ve sâlibesinde bi’z-zarûre 

( א ء  ا    ) [Bi’l-fi‘l kamerden hiçbir şey’ tutulan değil-

dir.]  sâlibe-i mutlaka-i âmmesinden mürekkebedir. Ve sâlibesinde bi’z-zârûre

א) دائ א  ورة  و  א -Bütün aylar, Dâimâ değil de her] (כ   

hangi bir vakitte zorunlu olarak tutulandır.] denilip  sâlibe-i münteşire-i [90] 

mutlaka ile mefhûm-i lâ-devâm olan ( א -Bütün Aylar bi’l] (כ   

fi‘l tutulandır.]  mûcibe-i mutlaka-i âmmesinden mürekkebe olmuş olur. Ve 

münteşire170 vaktiyyeden e‘amm olup vakt-i mu‘ayyende zarûret-i lâ-dâʼi-
men tahakkuk ettiği hînde “vaktin mâ”da zarûret-i lâ-dâʼimen sâdık olarak 

mün‘akis olmaz. Zîrâ zikri sebk eylediği vechle münteşirede mu‘teber olan 

170 Sehv ve savâb cetvelinde “ve münteşire” olarak düzeltilmiştir.
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ta‘yînin adem-i iştırâtı olup adem-i ta‘yîn meşrût değildir. Ve münteşire ile 

kazâyâ-yı sâʼire beyninde olan nisbet bilâ-fark vaktiyyede zikri mesbûk olan 

nisbettir.

Ve misâl-i sâlis,  mûcibe-i vücûdiyye-i lâ-dâʼime olup cüzʼ-i evveli olan 

( א  mutlaka-i âmme-i [.Bütün Aylar bi’l-fi‘l tutulandır] (כ   

mûcibesiyle ( א -Bütün Aylar bi’l-fi‘l tutulan değil] ( כ   

dir.] mutlaka-i âmme-i sâlibesinden mürekkebe olup sâlibesi dahi bunun 

aksidir. Zîrâ cüzʼ-i evvelde hükm bi’l-fi‘l mevzû‘ için mahmûlün vukû‘-ı 

sübûtuyla olup mefhûm-i lâ-devâm dahi bi’l-fi‘l lâ-vukû‘uyla olmuş olur. 

Ve vücûdiyye-i lâ-dâʼime vücûdiyye-i lâ-zarûrîyyeden ahass olarak her ne 

vakt mutlakateyn sâdıka olsa mutlaka ve mümkinenin sıdkı tahakkuk edip 

münʼakis olmaz. Ve vücûdiyye-i lâ-dâʼime mutlakateynden mürekkebe 

olduğu gibi vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye mutlaka ve mümkineden mürekkeb-

dir. Ve hâssiyetinden171 e‘amm olup her ne vakt zarûret veyâhûd devâm 

bi-hasebi’l-vasf lâ-dâʼimen bi-hasebi’z-zât tahakkuk eylese nisbetin lâ-dâʼi-
men fiʼliyyeti tahakkuk ederek mün‘akis olmaz. Ve dâʼimeteyne mübâye-

neti beyân-ı mesbûktan ma‘lûm olmuştur. Ve âmmeteynden min vechin 

e‘amm olarak meşrûta-i hâssa mâddesinde tesâduk ederek bi-dûni’l-vücu-

diyye âmmeteyn mâdde-i zarûrette ve bi-dûni’l-âmmeteyn yalnız vücû-

diyye lâ-devâm bi-hasebi’l-vasfda sâdıka olurlar ve mutlaka ve mümkine-i 

âmmeteynden ahassıyyeti zâhiredir.

[Mürekkebâttan Sâdis Vücûdiyye-i Lâ-Zarûrîyye ve Sâbi‘ 

Mümkine-i Hâssadır]

Kâle Rahimehullâh 

אن  ا  א ا ا  ا ورة ا א א  כ ا א وا و  ا ا
א כ  ور و د   و

[Bazen mutlaka-i âmme ile mümkine-i âmme; nisbete muvâfık olan tarafta 

zâtî zarûret olmama ile kayıtlanır. Böylece vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye ve mümkin-i 

hâssa olarak isimlendirilirler.] 

Ve ba‘zen mutlaka-i âmme ile mümkine-i âmme nisbete muvâfık 

olan cânibde ya‘nî mûcibe ise îcâb ve sâlibe ise selb tarafında lâ-zarûret-i 

zâtiyye ile takyîd edilerek mutlaka-i âmme-i mukayyedeye vücûdiyye-i 

171 Sehv ve savâb cetvelinde “ve hâssiyetinden” olarak düzeltilmiştir.
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lâ-zarûrîyye ve mümkine-i âmme-i lâ-zarûrîyyeye mümkine-i hâssa tesmi-

ye olunur. Mutlaka-i172 âmmede hükm nisbetin fi‘liyyetiyle ve mümkine-i 

âmmede hükm nisbetin imkânıyla olup nisbete muhâlif olan cânibden 

lâ-zârûret, zarûret-i173 zâtiyyeyi selb ma‘nâsına idüğü ânifen zikr edilmiştir. 

( ِ َ
ِ ا َّ وَرِة ا ُ َّ א ِ  َ אّمِ  َ ْ َכאِن ا ْ ِ ْ א ِ ِ أَْو  ْ ِ ْ א ِ  ٌ ّ ِ َ َ ُ اِن  َ َ َ  ُّ -Misâl; bütün can] ( ُכ

lılar; zâtî zarûret olarak değil de bi’l-fi‘l veya imkân-ı âmm ile nefes alan-

dır.] Misâl-i evvel  mûcibe-i vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye olup cüzʼ-i evveli olan

( ِ ْ ِ ْ א ِ  ٌ ّ ِ َ َ ُ اِن  َ َ َ  ُّ -mutlaka-i âm [.Bütün canlılar bi’l-fi‘l nefes alandır] (ُכ

me ve cüzʼ-i sânîsi cânib-i muvâfıkdan lâ-zarûret-i zâtiyyedir. Ve işbu cüzʼ-i 
evvelde olan nisbet îcâb ile olup bu sûrette cânib-i muvâfıktan lâ-zarûretin 

ma‘nâsı zât-ı hayevân için zarûret-i îcâb-ı teneffüsü selbdir. Ve îcâbın zarûrî 

olmaması mefhûm-i mümkin-i âmm-ı sâlib olarak [91] bu sûrette cüz’-i 

sânî olan lâ bi’z-zarûre kaydı min ciheti’l-meʼâl mümkine-i âmmedir. Ve 

sâlibesinde (ورة ان    ء  ا  ) [Canlılardan hiçbir şey’ zarûrî 

olarak nefes alan değildir.] olup bunda mefhûm-i lâ-zarûret zât-ı hayevân-

dan selb-i teneffüs-i zarûrî olmadığını müfîd olarak zarûret-i selbi selb ise 

mümkine-i âmme-i mûcibedir. Hâsılı vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye bir kaziyye-

dir ki cüz’-i evveli mutlaka-i âmme ve cüz’-i sânîsi nisbete muvâfık olan câ-

nibden lâ-zarûret-i zâtiyye olarak min ciheti’l-meʼâl mümkine-i âmmedir. 

Ve mutlaka-i âmmeyi bi-hasebi’l-vasf lâ-zarûretle dahi takyîd mümkün ise 

de kavm bu terkîbe adem-i i‘tibâr ile ahkâmını dahi beyân etmemişlerdir.

Ve vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye hâssiyetinden e‘ammdır. Zîrâ her ne vakt 

bi-hasebi’l-vasf lâ-dâʼimen zarûret veyâhûd devâm sâdık olsalar lâ bi’z-zarûre 

fi‘liyyet nisbet-i sâdıka olup lâkin mün‘akis olmaz. Ve vücûdiyye lâ-zarûretle 

mukayyede olduğundan zarûrîyyeye mübâyenedir. Ve dâʼimeden min vechin 

e‘amm olarak zarûretten hâli olan mâdde-i devâmda tesâduk edip mâdde-i 

zarûrette lâ-zarûrîyyesiz dâʼime ve mâdde-i lâ-devâmda bi-dûni’d-dâʼime 

vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye sâdıka olurlar. Ve meşrûta ve örfiyye-i âmmeteyn-

den dahi min vechin e‘amm olup mâdde-i meşrûta-i hâssada tesâduk ederek 

mâdde-i zarûrîyyetde bi-dûni’l-vücûdiyye âmmeler ve  mâdde-i lâ-devâm174 

bi-hasebi’l-vasfta bi-dûni’l-âmmeteyn vücûdiyye-i sâdıka olurlar. Ve mukay-

yed mutlaktan ahass olduğu cihetle mutlaka-i âmmeden ahass olduğu gibi 

mutlaka-i âmmeden e‘amm olan mümkine-i âmmeden dahi ahassdır.

172 Sehv ve savâb cetvelinde “mutlaka-i” olarak düzeltilmiştir.

173 Sehv ve savâb cetvelinde “cânibden lâ-zarûret, zarûret” olarak düzeltilmiştir.

174 Sehv ve savâb cetvelinde “lâ-devâm” olarak düzeltilmiştir.
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Ve misâl-i sânî  mûcibe-i mümkine-i hâssa olup cüz’-i evveli olan 

אم) כאن ا א ان    [.Bütün canlılar imkan-ı âmm ile nefes alandır] (כ 

 mûcibe-i mümkine-i âmme ve cüz’-i sânîsi cânib-i muvâfıktan lâ-zarûret-i 

zâtiyyedir ki min ciheti’l-meʼâl mümkine-i hâssa biri mûcibe ve diğeri sâ-

libe olarak iki mümkine-i âmme’den mürekkeb olup mefhûmu tarafeyn-

den ya‘nî nisbete muvâfık ve muhâlif olan her iki taraftan selb-i zarûret-i 

zâtiyyedir. 

[Çok Def‘a Mümkine-i Hâssada Bi‘l-İmkâni‘l-Hâs Ta‘biriyle 

İktifâ Olunduğu ve İmkân-ı Hâss Nisbetin Her İki Tarafından 

Selb-i Zarûret-i Zâtiyye İdüğü]

َכאِن  ْ ِ ْ א ِ  ٌ ِّ َ َ ُ اٍن  َ َ َ  ُّ אل: ُכ ن  ى  אرة أ א  כ ا כ  ا א  ا  وכ
א ا   ا  ورة ا אص   ا כאن ا ن ا אّصِ  َ ْ ا

[Çoğu zaman mümkine-i hâssada şu ifâdeyi kullanmak yeterlidir: Denilir ki; 

bütün canlılar, imkân-ı hâss ile nefes alandır. Çünkü imkân-ı hâss, zâtî zarûretin, 

nisbetin iki tarafından berâber olumsuzlanmasıdır.] 

Mümkine-i hâssa zikr olunduğu vechle mümkine-i âmme ile lâ-zarû-

ret-i zâtiyyeden mürekkeb olmasıyla mevârid-i isti‘mâlinde meselâ 

ُوَرِة) َ ِ َ אِم  َ ْ ا َכאِن  ْ ِ ْ א ِ  ٌ ِّ َ َ ُ اٍن  َ َ َ  ُّ  Bütün canlılar zorunlu olarak değil] (ُכ

imkân-ı amm ile nefes alandır.] ibâresiyle îrâd edildiği gibi çok kerre da-

hi kasd-ı ihtisâr için diğer ibâre ile iktifâ olunarak َכאِن ْ ِ ْ א ِ  ٌ ِّ َ َ ُ اٍن  َ َ َ  ُّ  (ُכ
( אّصِ َ ْ  denilir ve bu ibâre [.Bütün canlılar, imkân-ı hâss ile nefes alandır] ا

ile ke’l-evvel ma‘nâ-yı maksud ifâde olunur. Zîrâ imkân-ı hâssın mahsûl-i 

müfâdı nisbetin tarafeynden ya‘nî cihet-i îcâb ve selbinden zarûret-i zâtiy-

yeyi selbdir ki cüz’-i evveli olan imkân-ı âmm cânib-i muhâliften ve lâ 

bi’z-zarûreti’z-zâtiyye cüz’-i sânîsi cânib-i muvâfıktan selb-i [92] zarûret 

olmasıyla bi’l-imkâni’l-hâss ibâre-i muhtasarası bu ma‘nâyı müfîd olur. 

Ve mümkine-i hâssanın mûcibe ve sâlibesi beyninde fark ma‘nevî-i 

mu‘teddü’n-bih olmayıp belki farkları yalnız cihet-i lafızdan olarak eğer ibâ-

re-i îcâbiyye ile ta‘bîr edilir ise mûcibe ve ibâre-i selbiyye ile mua‘bber olursa 

sâlibedir. Zîrâ ister (אص ا כאن  א כא  אن  إ  Bütün insânlar imkan-ı] (כ 

hâss ile yazı yazandır.] denilsin ve ister (אص כאن ا א כא  אن  ء  ا  ) 

[İmkân-ı hâss ile hiçbir insân yazıcı değildir.] ta‘bîr edilsin ikisinde dahi 

maksud insân için kitâbet ve adem-i kitâbet zarûrî olmadığını beyândır. Şu 

kadar ki evvelde îcâb sarîh ve selb zımnî ve sânîde bi’l-aksdır.
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Ve işbu mümkine-i hâssa sâʼir mürekkebâttan mutlakan e‘ammdır. 

Zîrâ mümkine-i hâssanın terekkübü ancak biri sâʼir mûcibâttan e‘amm 

olan mümkine-i âmme-i mûcibe ve diğeri sevâlib-i sâʼireden e‘amm olan 

mümkine-i âmme-i sâlibe olarak iki cüz’dendir. Ve mefhûm-i mümki-

ne-i hâssa olan mecmû‘-ı cüzʼeyn mûcibe ve sâlibeden mürekkeb olan 

her bir mecmû‘dan e‘amm olur. Hâsılı îcâb ve selb mürekkebâtın cüm-

lesinde mevcûd olup îcâb ve selbin ekall mertebesi ise imkân-ı âmm ile 

mümkine olmasıdır. Bu hâlde mürekkebâttan her birinin sâdık olduğu 

mahalde mümkine de sâdıka olur. Lâkin îcâb ve selbin imkânından bun-

lardan birinin bi’l-fi‘l veyâhûd zarûrî veyâ dâʼimî olması lâzım gelmeyece-

ğinden mümkinenin sâdık olduğu mahalde bunların sıdkı lâzım gelmez. 

Ve besâʼitten zarûrîyye-i mutlakaya mübâyenet ve mümkine-i âmmeden 

ahassıyeti zâhirdir. Ve kusûr-ı besâʼitten min vechin e‘amm olarak  mâd-

de-i vücûdiyye-i lâ-zarûrîyyede tesâduk edip mümkinün bi’l-fi‘l vâki‘ ol-

madığı mahalde min gayrı besâʼit mümkine-i hâssa ve mâdde-i zarûrette 

mümkine-i hâssasız besâʼit sâdıka olurlar. Hülâsa-i tafsîlât mürekkebât-ı 

meşhûre-i seb‘adan evvel meşrûta-i hâssa olup bu da lâ-devâm-ı zâtî ile 

cemî‘-i evkât vasıfta nisbetin zarûreti ve sânî örfiyye-i hâssa olup bu da 

lâ-devâm-ı zâtî ile berâber cemî‘-i evkât vasıfta nisbetin devâmı ve sâlis 

vaktiyye olup bu da lâ-devâm-ı zâtî ile berâber vakt-i mu‘ayyende  zât-ı 

mevzû‘ için nisbetin zarûreti ve râbi‘ münteşire olup bu da lâ-devâm-ı zâtî 

ile berâber “vaktin mâ”da nisbetin zarûreti ve hâmis vücûdiyye-i lâ-dâʼime 

olup bu da lâ-devâm-ı zâtî ile berâber nisbetin bi’l-fi‘l tahakkuku ve sâdis 

vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye olup bu da lâ-zarûret-i zâtiyye ile berâber nisbetin 

bi’l-fi‘l tahakkuku ve sâbi‘ mümkine-i hâssa olup bu da nisbetin îcâb ve 

selb ciheteyninden zarûret-i zâtiyyenin selbidir. 

Ve zikr olunduğu üzere e‘amm-ı  kazâyâ-yı basîta ve mürekkebe mümkine-i 

âmme ve e‘amm-ı mürekkebat [93] mümkine-i hâssa olup zarûrîyye ahass-ı 

besâʼit ve ehad-i ma‘neyeyn üzere meşrûta-i hâssa ahass-ı mürekkebâttır.

Ve setîr olmasın ki kavm-i Rum ihtisâr için zarûrîyye ve dâʼime-i zâtiy-

yelerden dâʼimeteyn ile ta‘bîr ederler ve âmmeteyn ıtlâk ederek meşrûta-i 

âmme ile örfiyye-i âmmeyi kasd ederler. Ve hâssateyn ta‘bîrleriyle meşrû-

ta-i hâssa ve örfiyye-i hâssayı murâd eder. Ve mümkine-i âmme ve hâssaya 

mümkineteyn derler. Ve vaktiyyeteyn-i basîtateyne vaktiyyeteyn ve vaktiy-

yeteyn-i basîtateyn ile berâber mürekkebeteyne vaktiyyât ıtlâk eylerler ve 
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vücûdiyyât-ı selâse ile mutlaka-i âmme ve vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye ve vü-

cûdiyye-i lâ-dâʼimeye işâret etmek isterler. Ve dâʼimeteyn ve âmmeteyn ve 

hâsseteynin cümlesine kasd-ı işâretle dâʼimât-ı sitte-i mün‘akiseti’s-sevâlib 

derler. Ve vasfiyyât-ı erba‘a deyip âmmeteyn ve hâssateyni murâd ederler.175

[İşbu Mürekkebât-ı Seb‘a İki Hükm-i Basîtden İbâret Olup Bu 

Hükümler  Mevzû‘-i Hakîkîde ve Mahmûlde ve Kemmiyyetde 

Müttehid Olarak Keyfde Mütehâlif Olduklarının Tafsîlâtı]

Kâle Rahimehullâh 

ل  وا ا  ع  ا ا   כ   אت   כ ا  ه  و
. אب وا כ  ا א  ا ئ  כ وا כ  ا وا

[Bu yedi müveccehe; hakîkî konuda ve yüklemde, küllî-cüz’î şeklindeki nicelik 

bakımından aynı, olumlu-olumsuz şeklindeki nitelik bakımından farklı olan iki 

basît hükümden oluşan önermelerdir.] 

Ve zikr olunan kazâyâ-yı seb‘a iki hükm-i basîtten mürekkebe olarak 

bu hükmler mevzû‘-ı hakîkîde ve mahmûlde ve kemmiyyet ya‘nî külliyyet 

ve cüzʼiyyette mütevâfık ve müttehid ve keyfiyyette ya‘nî îcâb ve selbte 

mütehâliflerdir.

 Mevzû‘-ı hakîkî ile takyîdi mevzû‘dan murâd asâlet-i maksûd bi’l-hükm 

olan mevzû‘ olup  mevzû‘-ı zikrî olmadığına tenbîh içindir. Zîrâ mevzû‘-ı 

zikrîde ittihadları kâfî olmaz ve illâ dâʼime-i cüzʼiyyenin kaydı lâ-devâm 

ile sıdkı lâzım gelir. Meselâ (א دائ ان  ا   ) [-Dâimâ değil- Bazı 

cisimler canlıdır.] denilip de îcâb-ı dâʼim ba‘z-ı cism için ve selb-i bi’l-fi‘l 

işbu ba‘z-ı cism olmak ünvânında mütevâfık olan ba‘z-ı âhar için olmak 

tarîkıyla bu kaziyyenin sâdıka olması lâzım gelir. Halbuki indlerinde kâ-

zibedir. Şöyle ki; cüzʼeyninde hükm şey’-i176 vâhid üzerine olmasıyla eğer 

bu mürekkebe sâdıka olsa ba‘zı vakitte hayevâniyyetle muttasıf ve vakt-i 

âharda hayevâniyyetle gayr-ı muttasıf bir cismin vücûdu lâzım gelir. Bu 

ise bâtıldır.

Kâle Rahimehullâh 

ة  ا  ا א  כ  ورة إ  ، وا א אرة إ   دوام إ ن ا
. כ א  ا א  כ و ل وا ع وا א  ا

175 Sehv ve savâb cetvelinde “ederler” olarak düzeltilmiştir.

176 Sehv ve savâb cetvelinde “şey-i” olarak düzeltilmiştir.
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[Çünkü lâ-devâm, mutlaka-i âmmeye işarettir. Lâ-zarûrîyye ise mümkine-i 

âmmeye işarettir. Bu mümkine-i âmme ile mutlaka-i âmme kendileriyle kayıt-

lanmış basit önermelerle konu, yüklem ve nicelikte aynı nitelikte ise onlardan 

farklıdır.] 

Ve mürekkebâtın bu vechle hükmeyn-i basîtaynden mürekkeb olma-

sı zîrâ kayd-ı mürekkebât olan lâ-devâm besâʼitten mutlaka-i âmmeye 

ve lâ-zarûret mümkine-i âmmeye işâret olup bu kaziyyeler lâ-devâm ve 

lâ-zarûretle mukayyede olan basîtaya ya‘nî mürekkebenin cüz’-i evveline 

mevzû‘ ve mahmûl ve kemmiyette muvâfıka ve keyfiyyette muhâlifedir. 

Hâsılı basîta-i ûlâda her nasıl mahmûl ile nasıl mevzû‘ üzerine hükm olu-

nursa basîta-i sâniye dahi bunun [94] tıpkısı olup ve ûlâ külliyye ise sâniye 

dahi külliyye ve cüzʼiyye ise cüzʼiyyedir. Fakat keyfiyyetce muhâlife olarak 

ûlâ mûcibe ise sâniye sâlibe ve sâlibe ise mûcibedir.

Musannif Hâşiye’de demiştir ki; işbu mefhûm-i lâ-devâm ve lâ-zarûret 

olan kaziyyelerin mevzû‘ ve mahmûlde177 cüz’-i evveller ile ittihâdı kütüb-i 

sâʼirede gayr-ı mukayyed iken bu vechle i‘tibâr eylemesi kaziyyenin mücer-

red îcâb ve selb ile muhtelifeyn olan hükmeyn üzere iştimâli örf-i kavimde 

mürekkebe olmakda kâfî olmadığına mebnîdir. Ve illâ indlerinde cemî‘-i 

ahkâm-ı hasriyyenin  kazâyâ-yı mürekkebe olmasını iktizâ eder. Meselâ 

( ز إ  אئ  א  ) [Zeyd’en başka bana gelen olmadı.] kavlimizde cüzʼeyn 

beyninde îcâben ve selben ihtilâf mevcûd olmasıyla berâber mürekkebe ol-

mayıp bu misüllü kazâyâda îcâb ve selb cihetinden muhtelifeyn olan hük-

meynin mevzû‘da adem-i ittihâdlarından nâşî basîtadırlar. Zîrâ kendisi için 

mecî isbât edilen Zeyd olup ve kendiden mecî selb olunan Zeyd’in gayrısı 

olarak mevzû‘da mütehâliflerdir. Ve bu sebeble bu emsâl kaziyyeler hük-

meyn üzere iştimâlleriyle berâber basîta olup mürekkebe değillerdir. Lâkin 

א) دائ ِא   ِ ِ א َ َ ْ ُك ا ِّ َ َ ُ  ٍ ِ ُّ َכא -Bütün yazı yazanlar, Dâimâ değil, bi'l] (ُכ

fi'l parmaklarını hareket ettirendir.] kavlinde lâ-dâʼimânın ma‘nâsı ء  ) 
( א א  ك ا כא  -Hiçbir yazı yazan bi’l-fi‘l parmaklarının ha]  ا

reket ettirmez.] olarak mevzû‘ ve mahmûl müttehid oldukları cihetle mü-

rekkebedir.

Bu makâmda îzâhât-ı nefîse-i Şerîfiyyedendir ki evvelâ mahmûlün mev-

zû‘ için îcâbıyla hükm olunduktan sonra işbu mahmûl ile mevzû‘ beynin-

de selb ile hükm olunarak bu hükm ise ibâre-i müstakille ile olmayıp belki 

177 Sehv ve savâb cetvelinde “mahmûlde” olarak düzeltilmiştir.
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beynlerinde olan nisbet-i îcâbiyyenin keyfiyyeti üzere delâlet edecek ibâre-i 

gayr-ı müstakille ile olsa bu sûrette mecmû‘u kaziyye-i vâhide-i mürekkebe 

add olunur. Meselâ (א دائ א  אن   Bütün insânlar gülendir, ancak] (כ إ

sürekli değil.] kavlimizde lâ-dâʼimen lafzı insân ile dâhik beyninde olan 

nisbet-i îcâbiyyenin dâʼime olmadığına delâlet ederek bu sûrette bi’l-fi‘l 

selb vâki‘ olur. Ve illâ îcâb-ı dâʼime olmak lâzım gelir.

İmdi lâ-dâʼimen lafzı nisbetin keyfiyyetine delâlet etmesi haysiyyetten 

cihet-i kaziyye olup ve hükm-i selbîye delâleti haysiyyetten terkîb-i kaziy-

yeyi mûcib olur. Ve bu hükmün ibâre-i müstakille ile olmamasını iştırâta 

sebeb zîrâ hükm-i selbîden ibâre-i müstakille ile ta‘bîr olunsa ol hînde iki 

kaziyye-i müstakille olarak mecmû‘u kaziyye-i vâhide-i mürekkebe olmaz. 

Ve mevzû‘ ile mahmûl beyninde evvelen selb ile hükm olunup da ba‘dehû 

üslûb-ı mezkûr üzere tekrâr îcâb ile hükm edilse yine hâll zikr olunduğu 

vechledir. İmdi her bir  kaziyye-i mürekkebe cihâddan bir cihetle178 mü-

veccehe olup lâkin her bir müvecehe mürekkebe değildir. Zîrâ zarûret ve 

devâm i‘tibâr etmek terkîb-i kaziyyeyi mûcib olnaz. Şu cihetten ki zarûret 

ve devâmı179 sebebiyle mevzû‘ ile mahmûl beyninde îcâben ve selben iki 

hükm-i muhtelif hâsıl olmaz. Lâkin [95] lâ-zarûret ve lâ-devâmı i‘tibâr 

bunun hilâfında olup îcâb ve selbde hükm sâbıka muhâlif bir hükm-i âharı 

îcâb ederler.

Kâle Rahimehullâh 

אت כ وا א وا اب ا א  أ אج إ א  אت أ ر א  وا أن 
[Bil ki: Çoğu zaman tenâkuz, aks ve ihtilât konularında ihtiyâc duyulan başka 

müvecceh önermeler de vardır.] 

Ve ma‘lûm olsun ki zikr olunan ahkâm-ı müveccehâtın hâricinde ola-

rak bu makâmda diğer müveccehât dahi olup ebvâb-ı tenâkuz ve aks ve 

muhtelitatta bunlara dahi ihtiyâc mess eder.

178 Sehv ve savâb cetvelinde “cihâttan bir cihetle” olarak düzeltilmiştir.

179 Sehv ve savâb cetvelinde “ve devâmı” olarak düzeltilmiştir.
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[İşbu Müveccehât-ı Meşhûreden Başka Taht-ı İhtiyâcda 

Bulunan Diğer Müveccehât Olup Bu Da Vakt-i Mu‘ayyen 

Veyâhûd “Vaktin Mâ” Veyâhûd Ba‘z-ı Evkât-ı Vasfda Fi‘liyyet-i 

Nisbetle Hükm Olunan Mutlaka-i Vaktiyye ve Mutlaka-i 

Münteşire ve Hîniyye-i Mutlaka Oldukları]

Kâle Rahimehullâh 

א  ، أو  و  א  ا  و    و כ  ن ا إن 
ع   אت و ا ة، أو   أو  

[Yüklemli önermede, belli bir zamanda nisbetin bi’l-fi‘l gerçekleşmesine hük-

medilirse önerme mutlaka-i vaktiyye olarak isimlendirilir. Herhangi bir vakitte 

bi’l-fi‘l gerçekleşmesine hükmedilirse mutlaka-ı münteşire, konunun vasfının bazı 

vakitlerinde bi’l-fi‘l gerçekleşmesine hükmedilirse hîniyye-i mutlaka ismini alır.] 

Zîrâ eğer kaziyye-i hamliyyede mahmûlün mevzû‘ için vakt-i mu‘ay-

yende fi‘liyyet-i nisbetiyle ya‘nî vakt-i fülânîde bi’l-fi‘l nisbetin tahak-

kukuyla hükm olunursa bu kaziyye mutlaka-i vaktiyye tesmiye olunur. 

Meselâ mûcibesinde ( ا و  א   Dünya, Güneş] (כ   

ve Ay arasında girdiğinde bütün Aylar bi’l-fi‘l tutulandır.] ve sâlibesinde 

( ء و ا  Dünya Güneş ve Ay arasında girdiğinde Ay] (כ  

aydın değildir.] denilir. Veyâhûd hamliyyede fî-vaktin mâ fi‘liyyet-i nisbet-

le hükm olunursa mutlaka-i münteşire ıtlâk olunur. Meselâ mûcibesinde 

( د ا אت و א  أو א  و  -Ayın mevcûd olduğu va] (כ   

kitlerden bir vakitte bi’l-fiʼl bütün Aylar tutulur.] ve sâlibesinde   כ) 
( א א  أو א  و  ء   [Vakitlerden bir vakit bi’l-fi‘l bütün Aylar 

aydın değildir.] denilir. Ve zikri sebk eden vaktiyye-i mutlaka ile münte-

şire-i mutlakada hükm zarûret-i nisbetle olduğundan beynlerinde fark zâ-

hirdir. Zîrâ bunlarda zarûret mu‘teber değildir. Veyâhûd hamliyyede hükm 

vasf-ı mevzû‘un ba‘zı evkâtında fi‘liyyet-i nisbetle olursa hîniyye-i mutlaka 

tesmiye olunur. Meselâ (א אت כ  א   أو ب   -Za] (כ 

tü’l-cenb hastalığına yakalananların hepsi hastalığı sırasında ba‘zı vakitler 

bi’l-fi‘l öksürür.] denilir. Şöyle ki; dâ-i zâtü’l-cenbe mübtelâ olan kimsenin 

bu illetle ma‘lûl olduğu evkâtın ba‘zısında öksürdüğünü ifâde eder.
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[Kezâlik Müveccehât-ı Gayr-ı Meşhûreden Biri Cânib-i 

Muhâlifden Selb-i Zarûret-i Vasfiyye ile Hîniyye-i Mümkine ve 

Biri Dahî Vakt-i Mu‘ayyende veyâhûd “Vaktin Mâ”da Cânib-i 

Muhâlifden Selb-i Zarûretle Mümkine-i Vaktiyye ve Mümkine-i 

Dâ’ime Olarak Bunlar Besâ’it-i Sitte-i Gayr-ı Meşhûreden 

Oldukları]

Kâle Rahimehullâh 

أو   ، כ א    ا א  ا ا   ورة  ا א   כ  وإن 
כ دائ א  ، أو  و  כ و ورة  و     ا

[Eğer yüklemli önermede karşıt taraftan vasfî zarûretin olumsuzlanmasına 

hükm edilirse; hîniyye-i mümkine olarak isimlendirilir. Eğer belirli bir vakitte 

konudan zarûretin olumsuzlanmasına hükm edilirse; mümkine-i vaktiyye ola-

rak isimlendirilir. Eğer herhangi bir vakitte hükm edilirse; mümkine-i dâʼime 

ismini alır.] 

Ve eğer hamliyyede cânib-i muhâliften ya‘nî kaziyye mûcibe ise selb ve 

sâlibe ise îcâb cihetinden zarûret-i vasfiyyenin selbiyle hükm olunursa hî-

niyye-i mümkine tesmiye olunur. Meselâ אم و כאن ا א ب    (כ 
א)  Zatü’l-cenb hastalığı hastalığına yakalananların hepsi hastalığı] כ 

sırasında, genel imkan olarak, öksürürler.] kavli hîniyye-i mümkine olup180 

bunda hükm dâ-i cenbe mübtelâ olanların öksürmemesi zarûrî olmama-

sıyladır. Veyâhûd hamliyyede evkât-ı vücûd-i mevzû‘dan vakt-i mu‘ayyen-

de cânib-i muhâliften selb-i zarûretle hükm olunursa mümkine-i vaktiy-

ye ve “vaktin mâ”da zarûretle hükm olunursa mümkine-i dâʼime tesmiye 

olunur. Meselâ ( אم و ا כאن ا א  Dünya Güneş ile] (כ   

Ay arasına girdiğinde genel imkan olarak bütün Aylar tutulur.] veyâhûd 

"fî-vaktin mâ" [Bütün Aylar herhangi bir vakitte, genel imkan olarak, tu-

tulandır.] denilir.

Kâle Rahimehullâh 

رة  אئ   ه ا  و

[Bu altı müveccehe, meşhur olmayan basît önermelerdir.] 

Ve zikr olunan işbu altı kazâyâ-yı [96] müveccehe ki evvel mutlaka-i 

vaktiyye ve sânî mutlaka-i münteşire ve sâlis hîniyye-i mutlaka ve râbi‘ 

180 Sehv ve savâb cetvelinde “olup” olarak düzeltilmiştir.
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hîniyye-i mümkine ve hâmis mümkine-i vaktiyye ve sâdis mümkine-i 

dâʼime olup bunlar besâʼit-i gayr-ı meşhûredir. Ve ânifü’l-beyân besâʼit-i 
semâniyyeye ilâve olundukları halde mecmû‘-ı besâʼit-ı mevrûde on dörde 

bâliğ olmuş olur.

[Ba‘zen Hîniyye-i Mutlaka Lâ-Devâm-ı  Zâtî ile Takyîd 

Edilerek Hîniyye-i Lâ-Dâ’ime Denilip Bu da Mürekkebe-i 

Gayr-ı Meşhûreden Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

رة כ   ه  ، و ا    دائ دوام ا א و  ا ا 
[Hîniyye-i mutlaka bazen lâ-devâm-ı zâtî kaydı ile kayıtlanır; bu durumda hî-

niyye-i dâ'ime adını alır. Bu da meşhur olmayan mürekkeb müvecceh önermedir.] 

Ve ba‘zen mârrü’l-beyân besâʼit-ı gayr-ı meşhûreden hîniyye-i mut-

laka lâ-devâm-ı zâtî ile takyîd olunarak hîniyye-i lâ-dâʼime tesmiye olu-

nur. Ve işbu hîniyye-i lâ-dâʼime mürekkebe-i gayr-ı meşhûredir. Meselâ

א) دائ א  א و כ  ب   -Zatü’l-cenb hastalığına yakala] (כ 

nanların hepsi sürekli değil de hastalığı sırasında bi’l-fi‘l öksürürler.] hîniy-

ye-i lâ-dâʼime olup cüz’-i evveli hîniyye-i mutlaka-i mûcibe ve cüz’-i sânîsi 

mefhûm-i lâ-devâm olan mutlaka-i âmme-i sâlibedir. Zîrâ îcâb-ı mahmûl 

dâʼimî olmadığı hînde ma‘nâsı cemî‘-i evkât-ı vasfta îcâbın adem-i tahak-

kuku olup ve cemî‘-i evkâtta îcâb tahakkuk etmediği hînde fi’l-cümle selb 

tahakkuk ederek bu ise ma‘nâ-yı mutlaka-i âmme-i sâlibedir. Ve sâlibesin-

de (א دائ א  א و כ  ب   ء  ا  ) [Zatü’l-cenb hasta-

lığına yakalananların hiçbiri sürekli değil de hastalığı sırasında bi’l-fi‘l ök-

sürmez.] denilir. Bu dahi hîniyye-i mutlaka-i sâlibe ile mefhûm-i lâ-devâm 

olan mutlaka-i âmme-i mûcibeden mürekkebdir. Zîrâ selb dâʼim olmadığı 

hînde fi’l-cümle îcâb tahakkuk edip bu ise mûcibe-i mutlakadır.

[Mürekkebât-ı Sâ’irenin Dahi İhtirâ‘ı Mümkün ise de Gayr-ı 

Mu‘teber İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

ائ  ا ا א  ، و ا ورة ا א ور  ا ا א  כ   אت أ إذ  כ כ  و
א  ا ا א  ورة ا و א א  و ا ا ا א  כ   א أ ا כ دوام ا א
ورة ا ا أو  ا  א ة ا  ا ا أو ا א  دوام ا و א

א. وا  وإن  
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[Başka mürekkeb önermelerin olması da mümkündür. Çünkü zarûrîyyenin 

dışındakileri, lâ-zarûret-i zâtî ile ve iki dâʼimîyyenin dışındakileri lâ-devâm-ı 

zâtî ile kayıt altına almak mümkündür. Nasıl ki, meşrûta-i âmme dışındakileri, 

lâ-zarûret-i vasfî ile ve âmmenin dışındakileri, lâ-devâm-ı vasfî ile kayıt altına al-

mak mümkün ise yine vaktiyye ve münteşire-i mutlaka dışındakileri, belirli veya 

belirsiz lâ-zarûret-i vaktiyye ile kayıt altına almak mümkündür. Bunların hepsine 

i‘tibâr etmeseler de bu mümkündür.]

Ve daha sâʼir mürekkebâtın i‘tibâr ve ihtirâ‘ı mümkün olup zîrâ zarûrîy-

ye-i mutlakadan mâ ‘adâsını lâ-zarûret-i zâtiyye ile takyîd etmek mümkün-

dür. Lâkin zarûrîyyeyi takyîd beynlerinde tebâyün olmasıyla mümkün ola-

maz. Ve dâʼime-i mutlaka ile zarûrîyye-i mutlakadan mâ ‘adâsını lâ-devâm-ı 

zâtî ile takyîd etmek mümkün olur. Lâkin mefhûm-i dâʼimeteynde devâm 

mu‘teber olmasıyla mübâyenetten nâşî lâ-devâm ile mukayyed olamazlar. 

Nitekim meşrûta-i âmmenin mâ ‘adâsını lâ-zarûret-i vasfiyye ile kayd et-

mek mümkün olup lâkin meşrûta-i âmme zarûret bi-hasebi’l-vasf olduğu 

hasebiyle lâ-zarûrete mübâyin olarak bununla takyîdi mümkün olamaz. Ve 

meşrûta ve örfiyye-i âmmeteynden mâ ‘adâsını lâ-devâm-ı vasfî ile takyîd 

mümkündür. Ve ammâ âmmeteynin mefhûmlarında mu‘teber olan devâm-ı 

vasfîyye mübâyenetten nâşî lâ-devâm-ı vasfî ile takyîdi mümkün olamaz. Ve 

vaktiyye-i mutlaka veyâhûd münteşire-i mutlakadan mâ ‘adâsını lâ-zarû-

ret-i vaktiyye-i mu‘ayyene veyâ gayr-ı mu‘ayyene ile takyîd mümkündür. 

Zîrâ bunların mâ ‘adâsıyla lâ-zarûret-i vaktiyye beyninde mübâyenet olma-

yıp [97] fakat bunların mefhûmunda zarûret-i vaktiyye meʼhûze olmasıyla 

beynlerinde mübâyenetinden dolayı takyîdleri mümkün olamaz.

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle âmmeteynden mâ ‘adâsında lâ-

devâm-ı vasfî ile imkân takyîdinden murâd ba‘z-ı mâ ‘adâsının imkânıdır. 

Tâ ki işbu mâ ‘adâda dâhil olan zarûrîyye ve dâʼimenin takyîdi mümkün 

olamamasıyla îrâd-ı suʼâle mahall kalmaya. Zîrâ zarûret ve devâm-ı zâtîler 

devâm-ı vasfîden ahass olup nakîz-ı e‘amm ise ayn-i ahassa mübâyindir. 

Sâʼir ahavâtında dahi işbu kayd-ı ba‘zıyyetin i‘tibâr edilmesi lâzım gelir. 

Ve yine Hâşiye’de demişdir ki; “evi’l-münteşirete” kavlinde “ev” men‘-i 

hulüvve mahmûl olmasıyla bu sûrette münteşire-i mutlakadan mâ ‘adâda 

dâhil olan vaktiyye-i mutlakanın lâ-zarûret-i vaktiyye-i gayr-ı mu‘ayyene 

ile takyîdi mümkün olamayacağı suʼâline mahall kalmaz. Ve fakat i‘tibâr-ı 

ba‘zıyyetle men‘-i cem‘ada hamli sahîh olur.
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El-hâsıl kazâyâ-yı mezkûrenin bu vechle takyîd ve terkîbleriyle mürek-

kebât-ı sâʼirenin husûlü murâd olunursa mefhûm-i mukayyed ile kayd 

beyninde münâfât olmayan mahallerde mümkinü’l-i‘tibâr olup lâkin kavm 

bunlara i‘tibâr etmemişlerdir. Seyyid Şerîf ’in  Hâşiye-i  Sugrâ’da beyânı ve-

chle müveccehâtta terkîb-i kazâyâ için vücûh-i kesîre olarak bunlardan 

ba‘zısı gayr-ı sahîh ve ba‘zısı sahîh lâkin gayr-ı mu‘teber181 ve ba‘zısı hem 

sahîh ve hem mu‘teberdir.

[Tenbih: Zarûrât ve Vücûbun Aksâmını Mübeyyindir]

Kâle Rahimehullâh 

ا  ب ا ع، و ا ئ  ذات ا א ورة ا ورة    ا  ا
כאك  ا ض  ا    כאك  ا آ   א  و ع  ا ذات  ن  כ أن  ي   ا

ى. א أ ا إ 
[Tenbih: Zarûret, mantıkçılar nezdinde konunun zâtından ortaya çıkan zarû-

ret için kullanılır. Zarûret; konunun zâtının ve mâhiyetinin, nisbetin ayrışma-

sından beri olduğu zâtî zorunluluktur. Şöyle ki; eğer nisbetin zâttan ayrışması 

varsayılırsa başka bir mâhiyete dönüşür.] 

Hafî olmasın ki ıstılâh-ı kavmde zarûret ma‘ânî-i müte‘addidede müs-

ta‘meledir. Şöyle ki; indlerinde zarûret ba‘zen mevzû‘un182 zâtından neşʼet 

eden zarûrete ıtlâk olunur. Ya‘nî zarûretin menşeʼi zât olup hâsılı zarûreti 

iktizâ eden  zât-ı mevzû‘ olur. Ve bu ma‘nâca zarûret vücûb-i zâtîdir ki mev-

zû‘un zât ve mâhiyyet-i mutlakası infikâk nisbetinden âbiye ya‘nî nisbetin 

 zât-ı mevzû‘ ile ictimâ‘ı mümkün olduğu cemî‘ ahvâl ve tekâdîr üzere nis-

betten adem-i infikâkini mûcibe olmasıdır. Bir haysiyyette ki eğer nisbetin 

zâttan infikâki farz ve takdîr edilse o hâlde mevzû‘ diğer bir mahiyyete 

münkalib olmasını iktizâ ve hâsılı nisbetten infikâki tagayyür-i mâhiyyeti 

istid‘â eder. 
ت  دون  اد  ا وا   א  إ  ا  وإ   ، ر ا ات  وا  د  ا  
دة  ن  כ م أن   א  א  ب،   م ا و   כאك ا ض ا א؛ إذ   و  ا

א  א א   د  ا ؛ إذ  ا אع  ، و ا אرج وا ء  ا  

[Tekliğin dördün zâtından olumsuzlanması zorunludur. Eğer olumsuzlanmaz-

sa; kendisi için çift sayı olmaklığın sâbit olmadığı tek sayılardan bir mâhiyyete 

181 Sehv ve savâb cetvelinde “lâkin gayr-ı mu‘teber” olarak düzeltilmiştir.

182 Sehv ve savâb cetvelinde “ba‘zen mevzû‘un” olarak düzeltilmiştir.
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dönüşür. Çünkü şayet çift sayı olmaklığın ayrıştığı farz edilirse; başka bir mâhiy-

yete dönüşüm gerekmezdi. Bilakis gerekli olanın son noktası, hâricde ve zihinde 

mevcûd olmamasıdır. Bu lüzûmda imkânsızlık yoktur. Hâric ve zihinden birinde-

ki varlığı, dördün mâhiyyetinin gereği değildir.] 

İmdi meselâ erba‘adan selb-i ferdiyyet zât-ı erba‘a için vâcib olarak 

ورة) א د  ر    kavlimizde [.Zorunlu olarak dört tek sayı değildir] (ا

olan zarûretten murâd bu ma‘nâ üzere zarûret-i zâtiyyedir. Zîrâ eğer selb-i 

ferdiyyet vâcib olmayıp da zât-ı erba‘anın bu selbden infikâki farz olunsa 

mâhiyyet-i erba‘a efrâddan selâse [98] ve hamse gibi bir ferdin mâhiyye-

tine münkalib olur. Bu cihetle zât-ı erba‘a için selb-i ferdiyyet bu ma‘nâ 

ile vâcib ve illâ efraddan birinin mâhiyyetine inkilâbını mûcibdir. Lâkin 

zât-ı erba‘a için sübût-i zevciyyet böyle olmayıp meselâ (ورة א ر زوج   (ا
[Zorunlu olarak dört çift sayıdır.] denilse bu zarûretten murâd ma‘nâ-yı 

mezkûr üzere  vücûb-i zâtî olamaz. Çünkü zât-ı erbaʼadan zevciyyetin in-

fikâki farz edilse mâhiyyeti başka bir mâhiyyete münkalib olması lâzım 

gelmeyip belki işbu farz-ı infikâktan lâzım gelecek şeyʼin gâyeti erba‘anın 

hâric ve zihin taraflarından birinde mevcûde olmamaklığıdır. Bu lüzûm-

da ise imtinâ‘ yoktur. Zîrâ hâric ve zihinden birisinde vücûdu erba‘anın 

muktezâ-yı mâhiyyeti değildir. İmdi  zât-ı mevzû‘ infikâk-i nisbetden âbiye 

olup farz-ı infikâkda inkilâb-ı mâhiyyeti müʼeddî olmak ma‘nâsınca vücûb 

zarûret-i selbde tahakkuk ederek vücûd-i mevzû‘a mütevakkıf olan zarû-

ret îcâbda tahakkuk etmeyip yalnız mevzû‘ vâcibü’l-vücûd olduğu mev-

zû‘da mütehakkık olur. Meselâ “Allâhü Te‘âlâ âlimün” veyâhûd “hayyün 

bi’z-zarûre” kavlimizde olan zarûret îcâb-ı vücûb-i zâtîdir.

Ve bunu îzahta musannif Hâşiye’de demiştir ki; zîrâ ilm ve hayât emsâli 

sıfât-ı zâtiyye  Cenâb-ı Bârî’nin levâzım-ı vücûd-i hâricîsinden olmasıyla 

eğer sıfât-ı mezkûrenin intifâ-ı sübûtu farz olunsa bu sıfâtın melzûmu olan 

vücûdun müntefî olması lâzım gelerek ol halde mâhiyyet-i vâcib-i Te‘âlâ 

şânühûnün mâhiyyet-i mümkineye inkilâbını müʼeddî olur. Zîrâ bi-vec-

hin mine’l-vücûh kendiden intifâ-ı vücûd mümkün olan her bir mâhiyyet 

mümkinedir. İmdi mâhiyyet-i vâcib-i Te‘âlâ şânühû sıfât-ı mezkûreden her 

birinin infikâkinden âbiye ve mümteni‘a olarak sıfât-ı mezkûrenin vâcib-i 

Te‘âlâ için sübûtu bi’z-zât vâcibtir. Lâkin vücûd-i mevzû‘a tevakkuf etme-

yen selbde hükm hükm-i îcâbın hilâfında olarak  vücûb-i zâtî tahakkuk 

eder. Ve bu sebebten nâşî meselâ (ورة א א  כ  א   א إ ء  כאن  א   (כ
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[Bir şey’ insân olursa zorunlu olarak at olamaz.] kavlinde insândan selb-i 

feresiyyetin zarûreti vücûb-i zâtîdir. Çünkü insân gerek hâricde veyâ zihin-

de mevcûd olsun ve gerek bunlardan birinde mevcûd olmasın bi’z-zarrûre 

feres olamaz. Ve illâ mâhiyyet-i insâniyyenin inkilâbını müstelzim olur. 

Ve îcâbda mevzû‘ vâcibü’l-vücûd olmadığı hînde vücûb-i zâtînin adem-i 

tahakkukundan nâşî insânın cemî‘ zâtiyâtıyla levâzım-ı zâtiyyesinin insân 

için zarûret-i sübûtu  vücûb-i zâtî değildir. El-hâsıl îcâbda  vücûb-i zâtî an-

cak vâcibü’l-vücûda mahsûs olup mümkün ve mümteni‘den hiçbir şey’ 

için bir şeyʼin sübûtunda  vücûb-i zâtî ma‘nâsınca zarûret tahakkuk etmez. 

Lâkin bir şeyʼin bir şeyden selbinde gerek vâcib ve gerek mümkün veyâ 

mümteni‘ ale’l-ıtlâk  vücûb-i zâtî tahakkuk eder. [99]

[Zarûret Bi-şartı‘l- Mahmûl]

Kâle Rahimehullâh 

א  אئ כ  ط  وَرِة  ُ َّ א ِ  ٌ אِئ َ  ٌ ْ َز ا   ا ل  ا ط  ورة  ا و  
כ     ؛ إذ ا א ا  א ن  כ ط أن   وَرِة  ُ َّ א ِ  ٍ ِ א َ ِ  َ ْ َ ، أو  א
א  א   إ אر ، وإن כאن  ا כ ا כ أن    ذ ا  و  

. و כ ا   وري  ذ א  ط إ   ، כ ا א  ذ  ا
[Bazen zarûret, gerçekleşmiş yüklem şartlıyla zarûret için kullanılır. Misâl 

Zeyd’in bi’l-fi‘l ayakta olması şartıyla Zeyd, zarûrî olarak ayaktadır. Zeyd’in bi’l-

fi‘l oturan olmaması şartıyla Zeyd, zarûrî olarak oturan değildir. Çünkü müm-

kün; kendisini gerektiren illet sebebiyle bir zamanda var olduktan sonra, her ne 

kadar o vakitte varlığı fâ’il üzerine vâcib olmayan ihtiyari fi‘l dahi olsa, o vakitte 

var olmaması mümkün değildir. İhtiyari fi‘l, fâʼilin onu var etmesi şartıyla o va-

kitte zarûrîdir. Bu şartsız zarûrî olmaz.] 

Ve ba‘zen zarûret mahmul-i vâki‘ şartıyla zarûret ma‘nâsına ıtlâk olu-

nur. Bu da mûcibede mahmûlün vücûdu ve sâlibede ademi şartıyla zarûret 

demek olur. Ve vücûd ile ademden murâd mahmûlün hîn-i vücud veyâ 

ademinde olan vücûd veyâ ademidir. Zîrâ meselâ Zeyd’in yevm-i ferdâ 

kıyâmında bir gûne zarûret yoktur. Şöyle ki; kıyâm henüz vâki‘ olmadığı 

cihetle vücûd-i kıyâmda zarûret olmadığı gibi vakti olan “ğad”[yarın] dahi 

henüz tahakkuk etmediğinden için ademinde dahi zarûret yoktur. El-hâsıl 

henüz vâki‘ olmayan kıyâmın îcâb ve selb tarafeyninden hiç birinde zarûret 

mevcûd olmayıp ve eğer zarûret için mahmûlün vücûd veyâ ademinden 

birisi şart edilip de meselâ Zeyd için vücûd-i kıyâm şartıyla kıyâm zarûrî-
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dir denilse murâd şart-ı vâki‘ olarak yoksa velev farz-ı vukû‘uyla olmaktan 

e‘amm olan şart değildir. Ve bu sebebten için  mahmûl-i vâki‘ ile takyîd 

eylemiştir. Musannifin îzâh-ı makâm için îrâd etmiş olduğu kelâm budur.

İmdi zarûret bi-şartı’l-mahmûl nisbet-i îcâbiyyenin bi-şartı sübû-

ti’l-mahmûl ve nisbet-i selbiyyenin bi-şartı selbi’l-mahmûl mevzû‘dan im-

tinâ‘-ı infikâki olup meselâ nisbet-i îcâbiyyede כ  ط  ورة  א אئ  (ز 
( א א  אئ  [Zeyd bi’l-fi‘l ayakta olmak şartıyla zorunlu olarak ayaktadır.] 

ve nisbet-i selbiyyede ( א ا  א ن  כ ط أن  ورة  א א   Zeyd] (ز  

bi’l-fi‘l oturan olmaması şartıyla zorunlu olarak oturan değildir.] denilir 

mefhûm-i evvel Zeyd mâdem ki kâʼimdir bu vechle183 bi’l-fi‘l kıyâmın 

sübût ve tahakkuku şartıyla işbu vakt-i tahakkukunda Zeyd için sübût-i 

kıyâm184 zarûrîdir. Ve mefhûm-i sânî mâdemki Zeyd kâʼid değildir bu ve-

chle ku‘ûdun bi’l-fi‘l sâbit ve mütehakkık olmaması şartıyla ku‘ûdun işbu 

adem-i tahakkuku hînde Zeyd’den irtifâ‘ı zarûrîdir demek olur. Ve bunun 

tahkîki çünkü sübût emr-i mümkün olup mümkün ise illet-i mûcibesiyle 

bir vakitte tahakkukundan sonra her ne kadar vakt-i mezkûrde îkâ‘ı fâ‘il 

üzerine vâcib olmayan fi‘l-i ihtiyârî dahi olsa işbu mütehakkık olduğu va-

kitte vâkî‘ olmamak gayr-ı mümkün ve kezâlik illet-i mûcibesiyle müte-

hakkık olmadığı vakitte dahi vâki‘ olmak gayr-ı mümkündür. Bu cihetle 

vakt-i mezkûrda vücûden veyâ ademen vukû‘u zarûrîdir. Şöyle ki; zarûrî 

olmamak lâzım gelse illeti, illet-i mûcibe olmamaklığını veyâhûd müm-

kinin illet-i mûcibeden müstağnî olmaklığını muktezî olur. Bunların ise 

her biri bâtıldır. Bu cihetle mümkin îkâ‘ı şartıyla vakt-i mezkûrda zarûrî ve 

bi-dûni’l-îkâ‘ gayr-ı zarûrîdir. [100]

Kâle Rahimehullâh 

אو   ل  ط ا ورة  א

[Yüklem şartıyla zarûret, bi’l-fi‘le eşittir.] 

İmdi zarûret bi-şartı’l-mahmûl kuvveye kasîm olan fi‘le müsaviyedir. 

Ya‘nî fi‘l sâdık olduğu mahalde zarûret bi-şartı’l-mahmûl dahi sâdıka olup 

aksi de böyledir. Ve fi‘l ( ن و כאئ כ ء   أن  ن ا  Olmak” kendi“] (כ

özelliklerinden olup “olan” şeyin olmasıdır.] ve kuvve ء   أن ن ا  (כ
( כאئ ن و   כ  [“Olmak” kendi özelliklerinden olan şeyin olmamasıdır.] 

183 Sehv ve savâb cetvelinde “bu vechle” olarak düzeltilmiştir.

184 Sehv ve savâb cetvelinde “sübût-i kıyâm” olarak düzeltilmiştir.
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ile müfessir olup her ne kadar ikisinde de keynûnete kâbiliyyet mevcûd ise 

de mefhûm-i fi‘lde tahakkuk-ı keynûnet ve kuvvede adem-i tahakkuk-ı 

keynûnet meʼhûz olarak yekdiğerinden iftirâk ile ehadühümâ âhara kasîm 

ve mukâbildir.

Kâle Rahimehullâh 

ورة  ا أ ا ورة ا ع، وا ئ  ذات ا א ورة ا ؛ ا ورات   
ورة ا ا  ، وا ورة ا ا ، وا ورة ا ات، وا אت ا   أو

ل ط ا ورة  ، وا ا
[Mantıkçılar nezdinde altı tane zarûret vardır. (1) Konunun zâtından ortaya 

çıkan zarûret. (2)  Zâtî zarûret. Ya‘nî zâtın tüm zamanlarındaki zarûret. (3) Zarû-

ret-i vasfiyye. (4) Muayyen vakitli zarûret. (5) Muayyen olmayan vakitli zarûret. 

(6) Yüklem şartlı zarûret.] 

İmdi ıstılâh-ı kavmde zarûret altı kısım olup mahalline göre lafz-ı zarû-

reti bu ma‘nâlarda isti‘mâl ederler. Bunlardan birincisi zât-ı mevzû‘dan 

neşʼet eden zarûretdir ki karîben zikri mürûr ettiği vechle  nisbet-i îcâbiy-

ye veyâ selbiyyenin infikâkinden mâhiyyet-i mutlaka-i mevzû‘un âbiye ve 

mümteni‘a olmasıdır. İkincisi, zarûret-i zâtiyye olup zât-ı mevzû‘un cemî‘ 

evkât-ı vücûd veyâ ademinde nisbetin zarûret-i sübût ve intifâsıdır. Ve 

cemî‘ evkât-ı vücûtta zarûret hükm-i îcâbî veyâ selbînin mevcûd üzerine 

olduğu sûrette olup ve cemî‘ evkât-ı ademde zarûret  ma‘dûm üzere hükm-i 

selbî sûretinde cârîdir. Sâlis, zarûret-i vasfiyye olarak bu da zât-ı mevzû‘un 

vasf-ı mevzû‘ ile ittisâfı şartıyla olan zarûrettir. Râbi‘, zarûret-i vaktiyye-i 

mu‘ayyenedir ki zât için nisbetin vakt-i mu‘ayyende zarûretidir. Hâmis, 

zarûret-i vaktiyye-i gayr-ı mu‘ayyene olup “vaktin mâ”da zarûret-i nisbet-

dir. Sâdis, zarûret bi-şartı’l-mahmûl olup  mahmûl-i vâki‘ şartıyla zarûret-

ten ibârettir. 

 ، و א ا   ا ب  وا  ، כ א  ورة  ا כ  ب  ا (و 

א)  ا א  א  ب  وا

[Mutlak vücûb, mutlak zarûret gibi bütün hepsini kapsar.  Zâtî vücûb, birinci-

ye mahsûstur.  Vücûb bi’l-gayr ise geriye kalanlara mahsûstur.] 

Ve mutlak vücûb ya‘nî zâtî ve gayr-ı zâtî olmakla mukayyed olmayan 

vücûb lâ bi-şartı şeyʼ mutlak zarûret gibi zarûrâtın cümlesine şâmil olup 
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ve  vücûb-i zâtî zarûrât-ı ûlâya ya‘nî menşeʼi185  zât-ı mevzû‘ olan zarûrete 

hâsdır. Ve  vücûb-i bi’l-gayr kusûr-ı zarûrât-ı hamseye muhtasdır.

Kâle Rahimehullâh 

، أو   כאن ذا א ا  ب ا ورة  ا א ا ف ا ن   ا
כאن  א ا  ا ورة  ا أو   ، ا א    כא إ و   ، و כאن  א ورة  ا
أو   ، و כאن  א ا  ا  ورة  ا أو   ، כאن  א ا  ورة  ا أو   ، א

. כאن دوا א א  ورة  و  ا
[Eğer hükme muhâlif olan taraftan zâtî vücûb anlamındaki zarûret olumsuzla-

nırsa; imkân, zâtîdir. Eğer mutlak zarûret olumsuzlanırsa; imkân, vukû‘îdir. Buna 

nefsü’l-emr hasebiyle imkân ismi verilir. Eğer zâtî zarûret olumsuzlanırsa; imkân, 

âmmedir. Eğer vasfî zarûret olumsuzlanırsa; imkân, hîniyyedir. Mu‘ayyen vakit-

li zarûret olumsuzlanırsa; imkân, vaktiyyedir. Mu‘ayyen vakitli olmayan zarûret 

olumsuzlanırsa; imkân, devâmîdir.] 

Her bir zarûretin [101] mukâbilinde bir imkân muhakkıkdır. Zîrâ 

nisbetin ma‘nâ-yı imkânı nefs-i nisbetin mümteni‘ olmayacak haysiyyete 

mülâbeseti veyâhûd hilâfının adem-i vücûbudur. İmdi eğer hükme muhâ-

lif olan taraftan  vücûb-i zâtî ma‘nâsına zarûret selb olunursa işbu zarûre-

tin mukâbili imkân-ı zâtîdir. Hâsılı imkân-ı zâtî taraf-ı muhâlifi vâcib-i 

bi’z-zât olmayandır. Meselâ erba‘adan zevciyyetin imkân-ı selbi imkân-ı 

zâtî olup erba‘a için zevciyyet bi’z-zât vâcib değildir. Ve ammâ erba‘anın 

vücûdu şartıyla vücûb-i zevciyyet mâni‘ olmayıp bu vücûb,  vücûb-i bi’l-

gayr olarak  vücûb-i zâtî ya‘nî muktezâ-yı zât değildir. Nitekim tafsîlât-ı 

sâbıkadan ma‘lûm olmuştur. Ve eğer taraf-ı muhâliften mutlak zarûret 

selb olunursa bu sûrette mukâbili olan imkân, imkân-ı vukû‘î olup im-

kân bi-hasebi nefsi’l-emr ve imkân-ı isti‘dâdî dahi tesmiye olunur. İmdi 

imkân-ı vukû‘î taraf-ı muhâlifin gerek bi’z-zât ve gerek bi’l-gayr vâcib ol-

mamasıdır. Şu haysiyyetle ki taraf-ı muvâfıkın vukû‘u farz olunsa bundan 

hiçbir vechle muhâl lâzım gelmeye. Ve eğer taraf-ı muhâliften zarûret-i 

zâtiyye selb olunursa bu sûrette imkân, imkân-ı âmmîdir. Zarûret-i zâtiy-

yeden murâd cemî‘ evkât-ı zâtta zarûret-i nisbet olduğu mürûr etmiştir. 

Ve bu imkân imkân-ı avâmdır. Ve eğer taraf-ı muhâliften zarûret-i vasfiyye 

selb olunursa bu takdîrde imkân, imkân-ı hînîdir. Ve eğer cânib-i muhâlif-

ten zarûret-i vaktiyye-i mu‘ayyene selb olunursa bu sûrette mukâbili olan 

185 Sehv ve savâb cetvelinde “ya‘nî menşe’i” olarak düzeltilmiştir.
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imkân, imkân-ı vaktî olur. Veyâhûd taraf-ı muhâliften “vaktin mâ”da zarû-

ret selb olunursa bu hâlde imkân, imkân-ı devâmî olur. Ve bu imkân-ı 

devâmî bi-hasebi’l-ezmân küllîdir. Meselâ אدام א  ا دائ ن ا  כ כ أن  ) 
دا) -Varlığı devam ettiği müddetçe Ayın sürekli aydın olması müm] ذا 

kündür.] veyâhûd (ده אت و א  و أ  أو ن  כ כ أن   ) [Var-

lığının tüm zamanlarının herhangi birinde ayın tutulması aslâ mümkün 

değildir.] kaziyyelerinde olan imkân-ı devâmîdir.

Kâle Rahimehullâh 

א   אم، כ כאن  א إ א إ وכ 
[Bu altı imkânın her biri, daha önce geçtiği üzere ya imkân-ı âmme olur.] 

Ve işbu aksâm-ı sitte-i imkândan her biri yâ imkân-ı âmm olur. Ni-

tekim mümkine-i âmme bahsinde mürûr eylediği vechle imkân-ı âmm 

nisbetin taraf-ı muhâlifinden selb-i zarûret-i zâtiyye olup imdi eğer taraf-ı 

muhâlifinden  vücûb-i zâtî ma‘nâsına olarak selb-i zarûret murâd olunursa 

imkân-ı âmm-ı zâtî ve bilâ-kayd-ı mutlak zarûreti selb kasd olunursa im-

kân-ı âmm-ı vukû‘î ve zarûret-i zâtiyyeyi selb olursa imkân-ı âmm-ı âmmî 

ve zarûret-i vasfiyyeyi selb kasd olunursa imkân-ı âmm-ı hînî ve zarûret-i 

vaktiyye-i mu‘ayyeneyi selb murâd edilirse imkân-ı âmm-ı vaktî ve “vaktin 

mâ”da zarûreti selb murâd olunursa imkân-ı âmm-ı devâmî olur.

Kâle Rahimehullâh 

אص   ا و   ، ا ذة     ا ورة  ا إن   אص  א  وإ
א  ورة ا כ   ا א، إذ   א א ا כא א، و ا إ א א  כא א إ ا
א  م  אم ز و אل، כ אن ا א إ ز ل  ا إ  ط ا ورة 
א   ن أ  ؛  ا ف ا ورات،  א   ا ف ا כאن ا ا، و ا

ل [102]  ط ا ورة  א ا א، وأ ورة    

[Eğer mefhûmundan alınan zarûret her iki taraftan olumsuzlanırsa imkân-ı 

hâss ismini alır. Âmmî kısmından olan imkân-ı hâssa imkân-ı hâssî, vukû‘îden 

olan imkân-ı hâssa imkân-ı istikbâlî ismi verilir. Çünkü yüklem şartlı zarûreti 

kapsayan mutlak zarûreti, iki taraftan olumsuzlamak mümkün değildir. Ancak 

Zeyd’in yarın ayakta durması ve durmaması gibi gelecek zamana nisbetle müm-

kün olur. Bu imkân-ı istikbalî, bütün zarûretlerden arınmış sırf imkândır. Geri 

kalanlar böyle değildir. Çünkü iki tarafından biri, bazen herhangi bir zarûreti 

kapsar. En düşüğü yüklem şartlı zarûrettir.] 
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Veyâhûd aksâm-ı sitte-i imkândan her birisi imkân-ı hâss olur. Bu da 

mefhûmunda me’hûze olan zarûretin taraf-ı muhâlif ve muvâfıkın her iki-

sinden selbi sûrette tahakkuk eder. Meselâ (אص ا כאن  א כא  אن  إ  (כ 
[Her insân özel imkan ile yazı yazandır.] kavlimizin ma‘nâsı insân için 

kitâbet ve adem-i kitâbetin selb-i zarûretidir. Ve isimleri alâ hâlihâ olup 

fakat kısm-ı âmmîden olan imkân-ı hâssa imkân-ı hâssî ve vakû‘îden 

olan imkân-ı hâssa imkân-ı istikbâlî ıtlâk olunur. İmdi imkân-ı istikbâlî 

zamân-ı müstakbelde nisbetin tarafeynden mutlakan selb-i zarûretidir. 

Zîrâ imkân-ı vukû‘î bilâ-kayd mutlak zarûreti selb olup ve mutlak zarûret, 

zarûret-i bi-şartı’l-mahmûlede şâmile olmasıyla bunun sûret-i ıtlâkda tara-

feynden selb edilebilmesi ancak meselâ Zeyd’in ğaden kıyâmı veyâ adem-i 

kıyâmı gibi zamân-ı istikbâle nisbetle mümkün olabilir. Zîrâ zamân-ı mâzî 

ve hâlde vaki‘ olan şey’in selb-i zarureti, zarûret-i bi-şartı’l-mahmûlün 

tahakkukuyla berâber mümkün olamayıp ba‘de’l-vukû‘ adem-i vukû‘ ih-

timâli sâkıttır.

Ve işbu imkân-ı istikbâlî cemî‘ zarûrâttan hâlî imkân-ı sırfdır. Musan-

nif bu kelâmı îzâh için Hâşiye’de demiştir ki zîrâ meselâ yevm-i ferdâda 

kıyâm-ı Zeyd’in bugün cânib-i îcâbında zarûret olmadığı zâhirdir. Ve 

illâ bugün veyâhûd mâzîde illetiyle vâkî‘ olması lâzım gelir. Kezâlik el-

yevm cânib-i selbinde dahi zarûret yoktur. Zîrâ her ne kadar bu ânda el’ân 

adem-i kıyâmı mütehakkık ise186 yevm-i ferdâda adem-i kıyâmı el-yevm 

tahakkuk etmeyip yevm-i ferdâda kıyâm ve adem-i kıyâmının tahakku-

ku ancak yârınki günde olacaktır. Bu cihetle Zeyd’in kıyâm-ı müstakbe-

li mümkün-i sırf olup tarafeyninden hiç birisinde ya‘nî kıyâm ve adem-i 

kıyâmında zarûret yoktur. Lâkin hâl veyâhûd mâzîde vâkı‘a olan umûr-ı 

bâkiye-i imkân bunun hilâfındadır. Zîrâ bâkîlerin ehad-i tarafeyni ba‘zen 

“zaruretin mâ” üzere müştemil olur. Zîrâ işbu umûr-ı vâkı‘a ılel-i mûcibele-

riyle bi’l-fi‘l vakitlerinde mütehakkıka olarak zarûrîyyedir. Ve bu zarûretin 

akalli zarûret-i bi-şartı’l-mahmûldür. Ya‘nî bu misüllü hâl veyâhûd mâzîde 

tahakkuk eden umûrda sâ’ir zarûrât mevcûd olmasa bile zarûret bi-şar-

tı’l-mahmûlden hâlî olamaz. İşte bu vechle Şeyh Re’îs İbn  Sînâ tahkîk ede-

rek şârih-i Metâliʻ nakl ve îrâd eylemiştir. Ve bu takrîr ile ba‘zıların imkân-ı 

vukû‘î vukû‘u müstelzim olur, deyü kelâmlarının butlânı zâhir olur. Zîrâ 

imkân-ı vukû‘înin vukû‘u istilzâmı ancak umûr-ı hâliyye ve mâzıviyyede 

186 Sehv ve savâb cetvelinde “bu anda el’ân adem-i kıyâmı mütehakkık ise” olarak düzeltilmiştir.
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olup ıtlâk vechle değildir. Hülâsa-i kelâm-ı Şeyh imkân-ı istikbâlî sarâfet-i 

imkâniyyenin gâyetidir. Zîrâ farz olunan her bir şey’in vücûd veyâ ade-

minden bir tarafı [103] zamân-ı mâzî ve zamân-ı hâlde müte‘ayyen olarak 

zarûretten hâlî olamaz ve akallî zurûret bi-şartı’l-mahmûldür. Lâkin ehad-i 

tarafeynin ezmine-i müstakbeleden bir zamânda ta‘yini ancak o zamânın 

huzuruna muvâfık olarak aslâ bir zarûret üzere müştemil olmaz. Bu cihetle 

zamân-ı müstakbele kıyâs ile i‘tibâr olunması imkân-ı hakîkî-i sırfın levâ-

zımındandır. İmdi imkân-ı istikbâlî zamân-ı istikbâlde tarafeynden selb-i 

zarûret olarak beyne’l-tarafeyn vasat-ı hakîkiyyededir. 

Yine musannif Hâşiye’de demiştir ki; (ل ا ط  ورة  ا א   En] (وأ

az olanı yüklem şartlı zarûrîdir.] kavliyle akalli ta‘bîr etmesi çünkü zarû-

ret bi-şartı’l-mahmûl fi‘le müsâvî olmasıyla sâ’ir zarûrattan e‘âmm olur. 

Ferd-i e‘âmmın vicdânı ise ferd-i ehassın vicdanından eshel ve min cihe-

ti’l-mü’ne akalldir. Zîrâ ferd-i e‘âmm ekser ve ferd-i ehass akalldir. Ve de-

nilemez ki bi-şartı’l-mahmûl zarûret vakt-i mahmûlde zarûret olmasıyla 

“vaktin mâ”da zarûretten e‘âmm olamaz. Zîrâ cevâbında deriz ki; zarûret 

bi-şartı’l-mahmûl zarûret “fî vaktin mâ”dan şu cihetten e‘ammdır ki zarû-

ret bi-şartı’l-mahmûl fâ‘il-i mûcibin fi‘linde tahakkuk eylediği gibi fâ‘il-i 

muhtârın fi‘linde dahi tahakkuk eyler. Lâkin zarûret “fî-vaktin mâ” böy-

le olmayıp fâ‘il-i muhtârın fi‘linde tahakkuk etmez. Ve bu sebebden nâşî 

kitâbet vesâ’ir ef‘âl-i ihtiyâriyyeden olan emsâli fî-vaktihâ vâcibetü’l-vukû‘ 

olan zarûrîyyeden değildir. Nitekim gayr-ı hafîdir.

El-hâsıl imkân-ı hâss hükm-i kaziyyede me’hûze olan zarûretin îcâb 

ve selb-i tarafeyninden selbi olup hâsılı mahmûlün  zât-ı mevzû‘ için ne 

vukû‘-ı sübûtu ve ne lâ-vukû‘-ı sübûtunda zarûret vardır demek ma‘nâsı-

nı ifâde eder. İmdi mefhûmunda aksâm-ı sitte-i zarûretten me’hûze olan 

 vücûb-i zâtî ma‘nâsına zarûret olursa imkân-ı hâss-ı zâtidir. Ve eğer mut-

lak zarûret olursa imkân-ı istikbâlî olur. Ve eğer zarûret-i zâtiyye olursa 

imkân-ı hâssî denilir. Ve zarûret-i vasfiyye olursa imkân-ı hâss-ı hînî ve 

zarûret-i vaktiyye-i mu‘ayyene olursa imkân-ı hâss-ı vaktî ve vakt-i gayr-ı 

mu‘ayyende zarûret olursa imkân-ı hâss-ı devâmî olmuş olur.

Kâle Rahimehullâh 

ت  ، وإن و ا وا وا  ا ورة ا כאن   ا و  ا
א أ כא א، و إ ل  أ ط ا ورة  ا
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[Bazen imkân; -her ne kadar yüklem şartlı zarûret birinde bulunsa da- zâtî, 

vasfî ve vaktî zarûreti, iki taraftan olumsuzlama için kullanılır. Bu tür imkâna, 

imkân-ı ehass ismi verilir.] 

Ve ba‘zen imkân ıstılâh-ı ehl-i fende taraf-ı îcâb ve selbden zarûret-i 

zâtiyye ve vasfiyye ve vaktiyyenin selbi üzere ıtlâk olunur. Ve bunda her ne 

kadar ehad-i tarafeynde bi-şartı’l-mahmûl zarûret bulunsa da mâni‘ olmaz. 

Ve bu ma‘nâca imkân imkân-ı ehass ile müsemmâ olup keʼenne imkân-ı 

ehass, imkân-ı ehass-ı havâsdır. Ve bu imkân umûr-ı hâliyye ve mâzıviy-

ye [104] ve istikbâliyyenin cümlesinde tahakkuk ettiği cihetle imkân-ı is-

tikbâlîden e‘amm ve imkân-ı hâssdan ehassdır. Zîrâ tarafeynden zarûrât-ı 

selâseyi selb zarûret-i zâtiyyenin selbini mü’eddî olarak gayr-ı mün‘akisdir.

[ŞARTIYYENİN ÎRÂD-I ECZÂSI]

Kâle Rahimehullâh 

א     م أو ا א  אل ا ب ا א  כ   ا إن 
أو  א  أو   ا  أو    ا  א   م  ا כ   
 ِ َ َכא א  َ َّ ُכ   ، و ا  ب   ا כ  ذ أو   ة  وا א  
وا  ًدا  ُ ْ َ  ُ ْ َّ ا َن  َُכ أَْن  ُم  َ ْ َ  َ أَْو  ًدا،  ُ ْ َ אُر  َ َّ ا َن  َُכ أَْن  ُم  َ ْ َ  ً َ ِ َא  ُ ْ َّ ا
َن  َُכ א أَْن  َّ َ ِإ ْ َ ًدا، أَْو  ْ َ َن  َُכ א أَْن  َّ א َوِإ ً ُد َزْو َ َ ْ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ َ ِإ َ א َ َ  َ   ، אد

. ِ ْ َ אِو َ َ ُ ِ א  ً
ِ َ ْ ُ א أَْو  ً َزْو

[Fasıl: Eğer şartlı önermede, tâlînin: Gerekli kılan ve bilinen bir alâkadan do-

layı mukaddem için ittisâlinin veya infisâlinin gerekliliğine veya bu gerekliliği-

nin olumsuzlanmasına hükm edilirse; muttasıl olana lüzûmiyye, munfasıl olana 

inâdiyye ismi verilir. Bu da mukaddemin muttasılda tâlîye, munfasılda tâlînin 

çelişiğine illet olması, mukaddemin tâlî veya çelişiğine, mukaddem ve tâlînin, 

bir illete ma’lûl olması gibidir. Bu muttasılaya lüzûmiyye denir, misâl: Güneş her 

doğduğunda: Gündüzün mevcûd olması gerekir veya gecenin mevcûd olması ge-

rekmez. Bu munfasılaya ise inâdiyye denir, misâl; şüphe yok ki bu sayı; ya tektir 

ya da çifttir. Sayı, illâki ya çift ya da iki eşite bölünen olacak değildir.] 

Mebâhis-i kazâyâ-yı hamliyyeden ferâgatla işbu fasl-ı sâlisde kazâyâ-yı 

şartıyyenin îrâd-ı eczâ’sıyla serd-i aksâmına şürû‘ etmiştir. Ve sebk-i ta‘rîfi 

cihetle i‘âdesine ta‘arruzdan ibâ eylemiştir. Mâ sebakdan ma‘lûm olduğu 

üzere şartıyye iki kaziyyeden mürekkeb olmasıyla eğer kendisinde işbu ka-

ziyyeteynden bir kaziyye mazmûnunun kaziyye-i uhrâ mazmûnuna vukû‘ 
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veya lâ-vukû‘-ı ittisâliyle hükm olunursa  şartıyye-i muttasıla ve mazmun-i 

kaziyyeteynden ehadühümânın âharından vukû‘ veya lâ-vukû‘-ı infisâliyle 

hükm olunursa şartıyye-i munfasıla tesmiye kılanarak işbu muttasıla ve 

munfasıla kısmeyni dahi kendisinde ittisâl ve infisâl ile hükm bir alâkadan 

neş’et edip etmemesi i‘tibâriyle lüzûmiyye ve inâdiyye ve ittifâkıyyeteyn 

aksâmına münkasim olur.

İmdi eğer kaziyye-i şartıyyede vücûb-i ittisâl veya infisâli mûcib ve muk-

tezî olacak bir alâka-i ma‘lûmeden nâşî tâlînin mukaddeme ittisâl veyâhûd 

mukaddemden infisâlinin vücûbuyla veyâhûd bu vücûbun selbiyle hükm 

olunursa muttasılaya alâka-i lüzûmu iştimâlinden için lüzûmiyye ve munfa-

sılaya alâka-i ta‘ânüdü müştemil olduğundan inâdiyye tesmiye olunur. Me-

selâ (آه ٌ َ ِ َא  ُ ْ َّ ِ ا َ א َכא َ َّ  […Her ne zaman ki güneş doğduğu zamân] ( ُכ

misâl-i mezkûrunda vücûd-i nehârın tülû‘-ı şemse vücûb-i ittisâliyle hükm 

olunduğundan bu kaziyye muttasıla-i lüzûmiyyeden mûcibe ن כ م أن   (و 
دا) -tâlîsiyle îrâd olunduğu hîn [.Gecenin var olması lâzım gelmez] ا 

de vücûd-i leylin tülû‘-ı şemse vücûb-i ittisâlinin selbiyle hükm olunma-

sıyla muttasıla-i lüzûmiyyeden sâlibe (א آه ً ُد َزْو َ َ ْ ا ا َ َن  َُכ א أَْن  َّ َ ِإ א َ َ  َ  (و

[Kuşkusuz bu sayı ya çifttir…] misâlinde tâlî olan aded ferd olmaklığın 

mukaddem olan zevc olmaklığından vücûb-i infisâliyle hükm olunmasıyla 

munfasıla-i inâdiyyeden mûcibe ( ْ َ אِو َ َ ُ ِ א  ً
ِ َ ْ ُ א أَْو  ً َزْو َن  َُכ א أَْن  َّ َ ِإ ْ َ  (ْو 

[Bu sayı ya çift ya da iki eşite bölünebilir, değildir.] misâlinde tâlî olan ade-

din mütesâveynine münkasim olmaklığın zevc olmaklığından infisâlinin 

selb-i vücûbuyla hükm olunmasıyla munfasıla-i inâdiyye-i sâlibedir.  Vü-

cûb ile murâd lüzûm olarak hakîkî veyâ iddi‘â’î olmaktan e‘ammdır. [105] 

Ve zikr olunan alâka-i mûcibe meselâ mukaddemin muttasılada tâlîye ve 

munfasılada nakîz-ı tâlîye illiyyeti veyâhûd tâlî ile nakîzından birisi için 

ma‘lûliyyeti veyâhûd mukaddem ile tâlî veya nakîzının illet-i vâhide için 

mâ‘lûliyyetleri gibidir. El-hâsıl alâkadan murâd musâhabet veyâhûd mufâ-

rakatı tâlib olan şey’dir. İmdi meselâ (د אر  א א  -Gü] (إن כא ا 

neş doğmuşsa gündüz mevcuttur.] Kaziyye-i muttasılasında alâka mukad-

dem olan tulû‘-ı şemsin tâlî olan vücûd-i nehâra illiyyetidir. אر  (وإن כאن ا
( א א  دا   [Gündüz mevcutsa Güneş doğmuştur.] Muttasılasın-

da alâka mukaddem olan nehârın tâlî olan tulû‘-ı şemse ma‘lûliyyetidir.

ء) א  א دا  אر  -Mut [.Güneş mevcutsa âlem aydınlıktır] (وإن כאن ا

tasılasında alâka mukaddem olan vücûd-i nehâr ile tâlî olan âlemîn mudî’ 
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olmaklığı illet-i vâhide olan tulû‘-ı şemsin ma‘lûleyni olmalarıdır. א أن  (وإ
دا) אر  ن ا כ א أو   ن ا  כ  [Ya Güneş doğmuştur ya da gündüz 

mevcûd değildir.] Munfasılasında alâka mukaddem olan tulû‘-ı şemsin tâlî 

olan adem-i vücûd-i nehârın nakîzı olan vücûd-i nehâra illiyyetidir. Sâ’ir-

leri de bunlara kıyâs olunur. 187 

Alâkanın mûcibe olmasıyla takyîdi mûcib-i irtibât olmayan alâkadan 

ihtirazdır. Şöyle ki; ba‘zen illet-i vâhidenin ma‘lûleyni beyninde irtibat bu-

lunmaz. Bu da hükmeynin illet-i vâhideden sudûru başka başka cihetler-

den olarak tehâlüf-i cihet mâni‘-i irtibât olmasından neş’et eder. 

İllet-i vâhide için ma‘lûleyn olmaktan murâd bu illet sebebiyle beyn-

lerinde mücerred husûl-i münâsebet olmayıp belki hükmeynin infikâkle-

ri mümteni‘ olacak haysiyyette yekdiğere irtibâtı muktezî olmasıdır. Zîrâ 

murâd keyfe mâ ittefaka beynlerinde bir münâsebetin husûlü olmak lâzım 

gelse cemî‘ mevcûdât illet-i vâhide-i vâcib için ma‘lûl olmasıyla cemî‘ mev-

cûdât bi-isrihâ mütelâzime olmasını iktizâ eder idi. Ve şurası da bilinmek 

îcâb eder ki ma‘lûleyn beyninde müştereke olan illet-i vâhide indlerinde 

illet-i tâmme olamaz. [106] Ve illâ ma‘lûleynin ittihâdını mûcib olur. Şu 

cihetten ki indlerinde ( ا ر  إ ا ا    [.Birden ancak bir çıkar] (ا

kâ‘idesi muttaridedir.

Musannif Hâşiye’de demiştir ki ekser kütübde mezkûr olduğu halde 

'ıdâd-i alâka beyninde tazâyuku îrâd etmemesi zikr olunanlar meyânında 

dâhil olduğundan içindir. Zîrâ mütezâyifeyn illet-i vâhidenin ma‘lûleyni 

olup bu da meselâ übüvvet ve bünüvvette mu‘ayyene olan nutfeden vele-

din incisâdıdır. Kelâm-ı musannif bundan ibâret olup tezâyüf-i emreynin 

bir haysiyyete mülâbis olmasıdır ki ehadühümânın ta‘akkulü âharına kıyâs 

187 (9) Alâkanın mûcibe olmasıyla takyîdi musâhabet veyâ mufârakatı tâlib lâkin ehadühümâyı gayr-ı 

mûcib olan alâkadan ihtirâzdır. İllet-i vâhide için ma‘lûleyn olmaktan murâd keyfe mâ ittefaka illet-i 

vâhideye mâ‘lûleyn ola demek olmayıp belki bununla berâber illet-i mezkûre ehadühümânın âhardan 

infikâki mümteni‘ olacak haysiyyetle beynlerinde irtibâtı iktizâ eylemek dahi lâzımdır. Ve illâ cemî‘ 

mevcûdât vâcib-i Teâla için ma‘lûl olmakla mevcûdât bi-isrihâ mütelâzime olmak lâzım gelir. Nitekim 

muhakkık Tûsî’nin  Şerh-i İşârât’ta olan kelâmından bu vechle istifâde olunmuştur. Pes bu tahkîkle 

kaziyye-i ittifâkıyyede aslâ alâka bulunmadığı zâhir olmakla lüzûmiyye ve ittifâkıyye beynlerinde olan 

fark mahall-i istişkâl değildir. ammâ  Kutbüddîn-i allâme kaziyye-i ittifâkıyye dahi müştemile-i alâka 

olmasına zâhib olup lüzûmiyyede alâka meş‘ûrün bihâ ve ittifâkıyyede bulunan alâka alâka-i gayr-ı 

meş‘ûrün bihâdır deyü beynlerini fark eylemiştir. Pes musannif-i merhûm bu mahalde alâka-i ma‘lûme 

ve âtîde gayr-ı meş‘ûrün bihâ deyü takyîd ile ya bu makâmın tahkîkinde mezheb-i Allâme’ye teba‘iyyet 

ve iktifâ veyâhûd ba‘zı havâşî-i Fenârî’de bast u beyân olunduğu vechle me’al ve muhassıl-ı kelâm-ı 

Allâme ile tahkîk-i Tûsî’nin ittihâdına işâret ve îmâ eylemiştir. (Abdulhamid) 
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ile olur. ( أب  و  و  א  إ ز  כאن   Eğer Zeyd Amr’ın çocuğu ise o] (إن 

zamân Amr onun babasıdır.] şartıyyesinde alâka tezâyüfdür. Zîrâ übüvvet 

ve bünüvvette her birisinin ta‘akkulu âharına kıyâs iledir. Sâhib-i  Kıstâs 
tezâyüfü illiyyette münderiç kılarak musannif dahi buna ittiba‘ eylemiştir. 

Şöyle ki; mütezâyifeyn illet-i vâhide için ma‘lûleyn olup meselâ übüvvet ve 

bünüvvetin illeti insânın nutfe-i insân-ı âhardan tevellüdüdür.

İmdi  şartıyye-i muttasıla-i lüzûmiyye kendisi de alâka-i ma‘lûme ve 

mûcibeden nâşî tâlînin mukaddeme vücûb-i ittisâl veyâhûd selb-i vücûb-i 

ittisâliyle hükm olunan kaziyyedir. Ve bu vechle vücûb veyâhûd selb-i vü-

cûb ittisâl ile maksûd-i mukaddemin sıdkı takdîri üzere tâlînin sâdık olma-

sıyla hükmdür. Ve bu ta‘rîf lüzûmiyye-i kâzibeye şamildir. Şöyle ki; bir alâ-

kadan nâşî bu vechle hükm eğer vâkı‘a mutâbık olursa hükm ve alâkadan 

ikisi de mütehakkık olarak kaziyye sâdıka ve eğer hükm vâkı‘a mutâbık 

olmaz ise bu da ya vâki‘de hükmün adem-i tahakkukundan veyâhûd bey-

ne’l-tarafeyn alâka mevcûd olmayarak hükmün sübûtundan neş’et ederek 

iki sûrette dahi hükm bi’l-alâka kâzib olmuş olur.

Ve muttasıla-i lüzûmiyye ta‘rîfden müstebân olacağı vechle mûcibe ve sâ-

libe kısmeynine münkasim olarak eğer hükm vücûb-i ittisâl ile olursa kaziyye 

mûcibedir. Nitekim mürûr eden (دا אر  ن ا כ م أن  א  א כא ا   (כ
[Her ne zaman ki güneş doğarsa gündüzün var olması gerekir.] misâli mut-

tasıla-i lüzûmiyye-i mûcibedir. Şöyle ki; mukaddemin alâka-i illiyyetiyle 

tâlî olan vücûd-i nehârın mukaddem olan tülu‘-ı şemse ittisâliyle hükm 

edilmiştir. Ve eğer hükm vücûb-i ittisâli selb ile olursa muttasıla-i lüzûmiy-

ye-i sâlibe olur ki müfâdı selb-i lüzûm olup  lüzûm-i selb değildir. Meselâ 

دا) אر  ن ا כ م أن  א   א כא ا   Her ne zaman ki güneş] (כ

doğarsa gündüzün var olması gerekmez.] misâli lüzûmiyye-i sâlibe olup 

mukaddemin nakîz-ı tâlî olan vücûd-i nehâra illiyyeti alâkasıyla tâlî olan 

vücûd-i leylin mukaddem olan tülu‘-ı şemsden selb-i vücûb-i ittisâliyle 

hükm edilmiştir.

Ve şartıyye-i munfasıla-i inâdiyye, kendisinde bir alâka-i mûcibeden 

nâşî tâlînin mukaddemden vücûb-i infisâl veyâhûd selb-i vücûb-i infisâ-

liyle hükm olunan kaziyyedir. Ve bu vechle vücûb [107] veyâhûd selb-i 

vücûb-i infisâlden maksûd zât-ı cüz’eyn için tenâfî ile hükmden ya‘nî 

vâki‘den kat‘-ı nazarla ehad-i kaziyyeteynin mefhûmu, mefhûm-i âha-

ra münâfî veyâhûd gayr-ı münâfî olmasıyla hükm olunmaktan ibârettir. 
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Meselâ mürûr eden (دا ن  כ أن  א  وإ א  زو د  ا ن  כ أن  א  إ א  ) [Bu 

sayı kuşkusuz ya tektir ya çifttir.] misâli  mûcibe-i inâdiyye olup adedin 

zevc olması nakîz-ı tâlî olan lâ-ferdiyyeti istilzamından nâşi mukadde-

min nakîz-ı tâlîye illiyyeti alâkasıyla tâlî olan ferdiyyet-i adedin mukad-

dem olan zevciyyetinden infisâliyle hükm edilmiştir ki mahsûlü ade-

din zevciyyetiyle ferdiyyeti beyninde  li-zâtihîmâ tenâfî ile hükmdür. 

( אو א  א أو  د زو ن ا כ א أن  א  إ  Hiç kuşkusuz sayı ya] (و

çifttir ya da iki eşite bölünür, değildir.] misâli munfasıla-i inâdiyye-i sâlibe 

olup nakîz-ı mukaddem olan zevciyyet-i aded, adedin mütesâviyeyne illet-i 

inkısâmı olması alâkasıyla tâlînin mukaddemden selb-i infisâliyle hükm 

edilmiştir ki bu da adedin zevc olmasıyla mütesâviyeynine inkısâmı bey-

ninde münâfat olmamasıyla hükmden ibârettir.

Kâle Rahimehullâh 

אق  כ ا א أو  ذ ر  אل     אل أو ا אق ا א א  כ  وإن 
א א ا

[Eğer şartlı önermede, farkına varılan bir alâka olmaksızın ittisâlin ve infisâlin 

ittifâkına veya bunun olumsuzlanmasına hükm edilirse; bu muttasıl ve munfasıl 

önerme ittifâkıyye olarak isimlendirilir.] 

Ve eğer şartıyyede bir alâka-i meş‘ûrün bihâ olmayarak ittisâl veyâhûd 

infisâlin ittifâkıyla veyâhûd bu ittifâkın selbiyle hükm olunursa ikisine de 

ittifâkıyye tesmiye olunur. Ya‘nî icâben veyâ selben ittifâk-ı ittisâl ile hükm 

olunana muttasıla-i ittifâkıyye ve ittifâk-ı infisâl ile hükm edilene munfa-

sıla-i ittifâkıyye denilir.

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle ittifâk-ı ittisâl ile hükmden murâd 

ittisâli icâb edecek alâkadan ârî ve mücerred ittifâkî ve tesâdüfî olarak sı-

dk-ı tâlînin sıdk-ı mukaddeme muttasıl olmasıyla hükm edilmesidir ve 

mukaddem ile tâlînin sıdklarından murâd vâki‘de velev ehad-i ezminede 

tahakkuk-ı mazmûnlarıdır. İmdi meselâ (و ء  ا  ا   (إذا  
[Yarın Güneş çıkarsa Amr gelir.] denilse bu kelâm ittifâkıyye-i hâssadır. Bu 

beyân üzere ma‘nâ-yı infisâl dahi cüz’eyn beyninde mûcib-i tenâfî olacak 

bir alâka mevcûd olmadığı halde mücerred ittifâkî olarak sıdk-ı tâlînin 

sıdk-ı mukaddemden munfasıl ve müfârık olmasıdır. 
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Alâkanın meş‘ûrün bihâ olmasından murâd ittisâl ve infisâl ile hük-

meden kimesnenin alâkaya ta‘alluk-ı şu‘ûr ve idrâki olup fî-nefsi’l-emr 

beyne’t-tarafeyn alâka mevcûd olup olmaması gayr-ı manzûrdur. Hâsı-

lı alâkanın meş‘ûrün bihâ olması iki şey’ beyninde ittisâl veyâ infisâl ile 

hâkim olan kimesne alâkayı mülâhaza ederek hükmü iş bu alâka üzerine 

binâ etmesinden ve meş‘ûrün bihâ olmaması mülâhaza ve hükmü buna 

bina etmemesinden ibâret olup alâka-i gayr-ı melhûze hâkimin ma‘lûmu 

olup olmamasından e‘âmm idüğünü  Eskicizâde merhûm beyân eylemiş-

tir. Sadeddin Taftâzâni dahi ittifâkıyye [108] kendisinde alâka i‘tibâr edil-

meyen kaziyye olup adem-i alâka mu‘teber olan kaziyye olmadığını Şer-
h-i Şemsiyye’de tasrîh etmiştir. Lâkin Seyyid Şerif  Hâşiye-i  Sugrâ’da eğer 

hükm bi’l-ittisâlde ittisâlin li-alâkatin olduğu i‘tibâr olunursa muttasıla-i 

lüzûmiyye ve lâ li-alâkatin olduğu i‘tibâr olunursa muttasıla-i ittifâkıyye 

ve eğer bunlardan birisi i‘tibâr olunmazsa muttasıla-i mutlaka olduğunu 

tasrîh eylemiştir. Ve mevzı‘-ı âharda muttasıla-i mûcibe bir kaziyyedir ki 

kendisinde bir kaziyyenin tahakkuku kaziyye-i uhrânın tahakkukuna it-

tisâl ile hükm olunur. Ve eğer bunda mutlak işbu ittisâl ile hükm olunursa 

muttasıla-i mutlaka tesmiye olunur. Ve eğer ittisâl-i lüzûmiyye olmasıyla 

takyîd olunursa muttasıla-i lüzûmiyye ve ittifâkıyye olmasıyla takyîd edi-

lirse muttasıla-i ittifâkıyye denilir. Ve muttasıla-i sâlibe kendisinde bu it-

tisâlin selbiyle hükm olunan kaziyye olup bu da ya mutlak veya lüzûmiyye 

veyâhûd ittifâkıyye olur. Ve munfasıla-i mûcibe bir kaziyyedir ki kendisin-

de kaziyyeteyn beyninde tenâfî ile hükm olunur. Bu da ya ma‘an tahakkuk 

ve intifâda veyâhûd bunlardan birinde olur. İmdi eğer mutlak tenâfî ile 

iktifa olunursa munfasıla-i mutlaka tesmiye olunur. Ve eğer tenâfî zâtî ol-

masıyla takyîd edilir ise munfasıla-i inâdiyye ve ittifâk ile takyîd edilirse 

munfasıla-i ittifâkıyye tesmiye olunur. Ve munfasıla-i sâlibe bir kaziyyedir 

ki kendisinde bu tenâfînin selbiyle hükm olunur. Bu da ya mutlak veyâhûd 

inâd ve ittifâkdan biriyle mukayyed olur deyü serd-i îzâhât eylemiştir.

َن َُכ א أَْن  َّ ًدا، َوِإ ُ ْ َ אُن  َ ْ ِ ْ َن ا َُכ א أَْن  َّ ، َوِإ ٌ ِ א َ ُس  َ َ ْ א َ א  ً
ِ َא אُن  َ ْ ِ ْ א َכאَن ا َ َّ ُכ ) 

188
ًدا)  ُ ْ َ אُء  َ ْ َ ْ ا

 [Misâl; her ne zaman insân konuşan ise at da kişneyen-

dir. Ya insân mevcûddur ya da anka mevcûddur.] Misâl-i evvel muttasıla-i 

ittifâkıyye olup tâlînin mukaddeme ya‘nî sâhiliyyet-i feresin nâtıkıyyet-i 

188 (9) Ve mevlânâ Isâm-ı müdakkik muttasılanın lüzûmiyye ve ittifâkıyyeye olan taksîm ve hasrına mut-

tasıla-i mutlaka ile nakz irâd eyleyip bu bâbda vaki‘ olan kelâm-ı Şerîfiyyenin metânet ve müsellemiy-

yetine remz eylemiştir. (Abdulhamid)
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insâna ittifâkı vukû‘-ı ittisâliyle hükm edilmiştir. Ve nâtıkıyyet-ı insân ile 

sâhiliyyet-i feres beyninde yekdiğeri muktezî ve müstashab olacak bir alâka 

olmayıp akl bunlardan her birinin bi-dûni’l-âhar tahakkukunu ya‘nî insân 

nâtık olup da feres sâhil olmamasını ve bunun aksini tecvîz eyler. Lâkin 

vakî‘de bunlar sıdk üzere mütevâfık ya‘nî insânın nâtık ve feresin sâhil ol-

duğu sâdıktır. Ve misâl-i sânî munfasıla-i ittifâkıyye olup vücûd-i insân ile 

vücûd-i ankâ beyninde tenâfîyi mûcib bir alâka olmayıp ittifâkî ve tesâdüfî 

olmak üzere beynlerinde infisâl vâki‘ olmuştur. Ya‘nî insân mevcûd ve ankâ 

gayr-ı mevcûddur.

[İttifâkıyye-i Hâssa ve İttifâkıyye-i Âmmenin Beyânı]

Kâle Rahimehullâh 

ا  ق  ا م   א  ا אق  א כ   א  ا  ا  א  ا א 
א א  אق، و ا כ ا א أو  ذ

[Bu anlamı ile muttasıl ittifâkıyye önermede, tâlînin, bi’l-fi‘l gerçekleşmiş doğ-

ruda, mukaddem için ittifâkına veya bu ittifâkın olumsuzlanmasına hükm edilir. 

Buna ittifâkıyye-i hâssa ismi verilir.] 

İmdi zikr olunan ma’na ile muttasıla-i ittifâkıyye bir kaziyyedir ki kendi 

de tâlînin mukaddeme bi’l-fi‘l sıdk-ı muhakkakda ittifâk veyâhûd selb-i 

ittifâkıyla hükm olunur. Ve bu ma‘nâ üzere ittifâkıyye-i hâssa tesmiye kı-

lınır. [109] Sıdkdan murâd tahakkuk ve muhakkakdan murâd mücerred 

sıdk-ı mefrûz olmayıp bi’l-fi‘l tahakkuk ve ittifâkdan murâd tesâdüfdür. Ve 

bi’l-fi‘l olması fî-vaktin mine’l-evkât tarafeynin sıdkda tesadüfleridir. Me-

selâ mürûr eden ( א س  א א  א אن  א כאن ا  Her ne zaman ki insân] (כ

konuşan ise at da kişneyendir.] kavli ittifâkıyye-i hâssa olup insânın bi’l-fi‘l 

nâtık olmasının sıdk u tahakkukuna yine bi’l-fi‘l feresin sâhil olmasının 

sıdk u tahakkuku ittifâkî ve tesâdüfî olarak ikisi de vâki‘ ve sâdıkdır. Ve bu 

vechle beynlerinde kat‘â alâka meş‘ûr ve mu‘teber olmayarak sâhiliyyet-i 

feresin sıdkda nâtıkıyyet-i insâna ittifâkıyla hükm olunmuştur.

Kâle Rahimehullâh 

م  ق ا א  א  ق ا אق  א כ   א  ، و  و   ا ا
. א א  אق، و ا כ ا ق   أو  ذ א، وإن  

[Bazen daha geniş anlamda kullanılır. Bu da önermede, tâlînin doğruluğu kendi 

nefsinde doğru olmasa da mukaddemin doğruluğunu farz ederek ittifâk ettiğine 

veya bu ittifâkın olumsuzlanmasına hükm edilmesidir. Buna da ittifâkıyye-i âmme 

ismi verilir.] 
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Ve ba‘zen muttasıla-i ittifâkıyye zikr olunan ma‘nâdan e‘amm olan 

ma‘nâ üzere de ıtlâk olunur. Bu da bir kaziyyedir ki kendi de tahkikân sı-

dk-ı tâlînin189 mukaddemin her ne kadar fî-nefsihî sâdık olmasa da farazan 

ve takdîren sıdkına ittifâkıyla veyâhûd bu ittifâkın selbiyle hükm olunur. 

Ve bu ma‘nâca muttasılaya ittifâkıyye-i âmme tesmiye olunur. Hâsılı iki 

ma‘nâ üzere de menât-ı ittifâkıyye sıdk üzerine olup fakat hâssada mu‘te-

ber olan sıdk muhakkak olarak zikri mürûr etmiştir. Ve âmmede mu‘te-

ber olan tâlînin sıdk-ı muhakkakıyle mukaddemin sıdk-ı mefrûzudur. 

א כאن) veyâhûd [.Misâl; ne zaman ki at yazı yazan ise insân konuşandır] ( כ

( ِ َא אُن  َ ْ ِ ْ א َ א  ً
ِ َכא ُس  َ َ ْ ا َכאَن  א  َ َّ ُכ  ) [Ne zaman ki at yazı yazan değil ise 

insân da konuşan değildir.] bu misâl ittifâkıyye-i âmme olup mukaddem 

olan kâtibiyyet-i feresin kizbiyle berâber farz-ı sıdkıyla  tâlî-i sâdık olan 

nâtıkıyyet-i insânın ittifâk veya selb-i ittifâkıyla hükm olunmuştur. İmdi 

ittifâkıyye kâzibeteynden ve  mukaddem-i sâdık ile tâlî-i kâzibden terekküb 

etmeyip ya sâdıkateynden mürekkeb olup hâssa veyâhûd farz-ı sıdk-ı mu-

kaddemle tâlî-i sâdıkdan mürekkeb olup âmmedir. Ve bir şey’in farz-ı sıdkı 

fî-nefsihî sâdık veyâhûd kâzib olmak ciheteynine şâmil olmasıyla âmme 

hâssadan e‘âmmdır. Ve şurası da bilinmek lâzım gelir ki allâme-i Taftâzâ-

ni’nin Şerh-i Şemsîyye’de beyânı vechle takdîr-i sıdk-ı mukaddem üzere 

tâlînin sâdık olması vâcib olarak hatta ki eğer meselâ א א אن  כ ا  (إن  
( א אن  א  [Eğer insân düşünen değil ise insân düşünendir.] emsâli  tâlî-i 

sâdık mukaddeme münâfî olsa ittifâkıyye sâdıka olamaz.

[Munfasılanın Munfasıla-i Hakîkiyye ve Mâni‘atü‘l-Cem‘ ve 

Mâni‘atü‘l-Hulüvv Aksâm-ı Selâsesinde Olup Eğer Munfasılada 

Hüküm Sıdk ve Kizbden İkisinde İnfisâl ile Veyâhûd Bu 

İnfisâlin Selbiyle Olursa Munfasıla-i Hakîkiyye İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

כ  ذ أو   א  ب  כ وا ق  ا אل   א אכ  כא  إن  א  ا   
א  ، כ אل    ا

[Sonra eğer mutlak olarak munfasıl önerme, doğruluk ve yanlışlığın ikisinde 

de infisâline veya bu infisâlin olumsuzlanmasına hükm ederse; daha önce geçtiği 

gibi hakîkî munfasıla olarak isimlendirilir.] 

189 Sehv ve savâb cetvelinde “tahkikan sıdk-ı tâlînin” olarak düzeltilmiştir.
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Bu kelâm munfasılayı aksâm-ı selâseye taksimdir. Mâ sebakdan ma‘lûm 

olduğu üzere munfasıla kendide biri mukaddem ve diğeri tâlî vâki‘ olan iki 

kaziyye beyninde münâfât ile hükm olunan  kaziyye-i şartıyye olup bu ve-

chle hükm ise ya sıdk ve kizbden ikisinde dahi münâfât ile olarak bu sûret-

te ikisi de sâdık ve ikisi birden kâzib olmayıp ehadühümâ sâdık olduğu gibi 

âharı [110] kâzib olacağı ifâde eder. Veyâhûd münâfât yalnız tarafeynin 

sıdkında olarak bu sûrette ikisi birden sâdık olamayıp yalnız ba‘zen ikisi de 

kâzib olabileceğini müfîd olur. Veyâhûd münâfât yalnız kizbde olarak bu 

sûrette ikisi birden kâzib olamayıp lâkin ba‘zen ikisi de sâdık olabileceğini 

ifâde eyler. İşte bunlar munfasıla-i mûcibe olup hükm bu münâfâttan biri-

nin selbiyle olursa munfasıla-i sâlibe olur. 

İmdi eğer mutlakan  kaziyye-i munfasıla ya‘nî gerek inâdiyye ve gerek 

ittifâkıyye eğer sıdk ve kizbin ikisinde de infisâl ya‘nî cüz’eyni beyninde 

sıdken ve kizben tenâfî ile veyâhûd bu infisâl ve tenâfînin selbiyle hâki-

me olursa munfasıla-i hakîkiyye tesmiye olunur. Meselâ zikri sebk eyle-

diği vechle (دا א أو  د زو ا ا ن  כ א أن   [.Şu sayı ya tektir ya da çifttir] (إ

misâli munfasıla-i inâdiyyeden  mûcibe-i hakîkiyye olup adedin zevc veya 

ferd olması beyninde sıdken ve kizben tenâfî ile hâkimdir. Ya‘nî bir aded 

ferd olursa zevc olamaz ve zevc olursa ferd olamaz. Bu hâlde sıdken tenâfî 

mütehakkıkdır. Ve elbette aded ya ferd veyâhûd zevc olarak ehadühümâ-

dan hâlî olamaz. Bu cihetle de kizben tenâfî mevcûddur. Binâ’enaleyh 

א) د زو ا ا ) [Bu sayı çifttir.] kavliyle (دا د  ا ا ) [Bu sayı tektir.] kavli 

ne ikisi birden sâdık ve ne de ikisi birden kâzib olurlar. Ve sâlibesinde

א) ا א أو  א ء إ ن  ا כ א أن  -Elbette değil: Bu şey’ ya insan] ( أ إ

dır ya da canlıdır.] denilip cüz’eyni beyninde sıdken ve kizben münâfât 

olmadığını ifâde eder. Ve bir şey’ hem insân ve hem hayevân ve ne insân 

ve ne hayevân olur. Binâ’enaleyh bir şey’ olur ki hakkında א א ء إ  ( ا
א) ا ء   kaziyyelerinin ikisi de [.Bu şey’ insândır ve bu şey’ canlıdır] و ا

sâdıka ve şey’-i âhara nisbetle ikisi de kâzibe olarak beynlerinde sıdken ve 

kizben münâfât yoktur.
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[Ve Eğer Hüküm Yalnız Sıdkda İnfisâl ile Veyâhûd Bu İnfisâlin 

Selbiyle Olursa Mâni‘atü‘l-Cem‘ Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

א ا ق  أو    أو  ا
[Eğer sadece doğrulukta infisâle veya bu infisâlin olumsuzlanmasına hükme-

derse; mâni‘atü’l-cem‘ olarak isimlendirilir.] 

Veyâhûd  kaziyye-i munfasıla eğer cüz’eyni beyninde yalnız sıdkda 

infisâl ile veyâhûd bu infisâlin selbiyle hâkime olursa mâni‘atü’l-cem‘ 

tesmiye kılınır. Zîrâ cüz’eyni beyninde men‘-i cem‘i müfîddir. Hâsılı 

mâni‘atü’l-cem‘de hükm sıdken tenâfî ve kizben adem-i tenâfî ile olup 

cüz’leri olan kaziyyeler ma‘an sâdıka olamaz. Lâkin ma‘an kâzibe olabilir.

ا) ً َ َ ا أَْو  ً َ َ ُء  ْ َّ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ -Misâl; bu şey; ya taştır ya da ağaç] ( ِإ

tır.] Bu misâl mâni‘atü’l-cem‘ olup bir şey’ hem hacer ve hem şecer olamaz. 

Bu cihetle ( ء  ا و  ء   ا  ) [Bu şey’ taştır ve bu şey’ ağaçtır.] 

kaziyyeleri beyninde sıdken tenâfî mütehakkık olarak bir şey’ üzerine ma‘an 

ikisi de sâdık olamaz. Lâkin hacer veyâ şecerden birisi olarak ehadühümâ 

sâdık ve âharı kâzib olacağı misüllü meselâ hayevân olup da ikisi de kâzib 

olmaları da câ’izdir. Bu cihetle kizben adem-i tenâfî tahakkuk eder. Ve sâ-

libesinde (د أ أو  א  ا אن  ا ن   כ أن  א  إ  ) [Değil: Bu insan ya can-

lıdır veya siyahtır.] denilir. Zîrâ insân-ı esved üzere و א  ا אن  ا  ) 
د) אن أ -denilmek sâdık ola [.Bu insân canlıdır ve bu insân siyahdır] ا

cağından beynlerinde sıdken tenâfîyi selb etmek sâdıktır. Lâkin irtifâ‘ları 

câ’iz olmayıp [111] ve illâ insânın lâ-hayevân olması lâzım gelir. Kezâlik 

ا) أو   ا  ء   ا ا  ن  כ أن  א  إ  )  [Değil: Bu şey’ taş olmayan-

dır veya ağaç olmayandır.] kavli dahi sâlibe-i mâni‘atü’l-cem‘ olup bir 

şey’ hem lâ-hacer ve hem lâ-şecer olarak meselâ hayevân olabileceğinden

( ء   ا ا ء   و  Bu şey’ taş olmayandır ve bu şey’ ağaç] ( ا

olmayandır.] denilmek sâdık olacağından sıdkan selb-i tenâfî vâkı‘dir.

[Ve Eğer Hüküm Yalnız Kizbde İnfisâl ile Veyâhûd Selbiyle 

Olursa Mâni‘atü‘l-Hulüvv İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

א ا ب أو    כ أو  ا
[Eğer sadece yanlışta infisâle veya bu infisâlin olumsuzlanmasına hükmederse; 

mâni‘atü’l-hulüvv olarak isimlendirilir.] 
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Veyâhûd  kaziyye-i munfasıla eğer yalnız kizbde infisâl ile veyâhûd sel-

b-i infisâl ile hâkime olursa mâni‘atü’l-hulüvv tesmiye olunur. Zîrâ vâki‘ 

ehad-i cüz’eynden hâlî olamaz. Hâsılı mâni‘atü’l-hulüvvde hükm kizbde 

münâfât ve sıdkda adem-i münâfât ile olup cüz’eynden ikisi de kâzib ol-

mayarak elbette birisi sâdık olur. (ا ً َ َ  َ ا أو  ً َ َ  َ ُء  ْ َّ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ  ( ِإ
[Misâl; bu şey; ya taş olmayandır ya da ağaç olmayandır.] 

Bu misâl  mûcibe-i mâni‘atü’l-hulüvv olup bir şey’ hem hacer ve hem 

şecer olamayacağından bir şey’ için ( ا ا  ا ا   و ) [Bu şey’ 

taş olmayandır ve bu şey’ ağaç olmayandır.] denilip de ikisi birden kâzibe 

olmak mümkün olamaz. Ve illâ nakîzları olan ُء ْ َّ ا ا  َ َ َو   ٌ َ َ ُء  ْ َّ ا ا  َ َ ) 
( ٌ َ َ  [Bu şey’ taştır ve bu şey’ ağaçtır.] kaziyyelerinin sıdkı lâzım gelir. Bu 

ise muhâl olarak kizbde münâfâtları tahakkuk eder. Lâkin sıdkda münâfât-

ları olmadığı ma‘lûm olmuştur. Ve meselâ אن رو أو ا ا ن  כ א أن   ( إ
(  denilir. Zîrâ bir insân ne [.Değil: Bu insan ya Rûmî'dir ya da zencidir] ز

rûmî ne zencî olarak ikisinin de irtifâ‘ı câ’iz olmasıyla beynlerinde kizbde 

münâfâtı selb-i mütehakkıkdır. Lâkin hem rûmî hem zencî olamayacağın-

dan sıdkda selb-i münâfât mümkün olamaz. Musannif Hâşiye’de demiştir. 

Mâni‘atü’l-cem‘ ile mâni‘atü’l-hulüvvü tâ‘rîfde me’hûz olan “fakat” lafızları 

kayd-ı hükm olmayıp kayd-ı infisâldir. Ve illâ bu ta‘rîfler mâni‘ateynde 

munfasıla-i hakîkiyyeye şâmil olan ma‘nâ-yı e‘ammlarına müsâvi olur. Zîrâ 

kayd hükm olduğu takdîrde ta‘rîf-i mâni‘atü’l-cem‘in mefhûmu kizbde in-

fisâl ile adem-i hükmü müfîd olup kizbde infisâl ile adem-i hükmden ise 

kizbde adem-i infisâl lâzım gelmez. Lâkin lafz-ı mezkûr sıdkda infisâl için 

kayd olduğu sûrette bunun hilâfında olur. Şöyle ki; fakat sıdkda infisâlin 

ma‘nâsı kizbde adem-i infisâl olarak bu sûrette ma‘nâ eğer sıdkda infisâl ve 

kizbde adem-i infisâl ile hükm olunursa mâni‘atü’l-cem‘ ve bil‘aks kizbde 

infisâl ve sıdkda adem-i infisâl ile hükm olunursa mâni‘atü’l-hulüvv tes-

miye kılınır, demek olur. El-hâsıl işbu ma‘nâ-yı ehass üzere mâni‘âteynde 

iki şey’ ile hükm mu‘teber olarak bu da mâni‘atü’l-cem‘de sıdkda infisâl 

ve kizbde adem-i infisâl ve mâni‘atü’l-hulüvvde kizbde infisâl ve sıdkda 

adem-i infisâl ile hükm olunmasıdır.

Hafî olmasın ki  mûcibe-i mâni‘atü’l-cem‘ sâdıka olduğu her bir mâdde-

de sâlibe-i mâni‘atü’l-cem‘ kâzibe ve  sâlibe-i mâni‘atü’l-hulüvv sâdıka olur. 

Meselâ zikri mürûr ettiği vechle (ا أو  ا  ء  ا ا  ن  כ أن  א   Bu] (إ

şey’ ya taştır veyâhûd ağaçtır.] kavlimiz  mûcibe-i mâni‘atü’l-cem‘ olup bir 
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şey’ hem şecer [112] ve hem hacer olmasının istihâlesi cihetle sâdıkdır. Ve 

bunu selb ederek (ا ا أو  ء  ا ا ن  כ א أن   Değil: Bu şey’ ya] ( إ

taştır veyâhûd ağaçtır.] denilip de sâlibe-i mâni‘atü’l-cem‘a haml olunsa bir 

şey’in şecer ile hacer olması beyninde tenâfî yoktur demek olup bu ise kâ-

zibdir. Lâkin men‘-i hulüvve haml edilse bir şey’in hem şecer ve hem hacer 

olmamasında münâfât yoktur, demek olup sâdıkdır. Ve kezâlik  mûcibe-i 

mâni‘atü’l-hulüvv sâdıka olduğu her bir mâddede  sâlibe-i mâni‘atü’l-hu-

lüvv kâzibe ve sâlibe-i men‘-i cem‘ sâdıka olur. Ve bu i‘tibâr sâlibeteyn 

cihetinden dahi ayniyle cereyân eder. Ve her iki şey’in aynları beyninde 

men‘-i cem‘ sâdık olsa nakîzaynı beyninde men‘-i hulüvv sâdık olup aksi 

dahi böyledir. Fakat îcâb ve selbde tevâfukları şarttır.

Kâle Rahimehullâh 

א ف    א  ا  אن  ا ا و  ا

[Bazen mâni‘atü’l-cem‘ ve mâni‘atü’l-hulüvv olan bu son ikisi, kendilerinden 

“sadece” kaydının silinmesi ile hakîkî munfasılı kapsayan ma‘nâ için kullanılır.] 

Ve ba‘zen mâni‘atü’l-cem‘ ve mâni‘atü’l-hulüvv mefhûmlarından fakat 

kayıtlarının hazf ve ıskâtıyla munfasıla-i hakîkiyyeye şâmil olan ma‘nâya 

ıtlâk olunur. Bu mâ‘nâca mâni‘atü’l-cem‘ bir kaziyye olur ki kendisinde 

beyne’l-cüz’eyn mutlakan sıdkda tenâfî ile veyâhûd bu tenâfînin selbiyle 

hükm olunur. Ve mâni‘atü’l-hulüvv bir kaziyye olur ki kendisinde mutla-

kan kizbde tenâfî ile veyâhûd bu tenâfînin selbiyle hükm olunur. Ve ev-

velde mutlakan sıdk ve sânîde mutlakan kizbden murâd evvelde kizb ve 

sânîde sıdkda tenâfî ve adem-i tenâfîden ta‘mîm olarak bu cihetle sıdk 

gibi kizbde dahi tenâfî tahakkuk eylediği mâddelerde mâni‘atü’l-cem‘ ve 

kizb gibi sıdkda dahi tenâfî tahakkuk eylediği mahalde mâni‘atü’l-hulüvv 

munfasıla-i hakîkiyye ile ictimâ etmiş olurlar. Ve bu halde fark hakîkiy-

yede sıdk ve kizb ciheteyninde tenâfî mu‘teber olup mâni‘ateynde yalnız 

bir cihet mu‘tebere olarak cihet-i âharı manzûr olmamaktan ibâret olmuş 

olur. Hâsılı “fakat” lafzıyla mukayyed olan ma‘nâ-yı sâbık ma‘nâ-yı ahass 

ve bu kayıttan âri olan işbu ma‘nâ-yı sânî ma‘nâ-yı e‘âmm olarak akîsede 

mu‘teber olan işbu ma‘nâ-yı sânî-i e‘âmmdır. 

Hülâsa-i tahkîk-i makâm budur ki kaziyye-i muttasılanın lüzûmiyye 

ve ittifâkıyye kısmeynine ve kaziyye-i munfasılanın inâdiyye ile ittifâkıy-

yeye sûret-i inkısâmları ma‘lûm olduğu gibi munfasılanın hakîkiyye ve 
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mâni‘atü’l-cem‘ ve mâni‘atü’l-hulüvv aksâm-ı selâsesine inkısâmı sûret-i 

ıtlâkda olarak inâdiyye ve ittifâkıyye kısmeyninin ikisinde dahi îcâben ve 

selben mu‘teber olduğu izâhât-ı mebsûtadan müstebân olmuştur. İmdi 

 kaziyye-i munfasıla inâdiyye olduğu sûrette mûcibe-i hakîkiyyenin ma‘an 

sıdk ve kizbleri mümteni‘ olan cüz’eynden terekkübü vâcib olmasıyla işbu 

hakîkiyye-i inâdiyye bir kaziyye ile bu kaziyyenin nakîz veyâhûd müsâvî-i 

nakîzından terekkübü muktezîdir. Meselâ  أو א  زو د  ا ا  ن  כ أن  א   (إ
א) א ve kezâlik [.Bu sayı ya çifttir ya çift değildir] زو د زو ا ا ن  כ א أن   (إ
دا) Bu sayı [113]] أو   ya çifttir veyâhûd tektir.] kavilleri hakîkiyye olup 

evvel “kevnü’l-adedi zevcen” ile nakîzı olan “kevnühû lâ-zevcen”den ve sânî 

zevcin müsâvî-i nakîzı olan “kevnühû ferden”den terekküb eylemiştir. Ve 

hiçbir aded üzerine bunlardan ya‘nî zevc ve lâ-zevc veyâhûd zevc ve ferd-

den ikisi ma‘an sâdık olamayacağı gibi ehadühümâdan dahi hiçbir aded 

hâlî olamaz. Ve inâdiyyeden mâni‘a-i cem’in fakat sıdkları mümteni‘ olan 

cüz’eynden terkîbi vâcib olmasıyla bir kaziyye ile bu kaziyyenin ahass-ı 

nakîzından terekkübü vâcib olur. Meselâ (ا ا أو  ا  ن  כ א أن   Bu] (إ

ya ağaçtır veyâhûd taştır.] kavlimizde hacer ile şecer yekdiğerin nakîzından 

ya‘nî hacer lâ-şecerden ve şecer lâ-hacerden ahass olarak bir şey’ hem şecer 

ve hem hacer olamaz. Lâkin ne şecer ve ne hacer olarak meselâ insân olur. 

Ve inâdiyyeden mâni‘atü’l-hulüvvün fakat kizbleri mümteni‘ olan cüz’eyn-

den terekkübü vâcib olmasıyla bir kaziyye ile bu kaziyyenin e‘âmm-ı nakî-

zından terekkübü vâcib olur. Meselâ (ا ا أو   ا   ن  כ א أن   Bu ya] (إ

taş olmayandır ya da ağaç olmayandır.] kavlimizde lâ-haceren ve lâ-şeceren 

yekdiğerin nakîzından e‘âmm olarak elbette lâ-şecer hacerden ve lâ-hacer 

şecerden e‘âmmdır. Ve bir şey’ hem hacer ve hem şecer olamayıp lâkin 

lâ-hacer ve lâ-şecer olarak insân olur. Ve işbu mâni‘ateynde zikrettiğimiz 

sûret ma‘nâ-yı ahass ile ahzı takdîrde olup ma‘nâ-yı e‘âmm ile i‘tîbârı tak-

dîrde bunlardan herbirisi işbu îrâd olunan kaziyyeler ile hakîkiyyenin mü-

rekkebe olduğu şeylerden ya‘nî bir kaziyye ile bunun nakîz veyâ müsâvî-i 

nakîzından dahi terekküb ederler. 

[İttifâkıyyede Munfasılât-ı Selâseyi İ‘tibâr Vâki‘de İttifâka  Nazar 

Etmek Tarîkıyle İdüğü]

Ve kaziyye-i190 munfasıla ittifâkıyye olduğu sûrette çünkü ittifâkıyye-

de hükm mücerred ittifâk ile ya‘nî ehad-i cüz’eynin mefhûmu, mefhûm-i 

190 Sehv ve savâb cetvelinde “kaziyye-i” olarak düzeltilmiştir.
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âhara münâfî olmaklığı muktezî değilse de mücerred cüz’eynin beyninde 

vâki‘de münâfât olmaklığın ittifâk ve tesâdüf etmesiyle olduğundan bun-

da munfasılât-ı selâseyi i‘tibâr vâkı‘da ittifâka nazar olunmak tarîkıyladir. 

Meselâ esved-i lâ-kâtib için (א د أو כא ا أ ن  כ א أن   Bu ya siyahtır veya] (إ

yazı yazandır.] kavlimiz hakîkiyye-i ittifâkıyye olur. Zîrâ esved ile kâtib 

mefhûmları beyninde münâfât olmayıp fakat vâkı‘da sevâd ile intifâ-i 

kitâbetin ittifâk-ı tahakkukları cihetiyle sevâd ile kitâbet ma‘an sâdık olma-

yacakları gibi vücûd-i sevâddan nâşî ikisi birden kâzib olamaz. Bu ise hakî-

kiyye demektir. (א د أو כא ا أ ن  כ א أن   Bu ya siyahtır veyâhûd yazı] (وإ

yazandır.] denildiği takdîrde ittifâkıyye-i mâni‘atü’l-cem‘ olur. Zîrâ “hazâ” 

ile işâret esved-i lâ-kâtib olmasıyla cüz’eynin ikisi birlikte sâdık olamayıp 

lâkin vâkı‘da lâ-sevâd ile kitâbetten ikisi de müntefî olmasıyla ikisi de kâ-

zib olur. Bu ise mâni‘atü’l-cem‘dir. (א כא أو   د  أ ا  ن  כ أن  א   Bu ya] (وإ

siyahtır veya yazı yazan olmayandır.] denilse ittifâkıyye-i mâni‘atü’l-hulüvv 

olur. Zîrâ vâkı‘da sevâd ile lâ-kitâbetin tahakkukundan nâşî kâzib olamayıp 

ma‘an sâdık olurlar. Bu ise mâni‘atü’l-hulüvvdür.

Sâlibelerde bunlara kıyâs ile ma‘lûm olup şöyle ki eğer bir munfasılada 

beyne’l-cüz’eyn [114] ref‘-i inâd ile hükm olunursa munfasıla-i  sâlibe-i 

inâdiyye olacağından eğer bu hükm sıdk ve kizbden ikisinde ref‘-i inâd 

ile olursa  sâlibe-i inâdiyye-i hakîkiyye ve eğer sıdkda ref‘-i inâd ile olursa 

 sâlibe-i inâdiyye-i mâni‘atü’l-cem‘ ve eğer kizbde ref‘-i inâd ile olursa  sâli-

be-i inâdiyye-i mâni‘atü’l-hulüvv olur. Ve munfasıla-i ittifâkıyyede hükm 

ittifâk-ı münâfâtı selb ile olacağından hükm enhâ-i mezkûreden hangisiyle 

olursa ona göre yâ  sâlibe-i ittifâkıyye-i hakîkiyye veyâ mâni‘atü’l-cem‘ veyâ 

hulüvv olmuş olur.

Kâle Rahimehullâh 

د  ؛ إذ ا د ل    ا ددة ا אم ا  ا ا ي  ا و
א   ء כ دات ا   ن  ا כ ت  א  ا א כ א ن  ا כ א  כ
כ   د، وا אئ ا א   אت و ا כ ل و ا ددة ا אت ا ا

א  ا   أ

[Bu kısmın tamamı, yüklemi terdîdli olan önermelerde ve hatta mutlak olarak 

terdîdde cereyan eder. Nitekim terdîd; mesela ayrık önermelerde olduğu şekliyle 

önermeler arasında gerçekleştiği gibi; mesela yüklemi terdîdli olan yüklemli öner-

melerde ve taksimâtta olduğu şekliyle bir şeye yüklenen müfredlerde; ayrıca me-
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sela diğer kayıtlarda olduğu şekliyle bir şeye yüklenmeyen müfredlerde de cereyan 

eder. Bu kısımların her biri, genellikle bu üç kısmın birinden hâli olmaz.] 

Ve işbu aksâm-ı selâseden cemî‘isi ya‘nî hakîkiyye ve mâni‘atü’l-cem‘ 

ve mâni‘atü’l-hulüvvden her birisi hamliyye-i müreddidetü’l-mahmûlde ve 

belki mutlakan terdîdde dahi cereyân eder. Zîrâ terdîd munfasılâtta olduğu 

gibi nasıl ki kazâyâ beyninde cereyân ederse bir şey’ üzerine haml edilen 

müfredât beyninde dahi olur. Nitekim (د א  א زوج و إ د إ  Sayı ya çifttir] (ا

ya tektir.] emsâli mahmûllerinde terdîd bulunan kazâyâ-yı hamliyyede ve 

taksîmâtta böyledir. Ve bir şey’ üzerine haml olunmayan müfredâtta dahi 

olur. Nitekim mefâ‘il ve hâl emsâli kuyûdda dahi terdîd ile îrâd olunduğu 

vardır. Ve işbu hamliyyede ve gayrısında olan terdîdlerin cümlesi ağlebiy-

yet üzere ehad-i aksâm-ı selâseden hâli olmayıp yâ hakîkî veyâhûd cem‘ ve 

hulüvvden birinin men‘i i‘tibâr olunur. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle ağleb olmasıyla kayd eylemesi 

ba‘zen terdîd aksâm-ı mezkûreden hâli olduğuna işârettir. Nitekim ehl-i 

ma‘ânînin meselâ takdîm-i müsnedde olan ağrâzı beyânda א  ا  (إ
ول) א إ أوا  أول ا أ   أوا   [Eğer müsned 

önce gelirse müsned-i ileyhe tahsîs edildiğinden dolayı gelir veyâhûd ilk 

emirde sıfât değil haber olduğunu uyarmak maksadıyla gelir veya tefe'ül 

(iyiye yorma) için gelir.] kavillerinde ne hakîkiyye ve ne mâni‘ateynden 

biri mevcûd değildir. Zîrâ nükteteyn beyninde men‘-i cem‘ olmayıp bey-

ne’n-nükât tezâhum olmadığını beyân etmişlerdir. Bu sûrette takdîm zikr 

olunan nüktelerden ikisinden veyâhûd üçünden için olması câ’izdir. Ve 

kezâlik nükteteyn beyninde men‘-i hulüvv dahi olmayıp takdîm için zikr 

olunan ağrâzda inhisâr kasd etmedikleri cihetle sair ağrâz dahi mevcûd ol-

ması ve hâsılı beyân olunan ağrâzdan hiçbirisi için olmayıp diğer bir garaz-

dan neş’et eylemesi câ’izdir. Ve bu ikisinden hâli olduğu gibi hakîkiyyeden 

dahi hulüvvü tabî‘îdir. 

Tahkîkât-ı Şerîfiyyedendir ki meselâ ( א وا أو כ ا إ ) [Bu ya tekildir 

veyâhûd çoğuldur.] denilip de ( ا כ ا وا و ) [Bu tekildir ve çoğuldur.] 

kavilleri beyninde münâfât irâde olunursa bu kaziyye iki kaziyyeden mü-

rekkebe olarak munfasıla olur. Ve bu kaziyyede men‘-i cem‘ cüz’eyni olan 

kaziyyeteyn beyninde sıdk ve tahakkuk i‘tibâriyle olup [115] zât-ı vâhide 

üzerine mefhûmeynin hamliyle değildir. Ve eğer “hazâ” üzerine sıdk ve 

hamlde vâhid ile kesîr mefhûmeyni beyninde münâfât murâd edilir ise 
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kaziyye hamliyye olup mevzû‘-ı vâhidden mürekkebe olarak fakat mah-

mûlde olan terdîdden nâşî hamliyye-i şebîhe bi’l-munfasıla olur. Ve ba‘zen 

münâfât meselâ sevâd ile beyâz gibi mefhûmeynin mahall-i vâhidde vücû-

du i‘tibâriyle olarak bu sûrette işbu münâfâttan  אن א אض  اد وا  (ا
( د   وا  Siyah ve beyaz bir mahalde var olmaları bakımından] ا

zıtlardır.] ibâresi emsâli sevâd ile beyâz mahall-i vâhidde vücûdları hasebiy-

le mütenâfî olduklarını ifâde edecek bir ibâre ile ta‘bîr edilir ise sırf hamliy-

ye olur. Ve eğer işbu münâfâttan ن כ دا   ا أو  اد  ن ا כ א أن   (إ
( دا  אض   [.Bu mahalde ya siyah mevcûddur veya beyaz mevcûddur] ا

emsâli ibâre ile îrâd olunursa  kaziyye-i munfasıla olur. Ve eğer د   (ا
אض) اد أو  א  -Bu mahalde mevcûd olan ya siyahtır ya beyaz]  ا إ

dır.] uslûbunda îrâd edilir ise hamliyye-i şebîhe bi’l-munfasıla olur. Hâ-

sıl-ı kelâm ba‘zen hamliyye (אر د ا وم  ع ا  ) [Güneşin doğuşu 

gündüzün varlığını gerektirir.] gibi ma‘nâda ve me’âlde muttasıla ile müş-

tereke olarak lâkin sarîh-i mefhûmda muttasılaya muhâlifeti lâbüd oldu-

ğu misüllü ba‘zen dahi her ne kadar mefhûm-i sarihlerinde ihtilâf olsa da 

mahsûl-i ma‘nâda ve me’alde munfasıla ile müştereke olur. 

Ve yine Seyyid-i allâme risâle-i mahsûsada buyurmuşlar ki terdîd-i in-

fisâlî taksîme gayr-ı müştebihdir. Zîrâ infisâlde terdîd-i kaziyyenin nef-

sü’l-emrde sıdk ve tahakkuku hasebiyle kaziyyeteyn beyninde dâ’ir olup 

taksîmde olan terdîd ise bunun hilâfında olarak (س א  אن وإ א إ ان إ  (ا
[Canlı ya insândır yada attır.] emsâli taksîmâtta tarafeyni mevrid-i kısmet-

te münderic oldukları i‘tibâriyle mefhûmeyn beynindedir. Ve kezâlik ter-

dîd-i hamlî dahi eğer cüz’î-i hakîkî veyâhûd küllî-i müsevvere müte‘allik 

olursa taksîme müştebih olmaz. Lâkin küllî-i gayr-ı müsevvere ta‘alluku 

hînde taksîme müştebih olur. Meselâ (د أو  زوج  א  إ د   Sayı ya çifttir] (ا

veyâhûd tektir.] kavlimiz taksîm veyâhûd hamliyye olmaklığa muhtemel 

olarak eğer terdîd-i hamlî olması kasd olunursa hakîkaten kaziyye olup 

kendisinde mefhûm-i adedin sâdık olduğu şey’ üzerine ehad-i emreyn ile 

hükm olunmuş ve fakat sûru olan lafz-ı küll ihmâl edilmiş olur. Ve eğer 

bu kavl ile taksîm kasd edilir ise bununla adedden bir kısm hâsıl olarak 

kaziyye olmayıp sûret-i kaziyyede olur. Ve Fâzıl-ı  Dârendevî’ye mensup 

olan risâlede şu vechle îzâh edilmiştir ki  kaziyye-i infisâliyye ile müreddide-

tü’l-mahmûl ve taksîm beynlerinde fark şu vechledir ki infisâliyye sûreten 

ve ma‘nen müreddidetü’l-mahmûl ile taksîme mugâyiredir. Zîrâ munfası-
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la  kaziyye-i mürekkebe olup hamliyye ve taksîm böyle değildir. Ve  kaziy-

ye-i hamliyye ile taksîm sûrette müttehide ve i‘tibârda muhtelife olarak 

eğer mevzû‘ küllen veya ba‘zen edât-ı suver ile veyâhûd karîne-i191 dâlle ile 

 müşahhas olursa hamliyye-i müreddidetü’l-mahmûl ve illâ taksimdir. Ve 

ba‘zen hamliyye ile munfasıla yekdiğere şebîhâ olup bu da emreyn-i [116] 

mütekâbileyn ile mevzû‘-ı vâhid üzere haml olunduğu takdîrde vâki‘ olur. 

Bu sûrette eğer meselâ (د א  א زوج وإ د إ  [.Sayı ya çifttir ve yada tektir] (ا

gibi mevzû‘ harf-i inâd üzerine takdîm olunur ise  kaziyye-i hamliyye-i şe-

bîhe bi’l-munfasıladır. Ve eğer (دا א أو  د زو ن ا כ א أن  -Ya sayılar çift] (إ

tir veyâhûd tektir.] gibi mevzû‘ harf-i inâddan te’ehhur eder ise  kaziyye-i 

munfasıla-i şebîhe bi’l-hamliyye olur.

[Ba‘zen Munfasılât  Zât-ı Eczâ’-i Selâse Olduğu ve Muttasılât 

Ancak Cüz’eynden Terekküb Edeceği]

Kâle Rahimehullâh 

 ٌ ِ َא ٌ أَْو  א َزاِئ َّ ُد ِإ َ َ ْ ا،  اَ א اء   ت ذات أ ه ا ن כ   כ و 
אٍو  َ ُ أَْو 

[Bu munfasıl önermelerden her biri, bazen üç ve daha fazla parçalı olur. Misâl; 

sayı, ya fazla ya eksik ya da eşittir.] 

Ve munfasılât-ı selâse ya‘nî hakîkiyye ve mâni‘atü’l-cem‘ ve mâni‘a-

tü’l-hulüvvden her birerleri zevât-ı cüz’eyn olarak (د א زوج أو  د إ  Sayı] (ا

ya çifttir veyâhûd tektir.] denildiği gibi ba‘zen dahi eczâ’-i selâse ve daha 

ziyâdeyi hâmil olurlar. Meselâ (אو א أو  א زائ أو  د إ  Sayı ya fazla ya] (ا

eksik veyâhûd eşittir.] kavlimiz üç cüz’den terekküb eylemiştir ki munfasıla 

i‘tibâr edildiği takdîrde (א אو א  وإ א  א א  وإ ا  زائ د  ا ن  כ أن  א   Sayı ya] (إ

fazla ya eksik ya da eşittir.] denilir.192 

[Aded-i Zâ’id ve Mütesâvî]

Istılâh-ı ehl-i hesâbda eğer bir adedde mevcûd olan küsûr-i tis‘anın 

mevcûdu o adedden ziyâde olursa aded zâ’id, müsâvi olursa aded müsâvi ve 

nâkıs olursa aded nâkısdır. Meselâ on iki adedinde nısfı altı ve sülüsü dört 

191 Sehv ve savâb cetvelinde “karîne-i” olarak düzeltilmiştir.

192 (9) Bu misâlde adedden [Sehv ve savâb cetvelinde adedden olarak düzeltilmiştir.] ıstılâh-ı ehl-i hesâb-

da ( ا ر  כ ا أ  כאن   א  ) [Kendisi için dokuz orandan (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 

1/10) biri söz konusu olan.] ta‘rîfi ile mu‘arref olan muntak (rasyonel) murâd olup mutlak veyâhûd 

muntakın kasîmi olan asamm (irrasyonel sayılar) murâd değildir. Pes bunlar ile nakzın adem-i vürudu 

gayr-ı hafîdir. (Abdulhamid)
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ve rub‘u üç ve südüsü iki olup mecmû‘u on beşe bâliğ olmasıyla asl-ı aded-

den üç ziyâdesi olarak on iki aded-i zâ’iddir. Ve meselâ erba‘ada nısf iki ve 

rub‘ bir olup küsûrâttan başka bir şey’ mevcûd olmamasıyla mecmû‘ olan 

üç asl-ı adedden bir noksan olarak dört aded aded-i nâkısdır. Ve meselâ 

altıda nısf üç ve sülüs iki ve südüs bir olarak mecmu‘u olan altı asl-ı adede 

müsâvi olmasıyla altı aded aded-i müsâvîdir. İşte adedin zâ’id ve nâkıs ve 

müsâvi beyninde terdîdinden murâd bu ma‘nâ olup yoksa a‘dâdın yekdi-

ğere nisbetle zâ’id ve nâkıs ve müsâvi olması ma‘nâsına hamli ıstılâh-ı ehl-i 

hesâbdan gaflete mebnî zan gayr-ı vâki‘dir. Nitekim musannif Hâşiye’de bu 

vechle tahkîk ederek misâl bu ma‘nâ üzere mebnî idüğünü beyân etmiştir.193 

Yine Hâşiye’de demiştir ki; metinde (ت ه ا -Bu munfası] (כ  

laların tamamı.] ibâresinde küll lafzını tasrîh etmesi ba‘zıların munfasıla-i 

hakîkiyyenin cüz’eynden194 ekser eczâ’dan terekkübü câ’iz olamaz ve illâ 

her bir cüz’eyni beyninde sıdk ve kizbden ikisinde ma‘an infisâl olamaz, 

deyü kelâmlarını redde işârettir. Ve hâsıl-ı red kaziyye-i hakîkiyyenin her 

bir cüz’eyni beyninde infisâl-i hakîkî bulunması [117] vâcib olmayıp belki 

eczâ’-i selâse veyâ erba‘asının mecmû‘u beyninde vücûdu kâfîdir. Nitekim 

misâl-i mezkûrda böyle olup aded-i vâhid her ne kadar aksâm-ı selâse-i 

mezkûrenin ikisinden hâli olarak meselâ zâ’id ve nâkıs olmayıp da müsâvî 

olursa da aksâm-ı selâsenin mecmû‘undan hâli olamaz.

Musannifin red eylediği ba‘zdan murâd sâhib-i Metâliʻ olup şârih-i 

Metâliʻ musannifin beyân eylediği vechle red edilmiştir. Ve bu makâmı 

tahkîk ve izâhda allâme-i Taftâzâni’nin Şerh-i Şemsiyye’de olan kelâmı şu 

vechledir ki hak olan eğer biz zâhire i‘tibâr eder isek hakîkiyye dahi mâ-

ni‘ateyn gibi ba‘zen cüz’eynden ekserden terekküb eder. Meselâ د  (ا ا
ع أو  א  כ إ ا ا א وכ אن أو  א أول أو  כ إ כ ا א ا أو כ أو أدات وכ  إ

אم) ض  א أو   Müfred lafz, ya isimdir ya kelimedir veyâhûd] أو  أو 

edâttır. Ve bunun gibi şekl, ya birincisidir ya ikincisidir veyâhûd üçüncü-

südür. Bunun gibi küllî de, ya türdür ya cinstir ya ayrımdır ya hâssadır 

veyâhûd araz-ı âmmdır.] emsâli kendilerinde cemî‘-i eczâ’nın sıdk ve kizb 

üzere ictimâ‘ı mümteni‘ olan taksîmât bu vechledir. Ve eğer cânib-i tah-

kîka rücu‘ eder isek mutlakan munfasıla ancak cüz’eynden terekküb eder. 

193 (6) Ba‘zılar dahi küsûrdan müctemi‘ ve mevcûd üzere zâ’id olan adede zâ’id ve ondan nâkıs olana 

nâkıs ve ona müsâvi olana müsâvî denilir deyü beyân-ı ıstılah-ı ehl-i hesâb etmiş ise de meşhûr olan 

musannifin beyânıdır. (Abdulhamid)

194 Sehv ve savâb cetvelinde “cüz’eyn” olarak düzeltilmiştir.
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Zîrâ munfasılanın tahakkuku infisâl-i vâhid ile olup nisbet-i vâhide ise an-

cak şey’eyn beyninde olur. Bu sûrette eczâ’ isneynden ziyâde olduğu hînde 

munfasıla ta‘addüd eder. İmdi meselâ (א إ أو כ أو أدات  Lafz, ya ] (ا إ

isimdir ya kelimedir veyâhûd edâttır.] kavlimiz iki munfasıla-i hakîkiyye 

olarak (א כ أو أدات ه إ ه و א ا أو -Lafz ya isimdir veyâhûd di ] (ا إ

ğeridir. Diğeri ise ya kelimedir veyâhûd edâttır.] ma‘nâsına mahmûl olur. 

Ve meselâ (א א ا أو إ ا أو  ن  כ א أن   Şu ya ağaç ya taş veyâhûd insân] (وإ

olur.] kavlimiz üç munfasıla-i mâni‘atü’l-cem‘ ا ا أو  ن   כ א أن   (وإ
א) א -Şu, ya ağaç olmayandır ya taş olmayandır ya da insan olmayan] أو إ

dır.] kavlimiz üç mâni‘atü’l-hulüvv olmuş olur. Ve hâsılı her bir emreyn 

beyninde i‘tibâr-ı infisâl ile ta‘addüd zâhirdir.

Kâle Rahimehullâh

ت ف ا  

[Muttasıl önermeler böyle değildir.] 

Lâkin  kazâyâ-yı muttasıla munfasılâtın hilâfında olup ancak cüz’eyn-

den terekküb ederek eczâ’-i selâse ve mâ fevkinden mürekkebe olamaz.

[Şartıyye-i Külliyye]

Kâle Rahimehullâh 

אع   כ ا אع ا و אن وا ز א إن כאن   ا כ  ا   ا
כ א  م وإن כא    ا

[Sonra mutlak olarak şartlı önermede hükm, zamanlar ve haddi zâtında im-

kânsız olsa bile mukaddem ile bir araya gelmeleri mümkün olan durumlar üzerine 

olursa; bu şartlı önerme, külliyyedir.] 

Bu kelâm kaziyye-i şartıyyeyi, hamliyyede olduğu gibi, mahsûra ve 

mahsûsa ve mühmele aksâm-ı selâsesine taksimdir.

Şârih-i Metâliʻ demişdir ki ba‘zılar şartıyyenin hasr ve ihmâl ve şahsiy-

yeti eczâ’sıyla olup eğer cüz’leri külliyye ise şartıyye dahi külliyye ve müh-

mele ise şartıyye dahi mühmele ve şahsiyye ise şartıyye dahi şahsiyye olma-

sına kâ’il oldular. Lâkin aynı tahkîk ile nazar etseler hakîkat-i emri bunun 

hilâfında bulurlar. Zîrâ hamliyyenin külliyye olması mevzû‘ ve mahmû-

lün külliyyetinden için olmayıp belki hükmün külliyyetinden içindir. Ve 

hamliyyede hükm hamldir. Ve şartıyyede hamlin nazîri ittisâl ve inâddır. 



İKİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi396

İmdi hamliyyede eczâ’ya nazar olunmayıp belki hükme nazar etmek vâcib 

olduğu gibi şartıyyede dahi ahvâlin [118] hükme lüzûm ve inâdıyla sûret-i 

irtibâtına nazar eylemek vâcibdir. Hâsılı menşe-i taksîm hükmdür.

İmdi mutlakan şartıyye ya‘nî gerek muttasıla ve gerek munfasılada eğer 

hükm cemî‘-i ezmân ve mukaddem ile ictimâ‘ları mümkine olan cemî‘-i 

evzâ‘ üzerine olursa her ne kadar bu evzâ‘ ve ahvâl fî-nefsihâ mümteni‘a 

olsa dahi bu emsâl şartıyyeler külliyyedir. Hâsılı şartıyyenin külliyyeti an-

cak cemî‘-i ezmân ile mukaddemin husûlü mümkün olan evzâ‘ın cümlesi 

üzere muttasıla-i lüzûmiyyede tâlînin mukaddeme lüzûmuyla ve munfa-

sıla-i inâdiyyede tâlînin mukaddeme inâdıyla hükm edilmesiyle olur. Ve 

işbu evzâ-ı mümkineden murâd mukaddemle berâber ictimâ‘ı mümkün 

olan umûra mukaddemin iktirânı sebebiyle hâsıl olan vaz‘ ve hey’ettir. Me-

selâ (ان א   א א כאن ز إ  Her ne zaman ki Zeyd insan ise o zamân] (כ

canlıdır.] kavlimizin ma‘nâsı hayevâniyyet-i Zeyd’in insâniyyet-i Zeyd’e 

lüzûmu insâniyyet-i Zeyd ile ictimâ‘ı mümkün olan her bir vaz‘ ve cemî‘-i 

zamân üzere sâbittir demek olur. Ve bu vaz‘ meselâ Zeyd’in kâ’im veyâhûd 

kâ‘id veyâhûd kâtib ve dâhik olması ve şems tâli‘a veyâhûd gayr-ı tâli‘a 

olması misâlidir ki Zeyd insân oldukça bu umûrun cümlesine mukâreneti 

mümkün olarak bunlara mukârin olacağı ezmânın ve bu mukârenetlerden 

hâsıl olacak evzâ‘ın cemî‘isinde Zeyd için hayevâniyyet sâbit olup hiçbir 

zamân ve vaz‘-ı mümkünde Zeyd’den hayevâniyyet195 müfârakat etmeme-

siyle işbu hükm bi’l-lüzûm sâdıktır. Ve yalnız umum-ı evkât veyâhûd fakat 

umum-ı evzâ‘ ile iktifâ etmeyip de alâ cemî‘i’l-ezmân ve’l-evzâ‘ olmasını 

i‘tibâr eylemesinin sebebi bazân nisbette ya‘nî lüzûm ve adem-i lüzûm ve 

inâd ve adem-i inâdda husûs-ı vaktin medhali olmayıp husûs-ı vaz‘ın me-

dhali olması ve ba‘zen bi’l-aks husûs-ı vaktin medhali olup vaz‘ın medhali 

olmamasıdır. Ve evzâ‘-ı mezkûrenin fî-enfüsihâ imkânını adem-i iştırâta 

sebeb mukaddem kâzib olduğu sûrete kasd-ı şümûlüdür. Meselâ א כאن  (כ
ان) א   א س إ -kav [.Her ne zaman ki at insan ise o zamân canlıdır] ا

limiz muttasıla-i külliyye olup ma‘nâsı feresin insân olmaklığıyla ictimâ‘ı 

mümkün olan meselâ dâhik ve kâtib ve nâtık olması gibi evzâ‘ın cemî‘isiyle 

berâber hayevâniyyetin insâniyyet-i ferese lüzûmudur. Halbuki bunların 

cümlesi fî-enfüsihâ muhâldir. Ve evzâ‘ın mukaddem ile mümkinetü’l-ic-

timâ‘ olmasıyla takyîdi zîrâ ba‘zı evzâ‘ bulunur ki kendiyle lüzûm sahîh 

195 Sehv ve savâb cetvelinde “Zeyd’den hayevâniyyet” olarak düzeltilmiştir.
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olamaz. Meselâ tâlînin ademiyle veyâhûd tâlînin mukaddeme adem-i lüzû-

muyla ve kezâlik nakîz-ı tâlînin mukaddeme lüzûmuyla mukaddemin farz 

edilmesi dahi cümle-i evzâ‘dandır. Ve evveleyn ile lüzûmun adem-i sıhhati 

ma‘lûm olduğu gibi bir şey’in nakîzını imtinâ‘-ı istilzamından nâşi sûret-i 

selâsede dahi tâlînin mukaddeme lâzım gelmeyeceği bî-iştibâhdır. Kezâlik 

ba‘zı [119] evzâ‘ vardır ki kendiyle mukaddem ile tâlî beyninde inâd sahîh 

olamaz. Meselâ mukaddem ile berâber tâlînin vücûdu farz olunsa veyâhûd 

mukaddemin tâlîye adem-i inâdı farz edilse veyâhûd mukaddemin nakîz-ı 

tâlîye inâdı mefrûz olsa işbu evzâ‘ın hiç biriyle tâlî mukaddeme mu‘ânid 

olamaz. Zîrâ bunda dahi evveleyn ma‘lûm olup sâlisde dahi bir şey’in nakî-

zına imtinâ‘-ı mu‘ânedesi bî-iştibâhdır. Bu sûrette eğer imkân-ı ictimâ‘ kaydı 

mu‘teber olmasa evzâ‘-ı mezkûre cümle-i evzâ‘-ı mukaddemeden olmasına 

nazaran külliyye-i şartıyyenin kat‘â sâdıka olmamasını iktizâ ederdi.

Kâle Rahimehullâh 

א وأ ت  دائ ، و ا א و א و ت  כ א  ا ر ، و א  إ

[Ya olumludur. Sûr edâtları; muttasılda “küllemâ/her zaman, mehmâ/her ne 

zaman ve metâ/ne zaman”, munfasılda “dâʼima” ve “elbette” gibidir.] 

Şartıyye-i külliyye de ya mûcibe olur ve  mûcibe-i külliyye-i mutta-

sılânın sûru “küllemâ” ve “mehmâ” ve “metâ” lafızları emsâlidir. Meselâ 

mürûr eden (א ا א כאن  א א כאن ز إ  Her ne zaman ki Zeyd insan ise] (כ

o zamân Zeyd canlıdır.] kavli  mûcibe-i külliyye-i muttasıla olup sûru 

“küllemâ” lafzı olarak insâniyyet-i Zeyd’e hayevâniyyetin cemî‘ evkâtta ve 

evzâ‘-ı mümkinenin cümlesiyle lüzûmunu ifâde eder. Ve  mûcibe-i külliy-

ye-i munfasılanın sûru “da’imâ” ve “elbette” lafızları emsâli olup meselâ

دا) א أو  د زو ن ا כ א أن  א إ  [.Sayı her daim ya çifttir veyâhûd tektir] (دائ

kavlimiz munfasıla-i külliyye-i mûcibe olarak sûru lafz-ı dâʼimâdır ki cemî‘ 

ezmânda ve zevciyyet-i adedle ictima‘ı mümkün olan evzâ‘ın cemî‘isi üzere 

ferdiyyet-i adedin zevciyyet-i adede münâfî olmasıyla hükmü müfîddir. 

[Sâlibe-i Külliyyenin Sûru]

Kâle Rahimehullâh 

א  א   أ ودائ א  ر ، و א א  وإ
[Ya da olumsuzdur. Muttasıl ve munfasılda sûr edâtları; “elbette değildir” ve 

“dâʼima değildir” gibidir.] 
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Veyâhûd şartıyye-i külliyye sâlibe olur. Ve işbu şartıyye-i külliyye-i sâli-

benin muttasılât ve munfasılâtta sûru (  veyâhûd [.Elbette hiç değil] ( ا

( א  lafızlarıdır. Meselâ sâlibe-i muttasılada [.Hiçbir zaman değil] (دائ

( ا  ) [Elbette hiç değil.]  veyâhûd א א  ا  כא  إذا  א    (دائ
د)  [Elbette hiç değil veya hiçbir zaman değil: Güneş doğduğu zaman 

gece mevcûddur.] ve sâlibe-i munfasılada ( ا  ) [Elbette hiç değil.] 
veyâhûd (دا אر196  ن ا כ א أن  א وإ ن ا  כ א أن  א  إ  Elbette] (دائ

hiç değil veya hiçbir zaman değil: Ya Güneş doğmuştur ya da gündüz mev-

cûddur.] denilir.

Kâle Rahimehullâh

ئ א ا  أو  
[Eğer şartlı önermedeki hükm, zamanlar ve durumların belirlenmemiş bazısı 

üzerine olursa; cüz’iyyedir.] 

Ve eğer şartıyyede hükm lâ-ale’t-ta‘yîn ba‘zı ezmân ve evzâ‘ üzere olursa 

şartıyye-i cüz’iyyedir. Ya‘nî muttasıla ve munfasılanın külliyyeti cemî‘-i ez-

mân ve evzâ‘ ile olduğu misüllü cüz’iyyeti dahi işbu ezmân ve evzâ‘ın ba‘zı 

gayr-ı mu‘ayyeni üzere lüzûm veya inâddan biriyle hükm olunmasıyla olur. 

Ve mutlak ya‘nî gayr-ı mu‘ayyen olmasıyla takyîdi zikr olunacak şahsiyye-

den ihtirazdır.

[Şartıyye-i Cüz’iyyenin Îcâben ve Selben Sûru]

Kâle Rahimehullâh

ن  כ א     א  ر ، و א א  ن. وإ כ א   א  ر ، و א  إ
[Ya olumludur. Muttasıl ve munfasılda sûr edâtı, “bazen olur” gibidir. Ya da 

olumsuzdur. Muttasıl ve munfasılda sûr edâtı, “bazen olmaz” gibidir.] 

Ve işbu şartıyye-i cüz’iyye ya mûcibe olarak muttasıla ve munfasılada 

sûru (ن כ  ) [Bazen olur.] emsâli olur. Meselâ א ا ء  ن إذا כאن ا כ  ) 
א) א -kavli muttasıla-i  mûci [.Bazen olur: Bir şey’ canlı ise o insandır] כאن إ

be-i cüz’iyye olarak şey’in hayevân olmaklığına ba‘zı ahyân ve evzâ‘-ı gayr-ı 

mu‘ayyene [120] üzere lüzûm-i insâniyyetle hükm edilmiştir. Bu da nâtık 

olması vaz‘îdir. Kezâlik (אدا א أو  א ء  ن ا כ א أن  ن إ כ  ) [Ba‘zen olur:-

Bir şey’ ya büyüyendir ya da cansızdır.] kavli munfasıla-i cüz’iyyedir. Zîrâ 

196 Sehv ve savâb cetvelinde “en-nehâr” olarak düzeltilmiştir.
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şey’in nâmî veyâhûd cemâd olması beyninde inâd ba‘zı evzâ‘ üzere olup 

bu da unsuriyâttan olması vaz‘ından ibârettir. Zîrâ nâmî ve cemâd ancak 

ecsâm-ı unsuriyye üzerine ıtlâk olunur. Veyâhûd şartıyye-i cüz’iyye-i sâlibe 

olup ve sûru bu ma‘nâyı ifâde edecek (ن כ   ) [Ba‘zen olmaz.] emsâlidir. 

Meselâ muttasılada (دا א כאن ا  ن إذا כא ا  כ   ) [Ba‘zen 

olmaz: Güneş doğduğu zaman gece mevcûddur.] ve munfasılada  ) 
دا) אر  ن ا כ א أن  א وإ ن ا  כ א أن  ن إ כ  [Ba‘zen olmaz: Ya Gü-

neş doğmuştur ya da gündüz mevcûddur.] denilir. Ve ba‘zı sâlibe-i cüz’iy-

yede harf-i selb idhâliyle sûr-i icâb-ı küllî isti‘mâl olunarak muttasılada

א) כ  ) ve (א  ) ve (  ) ve munfasılda (א دائ  ) lafızları sûr 

olur. Zîrâ meselâ (ا כ כאن  ا  כ כאن  א   Her ne zaman ki böyle olsa şöyle] (כ

olur.] kavlinin mefhûmu icâb-ı küllî olmasıyla harf-i selb dâhil olup da 

ا) כ כאن  א  כ  ) [Böyle olmadığı takdîrde.] denildiği hînde lâ-muhâle 

ma‘nâsı ref‘-i îcâb-ı küllî olur. Ve îcâb-ı küllî mürtefi‘ olduğu gibi selb-i 

cüz’î tahakkuk eder. Bâkileri de bu siyâkdadır.

[Şartıyye-i Şahsiyye]

Kâle Rahimehullâh 

ِ َכאَن  َ
ِ ْ ِ ا َ َّ ِ ا  ِ ْ َ ْ ِ ا َ ْ ُ ِ  ُ ْ َّ ِ ا َ َ ،  ِإَذا  א ا  أو  

ا  َ َכ
[Eğer hükm, belirlenmiş bazı zamanlar ve durumlar üzerine olursa; şahsiyye-

dir. (Müneccimin) Şu sözü gibidir; “Güneş, gelecek sene koç burcunda olunca şu 

olaylar gerçekleşecek.”] 

Veyâhûd şartıyye-i cüz’iyyede hükm ba‘zı ezmân ve evzâ‘-ı mu‘ayyen 

üzere olur. Ya‘nî hâricen veyâhûd zihnen ta‘yîn-i şahsî ile mu‘ayyen olan 

ba‘zı evzâ‘ i‘tibâriyle hükm olunur. Bu sûrette  kaziyye-i şahsiyye olur. Me-

selâ zikr olunan (آه ا   Güneş, gelecek sene koç burcunda] (إذا  

olunca…ila âhirihî] kaziyyesi şahsiyyedir. Kezâlik (م ئ ا  Eğer bu] (إن 

gün bana gelirsen.] veyâhûd (כ أכ א  -Binekle gelirsen sana ikram] (راכ

da bulunurum.] misâli dahi böyledir. Hâsılı hamliyyede ferd-i mu‘ayyen 

üzerine hükm olunduğu sûrette hamliyye şahsiyye olduğu gibi şartıyyâtta 

evzâ‘ ve ezmine hamliyyâtta efrâd menzilesinde olduğu cihetle şartıyyede 

de eğer ittisâl veyâhûd infisâl ile hükm vaz‘ ve zamân-ı mu‘ayyen üzere 

olursa şahsiyye olur. 



İKİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi400

[Şartıyye-i Mühmele]

Kâle Rahimehullâh 

אك אل  א  ؛  ون  ا  ْ َ رة  ِإْن َوِإَذا َو ، כא وإ 
[Eğer hükm zikredilen üç şekilde olmazsa; mühmeledir. (Şart edâtları olan) 

“İn”, “izâ”, “lev” ile başlayıp durumu belli olmayan masdar gibi. Bu edâtlar bura-

da ihmâl (niceliğin belirsizliğini) bildirir.] 

Ve eğer şartıyyede hükm ezmân ve evzâ‘ın ne küllîsi ve ne ba‘zısı üzere 

olmazsa mühmeledir. Meselâ mukaddemin vaz‘ ve hâlini ta‘yîn etmeksizin 

muttasılada ( א) ve munfasılada yalnız (ان و اذا و   lafızlarıyla musaddara (ا

olan kaziyyeler mühmeledir. Zîrâ bu makâmda elfâz-ı mezkûre ihmâl için-

dir. Meselâ (ان א   א إ ء  ا כאن   Eğer bir şey’ insân ise o zamân] (إن 

canlıdır.] kavli mühmeledir. 

Kâle Rahimehullâh 

م  כ אن ا אر أز א א  כ  א،  א أ כ א   ر و رات ا א ا ي 
اده.197  אر أ א אت  ، و ا א  وأو

[Küllî, cüz’î, olumlu ve olumsuz dört mahsûra ve benzeri şeyler, diğer önerme-

lerde geçerli olduğu gibi şartlı önermelerde de geçerlidir. Fakat şartlı önermelerde, 

mahkûmün-aleyhin zaman ve durumları i‘tibârı iledir. Yüklemli önermelerde ise 

fertlerine i‘tibar iledir.] 

İmdi tafsîlât-ı mesrûdeden ma‘lûm oldu ki  mûcibe-i külliyye ve cüz’iy-

ye ve  sâlibe-i külliyye ve cüz’iyye mahsûrât-ı [121] erba‘asıyla bunun hük-

münde olan şahsiyye ve mühmele hamliyyede cârî olduğu gibi şartıyyede 

de cereyân eder. Lâkin cihetleri muhâlif olarak şartıyyede cereyân eden 

külliyyet ve cüz’iyyet ve gayrısı mahkûmün-aleyhin ezmân ve evzâ‘ı i‘tibâ-

riyle ve hamliyyâtta mahkûmün-aleyhin efrâdı i‘tibâriyledir. İmdi meʼâl 

şart-ı tâlînin mukaddem ile berâber bir vaz‘ ve zemânda ictimâ‘ı ve meʼâl 

haml-i mahmûlün mevzû‘ ile bir ferdde ictimâ‘ı olmuş olur. 

Ve bu zikr olunanların cümlesi lüzûmiyyât ile inâdiyyâta mahsûs olup 

ammâ ittifâkıyyât tahsîl-i metâlibde kesîrü’n-nef‘ olmadığı cihetle bundan 

bahse ta‘arruz etmemiştir. Ancak şu mikdâr ma‘lûm olması lâzım gelir ki 

ittifâkıyyede mu‘teber olan cemî‘-i evzâ‘-ı mümkinetü’l-ictimâ‘ olmayıp 

mu‘teber olan fî-nefsi’l-emr evzâ‘-ı külliyyedir. Şöyle ki; ittifâk tahkîkde 

197 Sehv ve savâb cetvelinde “efrâdihî” olarak düzeltilmiştir.
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musâhabetten ibâret olmasıyla bunda mu‘teber olan evzâ‘-ı müctemi‘â 

bi’l-fi‘ldir. Ve illâ aslâ külliyye sâdıka olmaz. Şöyle ki; muttasılada nakîz-ı 

tâlînin mukaddem ile ya‘nî meselâ adem-i nâhikiyyet-i himârın nâtıkıyyet-i 

insân ile ictimâ‘ı mümkün olarak bu takdîrde sıdk üzere tevâfuk tahakkuk 

etmez. Ve munfasılada adem-i tenâfî-i tarafeyn mümkün olup ve bu halde 

tenâfî tahakkuk etmez. Ve nefsü’l-emrde olan evzâ‘ i‘tibâr olunduğu hînde 

eğer hükm-i takdîr cemî‘-i evzâ‘ üzere olursa ittifâkıyye-i külliyye ve ba‘zısı 

üzere olursa cüz’iyye ve evzâ‘dan mu‘ayyen üzere olursa mahsûsa ve illâ 

mühmele olur.

[Aksâm-ı Şartıyye Hangi Mahallerde Sâdık Olacağının Beyânı]

Kâle Rahimehullâh 

א م أو أ   א  אو א  א כאن ا כ  ا  ق ا ا א  وإ
[Muttasıl olumlu küllî önerme, tâlînin mukaddeme eşit veya ondan mutlak 

olarak geniş olduğu yerde doğru olur.] 

Bu kelâm aksâm-ı şartıyyenin hangi mahallerde sâdık olacağını mübey-

yindir. Şöyle ki; şartıyye-i muttasıladan  mûcibe-i külliyye ancak tâlî mukad-

deme müsâvî veyâhûd mukaddemden mutlakan e‘amm olduğu mâddelerde 

sâdıka olur. Meselâ (دا אر  א כאن ا א כא ا   Her ne zaman ki] (כ

Güneş doğarsa gündüz mevcûd olur.] kavlimiz şartıyye-i muttasıladan  mûci-

be-i külliyye olup her ne vakt ve nasıl vaz‘ üzere şems tulû‘ etse vücûd-i nehâr 

tahakkuk ederek aksi dahi böyle olarak beynlerinde müsâvât olmasıyla bu ka-

ziyye sâdıkadır. Kezâlik (א א א כאن إ ا ء  ا ا א כאن   Her ne zaman ki bu] (כ

şey’ o zamân insândır.] muttasıla-i külliyyesinde mukaddem tâlîden e‘amm 

olmasıyla yine sâdıkadır. 

Kâle Rahimehullâh 

א  א כאن   א ا  . و  א כ א  א إذا כאن  א ا  و 
א כ

[Mâni‘atü’l-cem’de, mukaddem ve tâlî arasında küllî mübâyenet olan yerde 

doğru olur. Mâni‘atü’l-hulüvvde, mukaddem ve tâlînin çelişikleri arasında küllî 

mübâyenet olan yerde doğru olur.] 

Ve munfasıla-i mâni‘atü’l-cem‘den  mûcibe-i külliyye ancak mukad-

dem ile tâlî beyninde tebâyün-i küllî olan mâddede sâdıka olur. Meselâ 

א) אכ כא أو  א ن ز  כ א أن  א إ -Dâ’imâ: Zeyd ya gülendir veyâhûd ağla] (دائ
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yandır.] kavlinde dâhik ve bâkî olmak beyninde tebâyün-i küllî olmasıyla 

sâdıkdır. El-hâsıl Zeyd bir vakitte hem dâhik ve hem bâkî olamaz. Lâkin 

ne dâhik ve ne bâkî olur. Bu ise mefhûm-i mâni‘atü’l-cem‘dir. Ve mâni‘a-

tü’l-hulüvvden  mûcibe-i külliyye ancak mukaddem ile tâlînin nakîzla-

rı beyninde tebâyün-i küllî olduğu mâddede sâdıka olur. Meselâ [122]

ق) א أن   ن ز  ا وإ כ א أن  א إ  Dâ’imâ: Zeyd ya denizdedir ya da] (دائ

Zeyd denizde boğulmuyordur.] kavli  mûcibe-i külliyye-i mâni‘atü’l-hulüvv 

olarak Zeyd’in bahrde olmamasıyla ğark olması beyninde tebâyün olduğu 

cihetle sâdıkdır. Hâsılı Zeyd bahrde olmayıp ve ğark olması vâki‘ ve sâdık 

olamaz. Lâkin hem bahrde olup hem de ğark olmaması vâki‘ olur. Bu ise 

mefhûm-i mâni‘atü’l-hulüvvdür.

Kâle Rahimehullâh 

כ א ا ا ق  אدة   ق   א  ع  ئ  כ  א ا وا

[Zikr edilen türlerin hepsindeki olumsuz cüz’î önerme, küllî olumlu önerme-

nin doğru olmadığı maddede doğru olur.] 

Ve muttasıla ile mâni‘ateynden her nev‘in sâlibe-i cüz’iyyesi kendide o 

nev‘den  mûcibe-i külliyye sâdıka olmayan mâddede sâdıka olur. Muttasıla-

dan (دا א כאن ا  ن إذا כא ا  כ   ) [Ba‘zen olmaz: Güneş doğ-

duğu zamân gece mevcûddur.] sâdıka olup lâkin külliyye-i mûcibe olmak 

üzere (دا א כאن ا  א כא ا   Her ne zaman Güneş doğmuşsa] (כ

gece mevcûddur.] denilse sâdıka olamaz. Ve meselâ ا ن  כ א أن  ن إ כ   ) 
ا) ا أو   ء    Ba‘zen olmaz: Bu şey’ ya taş olmayandır ya da ağaç] ا

olmayandır.] kavli mâni‘atü’l-cem‘ olup bir şey’in lâ-hacer olmasıyla lâ-şecer 

olması beyninde sıdkan münâfât olmayıp bazân ne hacer ve ne şecer olması 

sâdıkdır. Lâkin küllî olarak (ا ا أو   ء   ا ا ن  כ א أن  א إ  :Dâ’ima] (دائ

Bu şey’ ya taş olmayandır ya da ağaç olmayandır.] denilip mâni‘atü’l-cem‘ 

i‘tibâr edilmesi sâdık olamaz. Ve meselâ א ن ز  ا وإ כ א أن   ن إ כ   ) 
ق)  [.Ba‘zen olur: Zeyd ya denizde değildir ya da Zeyd denizde boğulur] أن 

denilip cüz’iyye-i mâni‘atü’l-hulüvv i‘tibâr olunsa sâdıkadır. Zîrâ mefhûmu 

kizbde münâfâtı selb olup Zeyd’in bahrde olmamasıyla ğark olması beynin-

de kizben münâfât olmayarak hem bahrde olur ve hem de ğark olmaz. Lâkin 

külliyye-i mûcibe olarak (ق א أن  ن ز  ا وإ כ א أن   א إ  :Dâ’ima] (دائ

Zeyd ya denizde değildir ya da Zeyd boğulur.] denilse sâdıka olamaz. Zîrâ 

bahrde olmamasıyla ğark olması beyninde kizben münâfât yoktur.
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Kâle Rahimehullâh 

א  א ا  ، و  א כ א  א כאن  כ  ا  א ا ق ا א  وإ
אوات א  א כאن   א ا  אوات، و  א  כאن 

[Muttasıl küllî olumsuz, mukaddem ve tâlî arasında küllî mübâyenetin olduğu 

yerde doğru olur. Mâni‘atü’l-cem’de, mukaddem ve tâlî arasında eşitliğin olduğu 

yerde doğru olur. Mâni‘atü’l-hulüvvde, mukaddem ve tâlînin çelişikleri arasında 

eşitlik olduğu yerde doğru olur.] 

Ve muttasıladan  sâlibe-i külliyye mukaddemiyle tâlîsi beyninde tebâyün-i 

küllî olan mahalde sâdık olur. Meselâ (د א  א   ( أ إن כא ا 

[Elbette değil: Eğer Güneş doğmamışsa gece mevcûddur.] kavli  sâlibe-i 

külliyye-i sâdıka olup tulû‘-ı şems ile vücûd-i leyl beyninde tebâyün-i küllî 

zâhirdir. Ve mâni‘atü’l-cem‘den  sâlibe-i külliyye beynlerinde müsâvât olan 

mâddede sâdıkadır. Meselâ ن ا כ دا أو  אر  ن ا כ א أن  א  إ  (دائ
( א  [Dâimâ değil: Ya gündüz mevcûddur ya da Güneş doğmuştur.]  sâli-

be-i külliyye-i mâni‘atü’l-cem‘ olarak sâdıka olup vücûd-i nehâr ile tulû‘-ı 

şems mütevâfık ve yekdiğerden gayr-ı müfârık olarak beynlerinde müsâvât 

ma‘lûmdur. Bu cihetle beynlerinde kat‘â inâd olmamasıyla selb-i küllî 

sâdıkdır. Ve mâni‘atü’l-hulüvvden  sâlibe-i külliyye-i nakîzaynı beyninde 

müsâvât olan mâddede sâdıka olur. Meselâ א ن ز  ا وإ כ א أن    أ إ
ق)  kavlinde [.Elbette değil: Zeyd ya denizdedir ya da boğuluyordur] (أن 

mukaddem ile tâlînin nakîzları olan bahrde olmamakla ğark olmamak bey-

ninde müsâvât olarak mâni‘a-i hulüvvden selb-i küllî sâdıkdır. [123] Şöyle 

ki; bahrde olmamasıyla berâber ğarkdan dahi sâlim olarak tarafeynin kizbi 

beyninde inâd mevcûd olmamasıyla kizbde selb-i inâd vâkı‘a muvâfıkdır. 

Kâle Rahimehullâh 

כ א ا א  ب  اد ا כ ق  ا א  ع  ئ  כ  وا ا

[Zikr edilen türlerin hepsindeki olumlu cüz’î önerme, küllî olumsuz önerme-

lerin yanlış çıktığı maddelerde doğru olur.] 

Ve muttasıla ile mâni‘ateynden her nev’in mûcibe-i cüz’iyyesi kendi de 

o nev‘in sâlibe-i külliyyesi kâzibe olan mevâdda sâdıka olur. Ya‘nî mut-

tasıladan tarafeyn beyninde tebâyün-i küllî omayan mâddede  mûcibe-i 

cüz’iyye-i muttasıla ve mâni‘atü’l-cem‘den beynlerinde müsâvât olmayan 

mâddede  mûcibe-i cüz’iyye-i mâni‘atü’l-cem‘ ve mâni‘atü’l-hulüvvden ta-
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rafeynin nakîzaynı beyninde müsâvât olmayan mâddede  mûcibe-i cüz’iy-

ye-i mâni‘atü’l-hulüvv sâdıka olur.

[Şartıyyenin Tarafeyni Asıllarına Nazaran Kaziyye 

Olmasıyla Suver-i Terkîbiyyesinin Ya‘nî Hamliyyeteynden 

veyâhûd Şartıyyeteynden veyâhûd Ehadühümâdan Terkîb 

Olunacaklarının Tafsîli]

Kâle Rahimehullâh 

אن، כא ا א  אن؛ إ א ا  ا  و
[Şartlı önermelerin iki tarafı, aslında, daha önce geçen örneklerde olduğu gibi 

ya yüklemli iki önermedir.] 

Ve çünkü kaziyye-i şartıyyenin tarafeyni nisbet-i tâmme-i haberiyye ol-

maklığa salâhiyeti bulunan nisbeti müştemil olması cihetle zâten ve aslen 

kaziyye olup lâkin şartıyyeye cüzʼ vâki‘ olduklarından için bi’l-fi‘l kaziyye 

olmak hükm-i aslîsinden sâkıt olarak bi’l-kuvve kaziyye i‘tibâr edildikleri 

hasebiyle işbu tarafeynin asıllarına nazaran hamliyye ve şartıyye olmaları 

cihetinden kazâyâ-yı şartıyyenin tafsîl-i suver-i terkîbiyyesinden bahs olun-

mak münâsib-i makâm add edilmiştir.

Şöyle ki; şartıyyenin tarafeyni asılda ya‘nî şartıyye için mukaddem ve 

tâlî olmaksızın ya ikisi de hamliyye olup nitekim mürûr eden misâller bu 

nev‘idendir. Meselâ (ٌد ُ ْ َ אُر  َ َّ א َ  ً َ ِ َא  ُ ْ َّ ِ ا َ א َכא َ َّ  Her ne zaman ki] (ُכ

Güneş doğarsa gündüz mevcûddur.] muttasılasında mukaddem  (ا
( א  [Güneş doğmuştur.] ve tâlî (د אر  -ola [.Gündüz mevcûddur] (ا

rak beynlerinde i‘tibâr-i ittisâlden kat‘-ı nazar olunduğu gibi her birisi 

müstakillen bir kaziyye-i hamliyyedir. Kezâlik א أو د زو ا ا ن  כ א أن   (إ
دا)  [Bu sayı ya çifttir veyâhûd tektir.] munfasılası (د زوج ا ا ) [Bu sa-

yı çifttir.] ve (د د  ا ا ) [Bu sayı tektir.] tarafeyninden mürekkeb olup 

beynlerinde i‘tibâr-i infisâlden kat‘-ı nazar olunsa her birisi müstakillen bir 

kaziyye-i hamliyyedir. Ve kıs ‘alâ zâlik. 

Kâle Rahimehullâh 

אن أو 

[Ya muttasıl iki önermedir.] 

Veyâhûd kaziyye-i şartıyyenin tarafeyni asılları i‘tibâriyle şartıyyeteyn-i 

muttasılateyn olurlar. م ٌد  ُ ْ َ אُر  َ َّ א َ  ً َ ِ َא  ُ ْ َّ ِ ا َ א َכא َ َّ ُ ُכ َّ َ أَ َ َ א  َ َّ  ( ُכ
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( َ َِא  ُ ْ َّ ِ ا َُכ  ْ َ ًدا  ُ ْ َ אُر  َ َّ ِ ا َُכ  ْ َ א  َ َّ  Misâl: Güneşin doğduğu her] أ ُכ

zaman gündüzün mevcûd oluşu sabit olursa, bu durumda gündüzün mev-

cûd olmadığı her durumda Güneşin doğmamış olması lâzım gelir.] İmdi 

bu kaziyye min haysü’l-mecmû‘ muttasıla olduğu gibi tarafeyni dahi beyn-

lerinde i‘tibâr-ı lüzûm ve ittisâlden kat‘-ı nazar başka başka birer kaziyye-i 

muttasıladır. Şöyle ki; mukaddem olan (د אر  א א  א כא ا   (כ
[Her ne zaman Güneş doğarsa gündüz mevcûddur.] kavline ayrıca nazar 

ettiğimizde vücûd-i nehârın tulû‘-ı şemse ittisâliyle hükmü şâmil buluruz. 

Bu ise kaziyye-i muttasıla olup tâlî olan כ ا دا   אر  כ ا א    (כ
( א  [Her ne zamanki gündüz mevcûd değilse Güneş doğmamıştır.] dahi 

böyledir. Lâkin bunlar mukaddem ve tâlî olarak işbu kaziyyeteyn beynin-

de beyân-ı ittisâl ile ikisinden mürekkeb bir kaziyye terekkübü cihetine 

nazar [124] ettiğimiz sûrette bi’l-fi‘l kaziyye olmak i‘tibârından sükûtlarını 

müşâhede ederiz.

Kâle Rahimehullâh 

אن أو 

[Ya munfasıl iki önermedir.] 

Veyâhûd şartıyyenin tarafeyni  kaziyye-i munfasıla olarak munfasıla-

teynden mürekkebe olur. أَْو א  ً َزْو ُد  َ َ ْ ا ا  َ َ َن  َُכ أَْن  א  َّ ِإ א  ً َداِئ  ُ َّ أَ  َ َ َ א  َ َّ ُכ  ) 
ن) َُכ  َ ِ أَْو أَْن  ْ َ אِو ُ ِ א  ً ِ َ ْ ُ ُد  َ َ ْ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ א ِإ ً ُ َداِئ َّ ُم أَ َ ْ َ ًدا  ْ َ  [Misal; bu 

sayının dâ’imâ ya çift ya da tek oluşu sabit olursa, bu durumda bu sayının 

dâ’imâ ya iki eşite bölünebilir veya bölünemez olması lâzım gelir.] İmdi bu 

misâl kaziyye-i muttasıla olup tarafeyni munfasıladır. Şöyle ki; mazmun-ı 

mukaddemin sübût ve tahakkukuna mazmûn-ı tâlînin lüzûm-i sübût ve 

tahakkukunu ifâdeden kat‘-ı nazarla başka başka i‘tibâr ettiğimiz sûrette 

mukaddem olan (دا أو  א  زو د  ا ا  ن  כ أن  א  إ א   Bu sayı dâ’imâ ya] (دائ

çifttir veyâhûd tektir.] kavli müstakillen bir  kaziyye-i munfasıla ve tâlî olan 

( אو א  ن  כ אو أو أن   א  د  ا ا ن  כ א أن   Bu sayı ya] (إ

eşit şekilde ikiye bölünür veyâhûd eşit olarak ikiye bölünmez.] diğer bir 

munfasıla olduğu zâhirdir.

Kâle Rahimehullâh 

אن  أو 

[Ya da şartlı önermelerin iki tarafı farklı iki önerme olur.]
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 Veyâhûd şartıyyenin tarafeyni muhtelife olarak biri hamliyye ve diğeri 

muttasıla veya munfasıla veyâhûd biri muttasıla ve diğeri munfasıla olur. 

Meselâ (دا אر  א כאن ا אر  כא ا  د ا א  أن ا    (כ
[Güneşin, gündüzün varlığının nedeni olduğu sabit olunca (lâzım gelir 

ki) ne zaman Güneş doğarsa gündüz mevcûddur.] şartıyye-i muttasılası 

אر) ا د  -ham [.Güneş gündüzün varlığının nedenidir] (ا  

liyyesiyle (دا אر  ا כאن  א  ا  כא   ) [Ne zamân Güneş do-

ğarsa gündüz mevcûddur.] muttasılasından mürekkebedir. Ve meselâ

א) أو  ا198  ن  כ أن  א  إ אدث   א  ا أن  א    Âlemin sonradan] (כ

yaratılmış olduğu sabit olursa (lâzım gelir ki) âlem ya cevherdir ya da araz-

dır.] muttasılası (אدث א  hamliyyesiyle [.Âlem sonradan yaratılmıştır] (ا

א) ا أو  א  ن ا כ א أن  -mun [.Âlem ya cevherdir veyâhûd arazdır] (إ

fasılasından mürekkebedir. Ve meselâ אر א א  א כא ا   (  ا כ
دا) אر  ا ن  כ أن   א  وإ א  ا  ن  כ أن  א  إ א  ائ د   [Ne zaman 

Güneş doğsa gündüzün mevcûd olduğu sabit olduğunda (lâzım gelir ki) 

dâ’imâ: Ya Güneş doğmuştur veya gündüz mevcûd değildir.] muttasılası 

mukaddem olan muttasıla ile tâlî olan munfasıladan mürekkebe olduğu 

zâhirdir. 

Kâle Rahimehullâh

א א   ا  אل أ אل وا כ أدوات ا אم  ه  أ

[İşte bunlar altı kısımdır. Ancak ittisâl ve infisâl edâtlarının her ikisini bi’l-fi‘l 

önerme sınırından çıkardım.] 

İmdi işbu zikr olunan şartıyyeler tarafeyni ya hamliyyeteyn veyâhûd 

muttasılateyn veyâ munfasılateyn veyâhûd ehad-i tarafeyn hamliyye ve 

âharı muttasıla veyâhûd birisi hamliyye ve diğeri munfasıla veyâhûd biri 

muttasıla ve âharı munfasıla olmak üzere altı kısımdır. Ve bunların takdîm 

ve te’hîri emsâli i‘tibârât ile birçok aksâmın husûlü ma‘lûmdur. Lâkin ta-

rafeyn olan kaziyyeteyn beyninde edevât-ı ittisâl ve infisâl bunları bi’l-fi‘l 

kaziyye olmak hadd ve i‘tibârından ihrâc ve ıskât eylemiştir. 

198 Sehv ve savâb cetvelinde “cevheran” olarak düzeltilmiştir.
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[Kaziyye-i Şartıyyenin Tarafeyni Tarafeyn-i Kaziyye 

Olmalarından Kat‘-ı Nazarla Ya Sâdık veya Kâzib 

Olacaklarından Bunların Hangisinden Şartıyyenin Terkîbi 

Takdîrde Sâdık veya Kâzib Olacağının Tafsîli]

Kâle Rahimehullâh 

 ٌ ْ א َכאَن َز َ َّ אن،  ُכ ًא أو כאذ ا َ َ َ ًא َכאَن  א َ ْ ٌ ِإ ْ א َכאَن َز َ َّ אن،  ُכ אد א  א إ א أ و
א  ً َ َ  ٌ ْ א َכאَن َز َ َّ א،  ُכ אد א  א وا م כאذ ن ا כ ن  אن  ً أو  ِ א َ א َכאَن  ً َ َ

א. כ ا  ، כ כ א ًא أو  ا َ َ َ َכאَن 
[Şartlı önermenin iki tarafının ikisi de ya doğru olur. Misal: Her ne zaman ki 

Zeyd insansa o, canlıdır. Ya ikisi de yanlış olur. Misal; her ne zaman ki Zeyd at ise 

o, kişneyendir. Ya da farklı olur. Şöyle ki; ya mukaddem yanlış, tâlî doğru olur. 

Misal; her ne zaman ki Zeyd at ise o, canlıdır. Ya da tam tersi olur. Son örneğin 

düz döndürmesi gibi.] 

Kaziyye-i şartıyyenin sıdk ve kizbi tâlînin mukaddeme olan ittisâl 

veyâhûd infisâliyle olunan hükmün nefsü’l-emre mutâbakat ve adem-i 

mutâbakatıyla olup tarafeynin sıdk ve kizbiyle olmadığı ve edât-ı şart 

tarafeyni sıdk ve kizblerine i‘tibârdan başka bi’l-fi‘l kaziyyelikden bile ih-

râc edildiği beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm olmuştur. Lâkin bu cihetten [125] 

kat‘-ı nazarla hâricden bakıldığı hînde cüz’eyni beyninde meşhûd olan 

hükmlerin nefsü’l-emrîsine mutâbakat ve adem-i mutâbakatına ve nef-

sü’l-emrde tahakkuklarına nazaran sıdk ve kizbe sâlih oldukları cihetle 

tarafeyn sâdık veyâ kâzib veyâ muhtelif olmak aksâm-ı selâsesine mün-

kasim olur. 

İmdi şartıyyenin tarafeyni yâ sâdıka olurlar nitekim zikr olunan 

א) ا א כאن  א א כאن ز إ -mut [.Her ne zaman ki Zeyd insânsa o, canlıdır] (כ

tasılasında i‘tibâr-ı ittisâlden sarf-ı nazar gerek mukaddem olan “Zeydün 

insânün” ve gerek tâlî vâki‘ olan “Zeydün hayevânün” hamliyyelerinden iki-

si de sâdıklardır. Veyâhûd şartıyyenin tarafeyni kâzibe olurlar. Meselâ א  (כ
( א א כאن  -mutta [.Her ne zaman ki Zeyd at ise o, kişneyendir] כאن ز 

sılasında gerek mukaddem olan “Zeydün feresün” gerek tâlî olan “Zeydün 

sâhilün” hamliyyelerinden ikisi de kâzibedir. Veyâhûd tarafeyn muhtelif 

olarak bunlardan biri sâdık diğeri kâzib olur. Şöyle ki; yâ mukaddem kâzib 

ve tâlî sâdık olmasıyla olur. Nitekim (א ا כאن  א  ز  כאن  א   Her ne] (כ

zaman ki Zeyd at ise o, canlıdır.] böyle olup mukaddem vâki‘ olan “Zey-
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dün feresün” cümlesi kâzibe ve tâlî vâki‘ olan “Zeydün hayevânün” sâdıka-

dır. Veyâhûd bil‘aks mukaddem sâdık ve tâlî kâzib olmasıyla olur. Meselâ 

א) ا א כאن  א כאن ز  -misâ [.Her ne zaman ki Zeyd at ise o, canlıdır] (כ

linin aks-i müstevîsi olan (א כאن  א  ا ز  כאن  إذا  ن  כ  ) [Ba‘zen olur: 

Zeyd canlı olduğu zaman attır.] bu kabîlden olarak mukaddem vâki‘ olan 

“Zeydün hayevânün” sâdık ve tâlî olan “Zeydün feresün” kâzibdir.

Kâle Rahimehullâh 

ول א ا ا    ق  ا و   כ  ا ا כ ا ا
[Fakat küllî olumlu muttasıla-ı lüzûmiyye önerme, dördüncüde doğru olmaz. 

Sadece ilk üç taneye mahsûstur.] 

Lâkin muttasıla-i lüzûmiyyeden  mûcibe-i külliyye tarafeynin muhte-

mel olduğu işbu vücûh-i erba‘adan vech-i râbi‘de ya‘nî mukaddem sâdık ve 

tâlî kâzib olduğu mâddede sâdık olmayıp belki sıdkı evvelki vech-i selâseye 

muhtassadır. ammâ râbi‘de sâdıka olamaması zîrâ sıdkı takdîrde sâdıkın 

kâzibi müstelzim olması lâzım gelir. Bu ise mümteni‘dir. Ve illâ sâdıkın 

kizbini ve kâzibin sıdkını mü’eddî olur. ammâ sâdıkın kizbini mü’eddî 

olması zîrâ lâzım kâzib olup lâzımın kizbi ise melzûmun kizbini müstelzim 

olur. Ve ammâ kâzibin sıdkını mü’eddî olması zîrâ bunda melzûm sâdık-

dır. Melzûmun sıdkı ise sıdk-ı lâzımı müstelzim olur. Nitekim musannif 

Hâşiye’de beyân eylemiştir. 

Yine musannif Hâşiye’de tahkîk-i makâm ile demiştir ki bu vechle mut-

tasıla-i lüzûmiyyeden mûcibe-i külliyyenin kısm-ı râbi‘de ya‘nî mukad-

dem sâdık ve tâlî kâzib olduğu mâddede adem-i sıdkı ehl-i fennin kâ’il 

oldukları şey’dir. Lâkin muttasıla-i lüzûmiyyeden mûcibe-i cüz’iyyede 

ihtimâlât-ı erba‘anın cereyânı ve mûcibe-i külliyyenin ihtimâlât-ı selâse-i 

üvele ihtisâsı kelâm-ı zâhirîdir. Ve tahkîk olan muttasıla-i lüzûmiyyeden 

gerek külliyye ve gerek cüz’iyye mutlakan  mûcibe-i sâdıkateyn ile kâzi-

beteyne muhtassadır. Nitekim karîben kesb-i ıttılâ‘ edilecektir ki meselâ 

א) ا כאن  א  ز  כאن  א  -Her ne zaman ki Zeyd at ise o, can] [126] (כ

lıdır.] kavlinde tâlî zımn-ı feresiyyette hayevân olmasıyla mukay-

yed olup mutlak hayevâniyyet değildir. Ve illâ işbu  mûcibe-i külliyye 

א) כאن  א  ا ز  כאن  إذا  ن  כ  ) [Ba‘zen olur: Zeyd canlı olduğu zaman 

attır.] mûcibe-i cüz’iyyesine mün‘akis olamaz. Zîrâ Zeyd’in feres olabilme-

si zımn-ı feresîde hayevân olduğu takdîrde olup yoksa zımn-ı insâniyet-
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te hayevân olduğu takdîrde feres olamayacağı zâhirdir. Ve Zeyd’in zımn-ı 

feresiyyette olmasıyla berâber hayevâniyyeti ictimâ‘ı mümteni‘a olan ev-

zâ‘dandır. Elhâsıl bu takdîrde aksin mukaddemi Zeyd’in mutlakan hayevâ-

niyyeti olup bu ise ma‘iyyeti mümkün olan evzâ‘dan bir vaz‘ üzere Zeyd’in 

feresiyyetini müstelzim olamayıp ancak işbu mukaddem olan hayevâniyyet 

Zeyd’in zımn-ı insâniyyette olmayarak zımn-ı feresiyyette hayevâniyyeti 

hâlde müstelzim olur. Ve zımn-ı feresiyyette olmakla berâber hayevâniy-

yet-i Zeyd mümkinü’l-ictimâ‘ değildir. Bu sûrette eğer tâlî mukayyed ol-

mayarak ıtlâk edilse ya‘nî zımn-ı feresiyyette hayevâniyyetle takyîd olun-

mayarak mutlakan hayevâniyyet mahmûl olsa mukaddem ile tâlî beyninde 

lüzûm ba‘zı evzâ‘-ı mümteni‘a üzere olmasını mukzî (muktezî) olup kül-

liyyet ve cüz’iyyette mu‘teber olan evzâ‘-ı mümkine üzere olmamış olur. 

Ve eğer tâlî zımn-ı feresiyyetle hayevâniyyetle kayd olunursa müfâdı Zeyd 

zımn-ı feresiyyette hayevâniyyetle muttasıfdır demek olarak bu sûrette tâlî 

dahi mukaddem gibi kâzib olup tarafeyn kâzibeyn olur. 

Kâle Rahimehullâh 

אدق אل  ، أو  אد א א   ئ  כ أو ا א ا א أن  ا ا כ

[Mutlak olarak  mûcibe-i ittifâkıyye-i külliyye veyâhud cüz’iyye her ikisi de 

doğru olan mukaddem ve tâlîye veya yalnızca doğru olan tâlîye mahsûstur.] 

Nitekim muttasıladan mutlakan  mûcibe-i ittifâkıyye gerek külliyye ve 

gerek cüz’iyye mukaddem ve tâlîden ikisi de sâdıkeyn veyâhûd tâlî sâdık 

olmasına muhtassadır. Ve tâlînin sâdık olması mukaddemin sâdık veya kâ-

zib olması sûretinden e‘ammdır. Ve musannifin Hâşiye’de beyânı vechle 

i‘tibâr-ı sıdk tarafeyn-i ittifâkıyye-i hâssa olduğu sûrette olup ve mukad-

demin sıdk ve kizbi manzûr olmayarak tâlînin i‘tibâr-ı sıdkı ittifâkıyye-i 

âmme olması hîndedir.

Elhâsıl ittifâkıyye-i hâssada sıdk-ı tarafeyn lâbüd ve mu‘teber olup it-

tifâkıyye-i âmmede lâzım ve mu‘teber olan tâlînin sıdkı olarak mukad-

demin fî-nefsi’l-emr sâdık veyâhûd kâzib olması gayr-ı manzûr ve yalnız 

farz-ı sıdkı kâfîdir. 

Kâle Rahimehullâh 

א  ا ا   אد כא أو ا ئ  و ا כ כא أو 
א
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[Küllî veya cüz’î, inâdiyye veya ittifâkıyye olsun farketmez hakîkî munfasıldan 

mutlak olumlu önerme, iki farklı tarafa mahsûstur.] 

Ve munfasıla-i hakîkiyyeden mutlak ve mûcibe ister külliyye ve ister 

cüz’iyye olsun ve gerek inâdiyye veyâhûd ittifâkıyye olsun zikr olunan ih-

timâlât-ı erba‘adan yalnız muhtelifeteyne muhtassadır ki ehad-i tarafeyni 

sâdık ve âharı kâzib olur. Meselâ (א א veyâhûd (دائ ا ن ز  כ א أن  ن إ כ  ) 
אرا) -kaville [.Dâ’imâ veya ba‘zen olur: Zeyd ya canlıdır ya da eşektir] أو 

rinde mukaddem sâdık ve tâlî kâzib ve aksleri bi’l-aksdir. 

[127]

Kâle Rahimehullâh 

כאذ  א ا  ا ، و  אد א ا   ا و 

[Mâni‘atü’l-cem’den mutlak olumlu önerme, doğru olmayan iki tarafa mah-

sûstur. Mâni‘atü’l-hulüvvden mutlak olumlu önerme, yanlış olmayan iki tarafa 

mahsûstur.] 

Ve munfasıla-i mâni‘atü’l-cem‘den mutlak mûcibe sâdıkateynin gayrıya 

muhtassadır. Ya‘nî tarafeyni kâzibeteyn veyâhûd ehadühümâ kâzib ve âharı 

sâdık olarak muhtelifeteyn olmak ihtimâlât-ı selâsesinde mâni‘atü’l-cem‘ 

sâdıka olup fakat tarafeyni sâdıkateyn olamaz. Ve munfasıla-i mâni‘a-

tü’l-hulüvvden mûcibe kâzibeteynin gayrıya muhtass olarak tarafeyni sâ-

dıkateyn veyâhûd muhtelifeteyn olmak ihtimâlât-ı selâsesinde sâdıka olup 

fakat tarafeyni kâzibeteyn olamaz. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle mâni‘atü’l-cem‘den mûcibenin 

sâdıkateynin gayrıya ihtisâsı zîrâ inâden veya ittifâken sıdkda ictimâ‘ et-

meyen kaziyyeteyn ya ikisi de kâzibe veyâhûd biri kâzibe ve âharı sâdıka 

olur. Mâni‘atü’l-hulüvvde dahi kelâm bu vechle olup inâden veya ittifâken 

kizbde ictimâ‘ etmeyen kaziyyeteyn ya ikisi de sâdıka veyâhûd ehadühümâ 

sâdıka ve âharı kâzibe olur. Ve bu zikr olunan hükm mûcibât olup ve am-

mâ sâlibe mûcibenin kâzibe olduğu mâddelerde sâdıka ve sâdıka olduğu 

mahalde kâzibe olur. Zîrâ ittisâl veyâhûd infisâl ile hükm sahîh olduğu 

hînde ademiyle hükm sahîh olamaz. aksi dahi böyledir. Nitekim allâme-i 

Sa‘deddin Şerh-i Şemsîyye’de beyân etmiştir. 
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[Şartıyyenin Tarafeyni ya Mûcibe veyâ Sâlibe Olup ve 

Şartıyyenin Îcâb ve Selbinde Tarafeynin Îcâb ve Selbi Mû‘teber 

Olmayıp Belki Bu Bâbda İ‘tibâr İttisâl veyâ İnfisâlin Vukû‘ ve 

Lâ-Vukû‘una İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

אن א א  أو  אن כ א  و إ א כ ا وا א א  وأ
[Yine muhassala ve ma’dûle önermelerde olduğu gibi şartlı önermenin iki tarafı, 

daha önceki örneklerde geçtiği gibi ya olumludur ya olumsuzdur.] 

Kezâlik şartıyyenin tarafeyni hamliyye-i muhassala ve ma‘dûlenin tara-

feyni gibi ya mûcibe olurlar. Nitekim mûcibe ve sâlibeden mûcibetü’t-tara-

feyn olarak emsile-i müte‘addide mürûr etmiştir. Veyâhûd tarafeyni sâlibe 

olur. (ًدا ُ ْ َ אُر  َ َّ ِ ا َُכ  ْ َ  ً َ
ِ َא  ُ ْ َّ ِ ا َُכ  ْ َ א  َ َّ  Misâl; her ne zamân] ( ُכ

Güneş doğmamışsa gündüz mevcûd değildir.] Bu kaziyye  mûcibe-i mut-

tasıla olup tarafeyni sâlibedir. (אن  Ya da şartlı önermenin iki tarafı] (او 

farklı olur.] veyâhûd tarafeyni îcâben ve selben muhtelife olarak ehadü-

hümâ mûcibe ve âharı sâlibe olur. ُ ْ َّ ا  ِ َُכ  ْ َ  ً َ
ِ َא  ُ ْ َّ ا  ِ َ َכא א  َ َّ ُכ  ) 

ًدا) ُ ْ َ  [Misâl; her ne zamân Güneş doğmuş ise gece mevcûd değildir.] Bu 

kaziyye dahi  mûcibe-i muttasıla olup mukaddemi mûcibe, tâlîsi sâlibedir. 

Ve misâl-i aks, aks-i misâldir.

Kâle Rahimehullâh 

אل  ا ع  א   أ א  و اف  ا אب  א  و ا  אب  إ ة   و 
وم  אب، و ا وم ا إ כ  א א؛  אل و و وا

[Şartlı önermelerin, doğru ve yanlış olmada taraflarına i‘tibar edilmediği gibi 

olumlu veya olumsuz olmasında taraflarının olumlu veya olumsuz olmasına da 

i‘tibar edilmez. Bilakis i‘tibar, ittisâlin ve infisâlin gerçekleşip gerçekleşmediğine-

dir. Olumsuzun lüzûmuna dâ’ir hükm, olumluluktur. Lüzûmun olumsuzluğuna 

dâ’ir hükm, olumsuzluktur.] 

Ve kaziyye-i şartıyyenin sıdk ve kizbinde tarafeynin sıdk ve kizbine i‘ti-

bâr olmadığı gibi şartıyyenin îcâb ve selbinde dahi taraflarının îcâb ve sel-

bine i‘tibâr olmayıp belki i‘tibâr tarafeyn beyninde olan ittisâl ve infisâlin 

vukû‘ veyâhûd bunların lâ-vukû‘unadır. İmdi  lüzûm-i selb ile hükm îcâb 

ve selb-i lüzûm ile hükm selbdir. Ve şartıyyede mûcibe ile sâlibe beyninde 

olan fark-ı ma‘nevî budur. Bu sebebden nâşî ba‘zen vukû‘ bulur ki [128] 
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tarafeyn sâlibe ve şartıyye mûcibe olur. Meselâ ً َ ِ َא  ُ ْ َّ ِ ا َُכ  ْ َ א  َ َّ  ( ُכ
ًدا) ُ ْ َ אُر  َ َّ ِ ا َُכ  ْ َ  [Misâl; her ne zamân Güneş doğmamışsa gündüz mev-

cûd değildir.] kavlimiz bu kabîlden olarak intifâ-ı vücûd-i nehârın intifâ-ı 

tulû‘-ı şemse ittisâliyle hükm olunduğundan tarafeyn sâlibe ve kaziyye mû-

cibedir. Ve ba‘zen tarafeyn mûcibe iken kaziyye sâlibe olur. Meselâ أ ) 
א) א ا כאن  אن  -Asla değil: İnsân taş olduğu zaman o, konu] إذا כאن ا

şandır.] bu kabîlden olarak nâtıkıyyet insânın hacer olmaklığına lâ-vukû‘-ı 

ittisâliyle ya‘nî tarafeyn beyninde ittisâlin intifâsıyla hükm olunmasıyla 

tarafeyn mûcibe ve kaziyye sâlibedir. 

[Ba‘zen Şartıyye-i Sâlibede Edât-ı Selbin Edât-ı Şart Üzere 

Takdîmiyle Fark-ı Lafzîye İşâret Olunduğu]

Kâle Rahimehullâh 

َ ِإْن  ْ َ א   ط  ا ق ا  أدات ا  أدات ا و أ إ ا
ٌد ُ ْ َ  ُ ْ َّ א َ  ً َ

ِ َא  ُ ْ َّ ِ ا َ َכא
[Bazen olumsuz önermelerde olumsuzluk edâtı, şart edâtına takdîm edilerek 

lafzî farka işaret edilir. Misâl; Değil: Eğer Güneş doğmuş ise gece mevcûddur.] 

Ve ba‘zen şartıyyede sâlibede edât-ı selbin edât-ı şart üzerine takdîmiyle 

işâret olunmuştur. Meselâ (ٌد ُ ْ َ  ُ ْ َّ א َ  ً َ
ِ َא  ُ ْ َّ ِ ا َ َ ِإْن َכא ْ َ ) [Misâl; De-

ğil: Eğer Güneş doğmuş ise gece mevcûddur.] kavli sâlibe olup “ ” edât-ı 

selbi “ان” edât-ı şartı üzerine mukaddemdir. 

Musannif Hâşiye’de demiştir ki ( א ا ا   أدات   ) [Olum-

suz önermelerde olumsuz şart edâtını takdîm etmekle gerçekleşir.] 

kavliyle iktifâ ya‘nî beyân-ı farkı yalnız sâlibe cihetine hasr ederek ve

( א  ا  adîlinî îrâd [Ve olumluda bu edatı sonra getirmekle] (و 

etmemesi zîrâ edât-ı selbin takdîmi selb üzere delâlette küllî ve muttarid 

olup lâkin te’hîr-i edât-ı selbin îcâb üzere delâleti ba‘zen tahallüf ederek 

gayr-ı muttariddir. Şöyle ki;  şartıyye-i muttasıla ba‘zen edât-ı selb mü’ah-

har olduğu halde sâlibe olur. Meselâ ن כ أن  م  א   ا  כא   (إن 
دا)  kavlinde [.Eğer Güneş doğmuşsa gecenin olması gerekmez] ا 

edât-ı selb olan “lâ” edât-ı şarttan mü’ahhar olmasıyla berâber kaziyye sâ-

libedir. Zîrâ mefhûmu selb-i lüzûm olup  lüzûm-i selb ile hükm değildir. 

Bu sûrette meselâ (و ء  אئ ز   -Bana Zeyd gelirse Amr gel] (إن 

memiştir.] kavlinde eğer (و ء  أن   م  ) [Bu durum (Ya‘nî Zeyd’in 
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gelmesi) Amr’ın gelmemesini gerektirir.] ma‘nâsı kasd olunursa ya‘nî Am-

r’ın gelmemesi lâzım gelir denilmek murâd edilirse mûcibe olur. Ve eğer 

و) ء  م أن  ) [Bu durum (Ya‘nî Zeyd’in gelmesi) Amr’ın gelmesini 

gerektirmez.] ma‘nâsı kasd olunur, ya‘nî Amr’ın gelmesi iktizâ etmez denil-

mek istenilirse sâlibe olur. Hâsılı husûl-ı fark için edât-ı selbin tâlîden cüz’ 

olup olmamasını i‘tibâr eylemek lâzım gelir.

[Her İki Hüküm ki Farz-ı İctimâlarından Muhâl Lâzım 

Gelmeye Beynlerinde Lüzûm-i Cüz’î Mevcûd Olacağının 

Beyânı]

Kâle Rahimehullâh 

ئ   وم  א  אل  ا  א  ا א ض ا م   כ    כ 
ا أ א  ا ، وإن   ده  ا כ  و و אع ا و  ا

[Tenbih: Vâkı‘da bir araya geldikleri varsayıldığında bu durumun imkansızlığı 

gerektirmediği iki hükm arasında, bazı mümkün durumlar üzerine cüz’î lüzûm 

vardır. Bu da vâkı‘da kesinlikle bir araya gelemeseler bile iki hükmden birinin 

varlık durumunun diğer hükmün varlık durumuyla berâber olmasıdır.] 

Lâzımü’t-tayakkuz mesâ’il-i fendendir ki her iki hükm ki vâki‘de ic-

timâ‘larını farz etmekten muhâl lâzım gelmeye, işbu hükmeyn her ne ka-

dar vâki‘de aslâ ictimâ‘ etmeseler de beynlerinde ba‘zen evzâ‘-ı mümkine 

üzere lüzûm-i cüz’-î mevcûddur. Ve işbu ba‘zı evzâ‘dan murâd ehad-i hük-

meynin âharıyla vaz‘-ı vücududur. Çünkü  sâlibe-i külliyye-i lüzûmiyyenin 

sıdkı mukaddem ile tâlî beyninde bi-hasebi’l-lüzûm tebâyin-i küllînin vü-

cûduna mütevakkıf olmasıyla mücerred bi-hasebi’l-vâki‘ tebâyün mevcûd 

olmasından dolayı lüzûmen selb-i küllî sâdık olamaz. Bu cihetle hâricde 

vücûdu olmayan bir şey’in [129] şey’-i âhar ile kat‘â ictimâ‘ı olmamasın-

dan nâşî her ne kadar zâhirde beynlerinde mübâyenet görünür ise de lâkin 

madem ki eğer vücudu olup da ictimâ‘ları farz olunsa muhâl lâzım gel-

meye, işbu vaz‘-ı vücûd üzere beynlerinde lüzûm-i cüz’î tahakkuk ederek 

selb-i küllî sâdık olamaz. 

Ve musannifin Hâşiye’de beyânı vechle hükmeyn-i mezkûreynin vaz‘-ı 

vücûd-i faraziyyede lüzûmları ya hükmeynden ikisini illet-i vâhide iktizâ 

etmesiyle veyâhûd illetleri başka ise de her birinin illeti beyninde bir cihet-

ten iktizâ mevcûd olmasıyla olur. Zîrâ hükmeynden her birinin zâtı vaz‘-ı 

mezkûrdan ibâ ve imtinâ‘ etmez. Bu sûrette ba‘zıların ehad-i hükmeynin 
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âharıyla vaz‘-ı vücûdunun gâyeti beyne’l-hükmeyn mukârenetten ibâret 

olup lüzûm değildir. Zîrâ ındlerinde mutlak lüzûm imtinâ‘-ı infikâk ile 

müfesserdir deyü kelâmları vârid olmaz. Ve hâsıl-ı su’âl mukaddemin bir 

vaz‘ üzere farzı mukaddemin bu vaz‘ için melzûm olmasını iktizâ etmeyip 

belki o vaz‘ ile mücâmi‘ olmasını iktizâ eder. Bu takdîrde vaz‘-ı mezkûrun 

gâyeti mukârenet olup lüzûm olmaz. Ve hâsıl-ı cevap ehadühümâ âharıyla 

vaz‘-ı vücûdundan murâd illetleri müttehid veyâhûd illetleri beyninde ik-

tizâ mevcûd olarak ehadühümâ âharını müstelzim olacak sûrette âharıyla 

farz-ı vücûdu olup ve bu vechle farz olunmasının menşe’i ise zât-ı hük-

meynin bu misüllü vaz‘dan âbî olmamasıdır. (אء ا د  وو אن  ا د   (כ
[İnsânın varlığı ve ankânın varlığı gibi.] Meselâ vücûd-i insân ile vücûd-i 

ankâ böyle olup vâki‘de ankânın vücûdu mütehakkık olmamasıyla vâki‘de 

aslâ ictimâ‘ etmezler ise de ankânın mevcûd olması farz edilse insân ile 

vücûdda ictimâ‘ları müstahîl olmayıp ve zâtları bundan âbî ve mümte-

ni‘ olmadığından vaz‘-ı vücûdda beynlerinde lüzûm olduğu ve bu dahi 

evzâ‘-ı mümkinetü’l-ictimâ‘dan bir vaz‘ olmasıyla lüzûm îcâben lüzûm-i 

cüz’î idüğü derkârdır. ( א כ وإن   ا א ا אك ا ق   ) [Bu 

durumda, her ne kadar ittifâkıyye doğru olsa da olumsuz küllî önerme 

doğru olmaz.] Bu sûrette beynlerinde vech-i meşrûh üzere lüzûm-i cüz’î 

olan mahalde lüzûmiyyeden  sâlibe-i külliyye sâdıka olamaz. Zîrâ sâlibe-i 

külliyyenin müfâdı evzâ‘-ı mümkineden hiçbir vaz‘ üzere lüzûm ve ittisâl 

olmamasıdır. Mâdde-i mezkûrede ise ba‘zı evzâ‘-ı mümkine üzere lüzûm 

mevcûddur. Nitekim Hâşiye’de beyân etmiştir. Lâkin vâki‘de aslâ ictimâ‘ 

etmedikleri cihetle ittifâkıyyeden  sâlibe-i külliyye sâdıkadır.

[Her Bir Hükmeyn ki Birbirinden İnfikâklerini Farz Etmekten 

Muhâl Lâzım Gelmeye Beynlerinde Lüzûm-i Küllî Tahakkuk 

Etmeyeceği]

Kâle Rahimehullâh 

 ، وم כ א  אل   א  ا  כאك أ ض ا م   כ   وכ 
כאك   ا از  אر  ا א  و אن  ا א  כ ا  أ ا  א   أ כ  وإن  

ون ا ده  כ  و و אع ا و  ا
[Biri diğerinden (vâkı‘da) ebedî olarak ayrılmasa da birinin diğerinden ayrıl-

masını farzetmeden dolayı, muhâl bir durumun gerekli olmadığı iki hükm arasın-

da küllî lüzûm yoktur. İnsânın düşünen olması ile eşeğin anıran olması gibi. Çün-
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kü bazı mümkün durumlar üzerine ayrılması imkân dâhilindedir. Bu da birinin, 

diğeri olmadan var olma durumudur.] 

Ve her bir hükmeyn ki ehadühümânın âhardan infikâkini farz etmek-

ten muhâl lâzım gelmeye, her ne kadar vâki‘de ehadühümâ âhardan ebe-

den münfek olmasa da işbu hükmeyn beyninde lüzûm-i küllî [130] ta-

hakkuk etmez. Meselâ nâtıkıyyet-i insân ile nâhikiyyet-i himâr böyle olup 

vâki‘de birbirinden iftirâk etmeseler de farz-ı iftirâklarından muhâl lâzım 

gelmeyeceğinden lüzûm-i küllî ile ( א אر  א א  א אن  א כאن ا  Her ne] (כ

zaman ki insân konuşan ise merkeb de konuşandır.] denilmek sahîh ola-

maz. Zîrâ ba‘zı evzâ‘-ı mümkine üzere infikâkleri câ’iz olup bu da ehadü-

hümânın bi-dûni’l-âhar vaz‘-ı vücûdudur. Hâsılı himâr nâhik olmayarak 

insânın nâtık olması emr-i müstahîl değildir. Musannif Hâşiye’de demiş-

tir ki, bunun bi-dûnil-âhar vaz‘-ı vücûdu yine ne hükmeyn beyninde ve 

ne de illetleri beyninde bi-vechin iktizâ olmamasının cevâzına mebnîdir. 

Zîrâ hükmeynden her birerleri işbu adem-i iktizâdan âbî olmamasıyla her 

birisiyle işbu bi-dûni’l-âhar vücûdu vaz‘ının ictimâ‘ı mümkün olur. Bu 

sûrette mürûr eden sû’âl gibi, bunun üzerine de sû’âl vârid olmaz. Hâsılı 

ehad-i hükmeynin bi-dûni’l-âhar mevcûd olması vaz‘ından zât-ı tarafeyn 

âbî olmayıp bi-dûni’l-âhar mevcûd olmak vaz‘ıyla ictimâ‘dan ibâ ve im-

tinâ‘ etmekliği ne kendileri ve ne illetleri muktezî olmaması câ’izdir. Bu 

takdîrde beynlerinde lüzûm-i küllî olamayıp sâ’ilin zehâbı gibi bundan 

lâzım gelecek yalnız adem-i mukârenettir. Yoksa lüzûm-i küllîye mâni‘ 

olamaz denilemez. Zîrâ bi-dûni’l-âhar mevcûd olmak vaz‘ından imtinâ‘ı 

iktizâ edecek ne kendilerinde ve ne illetlerinde bir vech bulunmadığı sû-

rette o vaz‘da beynlerinde lüzûm tahakkuk etmeyeceği derkârdır. ق  ) 
( א ا وإن    وم  ا כ   ا ا  אك   [Olumlu küllî önerme bu 

sûrette, ittifâkıyyede doğru olsa da lüzûmiyyede doğru olmaz.] Bu cihetle 

ehad-i hükmeynin âharından farz-ı infikâki müstelzim-i muhâl olmayan 

mâddede mûcibe-i küllîye sâdıka olamaz. Zîrâ bâ‘zı evzâ‘-ı mümkine üzere 

beynlerinde lüzûm mevcûd olmayarak lüzûm-i külliyye mâni‘dir. Lâkin 

ittifâkıyyeden îcâb-ı küllî sâdık ve ebeden birbirinden münfek olmadıkları 

cihetle vâkı‘a mutâbıkdır.

Kâle Rahimehullâh 

ئ  כ وا אد ا م  ا כ ا ا وכ

[Küllî ve cüz’î inâdî önermedeki durum da böyledir.]
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Kaziyye-i külliyye ve cüz’iyye-i inâdiyyede olan kelâm dahi zikr olun-

duğu vechledir. Şöyle ki; musannifin Hâşiye’de beyânı vechle her bir hük-

meyn ki ehadühümânın âhardan sıdkda infisâli mümkün ola, her ne kadar 

beynlerinde adem-i infisâl dâ’im ve müstemir olsa da işbu hükmeyn bey-

ninde ba‘zı evzâ‘-ı mümkine üzere inâd-ı cüz’î mevcûddur. Ve işbu ba‘zı 

evzâ‘dan murâd ehadühümânın bi-dûni’l-âhar vaz‘-ı tahakkukudur. Me-

selâ nâtıkıyyet-i insân ve sâhiliyyet-i feres böyledir. İmdi bu mâddede her ne 

kadar mâni‘atü’l-cem‘den  sâlibe-i külliyye-i ittifâkıyye sâdıka olsa da  sâlibe-i 

külliyye-i inâdiyye sâdıka olamaz. Zîrâ bi-hasebi’l-ittifâk nâtıkıyyet-i insân 

ile sâhiliyyet-i feres beyninde vâki‘de ve hiçbir evkât ve evzâ‘da kat‘â infisâl 

olmadığı cihetle ittifâkıyyeden selb-i küllî sâdık lâkin ehadühümânın bi-dû-

ni’l-âhar vücûdu mümkün olmasıyla bu vaz‘da tahakkuk-ı [131] infisâllerin-

den nâşî inâdiyye-i mâni‘atü’l-cem‘den selb-i küllî gayr-ı sâdıktır.

Ve her bir hükmeyn ki sıdkda ehadühümânın âhardan adem-i infisâli 

mümkün ola, her ne kadar beynlerinde vâki‘de infisâl dâ’im olsa da sıdkda 

inâd-ı küllî bulunmaz. Meselâ vücûd-i insân ile vücûd-i ankâ böyledir. Şöyle 

ki; her ne kadar ankâ mevcûd olmadığı cihetle devâm-ı infisâllerinden için 

mâni‘atü’l-cem‘den  mûcibe-i külliyye-i ittifâkıyye sâdıka olsa da  mûcibe-i 

külliyye-i inâdiyye sâdıka olmaz. Zîrâ vücûd-i ankâ emr-i mümkün olarak 

vücûd-i insânın bununla tahakkuku taht-ı imkândadır. Ve mâni‘atü’l-hulü-

vva gelince hükmeyn beyninde ehadühümânın âhardan kizbde infisâlinde 

olan kelâm dahi bu siyâkdadır. Ve munfasıla-i inâdiyye-i hakîkiyyenin hâli 

işbu mâni‘ateynin mecmû‘undan muttazih olur. Zîrâ hakîkiyye mâni‘ateyni 

müştemil olduğu tahkîkât-ı sâbıkadan ma‘lûm olmuştur.

Kâle Rahimehullâh 

א  כ ا אن  ا א  ئ א  و ئ  ا  כא  أن  כ  אل ا א  و
ن  כ   ِ َ ْ َ ا َّ َ َ אِن  َ ِ َّ َ ا َّ َ َ א  َ َّ א، َوُכ َ ُ ُ َ َ أَ َّ َ َ אِن  َ ِ َّ َ ا َّ َ َ א  َ َّ אل: ُכ ن 

 ، إذا  أ ا  ا ا

[Kâtibî’nin “İki çelişik olsa bile her iki şey arasında cüz’î lüzûm vardır.” sözü ve 

bu söze üçüncü şekilden, “İki çelişik var olursa ikisinden biri var olur. İki çelişik 

var olursa diğer çelişik var olur. Böylece iki çelişikten biri var olduğunda diğer 

çelişik var olur.” şeklinde sunduğu bu delil, safsatadır.] 

Ömer Kâtibî her bir şey’eyn ve hatta nakîzayn beyninde lüzûm-i cüz’î 

olduğunu beyân ve şekl-i sâlisden ikâme-i burhân ile “her ne vakt nakîzân 
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tahakkuk eylese ehad-i nakîzayn tahakkuk eder ve her ne vakt nakîzân 

tahakkuk etse nakîz-ı âhar tahakkuk eder, sugrâ ve kübrâsı ba‘zen olur ki 

ehad-i nakîzayn tahakkuk ettiği hînde nakîz-ı âhar tahakkuk eder, mat-

lûbunu intâc eyler” deyü kâ’il olması safsata ve vehmiyyâttan mürekkeb 

olarak mugâlatadır. 

Musannif Hâşiye’de demiştir ki “bu delîlin netîcesi delîle lâzım gelir 

veyâhûd gelmez.” Ya‘nî bu mukaddimeteyn ya bu netîceyi istilzâm edip 

yâhud etmemekden hâlî olmaz. Eğer netîceyi müstelzim olursa Kâtibî’nin 

müdde‘âsı olduğu vechle nakîzayn beyninde mülâzime-i cüz’iyye lâzım ge-

lip bu hâlde  sâlibe-i külliyye-i lüzûmiyyenin hiçbir mâddede aslâ sâdıka 

olamamasını müstelzim olur. Bu ise bâtıldır. Ve eğer delîl-i mezkûr netî-

ceyi müstelzim olmazsa bu vechle adem-i intâcı ya şekl-i sâlisin fesâd-ı 

hey’etinden veyâhûd fesâd-ı mâddeden ya‘nî küll cüz’ü külliyyen müstel-

zim olmamasından neş’et etmesi iktizâ ederek bunlardan ikisi dahi bâtıldır. 

Bu sûrette işbu delîlin kadhı lâzım gelerek bunu beyânda buyururlar ki

ا   ا أو   אن، وإن  ت ا ه  ا  و כ إن  ن ا وا ) 
ن إذا  أ ا  ا כ ئ   زم  כ ا  ، א و ا ع   ا

ب) ، و  ا -Çünkü küçük ve büyük öncül, eğer “sade]  ا 

ce” kaydı ile kayıtlanırsa iki öncül de fesâda uğrar. Eğer “diğeriyle berâber” 

ve “tamamının zımnında” kayıtları ile kayıtlanırlarsa, iki öncül doğru olur. 

Netîce de doğru olur. Fakat bu durumda delîlden lâzım gelen; “ba‘zen iki 

çelişikten bir tanesi diğeri ile berâber var olduğunda diğeri onunla berâber 

var olur.” netîcesidir. Bu da ulaşılmak istenen matlûb/netîceden farklı bir 

şey’dir.] Ya‘nî küllin müstelzim olduğu ancak zımnında olan cüz’dür. Nite-

kim cüz’eynin müstelzim olduğu ancak zımnında bulunduğu küllîdir. Bu 

sûrette delîl-i mezkûr mukaddimeteyninin tâlîleri olan asgar ile ekber eğer 

“vahdehû” [132] kaydıyla takyîd olunup da א אن  أ א  ا  (כ
ه) אن  ا و א  ا ه وכ  Her ne zamân iki çelişik tahakkuk] و

ederse iki çelişikten yalnızca birisi gerçeklemiş olur. Şayet iki çelişik tahak-

kuk ederse yalnızca diğeri gerçekleşmiş olur.] demek olursa mukaddemeler 

fâsid olarak netîce de fâsid olur. Zîrâ küll münferiden cüz’ünü müstelzim 

olmaz. Ve eğer asgar ile ekber “ma‘a’l-âhar” veyâhûd “fî-zımni’l-mecmû‘” 

kaydlarından biriyle takyîd olunursa mukaddemeler fesâddan vâreste ola-

rak netîce dahi sahîha olursa da lâkin matlûbu müntic olmaz. Zîrâ bu 

takdîrde lâzım gelen netîce ن إذا  أ ا  ا  ا כ  ) 
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(  [Ba‘zen olur: İki çelişikten biri diğeriyle birlikte gerçekleşirse diğeri de 

onunla birlikte gerçekleşir.] olup bu ise matlûbun gayrıdır. 

Musannif Hâşiye’de bu kelâmı îzâh ederek demiştir ki; bu netîce mat-

lûbun gayrı olması zîrâ matlûb beyne’n-nakîzayn ehadühümâ ba‘zı evzâ‘-ı 

mümkinede âharı müstelzim olmak ma‘nâsınca isbât-ı lüzûm-i cüz’îdir. Ni-

tekim şekl-i sâlis ile istidlâl olunmasının muktezâsı da budur. Ve zâhirdir ki 

nakîzayndan ehadühümânın âharı istilzâmı ancak nakîz-ı âhar ile berâber 

vaz‘-ı tahakkuku üzere olur. Bu vaz‘ ise ehad-i nakîzaynın kendiyle ictimâ‘ı 

mümkine olan evzâ‘ından değildir. Şöyle ki; nakîzayn ikisi birden tahakkuk 

edemez. Bu sûrette işbu nakîzayn mâddesinde  mûcibe-i cüz’iyye-i lüzûmiyye 

sâdıka olamaz. Zîrâ nasıl ki külliyyede hükm cemî‘-i evzâ‘-ı mümkine üzere 

olduğu gibi  mûcibe-i cüz’iyye-i lüzûmiyyede dahi hükm ba‘z-ı evzâ‘-ı müm-

kine üzeredir. Çünkü eğer külliyyede hükm cemî‘-i evzâ‘-ı mümkine i‘tibâ-

riyle olmasa gerek mûcib ve gerek sâlib hükm-i küllî-i lüzûmî sâdık olmaz. 

Ve zikr olunduğu vechle eğer “ma‘a’l-âhar” kayd-ı sânîsiyle takyîd olunup da 

א) אن  ا  أ  İki çelişik diğeriyle birlikte gerçekleşirse] (إذا  ا

ikisinden biri gerçekleşir.] takdîrinde olsa beyân-ı mezkûrun hilâfında olur. 

Zîrâ bu takdîrde âharıyla berâber tahakkuku evzâ‘-ı mukaddem-i mümki-

neden olmayıp belki mukaddem-i muhâlin nefsi olur. Ve bunun cüz’î ve 

belki küllî olarak âharı istilzâmında şekk yoktur. Eğer denilirse ki “murâd-ı 

Kâtibî dahi budur, ya‘nî âharıyla berâber olmakla mukayyed olan nakîzayn 

ba‘zen âharı müstelzim olur demektir.” Cevâbında deriz ki nakîzayndan her 

birisi âharıyla berâber farzı i‘tibâriyle şey’ olduğu gibi bu farz mevcûd olma-

yarak dahi şey’dir. Halbuki “ma‘a’l-âhar” kaydıyla mukayyed olduğu sûrette 

şekl-i sâlis ile sâbit olacak şey’i bi‘tibâri’l-evvel ya‘nî ma‘a’l-âharı farz-ı vücûdu 

takdîrde beynlerinde lüzûm-i cüz’înin tahakkuku olup sânî i‘tibâriyle ya‘nî 

ma‘a’l-âhar vücûdu farz olunmayarak beynlerinde lüzûm-i cüz’î mütehak-

kık değildir. Bu sûrette Kâtibî’nin iddi‘âsı vechle her bir şey’eyn beyninde 

lüzûm-i cüz’î sâbit olmayıp vech-i âhardan takrîb-i tâmm olmaz.

Kâle Rahimehullâh 

ف ا إ ا  אن إذا ا א  ئ إ ن ا  ؛  ا  ا إذا   وכ
ئ  و إ ا ا כ ا כאس ا ا ، وإ  ا ان   א  א  ا

، و و ا

[Yine eğer bir kayıtla kayıtlamazsa, bu fesâd durumu gerekli olur. Çünkü o 



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Üçüncü Bâb: Önermeler ve Hükümleri 419

zaman iki öncül, mutlak ikinci kayıta çevrilince doğru olur. İki öncül de ma‘nen 

ikinci kayıtla kayıtlanmıştır. Eğer bir kayıtla kayıtlamazsa; lüzûmiyye küllî olumlu 

önermenin cüz’î olumlu önermeye aksi bâtıl olur. Bunun îzâhı gelecek.]

 Ve kezâlik zikr olunan kuyûddan biriyle [133] asgar ve ekber takyîd 

olunmasa kelâm yine mürûr ettiği vechledir. Şöyle ki; mukayyed olmaya-

rak (א אن  ا  א  ا א وכ א  אن  أ א  ا  (כ
[Ne zamân iki çelişik önermeden birisi gerçekleşirse mutlak olarak ikisin-

den biri gerçekleşmiş olur. İki çelişik önerme gerçekleşirse diğeri mutlak 

olarak gerçekleşmiş olur.] denilse küll cüz’-i mutlakını istilzâm etmediği 

cihetle şartıyyeler kâzibe olacağı misüllü netîce dahi kâzibe olur. Zîrâ eha-

dühümâ vaz‘-ı muvâfık üzere âharını müstelzim olamaz. Vâkı‘a âharıyla 

berâber farz-ı tahakkuku üzere müstelzim olursa da lâkin bu vaz‘ ictimâ‘ 

etmesi mümkine olan evzâ‘-ı mümkinesinden olmamasıyla  mûcibe-i 

cüz’iyye-i lüzûmiyye sâdıka olmaz. Bu cihetle mukayyed olmadığı hînde 

ancak ma‘a’l-âhar veyâhûd bu mefhûmda olan fî-zımni’l-mecmû‘ kayd-ı 

sânîsiyle zımnen mukayyed olmak cihetine mutlakın insirâfına tevakkuf 

eder. Bu hâlde mukaddem ile tâlî her ne kadar sûret-i ıtlâkda iseler de 

ma‘nen kayd-ı mezkûr ile mukayyed olmuş olurlar. Ve eğer bu kayd i‘ti-

bâr edilmese  mûcibe-i külliyye-i lüzûmiyyenin  mûcibe-i cüz’iyye-i lüzû-

miyyeye in‘ikâsı bâtıl olur. Nitekim aks-i müstevîde olan כ אن    ) 
ه) כ ا آ  [...Eğer denilse ki mûcibe-i külliye için tersi yoktur]  ا

kavlinden kesb-i ittizâh eder. Ve hâsılı eğer mukaddimeteyn “ma‘a’l-âhar” 

kaydıyla mukayyed olmaz ise mukaddem-i mümkün işbu vaz‘-ı muhâlde 

ictimâ ederek âharı müstelzim olamaz ki hatta  mûcibe-i cüz’iyye sâdıka 

olsun. Ve eğer mukayyed olursa mukaddem muhâlden cüz’ olup ol hâlde 

âharını istilzâm ile  mûcibe-i cüz’iyye-i sâdıka olur.

[TENÂKUZ]

Kâle Rahimehullâh 

אع  ا ا  وا    אب  א ا  ف  ا و  א  ا   
א א  א وכ א 

[Fasıl: Çelişki; iki önermenin, zatı itibariyle ikisinin birden doğru ve ikisi-

nin birden yanlış olmasının imkansız olmasını gerektirecek şekilde olumluluk ve 

olumsuzluk bakımından birbirinden farklı olmasıdır.] 
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Füsûl-i tis‘a-i bâbdan işbu sâbi‘ bahs-i tenâkuzdadır. Mürûr eden ebhâs 

ta‘rîf ve aksâm-ı kazâyâya da’ir olarak musannif bunlardan işbâ-ı kalem-i 

tahkîkât ile levâhık ve ahkâm-ı kazâyâya şürû‘ ederek bunlardan bahs-i 

tenâkuzla bed’ eylemiştir. Ma‘lûm olsun ki tenâkuz kazâyâda ve müfredât-

ta şâyi‘ olarak kaziyyeteyn beyninde mu‘teber olduğu gibi müfredâtta dahi 

insân ile lâ-insân ve feres ile lâ-feres gibi müsta‘meldir. Nitekim mebâhis-i 

niseb-i erba‘ada mütesâviyeynin nakîzları hakkında kelâm sebk eylemiş-

tir. Ve her bir şey’in nakîzı ref‘idir demeleri dahi bunu mü’eyyiddir. Fakat 

bu makâmda maksûd tenâkuz-ı kazâyâdır. Zîrâ kelâm ahkâm-ı kazâyâ-

dadır. Ve hem de kıyâs-ı hulf kazâyâ beyninde olan tenâkuzu ma‘rifete 

mütevakkıf olup kıyâs-ı hulf ise ulûm-i hakîkiyyede isbât-ı metâlibde ve 

belki bunların ahkâmı olan ukûs ve intâc-ı akîseyi isbâtta umde olmasıy-

la beyne’l-kazâyâ olan tenâkuza tahsîs-i nazar etmişlerdir. Ve ammâ müf-

redât etrâf-ı kazâyâda olan tenâkuz(a) mukâyese ile bilineceği cihetle bu 

makâmda beyne’l-müfredât olan tenâkuzu ta‘rîf-i tenâkuzda idrâca hâcet 

görmemişlerdir. Onun için musannif dahi ihtilâfü’l-kaziyyeteyn ile ta‘rîf 

eylemiştir. (8)199 [134] İmdi ıstılâh-ı ehl-i fennde tenâkuz iki kaziyyenin 

îcâb ve selb ile bir haysiyyette ihtilâflarıdır ki bu ihtilâf  li-zâtihî kaziyyetey-

nin ma‘an imtinâ‘-ı sıdklarıyla ma‘an imtinâ‘-ı kizblerini iktizâ eder. Ya‘nî 

iki kaziyyenin biri mûcibe ve diğeri sâlibe olup ve bundan birisi sâdık ve 

diğeri kâzib olarak ne ikisi birden sâdık ve ne de kâzib olsalar ve bu vechle 

ma‘an imtinâ‘-ı sıdk ve kizbleri mücerred selben ve îcâben ihtilâflarından 

neş’et eylese işbu iki kaziyye beyninde tenâkuz tahakkuk edip ehadühümâ 

âhara münâkız olur. el-hâsıl ta‘rîfde olan lafz-ı ihtilâf cins-i ba‘îddir. Şöyle 

ki; zikr olunduğu vechle ihtilâf-ı kaziyyeteyn ve müfredeyn ve kaziyye ile 

müfred beynlerinde bulunacağından kaziyyeteyn ile takyîd olunarak mâ 

‘adâsı hurûc etmiştir. Ve îcab ve selb ile mukayyed olarak udûl ve tahsîl 

emsâliyle olan ihtilâf dahi ihrâc edilmiştir. Ve îcâb ve selb ile ihtilâf ale’l-ıt-

lâk tenâkuz olmayıp belki bu ihtilâf ehad-i kaziyyeteynin sıdkıyla kaziy-

ye-i uhrânın kizbini muktezî ve ba‘zen gayr-ı muktezî olacağı ve muktezî 

olduğu sûrette dahi bu iktizâ zât-ı ihtilâfdan veyâhûd husûs-ı mâddeden 

neş’et etmesi ihtimâllerinden hâlî olmayacağı cihetle ma‘an imtinâ‘-ı sıdk 

ve kizbi  li-zâtihî muktezî olmak haysiyyetiyle takyîd ederek diğer sûretle 

olan ihtilâf tenâkuzdan ma‘dûd olmadığını bildirmiştir. Şöyle ki; îcâb ve 

199 (8) İşte hakka akreb olan budur. Her ne kadar ba‘zıları müfredeyn beyninde hakîkat-i tenâkuz yoktur, 

ancak müfredeyn beyninde olan tenâkuz kaziyyeteyne ircâ‘ i‘tibâriyledir, demiş ise de. (Abdulhamid)
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selb ile kaziyyeteynin ihtilâfı işbu kaziyyeteynin ikisi birden sâdık veyâhûd 

kâzib olamayıp ehadühümâ sâdık ise âharının kâzib olmasını iktizâ ede-

rek ve bu iktizâya ihtilâf-ı mezkûrun zât ve şekli menşe’ olması lâzımdır. 

Meselâ ( אئ وز   אئ   [.Zeyd ayaktadır ve Zeyd ayakta değildir] (ز 

kaziyyeleri biri mûcibe ve diğeri sâlibe olup bu vechle ihtilâflarından nâşî 

ikisi birden sâdık veyâ kâzib olamayacakları hasebiyle beynlerinde tenâkuz 

mütehakkıkdır.

[Tenâkuzda Mahkûmün-Aleyh ve Mahkûmün-Bih ile Kuyûd-i 

Melhûzâda Kaziyyeteynin İttihâdı ve Keyf ve Cihette İhtilâfı 

Meşrût İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

م   כ وا ي  כ ا م   כ ا ا   אد  א כ  ا א   ا ط  و
א א ا  د و

[Bütün önerme türlerinde çelişkinin gerçekleşmesi için iki önermenin; zikrî 

mahkûmün-aleyh, mahkûmün-bih ve bu ikisinin mu‘teber bütün kayıtlarında bir 

olup (nitelik ve cihette farklı olması) şartına bağlıdır.] 

Ve  kazâyâ-yı mahsûsa ve mahsûrenin cümlesinde tahakkuk-ı tenâkuz 

kaziyyeteynin mahkûmün-aleyh-i zikrîde ve mahkûmün-bihde ve bi-isrihâ 

kuyûd-i melhûzalarında ittihâdıyla meşrûttur. Hâsılı cemî‘-i kazâyâda ta-

hakkuk-ı tenâkuzun şartı üç şey’ olup evvel mefhûm-i mevzû‘da kaziyye-

teynin ittihâdıdır. Zîrâ eğer mefhûm-i mevzû‘da ihtilâf etseler ikisi birden 

sâdık veyâhûd kâzib olmaları câ’izdir. Meselâ ( אئ و   אئ و  Zeyd] (ز 

ayaktadır ve Amr ayakta değildir.] böyle olup ikisi de kâ’im veyâhûd gayr-ı 

kâ’im olmaları câ’izdir. Bu cihetle iştırât-ı ittihâd lâzım gelir. Ve bu ittihâ-

dın mefhûmda i‘tibâriyle zât-ı mevzû‘da i‘tibâr edilmemesi zîrâ külliyyede 

 zât-ı mevzû‘ cemî‘-i efrâd ve cüz’iyyede bâ‘z-ı efrâd olarak ihtilâfın vücû-

duyla berâber tenâkuz mevcûddur. Ve şart-ı sânî [135] kaziyyeteynin mah-

mûlde ittihadlarıdır. Zîrâ mahmûlde muhtelif olarak meselâ א وز  (ز 
( א   [Zeyd şairdir ve Zeyd aşık değildir.] denilse tenâkuz bulunmaz. 

Ve şart-ı sâlis kuyûdun vahdeti olup zîrâ meselâ אئ אح وز  אئ  ا  (ز 
(  [.Zeyd sabahleyin yatıyordu ve Zeyd ikindi vaktinde yatıyordu]  ا

denilse beynlerinde tenâkuz tahakkuk etmez. 

Kâle Rahimehullâh 

כ وا א  ا وا
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[Nitelik ve cihette farklı olması şartına bağlıdır.] 

Ve kazâyânın küllîsinde keyf ve cihette ihtilâfları dahi meşrûttur. Ya‘nî 

kaziyyeteynin îcâb ve selbde ve devâm ve zarûret ve fi‘l gibi cihette ihtilâf-

ları lâbüddür. Zîrâ keyfde müttehid olup da meselâ ( אئ אئ ز   Zeyd] (ز 

ayaktadır, Zeyd ayaktadır.] denilse ehadühümâ âharın aynı olur. Ve cihette 

müttehid olsalar meselâ zarûrîyyeteynde ikisi de kâzib ve mümkineteynde 

 mâdde-i imkân-ı hâssda ikisi de sâdık olurlar. Meselâ ورة وز א  (ز כא 
ورة) א כא    [Zeyd zorunlu olarak yazı yazandır ve Zeyd zorunlu 

olarak yazı yazan değildir.] kaziyyeteynden ikisi de kâzibe olup200 Zeyd’in 

kitâbet ve adem-i kitâbeti zarûrî olmadığı ma‘lûmdur. Ve meselâ ز כא) 
כאن) א כא  כאن وز   א  [Zeyd imkan dahilinde yazı yazandır. Zeyd 

imkan dahilinde yazı yazan değildir.] kaziyyeteyninden ikisi de sâdıkadır. 

[Kazâyâ-yı Muhsûrede Zikr Olunan İttihâd ve İhtilâf Şartıyla 

Berâber Mahkûmün-Aleyhin Külliyyet ve Cüz’iyyetinde Dahi 

İhtilâf-ı Kaziyyeteyn Meşrût İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

ق  و כ  ا ب  כ م   כ ا כ  ف   א א  رات  ا و 
م أ ع أو ا א כאن ا א  ئ  ا

[Mahsûra önermelerde bu iki şartla berâber mahkûmün-aleyhin niceliğinde 

farklılaşma şartı vardır. Bu şart da konunun veya mukaddemin geniş olduğu öner-

mede, iki küllînin yanlış ve iki cüz’înin berâber doğru çıkmasından dolayıdır.] 

Ve mahsûrâtta zikr olunan ittihâd ve ihtilâf şartlarıyla berâber “kem”de 

ya‘nî mahkûmün-aleyhin külliyyet ve cüz’iyyetinde dahi ihtilâf-ı kaziyye-

teyn ile meşrûttur. Zîrâ kazâyâ-yı hamliyyede mevzû‘ ve kazâyâ-yı şartıy-

yede mukaddem e‘âmm olduğu mâddelerde külliyyeteyn ma‘an kâzibe ve 

cüz’iyyeteyn ma‘an sâdıka olurlar. Bu cihetle beynlerinde kemmen ihtilâf 

olmamasıyla tenâkuz201 tahakkuk etmez. َ ِ ًء  ْ َ  َ َو אٌن،  َ ْ ِإ اٍن  َ َ َ  ُّ ُכ  ) 
אٍن) َ ْ ِ ِ اِن  َ َ َ ْ  [.Misâl; bütün canlılar insândır, hiçbir canlı insân değildir] ا

işbu kaziyyeteyn-i mahsûreteynde şerâ’it-ı hamsenin vücûduyla berâber 

yalnız kemmen şart-ı ihtilâf mevcûd olmayıp ikisi de külliyye ve mevzûla-

rı olan hayevân insândan e‘âmm olmasıyla ikisi de kâzibe olarak tenâkuz 

tahakkuk etmemiştir. ٍ(אن َ ْ ِ ِ  َ ْ َ  ُ ُ ْ َ َو אٌن،  َ ْ ِإ اِن  َ َ َ ْ ا  ُ ْ َ  Ba‘zı canlılar] (و

200 Sehv ve savâb cetvelinde “kaziyyeteynden ikisi de kâzibe olup” olarak düzeltilmiştir.

201 Sehv ve savâb cetvelinde “tenâkuz” olarak düzeltilmiştir.
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insândır, ba‘zı canlılar insân değildir.] işbu hamliyyeteyn-i cüz’iyyeteynde 

dahi şerâ’it-ı hamse mevcûd olup fakat kemmiyette ihtilâfları olmadığın-

dan ikisi de sâdıka olarak beynlerinde tenâkuz yoktur. َْرُض ْ ِ ا َ א َכא َ َّ  (و ُכ
( ٌ َ ِ َא  ُ ْ َّ א َ  ً َئ ِ ُ  ْ َ א ِإَذا َכא ً ٌ، َوَداِئ َ ِ َא  ُ ْ َّ א َ  ً َئ ُ  [Misâl; her ne zamân 

yeryüzü aydınlık ise Güneş doğmuştur ve Dâimâ: Yeryüzü aydınlık olduğu 

zaman Güneş doğmuştur.] şartıyye-i külliyyelerinde dahi kemmen ihtilâf-ı202 

mukaddem şartı mevcûd olmayıp ve mukaddem e‘âmm olmasıyla ikisi de 

kâzibedir. Zîrâ ba‘zen arz muzîʼe olup şems tâli‘a olmaz ve ba‘zen olur. 

Bu cihetle külliyyeteynden ikisi de kâzibe olarak tenâkuz tahakkuk etmez.

( ً َ ِ َא  َ ً َכא َئ ِ ُ  ْ َ ُن ِإَذا َכא َُכ  َ  ْ َ ، َو ً َ ِ َא  ْ َ ً َכא َئ ِ ُ  ْ َ ُن ِإَذا َכא َُכ  ْ َ  Ba‘zen] (و

olur: Yeryüzü aydınlık olduğu zaman güneş doğmuştur ve ba‘zen olmaz: 

Yeryüzü aydınlık olduğu zaman güneş doğmuştur.] İşbu cüz’iyyeteynde 

dahi kemmen ihtilâf olmayıp ve mukaddem e‘âmm olmasıyla ikisi de sâdı-

ka olarak tenâkuzdan sâlimdir.

[Nakîzayn Beyninde Kavmin İ‘tibâr Eyledikleri Vahdât-ı 

Semâniyyenin Tafsîli]

Hafî olmasın ki kavm beyne’n-nakîzayn vahdât-ı semâniye i‘tibâr et-

mişlerdir ki evvel vahdet-i [136] mevzû‘ ve sânî vahdet-i mahmûl ve sâlis 

vahdet-i zamân ve râbi‘ vahdet-i mekân ve hâmis vahdet-i şart ve sâdis 

vahdet-i izâfe ve sâbi‘ vahdet-i cüz’ ve küll ve sâmin vahdet-i kuvve ve 

fi‘ldir. Şöyle ki; ehad-i kaziyyeteynde işbu vahdâttan mevcûd olan şeylere 

diğer kaziyyede dahi ri‘âyet olunmak lâzım gelir. Tâ ki selb-i îcâbın isbât 

eylediği şey’i ref‘ ederek tenâkuz tahakkuk eyleye ve illâ kaziyyeteynin sı-

dk veyâhûd kizbleri câ’iz olarak tenâkuz tahakkuk etmez. Meselâ אئ  (ز 
אرا אئ  אئ  وز   ا ز  א وכ ا ز כא وز   אئ وכ و    و

כ ط  ق   ا  ا  وכ ق  ا א   و  ار  ا א   ز  ا   وכ
ا ا  وכ כ  م  و  و  م  ز  ا  وכ د  أ כ  ط  ق  و   أ 

( א כ أي  ة و  א כ أي  ا ا  د أي כ وכ د أى  أو    أ
[Zeyd ayaktadır ve Amr ayakta değildir. Ve bunun gibi Zeyd yazıcıdır ha-

fız değildir. Ve bunun gibi Zeyd gece uyuyor ve gündüz uyumuyor. Ve 

bunun gibi Zeyd evde oturuyor çarşıda oturmuyor. Ve bunun gibi beyaz 

olmak şartıyla cisim göz için ayrıktır ve kara olmak şartıyla ayrık değildir. 

Ve bunun gibi Zeyd Amr’ın oğludur ama Bekr’in oğlu değildir. Zenciler 

karadır, ya‘nî ba‘zı cüz’leri karadır ve zenciler kara değildir, ya‘nî bütün 

202 Sehv ve savâb cetvelinde “dahi kemmen ihtilâf ” olarak düzeltilmiştir.
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cüz’leri kara değildir. Yine aynı şekilde, içki sarhoş edendir, ya‘nî bil-kuvve 

sarhoş edendir ve içki sarhoş eden değildir, ya‘nî bilfiil sarhoş eden de-

ğildir.] misâllerine nazar olunsa her birinde vahdât-ı mezkûreden birinin 

adem-i i‘tibârı cihetle kaziyyeteynden ikisinin de cevâz-ı sıdk ve kizbleriyle 

beynlerinde tenâkuz olmadığı ma‘lûm olur. Ve  Fârâbî yalnız vahdât-ı selâse 

i‘tibâr ederek mevzû‘ ve mahmûl ve zamânda ittihâdlarına hasrıyla şartta 

ve cüz’ ve küllde vahdeti, vahdet-i mevzû‘a ve mekânda ve izâfede ve kuvve 

ve fi‘lde vahdeti, vahdet-i mahmûla ilhâk ile evveleynin ihtilâfıyla mevzû‘ 

ve vahdât-ı sâniyenin ihtilâfıyla mahmûl muhtelif olacağı cihetle vahde-

teynin tahtında indirâclarını beyân eylemiştir. Ve ba‘zılar vahdet-i zamânı 

dahi vahdet-i mahmûla ilhâk ederek zikr olunan ( אئ   Zeyd gece] (ز 

uyuyor.] kaziyyesinde mahmûl “leylen nâ’imün” (אرا אئ   Zeyd] (وز  

gündüz uyumuyor.] kaziyyesinde mahmûl “nehâren nâ’imün” olduğunu 

beyân ile yalnız vahdetini ihtiyâr etmişlerdir. Ve ba‘zılar cemî‘-i vahdâtın 

vahdet-i vâhideye reddi mümkün olup bu da nisbet-i hükmiyyenin vahde-

tidir deyü gâyet taklîle iblâğ eylemişlerdir. Ve bunu beyânda çünkü selbin 

vürûdu îcâbının mevrûd-ı aleyhi olan  nisbet-i îcâbiyye olup her ne zamân 

zikr olunan umûrda ya‘nî mevzû ve mahmûl vesâ’ire-i muharrerede ihtilâf 

bulunsa  nisbet-i hükmiyye muhtelife olur. Meselâ ehad-i müteğâyireyne 

bir şey’in nisbeti işbu müteğâyireynden âharına nisbetin gayrı olmasıyla 

ihtilâf-ı mevzû‘ ihtilâf-ı nisbeti mûcib olarak vahdet-i nisbet bulunmaz. 

Kezâlik ehad-i müteğâyireynin bir şey’e nisbeti işbu müteğâyireynden âha-

rının o şey’e nisbetinin gayrı olmasıyla ihtilâf-ı mahmûl ile nisbetin dahi 

ihtilâfı tahakkuk eder. Ve kezâ ehad-i şey’eynin âharına bir zamânda nisbe-

ti zamân-ı âharda nisbetinin gayrı olmasıyla ihtilâf-ı zamân ile de nisbetin 

ihtilâfı vâzıhdır deyü isbât-ı müdde‘â etmişlerdir. Ve zikr olunduğu vechle 

musannif mevzû‘ ve mahmûl ile kuyûdun ittihâdı ta‘birini ihtiyâr ederek 

vahdât-ı sâ’ireyi vahdet-i kuyûd ta‘bîr-i mûcezinde derc eylemiştir. 

Kâle Rahimehullâh 

כ   ، و ا כ א א ا و א  ا  ا א
ئ כ  ا ا א ا ، و ئ א ا ا

[Mahsûsa olumlu önermenin çelişiği, mahsûsa olumsuzdur. Ve aynı şey tersi 

için de geçerlidir. Küllî olumlu önermenin çelişiği cüz’î olumsuzdur. Küllî olum-

suz önermenin çelişiği cüz’î olumludur.] 

Evvelâ [137] hafî olmasın ki musannifin esnâ-yı bahsda olan kelâ-
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mından dahi ma‘lûm olacağı vechle her bir şey’in nakîzı o şey’in ref‘idir 

ve bu miktar bir kaziyye için aks-i nakîzda kâfîdir. Meselâ “her bir insân 

hayevândır” kavlimizin nakîzı bunun ref‘iyle “her bir insân hayevân de-

ğildir” denilmesidir. Sâ’ir kazâyâda da böyle olup lâkin ekser mâddede bir 

kaziyyenin nefs-i ref‘i kendisi için inde’l-akl mefhûm-i muhassıl-ı mu‘ayyen 

olan kazâyâ-yı mu‘tebereden olursa da ba‘zı mâddelerde dahi nefs-i ref‘-i ka-

ziyye kendisi için inde’l-akl mefhûm-i muhassıl-ı mu‘ayyen olan kazâyâ-yı 

mu‘tebereden olamamasıyla bu misüllülerin inde’l-akl mefhûm-i muhassılı 

olan lâzım-i müsâvîleri ahz olunarak işbu lâzım-i müsâvîye ehad-i mütelâzı-

meynin ismini âhara mücâveret alâkasıyla ıtlâk kabîlinden olarak tecevvüzen 

mefhûm-i nakîz ıtlâk olunur. İmdi bu fasılda nakîz ile murâd ehad-i emreyn 

olarak nakîz zikr olunup mahalline göre ba‘zen nefs-i nakîz ve ba‘zen nakîzın 

lâzım-i müsâvîsi kasd olunur. İsti‘malde dahi böyle olarak câ-yı tenbihdir.

İmdi  kaziyye-i mûcibe-i mahsûsanın nakîzı kaziyye-i  sâlibe-i mah-

sûsa olup ve bi’l-aks sâlibe-i mahsûsanın münâkızı mûcibe-i mahsûsa-

dır. Meselâ (אن إ  mûcibe-i mahsûsa olup nakîzı [.Zeyd insândır] (ز 

אن)  sâlibe-i mahsûsası olarak aksi dahi [.Zeyd insân değildir] (ز  

böyledir. Ve mûcibe-i külliyyenin nakîzı sâlibe-i cüz’iyyedir. Ve tahkîkât-ı 

sâbıkadan ma‘lûm olduğu vechle sâlibe-i cüz’iyyeden murâdları ref‘-i îcâb-ı 

küllîden e‘amm olandır. Ve îcâb-ı küllînin nakîz-ı hakîkîsi ref‘-i îcâb-ı 

küllî olduğu gayr-ı hafîdir. Nitekim musannif Hâşiye’de beyân etmiştir. 

Meselâ (ان אن  إ  mûcibe-i külliyyesinin [.Bütün insânlar canlıdır] (כ 

nakîzı (ان אن   -sâlibe-i cüz’iy [.Ba‘zı insânlar canlı değildir] ( ا

yesi olup nakîz-ı hakîkîsi olan ref‘-i îcâb-ı küllî mefhûmu selb-i cüz’îde 

mündericdir. Ve sâlibe-i külliyyenin nakîzı  mûcibe-i cüz’iyye olup meselâ 

ان) אن  ا ء    ) [İnsânlardan hiçbir şey’ canlı değildir.] sâlibe-i 

külliyyesine münâkız (ان אن   mûcibe-i [.Ba‘zı insânlar canlıdır] ( ا

cüz’iyyesidir. Zîrâ küllden intifâyı ref‘ ancak sübûttan bir şey’ ile tasavvur 

olunabilir. 

[Nakâyizü‘l-Mahsûrât Bi-Hasebi‘l-Cihât]

Kâle Rahimehullâh 

 ، כ ا א)   ) א  ا א  ا כ  ا ور   א  א ا  א   وأ
א ائ  ا ا و

[Cihete göre; zarûrîyye önermenin çelişiği, zarûrîyyeye nitelikte muhâlif olan 
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mümkine-i âmmedir. Dâʼime önermenin çelişiği, mutlaka-i âmmedir.] 

Ve ammâ cihet hasebiyle ya‘nî müveccehâtta zarûrîyyenin münâkızı 

“keyf”de ya‘nî îcâb ve selbde muhâlifi olan mümkine-i âmmedir. Musan-

nif Hâşiye’de demiştir ki “keyf”de muhâlifi olmasıyla kayıt eylemesi bu 

kayd ta‘rîf-i tenâkuzda me’hûz olmasına nazaran müstağnîyyün-anh gö-

rünür ise de lâkin kayd-ı mezkûru zikr ve tasrîhi def‘-i tevehhüm içindir. 

Şöyle ki; mümkine-i âmme e‘amm-ı müveccehât olmasıyla ne keyfiyyette 

zarûrîyyeye nakîz ve mübâyin olabilir ki her ne mahalde zarûret sâdık olsa 

imkân da sâdık olarak tenâkuz mevcûd olmaz deyü tevehhüm olunabilir. 

Ve hâsılı def‘-i zarûrîyyeden e‘amm olan [138] mümkine-i âmme keyfde 

muvâfıka olan mümkine-i âmme olup nakîzı zarûrîyye olan mümkine-i 

âmme ise keyfde zarûrîyyeye muhâlife olandır. Ve dâʼimeye münâkız olan 

mutlaka-i âmmedir. Ve mutlaka-i âmme dahi dâʼimeden e‘amm olup lâkin 

münâkızı olan keyfde dâʼimeye muhâlif olandır. Binâ’enaleyh bunda dahi 

tevehhüme mahal yoktur. 

Ve mümkine-i âmmenin zarûrîyyeye münâkız olması şu cihettendir ki 

bir cânibin zarûreti o cânibden ref‘-i zarûrete münâkızdır. Bu ise bi-aynihî 

imkân-ı hilâfıdır. Bu cihetle zarûrîyye-i zâtiyyenin münâkızı keyfde kendine 

muhâlif olan mümkine-i âmmesi olur. Zîrâ evkât-ı zâttan her bir vakitde 

bir cânibin vücûbu evkât-ı zâttan ba‘zısında imkân-ı hilâfıyla mütenâkız ol-

dukları gayr-ı hafîdir. El-hâsıl imkân-ı âmm taraf-ı muhâlifden selb-i zarûret 

olup ve zarûrîyyeye keyfde muhâlif olan mümkinenin taraf-ı muhâlifi işbu 

zarûrîyye olmasıyla bundan selb-i zarûret isbât-ı zarûrete münâfî olarak bey-

nlerinde tenâkuz tahakkuk eder. Meselâ (دا אدام  ورة  א ان  אن   (כ إ
[Bütün insânlar hayatları devâm ettiği sürece zorunlu olarak canlıdırlar.] 

kavlimizin nakîzı (כאن א ان  אن    Ba‘zı insânlar bi’l-imkân] ( ا

canlı değildir.] Zîrâ ma‘nâsı insânın hayevân olması zarûrî değildir demek 

olup bu ise mâ dâme’z-zât insân bi’z-zarûre hayvandır kavlimize münâkızdır. 

Ve dâʼimenin nakîzı mutlaka-i âmme olması zîrâ dâʼime-i mutlaka nisbetin 

devâmıyla ve mutlaka-i âmme fi‘liyyetiyle hâkime olup ve keyfde muhâlif 

bulunacakları cihetle bir cânibin mefhûmu devâm-ı nisbet ve cânib-i âharın 

mefhûmu ba‘z-ı evkâtda vukû‘-ı selb-i nisbet veyâhûd bi’l-aks olarak yek-

diğere münâfîdir. Meselâ (א א אدام إ ان  אن  -Bütün insanlar, insânlı] (כ إ

ğı devâm ettiği sürece canlıdır.] dâʼimesinin nakîzı (ان אن    ( ا
[Ba‘zı insânlar canlı değildir.] olup beynlerinde olan münâfat gayr-ı hafîdir. 
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Kale Rahimehullâh

א  ا ا  כ و ا א  ا ا و ا و
[Meşrûta-ı âmmenin çelişiği, hîniyye-i mümkinedir. Örfiyye-i âmmenin çeli-

şiği, hîniyye-i mutlakadır.] 

Meşrûta-i âmmeye münâkız hîniyye-i mümkinedir. Çünkü meşrûta-i 

âmmede hükm mâ dâme’l-vasf zarûret-i nisbetle ve hîniyye-i mümkinede 

hükm “vaktin mâ”da cânib-i muhâlifden selb-i zarûret-i vasfiyye ile olarak 

yekdiğere münâkızdır. Meselâ (א אدام  ورة  א  Her] (כ   

tutulan Ay, tutulması devam ettiği sürece karanlıktır.] meşrûta-i âmmesi-

nin nakîzı א)  כ  و  אم  ا כאن  א ا     )  [Tutulan 

ba‘zı Aylar, tutulma sırasında genel imkân olarak karanlık değildir.] olup 

evvel mâ dâme’l-inhisâf zarûret-i izlâm ile ve sânî ba‘zı evkât-ı inhisâfda 

selb-i zarûret-i izlâm ile hâkime olarak beynlerinde olan tenâfî gayr-ı hafî-

dir. Ve örfiyye-i âmme için münâkız hîniyye-i mutlakadır. Zîrâ örfiyye-i 

âmme cemî‘-i evkât-ı ittisâfda devâmı nisbetle ve hîniyye-i mutlaka ba‘z-ı 

evkât-ı vasfda fi‘liyyeti nisbetle hâkime oldukları cihetle ba‘z-ı evkât-ı vas-

fda selb-i nisbet cemî‘-i evkât-ı vasfda isbât-ı nisbete münâkızdır. Meselâ 

א) אدام  ا   ذات   Hastalığı devam ettiği müddetçe] (כ   

zâtü’l-cenb hastalığına yakalanmış olan herkes öksürürür.] [139] kavliyle 

א) אت כ  א  أو א  و   Zatü’l-cenb] (   ذات ا   

olanlardan ba‘zıları, hasta oldukları anlardan herhangi bir anda bi’l-fi‘l ök-

sürmezler.] İmdi hîniyye-i mümkinenin meşrûta-ı âmmeye nisbeti müm-

kine-i âmmenin zarûrîyye-i mutlakaya nisbetine nazîr olarak nitekim 

bi-hasebi’z-zât zarûrete bi-hasebi’z-zât selb-i zarûret münâkız olduğu gibi 

zarûret bi-hasebi’l-vasfa dahi bi-hasebi’l-vasf selb-i zarûret münâkızdır. Ve 

hîniyye-i mutlakanın örfiyye-i âmmeye nisbeti mutlakanın dâʼimeye nis-

beti gibi olarak nitekim devâm bi-hasebi’z-zât ıtlâk bi-hasebi’z-zâta münâfî 

olduğu gibi devâm bi-hasebi’l-vasf dahi bi-hasebi’l-vasf ıtlâka münâfîdir. 

Kâle Rahimehullâh 

ائ כ ا ة ا  ا ، و כ ا و ا  ا

[Vaktiyye-i mutlakanın çelişiği mümkine-i vaktiyyedir. Münteşire-i mutlaka-

nın çelişiği mümkine-i dâʼimedir.] 

Ve vaktiyye-i mutlakanın nakîzı mümkine-i vaktiyyedir. Çünkü vaktiy-
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ye-i mutlaka hâkimin ta‘yin eylediği vakt-i mu‘ayyende zarûret-i nisbetle 

ve mümkine-i vaktiyye cânib-i muhâlifden vakt-ı mu‘ayyende selb-i zarû-

ret-i vasfiyye ile hakime olup vaktiyye-i mutlakanın keyfen muhâlifi olan 

mümkine-i vaktiyyenin cânib-i muhâlifi ise ayniyle vaktiyye-i mutlaka 

olan kaziyye olmasıyla bir taraf vakt-i mu‘ayyende zarûret-i nisbetle ve ta-

raf-ı âhar selb-i zarûretle hakime olarak beynlerinde tenâfî mütehakkıkdır. 

Meselâ ( ورة  و ا א  Dünya Güneş ve Ay arasına] (כ   

girdiği zamân tüm Aylar zorunlu olarak tutulurlar.] kavli vaktiyye-i mutla-

ka olarak nakîzı ( כאن و ا א  Dünya Güneş] ( ا   

ve Ay arasına girdiğinde ba‘zı Aylar bi’l-imkân tutulmaz.] mümkine-i vak-

tiyyesidir. Ve münteşire-i mutlakanın nakîzı mümkine-i dâʼimedir. Çünkü 

mütenşire-i mutlaka “fî-vaktin mâ” zarûret-i nisbetle mümkine-i dâʼime 

“vaktin mâ”da cânib-i muhâlifden selb-i zarûretle hâkime olarak beynle-

rinde münâfat mütehakkıkdır. Meselâ ( א أو א   و   (כ    
[Vakitlerden bir vakitte bütün Aylar tutulur.] kavli münteşire-i mutlaka 

olup ( א אم  و  أو כאن ا א  Vakitlerden bir] ( ا   

vakitte ba‘zı Aylar, genel imkan olarak tutulmazlar.] mümkine-i dâimesi 

evvele münâkızdır. 

İmdi mümkine-i vaktiyyenin vaktiyye-i mutlakaya ve mümkine-i dâʼi-
menin münteşire-i mutlakaya nisbetleri mümkine-i âmme ile hîniyye-i 

mümkinenin zarûrîyye-i mutlaka ile meşrûta-i âmmeye nisbetleri gibidir. 

Ve bunların cümlesinin aksleri de böyle olup bir tarafdan îcâb ve taraf-ı 

âhardan selb i‘tibâriyle müttezih olur. İşte bu zikr olunanlar nakâyiz-i 

besâʼitdir. 

Kâle Rahimehullâh 

א  ئ دد    م ا אت  ا כ אئ ا א  وأ

[Mürekkeb önermelerin çelişiği, cüz’lerinin çelişikleri arasındaki terdîdli 

mefhûmdur.] 

Ve ammâ kazâyâ-yı mürekkebenin nakîzları cüz‘eynin nakîzları beynin-

de mefhûm-i müreddiddir. Ya‘nî kaziyye-i mürekkebenin cüzʼeyninden 

herbirinin nakîzları ahz olunarak işbu nakîzayn beyninde (ا א  إ ا  א   (إ
[Ya böyledir, ya şöyledir.] ile terdîd olunmak sûretiyle olur. ٍ ِ ُّ َכא  ( ُכ
א) א،  دائ אدام כא وَرِة  ُ َّ א ِ  ِ ِ א َ َ ْ ك ا ِّ َ َ ُ  [Bütün yazı yazanlar, daʼimi olarak 

değil de yazı yazdıkları müddetçe zorunlu olarak parmaklarını hareket et-
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tirendir, önermesinin çelişiği.] İşbu meşrûta-i hâssadan mûcibe-i külliyye-

nin cüz’-i evveli meşrûta-i âmme-i mûcibe mefhûm-i lâ-devâm olan cüz’-i 

sânîsi mutlaka-i âmme olup meşrûta-i âmmenin nakîzı hîniyye-i mümki-

ne olarak bu da ba‘zı [140] ( כאن ا א א  ك ا כא    Yazı] (ا

yazan, zamansal bir imkan olarak, parmaklarını hareket ettiren değildir.] 

kavlidir. Ve mutlaka-i âmmenin nakîzı dâʼime-i mutlaka olup bu da ) 
( ا ا وام  א א  ا ك  כא  -Ba‘zı yazı yazanlar zatî devam ile par] ا

maklarını hareket ettirirler.]dir. İmdi  kaziyye-i mürekkebe-i mezkûrenin 

nakîzı ِ ِ َכא ْ ُ ا ْ َ א  َّ ، َوإ ِّ
ِ ِ ْ َכאِن ا ْ ِ ْ א ِ  ِ ِ א َ َ ْ ِك ا ِّ َ َ ُ ِ  َ ْ َ  ِ ِ َכא ْ ُ ا ْ َ א  َّ כ: ِإ ) 

( ِّ
ِ ا َّ َواِم ا َّ א ِ  ِ ِ א َ َ ْ ِك ا ِّ َ َ ُ  [Şu sözün; ya ba‘zı yazı yazanlar, zamansal imkan 

olarak parmaklarını hareket ettiren değildir ya da ba‘zı yazı yazanlar, zâtî 

olarak devâmlı parmaklarını hareket ettirirler.] Ya‘nî nakîzayndan bu ve-

chle bi-tarîki’t-terdîd tertîb olunan kaziyye-i mâni‘atü’l-hulüvvdür. Hâsılı 

zikr olunan meşrûta-i hâssanın nakîzı işbu hîniyye-i mümkine ile dâ’ime-i 

mutlakadan müretteb  kaziyye-i munfasıla-i mâni‘atü’l-hulüvvdür. 

Îzâh-ı makâl şu vechledir ki  kaziyye-i mürekkebe min ciheti’l-mefhûm 

îcâb ve selb ile muhtelife olan kaziyyeteynin mecmû‘u olmasıyla nakîzı 

bu mecmu‘un ref‘i olup mecmû‘un ref‘i ise ancak lâ-ale’t-ta‘yîn ehad-i 

cüz’eynin ref‘iyle olur. Zîrâ cüz’eyninden hiç birisi ref‘ olunmayıp da ikisi 

de tahakkuk etseler mecmû‘u tahakkuk eder. Bu ise hilâf-ı mefrûzdur. Ve 

ta‘yîn-i bâtıl, bâtıl olmasıyla ehad-i cüz’eynin ref‘i lâ-ale’t-ta‘yîn cüz’eynin 

nakîzaynından biri olup bu halde lâ-ale’t-ta‘yîn ehad-i nakîzayn nakîz-ı 

mürekkeb olan ref‘-i mecmû‘ için  lâzım-i müsâvî olmuş olur. Lâ-ale’t-

ta‘yîn ehad-i nakîzayn ise işbu nakîzayn beyninde mefhûm-i müreddid 

olup beyne’n-nakîzayn terdîd ve taksîm olunarak “ya budur veyâhûd bu-

dur” denilmek sûretiyle hâsıl olur. 

İmdi nakîz-ı mürekkebenin tarîk-ı ahzı mürekkebenin basîtlerini bir-

birinden ayırıp bunların nakîzlarını ahz ile nakîzayndan bir munfasıla-i 

mâni‘atü’l-hulüvv terkîb edilmesiyle husûle gelir. Ve bu munfasıla  kaziyye-i 

mürekkebe için nakîzı olmuş olur. Zîrâ her ne vakt asl-ı kaziyye sâdık olsa 

munfasıla-i kâzibe olur. Şöyle ki; asıl sâdık olduğu hînde cüz’eyn sâdık 

olur. Ve cüz’eynin sıdkı hînde kizb-i nakîzları tahakkuk ederek bu vechle 

tahakkuk-ı kizb cüz’eyninden nâşi munfasıla-i mâni‘atü’l-hulüvv kâzibe 

olur. Ve her ne vakt asl-ı kaziyye kâzibe olsa munfasıla-i sâdıka olur. Zîrâ 

aslın kizbi hînde munfasıladan ehad-i cüz’eyn sâdık olarak munfasılanın 
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sıdkı tahakkuk eyler. El-hâsıl mürekkebenin sıdkı cüzʼeynin sıdkıyla ve 

kizbi ehad-i cüz‘eynin veyâhûd her iki cüzʼeynin kizbiyle olup bu sûret-

de eğer mürekkebenin kizbi ehad-i cüzʼeynin kizbiyle olursa nakîzı olan 

munfasılanın ehad-i cüzʼeyni sâdık ve âharı kâzib olur. Ve eğer cüzʼeynin 

kizbiyle olursa nakîzın cüzʼeyni sâdık olur. Bu sûretde nakîzda hükm bu sû-

retde olması lâzım gelir ki ehad-i cüzʼeyninin ve cüzʼeyninden ikisinin sıdkı 

muhtemel ola. Tâ ki mürekkeb ile nakîzı beyninde temânü‘ mevcûd ola. Bu 

vechle hükm ise ancak munfasılanın [141] munfasıla-i hakîkiyyeye şâmil 

olan ma‘nâ-yı e‘amm üzere mâni‘atü’l-hulüvv olmasıyla müyesser olabilir. 

Kâle Rahimehullâh 

א  אئ   אئ ا כ    و ذ

[Basît önermelerin çelişiğini daha önce geçtiği üzere iyice öğrendikten sonra 

mürekkeblerin çelişiğini bilmek kolay olur.] 

Ve kazâyâ-yı basîtaların tafsîlâtı mürûr ettiği üzere nakîzları tahkîk 

olundukdan sonra işbu mürekkebâtın nekâyizini ta‘yîn etmek sehl olur. 

Nitekim zikr olunan misâl üzerine beyân edilen îzâhâttan ma‘lûm olur. 

El-hâsıl mürekkebenin biri asl-ı kaziyye ve diğeri mefhûm-i lâ devâm yahûd 

lâ-zarûret olan cüzʼeyninin nakîzlarından bir munfasıla-i mâni‘atü’l-hu-

lüvv tertîbiyle işbu mefhûm-i müreddid-i mürekkebin nakîzı olur. İmdi 

mürekkebâddan örfiyye-i hâssanın cüz’-i evveli örfiyye-i âmme-i muvâfıka 

ve mefhûm-i lâ-devâm olan cüz’-i sânîsi mutlaka-i muhâlife olmasıyla bu 

sûretde örfiyye-i hâssanın nakîzı işbu cüzʼeynin nakîzları olan hîniyye-i 

mutlaka-ı muhâlife ile dâʼime-i muvâfıka beyninde mefhûm-i müreddid 

olur. Ve meşrûta-i hâssa meşrûta-i âmme ile mutlakadan mürekkebe ol-

masıyla nakîzı işbu cüzʼeynin nakîzları olan hîniyye-i mümkine ile dâʼi-
me beyninde mefhûm-i müreddid olur. Ve vaktiyye, vaktiyye-i mutlaka 

ile mutlaka-i âmmeden mürekkebe olmasıyla nakîzı mümkine-i vaktiyye 

ile dâʼime beyninde mefhûm-i müreddid olur. Ve münteşire, münteşire-i 

mutlaka ile mutlaka-i âmmeden mürekkebe olduğundan nakîzı mümki-

ne-i dâʼime ile dâʼime beyninde mefhûm-i müreddid olur. Bu tarîk üzere 

vücûdiyye-i lâ-dâʼimenin nakîzı dâʼime-i muhâlife ile dâʼime-i muvâfıka 

ve vücûdiyye-i lâ-zarûrîyyenin nakîzı dâʼime ve zarûrîyye ve mümkine-i 

hâssanın nakîzı zarûrîyye-i muhâlife ile zarûrîyye-i muvâfıka beynlerinde 

mefhûm-i müreddid olur. 



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Üçüncü Bâb: Önermeler ve Hükümleri 431

Kâle Rahimehullâh 

د   د؛  أن כ  د  א إ כ  ئ  אت ا כ אئ ا د   כ ا
ل ددة ا ن  כ  כ א،  أن  כ    

[Cüz’î mürekkeb önermelerin çelişiğindeki terdîd, yüklemi terdîdli küllî yük-

lemli olmak üzere her bir ferde nisbetle olur. Ya‘nî her bir ferd, iki çelişiğinin iki 

hükmünden hâli olmaz.] 

Ve zikr olunduğu vechle mürekkebenin nakîzı munfasıla-i mâni‘a-

tü’l-hulüvv olmak üzere nakîzı cüzʼeyni beyninde mefhûm-i müreddid 

olması kaziyye-i külliyyede zâhir ise de mürekkebe-i cüzʼiyyenin nakîzı 

vech-i mezkûr üzere olmadığından buyururlar ki nekâyizi mürekkebât-ı 

cüzʼiyyede olan terdîd hamliyye-i külliyye-i müreddidetüʼl-mahmûl ol-

mak üzere her bir ferde nisbetledir. Şu ma‘nâca ki mevzû‘un her bir ferdi 

nakîzaynın hükmeyninden hâlî olmaz demek olur. 

אئ  א   ، כ א ا ن   כ ،  أن  כ א ا  ا ا  
א   א ل  א כאن ا כ  ئ ا כ ا כאذ  ا ن  ؛  כ אت ا כ ا

א  א  ا ا دائ א  اد دائ ا

[Yoksa bu terdîd küllî mürekkeb önermelerin çelişiklerinde olduğu gibi, 

munfasıla mâni‘atü’l-hulüvv olmak üzere bizzat iki küllî önermenin iki çelişiğine 

nisbetle olmaz. Çünkü cüz’î mürekkeb önerme ile berâber bu munfasıl önerme, 

yükleminin bazı ferdler için sürekli sâbit, diğer bazı ferdler için de sürekli olumsuz 

olduğu önermede yanlış olur.] 

Yoksa mürekkebât-ı külliyyenin nekâyizinde olduğu gibi munfasıla-i 

mâni‘atü’l-hulüvv olmak üzere terdîd nefs-i nakîzayn-i külliyyeteyne nis-

betle değildir. Zîrâ eğer böyle olmak lâzım gelse mahmûlün ba‘z-ı efrâdı 

[142] mevzû‘ için dâʼima sâbit ve ba‘z-ı âhardan dâʼima meslûb olduğu 

mâddelerde cüzʼiyye-i mürekkebe ile berâber işbu külliyye-i munfasıla da-

hi kâzibedir.

 َ ِ ٌء  ْ َ  َ א  َّ א: ِإ ب  א و כאذب،  כ ً َ َداِئ  ِ ْ ِ ْ א ِ اٌن  َ َ َ  ِ ْ ِ ْ ُ ا ْ َ א   כ
א  ً اٌن َداِئ َ َ َ  ٍ ْ ِ  ُّ א ُכ َّ א، َوِإ ً اٍن َداِئ َ َ َ ِ  ِ ْ ِ ْ ا

[“Bazı cisimler, devâmlı değil, bi’l-fi‘l canlıdır.” örneğinde olduğu gibi. Bu 

önerme, şu sözümüz gibi yanlıştır: “ya dâʼimî olarak hiçbir cisim canlı değildir ya 

da dâʼimî olarak bütün cisimler canlıdır.”] 

İşte bu misâlde mürekkebe-i cüzʼiyye olan (א دائ א  ان   ( ا 
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[Ba‘zı cisimler, devamlı değil, bi’l-fi‘l canlıdır.] kâzibe olmasıyla berâber 

bunun nakîzı mâni‘atü’l-hulüvv olmak üzere א ان دائ ء  ا  א    (إ
א) ان دائ א כ    Ya dâʼimî olarak hiçbir cisim canlı değildir ya da] وإ

dâʼimî olarak bütün cisimler canlıdır.] olması i‘tibâr olunsa bu dahi kâzi-

bedir. Şöyle ki; musannifin Hâşiye’de beyânı vechle mâ sabakdan ma‘lûm 

olduğu üzere mürekkebede hükm mevzû‘-ı vâhid üzerine olup kaziyyeteyn 

mevzû‘da müttehide olmak lâzımdır. Bu takdîrde işbu ان ا   ) 
א) دائ א   [Ba‘zı cisimler, dâ’imâ değil, bi’l-fi‘l canlıdır.] mürekkebe-i 

cüzʼiyyesinin mefhûmu ba‘zı cisim bir vakitde hayevân olup vakt-i âharda 

hayevân değildir demek olur. Şu cihetten ki ba‘zı cismin bi’l-fi‘l hayevân 

olmasıyla hükm edildikden sonra “lâ-dâʼimen” kaydıyla cism-i mezkûrun 

vakt-i âharda hayevân olmamasıyla hükmü ifâde eder çünkü hükmeynin 

mevzû‘da iştırât-ı ittihâdları cihetiyle hükm-i sânînin kaziyye-i ûlâda ha-

yevâniyyetiyle hükm olunan ba‘zın gayrı diğer cism üzerine olmasını irade 

etmek gayr-ı muhtemeldir. Bunun kizbi ise gayr-ı hafîdir. El-hâsıl cismin 

ba‘zısı insân ve feres gibi dâʼimen hayevân ve ba‘zı âharı hacer ve şecer gibi 

dâʼimen leyse bi-hayevân olarak yoksa efrâd-ı cisimde ba‘zen hayevâniyyet-

le ve ba‘zen lâ-hayevâniyyetle muttasıf bir cisim mevcûd değildir ki hatta 

mürekkebe-i cüzʼiyye-i mezkûre böyle bir ferdin vücûduna nazaran sâdıka 

olmuş olsun. Ve bu vechle mürekkebe-i cüzʼiyyenin sıdkı ancak kıyâm ve 

ku‘ûd emsâli mahmûlun  araz-ı müfârık olması hînde tasavvur olunabilir. 

Zîrâ ba‘zen kâʼim veyâhûd kâ‘id ve ba‘zen lâ-kâʼim veya lâ-kâ‘id olarak 

efrâdın vücûdu ma‘lûmdur. Vâkı‘a  א و  ا ان دائ  ( ا 
א) ان دائ  [Ba‘zı cisimler, Dâimâ, canlıdır ve ba‘zı cisimler, Dâimâ, canlı 

değildir.] cüzʼiyyeteyni sâdıka olup ve bunlar mevzû‘-ı zikrîde müttahid 

iseler de sıdkları mevzû‘-ı hakîkîde adem-i ittihadlarından münba‘isdir. 

Şöyle ki; sânîde olan ba‘z-ı cismden murâd evvelde olan ba‘zın gayrıdır. 

Lâkin mürekkebe-i cüzʼiyye böyle olmayıp cüzʼeyni mevzû‘-ı hakîkîde 

müttehiddir. Nitekim lâ-devâm ile hükmün müktezâsı budur hâsılı mü-

rekkebede asl-ı kaziyyede hükm hangi ba‘z üzerine ise lâ-devâm veya zarû-

retle olan hükm dahi o ba‘z üzerine idüğü gayr-ı hafîdir. İşte bu tahkîk 

ile zikr olunan (א دائ א  ان   ,Ba‘zı cisimler, Dâimâ değil] ( ا 

bi’l-fi‘l canlıdır.] cüzʼiyye-i mürekkebesinin kizbi tahakkuk etmiştir. Bu-

nunla berâber nakîzı olması farz olunan א א وا ان دائ ء  ا  א    (ا
א) دائ ان   Ya cisimden hiçbir şey, Dâimâ, canlı değildir ya da] כ  

bütün cisimler Dâimâ canlıdır.] munfasılası dahi kâzibe olup ne hiçbir 
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cismin dâʼimen hayevân olmadığı ve ne de her bir cism dâʼimen hayevân 

olduğu sâdıkdır. Zîrâ her bir cisim ya devâm-ı hayevâniyyet veya devâm-ı 

lâ-hayevâniyyetden hâlî [143] olmadığı ma‘lûmdur. Halbuki asl ile nakîz-

dan ikisi de kâzibe olması bâhirü’l-butlândır. İşte bu sebebden nâşi mü-

rekkebât-ı cüzʼiyyenin nakîzını munfasıla-i mâni‘atü’l-huluvv i‘tibâr etmek 

mümkün olamaz.

ا أو دوام  ا  دوام ا ل؛ إذ כ    ددة ا כ ا ا ف 
 . ب ا אد  כ   ، ا ا

[Yüklemi terdîdli önerme bunun hilâfınadır. Çünkü bütün cisimler, canlılı-

ğın devamından veya canlı olmamaklığın devamından hâli değildir. Bu yüklemli 

önerme, aslının yanlış olmasına karşın kendisi doğrudur.] 

Lâkin mürekkebât-ı cüzʼiyye için nakîz olması mu‘teber olan hamliyye-i 

müreddidetü’l-mahmûl munfasılanın hilâfında olarak mahzûr-ı mezkûrdan 

sâlimdir. Zîrâ her bir cism ya devâm-ı hayevâniyyet veyâhûd lâ-devâm-ı 

hayevâniyyetden hâlî olmadığı cihetle asl-ı kaziyyenin kizbiyle berâber işbu 

hamliyye-i müreddide sâdıka olur. Şöyle ki; musannifın Hâşiye’de beyânı 

vechle hamliyye-i mezkûrenin mefhûmu iki şey’ beyninde terdîdden ibâret-

dir ki evvel hayevâniyyet-i dâʼime ve sânî hayevâniyyetin selb-i dâʼimîdir. 

İmdi bu mefhûm-i cismden her bir ferd yâ dâʼima hayevâniyyetle veyâhûd 

dâʼima lâ-hayevâniyyetle muttasıf olmakdan hâlî olmaz ma‘nâsınca cism-

den her bir ferd üzere hükm olunduğu sûretde ister her bir cism dâʼimâ 

hayevân olsun ve ister lâ-hayevân olsun ve gerekse cismden ba‘zısı dâʼimâ 

hayevân ve ba‘zı âharı dâʼimâ lâ-hayevân olsun hükm-i mezkûr alâ kül-

li’l-ihtimâl sâdık olarak bu cihetle aslın kizbiyle berâber işbu ihtimâlât-ı 

selâseye şâmil olan ma‘nâ üzere sıdk-ı nakîzı tahakkuk eyler. Matlûb dahi 

asl ile nakîzdan birinin sıdkıyla âharının kizbidir. Ve lâ-devâm ile mukay-

yed olan asl ancak bir mâddede sâdık olur ki meselâ א אن כא   ( ا
א) دائ  [Ba‘zı insânlar bi’l-fi‘l yazı yazandır, Dâimâ değil.] kavlimizde olduğu 

gibi mahmûl kitâbet emsâli  araz-ı müfârık olur. Ve bu takdîrde cüzʼeyn-

de devâm ahz olunduğundan ma‘nâ-yı mezkûr ile nakîzı kâzib olur. Şöyle 

ki; bu takdîrde ma‘nâ-yı mezkûr ile nakîzı her bir insân yâ dâʼimâ bi’l-fi‘l 

kitâbetle veyâhûd dâʼimâ bi’l-fi‘l adem-i kitâbetle muttasıf olmakdan hâlî 

olamaz demek olup bu ise kâzibdir. Zîrâ eğer sâdık olsa ya her bir insân 

kâtib olması veyâhûd insândan hiçbir şey’ dâʼimâ kâtib olmaması veyâhûd 

insândan ba‘zısı dâʼimâ kâtib olup ve ba‘z-ı âharı dâʼimâ kâtib olmaması ih-
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timâlât-ı selâsesinden birisi vâki‘ olmak iktizâ eder. Halbuki bu ihtimâlâtın 

cümlesi bâtıldır. Hâsıl-ı kelâm mahmûl  araz-ı müfârık olan mahallerde asl-ı 

kaziyye sâdık ve nakîz kâzib olarak evvelkinin aksi olmuş olur. 

Ve işbu tafsîlâttan mürekkebe-i cüzʼiyyenin ahz-ı nakîzı için bir tarîk-ı 

âhar müstefâd olur. Bu da munfasılayı  zât-ı eczâ’-i selâse kılarak meselâ 

misâl-i mezkûrda olduğu gibi א ان دائ ان أو כ   ء  ا  א    (إ
א) ان دائ א وا ا   ان دائ  Ya hiçbir cisim canlı değildir] أو  

veya her cisim dâ’imâ canlıdır. Veyâhûd onlardan ba‘zısı dâʼima canlıdır. 

Diğer bir kısmı da dâʼima canlı değildir.] denilmesidir. Bu sûretde mürek-

kebe-i cüzʼiyyenin nakîzı hamliyye-i müreddidetü’l-mahmûl [144] olduğu 

gibi munfasıla-i zât-ı eczaʼ-ı selâse dahi olabileceği ma‘lûm olur ve yine bu 

tahkîkâttan müstefâd olur ki beynlerinde terdîd vâki‘ olan hükmeyn ile 

murâd asldan cüzʼeynin keyfiyyet-i nakîzaynıyla mükeyyef olan hükmeyn 

olup mutlakan hükmeyn değildir. Hâsılı aslın cüz’-i evveli îcâb ise hükm-i 

evvel selb ve asldan cüzʼ-i sânîsî lâ-devâm gibi selb ise hükm-i sânî îcâb 

olarak aksi dahi böyledir. 

[Hâriciyye ve Hakîkiyye ve Zihniyyeden Her Bir Nev‘in Nakîzı 

asla O Nev‘de Muvâfık ve Keyf ve Kemde Muhâlif Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

א    ع، و כ ا ا   ذ אر وا وا  ع  ا و כ 
כ כ وا ا

[Hâriciyye, hakîkiyye ve zihniyye türünden her bir önermenin çelişiği; o türde 

kendisine muvâfık, nitelik ve nicelikte ona muhâliftir.] 

Ve  kaziyye-i hâriciyye ve hakîkiyye ve zihniyyeden her bir nev‘in nakîzı 

o nev‘de aslâ muvâfık olarak mevzû‘da mu‘teber olan vücûdda asl ile nakî-

zın ittihâdları vâcibdir ve keyfe ve kemde ya‘nî icâb ve selb ile külliyyet ve 

cüzʼiyyetde muhâlifdir. Hâsılı kaziyye-i hâriciyyede hükm hâricde mev-

zû‘un efrâd-ı muhakkaka-i hâriciyyesi üzerine ve hakîkiyyede efrâd-ı mu-

kaddere ve zihniyyede efrâd-ı zihniyye üzerine olmasıyla nakîzlarında dahi 

asıllarının aynı olup bu cihetden müttehid ve asl mûcibe ise nakîzı sâlibe 

ve bi’l-aks ve ehadühümâ külliyye ise âharı cüzʼiyye olmakda muhâlifdir. 
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[Şartıyyenin Nakîzı İttisâl ve İnfisâl Cinsiyle Lüzûm ve İnâd ve 

İttifâk Nev‘inde Muvâfık ve Keyf ve Kemde Muhâlif İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

وم  ع  ا אل و ا אل وا א  ا  ا ا  א أن  ا  כ
כ כ وا א  ا א  אق، و אد وا وا

[Tıpkı şartlı önermenin çelişiğinin; şartlı önermeye ittisâl ve infisâl gibi cins 

bakımından, ayrıca lüzûm, inâd ve ittifâk gibi tür bakımından muvâfık fakat ni-

telik ve nicelikte muhalif olması gibi.] 

Nitekim şartıyyenin nakîzı cinsde ya‘nî ittisal ve infisâlde aslâ muvâfık 

olup eğer asl muttasıla ise nakîzı dahi muttasıla ve munfasıla ise nakîzı dahi 

munfasıla olur. Ve kezâlik şartıyyenin nakîzı nev‘de ya‘nî lüzûm-i inâd ve 

ittifâkda dahi şartıyyeye muvâfık olup asl şartıyye-i lüzûmiyye ise nakîzı 

dahi lüzûmiyye ve inâdiyye ise nakîzı dahi inâdiyye ve ittifâkıyye ise ittifâ-

kıyye olur. Ve keyf ve kemde asl-ı kaziyyeye nakîz-ı muhâlif olup ehadü-

hümâ mûcibe ise âhar sâlibe ve külliyye ise âhar cüzʼiyye olur. 

[Her Bir Şey’in Nakîzı O Şey’in Ref‘i Olup Nakîz-ı Hakîkîye 

Müsâvî Olan Şey’e Nakîz Itlâk Etmeleri Bi-Tarîkı‘l- Mecâz 

İdüğü]

Kâle Rahimehullâh

א  אزا   ه  أ وإن   ، ر ا  ء   כ  أن   אء   כ  ذ   

ا  أن  ا  وام ا א  אم  ق ا ا ا ا  ، و אوى ا ا
وام ر ا

[Bunların hepsi; çelişik ismini, hakîkî çelişiğe eşit olan şey için mecâzî olarak 

kullanmış olsalar da bir şeyin çelişiğinin hakîkatte o şeyin kaldırılması olmasına 

mebnîdir. Bundan dolayı gerçek çelişiği, devâmın kaldırılması olsa da ıtlâk-ı âm-

meyi, zâtî devamın çelişiği kıldılar.] 

Ve suver-i meşrûhadan cümlesi her bir şeyʼin nakîzı fi’l-hakîka o şeyʼin 

ref‘i olduğuna mebnîdir. Meselâ (ورة א ان  אن  -Zarûrî olarak bü] (כ إ

tün insânlar canlıdır.] kavlimizin hakîkaten nakîzı “böyle değildir” demek-

den ibâretdir. Her ne kadar kavm ism-i nakîzı, nakîz-ı hakîkînin lâzım-i 

müsavîsî üzere ıtlâk etmişler ise de bu ıtlâk bi-tarîki’t-tecvîzdir. Ve bu ıtlak-ı 

mecâzîyi i‘tibâr etmelerinin sebebi zikri mürûr etdiği vechle ba‘zen kaziy-

yenin nakîz-ı hakîkîsi olmak lâzım gelen nefs-i ref‘ için inde’l-akl kazâyâ-yı 
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mu‘tebereden add olunmaklığa sâlih bir mefhûm-i [145] muhassıl olma-

yıp belki işbu ref‘in inde’l-akl mefhûm-i muhassılı olan lâzım-i müsâvîsî 

bulunmasıyla lâzım ahz olunarak nakîz-ı hakîkî mahallinde i‘tibâriyle üze-

rine mecâzen ism-i nakîzı ıtlâkdan ibâretdir. Ve bu vechle nakîz-ı hakîkînin 

lâzım-i müsâvîsî üzere nakîz ıtlâk ettiklerinden için devâm-ı zâtînin nâkîz-i 

hakîkîsi ref‘-i devâm iken devâm-ı zâtî için ıtlâk-ı âmmı nakîz i‘tibâr et-

mişlerdir. Zîrâ ıtlâk-ı âmm ref‘-i devâm-ı zâtî için lâzım-i müsâvîdir ve 

îzâhı ( א ا ا  ائ    Devâm-ı zâtînin çelişiğini mutlak-ı âmme] (و

kıldılar.] kavlinin türcümesinden müstebân olmuştur. 203 

[Ba‘zen Tenâkuz Mefhûmeyn-i Müfredeynin Udûlen ve 

Tahsîlen İhtilâfları Üzere Itlâk Olunduğu]

Kâle Rahimehullâh

אن  و و    د  ف ا ا א  ا و  ا
א   א אز ار ت، وإن  ف ا د   א   אن  ء وا و  א  
אت כ אب ا א    ، כ א  א  אن٢٠٤،  כ  אن وا ، כא وم  ا

[Bazen çelişik, udûl ve tahsîl cihetiyle iki müfred mefhûmun farklılığı için 

kullanılır. Şöyle ki; ikisi berâber, tek bir şey üzerine sâdık olmaz. Sübût tarafında 

ma’dûmdan ayrılmaları mümkün olsa da sübût tarafında bir mevcûddan berâber 

ayrılamazlar. İnsân ve insan olmayan gibi. Küllîler konusunda geçtiği üzere bun-

ların her biri, diğerinin çelişiği olarak isimlendirilir.]

Ve ba‘zen tenâkuz iki mefhûm-i müfredin udûl ve tahsîl cihetinden bir 

haysiyyetde ihtilafları üzere ıtlâk olunur ki mefhûmeyn ikisi birden şey’-i 

vâhid üzerine sâdık olmayıp zât-ı ihtilâfdan nâşî şey’-i vâhid için ma‘an 

sübûtları mümteni‘ olur. Kezâlik her ne kadar zarf-ı sübûtda  ma‘dûm olan 

şeyden irtifâ‘ları câʼiz olsa da zarf-ı mezkûrda mevcûd olan şeyden ikisi 

birden mürtefi‘ olmazlar. Meselâ insân ile lâ-insân mefhûmeyni böyle olup 

udûl ve tahsîl cihetinden muhtelif olarak bir şey’ üzerine hem insân ve 

203 (6) Bundan sonra hafî olmaya ki mukaddime-i mezkûre ( ء ر  Ya‘nî her bir şeyin] (أ  כ 

çelişiği onun kaldırılmasıdır.] selbin nakîzı olan îcâba adem-i şümûlü cihetle âmme üzerine hâsla 

hükm kabîlinden olacağından sahîh değildir deyü Seyyid Şerif-i muhakkık  Hâşiye-i  Sugrâ’da istişkâl 

ve evveli olan âmm ile hâss üzerine hükm kabîlinden olarak ( ء  -Her bir şeyin kaldırıl] (ر כ 

ması onun çelişiğidir.] demektir, buyurup hatm-i makâl etmiş ve sonra gelen fuzelâ-yı müteʼahhirîn 

işkâl-i mezkûrun hallini istis‘âb ve mahlasda herbiri bir tarîk-ı istisvâb eylemiştir, irâdına makâmın 

müsâ‘adesi olmadığından bu bâbda mü’ellef bulunan risâle-i müstakillenin mütâla‘asını tavsiye ile 

iktifâ olundu. Fe’l-yü‘azzir (Abdülhamid) 

204 Sehv ve savâb cetvelinde “ve el-lâ insân” olarak düzeltilmiştir.
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hemde lâ-insân olmak sâdık olamayacağı gibi eşyâ’-i mevcûdeden hiçbir 

şey’ ya insân veyâhûd lâ-insân olmakdan hâlî olamayacağından nâşî işbu 

mefhûmeyn-i müfredeynden her biri âharı için nakîz tesmiye olunur. Ni-

tekim bâb-ı külliyyâtta (ا آه אدق  ا א  אن إن כאن  כ  ,Daha sonra] ( ا

her iki küllî arasında vaki‘de birbiri üzerine doğrulanma varsa....] kavlinde 

mürûr etmiştir.

Kâle Rahimehullâh

و   د  ع  אن    و  אن  ول   ا א  אن  א  وأ
وم  ع 

[Birinci ma‘nâsına göre iki çelişik, ne bir araya gelir ve ne de mevcûd ve 

ma’dûm konudan ayrılır.] 

Ve ammâ ma‘nâ-yı evvel ile ya‘nî ihtilâf-ı bi’l-icâb ve’s-selb ma‘nâsıyla 

olan nakîzayn kat‘ân ictimâ‘ etmezler. Zîrâ ictima‘ları ictimâ‘-ı vücûd ve 

ademi mûcib olup bu ise temânü‘-i zâtîden nâşî mümkün olamaz. Kezâlik 

ne  mevzû‘-ı mevcûd ve ne de mevzû‘-ı ma‘dûmdan mürtefi‘ olamazlar. 

Şöyle ki; zikri mürûr ettiği vechle ehadühümânın sıdkıyla âharının kizbi 

muktezâ-yı zât-ı ihtilâf olarak irtifâ‘-ı [146] nakîzayn muhâldir. Ve ma‘lûm 

olsun ki ma‘nâ-yı evvel ile olan nakîz, nakîz-ı selbî ve ma‘nâ-yı sânî ile olan 

nakîz-ı udûlî tesmiye olunur. 

AKS-İ MÜSTEVÎ

Kâle Rahimehullâh

ي כ ا   ا
[Fasıl: Düz Döndürme] 

Fusûl-ı tis‘adan işbu fasl-ı sâmin aks-i müstevînin ta‘rîfiyle beyân-ı ah-

kâmındadır. Aks üç ma‘nâya ıtlâk olunup evvel  aks-i müstakîm olarak bu 

da işbu fasılda zikr olunan aks-i müstevîdir. sânî kudemâ için olan  aks-i 

nakîz ve sâlis muhtâr-ı müteʼahhirîn olan aks-i nakîzdır. Nitekim beyân 

olunur.

Kâle Rahimehullâh

اد אء כ ا و   ا א   ئ ا  و  أ 
[Düz döndürme; asıl önermenin niteliği ve bütün maddelerde doğruluğunun 

bâki kalması ile önermenin bir parçasını diğer parçası ile değiştirmektir.] 
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Aks-i müstevî aslın bekâ-i keyfi ve cemî‘-i mevâdda sıdkıyla berâber 

kaziyyenin ehad-i cüzʼeynini cüz’-i âhara tebdîl etmektir. Meselâ 

ان) אن  אن) kavlimizin aksi [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ ان إ  ( ا
[Ba‘zı canlılar insandır.] ve ( אن  ء  ا  ) [Hiçbir insan taş değil-

dir.] kavlinin aksi (אن ء  ا   .dir[.Hiçbir taş insân değildir] (و 

Aslın bekâ-i keyfinden murâd asl mûcibe ise aksin dahi mûcibe ve sâlibe ise 

aksin dahi sâlibe olmasıdır. Ve aks için bu şartı ittihâzları mücerred ıstılah 

ile olmayıp belki kazâyâ-yı müsta‘meleyi tetebbu‘ ederek ekser-i mevâdda 

ba‘de’t-tebdîl sâdıka ve lâzıma olanlarını ancak keyfde muvâfıka bulmala-

rından neş’et eylemiştir. Ve aslın bekâ-i sıdkıyla murâd asl ile aksin bi’l-fi‘l 

sıdkı demek değildir. Zîrâ meselâ (אن إ  [.Bütün taşlar insândır] (כ  

kavlimizin aksi ( אن   olup ve sânî evvele [.Ba‘zı insânlar taştır] ( ا

lâzım gelir. Halbuki ikisi de kâziblerdir. Belki murâd aslın farz-ı sıdkın-

dan aksin dahi sıdkı lâzım gelmesi haysiyyetine mülâbis olmasıdır. Ya‘nî 

aslın sıdkıyla berâber aksi dahi sâdık olur, demek olup bu sûretde eğer 

אن) ) sâdık olsa [.Bütün taşlar insândır] (כ  إ אن   Ba‘zı] ( ا

insânlar taştır.] dahi elbette sâdık olacağı bî-iştibâhdır. Ve bu sıdk mücerred 

ma‘iyyet-i mutlaka olmayıp belki sıdk alâ vechi’l-lüzûmdur. Ve aksi bekâ-i 

sıdk ile meşrût kılmaları zîrâ aks levâzım-ı asıldan lâzım-i hâsdır. Ve mel-

zûmun sıdkıyla berâber lâzımın kizbi müstahîldir. Onun için bekâ-i kizbi 

şart etmemişlerdir. Zîrâ melzûmun kizbiyle berâber lâzımın sıdkı caʼizdir. 

Ve bekâ-i sıdkın cemî‘-i mevâdda olmasıyla takyîdi ba‘z-ı mevâdda tahallü-

fü takdîrde aks olamayacağından içindir. Bu sebebden nâşîdir ki mûcibe-i 

külliyyenin her ne kadar ba‘z-ı mevâdda sıdkı bâkî olsa da mevâd-ı uhrâda 

tahallüf etmesiyle mûcibe-i külliyyeye in‘ikâsı sahîh add olunmayıp belki 

mûcibe-i külliyyenin aksi mûcibe-i cüzʼiyye olmasıyla hükm eylemişler-

dir. Meselâ (ان אن  إ  mûcibe-i külliyyesi [.Bütün insânlar canlıdır] (כ 

אن) ان إ -mûcibe-i külliyyesine tebdîl edil [.Bütün canlılar insândır] (כ 

se aksde bekâ-i sıdk tahallüf eylediğinden için ( א אن  -Bütün insân] (כ إ

lar konuşandır.] kavlimizi (אن א إ  [.Konuşanların tamamı insândır] (כ 

kavlimize tebdîl ettiğimizde her ne kadar sıdkı bâkî olsa da aksi olamayıp 

belki aksi [147] (אن א إ -cüzʼiy [.Konuşanların ba‘zısı insândır] ( ا

yesidir. Hâsılı Seyyid Şerif ’in  Şerh-i Muhtasar-ı Usûl’de tasrîhi vechle kavm 

ukûs-i kazâyâda mevâdd-ı cüzʼiyyeye nazar etmeyip bahisleri vech-i küllî 

üzeredir. 
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Cüzʼeynden murâd  cüz’-i zikrî olup cüz’-i hakîkî değildir. Zîrâ asılda 

cüz’-i hakîkî  zât-ı mevzû‘ ile vasf-ı mahmûl olup halbuki tebdîl ile aks-

de mahkûmün-bih kılınan vasf-ı mevzû‘ olarak vasf-ı mahmûl dahi aksde 

 zât-ı mevzû‘ için mirʼât olur. 

[Ba‘zen Aks Asl İçin Lâzım ve Ehad-i Cüz’eynini Cüz’-i Âhara 

Tebdîl ile Hâsıl Olan Ehass-ı Kazâyâ Üzere Itlâk Olunduğu]

Kâle Rahimehullâh 

א  א  ز  ا א ا א و   أ ا
[Bazen döndürme; değiştirme sonucunda ortaya çıkan ve asıl önermeye lâzım 

olan önermelerin en husûsîsi için kullanılır.] 

Ve ba‘zen aks asl için lâzıme ve vech-i meşrûh üzere ehad-i cüzʼeyni 

âhara tebdîl ile hâsıla olan kaziyyelerin ahassı üzere205 ıtlâk olunur. Hâsılı 

aks için iki ma‘nâ-yı müsta‘mel olup ma‘nâ-yı masdarîsi olan nefs-i tebdîl 

üzerine ıtlâk olunduğu gibi tebdîl-i mezkûrdan hâsıla olan kaziyyeye dahi 

mecâzen ıtlâk olunur. Meselâ mûcibe-i külliyyenin aksi mûcibe-i cüzʼiyye-

dir denilir. Ve bu ma‘nâca aksi ا ز   ا  א أ    (إ
ق) 206 כ وا א  ا  [Bu önerme, değiştirme ile elde edilen, asıl önerme-

ye nitelik ve doğrulukta muvâfık olan ve önermeye lâzım olan en husûsî 

önermedir.] kavilleriyle ta‘rîf etmişlerdir. Mefhûmu bi-tarîki’t-tebdîl kaziy-

yeye lâzıme ve keyfde ve sıdkda muvâfıka olan ahass-ı kaziyyedir, demek 

olur. Bu sûretde isbât-ı aksde iki emr lâbüd olup bundan birisi aks olacak 

kaziyyenin asl için lâzıme olmasıdır. Bu da cemî‘-i mevâd üzerine münta-

bık olan burhân ile olur. Ve ikincisi aks olacak kaziyyeden ahass olânın aslâ 

lâzıme olmamasıdır ki bu da ba‘z-ı suverde tahallüf etmesiyle zâhir olur. 

Çünkü bir kaziyyenin ma‘nâ-yı in‘ikası tebdîlden hâsıla olan ahass-ı kaziy-

ye, kaziyye-i mezkûreye lâzımedir demek olduğundan bunu isbât etmek 

cemî‘-i mevâd üzere müntabık olan burhâna muhtaç olur. Lâkin bir kaziy-

yenin diğer kaziyyeye adem-i in‘ikâsının ma‘nâsı o kaziyyeye lâzım gelmez 

demek olup bunu isbâtta yalnız mâdde-i vâhide hasebiyle nakzı kâfî olur. 

Ve aksin aslâ lâzıme olmasıyla takyîdin sebebi işbu îzâhâttan ma‘lûm olur. 

El-hâsıl işbu tebdîlden hâsıla olan kaziyye ma‘nâsına aks ıstılâh-ı kavmde207 

levâzım-ı kaziyyeden olup her ne kadar bir kaziyye aslâ muvâfıka olsa da 

205 Sehv ve savâb cetvelinde “kaziyyelerin ahassı üzere” olarak düzeltilmiştir.

206 Bu kısım mevcûd Arapça nüshalarda yoktur. Sadece Abdünnâfi Efendiʼde vardır.

207 Sehv ve savâb cetvelinde “kavmde” olarak düzeltilmiştir.
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lüzûm bulunmadıkça işbu asl için aks olamaz. Ve bu vechle asl ile aks bey-

ninde i‘tibâr olunan lüzûm ile murâd telâzüm-i hâricî olup ehadühümâ 

âhardan münfek olmayarak her ne vakt asl tahakkuk eylese onunla berâber 

aks dahi tahakkuk eder demekdir. Ve bu sebebden ya‘nî lüzûmdan mûrâd 

bu ma‘nâ olduğundan için aksde lüzûm-i ittihâd menzilesinde ya‘nî aks asl 

ile müttehid olarak kat‘ân münfek olamaz müʼeddâsındadır. [148] 

Musannif Hâşiye’de aks ba‘zen ahass-ı kazâya-yı lâzımeye ıtlâk olunur, 

deyü kazâyâ-yı lâzımenin ahassına vech-i tahsîsini beyânda demişdir ki zîrâ 

meselâ (אن ا  ء    ) [Hiçbir taş insân değildir.] emsâli  sâlibe-i 

külliyye için tebdîl-i cüzʼeyn sebebiyle hâsıla olan kazâyâdan levâzım-ı adî-

de olup bu da nefs-i kaziyye gibi ( אن  ا ء    ) [Hiçbir insân 

taş değildir.] sâlibe-i külliyyesi ( אن   ا  Ba‘zı insânlar taş] (و 

değildir.] sâlibe-i cüzʼiyyesidir. Çünkü hacerden hiçbir şey’ insân olma-

masıyla hükm insândan hiçbir şey’ ve kezâlik insândan ba‘zısı hacer ol-

mamasıyla hükmü müstelzim olup ve işbu kaziyyeteyn kaziyye-i ûlânın 

ehad-i cüzʼeynini âhara tebdîl sebebiyle hâsıladır. Halbuki sâlibe-i kül-

liyyenin aksi bunlardan evvel ya‘nî ( אن  ا ء    ) [Hiçbir insân 

taş değildir.] sâlibe-i külliyyesi olup sâlibe-i cüzʼiyyeden ahassdır. Kezâ-

lik her bir  kazâyâ-yı mün‘akise için tebdîl-i cüzʼeyn sebebiyle hâsıla olan 

levâzım-ı adîde vardır ki cihet hasebiyle akslerinden e‘ammdır. Meselâ 

ورة) א ان  אن  إ -kavlimi [.Bütün insânlar zarûrî olarak canlıdır] (כ 

ze hîniyye olarak (ان אن    إ ان  ا  ) [Ba‘zı canlılar, canlı ol-

duğu vakitte insândır.] ve mutlaka-i âmme ve mümkine-i âmme olarak 

כאن) א ق و א אن  ان إ  Mutlak ve imkân olarak ba‘zı canlılar] ( ا

insândır.] kaziyyeleri lâzım gelir. Halbuki kavl-i mezkûrun aksi bunlardan 

hîniyye-i mutlaka olup ne mutlaka-i âmme ve ne mümkine-i âmmedir. 

Ve bunlar hîniyye-i mutlakadan e‘ammdır. Bâkileri de bunlara kıyâs ile 

ma‘lûm olur. 

[Aks-i Munfasılât Mu‘teber Olmadığı]

Kâle Rahimehullâh

ة   אئ ، و  א א  ا  ئ אز أ  م ا ت،  כ ا אر  و ا
و ت ا אت وا כ ا א ا  إ  אت،  א כ ا

[Doğal olarak iki cüz’ünden birinin diğer cüzden imtiyazı olmadığı için mun-

fasıl önermelerin döndürmelerine i‘tibâr edilmez. İttifâkıyye önermeleri döndür-
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menin de bir faydası yoktur. İ‘tibâr edilip faydalı olan, sadece yüklemli ve muttasıl 

lüzûmiyye önermelerdir.] 

Ve kazâya-yı munfasılada dahi aks cârî olabilirse de i‘tibârdan meh-

cûrdur. Zîrâ ehad-i cüzʼeynin cüz’-i âharından bi’t-tab‘ imtiyâzı olmayıp 

cüzʼeyni beyninde tertîb-i tabî‘î gayr-ı mevcûddur. Ve kazâya-yı ittifâkıy-

yenin aksi fâʼideden ârîdir. İmdi mu‘teber ve müfîd olan ancak hamliyyât 

ile muttasılat-ı lüzûmiyyenin akisleridir. 

[Hangi Kaziyye Hangi Kaziyyeye Mün‘akis Olacağının Tafsîli]

Kâle Rahimehullâh

א כאن  א  و ق ا  כ إ  כ  ئ   א כ כא أو 
א أ  ل أو ا ا

[Küllî veya cüz’î olumlu önerme; yüklem veya tâlînin daha genel olduğu öner-

mede, kendisi doğru olup döndürmesi yanlış olduğundan dolayı küllî olumluya 

döndürülmez.] 

Aksin vech-i icmâlîsini beyândan sonra tafsîline şurû‘ ederek der ki im-

di  kaziyye-i mûcibe ister külliyye ve ister cüzʼiyye olsun mûcibe-i külliy-

yeye mün‘akis olmaz. Zîrâ hamliyyede mahmûl ve şartıyyede tâlî e‘amm 

olduğu mâddede asl sâdık olarak  mûcibe-i külliyye sâdık olmaz. Ve aks 

cemî‘-i mevâdda bekâʼ-i sıdk ile meşrût olarak ba‘z-ı mevâdda tahallüfü 

mâni‘-i in‘ikâsdır. (اٌن َ َ َ אن ٢٠٨  َ ْ  [.Misâl; bütün insânlar canlıdır] ( כ ِإ

İşbu kaziyye-i hamliyyede mahmûl vâki‘ olan hayevân insândan e‘amm 

olarak sâdık ve aks-i küllisi olan (אن ان إ  [.Bütün canlılar insândır] (כ 

kavli kâzibdir. Halbuki zikr olunduğu vechle aks sıdkda aslâ muvâfık ol-

mak lâzım geleceğinden vukû‘-ı tahallüfe mebnî külliyyeye adem-i in‘ikası 

tahakkuk eder. (ٌء ِ ُ  ُ ِ ْ َ ْ א َ  ً َ ِ َא  ُ ْ َّ ِ ا َ א َכא َ َّ -Her ne zamân Gü] (و ُכ

neş doğmuşsa mescid aydınlıktır.] işbu [149] kaziyye-i şartıyyede dahi tâlî 

e‘amm olarak sâdık ve aks-i küllîsî olan ( א א  ئא  א כאن ا   (כ
[Her ne zamân mescid aydınlık ise Güneş doğmuştur.] kavli kâzibdir. 

( כ א ا כ ق  -Bu iki önermenin küllî döndürmeleri doğru değil] (و 

dir.] Ve işbu misâleynin asılları sâdık olmasıyla berâber aks-i küllîleri sâdık 

olmaz. Nitekim beyân olundu. Ve bu vechle mahmûl veyâhûd tâlî e‘amm 

olduğu sûretde aksin kâzib olması zîrâ inde’t-tebdîl  mahmûl-i e‘amm mev-

208 Sehv ve savâb cetvelinde “küllü insân” olarak düzeltilmiştir.
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zû‘ ve  mevzû‘-ı ahass mahmûl veyâhûd  tâlî-i e‘amm mukaddem ve  mukad-

dem-i ahass tâlî olarak hamliyyede ahassın efrâd-ı e‘amm üzere sıdkını ve 

şartıyyede ahassın tahakkuku e‘ammın istilzâm-ı tahakkukunu mûcib olur. 

Bu ise muhâldir. ( ئ  -Bilakis sadece cüz’î olumlu öner] ( إ  

meye döndürülürler.] Belki  mûcibe-i külliyye ve cüzʼiyye fakat cüzʼiyyeye 

mün‘akis olur. Meselâ (ان אن  ا و  ان  אن  إ  Bütün insânlar] (כ 

canlıdır ve ba‘zı insânlar canlıdır.]  mûcibelerinin aksi “ba‘zü’l-hayevâni 

insânün”dür. Zîrâ (ان אن  -dediğimiz hîn [.Bütün insanlar canlıdır] (כ إ

de mevzû‘ ile mahmûlün sâdık oldukları efrâddan ünvân-ı mevzû‘ olan 

vasf-ı insân ve kezâlik vasf-ı mahmûl olan hayevân ile muttasıf zât-ı insân 

gibi bir şey’ buluruz. Bu sûretde ba‘z-ı hayevân insân olur. Ve işbu ba‘z 

vasfeyn-i mezkûreyn ile mevsûf olan şey’dir. Bu cihetle gerek taraf-ı mevzû‘ 

ve gerek taraf-ı mahmûlden cüzʼiyye sâdıka olur. Ve mûcibe-i cüzʼiyyenin 

mûcibe-i cüzʼiyyeye in‘ikası dahi bu hüccetle tahakkuk eder. Hâsılı mû-

cibede mevzû‘ ile mahmûlün şey’-i vâhid üzere tesâduk-ı unvânları ve bu 

şeyʼin işbu ünvâneyn ile ittisâfı vâcib olmasıyla tarafeynden cüzʼiyye sâdık 

olarak (אن إ ان) veyâhûd [.Bütün insânlar (canlıdır)] (כ  אن  ا  ) 
[Ba‘zı insânlar canlıdır.] sâdık olduğu gibi (אن ان إ  Ba‘zı canlılar] ( ا

insândır.] dahi sâdık olur. 

Kâle Rahimehullâh

اٌن  َ َ َ  ُ ُ ْ َ אٍن أَْو  َ ْ ُّ ِإ : ُכ ذا   ، אن إ   כ א  ائ وا  ا
כ إ  כ ا אدام ا  ات أو  אدام ا وام  ورة وا ر  ا אت ا ى ا

اٌن  َ َ َ  َ ُ  َ ِ  ِ ْ ِ ْ א ِ אٌن  َ ْ اِن ِإ َ َ َ ْ ُ ا ْ َ א: 

[İki dâʼime ve iki âmme önerme, hîniyye-i mutlakaya döndürülür. Zarûret ve 

devâmdan olan dört cihetten biri ile zât veya vasıf devam ettiği müddetçe “bütün 

insanlar veya bazı insanlar canlıdır” dersen; bütün bunlar, “canlı olduğu zamanda 

bazı canlılar bi’l-fi‘l insandır” sözümüze döndürülür.] 

İmdi dâʼimeteyn ve âmmeteynden kaziyye-i mûcibeler hîniyye-i mutla-

kaya mün‘akise olurlar. Ya‘nî müveccehâttan mûcibe-i zarûrîyye-i mutlaka 

ve dâʼime-i mutlaka ki evvel mevzû‘un cemî‘-i evkâtında zarûret ve sânî 

devâm-ı nisbetle hâkimedir. Ve kezâlik örfiyye ve meşrûta-i âmmeler ki ev-

vel cemî‘-i evkât-ı vasfda devâm ve sânî cemî‘-i evkât-ı vasfda zarûretle hâki-

medir. İşbu meveccehât-ı erba‘a hîniyye-i mutlakaya mün‘akis olurlar. Zîrâ 

akse sâlih olacak dâʼime-i hîniyye ve dâʼime-i zâtiyye olup bunlara in‘ikâs 
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ise müttarid olamaz. Zîrâ kitâbet gibi evkât-ı ünvân ekall ve insâniyyet gibi 

evkât-ı mahmûl ekser olması câʼiz olup bu hâlde ne mâ dâme’z-zât ve ne de 

mâ dâme’l-vasf zât için ünvân dâʼim olabilir. Belki ancak hîniyye-i mutla-

kaya mün‘akis olur. [150] Hîniyye-i mutlaka zikri mürûr ettiği vechle mü-

veccehât-ı gayr-ı meşhûreden olarak vasf-ı mevzû‘un ba‘zı evkâtında fi‘liy-

yet-i nisbetle hâkimedir. İmdi meselâ  mûcibe-i külliyye veya cüz’iyye olmak 

üzere (אن إ ان) veyâhûd [.Bütün insânlar (canlıdır)] (כ  אن  ا  ) 

[Ba‘zı insânlar canlıdır.] kavlimiz cihât-ı erba‘adan biriyle takyîd olunarak 

ister zarûrîyye-i mutlaka olup da bi’z-zarûre veyâhûd da’ime-i mutlaka olup 

da dâ’imen mâ-dame’z-zât ve ister örfiyye-i âmme olarak dâ’imen veyâhûd 

meşrûta-i âmme olarak bi’z-zârûre mâ dâme’l-vasf ile mukayyed olsun 

bunların cümlesi (ان א    אن  ان إ  Canlılıkları devâm] ( ا

ettiği sürece ba‘zı canlılar bi’l-fi‘l insândır.] hîniyye-i mutlaka-i cüz’iyyesine 

mün‘akis olur. Çünkü her ne vakt insândan küllîsi veyâhûd ba‘zısı hayevân 

olduğu hînde hayevân olan bir ferd mevcûd olmuş olup ferd-i mezkûr 

hayevân olduğu hînde insân olur. Bu sûretde ba‘z-ı hayevân, hayevân ol-

duğu hînde bi’l-fi‘l insân olduğu tahakkuk eder. Ve bu cihetle her ne vakt 

אن) إ veyâhûd [.Bütün insânlar (zorunlu ve sürekli olarak canlıdır)] (כ 

א) ودائ ورة  א ان  אن  ا  ) [Ba‘zı insânlar zorunlu ve sürekli olarak 

canlıdır.] kavlimiz sâdık olsa (א ا א  כ  אن  ان إ  Ba‘zı] ( ا

insânlar canlı olduğu sürece bi’l-fi‘l insândır.] kavlimiz dahi sâdık olur. 

Ve bunu tarîk-ı aks ile isbât ederek deriz ki eğer ayn-i aks sâdık olma-

sa nakîzı olan (א ا אدام  אن  ان  ء  ا  ) [Canlılıkları devam etti-

ği müddetçe insânlardan bir şey’ canlı değildir.] sâdık olmak lâzım gelir. 

Ve illâ irtifâ‘-ı nakîzaynı mü’eddî olur. Bunun aksi ise bi’l-bedâhe sâlibe 

olup aslâ münâfî olan şey’in sıdkı lâzım gelir. Zîrâ nakîz-ı mezkûrun aksi

א) א אدام إ ان  אن  ء  ا  ) [İnsânlığı devam ettiği sürece insândan 

bir şey’ canlı değildir.] olup asıl kaziyye ise (אن אن veyâhûd (כ إ  ( ا
ورة) א ان   [Tüm insanlar veya ba‘zı insânlar zorunlu olarak canlıdır.] 

veyâhûd (א  [.Tüm insanlar veya ba‘zı insanlar sürekli olarak canlıdır] (دائ

olarak beynlerinde münâfât zâhirdir. 

Ve kezâlik tarîk-ı hulf ile de isbât ederiz. Burhân-ı hulf musannif dahi 

karîben beyân edeceği vechle aksin nakîzını aslâ zamm etmekdir ki şekl-i 

evvelden bir şey’in nefsinden selbini mûcib olur. Bu ise nakîzın istihâle-

sinden neş’et ederek aksin sâdık olduğu tahakkuk eder. İmdi deriz ki eğer 
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ان) א    אن  ان إ  Canlılıkları devam ettiği sürece ba‘zı] ( ا

canlılar bi’l-fi‘l insândır.] hîniyye-i mutlakası sâdıka olmasa bunun nakîzı 

olan(א ا אدام  אن  ان  ء  ا  ) [Canlılıkları devam ettiği müddetçe 

hiçbir canlı insan değildir.] sâdık olmak lâzım gelir. Bu takdîrde işbu nakî-

zı kübrâ ve aslı sugrâ ederek şekl-i evvelden (ورة א ان  אن  -Bü] (כ إ

tün insânlar zarûrî olarak canlıdır.] veyâhûd (א  Bütün insanlar dâ’imâ] (دائ

canlıdır.] Ve (ورة א אن  ان  ء  ا  ) [Zorunlu olarak hiçbir canlı 

insan değildir.] veyâhûd (א  kıyâsını [.Dâ’imâ hiçbir canlı insan değildir] (دائ

tertîb etdiğimizde (א دائ أو  ورة  א אن  אن  ا ء    ) [İnsândan bir 

şey’ zorunlu veya sürekli olarak insân değildir.] kavlini müntic olur. Bir 

şey’i nefsinden selb ise muhâldir. Ve şekl-i mezkûrun işbu muhâli intâcı 

kübrâ olan nakîzın adem-i sıdkından neş’et etmesiyle işbu nakîz-ı kâzibin 

aslı olan aksin ya‘ni hîniyye-i mutlaka-i cüz’iyyenin sıdkı tahakkuk eder. 

ب) İstenilen odur. [151] (و ا

Kâle Rahimehullâh 

א إ   دائ و ا

[İki hâssa önerme, hîniyye-i lâ-dâʼimeye döndürülür.] 

Ve kazâyâ-yı mürekkebeden meşrûta-i hâssa ile örfiyye-i hâssa ki evvel lâ-

devâm-ı zâtî ile berâber cemî‘-i evkât-ı vasıfda zarûret ve sânî lâ-devâm-ı zâtî ile 

berâber cemî‘-i evkât-ı vasfda devâm-ı nisbetle hâkimedir. Bu ikisinden mû-

cibeler hîniyye-i lâ-dâ’imeye mün‘akis olurlar. Hîniyye-i lâ-dâ’ime lâ-devâm-ı 

zâti ile mukayyede olan hîniyye-i mutlaka olarak ma‘a’l-lâ-devâmi’z-zâtî ba‘z-ı 

evkât-ı vasfda fi‘liyyet-i nisbetle hâkimedir. Meselâ bi’z-zarûre ك  (כ כא 
א) א  دائ א دام כא א   Bütün yazı yazanlar yazı yazdıkları sürece parmaklarını] ا

hareket ettirirler fakat sürekli parmaklarını hareket ettirmezler.] kavlimiz meş-

rûta-i hâssa ve bi’z-zarûre kaydı olmayarak örfiyye-i hâssa olup cüz’-i evvelleri 

evvelde meşrûta-ı âmme ve sânîde örfiyye-i âmmedir. Ve cüz’-i sânîleri olan 

lâ-dâ’imen ma‘nâda  sâlibe-i mutlaka-i âmme olarak ك כא  ء  ا  ) 
( א א   olup [.Hiçbir yazı yazan bi’l-fi‘l parmaklarını hareket ettirmez] ا

tafsîlâtı mürûr etmiştir. Ve bunların aksi olan hîniyye-i lâ-dâ’ime ك  ) 
א) دائ א  ك ا א כא    -Parmaklarını hareket ettirenlerden ba] ا

zıları Dâimâ değil, parmaklarını hareket ettirdiği sürece yazı yazandır.] olup 

asılları sâdık olduğu gibi işbu aks dahi sâdıkdır. Ve bunun isbâtı aksin cüz’ey-

nine nazar ile tahakkuk eder. 
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İmdi deriz ki aksin cüz’-i evveli olan    א כא ك ا ( ا

( א ك ا  [Parmaklarını hareket ettirenlerin ba‘zıları parmakları hare-

ket ettiği sürece yazı yazandır.] hîniyye-i mutlakası asılların cüz’-i evelleri 

olan âmmeteyne lâzım gelir. Çünkü her bir kâtibin kâtib oldukça mü-

teharrikü′l-esâbi‘ olması müteharrik-i esâbi‘den ba‘zısının kâtib olma-

sını müstelzim olur. Ve aksin cüz’-i sânîsi olan lâ-devâmın mefhûmu ise

( א כא  א   ا ك   ) [Parmaklarını hareket ettirenlerden 

ba‘zıları bi’l-fi‘l yazı yazan değildir.] olup bu kaziyye sâdıka olmamak lâ-

zım gelse nakîzı olan (א دائ כא  א  ا ك   Parmaklarını hareket] (כ 

ettirenlerin tamamı sürekli yazı yazandır.] sâdık olması lâzım gelir. Hal-

buki bu nakîzın sıdkı veya kizbini tebyîn için aslın cüz’-i evveline zamm 

ederek şekl-i evvelden bir kıyâs tertîbiyle (ورة א כא  א  ا ك   (כ 
[Parmaklarını hareket ettirenlerin hepsi zorunlu olarak yazı yazandır.] ve-

ya (א  [.Parmaklarını hareket ettirenlerin hepsi dâ’imâ yazı yazandır] (دائ

א) כא دام  א  א  ا ك  כא  כ  א   Dâimâ: Bütün yazı yazanlar, yazı] (ودائ

yazan oldukları sürece parmaklarını hareket ettirirler.] deriz. Ve işbu mu-

kaddimeteynin netîce-i hâsılası (א دائ א  ا ك  א  ا ك  -Par] (כ 

maklarını hareket ettirenler dâ’imâ parmaklarını hareket ettirirler.] olur. Ve 

asldan mefhûm-i lâ-devâm olan cüz’-i sânîye zamm ile yine şekl-i evvelden 

( א א  ك ا כא  ء  ا א و  א כא دائ ك ا -Parmakla] (כ 

rını hareket ettiren herkes dâʼima yazı yazandır. Ve parmaklarını hareket 

ettirenlerden hiçbiri bi’l-fi‘l yazı yazan değildir.] mukaddimeteynini tertîb 

ettiğimizde netîcesi ( א א  ك ا א  ك ا ء    ) [Parmak-

larını hareket ettiren hiç kimse bil-fiil parmaklarını hareket ettiren değil-

dir.] olur. Bu iki netîce ise birbirine münâkız olarak bu sûretde eğer aks-

den cüz’-i sânînin nakîzı olan (א دائ כא  א  ا ك   Parmaklarını] (כ 

hareket ettirenlerin hepsi sürekli yazı yazandır.] kaziyyesi sâdıka olsa işbu

( א א  ا ك  א  ا ك  ء   و  א  دائ כא  א  ا ك   (כ 
[Parmaklarını sürekli hareket ettiren herkes yazı yazandır. Parmaklarını 

hareket ettiren hiç kimse bi’l-fi‘l parmaklarını hareket ettiren değildir.] 

netîceteyninden ikisi de sâdıka olmak lâzım gelir. Bu ise ictima-ı nakîzayn 

olup [152] bu cihetle nakîzın tahakkuku kizbiyle aslın ya‘nî aksden cüz’-i 

sânînin sıdkı sâbit olur. 

Ve hâsseteyn-i cüz’iyyeteynin dahi hîniyye-i lâ-dâʼimeye in‘ikâsını is-

bâtda işbu tarîk-ı hulf ile beyânı kâfî olamaz. Zîrâ şekl-i evvelin külliyyet-i 
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kübrâsı şart olup cüz’iyye gayr-ı münticdir. Binâ’enaleyh bunu isbâtda 

tarîk-ı iftirâza mürâca‘at olunur. Tarîk-ı iftirâzdan murâd zât-ı mevzû‘u şey’-i 

mu‘ayyen farz edip üzerine vasf-ı mevzû‘ ile vasf-ı mahmûlü başka başka 

haml ederek netîce-i hâsıla mefhûm-i aks olmasıyla olur. İmdi mâ nahnü 

fîhimiz olan meşrûta-i hâssa ve örfiyye-i hâssadan mûcibe-i cüz’iyyelerin hî-

niyye-i lâ-dâimeye in‘ikâslarını isbâtda evvelâ cüz’-i evveline nazar ederek 

mevzû‘unu Zeyd farz edip ünvân-ı mevzû‘umuz olan “müteharrikü′l-esâbi‘”i 

ve ba‘dehû vasf-ı mahmûl olan “kâtib”i haml ile ( א ك ا  Zeyd] ( ز 

parmaklarını hareket ettirendir.] ve ( א ا ك  כא     Zeyd] (ز 

parmaklarını hareket ettiği sürece yazı yazandır.] dediğimiz sûretde 

( א ك ا א כא    ك ا  ) [Parmaklarını hareket ettiren 

ba‘zıları parmaklarını hareket ettirdiği vakitte yazı yazandır.] kavlini müntic 

olup bu ise aksden cüz’-i evvelin aynı olmasıyla sıdkı tebeyyün eder. Ve cüz’-i 

sânîsini isbâtda ( א כא  א وز   ك ا  Zeyd parmaklarını] (ز 

hareket ettirendir. Zeyd bi’l-fi‘l yazı yazan değildir.] denilip neticesi ) 
( א כא  ك    Parmaklarını hareket ettirenlerden ba‘zısı bil-fi‘l yazı] ا

yazan değildir.] olur. Bu dahi mefhûm-i lâ-devâmın aynı olarak işbu cüz’-i 

sânînin dahi sıdkı tahakkuk eder. Ve işbu ( א כא   Zeyd bi’l-fi‘l] (ز  

yazı yazan değildir.] kübrâsı muhtâc-ı isbât görülmesiyle bunu dahi isbâtda 

deriz ki eğer ki bu kübrâ sâdık olmasa Zeyd′in dâʼima kâtib olması ve da’ima 

kâtib olsa asl-ı kaziyyede kâtib oldukça müteharrikü′l-esâbi‘ olacağıyla hükm 

etmiş olduğumuzdan dâ’ima müteharrikü′l-esâbi‘ olması lâzım gelir. Hal-

buki müteharrik-i lâ-dâ’imâdır. Bu halde kâtib-i bi’l-fi‘l olmadığı tebeyyün 

ederek sıdk-ı kübrâ dahi iştibâhdan sâlim olur. 

Kâle Rahimehullâh 

א  א إ   د وا ا و ا وا

[İki vaktiyye önerme, iki vücûdiyye önerme ve mutlaka-i âmme; mutlaka-i 

âmmeye döndürülür.] 

Ve vaktiyyeteyn ki birisi vaktiyye-i mutlaka ve diğeri münteşire-i mut-

laka olup evvel vakt-i mu‘ayyende ve sânî “vaktin mâ”da  zât-ı mevzû‘ üzere 

zarûret-i nisbetle hâkimelerdir. Kezâlik vücûdiyyeteyn ki birisi vücûdiy-

ye-i lâ-dâ’ime ve diğeri vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye olarak evvel lâ-devâm-ı 

zâtî ve sânî lâ-zarûret-i zâtiyye ile mukayyede olan mutlaka-i209 âmmedir. 

209 Sehv ve savâb cetvelinde “mutlaka-i” olarak düzeltilmiştir.
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Ve kezâlik mutlaka-i âmme ki tahakkuk-ı nisbet-i bi’l-fi‘lden ibârettir. İş-

bu meveccehât-ı hamseden mûcibeler mutlaka-i âmmeye mün‘akise olur. 

Meselâ cihâttan biriyle mukayyed olarak (ان אن   Bütün insânlar] (כ إ

canlıdır.] kavlimizin aksleri ( א אن  ان إ  Ba‘zı canlılar bi’l-fi‘l] ( ا

insandır.] mutlaka-i âmmesidir. Ve illâ (א אن دائ ان  ء  ا -Can] (و 

lılardan hiçbir şey’ sürekli insân değildir.] nakîzı sâdık olup bu ise aslâ 

zamm olunup da (אن ان  ء  ا ان و  אن   Bütün insânlar] (כ إ

canlıdır canlılardan hiçbir şey’ insân değildir.] denilse (אن ا ء     
אن )  [İnsândan hiçbir şey’ insân değildir.] kavlini müntic olur. Bu ise 

şey’-i mevcûdu nefsinden selb olarak butlânı zâhirdir. [153]

[Akd-i Vaz‘da Olan Mezheb-i Şeyh Üzere Mümkineteyn için 

Aks Olmadığı]

Kâle Rahimehullâh

כ   ا   ا  כ  و 
[Şeyh İbn  Sînâ’ya göre akdü’l-vaz’da her iki mümkine önerme için döndürme 

yoktur.] 

Ve akd-i vaz‘da olan mezheb-i Şeyh üzere mümkine-i ‘âmme ve hâs-

sa için aks yokdur. Mümkine-i âmme cânib-i mühâlifden selb-i zârûret 

ma‘nasına imkân-ı nisbet olup eğer cânib-i muvâfıkda lâ-zarûret-i zâtiy-

ye ile mukayyed olursa mümkine-i hâssadır. Ve tafsîli mürûr etdiği ve-

chle zât üzere ünvânın sıdkına akd-i vaz‘ tesmiye olunur. Ve inde′ş-Şeyh 

 zât-ı mevzû‘ bi’l-fi‘l velev ehad-i ezminede ünvânın mâ sadaka aleyhi ve 

inde′l- Fârâbî imkân-ı zâtî ile mâ sadaka aleyhidir. Meselâ אن ب ا כ  (כ 
س)  [Sultanın bütün binekleri attır.] mezheb-i evvel üzere sâdık ve mezhe-

b-i sânî üzere feresin gayrıya imkân-ı rükûbundan nâşî gayr-ı sâdıkdır. Ku-

demâ mûcibeteyn-i mümkineteynin mümkine-i âmmeye mün‘akis olma-

sına kâ’il olarak bunu isbâtda demişlerdir ki meselâ (כאن א אن    (כ إ
[Bütün insânlar bi’l-imkân nefes alandır.] eğer (כאن א אن   ( ا إ

[Ba‘zı nefes alanlar bi’l-imkân insândır.] mümkinesine mün‘akis olmasa 

nakîzı olan (ورة אن  ا  ء    ) [Nefes alanlardan hiçbir şey’ 

zorunlu olarak insân değildir.] sâdık olup ve bunun aksi אن ء  ا  ) 
ورة) א   [İnsânlardan hiçbir şey’ zorunlu olarak nefes alan değil-

dir.] olarak bu ise hulfdür. Veyâhûd aslâ nakîz-ı aks olan ء  ا  ) 
ورة) אن   [İnsânlardan hiçbir şey’ zorunlu olarak nefes alan değildir.] 
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zamm olunsa şekl-i evvelden netîcesi (אن אن    Ba‘zı insânlar] ( ا

insân değildir.] olur, bu dahi bâtıldır. Veyâhûd tarîk-ı farz ile  ز) 
כאن) א  [Zeyd bi’l-imkân nefes alandır.] ve (אن إ  [.Zeyd insandır] (ز 
denilip şekl-i sâlisden netîcesi (כאن א אن   Nefes alanların] ( ا إ

ba‘zısı bi’l-imkân insândır.] olur. Matlûb da budur. Ancak işbu edilleden 

evvelin tamâmiyyeti sâlibe-i zarûrîyyenin misl-i nefsine in‘ikâsının sübûtuna 

mütevakkıf olup halbuki sâbit olan ancak dâ’imeye in‘ikâsıdır. Ve sânî ve 

sâlisde tamâmiyyeti şekl-i evvel ve sâlisde mümkine-i sugrânın sübût-i intâ-

cına menût olup halbuki bunlar akîme olduğu mahallinde mübeyyendir. Ve 

Kâtibî bunların cümlesinde tevakkuf etmişdir. Lâkin hakk olan mezheb-i 

Şeyh üzere adem-i in‘ikâslarıdır. Zîrâ mefhûm-i mümkineteyn  zât-ı mevzû‘ 

için vasf-ı mevzû‘un bi’l-fi‘l ve vasf-ı mahmûlun bi′l-imkân sübûtunu ifâde-

den ve mefhûm-i aks işbu  zât-ı mevzû‘ için vasf-ı mahmûlun bi’l-fi‘l ve vasf-ı 

mevzû‘un bi′l-imkân beyân-ı sübûtundan ibâret olup ve mefhûm-i evvelin 

mefhûm-i sânîyi adem-i istilzâmı zâhirdir. Çünkü ba‘zen bir şey’ mümkün 

olmasıyla berâber aslâ fi‘le hurûc etmez. Hâsılı bir şey’in mümkün olma-

sından bi’l-fi‘l vücûdu lâzım gelmez nitekim nev‘ayn için bir sıfât mümkün 

olduğu halde ehad-i nev‘ayn için bi’l-fi‘l sâbit olarak bu vasf nev‘-i âhar için 

sâbit olmayıp yalnız imkânda kalır. Bu sûretde nev‘-i sânînin sâdık olduğu 

efrâd üzerine vasf-ı mezkûr bi′l-imkân sâdık olup bi’l-fi‘l vasfın sâdık olduğu 

efrâd üzere nev‘-i sânî sâdık olmaz. Zîrâ vasfın bi’l-fi‘l mâ sadaka aleyhi olan 

her bir şey’ nev‘-i evveldir. Meselâ merkûb-i Zeyd vasfı feres ve himârdan her 

biri için mümkün olup lâkin yalnız feres için sâbit olmasıyla ب כ אر   (כ 
כאن) א -denilmek sâ [.Bütün merkepler Zeyd’in bi’l-imkân binekleridir] ز 

dık olup lâkin [154] (אم כאن ا א אر  א  ب ز  כ  ) [Genel imkân 

olarak Zey’din bi’l-fi‘l ba‘zı binekleri merkebdir.] denilmek sâdık olamaz. 

Zîrâ (ورة א אر  א  ب ز  כ ء    ) [Zeyd’in bi’l-fi‘l bineklerinden 

hiç birisi zorunlu olarak merkep değildir.] sâdıkdır. Çünkü ز ب  כ  (כ 
س) א    [Zeyd’in bi’l-fi‘l bütün binekleri attır.] sâdık olup halbuki 

feresden hiçbir şey’ bi′z-zarûre himâr olmadığı ma‘lûmdur. Lâkin mezheb-i 

 Fârâbî üzere akd-i vaz‘ı bi′l-imkân i‘tibâr etdiğimiz hînde mümkine nefsi 

gibi mümkineye mün‘akise olur. Zîrâ bu sûretde mefhûm asl-ı mâ-hüve 

 bi′l-imkân (ب) bi′l-imkân olup bu halde mâ-hüve (ب) bi′l-imkân hüve (ج)

lâ-mahâle (ج) bi′l-imkân olur. İşte musannif Hâşiye’de bu tahkîkâta müc-

melen işâretle demiştir ki metinde mezhebü′ş-Şeyh kavli mümkine-i âmme 

ve belki cüz’-i îcâbîsi i‘tibâriyle kezâlik mümkine-i hâssa akd ve vaz‘da olan 
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mezheb-i  Fârâbî üzere mümkine-i âmmeye mün‘akis olacağına işârettir. Ve 

mümkine-i âmmenin nefsine ve sâlibe-i zarûrîyyenin yine nefsine in‘ikâsları 

mütelâzim ve bu vechle yekdiğeri iltizâmları tarîk-ı aks ile mütahakkık olup 

ve mezheb-i  Fârâbî üzere sugrâyı şekl-i evvelde mümkinenin intâcı ma‘lûm 

olarak bu şeylerde Kâtibî’nin tevakkufu için bir vech yoktur. 

Kâle Rahimehullâh 

ائ إ دائ כ  א  ا כ إ  כ  א ا وا
[Küllî olumsuz önerme, yine küllî olumsuza döndürülür. Her iki dâʼime öner-

me, küllî dâʼimeye döndürülür.] 

Ve  sâlibe-i külliyye nefsi gibi sâlibe-i külliyyeye mün‘akise olur. İmdi 

dâ’imeteyn ya‘nî zarûrîyye-i mutlaka ile dâ’ime-i mutlakadan sâlibe-i kül-

liyyelerin akisleri dahi dâ’ime-i külliyye olarak meselâ (ورة א ) veyâhûd 

( אن  ا ء   א    İnsânlardan hiç bir şey’ dâ’imi olarak veya] (دائ

zorunlu olarak taş değildir.] kavlimizin aksi ( אن  ا  ء   א    (دائ
[Taştan hiç bir şey’ sürekli insân değildir.]dir ve her ne vakt evvel sâdık 

olsa sânînin sıdkı lâzım gelir. Ve illâ nakîzı olan ق א אن   ( ا إ
אم)  sâdık olur. Ve işbu aksin sıdkıyla [.Ba‘zı taşlar genel ıtlak ile insândır] ا

nakîzın kizbini isbât için nakîzı sugrâ ve aslı kübrâ ederek şekl-i evvelden 

( אن  ء  ا א   אم ودائ ق ا א אن   Ba‘zı taşlar genel] ( ا إ

ıtlak ile insândır ve dâʼimî olarak insândan hiç bir şey’ taş değildir.] deriz. 

Netîcesi (א  [.Ba‘zı taşlar dâ’imi olarak taş değildir] ( ا   دائ

olup bu ise muhâldir. Halbuki mukaddimeteyn usûlüne muvâfık ve asıl 

mefrûzü′s-sıdk olmasıyla muhâli intâcı sugrâyı kıyâs olan nakîzı aksin kiz-

binden neş’et eylediği ta‘ayyün ve bu cihetle sıdkın aksi tebeyyün eder. 

Kâle Rahimehullâh 

א כ  א إ   و ا

[Her iki âmme önerme, küllî örfiyye-i âmmeye döndürülür.] 

Ve meşrûta ve örfiyye-i âmmeteynden  sâlibe-i külliyye  sâlibe-i örfiyye-i 

âmme-i külliyyeye mün‘akis olur. Meselâ (ورة א ) veyâhûd  ء א    (دائ
א) אدام כא א  אכ ا כא  -Yazı yazar olduğu sürece hiçbir parmaklarını ha] ا

reketsiz tutan sürekli ya da zorunlu olarak yazı yazan değildir.] kavlimizin aksi 
210

א )  אכ ا אدام  אب  כ א  אכ ا ء   א   -Parmaklarını kıpır] (دائ

210 Sehv ve savâb cetvelinde “el-asabi‘ ” olarak düzeltilmiştir.
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datmadığı sürece parmaklarını kıpırdatmayan hiç kimse yazı yazan değil-

dir.] olup her ne vakt evvel sâdık olsa sânî dahi sâdık olur. Ve illâ nakîzı211 

olan ( כא כא    א  ا אכ   ) [155] [Ba‘zı yazı yazanlar yazı 

yazan oldukları anda parmaklarını hereket ettirmezler.] sâdık olmak lâzım 

gelip bunu aslâ zamm ederek  א א כא   כא ودائ אכ ا  ) 
א) א دام כא א  אכ ا כא  ء  ا  [Parmaklarını kıpırdatmayan ba‘zıları 

yazı yazan olduğu anda yazı yazandır. Yazı yazan olduğu sürece hiçbir yazı 

yazanın parmakları hareketsiz değildir.] kıyâsını tertîbimizde אכ  ) 
( א ا אכ  א    ا אכ  א    Parmakları hareketsiz olan] ا

ba‘zıları parmakları hareketsiz iken parmakları hareketsiz değildir.] kavlini 

müntic olur. Bu ise muhâl olup ve menşe’-i muhâl nakîz olmasıyla kizbi ve 

ol hâlde aksin sıdkı tahakkuk eder. 

Kâle Rahimehullâh 

ا  ا  دوام ا א ة  א כ  א إ   و ا

[Her iki hâssa önerme, bazısında zâtî lâ-devâm ile kayıtlanmış küllî örfiyye-i 

âmmeye döndürülür.] 

Ve meşrûta ve örfiyye-i hâsseteynden  sâlibe-i külliyye lâ-devâm-ı zâtî 

fi′l-ba‘z ile mukayyede olan  sâlibe-i örfiyye-i âmme-i külliyyeye mün‘akis 

olur. Meselâ (ورة א ) veyâhûd دام א  א  ا אכ  כא  ا ء   א    (دائ
א) دائ א  -Zorunlu olarak veya Dâimâ: Hiçbir yazı yazan, Dâimâ de] כא

ğil yazı yazdığı sürece, parmaklarını sakin tutan değildir.] kavlinin aksin-

de ( א  ا אכ א دام  אب  כ א  אכ ا ء   א    Dâ’ima: Ba‘zda] (دائ

geçerli olacak şekilde, parmakları hareketsiz olduğu sürece hiçbir par-

makları hareketsiz olan yazı yazan değildir.] denilir. Ve her ne vakt ev-

vel sâdık olsa sânî dahi sâdık olur. ammâ işbu aksden cüz’-i evvel olan 

örfiyye-i âmmenin sıdkı zîrâ örfiyye-i âmme-i mezkûra âmmeteyne lâ-

zım olup  lâzım-i âmm ise lâzım-i hâssdır. Ve ammâ kaydı olan lâ-devâme 

fi′l-ba‘z sâdık olması zîrâ eğer sâdık olmasa nakîzı olan אכ ء    ) 
א) כא دائ א  -Parmakları hareketsiz olan hiçbir şey’ dâ’imâ, yazı ya] ا

zan değildir.] olarak (א א دائ אכ ا כא  ء  ا  ) [Hiçbir yazı yaza-

nın dâ’imâ parmakları hareketsiz değildir.]ya mün‘akis olur. Lâ-devâm-ı 

asl ise (ق א א  ا אכ  כא  -Her yazı yazan mutlak olarak par] (כ 

makları hareketsiz olandır.] olup ve mefrûzü’s-sıdk olmasıyla hulfdür. Ve 

211 Sehv ve savâb cetvelinde “nakîzı” olarak düzeltilmiştir.
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ammâ “lâ-devâm fi’l-küll”in adem-i lüzûmu zîrâ אכ כא  ا ء    ) 
א) دائ א  כא دام  א  א   Hiçbir yazı yazan, dâ’imâ değil ama yazı yazan] ا

olduğu sürece parmakları hareketsiz olan değildir.] sâdık olmasıyla berâber 

( כ א  ا دائ א  אכ א دام  אب  כ אכ  ء  ا  ) [Dâʼimî ve küllî olarak değil 

de hareketsiz olduğu sürece hiçbir hareketsiz yazı yazan olamaz.] kâzibdir. 

Çünkü (ق א אכ כא  כ כ  א  ا دائ ) [Dâ’imâ değil; küllî olarak her 

hareketsiz olan mutlak olarak yazı yazandır.] mefhûmunda olup halbuki 

arz gibi ba'zı sâkin dâ'ima kâtib değildir. Ve bunun sırrı zîrâ sâlibede bulu-

nan kayd-ı lâ-devâm mûcibe olup mûcibe ise ancak cüz’iyyeye mün‘akise 

olur. Bu cihetle  sâlibe-i külliyye-i mezkûrenin aksi אכ ء   א    (دائ
( ا א   ا אכ  دام  א  כא  א   Dâ’ima: Ba‘zda geçerli olacak] ا

şekilde, parmakları hareketsiz olduğu sürece hiçbir parmakları hareketsiz 

olan yazı yazan değildir.] olduğu tahakkuk ederek  א ا אכ  دام  א  ) 
(  [Ba‘zda geçerli olacak şekilde, parmakları hareketsiz olduğu sürece] ا

kaydının mefhûmu (ق א א כא  אכ ا  ) [Parmakları sâkin olan-

ların ba‘zıları mutlak olarak yazı yazandır.] olduğu ma‘lûm olur. 

Kâle Rahimehullâh 

ا ا  כ  ا و  כ ا א ا ا א ه  ا و

[İşte bunlar, olumsuzları döndürülen altı önermedir. Geriye kalan dokuz öner-

menin döndürmesi yoktur.] 

İşte sâlibeleri mün‘akise olan kazâyâ-yı sitte işbu zikr olunan dâ’ime-

teyn ve âmmeteyn ve hâsseteyn olup kusûr-ı kazâyâ-yı tis‘anın sevâlib-i 

külliyyesi için aks cereyân etmez. Ve işbu bâkî olanlar vaktiyyeteyn ve vü-

cûdiyyeteyn ve mümkineteyn ile mutlaka-i âmme ve vaktiyye-i mutlaka 

ve münteşire-i mutlaka ve bunlarda aks olmaması zîrâ kazâyâ-yı mezkûre-

nin ahassı vaktiyye-i mutlaka olup bundan ise aks cârî olamaz. Ve ahassı 

mün‘akis olmadığı gibi e‘amm dahi mün‘akis olmaz. ammâ vaktiyyenin 

adem-i in‘ikâsı zîrâ meselâ [156] ورة و ا א ء  ا    ) 
א) دائ  [Dâ’imâ değil fakat dolunay zamânında zorunlu olarak hiçbir Ay tu-

tulmaz.] kavlimiz sâdık iken (אم כאن ا א  İmkân-ı] ( ا   

âmm olarak, tutulan ba‘zı gezegenler Ay değildir.] gayr-ı sâdıkdır. İmkân-ı 

âmm ise e‘amm-ı cihâtdır. Ve bunun adem-i sıdkı zîrâ bi’z-zarûre her bir 

münhasif kamerdir. Ve ammâ ahass mün‘akis olmamasından e‘ammın da-

hi mün‘akis olamaması şu cihettendir, e‘amm mün‘akis olduğu gibi ahass 
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dahi mün‘akis olur. Zîrâ bu takdîrde  aks-i lâzım e‘amm ve e‘amm-ı lâzım 

ahass olarak  lâzım-i lâzım, lâzım olacağı ma‘lûmdur. 

Kâle Rahimehullâh 

ا  א ا א إ ا ا כ  א  א إ  ا כ  ئ   א ا وا
כ  כ وا א  ا

[Cüz’î olumsuz önermenin iki hâssa önerme dışında döndürmesi yoktur. Bu 

ikisinde, iki hâssaya nitelik ve nicelikte muvâfık örfiyye-i hâssaya döndürülür.] 

Ve  sâlibe-i cüz’iyye için aslâ aks olmayıp yalnız meşrûta-i hâssa ile ör-

fiyye-i hâssadan keyf ve kemde kendilere muvâfıka olan örfiyye-i hâssa-

ya mün‘akis olurlar. Hâsılı işbu hâsseteyn sâlibe ve cüz’iyye olmakda ne-

fisleri gibi olan örfiyye-i hâssaya in‘ikâs eder. Şöyle ki; meselâ (وره א ) 

veyâhûd (א دائ א  כא دام  א  א  ا אכ  כא   ا א    Zorunlu] (دائ

olarak veya dâ’imâ: Sürekli değil de yazı yazdıkları sürece ba‘zı yazı ya-

zanların parmakları hareketsiz değildir.] kavlimiz sâdık olduğu hînde 

א) دائ א  אכ ا א دام  כא  א   אכ ا א    Dâ’ima: sürekli] (دائ

değil de parmakları hareketsiz olduğu sürece parmakları hareketsiz olan 

ba‘zıları yazı yazan değildir.] dahi sâdık olur. Zîrâ zât-ı mevzû‘u mu‘ayyen 

ya‘nî meselâ Zeyd farz ettiğimizde akd-i vaz‘ hükmüyle Zeyd üzerine ahyâ-

nen kâtibdir deyü hükm etmiş olduğumuz gibi lâ-devâm kaydı hükmüyle 

de Zeyd üzere ahyânen sâkinü’l-esâbi‘dir deyü hükmetmiş oluruz. Zîrâ ka-

ziyye-i mezkûrede212 lâ-devâm (ق א א  אכ ا כא   Ba'zı yazı] ( ا

yazanların, mutlak olarak, parmakları hareketsizdir.] mefhûmundadır. Bu 

sûretde zât-ı Zeyd kâtibden ba‘z olduğu gibi sâkinü’l-esâbi‘den dahi ba‘z 

olmuş olur. Ve çünkü vakt-ı kitâbetde sâkinü’l-esâbi‘ olması mümkün ola-

mamasıyla kitâbetle sükûn-ı esâbi‘ Zeyd’de iki vasf-ı mütenâfîyeyn olur. Ve 

bu vechle hem Zeyd213 üzerine kâtib ve sâkinü’l-esâbi‘ denilmek sâdık ve 

hem de işbu vasfeyn-i mütenâfîyeyn olmasıyla ( כא א   אכ ا  ) 

[Parmaklarını hareket ettirmeyen ba‘zıları yazı yazan değildir.] kavlinin sı-

dkı mütahakkık olur. Matlûb da budur. 

212 Sehv ve savâb cetvelinde “mezkûrede” olarak düzeltilmiştir.

213 Sehv ve savâb cetvelinde “Zeyd” olarak düzeltilmiştir.
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[Kazâyânın Mün‘akis Olmalarının İsbâtı Vücûh-i Selâse ile 

Olup Evvel Hulfdür]

Kâle Rahimehullâh 

، و أن   א א  א   כ א أو  א  כ א  כ א إ  א כאس ا وا
א ا אس   כ إ ا    ا

[Önermelerin düz veya ters döndürülmesi, hulf ile sâbit olur. Bu da asıl öner-

meye münâfî olacak netîceyi verecek bir kıyâsın oluşması için döndürmenin çeli-

şiğinin asıl önermeye eklenmesidir.] 

Ve kazâyânın  aks-i müstevî veyâhûd  aks-i nakîz ile akislerine mün‘akis 

olmaları vücûh-i selâse ile sâbit olup evvel tarîk-ı hulf ile sübûtudur. Ve 

hulf asıl kaziyyeye münâfî olacak şey’i müntic bir kıyâs-ı muntazam olması 

için nakîz-ı aksin aslâ zamm edilmesidir. Ya‘nî bir kaziyye için aks olması 

i‘tibâr edilecek kaziyyenin nakîzını ahz ile asl-ı kaziyye ile birleştirilir biri 

sugrâ ve diğeri kübrâ olmak üzere meselâ şekl-i evvelden bir kıyâs nazm 

edilir. Tâ ki bu kıyâsın netîcesi mefrûzü’s-sıdk olan aslâ münâfî [157] ol-

masıyla nakîzının fesâdı tahakkuk ederek aksin sıdkı tebeyyün eder. Meselâ 

ان) אن  אن) kavlinin aksi [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ ان إ  ( ا

[Ba‘zı canlılar insândır.] olup her ne vakt evvel sâdık olsa sânî dahi sâdık 

olur. Ve illâ işbu aksin nakîzı olan (אن ان  ا ء    ) [Canlılardan 

hiçbir şey’ insân değildir.] sâdık olması lâzım gelir. Halbuki bu nakîzı asla 

zamm ederek şekl-i evvelde îcâb-ı sugrâ şart olmasıyla aslı sugrâ ve külliy-

yeti cihetiyle nakîzı kübrâ ettiğimiz sûretde müntic-i muhâl olur. Şöyle ki 

אن) ان  ء  ا ان و  אن  -Bütün insânlar canlıdır ve canlı] (כ إ

lardan hiçbir şey’ insân değildir.] denilip netîcesi (אن אن  ء  ا  ) 

[İnsândan hiçbir şey’ insân değildir.] olur. Bu ise muhâl olup insân olan 

şey’ dâ’imâ insândır. Ve şekl-i evvelin bu vechle müntic-i muhâl olması 

sûret-i kıyâsdan neş’et etmediği ma‘lûmdur ki îcâb-ı sugrâ ve külliyyet-i 

kübrâ gibi şartları mevcûd olarak sûret-i kıyâs sahîhadır. Belki menşe’iyyet 

mâdde cihetinde olup sugrâ ise mefrûzü’s-sıdk bulunan asl-ı kaziyye olma-

sıyla mûcib-i ihlâl-i kübrâ olduğu ta‘ayyün eder. Bu sûretde kübrâ vâki‘ 

olan nakîz-ı müstelzim-i muhâl olarak kâzibe olduğu tahakkuk etmesiyle 

münâkız olduğu aksin sıdkı sâbit olur. Zîrâ irtifâ‘-ı nakîzayn muhâldir. 
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[Tarîk-ı Sânî İftirâzdır]

Ve isbât-ı aksde vech-i sânî tarîk-ı iftirâzdır. Bu da zikri mürûr ettiği 

vechle zât-ı mevzû‘u şey’-i mu‘ayyen ya‘nî meselâ Zeyd farz ederek bir kerre 

vasf-ı mahmûlü haml ile akd-i hamlden (ان  ve kezâ [.Zeyd canlıdır] (ز 

unvân-ı mevzû‘u haml ile akd-i vaz‘dan (אن إ  hâsıl [.Zeyd insândır] (ز 

olmasıyla işbu kaziyyeteynden hey’et-i şekl-i sâlis üzere (ان  Zeyd] (ز 

canlıdır.] ve (אن  kıyâsının tertîb edilmesidir ki işbu [.Zeyd insândır] (ز إ

mukaddimeteynden  hadd-i evsat olan Zeyd’in ıskatıyla (אن ان إ  ( ا

[Ba‘zı canlılar insândır.] matlûbunu intâc eder. 

[Tarîk-ı Sâlis Aksdır]

Ve isbâtda vech-i sâlis tarîk-ı aks olup bu da asla münâkız olan şey’in 

husûlü için aksin nakîzını aks etmekden ibâretdir. Şöyle ki; meselâ

ان) אن  אن) kaziyyesinin aksi [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ ان إ  ( ا

[Ba‘zı canlılar insândır.] olarak işbu aks sâdıkdır. Ve illâ bu aksin nakîzı 

olan (אن ان  ء  ا  ) [Canlılardan bir şey’ insân değildir.] kavlinin 

sıdkı lâzım gelip bu dahi (ان אن  ا ء    ) [İnsândan hiçbir şey’ 

canlı değildir.] kavline mün‘akis olur. Bu ise mefrûzü’s-sıdk olan (אن  כ إ
ان ) [Bütün insânlar canlıdır.] aslına münâkız olarak hulfdür, denilir. Ve 

bu vechle  aks-i nakîz bâtıl olduğu gibi nakîzın butlânı dahi tahakkuk ede-

rek asl için aks olan (אن ان إ  kavlimizin [.Ba‘zı canlılar insândır] ( ا

sıdkı sâbit olur. 

Ve işbu vücûh-i selâseden hulf mûcibât ve sevâlib-i basîta ve mürekke-

benin cümlesinde cârî ve lüzûm-i devr gibi mahzûrdan sâlim ve ârî olarak 

cemî‘isinde hulf ile beyân-ı in‘ikâs mümkün olmasıyla musannif bu makâm-

da tarîk-ı hulfü ihtiyâr etmiştir. Ve tarîk-ı aks ile [158] in‘ikâs mûcibâtı 

in‘ikâs-ı mûcibâtı beyân in‘ikâs-ı sevâlibi mu‘arrifine ve in‘ikâs-ı sevâlibi 

beyân ma‘rifet-i in‘ikâs-ı mûcibâta mütevakkıf olmasından dolayı îhâm-ı 

devirden gayr-ı ârî olduğu gibi tarîk-ı iftirâz dahi mürekkebatda cârî olma-

masıyla kâsırdır. 

Kâle Rahimehullâh 

اد  א   ا א  א  כ ٢١٤ أ   א  א أو إ  א رأ כא م ا و
[Önermelerin hiç döndürülmemesi ve önermelerin, döndürmelerin en husûsî-

sine döndürülmesi bazı maddelerde geri kalması ile sâbit olur.] 

214 Sehv ve savâb cetvelinde “ev ilâ mâ hüve” olarak düzeltilmiştir.
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Ve kazâyânın re’sen adem-i in‘ikâsı veyâhûd ukûsu olan kazâyânın ahas-

sına mün‘akise olmaması ba‘zı mevâdda tahallüf etmesiyle sâbit olur. Şöyle 

ki; kavm beyân-ı ukûsda hiçbir mâddede tahallüf etmeyecek sûretde kül-

liyyeti iltizâm etmiş olduklarından ba‘z-ı mevâdda asla lüzûmdan tahallüf 

edenleri ukûsdan add ve i‘tibâr etmemişlerdir. İmdi bu bâbda iki şey’e ih-

tiyâc görünüyor ki evvel aks vâki‘ olacak kaziyyenin asla lüzûmunun hiç-

bir mâddede tahallüf etmemesi ve sânî aks olacak kaziyyenin asla lâzım 

gelecek ukûsden ahass olmasıdır. Binaenaleyh bir kaziyyenin bir kaziyyeye 

mün‘akis olamayacağını isbât etmek beyân-ı tahallüf ile olur. 

Kâle Rahimehullâh 

א  َ َّ א: ُכ כ   ون ا ق ا  א  כ  ا أ   : ن 
כ  ق  ا  א   أ ن   כ א     َ ُ ُ َ أَ  َ َّ َ َ אِن  َ ِ َّ ا  َ َّ َ َ

 . כ م ا כ ا אع  ذ אع ا ا و כ ا  ا כ ذ ئ  ا

[Eğer dersen ki; muttasıl olumlu önermenin de döndürülmesi olmaz. Çünkü 

şu örnekte asıl önerme doğru olup döndürme yanlış oluyor; “her ne zaman iki 

çelişik var olduğunda ikisinden biri var olur.” Evet birinin diğeriyle birlikte var 

olmasının takdîri üzerine cüz’î döndürmesi doğru olur. Fakat bu takdîr, bu müm-

kün mukaddem ile bir araya gelmeleri imkânsız olan durumlardandır.] 

Eğer denilirse ki mâ dâme adem-i in‘ıkâs-ı kazâyâ ba‘zı mevâzi‘de ta-

hallüf ile sâbitdir, bu takdîrde  mûcibe-i muttasıla için de aks mevcûd ol-

maması lâzım gelir. Zîrâ أ אن   ا א  )   Her ne zaman] ( כ

ki iki çelişik tahakkuk ederse ikisinden birisi tahakkuk eder.] kavlimizde 

asıl sâdık olup lâkin aks olan (אن ا ا   أ  إذا   ن  כ  ) 

[Ba‘zen olur: Her ne zaman ki iki çelişikten biri tahakkuk eder o vakit 

iki çelişik de tahakkuk eder.] sâdık olmaz. Bu da zâhirdir. Vâkı‘â eha-

dühümânın tahakkuku âharıyla berâber olmak takdîri üzere olup da 

א) א  א  ا   Eğer onlardan biri diğeri ile var olursa her] (  أ

ikisi de berâber tahakkuk eder.] denilmek murâd edilse  aks-i cüz’î ve belki 

küllînin sıdkı müsellemdir. Lâkin bu takdîr işbu mukaddem-i mümkün ile 

mümkinetü’l-ictimâ‘ olan evzâ‘dan olmayıp belki evzâ‘-ı mümteni‘atü’l-ic-

timâ‘dandır.  Mukaddem-i mümkün ile murâd ehâdühümânın tahakkkuku 

ve takdîrden murâd ma‘a’l-âhar farz-ı tahakkukudur. 
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כ  א  כאن ذ ع כ ا   ا أو   ا א ا  א כאن   :
 ، כ ا م  ا אع   ا ا  אع  و ا אل    ا م  ا اء215  أ ا  

כאل   إ
[Derim ki; ne zaman ki asıl önermenin tâlîsi, öğrendiğin gibi “diğeri ile bir-

likte” veya “mecmû‘u zımnında” kaydıyla mukayyed olursa; bu takdîr, muhâl 

mukaddemlerin parçalarından olur. Mümkün mukaddem ile bir araya gelmeleri 

imkânsız olan durumlardan olmaz. O halde bunda bir zorluk yoktur.] 

Cevâbında derîz ki; “ma‘al-âhar” kaydının tâlî-i asl olan mukaddem-i 

aksden vaz‘-ı hâric olduğunu teslîm etmeyiz. Zîrâ ekser muttasılalar da 

tâlîler mukayyede olup meselâ (א ا א כאن  א כאن ز   Her ne zaman ki] (כ

Zeyd at ise o zamân canlıdır.] kaziyyesinde tâlîsi ( א   ا ا  (כאن 
[Zeyd, at olmaklık (kategorisi) altında canlıdır.] takdîrinde olarak “fî-zım-

ni’l-feresiyyet” kaydıyla mukayyed idüğü mübeyyendir. İmdi ne zamân ki 

bu kaziyyede dahi aslın tâlîsi olan “tahakkaka ehadühümâ” kavlî “ma‘a’l-â-

har” veyâhûd “fî-zımni’l-mecmû‘ı” kaydıyla mukayyed olup [159] ve asl-

dan işbu tâlî bi-tamâmihî aksde mukaddem olduysa kayd-ı mezkûrun ifâ-

de eylediği tahakkuk-ı ma‘a’l-âhar takdîri eczâ’ʼ-ı mukaddem-i muhâlden 

olup yoksa mukâddem-i mümkün ile mümteni‘atü’l-ictimâ‘ olan evzâ‘-ı 

hâriciyyeden değildir. Bu sûretde işkâl mündefi‘ olur. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle ( כ ا  [.Bu takdir … olur] (כאن ذا

kavlinde olan “takdir” ma‘a’l-âhar kaydından müstefâd olup bu da ehad-i 

nakîzaynın tahakkuku nakîz-ı âharın tahakkukuyla birlikte olmasıdır. Bu 

sûretde aks (א ا  א    أ إذا   ن  כ  ) [Ba‘zen olur: Bu 

iki çelişikten biri diğerinin tahakkukuyla birlikte tahakkuk ederse ikisi 

de tahakkuk eder.] mefhûmunda olmasıyla takdîr-i mezkûr mukaddem-i 

muhâlin cüz’ü olur. Ve bu beyân ile ba‘zıların takdîr-i mezkur mukad-

dem-i muhâlin aynı olup mukaddem-i muhâlin eczâ’sından değildir, deyü 

irâdlarından âzâde olur. 

Kâle Rahimehullâh 

כ ا  א   ا ز כ   א כאن أو  כ  א כאن  ا ة  אئ
כ ا  כ ا   א   א، و א أ כ ا  א ا א ه ا   

215 Sehv ve savâb cetvelinde “min eczâ’i” olarak düzeltilmiştir.
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[Faide: Düz döndürme veya ters döndürme olsun mutlak olarak döndürme, 

ne zaman ki aslî önermenin lâzımı olursa, bu önermeler arasından daha genel ola-

nı döndürüldüğünde aynı şekilde daha özel olan da döndürülür. Daha özel olan 

döndürülmediğinde ise daha genel olan döndürülmez.] 

İşbu unvân-ı fâ’ide ile musaddere olan mühimme şundan ibâretdir ki 

mutlakan aks ister  aks-i müstevî olsun ve ister  aks-i nakîz ne zamân ki asl 

için lâzım olduysa asl-ı aks için melzûm olarak bu cihetle her ne vakt işbu 

kazâyâ beyninde e‘amm olan mün‘akis olsa ahass olan dahi mün‘akis olur. 

Zîrâ e‘amm her ne kadar ba‘z-ı mevâdda ahassdan münfek olsa da diğer 

ba‘z-ı mevâdda ahass ile tahakkuk etmesiyle eğer in‘ikâs-ı e‘amma, in‘ikâs-ı 

ahass lâzım gelmese e‘ammın in‘ikâsı küllî-i muttarid ile mün‘akis olma-

masını mûcib olur. Halbuki aksin cemî‘-i mevâdda külliyyet ve adem-i 

tahallüfü meşrûtdur. Ve her ne vakt ahass mün‘akis olmasa216 e‘amm dahi 

mün‘akis olmaz. Zîrâ e‘ammın in‘ikâsı ahassın in‘ikâsını müstelzimdir. Şu 

cihetle  aks-i lâzım e‘amm ve e‘amm-ı lâzım ahass olup  lâzım-i lâzım ise 

lâzım olmasıyla işbu mukaddime-i ecnebiyye vesâtatıyla  aks-i lâzım ahass 

olur. El-hâsıl in‘ikâs ve adem-i in‘ikâsı isbâtta bu dahi bir tarîk-ı sehl olarak 

in‘ikâs-ı eʼamm ile kaziyyenin in‘ikâsı ve adem-i in‘ikâsı ahass ile adem-i 

in‘ikâsı üzere istidlâl olunur. 

[AKS-İ NAKÎZ]

(TERS DÖNDÜRME)

Kâle Rahimehullâh 

، و  א  כ م   כ אء   ا כ ا   ا   
כ  ق وا אء ا א    כ م   כ ا

[Fasl: Ters Döndürme, kudemâya göre ters döndürme; doğruluk ve niteliğin 

bâki kalmasıyla berâber mahkûmün-bihin çelişiğini mahkûmün-aleyh, mahkû-

mün-aleyhin çelişiğini mahkûmün-bih kılmaktır.] 

Fusûl-ı tis‘adan işbu fasl-ı tâsi‘  aks-i nakîz bahsindedir. Kudemâ-yı ehl-i 

fen indinde  aks-i nakîz asldan mahkûmün-bihin nakîzını mahkûmün-a-

leyh ve mahkûmün-aleyhin nakîzını mahkûmün-bih kılmakdır. Ve bekâ-i 

sıdk ve keyf ile meşrûtdur. Ya‘nî asl-ı kaziyye sâdık olduğu gibi bunun 

dahi sıdkı ve asl mûcibe ise aks-i nakîzı dahi mûcibe [160] ve sâlibe ise 

216 Sehv ve savâb cetvelinde “olmasa” olarak düzeltilmiştir.
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sâlibe olması muktezîdir. İşte bu vechle bekâ-i sıdk ve keyf ile berâber aslda 

mahkûmün-bihin nakîzını mahkûmün-aleyh ve mahkûmün-aleyhin nâ-

kizını mahkûmün-bih kılmak tarîkıyla hâsıl olan kaziyyeye kudemâ  aks-i 

nakîz ıtlâk etmişlerdir. Nitekim aks-i müstevîde mürûr eden sarâhat bu 

beyânı dahi kâfildir.217

Kâle Rahimehullâh 

ي  ا כ  ا ا   ا כ  א  אت  وا אت  ا אت   ا כ  و
כ א و

[Şartlı ve yüklemli olumlu önermelerin ters döndürmedeki hükmü, olumsuz-

ların düz döndürmedeki hükmüdür. Bunun tam tersi de doğrudur.] 

Ve aks-i nakîzın hamliyyât ve şartıyyâttan kazâyâ-yı mûcibenin hükmü 

gerek külliyye ve gerek cüz’iyye-i aks-i müstevîde olan sâlibelerin hükmü-

dür. Ve aksi dahi böyle olup aks-i nakîzda hükm sevâlib-i aks-i müstevîde 

olan hükm-i mûcibatdır. 

Kâle Rahimehullâh 

 َ  ُّ א: ُכ כ إ  اٌن  َ َ َ אٍن  َ ْ ُّ ِإ כ: ُכ א،  כ إ  כ  א ا
אٌن َ ْ َ ِإ  َ ُ اٍن  َ َ َ

[Küllî olumlu önerme yine kendisine döndürülür. “Bütün insanlar canlıdır” 

sözü, “bütün canlı olmayanlar insan olmayanlardır” önermesine döndürülür.] 

İmdi mûcibe-i218 külliyye  aks-i nakîz ile nefsi gibi mûcibe-i külliy-

yeye mün‘akis olur. Nitekim aks-i müstevîde sâlibe-i külliyyenin nef-

si gibi sâlibe-i külliyyeye in‘ikâsı beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm olmuştur. 

Meselâ (ان אن  إ  kavli  aks-i nakîz ile [.Bütün insânlar canlıdır] (כ 

אن) إ ان  -mûci [.Bütün canlı olmayanlar insân olmayanlardır] (כ 

be-i219 ma‘dûletü’t-tarafeynine mün‘akis olur. Şu vechle ki; aslda mevzû‘ 

olan insânın nakîzı olan lâ-insânı mahmûl ve aslda mahmûl olan hayevâ-

nın nakîzı olan lâ-hayevânı mevzû‘ ederek işbu  aks-i nakîz hâsıl olur. Ve 

işbu aks-i nakîzın bekâ-i sıdkıyla in‘ikâsını isbâtda deriz ki eğer işbu aks 

sâdık olmasa lâzım-i nâkîzı olan (אن إ ان  א    ) [Canlı olma-

yan ba‘zıları insândır.] sâdık olması lâzım gelip bu ise  aks-i müstevî ile 

217 Sehv ve savâb cetvelinde “kâfildir” olarak düzeltilmiştir.

218 Sehv ve savâb cetvelinde “mûcibe-i” olarak düzeltilmiştir.

219 Sehv ve savâb cetvelinde “mûcibe-i” olarak düzeltilmiştir.
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ان) אن   ا  ) [Ba‘zı insânlar canlı değildir.] kavline mün‘akis 

olur. Halbuki (ان אن   aslı mefrûzü’s-sıdk [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

olarak hulfdür. Veyâhûd nakîzı asla zamm ederek אن ان إ א    ) 
ان) אن   [.Canlı olmayan ba‘zıları insandır ve tüm insanlar canlıdır] وכ إ

mukaddimeteynini tertîb ettiğimiz sûretde (ان ان  א    ) [Canlı 

olmayan ba‘zıları canlıdır.] netîce-i fâsidesini intâc eder. 

Kâle Rahimehullâh 

ئ א  א إ   כ  א  ئ إ  ا כ  ا و 
[Cüzʼî olumlu önerme, sadece iki hâssa önermede döndürülür. Bu iki önerme 

de cüz’î örfiyye-i âmmeye döndürülür.] 

Ve aks-i müstevîde sâlibe-i cüz’iyyeden hâsseteynin gayrısı mün‘akis ol-

madığı gibi aks-i nakîzda dahi  mûcibe-i cüz’iyye için aks olmayıp yalnız 

hâsseteynde cârî olarak hâsseteynden  mûcibe-i cüz’iyye örfiyye-i âmme-i 

cüz’iyyeye mün‘akise olur. Mesalâ (אن ان  إ  Ba‘zı canlılar insân] ( ا

değildir.] sâdık ve aks olmak lâzım gelen (ان אن   -Ba‘zı insân] ( ا

lar canlı değildir.] kâzibdir. 

Kâle Rahimehullâh 

ر  כ ئ  ا ا א  כ إ  ئ  א כ כא أو  وا
[İster cüz’î ister küllî olsun olumsuz önerme, aktarılan ayrıntılı açıklamaya 

göre, cüz’î olumsuza döndürülür.] 

Ve aks-i müsetevîde mutlakan mûcibe, mûcibe-i cüz’iyyeye mün‘a-

kis olduğu gibi aks-i [161] nakîzda dahi mutlakan sâlibe gerek külliy-

ye ve gerek cüz’iyye olsun sâlibe-i cüz’iyyeye mün‘akise olur. Meselâ 

אن) ا ء    ) [Hiçbir insan (taş değildir).] veyâhûd אن ا   ) 
(  [Ba‘zı insânlar taş değildir.] kavlimizin aks-i nakîzı   ) 
אن) ]إ ب[   [Taş olmayan ba‘zıları insan (olmayan) değildir.] sâlibe-i 

cüz’iyyesidir. Ve illâ işbu sâlibe-i cüz’iyyenin nakîzı olan   א  (כ 
220

אن )     [Taş olmayan bütün şeyler insân olmayandır.]  mûcibe-i kül-

liyye-i ma‘dûletü’t-tarafeyni sâdık olarak bu dahi  aks-i nakîz ile אن إ  (כ 
(  [Bütün insânlar taştır.] kavline mün‘akis olur. Halbuki asl olan ) 
אن) ا ء    [İnsânlardan hiçbir şey’ (taş değildir).] veyâhûd  ) 
( אن   .mefrûzü’s-sıdk olarak hulfdür [.Ba‘zı insânlar taş değildir] ا

220 Sehv ve savâb cetvelinde “küllü mâ leyse bi-hacerin leyse bi-insân” olarak düzeltilmiştir.
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Hâsılı aks-i müstevîde mûcibenin ahkâmı aks-i nakîzda sâlibenin ah-

kâmı olup aksi dahi böyle olmasıyla her bir müveccehenin suver-i in‘ikâs 

ve ‘adem-i in‘ikâsında sebk eden tafsîlâta tevfîk-i icra’ât olunması iktizâ 

edeceğinden serd-i îzâhât-ı zâ’ideye hâcib(hâcet) görünmez. 

[İnde‘l-Müte’ahhirîn Aks-i Nakîz Asldan Mahkûmün-Bihin 
Nakîzını Mahkûmün-Aleyh ve Mahkûmün-Aleyhin Aynını 
Mahkûmün-Bih Kılmak İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 
א  כ م   כ א  و ا כ م   כ و ا    ا
 َ ِ َء  ْ َ  َ َכ  اٌن  َ َ َ אٍن  َ ْ ُّ ِإ כ: ُכ כ  ن  כ   ، כ ق دون ا אء ا   

אٍن َ ْ ِ ِ اِن  َ َ َ َّ ا
[Müteʼahhirîne göre ters döndürme; nitelik olmadan sadece doğruluğun bâki 

kalmasıyla berâber mahkûmün-bihin çelişiğini mahkûmün-aleyh, mahkûmün-a-

leyhin kendisini mahkûmün-bih kılmaktır. Öyle ki “bütün insanlar canlıdır” sö-

zünün ters döndürmesi, “hiçbir canlı olmayan insan değildir” sözüdür.] 

Ve inde’l-müte’ahhirîn  aks-i nakîz asldan mahkûmün-bihin nakîzını 

mahkümün aleyh ve mahkümün aleyhin aynını mahkûmün-bih kılmak-

tır. Ve sıdkın bekâsı ve keyfin adem-i bekâsıyla meşruttur. Hattâ ki bu ca‘l 

sebebiyle (ان אن   kaziyesinin aks-i nakîzı [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

אن) ان  ء  ا  ) [Canlı olmayanlardan hiçbir şey’ insân değildir.] 

olur. Hâsılı asldan hayevânı ahz ederek nakîzı olan lâ-hayevânı cüz’-i evvel 

ve insânı ahz ederek aynını cüz’-i sânî kıldığımız hînde kaziyye-i mezkûre 

husûle gelerek re’y-i müte’ahhirîn üzere aks-i nakîzı bu kaziyye olur. Ve asl 

ile işbu aksden her ikisi sâdık olup ve asl-ı mûcibe ve  aks-i sâlibe olarak 

keyfde muhâlif olduğu ma‘lûm olur. 

Kâle Rahimehullâh 

 ، כ ا ون  כ  ي،  ا כ  ا ا   ا כ  א  أ א  אت  ا כ  و
ي  כ ا א כ إ  א ا כ إ  אت  א

[Şartlı ve yüklemli olumlu önermelerin ters döndürmedeki hükmü, olumsuz-

ların düz döndürmedeki hükmüdür. Fakat bunun tam tersi doğru değildir. Olum-

lu önermeler, önermelerin düz döndürmede döndürüldüğü şeye döndürülür.] 

Ve kazâyâ-yı mûcibenin hükmü işbu re’y-i müte’ahhirîn üzere olan 

aks-i nakîzda dahi yine aks-i müstevîde olan sâlibelerin hükmüdür. Ya‘nî 
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bu cihetten mezheb-i kudemâ üzere olan aks-i nakîzdan farkı yoktur. Lâkin 

aksi böyle olmayıp işbu re’y-i müte’ahhirîn üzere olan aks-i nakîzın hükm-i 

sevâlibi aks-i müstevîde olan hükm-i mûcibat değildir. Zîrâ cihetleri muh-

telifedir. İmdi ale’l-ıstılâheyn mûcibe-i külliyyeler sevâlibin  aks-i müstevî 

ile mün‘akise oldukları kazâyâya mün‘akise olarak dâ’imeteyn külliyeye ve 

âmmeteyn örfiyye-i âmmeye ve hâsseteyn örfiyye-i dâ’ime fi’l-ba‘za mün‘a-

kise olarak gayrılarında [162] in‘ikâs cereyân etmez. Ve mûcibe-i cüz’iyye-

den yalnız hâsseteyn örfiyye-i âmmeye mün‘akise olur. 

Kâle Rahimehullâh 

א إ    ؛  ا ئ כ إ   ئ  כ כא أو  ا  א ا وأ
א  כ إ  כ  ، وا ا ا א د إ   ، و ا وا دائ

אت  אت وا ا  ا כ  ، و  כ

[Küllî veya cüz’î olumsuz önermeler, cüz’î olumluya döndürülür. İki hâssa 

önerme hîniyye-i lâ-dâʼimeye döndürülür. İki vaktiyye ve iki vücûdiyye önerme 

mutlaka-ı âmmeye döndürülür. Küllî olumlu şartlı önerme, küllî olumsuza dön-

dürülür. Yüklemli ve şartlı önermelerden geriye kalanlarında döndürme yoktur.] 

Ve ammâ sâlibeler gerek külliyye ve gerek cüz’iyye olsun  aks-i nakîz 

ile mûcibe-i cüz’iyyeye mün‘akise olarak hâsseteynden sâlibelerin ak-

si hîniyye-i mutlaka-i lâ-dâ’ime-i cüz’iyye ve vaktiyyeteyn ve vücûdiy-

yeteynden mutlaka-i âmme-i cüz’iyyedir. Ve bu zikr olunan ahkâm, 

ahkâm-ı hamliyyât olup  şartıyye-i muttasıla-i lüzûmiyyeden  mûcibe-i 

külliyye sâlibe-i külliyeye mün‘akisedir. İmdi כאن א  ا  כא  א   (כ
دا) אر   [.Her ne zaman ki Güneş doğmuşsa gündüz mevcûddur] ا

 mûcibe-i külliyye-i şartıyyesinin aks-i nakîzında mezheb-i kudemâ üzere 

( א ا  כ  دا   אر  ا ن  כ א    Ne zamân gündüz mevcûd] (כ

değilse o zamân Güneş doğmamıştır.] ve mezheb-i müte’ahhirîn üzere 

( א دا כא ا  אر  כ ا -Kesin olarak gündüz mev] ( أ إذا  

cûd değil ise Güneş doğmuş olmaz.] dersin. 

Muttasıla-i ittifâkıyye ile munfasılât mezheb-i mütekaddimîn üzere 

 aks-i nakîz ile aslâ mün‘akise olmayıp mezheb-i müte’ahhirîn üzere yal-

nız  mûcibe-i muttasıla-i ittifâkıyye mün‘akise olur. Ve ale’l-ıstılâheyn aks-i 

nakîzda ukûs üzere istidlâl dahi aks-i müstevîde olduğu gibi hulf ve aks ve 

iftirâz turuk-ı selâsesi ile olur. 
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Ve zikr olunan kazâyâdan bâkî gerek hamliyyât ve gerek şartıyyât için 

aks yoktur. Ve hafî olmasın ki ulûmda müsta‘mel olan  aks-i nakîz tarik-i 

kudemâ üzere olup mezheb-i müte’ahhirîn üzere değildir. Hatta müte’ah-

hirûn kudemâya muhâlifetleriyle berâber ulûmda isti‘mâl ettikleri yine an-

cak  aks-i nakîz-ı kudemâdır. Zîrâ ulûmda bahs ahvâl-i mevcûdâttan olup 

ve aks-i kudemâ külliyyât-ı sâdıkada sâbitdir. Ve müte’ahhirûnun sebeb-i 

muhâlifetleri külliyât-ı faraziyyede ‘adem-i sübûtundan neş’et edip bu ise 

ulûmda i‘tibârdan ma‘zûldür. 
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[BÂB-I RÂBİ‘: SUVER-İ EDİLLE VE HÜCEC]

(DELİLLER VE KANITLARIN SURETLERİ)

Kâle Rahimehullâh 

د وا رة ا ا   אب ا ا
[Dördüncü Konu: Delîl ve Hüccetlerin Sûreti] 

Tafsîlât-ı sâbıkadan ma‘lûm olduğu vechle mantıkıyyûnun nazarı 

tasdîke mûsıl olan şeyde olup bu da ya mûsılın mevkuf-ı aleyhinde olup 

bunların serd-i beyânıyla fâriğ olmuştur. Veyâhûd nefs-i mûsılda olup bu 

da maksûd-i bi’z-zât olan işbu bâb-ı hüccettir. Ve mûsıl-ı tasdîk-i şey’e delîl 

ve hüccet denilir. Zîrâ lügatda delîl “mürşid” ma‘nâsına olup ve mûsıl-ı tas-

dîk olan şeyde matlûba irşâd mevcûddur. Ve işbu mûsıla temessükde hasm 

üzerine galebe olması cihetinden ma‘nâ-yı lügavîʼ-i hücceti dahi hâ’izdir. 

Ve ihticâc ya küllî ile cüz’î veya küllî üzerine olup bu iki sûrete kıyâs deni-

lir. Veyûhûd cüz’î ile cüz’î üzere olup temsîl ta‘bîr olunur. Veyâhûd cüz’î ile 

küllî üzerine olup istikra’ [163] denilir. Ve istihsâl-i metâlib-i tasdîkiyye-

de umde kıyâsdır. Binaenaleyh musannif221 ibtidâ’en aksâm-ı mûsıla şâmil 

olan delîli ta‘rîf ve aksamını beyâna şurû‘ ederek buyurur ki; 

[Delîlin Ta‘rîfi]

ى و  כ  ا  ا  أ ا  א ل     ا 
ا  א אء  د  ا

[Delîl; iddiada olsa bile zâhiren kendilerini tasdîk etmekten dolayı başka bir 

önermenin tasdîk edilmesinin elde edildiği iki veya daha fazla önermeden oluşan 

sözdür.] 

Istılâhda “delîl” bir kavle ıtlâk olunur ki iki ve daha ziyâde kaziyyeden 

mürekkeb olarak bu kavli tasdîkden kaziyye-i uhrânın tasdîki iktisâb ve 

istihsâl olunur. Ve bu da zâhiren iddi‘âda olmakdan e‘ammdır. “Min ka-

ziyyeteyn” kavli hamliyyât ve şartıyyâta mütenâvil olup  aks-i müstevî ve 

aks-i nakîzını müstelzime olan kaziyye-i vâhideden ihtirazdır ki delîl ıtlâk 

olunmaz. Ve “kaziyyeteyn” kaydı kıyâs-ı basîte ve “fesâ‘iden” kaydı kıyâs-ı 

mürekkebe kasd-ı şümûle mebnîdir. Ve “velev fi’l-iddi‘â” kaydı musannifin 

Hâşiye’de beyânı vechle mâddeten veyâhûd sûreten fâside olup da fesâ-

221 Sehv ve savâb cetvelinde “musannif” olarak düzeltilmiştir.
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dı ma‘lûm olmayan edilleyi ta‘rîfde idhâl içindir. Kezâlik “zâhiren” kaydı 

fesâdı müstedillin ma‘lûmu ise de hasmın tağlîtını kasd eylediği mügâlata-

nın ve belki kıyâs-ı şi‘rînin ta‘rîfden adem-i hurûcu maksadına mebnîdir. 

Şöyle ki; müstedillin zâhiren iddi‘âsı husûl-ı tasdîki müfîd olduğu gibi şâ‘ir 

dahi mugâlata gibi zâhir halde îrâd eylediği şey’ ile tasdîk-i matlûbun tah-

sîlini müdde‘îdir. Zîrâ murâd-ı şâ‘ir her ne kadar tahyîlden ibâret ise de 

zâhir-i kelâma nazaran mûsıl-ı matlûb olacak tarîka ifrâğ etmesi husûl-i 

tasdîkî iddi‘âsını işrâb eder. Meselâ mahbûbunu kamerdir deyü iddi‘â ede-

rek da‘vâsını isbâtda tahyîl eylediği ( ن  وכ   ) [Fülân güzel-

dir ve bütün güzeller Aydır.] kıyâs-ı şi‘rîsi zâhirde bu mukaddimeteynden 

müdde‘âsı olan fülân kamerdir kaziyyesinin tahassül-i tasdîkini mu‘takid 

olduğunu ifhâm eder. Lâkin hakk olan kıyâs-ı şi‘rî hakîkaten delîl olma-

yıp belki mecâzen delîl olmasıyla ta‘rîfden hurûcunda be’s olmayıp belki 

hurûcu vâcibdir.

، أو   ا  أ أو  ات أو  א כ ا  ام כ  اء כאن  ا
א  א، כ אرات، أو  א  ا ، أو ا כ ا א  ا ، כ اء اכ  ا ، و כ

 ا 

[Bu sözün, bu önermeyi intâc etmesi ister bi’z-zât veya yabancı veya garip aracı 

bir mukaddimeyle küllî istilzâm ile olsun veya istilzâmsız olsun fark etmez. Bu 

sözden, burhânlarda olduğu gibi yakîn elde edilsin, emârelerde olduğu gibi zan 

elde edilsin veya safsatada olduğu gibi yakîn ve zannın dışında başka bir şey elde 

edilsin fark etmez.] 

Müfâd-ı ta‘rîfden müstebân olduğu vechle delîliyyetin menâtı delîl 

olacak kavl-i mü’ellifin tasdîk ve tahakkukuna ilmi kaziyye-i uhrânın ta-

hakkukunu ilme zerî‘a kılmakdır. İster kavl-i mezkûrun fî-nefsihî tahak-

kuku bi’z-zât kaziyye-i uhrânın tahakkukunu istilzâm-ı küllî ile müstel-

zim olsun. Nitekim bir şey’in hâl-i küllîsiyle o şey’in hâli üzere istidlâl 

bu kabîldendir. Veyâhûd bi’z-zât müstelzim olmayıp belki mukaddime-i 

ecnebiyye veyâhûd mukaddime-i garîbe vâsıtasıyla müstelzim olsun. Ev-

vel müte‘allik-i küllîsinin ve sânî hâl-i küllîsini müstelzim olan nakîzının 

hâliyle bir şey’in hâli üzere istidlâl gibidir. Veyâhûd külliyyen müstelzim 

olmasın. Nitekim bir şey’in hâl-i cüz’îsiyle veyâhûd hâl-i misliyle o şey’in 

hâli üzere istidlâl bu vechledir ve ister kavl-i mü’ellif-i mezkûrdan berâhin-

de olduğu gibi yakîn [164] iktisâb olunsun veyâhûd emârâtda olduğu gibi 

zan veyâhûd safsatada olduğu gibi yakîn ve zannın gayrısı iktisâb edilsin. 
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Bunların cümlesi delîlden ma‘dûd olarak sırasıyla îrâd olunacağı cihetle 

serd-i îzâhâta hâcet yoktur. 

[Delîl ile İktisâb Olunan Kaziyyeye Matlûb ve Müdde‘â ve 

Netîce Tesmiye Olunduğu]

Kâle Rahimehullâh 

א و و   כ   כ ا ا و
[Bu elde edilen önermeye; matlûb, müddeʼâ ve netîce isimleri verilir.] 

Ve kavl-i mürekkebden müktesibe olan kaziyye-i222 uhrâya matlûb-ı 

bi’d-delîl olması haysiyyetden matlûb ve delîl ile iddi‘â olunduğu haysiy-

yetden müdde‘â ve delîle teferru‘ edip delîlden tahsîl kılındığı cihetden 

delîl için netîce tesmiye olunur. Hâsılı makâmına göre bu isimler ile tes-

miye ve îrâd olunur. ( ز ا א  א ا أ  ا   -Ba‘zen netî] (و  

ce, delîl için lâzım gelen önermelerin en husûsî olanı için kullanılır.] Ve 

ba‘zen netîce delîl için lâzım gelen kazâyânın ahassı üzerine ıtlâk olunur. 

Musannif Hâşiye’de bu vechle netîcenin ahass-ı kazâyâ-yı lâzımeye ıtlâkını 

beyânda demişdir ki “nitekim bâb-ı mühtelitâtda bu ma‘nâya ıtlâk oluna-

rak netîce sugrâya veyâhûd kübrâya tâbi’adır” derler. Ve kavm ıtlâk-ı aksde 

yalnız ahass-ı kazâyâ-yı lâzımeyi i‘tibâr ile e‘ammlarını aks add etmedikleri 

halde ıtlâk-ı netîcede delîle lâzım gelen kazâyânın ale’l-ıtlâk ahassını i‘tibâr 

ile buna kasr etmemeleri ba‘zen ahassı müstelzim olan delîlden e‘amm-ı 

istintâc olunduğuna mebnîdir. Lâkin aks böyle değildir. 

[Delîlin Sıhhati Sıdkına Mütevakkıf Olan Kaziyyeye İster 

Delîlden Cüz’ Olsun ve İster Hâric Olsun Mukaddime-i Delîl 

Denilip Fakat Ba‘zen Mukaddime-i  Sugrâ ve  Kübrâ gibi Eczâ’-i 

Delîl Olanlara Tahsîs Kılındığı]

Kâle Rahimehullâh 

ى  ، כא ءا  اء כא   ، א    وا ا    
ى  אب  ا  כ  وכא  ، وا ا  כא   ، אر  أو  ى،  כ وا

א  اه، و ول وכ כ כ ا ا
[Delîlin doğruluğu kendisine bağlı olan önermeye, delilin mukaddimesi ismi 

verilir. Suğra ve kübrâ gibi delilin bir parçası olsun veya yabancı ve garip öner-

222 Sehv ve savâb cetvelinde “kaziyye-i” olarak düzeltilmiştir.
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meler, birinci şekilde sugrânın olumlu, kübrânın küllî olması gibi zımnî hükm ve 

benzerleri gibi delilin dışında bir şey olsun fark etmez.] 

Ve sıhhat-ı delîl sıdkı üzere tevakkuf eden kaziyyeye mukaddime-i delîl 

tesmiye olunur. Hâsılı hangi kaziyye ki kâzibe olması sıhhat-ı delîlin ih-

lâlini mûcib olarak sıhhat-ı delîl onun sıdkına tevakkuf ede, işbu kaziyye 

mukaddem-i delîl olup bu da sugrâ ve kübrâ gibi delîlden cüz’ olmakdan 

ve mukaddime-i ecnebiyye ve garbiyye ve şekl-i evvelin îcâb-ı sugrâ ve kül-

liyyet-i kübrâsı ile hükm-i zımnî emsâli delîlden hâric olmakdan e‘amm 

olarak mukaddime-i delîl ıtlâkında müsâvîlerdir. İşte bu ma‘nâ mukaddi-

me için ma‘nâ-yı e‘ammdır. 

اء) ا א  א א ا   Ba‘zen mukaddime, delîlin parçaları] (و  

olan önermelere mahsûs olur.] Ve ba‘zen mukaddime sugrâ ve kübrâ gibi 

eczâ’-i delîl olan kazâyâya muhtassa olur.

 ( א  إ אر  أو  א  ر א  ي   ,Ba‘zen ba‘zı mukaddimeler] (و 

çok açık oldukları için zikr edilmez veya onlara bir lafz ile işaret edilir.] 

Ve ba‘zen mukaddimelerden ba‘zısı zuhûr ve huzûrundan nâşî tayy ü terk 

olunarak zikr edilmez. Nitekim emsilesi karîben îrâd olunur veyâhûd işbu 

mukaddime-i matviyyeye bir lafz ile işâret olunur. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle meselâ mukaddimeye işâret eden 

kuyûdât ve meselâ vukû‘-ı mukaddime dâll olan “iz” ve tâlînin intifâsına 

delâlet eden “lev” lafızları böyledir. Ve bundan için akîse-i istisnâ’îyyede 

yalnız bir mukaddime-i şartıyye ile iktifâ olunur. Meselâ nazm-ı celîlde
223

َא)  َ َ َ َ  ُ َّا ِإ  ٌ َ ِ آ א  َ ِ ِ َכאَن   ْ َ )
 [Eğer yerde ve gökte Allah′tan başka ilah-

lar bulunsaydı yer ve gök fesâda uğrardı.] [165] buyurulup ref‘den edât-ı 

şartın intifâ üzere delâletiyle iktifâ olunmuşdur. Zîrâ makâm-ı istidlâlde 

edât-ı şart intifâ-ı sânîden nâşî intifâ-ı evvel içindir hâsılı tayy ü terk olunan

( د ا ا   א   כ ) [Lakin yer ve gök fesada uğramamıştır; öyleyse bir 

çok ilah yoktur.] mukaddime-i istisnâʼiyyesinin müfâdı fesâdın intifâsıyla 

cenâb-ı bârîden gayrı ilâhenin intifâsı olup “lev” kelimesi bu mefhûma işâre-

ti kâfildir. Ve bu ma‘nâca lev, lev-i mantıkiyye ile mu‘abber olup Arabiyyûn 

כ) כ ئ   ) [Bana gelirsen sana ikrâmda bulunurum.] emsâlinde ak-

sini ya‘nî intifâ-ı evvelden nâşî intifâ-ı sânî için olmasını ihtiyâr etmişler-

dir. Ve lafz-ı mezkûr makâmına göre her iki ma‘nâda müsta‘mel olur. Ve 

223 Enbiya Suresi Âyet 22
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nazm-ı celîlde işbu 224﴾َא َ َ َ َ  ُ َّ ا  َّ ِإ  ٌ َ ِ آ א  َ ِ ِ َכאَن   ْ َ ﴿ [Eğer yerde ve gök-

te Allah′tan başka ilahlar bulunsaydı yer ve gök fesada uğrardı.] kerîme-

si ma‘nâ-yı evvel üzere vârid olduğu gibi 225﴾ َ ِ َ ْ ْ أَ اُכ َ َ َ אَء  َ  ْ َ َ ﴿ [Allah 

dilerse elbette hepinizi doğru yola iletirdi.] kavl-i şerifinde ma‘nâ-yı sânî-

ye mahmûl olup hâricde hidâyet-i cemî‘in intifâsına illet hidâyet-i cemî‘a 

meşî’etin intifâ-ı ta‘alluku olduğunu ifâde eder. Ve ulemâ-ı  Arabiyye’nin 

işbu ma‘nâ-yı sânîye iktisârları kelime-i mezkûreyi ilm-i bi’n-netâ’ici tahsîl 

için kıyâsâtda adem-i isti‘mâllerine binâʼendir. Ve mantıkıyyûn kıyâsât-ı 

mezkûrede isti‘mâl ettikleri cihetle ma‘nâ-yı evvele haml etmişlerdir. Ve 

bunun için  Mutavvel tercümemizde tafsîlât-ı mezîde münderecedir. 

Hafî olmasın ki tafsîlât-ı âtiyeden ma‘lûm olacağı vechle matlûbun 

mevzû‘u şekl-i evvel ve sânîde sugrânın mevzû‘u ve şekl-i sâlis ve râbi‘de 

mahmûlüdür. Ve matlûbun mahmûlü şekl-i evvel ve sâlisde kübrânın mah-

mûlü ve şekl-i sânî ve râbi‘de mevzû‘udur. İmdi bir mukaddime mevzû‘-ı 

matlûbu kendide dahi mevzû‘ olarak müştemile olursa bu mukaddime ya 

şekl-i evvel veyâ şekl-i sânî için sugrâ olur. Ve eğer bir mukaddime mevzû‘-ı 

matlûbu mahmûl olarak müştemile olursa bu mukaddime ya şekl-i sâlis 

veyâhûd râbi‘ için sugrâ olur. Ve bir mukaddime mahmûl-i matlûbu mah-

mûl olarak müştemile olursa bu mukaddime şekl-i evvel veyâhûd sâlis için 

kübrâ olur. Ve eğer mahmûl-i matlûbu mevzû‘ olarak müştemile olûrsa 

şekl-i sânî veyâhûd râbi‘ için kübrâ olur. 

[Ba‘zen Mukaddimât-ı Delîlden Ba‘zısı Tayy ve Terk Olunduğu]

Ve ba‘zen mukaddimât-ı kıyâsdan ba‘zısı tayy ü terk olunarak ibârede zikr 

ve îrâd olunmaz. ammâ kübrânın terk olunması meselâ âlemîn hudûsünü 

isbâtda (   ث א  -de [.Âlem hâdisdir çünkü çünkü bileşiktir] (ا

nilip ve (ث -Bütün bileşikler, hâdistir (sonradan meydana gel] (כ  

miştir).] kübrâsı zikr olunmayarak zuhûrundan nâşî tayy olunur ve ammâ 

sugrânın terki meselâ (ث ن כ   ث  א  -Âlem hâdistir çün] (ا

kü bütün bileşikler hâdistir.] denilip (  ) [Çünkü o âlem bileşiktir.] 

sugrâsı tayy olunur. Bu sûretde kıyâs-ı hamliyyede yalnız bir mukaddime 

mevcûd olup mukaddime-i uhrâ matviyye olduğu gördüğümüz mahalde 

işbu mezkûr olan mukaddimeye nazar ederiz. Eğer mevzû‘-ı matlûbu ken-

dide mevzû‘ olarak müştemile olursa bu mukaddimeyi mümkün olduğu 

224 Enbiyâ, 21/22.

225 En‘âm, 6/149.
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hâlde şekl-i evvelden ve illâ şekl-i sânîden sugrâ i‘tibâr eyleriz. Ve eğer işbu 

mukaddime-i mezkûre mevzû‘-ı matlûbu mahmûl olarak müştemile [166] 

olursa şekl-i sâlis veyâhûd râbi‘ için sugrâ ederiz. Ve bu iki sûretde de  kübrâ-

yı kıyâs matviyye olmuş olacağından isbât-ı matlûba lâzım gelecek kübrâyı 

takdîre muhtâc oluruz. Ve eğer mukaddime-i mezkûre mahmûl-i matlûbu 

mahmûl olarak müştemile olursa şekl-i evvel veyâhûd şekl-i sâlis için kübrâ 

ederiz. Ve eğer mahmûl-i matlûbu mevzû‘ olarak müştemile olursa şekl-i 

sânî veyâhûd râbi‘ için kübrâ add eyleriz. Ve işbu iki sûretde de  sugrâ-yı 

kıyâs matviyye olmuş olacağından ta‘yîn-i sugrâya ihtiyâc mess eder. Ve eğer 

mukaddime-i mezkûrede matlûb olan kaziyyenin sugrâ ve kübrâsından hiç 

birisi mevcûd olmazsa bu savtda kıyâs, kıyâs-ı mürekkeb olduğu ma‘lûm 

olarak kıyâsının mukaddimât-ı matviyyesini bulup tanzîm ve terkîb et-

mekliğe muhtâc oluruz. Meselâ âlem için bir mü’essir olduğunu isbâtda 

אدث) כ  ن  א    -Âlemin, bir müessiri vardır; çünkü değiş] (ا

ken olan her şey hâdistir.] denilse (אدث  Bütün değişen şeyler] (כ 

hâdistir.] mukaddimesinde matlûb olan ( א    Âlemin, bir müessiri] (ا

vardır.] kaziyyesinin ne mevzû‘u olan âlem ve ne de mahmûlü olan mü’es-

sir lafızları mevcûd olmamasıyla bu mukaddime bir kıyâs-ı mürekkebe 

işâret ve ondan cüz’ olduğunu fehm eyleriz. Bu da kıyâseyn olarak evvel 

אدث) وכ   א   ا ن  ) [Çünkü âlem değişkendir ve her değişken 

hâdistir.] sânî ( אدث   אدث وכ  א   Âlem hâdistir ve hâdis olan her] (ا

şeyin, bir müessiri vardır.] olup matlûbu olan ( א    Âlemin de bir] (ا

müessiri vardır.] kaziyyesini intâc eyler ve ba‘zen mukaddime-i istisnâ’îyye 

ve kezâlik mukaddime-i şartıyye dahi tayy olunur. Meselâ a‘mâl, îmânda 

dâhil olmadığına istidlâlde ( אن  ا ا ن  ا ) [Çünkü ima-

nın hakîkati kalb ile tasdîk etmektir.] denilir. Murâd  אل دا  ( כא ا
( אن  ا כ  ا אن  ا  כ  ا אن    Eğer ameller] ا

imana dahil edilse imanın hakikati kalp ile tasdik olmaz, oysa imanın ha-

kikati kalp ile tasdiktir.] demek olup mukaddime-i şartıyye tayy edilmiştir. 

[Delîlin Sıhhati Mâdde ve Sûretinin Sıhhatleriyle Meşrûta İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

ن   כ ن  رة  א  ا ، أ ر אد و و    226 و ا
א   כ  ، ائ

226 Sehv ve savâb cetvelinde “ed-delîl” olarak düzeltilmiştir.
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[Delîlin sıhhati, madde ve sûretinin sıhhati şartına bağlıdır. Sûretin sıhhati, 

bundan sonra zikredeceğimiz şartları toplamış olmasıdır.] 

Ve delîlin sıhhati mâdde ve sûretinin sıhhatiyle meşrûta olup bunlar 

sahîh olmadıkça delîl olamaz. ammâ sûret-i delîlin sıhhati bahs-i kıyâsda 

zikr ve îrâd olunacak Şerâ’itı câmi‘a olmasıyla tahakkuk eder. 

Kâle Rahimehullâh 

א   ا  ب     א  و אد  ن  כ ن  אدة  ا א   وأ
ب رة ا إ ا ا ا

[Maddenin sıhhati; maddenin doğru ve matlûb ile ilişkili olmasıdır. Öyle ki 

kendisini, doğru sûret ile berâber bilmekten matlûbu bilmeye intikal edilir.] 

Ve ammâ mâdde-i delîlin sıhhati mâddenin fî-nefsihâ sâdıka ve mat-

lûba münâsibe olmasıyla olur. Ve matlûba münâsebeti bir haysiyyetde ol-

mak iktizâ eder ki sûret-i sahîhasıyla berâber mâddeye ilmden, matlûb olan 

ilm-i netîceye intikâl olunur. 

( א ا وث  إ  א  ر  ا و  כ  ، ا ا  אدة  ا   ) [Âlemîn 

sonradan varlığa getirilmesiyle ilişkili olarak dördün çift oluşu gibi alâkasız 

olan mâdde sahîh olmaz.] 

Ve bu vechle mâdde-i delîlin matlûba iştırât-ı münâsebetinden nâşî hu-

dûs-i âleme nisbetle zevciyyet-i erba‘a gibi matlûba irtibâtı olmayan mâdde 

sahîh olmaz. Şöyle ki; hudûs-i âlemi isbât için ıtyân olunacak delîle zevciy-

yet-i erba‘a mâdde olmak lâzım gelse beynlerinde ilm bi’l-hudûsa intikâli 

iktizâ edecek bir gûne irtibât [167] ve münâsebet olmamasıyla mâdde-i 

sahîha olamaz. 

אن، إذ  ، כא ا  ا א  א ا כ أن   אدة ا   و ا
כ ا إ  ا   

[Zannî mukaddimenin burhânda kullanılması gibi matlûba münasip bir 

bilgiyle öğrenilmesi mümkün olmayan madde sahih olmaz. Çünkü kesin bilgi/

yakîn, sadece kesin bilgiden elde edilir.] 

Ve kezâlik matlaba münâsib olan ilm ile ma‘lûm olması mümkün ol-

mayan mâdde dahi sahîha olmaz. Meselâ burhânda mukaddime-i zanniyye 

böyle olup müfîd-i zann olan mukaddime makâm-ı burhânda sahîha ola-

maz. Zîrâ yakîn ancak yakînden iktisâb olacağı cihetle zanniyyât vâsıtasıyla 

iktisâb-ı yakîn mümkün olamaz.
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א،  ور  دورا  אدة ا  اء   כא ب،  אدة ا    ا  و ا
א  ا ل  ا א  ا כ

 [Matlûbdan önce bilinmeyen madde sahîh olmaz. İsterse bu madde mat-

lûbla birlikte bilinsin fark etmez; birbirine bağlı olan iki göreliden biriyle diğeri 

hakkında delil getirme durumunda olduğu gibi,  devr-i ma‘î ile matlûb üzerinde 

devreden madde mesela.] 

Ve kezâlik matlûbdan mukaddem ma‘lûm olmayan mâdde dahi sahîh 

olmaz. Ya‘nî  mâdde-i kıyâs olan mukaddimeleri isbâtı matlûb olan şeyden 

mukaddem ma‘lûm olması lâbüddür. Zîrâ fî-nefsihî mechûl olan bir şey’ 

iktisâb-ı ilme vâsıta olamaz. Ve mâddenin kable’l-matlûb ma‘lûm olma-

ması ister matlûbdan mukaddem ma‘lûm olmayıp da matlûb ile birlikte 

ma‘lûm olsun. Nitekim matlûb üzere  devr-i ma‘î ile devreden mâdde bu 

vechle olup meselâ ehad-i mütezâyifeyn ile âharı üzere istidlâl edilmesi 

ya‘nî ( ا إ  ذو أب وכ ذو أب إ ) [Bu çocuktur, çünkü babası vardır ve 

her babası olan da çocuktur.] denilmesi sahîh olamaz. Zîrâ “ibn” ile “eb” 

tezâyüf-i meşhûrî ile mütezâyiflerdir ki ehadühümânın ta‘akkulü âharının 

ta‘akkulüne mütevakkıf olan emreyn-i mütekâbileyndir. Musannifin Hâ-
şiye’de beyânı vechle ehad-i mütezâyifeyn ile âharı üzere istidlâl olunama-

ması zîrâ bunlar zihnen ve hâricen mütekâfi’eyn olarak bunlardan birisi 

bi-dûni’l-âhar ne ilm-i tasavvurî ve ne ilm-i tasdîkî ile ma‘lûm olmayıp 

belki ma‘an ma‘lûm olurlar. Ve Şerîf-i muhakkık bu istidlâlin adem-i sıh-

hatini ba‘zı kütübünde tasrîh eylemişdir. ا د  ا اد  כ ه   (أو  
( א دور  אدرة   ا   [İsterse bu mâdde, bâtıl devr olmadan müsâde-

reye sâhip delîllerin mâddeleri gibi matlûbdan sonra bilinsin.] Veyâhûd 

 mâdde-i kıyâs ba‘de’l-matlûb ma‘lûm olsun bu dahi gayr-ı sahîhadır. Nite-

kim devr-i bâtıldan ârî olarak müsâdere ale’l-matlûb üzere müştemile olan 

mâddeler bu vechledir. Musannif Hâşiye’sinde bunu îzâhda demişdir ki 

zîrâ müsâdere her ne kadar meşhûr olan aynı netîceyi veyâhûd melzûmu-

nu cüz’-i kıyâs kılmak olup bu ma‘nâca devre müsâvik ise de bu mahalde 

murâd-ı delîlin müdde‘â üzere tevakkufu olup bu takdîrde ilm-i bi’d-delîl 

müdde‘âya ilmden müte’ahhir olur. İmdi müsâdere üzere müştemile olan 

edillenin butlânı kable’l-matlûb ma‘lûm olmak şartının fıkdânından için 

olup yoksa ba‘zıların tevehhüm eyledikleri gibi devr-i bâtılı istilzâmından 

için değildir. Zîrâ bu kabîlden olan delîlin menşe-i ibtâli mücerred delîle 

ilm-i matlûba ilm üzerine tevakkuf etmesi olup ister bu tevakkuf câni-
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b-i matlûbdan dahi mün‘akis olarak ilm-i bi’d-delîl ilm-i bi’l-matlûba te-

vakkuf ettiği gibi ilm-i bi’l-matlûb dahi ilm-i bi’d-delîle tevakkuf eylesin. 

Nitekim delîl-i matlûb işbu delîle münhasır olduğu sûretde böyle olarak 

 devr-i bâtıl budur. Veyâhûd [168] cânib-i matlûbdan mün‘akis olmasın227 

nitekim matlûb için delîl-i âharı sahîh olduğu hînde cânib-i matlûbdan 

tevakkuf mevcûd olmayarak bu sûretde devr bulunmaz. Halbuki bu tak-

dîrde dahi devr-i bâtılın adem-i vücûduyla berâber mâdde gayr-ı sahîhadir. 

( א ور  دورا  د ا  اد ا א أ כ -Veya matlûb üzerinde dev] (أو 

r-i bâtılla devreden delîllerin mâddelerinde olduğu gibi, mâddeyle matlûb 

aslâ bilinmesin fark etmez.] Veyâhûd mâdde-i delîl ile matlûbdan ikisi de 

aslâ ma‘lûm olmasın. Yine kable’l-matlûb ma‘lûm olmayıp mâdde sahîha 

değildir. Nitekim matlûb üzere  devr-i bâtıl ile devr eden mevâdd-i edille 

bu vechledir. Şöyle ki; matlûb için îrâd olunan delîle ilm matlûbu ilme 

mütevakkıf olup ve matlûb için delîl-i mezkûrdan başka bir delîl olmadığı 

gibi ilm-i bi’l-matlûb dahi işbu delîli ilme mütevakkıf olarak tarafeynden 

tahakkuk-ı tevakkufla  devr-i bâtıl mevcûd ve bu hâlde mâdde ile matlûb-

dan ikisinde dahi tahakkuk-ı ilm mefkûd olur. א כא     (إذ ا ا
( כ ا ل  ا   [Çünkü bilgiye ulaştıran bilgi, elde edilen ma‘lülün 

önüne geçmesi gereken bir illettir.] Ve bu vechle kable’l-matlûb ma‘lûm ol-

mayan mâdde-i delîlin adem-i sıhhati zîrâ ilm-i kâsib illet olarak ma‘lûm-ı 

mükteseb üzere takaddümü vâcibdir.

[Delîl Dört Kısım Olup Evvel Bizzât Netîceyi Müstelzim Olan 

Kıyâsdır]

Kâle Rahimehullâh 

ء   אس و ات، و ا א م   אم؛   א أر أ
[Delîl dört kısımdır. Birincisi: Bizzat netîceyi gerekli kılan delildir. Bu delil, 

kıyâstır. Açıklaması gelecek.] 

Aksâm-ı delîle şâmil olmak üzere ta‘rîf-i delîli ba‘de’l-îrâd tafsil-i aksâ-

mına şurû‘ etmişdir. İmdi delîl dört kısım olup bundan bir kısmı bi’z-zât 

netîceyi müstelzimdir. Bu da kıyâs olup karîben tafsîli gelse gerekdir. 

227 Sehv ve savâb cetvelinde “olmasın” olarak düzeltilmiştir.
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[Delîlden Kısm-ı Sânî Mukaddime-i Ecnebiyyenin Sıdkı 

Vâsıtâsıyla Netîceyi Müstelzim İdüğü]

ز  ا   אر   ا    ا  ق  ا  م  و 
رة  ا  א: ا אوات، כ אس ا א  ا אدة، כ ذة   כ  א ا א ى ا
אر  وف ا ف  ا ف  ف ا ق إن  ا  رة  ا  א وا  ا 

[İkincisi: Netîceyi, yabancı bir mukaddimenin doğruluğu aracılığı ile gerek-

li kılan delil. Bu mukaddime, delilin dışında olup delil için alınan önermelerin 

biri için tüm maddelerde lüzûmlu değildir. Müsâvât kıyâsında olduğu gibi. Şu 

sözümüz gibi; “İnci kutudadır, kutu evdedir,” hâricî zarflarda, zarfın zarfının zarf 

oluşunun doğruluğu aracılığı ile “O halde inci, evdedir”.] 

Ve kısm-ı sânî netîceyi mukaddime-i ecnebiyyenin sıdkı vâsıtasıyla 

müstelzimdir ki bu mukaddime delîlden hârice olup ve delîlde me’hûze 

olan kazâyâdan birisine her bir mâddede gayr-ı lâzımedir. Nitekim kıyâs-ı 

müsâvâtda hâl böyle olup matlûbu intâcı bir mukaddime-i ecnebiyye vâsı-

tasıyla olur. Meselâ zikr olunan ( رة  ا وا  ا  İnci kutudadır] (ا

ve kutu evdedir.] mukaddimelerinin ( رة  ا א ) [İnci evdedir.] matlû-

bunu intâcı (ف ف  ا ف  ) [Zarfın zarfı, zarftır.] mukaddime-i ecne-

biyyesinin zurûf-ı hâriciyyede sâdık olması vâsıtasıyladır. Kıyâs-ı müsâvât 

iki kavilden mürekkeb olup kavl-i evvelin müte‘allik mahmûlü kavl-i sânî 

için mevzû‘ olan kıyâsdır. Ve bunda ittihâd-ı mahmûleyn şartdır. Ve mu-

kaddime-i ecnebiyye vâsıtasıyla sûret-i intâcda ba‘zıları bu mukaddime-

nin mukaddimâta zamm olunarak vasatın kıyâs-ı sahîh-i müntic hey’eti 

üzere olmasını i‘tibâr ve bu bâbda bir takım tekellüfâtı ihtiyâr etmişler ise 

de muhakkık-ı Râzî bunları reddederek tavsît-i mezkûre hâcet olmadığını 

beyân [169] etmiştir. Şu cihetle ki bilâ-vâsıta mukaddimeteyne lüzûm-i 

netîcenin ma‘nâsı mücerred ta‘akkul-i mukaddimeteynin ta‘akkul-i netîce-

de kâfî olmasıdır. Ve vâsıta ile lüzûmun ma‘nâsı ta‘akkul-i netîcede yalnız 

mukaddimeteyni ta‘akkul kâfî olmayıp belki ta‘akkul-i vâsıta ile berâber 

olmasıdır. El-hâsıl istilzâm netîcede tekerrür-i vasat için ihtiyâr-ı tekellüfe 

hâcet olmayıp mukaddime-i ecnebiyye sâdık olduğu mahalde yalnız mu-

kaddime-i ecnebiyyenin ta‘akkulü kâfîdir. Meselâ ( אو  وب  אو   (أ 
[A, B’ye eşittir ve B, C’ye eşittir.] mukaddimeteyniyle berâber אو  (כ 
ء) אو  ء  אوى   [.Bir şeyin eşitine eşit olan şey’ o şeyin eşitidir] ا

mukaddime-i garîbesi mülâhaza olunduğu gibi ( אو  א  ) [O halde A, 

C’ye eşittir.] netîcesine cezm hâsıl olur. Lâkin mukaddime-i ecnebiyye sâ-
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dık olmadığı hînde netîce hâsıl olamaz. (  A, B’nin] (ا   وب  

yarısıdır ve B, C’nin yarısıdır.] denilip de buna (  Yarımın] ( ا 

yarısı yarımdır.] mukaddimesi munzam olsa ( א   ) [A, C’nin yarısı-

dır.] netîcesini müstelzim olamaz. Zîrâ nısfın nısfı, nısf olmayıp belki rub‘ 

olmasıyla mukaddime-i mezkûre kâzibedir. 

Musannif Hâşiye’de metinde olan ( אر وف ا  ) zarfı sıdka müte‘al-

lik olup ve mukaddem-i mezkûrenin sıdkını zurûf-ı hâriciyyede olmasıyla 

kayd eylemesi zurûfdan ba‘zısı zarf-ı zihn olduğu hînde işbu  ف ف ا )

ء) כ ا ف  ء   [Bir şeyin zarfının zarfı o şeyin zarfıdır.] mukaddi-

mesi sâdıka olmayacağına işârettir. Meselâ, ا د   ا  אع   (ا
אرج)  Zihinde iki zıddın toplanması mevcûddur ve zihin] وا   ا

hariçte mevcûddur.] kavlimizde mukaddimeteyn sâdık olup lâkin netîcesi 

olan (אرج ا ا    אع  -Hariçte iki zıddın toplanması mev] (ا

cûddur.] kâzibdir. Ve menşe-i kizb sugrâda zarf-ı vücûdun zihn olmasıdır. 

 ٌ ْ ِ אٍن  َ ْ ُّ ِإ א: ُכ اف، כ ب  ا ا  د ا    א  ا وכ
ْ ِ אٍس  َّ َ  ُّ א َوُכ ق  ا  م ا  אٌس   َّ َ اِن  َ َ َ  ُّ اٌن، َوُכ َ َ َ  ُ َّ َ ِ

[Yine taraflarda matlûba muvâfık olmayan netîceyi veren delillerde olduğu 

gibi. Şu sözümüz gibi; bütün insanlar cisimdir. Çünkü onlar canlıdır. Bütün can-

lılar duyu algısına sahiptir. Delîl, müdde‘âyı “bütün duyu algısına sahip olanlar 

cisimdir” sözümüzün doğruluğu aracılığı ile gerektirir.]

 Ve kezâlik delîlin mukaddime-i ecnebiyyenin sıdkı vâsıtasıyla netîceyi 

müstelzim olması etrâfda matlûba muvâfıka olmayan netîceyi intâc eden 

edillede vâkı‘adır. Ya‘nî bu misüllû kaziyyelerden hâsıl olan netîcelerin tara-

feyni matlûba muvâfık olmayıp bu cihetle matlûbu istilzâm etmemiş olur-

sa da bir mukaddime-i ecnebiyye zamm olunduğu gibi ayn-i matlûbu istil-

zâmı tahakkuk eder. Meselâ ( אن  -mat [.Bütün insânlar cisimdir] (כ إ

lûbunu isbâtda (אس ان  ان وכ   ) [Çünkü bütün insânlar canlıdır 

ve bütün canlılar duyu algısına sahiptir.] denilse netîce (אس אن  إ כ  ) 

[Bütün insânlar duyu algısına sahiptir.] olur. Matlûb ise228 ( אن   (כ إ
[Bütün insânlar cisimdir.] olup matlûba gayr-ı muvâfıktır. Zîrâ matlûbda 

mahmûl cisim ve netîcede hassâsdır. Ve bu mukaddimelerin müdde‘âyı 

istilzâmi ( אن  -mukaddime-i hâriciy [.Bütün insânlar cisimdir] (و כ إ

ye-i gayr-ı lâzımesinin sıdkı vâsıtasıyla ve işbu mukaddime-i ecnebiyyenin 

228 Sehv ve savâb cetvelinde “matlûb ise” olarak düzeltilmiştir.
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mücerred ta‘akkulü zikr olunduğu vechle istintâc-ı matlûbda kâfî görü-

nürse kıyâs müfred ve kâfî add olunmayıp da netîce sugrâ ve mukaddime-i 

ecnebiyye kübrâ olmak üzere ( אس و אن  -Bütün insân] [170] (כ إ

lar duyu algısına sahiptir ve cisimdir.] mukaddimeteyniyle ( אن  כ إ ) 

[Bütün insânlar cisimdir.] netîcesine tavassul olursa mürekkeb olmuş olur. 
כ  أن  ى  ا  ا  إذا   א  כ  ، כ ا ا   ا  כ  ب  כ و 
 ، د  ا אع ا  אوات   ا אس ا ب   כ א  ، כ אن رو إ

אرج  د  ا وا 
[Bazen büyük terimi içinde barındıran bu yabancı mukaddimeler yanlış olur. 

Daha önce geçen delilin, “Bütün insanlar Rûmîdir” iddiası için zikredilmesi gibi. 

Yine müsâvât kıyâsında yanlış olduğu gibi. Misâl; iki çelişiğin bir araya gelmesi 

zihindedir. Zihin hariçtedir.] 

Ve ba‘zen  hadd-i ekber üzere müştemile olan işbu mukaddime-i ec-

nebiyye kâzibe olur. Ekberden murâd matlûbda olan mahkûmün-bih-

dir. Ve mukaddime-i mezkûrenin kizbi meselâ zikr olunân delîl אن (כ إ
(  da‘vâsını isbât için sevk ve îrâd olunarak [.Bütün insânlar Rûmî′dir] رو

אس) ان  כ  و  ان   ) [Çünkü insan canlıdır ve tüm canlılar duyu 

algısına sahiptir.] denilse ve bu mukaddimelere ( رو אس   Bütün] (כ 

duyu algısına sahip olanlar Rûmî’dir.] mukaddime-i ecnebiyyesi zamm 

olunsa bu mukaddime ekber olan Rûmî üzere müştemiledir. Lâkin kâzibe 

olarak ( אن رو -müdde‘âsını gayr-ı müs [.Bütün insânlar Rûmî’dir] (כ إ

telzimdir. Nitekim kıyâs-ı müsâvâtta dahi ا د   ا  אع   (إ
אرج)  İki zıddın toplanması zihinde mevcûddur ve zihin] وا   ا

hariçte mevcûddur.] emsâlinde mukaddime-i hâriciyye olmak lâzım gelen 

“zarfü’z-zarfi zarfün” mukaddimesi kâzibedir. Ve menşe-i kizb ehad-i zurûf 

zihn olması idüğü Hâşiye’den nakl ile mürûr etmişdir.

[Delîlden Kısm-ı Sâlis Mukaddime-i Garîbe Vâsıtâsıyla Netîceyi 

Müstelzim İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

אدة  ز  כ  אر  ا  ، و   ا ا ا م  و 
اف  א ا ا  ذة    א ا א ى ا

[Üçüncü kısım; netîceyi, garip mukaddime aracılığı ile gerekli kılan delildir. 

Bu mukaddime, delilin hâricinde olup delilde alınan önermelerden birine bütün 



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Bâb-ı Râbi‘: Suver-i Edille ve Hücec 475

maddelerde lüzûmlu olan ve taraflarda bu önermelere muvâfık olmayan mukad-

dimedir.] 

Ve edilleden kısm-ı sâlis mukaddime-i garbiyye vâsıtasıyla netîceyi 

müstelzim olarak işbu mukaddime-i garbiyye delîlden hârice olup ve delîl-

de me’hûze olan kazâyâdan birine her bir mâddede229 lâzıme ve etrâfda 

işbu kazâyâya gayr-ı mûvafıka olan mukaddimedir. Musannifin Hâşiyeʼde 

beyânı vechle mukaddime-i mezkûrenin delîlden hârice olmasıyla takyîdi 

sugrâ ve kübrâ gibi eczâ’dan ve her bir mâddede lüzûm kaydıyla mukad-

dime-i ecnebiyyeden delîlde olan kazâyâya etrâfda lâ-muvâfıkat kaydıyla 

mahkûmün-aleyh ve mahkûmün-bihde aslâ muvâfık olan aks-i müstevî-

den ihtirâzdır. Zîrâ işbu  aks-i müstevî ne mukaddime-i ecnebiyye ve ne de 

garîbe olup bu vâsıta ile netîceyi müstelzim olan delîl bi’z-zât müstelzim 

olan kıyâsdan ma‘duddur. Şu kadar var ki ba‘zen mecâz olarak mukaddi-

me-i ecnebiyye üzere mukaddime-i garîbe ıtlâkı cârîdir. Ve  aks-i müstevî ile 

istilzâmın bi’z-zât istilzâmdan ma‘dûd olmasında mülahhas-ı kelâm çünkü 

bi’z-zât istilzâm netîcede hadd-i evsatın230 vücûb-i tekerrürü mu‘tekad-i 

ehl-i fenn olup işbu tekerrür ise  aks-i müstevî ile mübeyyen olanda hâsıl 

ve  aks-i nakîz ve kıyâs-ı müsâvât ile olanlarda gayr-ı hâsıldır. Şu cihetle ki 

kıyâs-ı müsâvât ve aks-i nakîzda hudûd-ı delîl tağayyür edip aks-i müstevî-

de tağayyür etmeyeceği emr-i beyyindir. 

 ْ ِ َ  ُّ اٌن، َوُכ َ َ َ  ُ َّ َ
ِ  ٌ ْ ِ אٍن  َ ْ ُّ ِإ כ ا  ُכ ا  د ا  و ا

ول  כ ا ى  إ ا כ כ  ا ا  א   اٌن  إ َ َ َ َ  َ ُ
[Bu da ters döndürme aracılığıyla gerekli kılan delillerdir. Misâl; bütün insan-

lar cisimdir. Çünkü insanlar, canlıdır. Bütün cisim olmayanlar canlı olmayanlar-

dır. Bu delil, birinci şekle vardırılsın diye kübrânın ters döndürülmesi aracılığı ile 

matlûbu gerekli kılar.]

Ve netîceyi mukaddime-i garîbe-i lâzıme vâsıtasıyla müstelzim olan işbu 

kısm-ı sâlis  aks-i nakîz vâsıtasıyla [171] netîceyi müstelzime olan delîller-

dir. Meselâ ( אن   matlûbunu isbât için [.Bütün insânlar cisimdir] (כ إ

ان) כ     و  ان   ) [Çünkü insânlar, canlıdır. Bütün cisim 

olmayanlar canlı olmayanlardır.] denilse bu mukaddimelerin matlûb-i 

mezkûru istilzâmı ancak kübrânın aks-i nakîzı vâsıtasıyla olabilir. Şöyle ki; 

229 Sehv ve savâb cetvelinde “her bir mâddede” olarak düzeltilmiştir.

230 Sehv ve savâb cetvelinde “hadd-i evsatın” olarak düzeltilmiştir.
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aks-i nakîzı tavsît ile şekl-i evvele irtidâd ederek matlûbu müntic olur. Ve 

kübrânın aks-i nakîzı ( ان   olup sugrâ-yı [.Bütün canlılar cisimdir] (כ 

mezkûre zamm olunduğu gibi ( ان  ان وכ  אن   Bütün insânlar] (כ إ

canlıdır ve bütün canlılar cisimdir.] demek olarak bu ise şekl-i evvel olmasıy-

la matlûb olan ( ان   kavlini istilzâm ve [.Bütün canlılar cisimdir] (כ 

intâc eder. Ve meşhûr olan misâl א אع ا وכ  א إر ء ا  إر ) 
( אع ا א إر -Cevherin bir parçasının ortadan kal]     إر

dırılması cevherin ortadan kaldırılmasını zorunlu kılar. Ve cevher olmayan 

hiçbir şeyin ortadan kaldırılması cevherin ortadan kaldırılmasını zorunlu 

kılmaz.] mukaddimeleri olup zîrâ mukaddime-i sâniyenin aks-i nakîzı olan

( ا   אع  إر א  إر א   -Ortadan kaldırılması cevhe] (כ 

rin ortadan kaldırılmasını zorunlu kılan her şey’ cevherdir.] vâsıtasıyla 

( ء ا  ) [Cevherin parçası da cevherdir.] matlûbunu müstelzim olup 

ve bu misâl üzere kıyâs-ı mezkûr şekl-i sânîden olmasıyla ne vechle kıyâsdan 

hâric olabilir deyü su’âle mukaddime-i sâniye mûcibe olmak üzere îrâd edil-

mesiyle şekl-i sânîden olmadığı cevâbi i‘tâ olunduğundan231 musannif, kübrâ-

sı sarîhan  mûcibe-i ma‘dûle olan misâl-i mezkûru ihitiyâr eylemiştir. 

[Delîlden Kısm-ı Râbi‘ Kendiye İlm Netîceye Zannı Müstelzim 

Olarak İstilzâm-ı Küllî ile Müstelzim Olmadığı]

Kâle Rahimehullâh 

ا  ل  أن  אء    ، א ا  ا   م  ا وإن  א،  כ م  و  
אل  א  ا א  ا  א، כ כ  ام ا ء    ا ء  ا א

ا אب ا  ا כ ا
[Dördüncü kısım: Kendisini bilmek netîce hakkında zannı gerekli kılsa da 

netîceyi, bütüncül olarak gerekli kılmayan delildir. Bu da bir şeyden dolayı bir 

şey hakkında zannın ortaya çıkması, iki şey arasında bütüncül gerekli kılmaya 

bağlı olmamasına binâendir. Çoğu kere boşa düşmekle (geriye kalmakla) beraber 

karanlık bulutların yönelmesi ile yağmurun yağacağına dâ’ir zan böyledir.]

Ve edilleden kısm-ı râbi‘ her ne kadar kendine ilm232 netîceye zannı 

müstelzim olursa da istilzâm-ı küllî ile netîceyi müstelzim olmayandır. 

Şu cihete mebnî ki bir şeyden bir şey’e husûl-ı zann işbu şey’eyn beynin-
de bilâ-tahallüf istilzâm-ı küllînin vücûduna tevakkuf etmez. Meselâ siyâh 

231 Sehv ve savâb cetvelinde “olunduğundan” olarak düzeltilmiştir.

232 Sehv ve savâb cetvelinde “ilm” olarak düzeltilmiştir.
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ve muzlim olan bir sahâbın hîn-i teveccühü ve istikbâlinde nüzûl-ı matara 

zann hâsıl olur. Halbuki çok kerre tahallüf ederek sahâbda emtâr için is-

ti‘dâd-ı tâmm müşâhede ve hemen nüzûl edeceğine intizâr olunur iken bir 

katre bile nâzil olmayarak havâ münkeşif ve zanlar munsarıf ve delîl-i zann 

mütehallif olur. Musannif Hâşiye’sinde demişdir ki bu kelâm ta‘rîf-i kıyâsda 

istilzâmın istilzâm-ı küllî ve cüz’îden e‘amm olan istilzâma haml etmeyerek 

istilzâm-ı küllî üzere haml edilmesine mebnîdir. Ve illâ kayd-ı istilzâm ile 

istikrâ’ʼ ve temsîl ta‘rîf-i kıyâsdan hurûc etmez. Halbuki kavm bunları kayd-ı 

istilzâm ile ihrâc edip ve kıyâs-ı müsâvâtı kayd-ı istilzâm ile ihrâc etmeyerek 

 li-zâtihî kaydıyla ihrâc eylemişlerdir. Biz dahi bu mahalde onların kelâmı 

üzere iktifâ ve cereyân ederek netîceyi mukaddime-i ecnebiyye vâsıtasıyla 

müstelzim olan delîli müstelzim-i küllî kısmından kıldık. Halbuki müstel-

zim-i küllî olmayıp belki husûs-ı mâdde vâsıtasıyla müstelzimdir. Bu sûretde 

kavm için savâb olan ta‘rîf-i [172] mezkûrda me’hûz-ı istilzâmı mütebâdir 

olduğu vechle istilzâm-ı küllîye haml ederek bu kayd ile istikrâ’ ve temsîli 

ve kıyâs-ı müsâvât misüllüyü ve  li-zâtihî kaydıyla mukaddime-i garîbe vâ-

sıtasıyla müstelzim olan delîli ihrâc etmeleridir. Veyâhûd istilzâmı mutlak 

iltizama haml ederek bunların cümlesini  li-zâtihî kaydıyla ihrâc etmeleridir. 

Meğer ki kavm istilzâmı, istilzâm-ı küllîye haml ile berâber vahdehû ya‘nî 

müstakillen veyâhûd mukaddime-i uhrâ inzimâmıyla müstelzim olmakdan 

ta‘mîm etmiş olalar. Nitekim Mîr Ebü’l-Feth bu sûrete işâret etmiştir. Lâkin 

bu te’vîl üzerine her ne kadar müsâvâtı kayd-ı istilzâm ile ihrâc etmeyip  li-

zâtihî kaydıyla ihrâclarında musîb olurlar ise de kayd-ı istilzâm ile istikrâ’ ve 

temsîli ihrâclarına tevcîh-i kelâm olunur. Şöyle ki; işbu sûret-i ta‘mîmde olan 

istilzâm-ı küllînin istikra’ ve temsîlde ademi mahall-i nazar olduğu zâhir-

dir. Zîrâ istikrâ’ ittifâk-ı cemî‘-i efrâd ve temsîl illiyet-i câmi‘ zamîmeleriyle 

külliyyen müstelzimlerdir. Ve bu zamîmeler i‘tibâr olunmayıp da vahdehû 

add olundukları takdîrde külliyyen müstelzim değiller ise de kıyâs-ı müsâvât 

dahi böyledir. Bu sûretde istikra’ ve temsîlin kayd-ı istilzâm ile ihrâcı hâsıl 

olamaz. Ve bu îrâddan kavm için mahlas ve meferr olmayıp meğer ki istilzâ-

mı vahdehû veyâhûd zamîme-i mukaddime ile olmakdan ta‘mîm ile berâber 

istilzâm-ı küllî-i maktû‘a haml etmek tarîkıyla tahlîs edilmiş ola. Zîrâ istikra’ 

ve temsîlde hükm-i zamîme ile istilzâm-ı küllîye kat‘ ve cezm mümkün ol-

mayıp lâkin müsâvâtda mümkündür. Bu halde istikrâ’ ve temsîl kayd-ı istil-

zâm ile ta‘rîfden hurûc ederek ihrâc-ı müsâvâtda  li-zâtihî kaydına mürâca‘at 

olunması iktizâ eylediği tahakkuk eder. 
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[İstikrâ’-i Nâkısın İşbu Kısm-ı Râbi‘den Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

 ، א ئ כ  أכ  כ ا ل  ا ، و ا א اء ا ا ا ا و 
س  כ وا אن כ ن ا  ِ َ َ ْ َ ا ْ ِ  َ َ ْ َ ْ ُ ا َכَّ ُك  ِّ َ ُ אِح  َ ْ ِّ َ ا ْ َ اٍن  َ َ َ  ُّ כ ُכ כ

כ אت כ ا אه  ا א رأ א  و
[Nâkıs istikrâ’ bu kısımdandır. Nâkıs istikrâ’; cüz’îlerinin çoğunu araştırmakla 

küllî hükm üzerine istidlâlde bulunmaktır. Misâl timsah hâricindeki bütün canlı-

lar, çiğneme esnasında alt çenesini hareket ettirir. Çünkü insan, at ve diğer gördü-

ğümüz canlılar hep böyledir.] 

Ve istikrâ’-ı nâkıs dahi işbu kısm-ı râbi‘den olup küllî ve cemî‘-i mevâd-

da muttarid olmak sûretiyle netîceyi müstelzim değildir. Istikrâ’-ı nâkıs 

hükm-i küllî üzere işbu hükm-i küllînin ekser cüzʼiyyâtını tetebbu‘ etmek 

tarîkıyla istidlâldir. Şöyle ki; hayevân gibi bir küllînin insân ve feres ve ba-

kar emsâli cüz’iyyâtını teftîş ve tetebbu‘ ederek mahkûmün-bih ile hükm 

olmakda müttefik bulunduğumuzda hükm-i mezkûr üzerine işbu teteb-

bu‘umuzu delîl ittihâz eyleriz. Meselâ ( כ ا ك  אح  ان  ا  כ 
-Timsâhtan başka bütün hayvanlar çiğneme esnasında aşağı çe] ( ا

nesini hareket ettirirler.] ya‘nî timsâh dedikleri hayevân-ı bahrîden mâ ‘adâ 

cemî‘-i hayevân geviş getirdikleri vakit alt çenelerini tahrîk ederler deyü 

da‘vâ ederek bunu isbâtda “zîrâ insân böyledir” ve feres ile daha sâ’ir gördü-

ğümüz hayevânat da böyle olup inde’l-madği fekk-i esfellerini [173] tahrîk 

ederler deyü istidlâl edersin. Lâkin cemî‘-i hayevâna ve bunların keyfiy-

yet-i medğıne ittilâ‘ mümkün olmayıp tahallüfü câʼiz ve gâʼibi şâhide kıyâs 

olarak mülâzime-i zanniyye olmasıyla netîce için ancak zannı müfîd olup 

ifâde-i yakîne gayr-ı mütecavizdir. Ve ekser ile takyîdi istikrâ’-ı tâmmdan 

ihtirazdır. Zîrâ istikrâ’-ı tâmm zikr olunacağı vechle kıyâs-ı mukassemdir. 

[İnde’l-Fukahâ Kıyâs Tesmiye Olunan Temsîl Dahi Kısm-ı 

Râbi‘den İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

ده     ء  כ   אت  א، و إ א אء  و ا ا  ا
אِدٌث َ  ُ َ א َ ْ א َ אِدٌث  َ  ُ ْ َ ْ ِ َوا ِ ْ َّ ِ ا  ِ ْ َ ْ ُ َכא َ א َ ْ א اَ א، כ א  ا

[Fukaha nezdinde kıyâs olarak isimlendirilen temsîl, bu kısımdandır. Temsîl; 

her ikisini de kuşatan bir illetten dolayı, benzerinde bulunduğu için bir şeye ben-
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zerinin hükmünü sabit kılmaktır. Şu sözümüz gibi; “âlem, oluşumunda ev gibidir. 

Ev sonradan yapılmadır. O halde âlem de sonradan yapılmadır.”] 

İnde’l-fukahâ kıyâs ve örf-i âmmda kıyâs-ı fikhî tesmiye olunan temsîl 

dahi işbu kısm-ı râbi‘dendir. Bu da bir şey’in mislinde bir hükmün vücû-

dundan için beynlerinde olan câmi‘in illiyyetiyle hükm-i mezkûru o şeyde 

isbât etmekdir. Hâsılı bir şey’ ile o şey’in nazîri olan şey’-i âhar beyninde bir 

ma‘nâ-yı müşterek mevcûd olup ve bu ma‘nâ işbu şey’eyn beynini cem‘ et-

miş olacağından bu ma‘nânın illiyyetiyle şey’-i âharda mevcûd olan bir diğer 

ma‘nâyı o şey’ için isbât eylemekdir. Ve bi-‘ibâretin uhrâ bir cüz’îyi beyn-

lerinde müşterek olan bir ma‘nâda cüzʼî-i âhara teşbîh edip ve bu teşbîh-

den için ma‘nâ-yı mezkûr ile mu‘allel olarak müşebbehün bihde sâbit olan 

hükmü müşebbeh için isbâttan ibâretdir. Meselâ hudûs-i âlemi işbu tarîk-ı 

temsîl ile isbâtda (אدث א  א אدث  א כא  ا وا  ن ا אدث  א   (ا
[Evren sonradan yaratılmıştır çünkü âlem oluşumu i‘tibâriyle bir evin yapımı 

gibidir. Ev sonradan yapılmadır dolayısıyla evren de sonradan yapılmadır.] 

denilir. İşte bu misâlde şey’eyn âlem ile beyt olup ikisinin beynini câmi‘ ya‘nî 

her ikisinde mevcûd olan te’lîfin illiyyetiyle beynde mevcûd olan hükm hu-

dûs-i âlem için isbât edilmişdir. İmdi temsîl için erkân-ı erba‘a olup birisi 

müşebbehdir ki fer‘ tesmiye olunur. Ve sânî müşebbehün-bih olup sübût-i 

hükmde asgarın mebnâ aleyhi olmasıyla “asıl” ta‘bîr edilir. Ve sâlis tarafeyn 

beyninde câmi‘ olan ma‘nâ-yı müşterek olarak ‘illet denilir. Ve rükn-i râbi‘ 

teşbîh kendide olan şey’dir ki bu rükne dahi indlerinde hükm ıtlâk olunur. 

Misâl-i mezkûrda fer‘ âlem ve asıl beyt ve hükm hudûs ve illet ma‘nâ-yı müş-

terek olan te’lîfdir. Ve eğer biz bunu tarîk-ı temsîlden sarf-ı nazarla sûret-i 

kıyâsa red eylesek câmi‘i evsat kılarak (אدث א  א אدث  א  وכ    (ا
[Âlem bileşiktir ve bileşik olan her şey hâdistir. O zamân âlem de hâdistir.] 

deriz. 

[Şey’eyn Beyninde İlliyyet-i Câmi‘ yâ Deverân veyâ Terdîd ile 

İsbât Olunduğu]

א،  دا و ح ا و א   ء   وران   ا א א  א إ ا  ا وأ
ور     ، وث  ا אل:  ا ن  ارا، כ א  ا، وا ول دائ ء ا و ا

א  ا  א  ا א، כ ، و א  ا دا، כ و
[Kuşatıcı şeyin illet olduğunu ya deverân ile ispat ederler. Deverân; varlık ve 

yokluk cihetiyle illet olmaya uygun olan şey üzerine bir şeyʼin terettübüdür. Birinci 
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şeyʼe dâir, ikincisine medâr ismi verilir. Şöyle denilmesi gibi; hudûsun illeti, te’lîftir. 

Çünkü hudûs, ev örneğinde olduğu gibi varlık cihetiyle ve vâcibü’l-vücûd’da olduğu 

gibi yokluk cihetiyle teʼlîf ile deverân eder.]

Ve câmi‘in illiyyetini isbâtda turuk-ı adîde beyân olunup musannif 

meşhûr olanları îrâd ederek der ki illiyet-i câmi‘i ba‘zen tarîk-ı deverân ile 

isbât eylediler. Deverân kendisi için vücûden ve ademen illiyyete salâhiyet 

olan şey’ üzerine bir şey’in tertîbidir. Ve işbu şeyʼeynden şey’-i müterettebe 

dâ’ir ve sânî olan şey’-i müteretteb-i aleyhe medâr tesmiye [174] olunur. 

Meselâ misâl-i mezkûrda câmi‘ te’lîf olarak bunun illet-i hudûs olduğu-

nu isbâtda deriz ki “illet-i hudûs ancak te’lîfdir”. Zîrâ hudûs vücûden ve 

ademen te’lîf üzerine dâ’ir olarak mü’ellef olan şeyʼden hudûs ve gayr-ı 

mü’ellefden adem-i hudûs gayr-ı müfârıkdır. Nitekim beyitde te’lîf mev-

cûd olduğu gibi hudûs dahi mevcûd ve vâcib-i te‘âlâ te’lîf ve hudûstan 

münezzeh ve müte‘âlîdir. Hülâsa-i tarîk deverân medâr olan şey’in sübûtu 

hînde hükmün sâbit ve intifâsı indinde müntefî olmasıdır. Ve deverân me-

dârik-i dâ’ir için illet olmasına emâre ve alâmet olarak bu ise yakîn ifâde et-

meyip belki müfîd-i zandır. Zîrâ ba‘zı suverde vücûden ve ademen terettüb 

illiyyeti müfîd olmayıp ve cemî‘-i suverde terettüb233 ancak istikrâ’-ı tâmm 

ile olarak bu ise müte‘azzir veyâhûd müte‘assirdir ve hem de medâr ba‘zen 

dâ’ir için illet olamaz.

ا  אت ا א  א  כאن، وا א ا أو ا وث إ אل:  ا ن  د כ א א  وإ
ول  ،  ا א

[Ya da terdîd ile isbât edilir. Şöyle denilmesi gibi; hudûsun illeti ya te’lîftir ya 

da imkândır. Vâcib Teʼâlâ’nın sıfâtlarından dolayı ikincisi bâtıldır. O halde birin-

cisi ta‘ayyün etti.] 

Ve ba‘zen illiyet-i câmi‘î tarîk-ı terdîd ile isbât eylediler. Meselâ misâl-i 

mezkûrda câmi‘ olan te’lîfin illet-i hudûs olduğunu isbâtda denilir ki illet-i 

hudûs ya te’lîf veyâhûd imkândır. İmkândan murâd vücûdunu muktezî ol-

mamak ma‘nâsına imkân-ı zâtîdir. Ve sânî ya‘nî illet-i hudûs imkân olması 

bâtıldır. Zîrâ sıfât-ı vâcib-i te‘âlâ ile müntekızdır.234 Bu sûretde evvel ya‘nî 

233 Sehv ve savâb cetvelinde “terettüb” olarak düzeltilmiştir.

234 (8) Musannif-i fâzılın bu makâmda olan kelâmında müte’ahhirîn-i muhakkikînin mezheblerini (Sehv 

ve savâb cetvelinde mezheblerini olarak düzeltilmiştir.) tercîh ve onlara vürûdu mütevehhim olan 

su’âlin cevâbına telvîh vardır. Şöyle ki; her bir mümkün hâdis olup vâcib-i Te‘âlânın sıfât-ı âlîye-

si ise kadîme olmakla mümkine olamayacağına her ne kadar ba‘zı  mütekellimîn zâhib oldu ise de 

mümkün ile vâcib beyninde vâsıta olmadığından mezheb-i mezkûr sıfâtın vâcib olmasını mûcib ve 
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illet-i hudûs te’lîf olduğu ta‘ayyün eder. Lâkin bu dahi müfîd-i yakîn olma-

yıp illiyyete alâmet olarak ifâde-i zandan tecâvüz etmez. Zîrâ taksîm hâsır 

olmayıp illet zikr olunan şeylerin gayrısı olması câ’izdir ve bi’l-farz vechey-

nin tâmm olması ve câmî‘in asılda illet olduğunun sübûtu teslîm [175] 

olunsa fer‘de dahi hükm için illet olmasının lüzûmu gayr-ı müsellemdir. 

Zîrâ husûsiyyet-i aslın illiyyete şart veyâhûd husûsiyyet-i fer‘in illiyyete 

mâni‘ olması câ’iz olarak bu halde intifâ-ı şart veyâhûd vücûd-i mâni‘den 

nâşi fer‘de illiyet-i câmi‘ müntefî olur. Lâkin bu zikr olunan kelâmlar illet 

ile hükmde fi’l-cümle mü’essir olmak ma‘nâsınca illiyyet murâd olunduğu 

takdîrde olup ve eğer aslâ bir kayd üzere tevakkuf etmeyecek haysiyyet-

te mü’essir-i tâmm murâd olunursa bu sûretde illiyyet sâbit olduğu tak-

dîr üzere asl haşv ve temsîl kıyâs olarak evsatı câmi‘ olur. Nitekim beyânı 

mürûr etmiştir. Ve hafî olmasın ki istikra’ ile temsîl ancak müfîd-i zann 

olup müfîd-i yakîn olmadığında bir kimse nizâ‘ ve muhâlifet etmemiştir. 

אرة) אن دون ا אت ا כ   ام ا  ;Böylelikle ortaya çıktı ki] ( أن ا

bütüncül gereklilik/küllî istilzâm, emârenin değil, burhânın mukaddimele-

rindendir.] İmdi bu tafsîlâttan zâhir olmuşdur ki min haysü’t-tahakkuk netâ-

yic için iltizâm-ı küllî mukaddimât-ı burhândan olup kendiyle zanna tavas-

sul olunan mukaddimât-ı emâreden değildir. Zîrâ emârenin sıhhati iltizâm-ı 

küllîye gayr-ı mütevakkıfdır. Şöyle ki; zikri mürûr etdiği vechle bir şeyden bir 

şey’e husûl-i zann şey’eyn beyninde istilzâm-ı küllîye tevakkuf etmez. 

vâcibün li-zâtihînin ta‘addüdünü müstevcib olmakla manzûrün fîh olduğundan muhakkikûn sıfât-ı 

vâcibin mümkine olmasını ihtiyâr ve illet-i hudûs imkân olmasının men‘iyle bi-tarîki’l-ihtiyâr sudûr 

eden her bir mümkün hâdis olmasını ikrâr ve sıfâtullâhın sudûru bi-tariki’l-îcâb olmakla imkânından 

hudûsu lâzım geleceğini iş‘âr eylemişlerdir. Ancak bu mezhebe arazın ta‘rîfi bulunan “mâ yekûmu 

bi’l-gayr”da “mâ” kelimesini mümkinden ibâret olup kıyâmın ma‘nâsı dahi tahkîkde “ihtisâsü’n-nâ‘i-

ti bi’l-men‘ûti” olmakla sıfâtullâhın araz olması lâzım gelir deyü i‘tirâz olunup i‘tirâz-ı mezkûrun 

cevâbında ba‘zıları sıfâtullâhın arazda duhûlünü teslîm eyleyip araz ıtlâkın hâdisde şuyu‘undan nâşî 

hilâf-ı maksûdu ibhâm eylemekle sıfâtullâha ıtlâkı câ’iz olmaması arazda duhûlüne münâfî değildir 

deyü cevâb muhakkık-ı  Siyâlkûtî'nin muhtârı olduğu  Hâşiye-i Şerh-i Akâ’id-i Nesefiyye’de sevk-i kelâ-

mından müstefâd olmuştur. Ammâ musannif-i merhûm Hâşiye-i Şerh-i Akâ’id-i Adudiyye’de tahkîk-i 

kelâm ve tebyîn-i hakîkat-i merâm ederek buyurmuşlardır ki eşâ‘irenin “bakâʼü’l-a‘râzı bi-teceddü-

di’l-emsâli ve sıfâtühû Te‘âlâ bâkiyetün bi-a‘yânihâ ezelen ve ebeden gayra müteceddidetin li’stihâleti 

kıyâmi’l-havâdisi bi-zâtihî Te‘âlâ” kavillerinden münfehim olduğu vechle cevher ve araza münkasim 

olan ancak mümkün-i hâdis olduğundan inde’l-‘eşâ’ire arazın ta‘rîfî ( א  م  אدث  ) [ Araz kıyamı 

(varlıkta sürmesi) başkasına bağlı olan, sonradan varlığa gelen şey’dir.] veyâhûd ( כ א م  כ  ) 

[ Araz varlığı mümkün olan ve başka bir mümküne bağlı olandır.] olduğu derkâr olmakla ta‘rîf-i meş-

hûrda vâki‘ “mâ” kelimesi hâdisden ibâretdir. Veyâhûd gayr ile murâd mümkün olacağından sıfât-ı 

zâtiyye-i ilâhiyye arazda dâhil olamayacağında aslâ iştibâh yoktur. Fahfaz hâzâ (Abdülhamid)
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[Netîcenin Ahass-ı Mukaddimât-ı Delîle Tâbi‘â Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

א א و א وכ א  ا כ א    وا أن  ا 
[Bil ki; delilin netîcesi, genellik anlamında nitelik, nicelik ve bilgi cihetiyle 

delilin mukaddimelerinin en zayıfına tâbi‘dir.] 

Ve ma‘lûm olsun ki netîce-i delîl ma‘nâ-yı e‘amm ile mukaddimât-ı 

delîlin keyf ya‘nî îcâb ve selb ve kem ya‘nî külliyyet ve ba‘ziyyet ve ilm 

ya‘nî yakîn ve zann cihetinden ahassına tâbi‘dir.235 Ya‘nî meşhûr olduğu 

üzere netîce ahass-ı mukaddimâta tâbi‘ olmasından murâd delîlin ma‘nâ-

yı e‘amm üzere mukaddimelerinden birisi sâlibe veyâhûd cüz’iyye veyâ 

zanniyye olursa netîcesi dahi bu vechle olur demekdir. İmdi musannifin 

Hâşiyeʼde beyânı vechle eğer mukaddimât içinde sâlibe bulunursa netîce 

dahi sâlibe olur. Ve eğer cüz’iyye bulunursa netîce dahi cüz’iyye olur. Ve 

eğer mukaddime-i zanniyye bulunursa netîce dahi zanniyye olur. Ve çok 

kerre netîce bunlardan ikisinde veyâhûd küllîsinde tâbi‘a olur. Hâsılı mu-

kaddimâtda mevcûd iki ahass ise netîce işbu ikide ve mecmû‘u mevcûd ise 

mecmû‘unda tâbi‘a olur. Ve bu dahi ekseri olup ahassın mevcûd olmadığı 

delîllerde netîcede dahi mevcûd olmaz. Mukaddemi ma‘nâ-yı e‘amm ile 

takyîdi mukaddimât-ı delîli biri e‘amm ve diğeri ahass olarak iki ma‘nâda 

müsta‘mel olduğu mâ sebakda beyân edilmişti. Burada murâd ma‘nâ-yı 

e‘amm olarak netîce işbu keyf ve kem ve ilmde eczâ’ olan mukaddimele-

re tâbi‘a olduğu gibi mukaddemat-ı hâriciyyeye dahi tâbi‘adır.236 Nitekim 

şekl-i sâlis ve râbi‘de darb-ı evvelin netîcesi aks-i müstevîye tâbi‘a olarak 

mevkûfün-aleyh olan  aks-i müstevî cüz’î olmasıyla netîceleri dahi cüz’iyye 

olup aks-i nakîzda dahi böyledir. Kezâlik berâhinde istilzâm-ı [176] küllî 

kat‘î olmadığı hînde netîce dahi kat‘î olamaz. İstilzâm ise mukaddime-i 

hârice olup eczâ’-i delîlden değildir. 

FÜSÛL-I SEB‘ADAN FASL-I EVVEL: KIYÂSI TA‘RÎF VE 

İKTİRÂNÎ İLE İSTİSNÂ’ÎYE TAKSÎMDEDİR

Kâle Rahimehullâh 

ا  م ا  אس د   ا
[Fasıl; kıyâs, zâtı gereği netîceyi gerekli kılan delildir.] 

235 Sehv ve savâb cetvelinde “ahassına tâbi‘dir” olarak düzeltilmiştir. 

236 Sehv ve savâb cetvelinde “tâbi‘adır” olarak düzeltilmiştir.
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Aksâm-ı edille beyninde ihticâc ve istidlâlde umde olan kıyâs olmasıyla 

bu mebhas-ı aslîyi füsûl-ı seb‘ada serd ve beyâna şurû‘ ederek işbu fasl-ı 

evvelde kıyâsı ta‘rîf ile berâber istisnâ’î ve iktirânîye taksîmini ve sânîde 

kıyâs-ı istisnâ’înin ahkâmını sâlisde kıyâs-ı iktirânînin aksâmını ve râbi‘de 

eşkâl-i erba‘asını ve hâmisde bi-hasebi’l-cihât muhtelitâtı ve sâdisde iktirâ-

niyyât-ı şartıyyeyi ve sâbi‘de mutlakan kıyâsın basît ve mürekkebe inkısâ-

mını îrâd eylemişdir. 

Aksâm-ı delîli beyânda delîlden bir kısmı netîceyi bi’z-zât müstel-

zim olup bu da kıyâs olduğunu zikr etmişdi. Bu vechle zımn-ı taksîmde 

ma‘lûm olan ta‘rîf-i kıyâsı tasrîh ederek buyurur ki kıyâs bir delîldir ki 

netîceyi  li-zâtihî müstelzim olur. Şöyle ki; her ne vakt mazmûn-ı delîl ta-

hakkuk eylese matlûb olan mazmun-ı netîce sâbit olur. Ve ta‘rîf-i kıyâsda 

meşhûr olan (ا ل آ א  ا א  م  ال    ل   أ ) [Kıyâs öner-

melerden terkîb edilmiş bir söz olup her ne zamân bu önermeler teslîm ve 

tasdîk edilse o önermelerden başka bir söz lazım gelir.] ya‘nî kıyâs iki ve mâ 

fevkı olan kaziyyelerden mü’ellef bir kavildir ki her ne zamân bu kaziyyeler 

teslîm ve tasdîk olunsa zât-ı kazâyâdan için bu kaziyyelerden kavl-i âhar 

lâzım gelir ibâresi olup lâkin musannif makâm-ı cinsde kavli îrâd etme-

yip delîl îrâd etmesiyle lafz-ı delîl sebk eden ta‘rîfinden müstebân olduğu 

vechle kuyûd-i sâ’ireden müstağnî olmasıyla yalnız edillenin aksâm-ı sâ’ire-

sinden temyîzde kâfî görünen  li-zâtihî istilzâm-ı netîce ile iktifâ eylemişdir. 

ا  ، وإن כאن  ا  أ أو  ن  כ ا أن   ام  اد  ا وا
אج  כאل ا ا ا ي  ا כ ا ى، כא أ

[Bizzat gerektirme ifâdesinden kasıt açık sonuç vermeyen şekillerde düz dön-

dürme gibi başka aracılar ile olsa bile yabancı ve garip mukaddimelerin aracılığı 

ile olmamasıdır.]

 Ve istilzâm-ı zâtîden murâd tafsîlâtı karîben mürûr eylediği vechle mu-

kaddime-i ecnebiyye veyâhûd garîbe vâsıtasıyla müstelzim olmaması olup 

sâ’ir vâsıta ile olsa da be’s yoktur. Nitekim zâhir237ü’l-intâc olmayan şekille-

rin intâcı  aks-i müstevî vâsıtasıyla olup bunlar ise kıyâsda dâhildir. Musan-

nif Hâşiye’de beyân etmişdir ki bu makâmda kavmin  li-zâtihî kavillerinden 

murâdları istilzâm-ı küllînin sübûtunda vâsıtayı nefy etmek olmayıp zîrâ 

her bir kıyâs ile netîcesi beyninde vâsıtanın intifâsı ma‘lûm değildir. Şöyle 

237 Sehv ve savâb cetvelinde “zâhir” olarak düzeltilmiştir.
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ki; her bir kıyâs için netîceyi istilzâm-ı küllînin sâbit olması  li-zâtihî midir 

veyâhûd li-cüz’ihî midir veyâhûd bunların gayrı bir emirden için midir? Bu-

rası ma‘lûm olup da ta‘yîn edilememiştir. Belki murâdları isbâtda vâsıtayı 

nefy olup işbu istilzâm-ı küllînin isbâtında mukaddime-i ecnebiyye veyâhûd 

garîbe vâsıta olmaz. [177] Her ne kadar ba‘zı şekillerde istilzâm-ı mezkûrun 

isbâtında ba‘zı mukaddimât için  aks-i müstevî vâsıta olursa da demekdir.238

Ma‘lûm olsun ki nazar-ı sahîh akabinde ya‘nî sûreten ve mâddeten Şerâ’itı-

ni müştemil olarak mukaddimât-ı kıyâsın istihzârını müte‘âkib matlûba ilmin 

husûlü ne vechle olduğunda ihtilâf-ârâ olarak tafsîlâtı kütüb-i kelâmiyyede 

mebsût olup sûret-i icmâlîsi budur ki ehl-i sünnet ve cemâ‘at indinde nazar-ı 

sahîhi ilm-i bi’l-matlûb terâdüf eylemesi âdîdir. Şu ma‘nâya ki ba‘de’n-naza-

ri’s-sahîh ilm-i bi’l-matlûbun halkı üzere âdet-i ilâhiyye cârî olup isterse halk 

etmeyerek adem-i husûlü gayr-ı mümteni‘dir. Ve âdet fi‘lin tekrîrinden ve dâ’i-

ma veyâhûd ekseriya vukû‘undan ibâretdir. Ve bu kelâm mes’ele-i halka müte-

ferri‘ olup ne zamânki inde ehli’l-hakk mutlakan cemî‘-i havâdis  Cenâb-ı Bârî 

Te‘âlâ’nın halkıyla olduysa husûl-ı ilmin dahi yine bu vechle olması dâ’ire-i vü-

cûbdadır. Ve  Mu‘tezile indinde husûl-ı ilm tevlîdîdir. Şu ma‘nâca ki akl tertîb-i 

mukaddimât vâsıtasıyla ilmi tevlîd ve îcâb eder. Ve bu kavlin mebnâsı indlerin-

de ba‘z-ı havâdisin  Cenâb-ı Bârî’nin gayrıya istinâdıdır. Ba‘zılar netîceyi tevlîd 

eden nazar-ı sahîh olmak üzere beyân etmişler ise de lâkin takrîr-i evvel tevlîdi 

tefsîrlerine akreb ve ensebdir. Zîrâ tevlîdi fâ‘ilin bir fi‘li, fi‘l-i âhar vâsıtasıyla 

îcâd etmesiyle tefsîr etmişlerdir. Hâsılı tertîb-i mukaddimât-ı mübâşeretle fi‘l-i 

müstedil olup ve istilzâm-ı netîce bu fi‘l üzere eser-i müretteb olmasıyla fi‘l 

bi’t-tevlîd olmuş olur. Çünkü tevlîd fâ‘ilden fi‘lin husûlü fi‘l-i âharın tavsîtıyla 

olmasıdır. Nitekim hareke-i miftâh hareke-i yed vâsıtasıyladır. Ve mübâşeret 

fi‘l-i âharın tavassutu olmaksızın fi‘lin husûlüdür. Nitekim hareket-i yed böy-

ledir. Ve ehl-i sünnet indinde cemî‘-i ef‘âlin istinâdı bilâ vâsıta  Cenâb-ı Bârî’ye 

olarak mütevellidâtda abdin sun‘u olmayıp hâlık ve mevcûdu Allah’u Te‘âlâ 

olmasıyla indlerinde tevlîd yoktur. 

238 (7) Musannif-i merhûmun risâle-i müstakillede beyân eylediği vechle vâsıta iki kısım olup bir kısmı 

vâsıta fi’s-subût diğeri vâsıta fi’l-isbâtdır. Vâsıta fi’s-sübût ol bir şey’dir ki ârızın ma‘rûza sübûtu ve urû-

zunda vâsıta ola. İsterse vâsıta-i mezkûre ârız-ı mezkûr ile muttasıf olsun. Âlet-i nakkâş levnin cidâra 

lühûkunda vâsıta olduğu gibi isterse muttasıf olsun lühûk-ı mezkûre nefs-i nakkâşın vâsıta olması gibi 

evvele vâsıta fi’l-urûz denilir. Pes vâsıta fi’l-‘urûz vâsıta fi’s-sübûtdan bir kısım olup ahass-ı mutlak ile 

ahass olur. Vâsıta fi’l-isbât indlerinde delîle ıtlâk olunur ki ta‘rîfi sebkat eyledi. Bu makâmda tafsîli 

murâd eyleyenler risâle-i mezkûreye mürâca‘at eylesinler. (Abdülhamid)  Hasan Çelebi’nin Mutavval 
Hâşiyesi’nde musannifin (اب א أ  kavlini tahşiyede dahi işbu [.Kıyâs sekiz kısma ayrılır] (و   

aksâm-ı vâsıtaya dâ’ir izâhatı mevcûddur. Fe’l-yürâci‘. (li’l-mütercim) 



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Bâb-ı Râbi‘: Suver-i Edille ve Hücec 485

Ve inde’l-hükemâ husûl-ı ilm a‘dâdîdir. Şu ma‘nâca ki nazar-ı sahîh 

zihn-i nâzırı üzerine feyezân-ı netîce için ma‘ad ve müsta‘id ederek ol hîn-

de kâbil ve fâ‘ili tamâm olması zarûretiyle husûl-ı netîce vâcib ve ıztırârî 

olmuş olur. [178] Seyyid allâme Takrîr-i Mezâhibʼde demişdir ki; nazar-ı 

sahîh ile ilm-i bi’l-matlûba tavassul ya zarûrî olup bu da ya tarîk-ı i‘dâd ile 

olarak mezheb-i hükemâ budur. Veyâhûd tarîk-ı tevlîd ile olarak mezheb-i 

 Mu‘tezile budur. Veyâhûd zarûrî olmayıp belki bi-tarîki’l-‘âdedir ki mezhe-

b-i ehl-i sünnet budur. Ve Muhakkık  Devvânî  Şerh-i Adudiyye’de şu vechle 

tahkîk eylemişdir. Husûl-ı ilm inde’l-eşâ‘ire âdî ve inde’l- Mu‘tezile tevlîdî ve 

inde’l-hükemâ i‘dâdî olup İmâmü’l-Harameyn ile  Ebubekir Bâkıllânî ind-

lerinde lüzûmî-i zarûrîdir. Ve imâm Razî’nin ba‘z-ı kütübünde olan kelâmı 

işbu İmâmü’l-Haremeyn ile  Ebubekir Bâkıllânî’nin kavilleriyle239 müttefik 

olup lâkin indinde meşhûr olan lüzûmî-i aklî-i nazarî olmasıdır. Ve İmam 

üzerine i‘tirâz olunarak denilmiştir ki eğer lüzûm ile murâdı lüzûm-i âdî 

olursa mezheb-i ehl-i sünnete rücû‘ eder. Ve eğer lüzûm-i zâtî murâd eder-

se kavl-i hükemâya rücû‘ eder. Lâkin cevâbda denilmişdir ki; şıkk-ı sânîyi 

ihtiyâr ile def‘-i mahzûr mümkindir. Şu vechle ki inde’l-eşâ‘ire beyne’l-eşyâ’ 

istilzâm-ı zâtî gayr-ı münker olup ve işbu istilzâm-ı zâtî ve Vâcib-i Te‘âlâ’nın 

muztar olmasını îcâb etmeyip vücûd-i istilzâm-i zâtî ile berâber  Cenâb-ı 

Bârî’nin netîceye ilm i‘tâ edip veyâhûd müsebbibi olan nazar-ı sahîhi adem-i 

i‘tâsıyla ilm-i bi’n-netîceyi i‘tâ etmemesinde yine muhtârdır. 

[Kıyâsın İstisnâ’î ve İktirânîye Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh 

א  אئ א ا א א   رة  א أو  א  ر אدة ا و אس إن ا   א
[Eğer kıyâs; netîcenin madde ve sûretini beraberce veya netîcenin çelişiğinin 

suretini içinde barındırırsa istisnâlı kıyâs ismini alır.] 

Kıyâs hey’et-i ictimâ‘iyyesi i‘tibâriyle ikiye münkasim olarak eğer mâd-

de-i netîce olan tarafeyni ile ma‘an sûret-i netîce veyâhûd sûret-i nakîz-ı 

netîce üzere müştemil olursa kıyâs-ı istisnâ’î tesmiye olunur. İmdi kıyâs-ı 

istisnâʼî netîcenin aynı veyâhûd nakîzı sûret ve hey’etiyle bi’l-fi‘l kendide 

mezkûr olan kıyâsdır. Ve bu vechle netîcenin bi’l-fi‘l mezkûr olmasından 

murâd eczâ’-i netîcede olan tertîb üzere kıyâsda zikr olunmasıdır. Bu tak-

dîrde netîce mukaddem ve tâlîden mürekkebe olan mukaddime-i şartıyye-

239 Sehv ve savâb cetvelinde “kavilleriyle” olarak düzeltilmiştir.
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den zâhirde cüz’ olmuş olur. Cüz’ ise külle mügâyir olarak kıyâs ile netîce 

beyninde vâcib olan muğayeret tahakkuk eder.240 Ve netîce hükm üzere 

müştemile olan kaziyye-i müstakille olup ve kıyâsda mezkûr olan şartıyye-

den bir taraf vâki‘ olarak hükmden ârî olmasıyla da muğâyeret hâsıladır. Ve 

istisnâ’î tesmiyesi harf-i istisnâ olan “lâkinne” üzere iştimâlinden içindir. 

Ve ehl-i mîzânın nazarı ma‘ânîye olmasıyla lafz-ı [179] mezkûru hakîka-

ten hurûf-ı istisnâdan addedip lâkin inde’n-nahviyyîn harf-i istisnâ olması 

hakîkî olmayıp mecâzdır. 

Kâle Rahimehullâh 

 َ ُ َ  ٌ ِّ َ َ ُ  ُ َّ َِכ ًא  אِد َ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ  ُ َ א َ ْ א َכאَن ا َ َّ א: ُכ א כ א  ر وا  
אِدٌث َ

[Neticenin sûretini barındıran kıyâsa, müstakim (istisnâlı) kıyas ismi verilir. 

Şu sözümüz gibidir; “Her ne zaman âlem değişken ise sonradan varlığa gelmedir. 

Fakat değişkendir. O halde âlem, sonradan varlığa gelmiştir”.] 

Ta‘rîfden müstebân olduğu vechle kıyâs-ı istisnâ’î iki vechle olup bir 

kısmı sûret-i netîce üzere müştemil ve diğer kısmı netîcenin sûret-i nakîzı 

üzere müştemil olarak bunlardan sûret-i netîce üzere müştemil olan kısma 

kıyâs-ı istisnâ’î-i müstakîm tesmiye olunur. Meselâ (אدث א  -Âlem son] (ا

radan varlığa gelmiştir.] matlûbunu isbâtda כ א  אد ا כאن  א  א כאن ا  (כ
(  [Âlem her ne zaman ki değişkense o zaman sonradan varlığa gelmiş-

tir, fakat o değişkendir.] kavlimiz kıyâs-ı istisnâ’î olup (אدث א  א ) [O hal-

de âlem sonradan varlığa gelmiştir.] matlûbunu intâc eder. Ve cüz’-i kıyâs 

olan “kâne hâdisen” sûret-i netîce bi-sûretihâ kıyâsda mezkûre olmasıyla 

kıyâs müstakimdir. אر א א  כ ا  אر   א א   (وإن כא ا 
(  [Eğer Güneş doğmuşsa gündüz mevcûddur, fakat Güneş doğmuştur, 

o halde gündüz mevcûddur.] misâli dahi böyle olup netîce olan ( אر   (ا
[Gündüz mevcûddur.] kıyâsda mezkûrdur. 

Kâle Rahimehullâh

َن  כ َ  ِّ َ َ ُ  ُ َّ َِכ ا  ِّ َ َ ُ  َ כ  َ ٌא  אِد َ  َ כ  َ َ א  א   כ رت  و 
ٌא אِد َ

240 (6) Zîrâ vâcib olan muğâyeret-ı netîce kıyâs-ı iktirânînin mukaddimeleri olan sugrâ ve kübrâ ve kıyâs-ı 

istisnâ’înin mukaddimeleri bulunan şartıyye ve mukaddime-i vâzı‘a veya râfi‘adan hiç bir şey’in aynı 

olmamaktan ibâret olup netîce kıyâsın mukaddimelerinden dahi cüz’ olmaması mültezim değildir. 

(Abdülhamid)
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[Netîcenin sûretinin çelişiğini barındırana ise gayr-ı gayr-ı müstakim (istisnâ-

lı) kıyas ismi verilir. Şu sözümüz gibidir; “Âlem sonradan varlığa gelmiş olmasaydı 

değişken olmazdı. Fakat o, değişkendir. O halde âlem sonradan varlığa gelmiştir”.] 

Ve netîcenin sûret-i nakîzı üzere müştemil olan kıyâs-ı istisnâ’îyye gay-

r-ı müstakîm tesmiye olunur. Misâl-i mezkûr bu kabîlden olup (א אد ن  כ ) 

[O halde âlem sonradan varlığa gelmiştir.] netîcesinin sûret-i nakîzı olan 

א) אد ن  כ  ) [Âlem sonradan varlığa gelmiş değildir.] kıyasta me’hûz-

dur. Ve meselâ א د  אر   כ ا אر   א א   (إن כא ا 
( א   [Eğer Güneş doğmuşsa gündüz mevcûddur. Fakat gündüz 

mevcûd değildir, o halde Güneş doğmamıştır.] kavli dahi böyle olup

( א netîcesinin nakîzı olan [.Güneş doğmamıştır] (ا  

( א  .kıyâsdan cüz’dür [.Güneş doğmuştur] (ا 

Kâle Rahimehullâh 

א. ووا  ا ورا  אئ  כ  ا כ  ر  א  وا ا ر
و   . وا ا   ا

[Çoğu zaman “lâkinne/fakat” kelimesi ile başlayan mukaddime, mutlak olarak 

istisnâlı mukaddimedir. Müstakîm kıyâsta vâzı‘a, gayr-ı müstakîm kıyâsta râfiʼa 

ismini alır. İlk mukaddime ise şartlı mukaddime olarak isimlendirilir.] 

Ve işbu kıyâs-ı istisnâ’îde ba‘zen “lâkinne” kelimesiyle musaddere olan 

mukaddimeye müstakîm ve gayr-ı müstakîmden mutlak olarak mukaddi-

me-i istisnâ’îyye ve hâsseten istisnâ’î-i müstakîmde mukaddime-i vâzı‘a ve 

gayr-ı müstakîmde mukaddime-i râfi‘a ve mukaddime-i ûlâya şartıyye tes-

miye olunur. Meselâ mürûr eden ( אر  א א  -Eğer Gü] (إن כא ا 

neş doğmuşsa gündüz mevcûddur.] mukaddimesi, mukaddime-i şartıyye 

ve misâlinde olan (د אر   כ ا כ  א وכ כ ا  ) [Fakat Güneş 

doğmuştur ve yine aynı şekilde, fakat gündüz mevcûd değildir.] mukaddi-

meleri, mukaddime-i istisnâ’îyye ve bunlardan evvel vâzı‘a ve sânî râfi‘adır. 

Hâsılı vaz‘-ı isbât ve ref‘-i nefy ma‘nâsına olarak imdi mukaddime-i istis-

nâ’îyye ya şartıyyeden ehad-i cüz’eynin vaz‘ı ya‘nî isbâtı üzere dâlle olup 

bu sûretde mukaddime-i mezkûre vâzı‘a olur. Veyâhûd ehad-i cüz’eynin 

ref‘i ya‘nî nefy üzere delâlet edip bu sûretde mukaddime-i mezkûreye râfi‘a 

denilir. İmdi kıyâs-ı istisnâ’î dâ’imâ [180] iki mukaddimeden mürekkeb 

olarak birisi şartıyye ve diğeri işbu şartıyyeden ehad-i cüz’eynin vaz‘ı ya‘nî 

isbât veyâhûd ref‘i olup bu vâsıta ile cüz’-i âharın vaz‘ı veyâhûd ref‘i lâzım 



İKİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi488

gelir. Şöyle ki; zikr olunacağı vechle muttasılâtda vaz‘ vaz‘ı ve ref‘ ref‘i ve 

munfasılâtda vaz‘ ref‘i ve ref‘ vaz‘ı müntic olur. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle mukaddime-i istisnâ’îyyenin “lâ-

kinne” kelimesiyle tasdîrîni edât-ı taklîl olan “rübbemâ” ile îrâd eylemesi 

ekser mebâhis-i kütübde kelime-i mezkûre ile musaddere olmadığına işâ-

retdir. Ve yine Hâşiye’de demişdir ki mukaddime-i ûlâya şartıyye tesmiye 

olunması dâ’imâ şartıyye olduğuna mebnîdir. Lâkin mukaddime-i istis-

nâ’îyye bunun hilâfında olarak ba‘zen şartıyye ve ba‘zen hamliyye olur. Bu 

cihetle işbu mukaddime-i istisnâ’îyye şartıyye tesmiye olunsa âmmı ba‘zı 

efrâdına tahsîs kabîlinden olacağı hafî değildir. 

Kâle Rahimehullâh 

אِدٌث  َ  ٍ ِّ َ َ ُ  ُّ َوُכ  ٌ ِّ َ َ ُ  َ َ א َ ْ ا َنَّ  َ א:  כ א،  ا ا א    אد ا   وإن 
אِدٌث َ  ُ َ א َ ْ א َ

[Eğer kıyâs, neticenin sadece maddesini içinde barındırırsa iktirânî kıyâs ismi-

ni alır. Şu sözümüz gibidir; “Çünkü âlem değişkendir. Bütün değişkenler sonra-

dan varlığa gelmiştir. O halde âlem sonradan varlığa gelmiştir”.] 

Ve eğer kıyâs netîcenin yalnız mâddesi ya‘nî mevzû‘ ve mahmûlü üze-

re müştemil olursa kıyâs-ı iktirânî tesmiye olunur. Meselâ hudûs-i âle-

mi isbâtda (אدث وכ   א   ا ن  ) [Çünkü âlem değişkendir ve 

tüm değişenler sonradan varlığa gelmiştir.] kavlimiz kıyâs-ı iktirânî olup 

אدث) א  א ) [Âlem sonradan varlığa gelmiştir.] matlûbunu müntic ve 

netîcenin mâddeleri olan âlem ve hâdis cüz’leri kıyâsda müteferrikan 

me’hûz olarak kıyâs-ı istisnâ’îde olduğu gibi ne ayn-i netîce ve ne de nakî-

zının hey’eti üzere müştemil değildir. Ve kıyâs-ı iktirânî tesmiyesine sebeb 

hudûdunun ya‘nî  hadd-i asgar ve ekber ve evsatın bilâ-istisnâ iktirânıdır. 

Veyâhûd bu kıyâsda mukaddimeteynin cem‘i cem‘ ve iktirâna dâll olan 

vâv-ı âtıfa ile olmasıdır.
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[Hadd-i Asgar ve Hadd-i Ekber ve  Sugrâ ve  Kübrâ]

Kâle Rahimehullâh 

א  ا  وا   ، أכ ا  م   כ وا  ، أ ا  ب  ا م    כ وا
ى כ כ א ا ى، وا  ا 

[Matlûbdaki mahkûmün-aleyhe  hadd-i asgar (küçük terim), mahkûmün-bi-

he  hadd-i ekber (büyük terim), hadd-i asgarın içinde bulunduğu mukaddimeye 

sugrâ, hadd-i ekberin içinde bulunduğu mukaddimeye kübrâ (büyük öncül) ismi 

verilir.] 

Matlûb olan kaziyyede vâki‘ mahkûmün-aleyhe  hadd-i asgar ve mahkû-

mün-bihe  hadd-i ekber tesmiye olunur. Şu cihetle ki mahkûmün-aleyhe 

ağleb-i mevâki‘de ahass olmasıyla kalîlü’l-efrâd olarak mahkûmün-bihe 

nisbetle asgardır. Ve mahkûmün-bihin efrâdı ekser olarak mahkûmün-a-

leyhe nisbetle ekberdir. İmdi meselâ hudûs-i cismi isbât murâd olunsa mat-

lûb “el-cismi muhdesün” kaziyyesi olarak mahkûmün-aleyh olan “cism” 

 hadd-i asgar ve mahkûmün-bih olan “muhdes” hadd-i ekberdir. Ve kıyâs 

akall-i mertebe iki mukaddimeden mürekkeb olacağından işbu mukaddi-

melerden hangisinde  hadd-i asgar bulunursa bu mukaddimeye sugrâ ve 

hangisinde ekber mevcûd olursa kübrâ tesmiye olunur. Meselâ matlûb-ı 

mezkûru isbâtta (ث ن ا  وכ   ) [Çünkü muhakkak cisim 

bileşiktir, her bileşik de sonradan varlığa getirilmiştir.] denilse matlûbda 

[181] asgar olan “cism” mukaddime-i ûlâda me’hûz olarak  zât-ı asgar ol-

masıyla sugrâ ve matlûbda ekber olan “muhdes” mukaddime-i sâniyede 

me’hûz olarak  zât-ı ekber olmasıyla kübrâdır. 

[Hadd-i Evsat]

Kâle Rahimehullâh 

ب   ا    ، أو ا  ى  כ وا ى  ا ك   ا ر  כ ا ء  وا
א  ح  أ ا  ، و ، أو   ا وا ا אر  ول ا כ ا ا

[ Sugrâ ve kübrâ mukaddimelerinde ortak olup tekrar eden parçaya  hadd-i ev-

sat (orta terim) ismi verilir. Çünkü geriye kalan diğer şekiller için ölçü olan birinci 

şekilde, matlûbun iki tarafı arasında veya akıl ile netîce arasında aracılık yapar. 

Bundan dolayı  hadd-i evsat, netîce elde edildiğinde atılır.] 

Ve sugrâ ile kübrâ beyninde müşterek olan cüz’-i mütekerrire  hadd-i 

evsat ta‘bîr olunur. Meselâ zikr olunan (ث -Ci] (ا  وכ  
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simler bileşiktir, her bileşik de sonradan varlığa getirilmiştir.] mukaddime-

teyninde lafz-ı mü’ellef sugrâ ve kübrâda i‘âde ve tekrâr edilmesiyle hadd-i 

evsatdır. Zîrâ şekl-i evvelde matlûbun tarafeyni beyninde mutavassıtdır. 

Şekl-i evvel ise nazm-ı tabi‘î üzere olarak eşkâl-i sâ’ire şekl-i mezkûra râci‘a-

dır. Veyâhûd akl ile netîce beyninde tavassutundan içindir. Ve bu sebeb-

den nâşî netîcenin ahzı hînde cüz’-i mezkûr tarh olunarak netîcede tekrâr 

olunmaz. Nitekim şân-ı vesâ’it budur. Ve bu takrîrde241 kıyâs-ı iktirânîden 

netîce ne vechle ahz ve istintâc edileceğinin tarîkına işâret vardır. Çünkü 

mahsûl-i kelâm matlûbun tarafeyninden birisi bir mukaddimede ve diğeri 

mukaddime-i uhrâda olup birde hâricden beynlerinde müşterek ve müte-

kerrir bir vâsıta-i irtibat olarak ba‘dehû bu vâsıtayı tarh etmekle netîcenin 

husûlünü ifâde eder.  Şerh-i Metâli’de işbu hadd-i evsatı beyânda demişdir 

ki her bir kıyâs hamlî-i basîtde bir hadde iştirâkleri olan iki mukaddeme-

nin vücûdu lâbüddür. Zîrâ ne zamânki mahmul-i matlûbun mevzû‘una 

nisbeti mechûl olduysa bu nisbete ilmi mûcib olacak bir emr-i sâlis242 bu-

lunması lâzım gelir. Ve illâ nisbete ilmde tasavvur-ı tarafeyn kâfî olarak 

nazarî olmamış olur. İşbu beyne’l-mukaddimeteyn müşterek olan emr-i 

sâlis ise zikr olunan hadd-i evsatdır. Hâsılı hadd-i evsatdan garaz ehad-i 

mukaddimeteynin mukaddime-i uhrâya irtibâtı olup eğer ki mukaddime-

teyn beyninde işbu  hadd-i evsat tekerrür etmese beynlerinde olan irtibât 

ve nisbet ma‘lûm olmaz.

[Fi’ş-Şekl ve’d-Darb]

Kâle Rahimehullâh 

و   ، כ א   و أو  א   و  ا ا  ان  ا א   ا ة  وا
א  א  א أو כ ى כ כ א ى  ان ا ا

[Hadd-i evsatın, yüklem ve konu olma cihetiyle  hadd-i asgar ve  hadd-i ekber 

ile bir araya gelmesinden oluşan hey’ete şekil, sugrânın nitelik ve nicelik cihetiyle 

kübrâ ile bir araya gelmesine ise darb ismi verilir.] 

Ve hadd-i evsatın  hadd-i asgar ve ekbere hamlen veyâhûd vaz‘an iktirâ-

nından ya‘nî işbu haddeyne veyâhûd bunlardan birine mahmûl veyâhûd 

mevzû‘ olmak cihetinden hâsıla olan hey’ete şekl tesmiye olunur. Şöyle 

ki; şekl cisim için küreviyyâtda hadd-i vâhid ya‘nî nihâyet-i vâhidenin ve 

241 Sehv ve savâb cetvelinde “takrîrde” olarak düzeltilmiştir.

242 Sehv ve savâb cetvelinde “sâlis” olarak düzeltilmiştir.
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mudalla‘ât emsâlinde hudûdun imtidâd-ı tûlu ve arzı ve umkudan ibâret 

olan mikdâr ile ihâtasından hâsıla olan hey’etdir. Bu takdîrde hey’et-i hâ-

sıla-ı kıyâsa şekl ıtlâkı ma‘kûlu mahsûsa teşbîh üzere mübtenî olmuş olur. 

Ve sugrânın kübrâya keyf ya‘nî îcâb ve selb cihetinden veyâhûd kem ya‘nî 

külliyyet ve ba‘zıyyet cihetinden iktirânına karîne [182] ve darb tesmiye 

olunur. Hâsılı mukaddimeteynin yekdiğerine külliyye ve cüz’iyye veya sâli-

be ve mûcibe olarak mukârenetleri eşkâl-i kıyâsın mûcib-i tenevvu‘u olarak 

âtîde zikr olunacağı vechle her bir şekl müntic ve gayr-ı müntic olmak 

üzere durûb-ı adîdeye münkasimdir. 

Kâle Rahimehullâh 

وإن     א،  א  ى   כ وا  ، و ا ا  ى   ا و  
כ  ا وا

[Hadd-i asgarı ve hadd-i ekberi içlerinde barındırmasalar da bazen birinci mu-

kaddimeye sugrâ, sugrâdan sonra olan ikinci mukaddimeye kübrâ denir.] 

Ve ba‘zen ıstılâhlarında sugrâ birinci mukaddimeye ve kübrâ mâ ba‘di 

olan mukaddimeye ıtlâk olunûp bu makaddimeler her ne kadar  hadd-i 

asgar ve ekberi müştemile olmasalar da bu cihetine nazar olunmaz. El-hâsıl 

sugreviyyet ve kübreviyyetde asl-ı i‘tibâr takdîm ve te’hîr ile olmayıp belki 

nazar matlûbun  hadd-i asgar ve ekberiyyeti243 iştimâle ise de ba‘zen her ne 

kadar mukaddime-i ûlâ hadd-i asgarı müştemil olmayarak ekberi müştemil 

olsa da mukaddem olmasına nazaran sugrâ ve derece-i sâniyede bulunana 

kübrâ tesmiyesi dahi müte‘ârefdir. Nitekim Hâşiye’de beyânı vechle kıyâs-ı 

istikrâ’ʼînin sugrâ ve kübrâsında ve aks-i nakîzı vâsıtasıyla müstelzim olan 

kıyâsda böyledir. Ve kezâlik  zât-ı eczâ’ olan munfasıla ile eczâ’-i infisâl ade-

dince hamliyyâttan mürekkebât olan akîsenin kübrâlarında dahi böyledir. 

[FASL-I SÂNÎ: KIYÂS-I İSTİSNÂ’Î]

Kâle Rahimehullâh 

أو    ، و     ، כ   א   אئ  ا אس  ا  

[Fasıl: İstisnâlı kıyâs, mutlak olarak iki yüklemli önermeden oluşmaz. Bil‘akis 

yüklemli ve şartlı veya iki şartlı önermeden oluşur.] 

243 Sehv ve savâb cetvelinde “ekberiyyeti” olarak düzeltilmiştir.
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Bu fasıl kıyâs-ı istisnâ’îde olup Hâşiye’de beyânı vechle sair mütûnun 

hilâfında olarak kıyâs-ı istisnâ’îyi kıyâs-ı iktirânî üzere takdîm eylemesi 

kıyâs-ı istisnâ’î cemî‘-i aksâmıyla beyne’l-intâc olup kıyâs-ı iktirânî böyle 

olmadığına ve şekl-i evvelden mâ ‘adâsının hulf ve aks ve iftirâz tarîkle-

riyle isbât-ı intâclarında muhtâcün ileyh olduğuna mebnîdir. Mutlakan 

kıyâs-ı istisnâ’î iki kaziyye-i hamliyyeden terekküb etmeyip belki biri 

hamliyye ve diğeri şartıyye olarak muhtelifeteynden veyâhûd iki şartıyye-

den terekküb eder. Hâsılı ya mukaddimeteynden biri hamliyye ve diğeri 

şartıyye veyâhûd ikisi de şartıyye olup ikisi de hamliyye olamaz. Çünkü 

mâ sebakdan münfehim olduğu vechle kıyâs-ı istisnâ’îde netîce veyâhûd 

nakîz-ı netîce mezkûre olmasıyla bu vechle kıyâsda mezkûre olan netîce 

iki ihtimâlden hâlî olmayıp ya mukaddimât-ı kıyâsdan mukaddime-i tâm-

me olur bu ise muhâldir. Zîrâ bir şey’i nefsiyle veyâhûd nakîzıyla isbâtı 

müstelzimdir. Veyâhûd mukaddimeteynden cüz’ olur. Netîce ise hükmü 

mutazammın olarak kaziyye olup ve cüzʼî kaziyye olan mukaddime şar-

tıyyedir. Bu sûretde kıyâs-ı istisnâ’î iki mukaddimeden mürekkeb olarak 

bunlardan birisi  şartıyye-i muttasıla veya munfasıla ve mukaddime-i sâ-

niye istisnâ’iyyedir. Ve işbu mukaddime-i istisnâ’îyye mukaddime-i şar-

tıyye-i mezkûrenin ehad-i cüzʼeynin aynı veyâhûd nakîzıdır. Ve şartıyye-i 

hamliyyeteynden [183] ve şartıyyeteynden veyâhûd biri hamliyye ve diğeri 

şartıyye olarak muhtelifeteynden terekküb edeceği cihetle mukaddime-i 

istisnâ’îyye hamliyye ve şartıyye olabilir. 

[Kıyâs-ı İstisnâ’î Bi-Cemî‘i Aksâmihî Beyyinü’l-İntâc Olup ve 

Bunun Şerâ’itı]

Kâle Rahimehullâh 

אد و أو  ن ا ا   א כ ط إ אج و א  ا و  أ
[Bütün kısımlarıyla istisnâlı kıyâs, açık sonuç verendir. Sonuç vermesinin şar-

tı, şartlı mukaddimesinin olumlu lüzûmiyye veya inâdiyye önerme olmasıdır.] 

Kıyâs-ı istisnâ’î cemî‘-i aksâmıyla bi’l-cümle cüz’iyyâtda intâcı beyyin ve 

zâhir olarak aslâ muhtâc-ı beyân değildir. Ve kıyâs-ı istisnâ’înin intâcında 

üç şartın vücûdu mu‘teber olarak bundan birisi kıyâs-ı mezkûrda isti‘mâl 

olunan kaziyye-i şartıyyenin mûcibe olmasıdır. Zîrâ eğer sâlibe olsa hiç 

bir şey’i intâc edemez. Çünkü şartıyye-i sâlibenin ma‘nâsı lüzûm veyâhûd 

inâdı selb olup ve emreyn beyninde lüzûm veyâhûd inâd olmadığı sûretde 
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ehadühümânın vücûd veyâhûd ademinden âharın vücûd veyâhûd ademi 

lâzım gelmez. Şart-ı sânî mukaddime-i mezkûrenin muttasılada inâdiyye 

olmasıdır. Zîrâ muttasıla-i ittifâkiyenin ne vaz‘-ı mukaddemi ayn-i tâlîyi ve 

ne ref‘-i tâlîsi ref‘-i mukaddemi intâc etmez. ammâ vaz‘-ı mukaddimenin 

ayn-i tâlîyi intâc etmemesi zîrâ ittifâkıyyede vücûd-i tâlîye ilm vaz’-ı mukad-

demi ilme tevakkuf etmeyip belki vaz‘-ı mukaddeme ilmden mukaddem 

hâsıldır. Ve hem de ittifâkıyyenin sıdkına ilm sıdk-ı tâlîye ilmden müstefâd 

olmasıyla sıdk-ı tâlîye ilm sıdk-ı ittifâkıyyeye ilmden istifâde olunmak lâ-

zım gelse devri müstelzim olur. Ve ammâ ref‘-i tâlînin ref‘-i mukaddemi 

müntic olmaması zîrâ ittifâkıyyenin nakîzı tarafeyni beyninde ne tarik-i 

lüzûm ile ve ne de tarîk-ı ittifâk ile ittisâl mevcûd olmadığı ma‘lûmdur. 

Munfasıla-i ittifâkıyye dahi böyle olup ehad-i tarafeynin ne vaz‘ı ve ne ref‘i 

müntic olamaz. Zîrâ ehad-i tarafeynin sıdkı veyâhûd kizbi kable’l-istisnâ 

ma‘lûm olmasıyla istisnâdan ma‘lûm olmuş olmaz. ى  כ ن إ  (وכ
( א  ا وا כ אع إن    و אن وا ز אر ا א  [Zamân ve durumda 

hükmleri aynı değil ise iki mukaddimesinden biri, zamânlar ve durumlar 

i‘tibâriyle küllî olmalıdır.] Şart-ı sâlis mukaddimeteyninden birinin cemî‘-i 

ezmân ve evzâ‘ i‘tibâriyle külliyye olmasıdır. El-hâsıl şartıyye veyâhûd istis-

nâ’îyyeden birinin külliyyeti şartdır. Zîrâ bu şartın intifâsı takdîrde vaz‘-ı 

lüzûm veyâhûd inâd-ı vaz‘-ı istisnânın gayrı olması muhtemel olarak bu 

halde şartıyyenin ehad-i cüz’eynini isbât veyâhûd nefyden cüz’-i âharın sü-

bûtu veyâhûd nefyi lâzım gelmez. Lâkin işbu ehad-i mukaddimeteynin 

iştırât-ı külliyyeti mukaddimeteynin hükmleri vakt ve vaz‘da müttehid ol-

madıkları hînde olur. 

ِع  ُ ُ  َ َ  ِ َ َّ ِه ا ِ َ  ِ ان  َ ْ َّ َن ا َ َ ْ ل ا ِإَذا ا א כ ء  ون כ  وإ  
 َ א َ َ  ُ אَء ا َ א ِإْن  ً

ِ א َ ُن  َُכ َ  
ِ ِ ُ ُ  َ َ َא  َ َ ْ ُ ا َّ َِכ א  ً

ِ א َ ِم  َ ْ ِ ْ َאُن ا ْ ُ ُن  َُכ ا  َ ِ َכ ْ َ
[Eğer hükmleri aynı olursa, hiçbir parçası küllî olmadan da sonuç verir. Mü-

neccimin şu sözü gibi; “Bu senenin sa’d-ı zâbihi (kışın en soğuk zamanı) ve sa’d-ı 

su‘ûdu (bahar sıcaklarının başlama zamanı) falanca yıldızın doğmasıyla berâber 

bir araya gelince, Müslümanların sultanı gâlip gelir. Fakat bu sene ikisi, yıldızın 

doğması ile berâber geldi. O halde -Allah’ın izniyle- gâlip gelecektir.]

 Ve eğer hükm-i mukaddimeteyni vaz‘ ve vakitde müttahid olurlar ise 

ol hâlde mukaddimeteynden hiç birisi külliyye olmayarak kıyâs-ı istisnâ’î 

müntic olur. El-hâsıl şart-ı sâlis umur-ı selâse beyninde mütereddid olup 

evvel şartıyyenin ve sânî mukaddime-i istisnâ’îyyenin külliyyeti ve sâlis it-
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tisâl veyâhûd infisâlin vakti ve vaz‘ı bi-aynihimâ istisnânın vakt ve vaz‘ı 

[184] olmasıdır. Meselâ müneccimin eğer bu sene-i mübârekede Sa‘d-ı 

zâbih244 ve sa‘dü’s-su‘ûd nâm ( כ ذى ذ  [İki kuyruklu yıldızın] ( כ

tulû‘uyla berâber iktirân ederler ise Sultan-ı İslâm a‘dâsı üzerine gâlib olur. 

Lâkin bu sene necm-i mezkûrun tulû‘uyla berâber Sa‘deyn iktirân ettiler. 

İmdi İnşâ’allâhu Te‘âlâ Sultan-ı İslâm gâlib olur kavli kıyâs-ı istisnâ’î olup 

mukaddimeteynden hiç birisi külliyye olmadığı halde hükmeynin vakt ve 

vaz‘da ittihâdlarından nâşî müntic olmuştur. Ve meselâ م ز  و  (إن 
( אכ כ ا  و  ذا م   כ  و أכ   Eğer Zeyd Amr ile] ا  

birlikte öğle vaktinde gelirse ona ikrâm ederim. Fakat Amr Zeyd ile bir-

likte anılan vakitte geldi, dolayısıyla ben de ona da ikrâm ederim.] misâli 

dahi böyledir. Ve bu bâbda meşhûr olan yalnız mukaddime-i şartıyyenin 

iştırât-ı külliyyeti olup sûret-i terdîd Şemsiyye sâhibinden vâki‘ olmuştur. 

Ve Fâsıl (Fâzıl) Isâm Rahimehullâhın Şerh-i Şemsiyye’de beyânı vechle

( א   א رآه ا  ) [Mü’min bir şeyi güzel-iyi görür ise o şey güzeldir-

iyidir.] kelâm-ı bedî‘i bu makâmda dahi cârîdir. Zîrâ külliyyet-i istisnâ ve 

i‘tibâr-ı ittihâd ulûmda ve müte‘âref-i nâsda müsta‘mele olan kazâyâdan 

değildir. Musannif Hâşiye’de demişdir ki külliyyet-i şartıyye ancak bi‘tibâ-

ri’l-ezmân ve’l-evzâ‘ olduğu ma‘lûm iken metinde bi‘tibâri’l-evzâ‘ kavlini 

tasrîh ve ityâna dâ‘î olan sebeb budur ki mukaddime-i istisnâ’îyye ba‘zen 

hamliyye olup ve mâ sebakdan ma‘lûm olduğu üzere hamliyyede külliyyet 

bi‘tibâri’l-efrâd olarak zamân ve evzâ‘ i‘tibâriyle olduğu cihetle bu kayd 

ile takyîd edilmese kıyâs-ı istisnâ’îde şart olan mukaddime-i şartıyyenin 

bi‘tibâri’l-ezmân ve’l-evzâ‘ ve mukaddime-i hamliyyenin bi‘tibâri’l-efrâd 

külliyyeti olduğu tevehhümüne bâ‘is olurdu. Halbuki böyle olmayıp belki 

istisnâ’îde şart olan gerek şartıyye ve gerek hamliyye ikisinin dahi bi‘tibâ-

ri’l-ezmân ve’l-‘evzâ‘ külliyyetidir. Ve ezmân üzere evzâ‘ı atf ederek yalnız 

ezmân ile iktifâ eylememesi yalnız bi‘tibâri’l-‘ezmân külliyyet kâfîye olmayıp 

belki evzâ‘-ı mümkinetü’l-ictimâ‘ i‘tibâriyle de külliyyetin lüzûmuna işâret-

tir. Yine Hâşiye’de (א כ -Eğer her iki önermenin hükmü bir ol] (إن   

mazsa] kavlinde demişdir ki kavm bu vechle kâ’il oldular ise de hafî değildir 

ki şekl-i evvelin kübrâsında şart olan külliyyeti şahsiyyeden ta‘mîm ettikleri 

gibi bu makâmda dahi bi‘tibâri’l-ezmân ve’l-evzâ‘ olan külliyyeti şahsiyyeyi 

müştemil olması için hakîkaten veya hükmen külliyye olandan ta‘mîm etmiş 

olsalar idi kayd-ı mezkûrdan ve mâ ba‘dinden müstağnî olurlar idi. 

244 Sehv ve savâb cetvelinde “zâbih” olarak düzeltilmiştir.
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[Netâyic-i Kıyâs-ı İstisnâ’î]

Kâle Rahimehullâh 

אء  ، وا כ א دون ا م   ا אء  ا א ن כאن ا   
כ م دون ا א   ا  ا

[Eğer şartlı önerme muttasıl olursa; tersi doğru olmaksızın, mukaddemin ken-

disini istisnâ etmek tâlînin kendisi sonucunu verir. Yine tersi doğru olmaksızın, 

tâlînin çelişiğini istisnâ etmek, mukaddemin çelişiği sonucunu verir.] 

Kıyâs-ı istisnâ’înin mukaddimesi şartıyye olup ve Şerâ’itı neden ibâ-

ret idüğü ma‘lûm olduysa imdi eğer kıyâs-ı mezkûrda olan mukaddime-i 

şartıyye kaziyye-i muttasıla olursa bu sûretde mukaddemin aynını istisnâ 

kıyâs-ı müstakîm olarak ayn-i tâlîyi intâc eder. Zîrâ mukaddem melzûm-ı 

tâlî ve tâlî [185] lâzım-i mukaddem olmasıyla eğer ayn-i tâlîyi müntic 

olmasa lâzımın melzûmdan infikâki lâzım gelir. Lâkin aksi bunun hilâ-

fında olarak ayn-i tâlîyi istisnâ ayn-i mukaddemi intâc etmez. Zîrâ lâzım 

olan tâlînin melzûm olan mukaddemden e‘amm olması câ’iz olup   vücûd-i 

e‘amm ise vücûd-i ahassı gayr-ı müstelzimdir. Ve nakîz-ı tâlînin ref‘ ve istis-

nâsı kıyâs-ı gayr-ı müstakîm olarak nakîz-ı mukaddemi intâc eder. 

Ve illâ bi-dûni’l-lâzım melzûmun vücûdu lâzım gelip mülâzeme bâtıl 

olur. Lâkin aksi böyle olmayıp nakîz-ı mukaddemi istisnâ nakîz-ı tâlîyi 

müntic olamaz. Zîrâ melzûmun lâzımdan ahass olması câ’iz olmasıyla 

ahass olan melzûmun intifâsı e‘amm olan lâzımın intifâsını gayr-ı müstel-

zimdir. ( א ا   و א م  -Şartlı ve yüklemli önerme] (و 

den oluşan kısmın örnekleri geçti.] Ve bu iki kısmın hamliyye ve şartıyye-

den mü’ellef olarak misâlî (אس إن ا آه א ) [Kıyâs eğer şunları kapsamış 

olursa kapsamış olursa…] kavlini îzâhda mürûr etmişdir ki misâl-i evvel 

א) אد כאن  ا  א  ا כאن  א   Âlem her ne zaman değişken ise o zamân] (כ

sonradan varlığa gelmiş olur.] mukaddime-i muttasılasıyla ( כ  ) 

[Fakat âlem değişkendir.] mukaddime-i hamliyyesinden ve misâl-i sânî 

ا) כ  א   אد א  ا כ    ) [Âlem sonradan varlığa gelmiş değil ise 

değişken de değildir.] muttasılasıyla ( כ  ) [Fakat âlem değişkendir.] 

hamliyyesinden mü’ellef olarak evvel ayn-i mukaddemin istisnâsıyla ayn-i 

tâlî olan (אدث  ) [Âlem sonradan meydan gelmiştir.] ve sânî nakîz-ı 

tâlînin istisnâsıyla nakîz-ı mukaddem olan (א אد ن  כ ) [Âlem sonradan 

varlığa gelmiştir.] kavillerini intâc eylemiştir. Ve mâ sebakdan ma‘lûm ol-
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muşdur ki kıyâs-ı istisnâ’înin mukaddime-i ûlâsı dâ’imâ şartıyye olur. Ve 

bu şartıyyenin ise ya cüz’eyninden ikisi de şartıyye veyâhûd ehad-i cüz’eyni 

hamliyye olur. Bu sûretde mukaddime-i istisnâ’îyye eğer şartıyye olan cüz’ü 

veyâhûd nakîzını istisnâ ederse mukaddimeteyn şartıyye ve eğer hamliyye 

olan cüz’ü istisnâ ederse mukaddime-i istisnâ’îyye hamliyye olur. 

 ُ َّ ُ أَ ُ ْ َ ا  ً ِّ َ َ ُ  ْ َُכ  ْ َ ًא  אِد َ  ْ َُכ  ْ َ א  َ َّ ُ ُכ َّ َ أَ َ َ א  َ َّ א ُכ כ وا  ا 
כ    א، أو  א ا  א  ا ا  כ  ا ا ًא  אِد َ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ א َכאَن  َ َّ ُכ

א  ا  א   ا א ا  ا

[İki şartlı önermeden oluşan, bizim şu sözümüz gibidir; her ne zaman ki bir 

şeyin sonradan varlığa gelmediğinde değişken olmadığı sâbit oluyor ise değişken 

olduğunda da sonradan varlığa geldiği sâbit olur. Fakat mukaddem olan şartlı 

önerme sâbit oldu. O halde tâlî olan şartlı önerme sâbit olur. Fakat tâlî olan öner-

me sâbit olmadı. O halde mukaddem olan önerme sâbit olmaz.] 

Ve muttasıla olmak üzere şartıyyeteynden mü’ellef olan kıyâs-ı istisnâ’î 

işbu metinde zikr olunan misâl gibidir ki mukaddime-i ûlâ ُ َّ أَ  َ َ َ א  َ َّ  (ُכ
ًא) אِد َ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ א َכאَن  َ َّ ُ ُכ َّ ُ أَ ُ ْ َ ا  ً ِّ َ َ ُ  ْ َُכ  ْ َ ًא  אِد َ  ْ َُכ  ْ َ א  َ َّ  Her ne zamân] ُכ

ki bir şeyin sonradan varlığa gelmediğinde değişken olmadığı sâbit oluyor 

ise değişken olduğunda da sonradan varlığa geldiği sâbit olur.] muttasıla-

sı olup cüz’eyni dahi şartıyye-i muttasıladır. Ve mukaddime-i istisnâ’îyye 

gerek vaz‘ ve isbât-ı mukaddemle (א ا  כ  ا ا ) [Fakat mu-

kaddem olan şartlı önerme sâbit oldu.] denilsin ve gerekse ref‘-i tâlî ile 

א) א ا  כ   ا ) [Fakat tâlî olan şartlı önerme sâbit olmadı.] i‘tibâr 

edilsin yine  şartıyye-i muttasıla olup şartıyyeteynden mü’ellef olarak evvel 

א) א ا  ا ve sânî [.Tâlî olan şartlı önerme sâbit olur ] ( ا  (  ا
א)  [O halde mukaddem olan şartlı önerme sâbit olmaz.] kavillerini 

intâc eder. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle bu misâlde istisnâ-i şartıyyenin 

cüz’-i evvelini tasrîh ile (ا כ  א   אد כ  א   כ  أ כ ) [Fakat, bir 

şey’ her ne zaman ki sonradan varlığa gelmemişse o zaman değişken olma-

dığı sabit oldu.] demeyip de (א ا  כ  ا ا ) [Fakat mukaddem 

olan şartlı önerme sâbit oldu.] lafzıyla îrâd etmesinde misâl-i mezkûr dahi 

min ciheti’l-ma‘nâ hamliyye ve şartıyyeden [186] mü’ellef olduğuna işâret 

vardır. Zîrâ ma‘nâsı ( כ ا ه ا   א    Her ne zaman ki] (כ

bu şartlı önerme sabit olur o zaman şu şartlı önerme de sabit olur.] ya‘nî 
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her ne vakit (ا כ  א   אد כ  א   -Her ne zaman ki âlem sonra] (כ

dan varlığa gelmiş değilse değişken de değildir.] şartıyyesi sâbit olsa א  (כ
א) אد ا כאن   Her ne zaman ki âlem değişkendir o zaman sonradan] כאن 

varlığa gelmiştir.] şartıyyesi sâbit olur ki işbu şartıyye-i sâniye şartıyye-i 

ûlânın aks-i nakîzıdır. ( א ا و   ا כ   ) [Fakat şartlı önermeden 

ilki sabit olduğuna göre ikincisi de sabit olur.] veyâhûd א ا כ   ) 
( و  Fakat şartlı önermden ilki bâtıl olduğuna göre ikincisi de bâtıl]  ا

olur.] demektir. Bu sûretde kıyâs-ı mezkûr min ciheti’l-mefhûm şartıyye 

ile hamliyyeden mü’ellef olmuş olur. Hâsılı istisnâ hamliyye olup mevzû‘u 

“hâze’l-kavlü” veyâhûd “hazihi’ş-şartıyyetü” te’viliyle mukaddime-i şartıy-

yede mukaddem veyâhûd tâlî olan  kaziyye-i şartıyye ve mahmûlü sübût 

veyâhûd butlândır demek murâd eder. 

Kâle Rahimehullâh 

א ا   ئ   ا כ אء  أي ا א وإن כא   
אء   ٍ وا َ َ ِ  َ ْ َ َ  ٌ َ َ  ُ َّ َِכ ٍ أَْو  َ َ ِ  َ ْ َ َ  ٌ َ َ  ُ َّ َِכ  ٌ َ َ ٌ أَْو  َ َ א  َّ ُء ِإ ْ َّ ا ا َ َ
ا أَْو  ً َ َ  َ ُن  َُכ َ  ٌ َ َ  ُ َّ َِכ  ٌ َ َ  َ ٌ أَْو  َ َ  َ א  َّ ا ِإ َ َ א ا   א  ا כ أ

اً َ َ  َ ُن  َُכ َ  ٌ َ َ  ُ َّ َِכ
[Şartlı önerme eğer hakîkî munfasıl olursa; iki parçasından herhangi birini 

istisnâ etmek mâni‘atü’l-cem‘ gibi diğer parçanın çelişiği sonucunu verir. Misâl; 

bu şey ya taştır ya da ağaçtır. Fakat bu taştır. O halde ağaç değildir. Veya fakat bu 

ağaçtır. O halde taş değildir. İki parçasından herhangi birinin çelişiğini istisnâ et-

mek, mâni‘atü’l-hulüvv gibi diğer parçanın kendisi sonucunu verir. Misâl; bu şey 

ya taş olmayandır ya da ağaç olmayandır. Fakat taştır. O halde ağaç olmayandır. 

Veya fakat o ağaçtır. O halde taş olmayandır.] 

Ve eğer kıyâs-ı istisnâ’îde mukaddime-i şartıyye munfasıla-i hakîkiy-

ye olursa mukaddem ve tâlîden hangisinin aynı istisnâ olunursa mâni‘a-

tü’l-cem‘ gibi âharın nakîzını intâc eder. Zîrâ mu‘ânideyn beynini cem‘ 

mümteni‘ olmasıyla ehad-i mu‘ânideynin vücûdu âharın ademini müs-

telzim olur. Meselâ ( أو  א   إ ء  ا ا  ) [Bu şey’ ya taştır veyâhûd 

ağaçtır.] mukaddime-i şartıyye-i munfasılasından cüz’-i evveli istisnâ 

ederek ( כ  ) [Fakat o taştır.] denilse cüz’-i sânînin nakîzı olan ) 
(  [Ağaç değildir.] kavlini müntic olur. Ve cüz’-i sânîsi istisnâ olunarak 

( כ  ) [Fakat o ağaçtır.] denilse cüz’-i evvelin nakîzı olan (  ) 

[Taş değildir.] kavlini intâc eder. Yine munfasıla-i hakîkiyye olup da mu-
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kaddem ve tâlîden hangisinin nakîzı istisnâ olunsa mâni‘atü’l-hulüvv gibi 

cüz’-i âharın aynını müntic olur. Zîrâ kizben mu‘ânideynden birinin ade-

mi imtinâ‘-ı hulüvvden nâşî âharın vücûdunu müstelzim olur. Meselâ ا ) 
( أو  א     [.Bu ya taş olmayandır veyâhûd da ağaç olmayandır] إ

mukaddime-i245 munfasılasından cüz’-i mukaddemin istisnâ-i nakîzıyla 

( כ  ) [Fakat o taştır.] denilse cüz’-i tâlînin aynı olan (ا ن   כ ) 

[O halde o şey’ ağaç olmayandır.] kavlini intâc eder. Ve cüz’-i tâlînin is-

tisnâ-i nakîzıyla ( כ  ) [Fakat o ağaçtır.] denilse cüz’-i mukaddemin 

aynı olan (ا ن   כ ) [O halde o şey’ taş olmayandır.] kavlini müntic 

olur. Hâsılı kıyâs-ı istisnâʼîde eğer şartıyye-i mevzû‘a munfasıla-i  mûci-

be-i inâdiyye olursa munfasıla-i hakîkiyye olduğu sûretde bunda istisnâ 

dört vechle mutasavver olarak bunların cümlesi münticedir ki bundan ikisi 

cüz’eynin istisnâ-i aynı ve ikisi cüz’eynin istisnâ-i nakîzı i‘tibâriyle olarak 

ehad-i cüz’eynin aynını istisnâ cüz’-i âharın nakîzını ve ehadühümânın 

nakîzını istisnâ âharın aynını intâc eder. Ve mâni‘atü’l-cem‘ olduğu sûretde 

beyne’l-cüz’eyn imtinâ‘-ı cem‘den nâşî ehad-i cüz’eynin aynını istisnâ âha-

rın nakîzını müntic olup intâcı işbu vecheynde cârî olarak bunda nakîz-ı 

ehad-i cüz’eyni istisnâ ayn-i âharı intâc [187] etmek vecheyni cereyân et-

mez. Zîrâ mâni‘atü’l-cem‘de hulüvv-i cüz’eyn câ’izdir. Ve mâni‘atü’l-hulüvv 

olduğu sûretde beyne’l-cüz’eyn imtinâ‘-ı hulüvvden nâşî ehad-i cüz’eynin 

nakîzını istisnâ âharın aynını müntic olarak bunda ehad-i cüzʼeynin aynını 

istisnâ âharın nakîzını intâc etmek vecheyni cereyân etmez. Zîrâ mâni‘a-

tü’l-hulüvvde cem’-i cüz’eyn câ’izdir. 

Bu sûretde kıyâs-ı istisnâ’îde kazâyâ-yı müntice on olup ikisi mutta-

sılada olarak evvel ayn-i tâlîyi intac için ayn-i mukaddemi istisnâ ve sânî 

nakîz-ı mukademi intâc için nakîz-ı tâlîyi istisnâdır. Ve sekizi zikr olundu-

ğu vechle munfasıladadır. Ve muhtemel oldukları vücûhdan muttasılada 

iki ve munfasıla-i mâni‘ateynde dört vech akîm olarak akîmât dahi altıya 

ve münticât ve akîmâtın cümlesi on altıya bâliğ olur.

FASL-I SÂLİS: KIYÂS-I İKTİRÂNÎ

Kâle Rahimehullâh 

م  א  א. כ א  ا אت   ا כ   ا إن   ا

245 Sehv ve savâb cetvelinde “mukaddime-i” olarak düzeltilmiştir.
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[İktiranlı kıyâs eğer sırf yüklemli önermelerden oluşursa, daha önce geçtiği 

gibi yüklemli iktirânlı ismini alır.] 

İşbu fasl-ı sâlisde kıyâs-ı iktirânî irâd edilmiştir. Kıyâs-ı iktirânî eğer 

sırf kazâyâ-yı hamliyyeden terekküb ederse iktirânî-i hamlî tesmiye olunur. 

Nitekim (אدث א  א אدث  א  وכ    Âlem değişkendir ve her] (ا

değişken sonradan varlığa gelmiştir o zamân âlem de sonradan varlığa gel-

miştir.] kavliyle temsîli güzerân etmiştir. Ve işbu iktirânî-i hamlî aksâm-ı 

iktirânî beyninde asl ve kusûru min ciheti’l-intâc bu kısma nisbetle kalî-

lü’n-nef‘dir. Zîrâ mesâ’il-i ulûm hamliyyât olup şartıyyâttan olanlar dahi 

te’vîl-i hamliyyâtdadır. 

Kâle Rahimehullâh 

َِزٍم   َ ْ َ  
ًא٢٤٦ ِכ ْ ُ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ  ُ َ א َ ْ א َכאَن ا َ َّ ،  ُכ כ   اء  א،  وإ 

ًא אِد َ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ א َכאَن  َّ ًא  أ ُכ אِد َ ََכ َכאَن  َ ًא َכ ِכ ْ ُ א َכאَن  َ َّ َ َوُכ א َ َ  ِ ِ ا َ ْ اِت ا َ ِ

[Eğer sırf yüklemli önermelerden oluşmazsa şartlı iktirânî ismini alır. İster 

iki muttasıl önermeden oluşsun. Misâl; her ne zaman âlem değişken ise Vâcib-i 

Te‘âlâ’nın zâtına lüzûmlu olmayan mümkündür. Âlem her ne zaman bu şekilde 

mümkün ise sonradan varlığa gelmiştir. Netîce: Her ne zaman âlem değişken ise 

o zaman sonradan varlığa gelmiştir.] 

Ve eğer kıyâs-ı iktirânî sırf hamliyyâttan terekküb etmezse bâkî-

den cümlesine iktirânî-i şartıyye tesmiye olunur. Bu da muttasılateyn 

ve munfasılateyn veyâhûd muttasıla ve hamliyye veyâhûd munfasıla ve 

hamliyye veyâhûd muttasıla ve munfasıladan mü’ellef olarak aksâm-ı 

hamseye bâliğ olmasıyla aksâm-ı mezkûreyi îrâd ile ile buyururlar ki is-

ter muttasılateynden terekküb eylesin. Meselâ zikr olunan misâlde א  (כ
( א ا  ات ا زم  א   כ ا כאن  א  -Her ne zamân âlem de] כאن ا

ğişken ise Vâcib-i Te‘âlâ’nın zâtına lüzûmlu olmayan mümkündür.] suğrâ 

א) אد כאن  כ  כ א  כ כאن  א   Âlem her ne zamân bu şekilde mümkün] (وכ

ise o zaman sonradan varlığa gelmiştir.] kübrâ olarak ikisi de muttasıla 

olmasıyla bu kıyâs muttasılateynden mü’ellef olup ا כאن א  א כאن ا  (כ
א) אد  [Her ne zamân âlem değişken ise o zaman sonradan varlığa gelmiş-

tir.] muttasılasını intâc eder. Musannif mümkünü    Zât-ı Vâcib-i Te‘âlâ için 

gayr-ı lâzım olmasıyla takyîd etmesinin sebebini Hâşiye’de beyân etmişdir 

ki bu kayd sıfât-ı ilâhiyyeden ihtirâzdır. Zîrâ sıfât-ı ilâhiyyenin vücûdu 

246 Sehv ve savâb cetvelinde “kâne mümkinen” olarak düzeltilmiştir.
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zevât sıfâtın muktezâsı olmayıp belki muktezâ-yı  Zât-ı Bârî olduğu cihetle 

kadîme olmalarıyla berâber mümkinât olur. Ve musannifin işbu kelâmı 

ba‘z-ı muhakkıkînin kavli olup sıfâtullâh ma‘a [188] kıdemihâ mümki-

ne olduğu beyân edilmiştir. Ve fakat eser-i muhtâr ancak hâdis olacağın-

dan sıfâtın makdûratdan olması gâyet işkâlde bulunduğundan  Cenâb-ı 

Bârî Te‘âlâ’nın hakk sıfât-ı İlâhiyye’sinde mûcib-i bi’z-zât olmasıyla kavle 

muztar olmuşlardır.  Nûniyye şârihi Karsî’nin beyânı vechle cumhûr-ı selef 

ve ekser-i halef sıfât-ı zâtiyyenin vâcibât-ı bi’z-zât olarak vücûdları muk-

tezîyât-ı zevâtî olup aslâ eser-i illet ve mesbûk-ı bi’l-adem olmadıklarına ve 

 Cenâb-ı Bârî cemî‘-i ef‘âlinde fâ‘il-i muhtâr olduğuna ve sıfâtın kıyâmda 

zâta ihtiyâcları vücûb-i zâtîye münâfî olmayıp belki münâfî olan vücûdda 

illete ihtiyâc idûğüne kâ’illerdir. Ve ba‘z-ı eşâ‘ire mümkinât-ı bi‘z-zât ve 

vâcibât-ı bi’l-gayr olup  Cenâb-ı Bârî’den bi’l-îcâb sâdıra olduğunu zannet-

mişlerdir. Ve  Âmidî bi’l-ihtiyâr sâdıra olmasını tecvîz ederek sıfât üzere 

takaddüm-i ihtiyâr takaddüm-i zâtî olmasıyla hudûs lâzım gelmeyeceğine 

binâ eylemiştir.247 (3) 

َن  َُכ א أَْن  َّ ِ ِإ َّא َن َوا َُכ  َ اِت أَْو  َّ א ِ א  ً ِ َن َوا َُכ א أَْن  َّ ُء ِإ ْ َّ أو   اَ
اِت أَْو  َّ א ِ ًא  ِכ ْ ُ اِت أَْو  َّ א ِ א  ً ِ َن َوا َُכ א أَْن  َّ َء ِإ ْ َّ اِت  أَنَّ ا َّ א ِ א  ً ِ َ ْ ُ اِت أَْو  َّ א ِ ًא  ِכ ْ ُ

اِت  َّ א ِ א  ً ِ َ ْ ُ
 [Bu kıyas isterse iki munfasıl önermeden oluşsun. Misâl; şey, ya zâtı gereği 

vâcibtir ya da vâcib değildir. Vâcib olmayan; ya zâtı gereği mümkündür ya da zâtı 

gereği imkânsızdır. Netîce: Şey; ya zâtı gereği vâcibtir ya zâtı gereği mümkündür 

ya da zâtı gereği imkânsızdır.]

Veyâhûd munfasılateynden mürekkeb olsun. Yine iktirânî-i şartıyye-

dir. Meselâ misâl-i mezkûrda א وا ن  َُכ  َ أَْو  اِت  َّ א ِ א  ً ِ َوا َن  َُכ أَْن  א  َّ ِإ ُء  ْ َّ (اَ
ات) א  [Şey, ya zâtı gereği vâcibtir ya da zâtı gereği vâcib değildir.] mu-

kaddime-i ûlâsıyla, (اِت َّ א ِ א  ً ِ َ ْ ُ اِت أَْو  َّ א ِ ًא  ِכ ْ ُ   
َن٢٤٨ َُכ א أَْن  َّ א ِإ  Şey, ya] (ا

247 (3) Karsî’den menkûl olan kelâm birkaç vechle manzûrün-fîhdir. ammâ evvelen sıfât-ı zâtiyyeye vâ-

cibât-ı bi’z-zât demek kadîm-i bi’z-zâtın ta‘addüdünü kâ’il olmağı müstelzimdir ki butlânı zâhirdir. 

Nitekim sâbıkan tahrîr olundu. Ve ammâ sâniyen her bir kemâlin ma‘deni olan vücûbu’l-vücûda 

munâfat-ı ihtiyâc illete münhasır olmayıp belki mutlak ihtiyâc vücûb-i zâtîye münâfî olmak üzere 

icmâ‘ı kat‘î mün‘akid olduğunu musannif-i merhûm  Hâşiye-i Şerh-i Akâ’id-i Adudiye’de tafsîl buyur-

muşlardır. Ve ammâ sâlisen sevk-i kelâmından münfehim olduğu üzere sıfât-ı zâtiyye-i vâcibiyyenin 

mümkinât-ı bi’z-zât ve vâcibât-ı bi’l-gayr olmak mezhebini temrîz ve taz‘îf eylemesi sâbıkan beyân 

olunduğu vechle  Siyâlkûtî ve musannif ve emsâli bulunan muhakkikînin tahkîk ve beyânlarına muhâ-

lifdir. (Abdülhamid)

248 Burada zait olarak “vâciben bi’z-zât” ifadesi yer alıyor. Ana metine uymadığından, sehv olduğunu 

düşündüğümüz için bu ifadeyi çıkarıp burada zikrettik. 
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zâtı gereği mümkündür veyâhûd zâtı gereği imkansızdır.] mukaddime-i 

sâniyesi munfasıla olarak munfasılateynden mü’ellef olup 249
أَْن  א  َّ ِإ َء  ْ َّ  (ا

250
اِت )  َّ א ِ א  ً ِ َ ْ ُ ًא أَو  ِכ ْ ُ א أَْوْ  ً ِ َن َوا َُכ   [Şey, ya zâtı gereği vâcibtir ya zâtı gereği 

mümkündür ya da zâtı gereği imkânsızdır.] munfasılasını intâc eder. Zîrâ 

munfasıla-i ûlâdan sâdık olan eğer şey’in251 vâcib-i bi’z-zât olması ise ak-

sâm-ı netîceden birisi bu olup netîce sâdıkadır. Ve eğer sâdık olan şey’in 

vâcib-i bi’z-zât olmaması ise vâcib-i bi’z-zât olmamak ya mümkin-i bi’z-zât 

veyâhûd mumteni‘-i bi’z-zât olmak kısmeyninde münhasır olarak bu dahi 

netîcenin diğer şıkkı olmasıyla yine netîce sâdıkadır.

Kâle Rahimehullâh 

כ   زم. وכ  א   כ ا כאن  א  א כאن ا أو   و  כ
א  د إ א أو   و  ا אد ا כאن  א כאن  אدث  أ כ زم  
כ   א     م. وכ  د وا ئא  ا א   ذا  ات أو  א وا 

כ [189] ات أو  א א وا  د إ أن ا

[Bu kıyas isterse muttasıl ve yüklemli önermelerden oluşsun. Misâl; her ne za-

manki âlem değişken ise o zaman lüzûmlu olmayan mümkündür. Bütün lüzûmlu 

olmayan mümkünler sonradan varlığa gelmiştir. Netîce: Her ne zaman âlem de-

ğişken ise o zaman sonradan varlığa gelmiştir. Ya da munfasıla ve yüklemli öner-

melerden oluşsun. Misâl; mevcûd ya zâtı gereği vâcibtir ya da zâtının varlık ve 

yokluktan birini gerektirmediği şeydir. Zâtının varlık ve yokluktan birini gerek-

tirmediği bütün her şey mümkündür. Netîce: Mevcûd; ya zâtı gereği vâcibtir ya 

da mümkündür.]

 Veyâhûd muttasıla-i hamliyyeden mürekkeb olsun. Yine iktirânî-i şartî 

aksâmındandır. Meselâ misâl-i mezkûrda mukaddime-i ûlâ muttasıla ve 

אدث) زم   כ    Mümkün-i gayr-ı lâzım olan her şey’ sonradan] (כ 

varlığa gelmiştir.] mukaddime-i sâniyesi hamliyye olarak muhtelifeteyn olup 

א) אد ا כאن  א כאن  -Bir şey’ her ne zaman ki değişkendir o zaman son] (כ

radan varlığa gelmiştir.] muttasılasını müntic olur. Veyâhûd munfasıla ile 

hamliyyeden terekküb eder. Meselâ zikr olunan (א وا آه د إ  Mevcûd] (ا

ya bizzat vâcibdir…] mukaddimesi munfasıla ve ( כ א      (כ 
[Varlığı ve yokluğu gerektirmeyen her bir şey’ mümkündür.] mukaddime-i 

249 Sehv ve savâb cetvelinde “olup” olarak düzeltilmiştir.

250 Sehv ve savâb cetvelinde “vâciben ev mümkinen bi’z-zât” olarak düzeltilmişse de doğrusunun böyle 

olması lazımdır.

251 Sehv ve savâb cetvelinde “ûlâdan sâdık olan eğer şey’in” olarak düzeltilmiştir.
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sâniyesi hamliyye olup ( כ أو  ات  א وا  א  إ د   Mevcûd, ya zâtı] (ا

gereği vâcibtir ya da zâtı gereği mümkündür.] munfasılasını intâc eder. 

Mefhûm-i kıyâs-ı sânî; mevcûd ya vâcib-i bi‘z-zât olup veyâhûd zâtı vücûd 

ve ademden bir şey’i muktezî olmayandır. Ve vücûd ve ademden bir şeyʼi 
muktezî olmayan her bir şey’ mümkündür. İmdi mevcûd ya vâcib-i bi’z-

zât veyâhûd mümkündür demek olur.

Kâle Rahimehullâh 

ِد  ُ ُ ْ ِ  ٍ َ ْ ُ  َ ْ َ  ُ ُ اِت َכאَن َذا َّ א ِ א  ً ِ ُء َوا ْ َّ ِ ا َُכ  ْ َ א  َ َّ أو   و  ُכ
 َ ُ َ اِت  َّ א ِ א  ً ِ ُء َوا ْ َّ ِ ا َُכ  ْ َ א  َ َّ ٌ  أ ُכ ِ َ ْ ُ ٌ أَْو  ِכ ْ ُ א  َّ َد ِإ ُ ُ ْ ُ ا ُ ِ َذا َ ْ َ  َ א  َ َو

אم ا ا  أ א  ٌ ِ َ ْ ُ ٌ أَْو  ِכ ْ ُ א  َّ ِإ

[Veya muttasıl ve munfasıl önermelerden oluşsun aynıdır. Misâl; bir şey, zâtı 

gereği vâcib olmazsa zâtı, varlığı gerekli kılmaz. Zâtının varlık gerektirmediği şey; 

ya mümkündür ya da imkansızdır. Netîce: Bir şey zâtı gereği vâcib olmazsa, ya 

mümkündür ya da mümteni’dir. Böylece şartlı iktirânlı kıyâslar beş kısımdır.]

Veyâhûd muttasıla ile munfasıladan mürekkeb olsun. Nitekim misâl-i 

mezkûrda mukaddime-i ûlâ muttasıla ve sâniye munfasıla olup כ א    (כ
( أو  כ  א  إ ات   א א  وا ء   Eğer herhangi bir şey’ bizzat vâcib] ا

değil ise o zamân ya mümkündür veyâhûd imkansızdır.] matlûbûnu mün-

tic olur. Mefhûmu her bir şeye ki vâcib-i bi’z-zât olmaya, zâtı vücûdunu 

muktezî olmaz. Ve zâtı vücûdunu muktezî olmayan şey’ ya mümkün veya 

mümteni‘dir. Bu sûretde her bir şey’ ki vâcib-i bi’z-zât olmaya o şey’ ya 

mümkün veya mümteni‘dir demek olur. İmdi iktirânî-i şartî beş kısımdır. 

[Mutlakan İktirânînin Müte‘âref ve Gayr-ı Müte‘ârefe Taksîmi]

Kâle Rahimehullâh

أو    א   כ و   ا ا  כאن  إن  وا  ا  ا  ا وכ  
رة כ אرف، כא ا ا  א  ا ى أو   اء כאن  ا ى  ا
[Yüklemli ve şartlı iktirânlı kıyâstan her birinde; eğer  hadd-i evsat, sugrâda 

-ister sugrânın tamamına isterse sugrânın iki tarafından birine olsun fark etmez- 

mahkûmün-bih veya mahkûmün-aleyh olursa, daha önce geçen misâllerde oldu-

ğu gibi müte‘âref iktirânlı kıyâstır.] 

Ve kıyâs-ı iktirânî-i hamlî ve şartîden her birisinde eğer  hadd-i evsat 

sugrâda mahkûmün-bih veyâhûd mahkûmün-aleyh olursa bu da ister 
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nefs-i sugrâ için mahkûmün-bih veya aleyh olsun veyâhûd sugrânın ehad-i 

tarafeyni için olsun kıyâsdan bu kısım kıyâs-ı iktirânî-i müte‘ârefdir. Ni-

tekim zikri sebk eden misâller bu vechle olup cümlesi kıyâs-ı iktirânî-i 

müte‘ârefdir. Ve evsatın nefs-i sugrâ için mahkûmün-bih veyâhûd mahkû-

mün-aleyh olması hamlî-i mute‘arefde olduğu gibi sugrâ ve kübrânın cüz’-i 

tâmmda müşterek olmalarına nâzırdır. Ve sugrânın ehad-i tarafeyni için 

olması iktirânî-i şartıyye-i mute‘ârefde olduğu gibi sugrâ ve kübrânın cüz’-i 

nâkısda müşterek olmalarına nâzırdır. Nitekim musannif Hâşiye’de beyân 

etmişdir. Ve cüz’-i tâmmda müşâreket mukaddimeteynden her birinin 

bi-kemâlihî mukaddem veyâhûd tâlî olan cüzde müşareketidir. Ve cüz’-i 

gayr-ı tâmmda müşâreketleri mukaddem veyâhûd tâlîden bir cüzde mü-

şareketleridir. Veyâhûd birinden cüz’-i tâmm ve diğerinden cüz’-i gayr-ı 

tâmmda olur. [190]

Kâle Rahimehullâh 

 ِ ُة  رَّ ُّ א اَ כ א ا  אرف إ א   אت أ כ    כ כ وإن  
 ٌ َ ِ َ َْرُض  ْ ِ ا َ א َכא َ َّ כ ُכ א ا  ِ وإ ْ ِ ْ ِ ا ُة  رَّ ُّ א َ  ٌ ِ ٍف  َ َ  ُّ ِف َوُכ َ َّ ا
 ً َ ِ َ  َ א َכא َ َّ א ُכ א أ ا ِك   َ ْ َ ْ ِ ا َ ِ َو  ِ َ א َ ْ ُ ا َכ ْ َ َ َو א َ ْ ِ ا َכ ْ َ  

ِ  ْ َ ٌ َכא َ َ ْ ُ
ِك َ ْ َ ْ ِ ا َ ِ َو  ْ َ ً َכא َ َ ْ ُ

[Eğer böyle olmayıp  hadd-i evsat, mahkûmün-bih veya mahkûmün-aleyhin 

müte‘allakâtından biri olursa: Gayr-ı müte‘âref (ya‘nî bilindik-alışıldık olmayan) 

iktirânlı kıyâstır. Bu da ya yüklemli olur, şu sözümüz gibi; inci sedeftedir. Bütün 

sedefler cisimdir. O halde inci cisimdedir. Ya da şartlı olur, şu sözler gibi; Her ne 

zaman yeryüzü, mutlak ağır olduğunda alemin merkezinde olur. Alemin merkezi, 

feleklerin ortasındadır. Şu neticeyi bizzat verir: “Her ne zaman yeryüzü, mutlak 

ağır olduğunda, feleklerin ortasında olur.” ] 

Ve eğer hadd-ı evsat sugrâda mahkûmün-bih veyâhûd mahkûmün-a-

leyh olmayıp da belki bunlardan birinin müte‘allikâtından olursa bu kı-

sım iktirânî-i gayr-ı müte‘ârefdir. ammâ iktirânî-i hamlî-i gayr-ı müte‘ârefe 

misâl ( ا رة   א ف   وכ  ف  ا رة   -İnci sedeftedir. Bü] (ا

tün sedefler cisimdir. İnci de cisimdedir.] kavlidir. İmdi  hadd-i evsat olan 

sadef sugrâda mahkûmün-bihin müte‘âllikatından olup kübrâda ayn-i 

mahkûmün-aleyh vâki‘ olmuştur. Ma‘lûm olsun ki bu makâmda mü-

te‘allikden murâd mutlak irtibât olup ta‘alluk-ı nahvî değildir. Pes meselâ 

אن) م ر وכ ر إ ا  ) [Bu, erkeğin kölesidir ve tüm erkekler insândır.] 
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emsâli kendilerinde  hadd-i evsat sugrâda mecrûriyyetün bi’l-câr tarîkinin 

gayrıyle mahmûle kayd olarak kübrâda mevzû‘ vâki‘ olan akîse-i gayr-ı mü-

te‘ârefe ve nezâ’iri ile nakz vârid olmadığı gibi misâl-i metinde mahmûl-i 

sugrânın müte‘allikı câr ve mecrûrun mecmû‘undan ibâret olup  mevzû‘-ı 

kübrâ ise yalnız mecrûrdan ibâret olmakla evvel sânînin aynı olamaz de-

yü252 i‘tirâz olunamaz. Ve ammâ şartî-i gayr-ı müte‘ârefe misâl hükemânın 
ك) ا و   [ ] א  ا כ  و א  ا כ  כא   رض    ا כא  א   (כ
[Her ne zaman yeryüzü, mutlak ağır olduğunda alemin merkezinde olur. 

Alemin merkezi, feleklerin ortasındadır.] kavilleri olup işbu iktirânî-i şartî 

mukaddime-i253 uhrâ vesâtatı olmayarak  כא ا   כא  א  כ א   (إ
ك) ا  kavlini intâc [.Yerin mutlak ağırlığı ise eflâkin ortasındadır] و 

eder. İmdi  hadd-i evsat olan merkezü’l-‘âlem sugrâda kânet fî-merkezi’l-‘â-

lemi mahkûmün-bihine müte‘allikdir. 

Kâle Rahimehullâh 

אرف א، כא و ر  כאل ا و  ا
[Gayr-ı müte‘âref iktirânlı kıyâslar, müte‘âref kıyâslar gibi şartlarıyla berâber 

dört şekilden oluşur.] 

Ve işbu kıyâs-ı gayr-ı müte‘âref dahi müte‘âref gibi şurût ve durûbuyla 

eşkâl-ı erba‘adan te’ellüf eder. Ve bunu beyânda musannif Hâşiye’de demiş-

dir ki; eğer  hadd-i evsat sugrâda müte‘allik-ı mahmûl ve kübrâda mevzû‘ 

olursa bu kıyâs şekl-i evveldir.(9)254Meselâ (אن م ر وכ ر إ ا  ) [Bu, 

erkeğin kölesidir ve tüm erkekler insândır.] gibi neticesi (אن م إ ا  ) [O 

halde bu, insanın kölesidir.] olarak  hadd-i evsat olan “reculün” sugrâda 

muzâfün-ileyh olarak müte‘allik-ı mahmûl ve kübrâda mevzû‘dur. Ve bu 

şekl îcâb-ı sugrâ ve külliyyet-i kübrâ ile meşrûtdur. Zîrâ îcâb-ı sugrâ şartı 

mevcûd olmayarak meselâ [191] ( כ ر  وכ  ر  م  أة   ا م  ) 

252 Sehv ve savâb cetvelinde “deyü” olarak düzeltilmiştir.

253 Sehv ve savâb cetvelinde “mukaddime-i” olarak düzeltilmiştir.

254 (9) Musannif-i merkûmun hâşiyesinde kıyâs-ı gayr-ı müte‘ârefin şekl-i evveli için zikrettiği ta‘rîf 

kelâmlarında vukû‘u gâlib olan efrâda nazar iledir. Pes mezkûr olan sûretde aks tarîkıyla ya‘nî kübrâda 

mevzû‘un müte‘allikı sugrâda mahmûl olmak tarîkıyla gayr-ı müte‘âref olan kıyâsın şekl-i evveline 

ta‘rîf-i mezkûrun tenâvülü olmamakla bâtıldır deyü nakz vârid olmaz. Ve kıs aleyhi es-selâsete’l-bâ-

kiyete. Bu dahi ma‘lûm olsun ki ber-vech-i mezkûr aks tarîkıyla gayr-ı müte‘âref vâki‘ olan kıyâsa 

ıstılahlarında (אرف ا אرف ا  ) [Bilinmedik bir şey’ bilinmeyenle ta‘rîf edilmez.] tesmiye olunur. 

Ve bunun şekl-i evvelden misâlî (ب א כ א א  و  [.Dünya leş gibidir onun talipleri köpeklerdir] (ا

Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 409.] hadis-i şerîfidir ki (ب א כ א ا ) [Dünya’nın talipleri köpeklerdir.] 

kavlini münticdir. Zîrâ  hadd-i evsat olan “cîfe” lafzı sugrâda mahmûl ve kübrâda mevzû‘ olan“kilâb”a 

bi-tarîkı’l-izmâr müte‘allik vâki‘ olmuştur. (Abdülhamid)
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[Kadının kölesi erkeğin kölesi değildir ve bütün erkekler erildir.] denilse 

bunda hakk olan netîce sâlibe olarak ( כ م  أة   ا م  ) [Kadının 

kölesi erkeğin kölesi değildir.] olmasıdır. Zîrâ gulâm-ı merʼe gulâm-ı mü-

zekker olmadığı ma‘lûmdur. Ve kübrâyı tebdîl ile ve ( כ  Bütün] (כ ر 

erkekler erildir.] makâmında ve (אن  [.Bütün erkekler insândır] (כ ر إ

denilse bunda hakk olan netîce mûcibe olarak (אن م إ أة  م ا ) [Kadı-

nın kölesi insânın kölesidir.] olmasıdır. Zîrâ mer’e insân olup selb gayr-ı 

sâdıkdır. Bu cihetle sugrâ sâlibe olduğu hînde ba‘z-ı mâddede sâlibeyi ve 

ba‘zısında mûcibeyi müntic olup tahallüf ederek bu takdîrde îcâb-ı sugrâ 

ile lüzûm-i iştırâti tahakkuk eder. Ve külliyyet-i kübrâ şartı mevcûd olma-

yarak meselâ (د אن أ אن و ا م إ و  م ا ) [Rûmî′nin kölesi insa-

nın kölesidir ve ba‘zı insânlar siyahtır.] denilse hakk-ı netîce  و م ا ) 
د) أ م   [Rûmî’nin kölesi siyahinin kölesi değildir.] olur. Zîrâ gulâm-ı 

Rûmî gulâm-ı esved değildir. Ve kübrâ olan (د אن أ -Ba‘zı insân] ( ا

lar siyahtır.] mahallinde ( אن أ  denilse [.Ba‘zı insânlar beyazdır] ( ا

hakk-ı netîce îcâb olarak ( م ا و  م ا ) [Rûmî′nin kölesi beyazın 

kölesidir.] olur. Bu ise tahallüfdür. 

Ve eğer  hadd-i evsat sugrâda müte‘allik-ı mahmûl ve kübrâda mahmûl 

olursa bu kıyâs şekl-i sânîdir. Meselâ ( أة  ء  ا م ر و  ا  ) 

[Bu, erkeğin kölesidir. Hiçbir kadın erkek değildir.] kavlimizde mutavas-

sıt olan “recül” sugrâda “gulâm” için muzâfun-ileyh olarak müte‘allik-ı 

mahmûl ve kübrâda mahmûl olup (أة م ا ا   ) [Bu, kadının kölesi 

değildir.] kavlini intâc eder. Ve işbu gayr-ı müte‘ârefden şekl-i sânî îcâb 

ve selbde mukaddimeteynin ihtilâfı ve kübrânın külliyyeti ile meşrûtdur. 

Zîrâ meselâ mukaddimeteyni mûcibe olarak אن ان وכ إ م  أة  م ا ) 
ان)  [Kadının kölesi canlının kölesidir. Ve bütün insânlar canlıdır.] de-

nilse hakk-ı netîce îcâb olarak (אن إ م  أة  ا م  ) [Kadının kölesi in-

sanın kölesidir.] olmasıdır. Ve tebdîl-i kübrâ ile ve (ان س  -Bü] (כ 

tün atlar canlıdır.] denilse hakk-ı netîce (س ا م  أة   ا م  ) [Ka-

dının kölesi atın kölesi değildir.] olmasıdır. Bu ise tahallüfdür. Ve meselâ 

mukaddimeteyn-i sâlibe olarak ا ء   و  ر  م  أة   ا م  ) 
(  [Kadının kölesi erkeğin kölesi değildir. Erkeklerden hiçbiri dişil de-

ğildir.] denilse hakk-ı netîce îcâb olarak ( م  أة  ا م  ) [Kadının 

kölesi dişilin kölesidir.] olmasıdır. Ve tebdîl-i kübrâ ile ا ء    (و 
س)  [Erkeklerden hiçbir şey’ at değildir.] denilse hakk-ı netîce selb olarak
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س) م  أة   ا م  ) [Kadının kölesi atın kölesi değildir.] denilme-

sidir. Bu ise tahallüf olup keyfen şart-ı ihtilâf tahakkuk eder. Ve meselâ 

külliyyet-i kübrâ şartı mevcûd olmayarak ان و ا م  أة  م ا ) 
ان)   [Kadının kölesi canlının kölesidir ve ba‘zı cisimler canlı değil-

dir.] denilse hakk-ı netîce îcâb olarak ( م  أة  م ا ) [Kadının kölesi 

cismin kölesidir.] olmasıdır. Ve tebdîl-i kübrâ ile (ان אد    (و ا

[Ba‘zı cansız nesneler canlı değildir.] denilse hakk-ı netîce selb olarak

אد) م  أة   م ا ) [Kadının kölesi cansız nesnenin kölesi değildir.] 

olmasıdır. Ve şart-ı ihtilâf-ı keyf mevcûd olmasıyla sebeb-i tahallüf cüz’iy-

yet-i kübrâ olduğu tahakkuk eder. 

Ve eğer  hadd-i evsat sugrâda müte‘allik-ı mevzû‘ ve kübrâda mevzû‘ 

olursa bu kıyâs şekl-i sâlisdir. Meselâ م  ان  ر  وכ  אن  إ ر  م  )

אن) إ ان  ا   [Erkeğin kölesi insândır ve bütün erkekler canlıdır, o 

halde ba‘zı canlıların kölesi de insândır.] [192] gibi ve bunda îcâb-ı sugrâ 

ile mukaddimeteynden birinin külliyyeti meşruttur. 

Ve eğer evsat sugrâda müte‘allik-ı mevzû‘ ve kübrâda mahmûl olur-

sa bu kıyâs şekl-i râbi‘dir. Meselâ م  אن  إ رو  وכ  ان  אن  ا م  )

ان) و  ا   [İnsanın kölesi canlıdır ve bütün Rûmîler insândır. O 

halde ba‘zı Rûmîlerin köleleri de canlıdır.] gibi ve bunda ya külliyyet-i 

sugrâ ile berâber mukaddimeteynin îcâbı veyâhûd ehad-i mukaddimetey-

nin külliyyetiyle berâber mukaddimeteynin keyfen ihtilâfı meşrûttur. Ve 

bu beyân hamliyyâtda olup şartıyyâtda bunlara kıyâsen ma‘lûm olur. Ve 

şurût-ı mezkûreden birisi mevcûd olmadığı hînde tahallüfü irâ’e edecek 

emsilenin istihrâcı uhde-i ezkiyâya mufavvazdır. 

Kâle Rahimehullâh 

א  إ אن؛  ى   כ وا ى  ا ا    إن  אرف  ا أن   وا 
א، و  אط أ ا  ى  ، وا ا ز   א، و  אت כ ا 
א  א إ ا ا אس  כ ا  ، א כ א  ا ا   אد  ا
 ، ا م  אس ا رج  ا و  א إ ا ا א  אوات، وأ אس ا  
אس    ِ َ َ َْر ْ ُ ا ْ ِ َאِن  ْ ِ ِ َوا ْ َ ْ

ِ ُ ا ْ ِ  ُ ِ ا َ ْ א: اَ ن،  ي ا  ا כא
א إ  أن  אوات  אس  ، و ر ا   ا ا إن ا م  אرف 
ن  ا   אئ  ب ا ا ا כ כ     ر  ا  ا ا

 ر
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[Bil ki; eğer gayr-ı müte‘âref kıyâslarda sugrânın ve kübrânın yüklemleri aynı 

olursa bu kıyasın iki tane netîcesi olur. İlki, iki yüklemin de netîcede sâbit kı-

lınmasıyla olur. Netîce, zâtı gereği kıyâs için lüzûmlu olur. Diğeri, netîcede iki 

yüklemden birini düşürmekle olur. Bu netîce, yabancı mukaddimenin doğru ol-

duğu yerde doğru olur, yanlış olduğu yerde doğru olmaz. Bu kıyâs ikinci netîceye 

nispetle müsâvât kıyâs olarak isimlendirilir. Birinci netîceye nispetle, kendisinde 

iki yüklemin farklı olduğu kıyâs gibi zâtı gereği netîceyi gerekli kılan kıyâsın al-

tındadır. “Bir, ikinin yarısıdır. İki, dördün yarısıdır.” sözümüz; zâtı gereği birin 

dördün yarısının yarısı olduğunu gerekli kılan gayr-ı müte‘âref bir kıyâstır. “Bir, 

dördün yarısıdır” netîcesine nispetle müsâvât kıyâstır. “Yarının yarısı yarıdır, çün-

kü o dörtte birdir” diyen yabancı mukaddime yanlış olduğundan dolayı o netîceyi 

vermez.]

Ve ma‘lûm olsun ki kıyâs-ı gayr-ı müte‘ârefde eğer sugrâ ve kübrânın 

mahmûlleri müttehid olursa bu nev‘ kıyâs-i gayr-i müte‘âref için iki vechle 

netîce olup birisi netîcede mahmûlünün isbâtiyle olarak bu netîce kıyâs-ı 

mezkûr için  li-zâtihî lâzım gelir. Ya‘nî netîce-i mezkûreyi istilzâmı  li-zâtihî 

olup mukaddime-i ecnebiyye vâsıtasıyla olmaz. Ve netîce-i uhrâ netîcede 

ehad-i mahmûleynin ıskâtıyla olur. Ve bu netîce  li-zâtihî lâzım gelmeyip 

belki mukaddime-i ecnebiyye vâsıtasıyla lâzım geleceğinden mukaddi-

me-i ecnebiyye sâdıka olduğu mahalde sâdıka olup kâzibe olduğu mâd-

dede sâdıka olmaz. İmdi bu nev‘-i kıyâs netîce-i sâniyeye nisbetle kıyâs-ı 

müsâvât tesmiye olunur. Ve ammâ netîce-i ûlâya nisbetle kendide mah-

mûller muhtelif olanlar gibi  li-zâtihî netîceyi müstelzim olan kıyâsda dâhil 

ve mündericdir. İmdi meselâ ( ر ا אن   وا ا  ا    Bir] (ا

ikinin yarısıdır ve iki dördün yarısıdır.] kavlimizde  hadd-i evsat “isneyn” 

olarak sugrâda müte‘allik-ı mahmûl ve kübrâda mevzû‘ olmasıyla kıyâs-ı 

gayrı mute‘âref olup mukaddime-i ecnebiyye vâsıtasına muhtâc olmaksızın 

( ر ا   ا  [.Muhakkak ki bir dördün yarısının yarısıdır] (إن ا

netîcesini müstelzimdir. Şu cihetle ki sugrâda ve kübrâda mahmûl muzâ-

fün-ileyh olan “nısf ” olarak netîce-i mezkûrede işbu mahmûleynden ikisi 

de isbât edilmişdir. Ve netîce [193] ( ر ا  ا  ,Muhakkak bir] (أن ا

dördün yarısıdır.] olması i‘tibâr edilse bu netîceye nisbetle kıyâs-ı mezkûr 

kıyâs-ı müsâvât olur. Zîrâ bu sûretde mahmûleynden yalnız birisi isbât 

olunup  mahmûl-i netîce “nısfü’l-erba‘ati” olarak ehad-i mahmûleyni olan 

nısf-ı âharı ıskât edilmiştir. Lâkin işbu kıyâs-ı müsâvâtın sıdkı mukad-

dime-i ecnebiyyenin sıdkına mütevakkıf olup ve bu mâddede mukaddi-
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me-i ecnebiyyenin kizbinden nâşî kavl-i mezkûru gayr-ı münticdir. Şöy-

le ki; bu mâddede “vâsıta-i istilzâmdır” denilen mukaddime-i ecnebiyye 

(  olup bu ise kâzibedir. Zîrâ nısfın [.Yarının yarısı yarıdır] ( ا 

nısfı, nısf olmayıp belki rub‘dur. 

א إ ا ا ا  أداة  א   אس إ وج ا   ا ا  وכ
אس   اٌم  َ َ  ُ ْ َ ْ َوا  ِ ْ َ ْ َכא  ُ ِ َّ ا א  א،  ا  ا  إ  א  ا  

ام  ى أن ا  א إ د ام و  ا أن ا כא م  אرف 
[Yine temsîlin, kıyâsın ta‘rîfinden çıkması teşbîh edâtını barındırmayan netî-

ceye nispetledir. Yoksa teşbîh edâtını kapsayan netîceye nispetle değildir. “Nebiz, 

hamr gibidir. Hamr haramdır” sözümüz, zâtı gereği nebizin haram gibi olduğunu 

gerekli kılan gayrı müte‘âref bir kıyâstır. “Nebiz haramdır” davasına nispetle de 

temsîldir.]

Ve kezâlik zikrî mürûr eden temsîlin hadd-i kıyâsdan hurûcu ancak edât-ı 

teşbîh üzere müştemile olmayan netîceye nisbetle olup yoksa edât-ı teşbîh 

üzere müştemile olan netîceye nisbetle değildir. Ya‘nî netîce-i sâniyeye nis-

betle  li-zâtihî netîceyi müstelzim olan kıyâsda dâhil olarak kıyâs-ı gayr-ı mü-

te‘ârifdir. Meselâ (اٌم َ َ  ُ ْ َ ْ ِ َوا ْ َ ْ ُ َכא ِ َّ -Nebiz, hamr gibidir ve hamr ha] (ا

ramdır.] kavlimiz (ام  netîcesini [.Muhakkak nebiz haram gibidir] (إن ا כא

 li-zâtihî müstelzim olarak kıyâs-ı gayr-ı müte‘ârefdir. Ve kâf-ı teşbîhi ıskât ile 

ام)  .da‘vâsına nisbetle temsîldir [.Muhakkak nebiz haramdır] (إن ا 

Kâle Rahimehullâh 

ا  م  אوات، و ا אس ا ، כ ا م  ق آ   ا אس إ ة  אئ
א  אت، כ אت ا  א א  ا אب، כ כ   ا وا

[Faide: Kıyâsın, müsâvât gibi zâtı gereği gerekli kılmayan ve az ileride açıkla-

nacağı üzere, bedîhiyyâtın kapalı kıyâslarındaki gibi akıl yürüterek ve elde etme 

yöntemiyle değil de zâtı gereği gerekli kılan başka bir kullanımı vardır.] 

Kıyâs mâ sebakda beyân olunduğu vechle  li-zâtihî netîceyi müstelzim 

olan delîle ıtlâk olunduğu gibi bunun gayrısına dahi ıtlâk olunarak kıyâs-ı 

müsâvât gibi  li-zâtihî müstelzim olmayanlara dahi kıyâs denilir. Ve kezâlik 

 li-zâtihî netîceyi müstelzim ise de mechûle te’eddî ve vusûl için umûr-ı 

ma‘lûmeyi tertîb ma‘nâsına nazar ve iktisâb tarîkıyla olmayanlara dahi ıt-

lâk olunur. Nitekim zikr olunacağı vechle bedîhiyyât için olan kıyâsât-ı 

hafîyye böyledir. 
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Musannif Hâşiye’de demişdir ki; ( ا م ا   Zâtı i‘tibâriyle] (د 

netîceyi gerektiren delîl…] ma‘nâ-yı sâbıkıyla olan kıyâs nazar ve iktisâb 

tarîkıyla netîceyi müstelzim olan delîldir. Zîrâ mâ sebakda işâret olun-

muşdur ki mutlak delîlin mefhûmunda iktisâb mu‘teber olup delîl ise 

mefhûm-i kıyâsda me’hûzdur. Bedîhiyyâtda olan kıyâsât-ı hafîyye bunun 

hilâfında olup zîrâ bedâhet iktisâba münâfîdir.255 Ve kıyâsâtda hafîyye ile 

edille beyninde fark kıyâsât-ı hafîyye def‘aten mertebe olarak sânîha olma-

sıyla husûlü def‘î ve edille tedrîc ve intikâlât ile mürettebe olarak husûlü 

tedrîcî olmasıdır. [194]

[FASL-I RÂBİ‘: KIYÂS-I İKTİRÂNÎNİN EŞKÂL-İ ERBA‘AYA 

SÛRET-İ TAKSÎMİ]

Kâle Rahimehullâh 

א  כ و   א إن כאن ا ا א כאن أو  אرف  ا ا אس ا  ا
، أو  ا כ ا כ  ا א ول، أو  כ ا ى  ا כ א   ا כ ى و   ا

א כ ا א  ا א   כ ، أو  א כ ا א  ا א   כ
[Fasıl: Yüklemli veya şartlı müte‘âref iktirânlı kıyâsta  hadd-i evsat; sugrâda 

mahkûmün-bih ve kübrâda mahkûmün-aleyh olursa bu birinci şekildir. Tam tersi 

olursa dördüncü şekildir. Suğra ve kübrâda mahkûmün-bih olursa; ikinci şekildir. 

 Sugrâ ve kübrâda mahkûmün-aleyh olursa; üçüncü şekildir.]

Fusûl-ı seb‘adan işbu fasl-ı râbi‘ hadd-i evsatın vaz‘an ve hamlen tara-

feyne nisbeti i‘tibâriyle kıyâs-ı iktirânînin eşkâl-i erba‘aya sûret-i inkisâmını 

mübeyyindir. Çünkü şekl-i kıyâsın sugrâ ve kübrâdan hey’et-i te’lîfi olup 

hey’et-i te’lîf ise evsatın asgar ve ekbere vaz‘ veyâhûd haml ile nisbetinden 

ibâret olmasıyla bu nisbetden hâsıl olan ihtimâlât-ı erba‘a birer şekl i‘tibâr 

edilmişdir. Şöyle ki; hadd-i evsatın haddeyn-i âhireyn indinde vaz‘ı ya had-

deyn üzerine hamli veyâhûd haddeyn için vaz‘ı veyâhûd ehad-i haddeyn üze-

re hamliyle hadd-i âhar için vaz‘ı hasebiyle olup bu ise ihtimâlât-ı erba‘adan 

gayr-ı zâ’iddir.

 İmdi kıyâs-ı iktirânî-i müte‘âref gerek hamlî olsun ve gerek şartî olsun 

eğer kendinde  hadd-i evsat sugrâda mahkûmün-bih ve kübrâda mahkû-

mün-aleyh olursa bu kıyâs şekl-i evveldir. Ve mahkûmün-bih ve aleyh 

ta‘bîri hamliyye ve şartıyye kısmeyninin mahmûl ve tâlî ve mevzû‘ ve mu-

kaddemlerine kasd-ı şümûl içindir. Meselâ (ث وכ    (כ   

255 Sehv ve savâb cetvelinde “münâfîdir” olarak düzeltilmiştir.
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[Bütün cisimler müʼelleftir. Bütün müʼellef olan cisimler hâdistir.] kav-

limizde “mü’ellef ” lafzı  hadd-i evsat olup sugrâda mahmûl ve kübrâda 

mevzû‘ olarak tekerrür etmesiyle bu kıyâs şekl-i evveldendir. Netîcesinde 

ث) כ   ) [Bütün cisimler hâdistir.] denilir ve meselâ إن כא ا) 
( ئ رض  א دا  אر  א כאن ا אر  وכ א א   [Eğer Güneş doğmuşsa 

gündüz mevcûddur. Ve eğer gündüz mevcûdsa o zamân yeryüzü aydın-

lıktır.] kıyâs-ı şartîsinde  hadd-i evsat (د אر   [.Gündüz mevcûddur] (ا

olup sugrâda tâlî ve kübrâda mukaddem olarak tekerrür etmesiyle bu kıyâs 

şekl-i evveldendir. Netîcesinde ( ئ رض  א א  אن כא ا  ) [O hal-

de, eğer Güneş doğmuşsa yeryüzü aydınlıktır.] denilir. 

Ve eğer kendide  hadd-i evsat evvelin aksi olarak sugrâda mahkû-

mün-aleyh ve kübrâda mahkûmün-bihi olursa şekl-i râbi‘dir. Meselâ 

אن) إ א  وכ  ان  אن  إ -İnsânların tamamı canlıdır ve konuşanla] (כ 

rın hepsi insândır.] kıyâs-ı hamlîsinde  hadd-i evsat olan “insân” sugrâ-

da mevzû‘ ve kübrâda mahmûl olmasıyla şekl-i râbi‘dendir. Netîcesinde 

( א ان  -denilir. Ve kıyâs-ı şar [.O halde ba‘zı canlılar konuşandır] ( ا

tıyyede meselâ אر א ئ  رض  א כא ا א وכ א  دا  אر  א כאن ا  (כ
د)  [Her ne zaman ki gündüz mevcûd ise Güneş doğmuştur. Ve her ne 

zaman ki yeryüzü aydınlık ise gündüz mevcûddur.] kavlimizde  hadd-i ev-

sat olan (د אر   sugrâda mahkûmün-aleyh ya‘nî [.Gündüz mevcûddur] (ا

mukaddem ve kübrâda mahkûmün-bih ya‘nî tâlî vâki‘ olarak işbu şekl-i 

râbi‘den olup ( ئ رض  א א  ن إذا כא ا  כ  ) [Ba‘zen olur: Güneş 

doğduğu zamân yeryüzü aydınlık olur.] kavlini müntic olur. 

Ve eğer  hadd-i evsat sugrâ ve kübrâdan her birisinde mahkûmün-bih 

olursa şekl-i sânîdir. Meselâ (ان ا  ء   و  ان  אن  إ -Bü] (כ 

tün insânlar canlıdır. Ve taştan hiçbir şey’ canlı değildir.]  hadd-i evsat 

olarak sugrâda ve kübrâda mahmûl olmasıyla şekl-i sânîden olup netîcesi 

( אن  ء  ا  ) [İnsândan hiçbir şey’ taş değildir.]dir. Ve şartıyye-

den [195] meselâ رض אر  و ا إذا כא ا א א  א כא ا   (כ
د) אر  א   [Her ne zaman ki Güneş doğmuşsa gündüz mevcûd-

dur. Ve aslâ değil: Yeryüzü karanlık ise gündüz mevcûddur.] kıyâsında

د) אر  -hadd-i evsatı sugrâ ve kübrâda mahkû [.Gündüz mecuttur] (ا

mün-bih ya‘nî tâlî vâki‘ olarak işbu şekl-i sânîden olup כא إذا  ا   ) 
( رض  א א  -Asla değil: Güneş doğduğu zaman yeryüzü ka] ا 

ranlıktır.] kavlini intâc eder.
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Ve eğer  hadd-i evsat sugrâ ve kübrâdan ikisinde dahi mahkûmün-aleyh 

olursa şekl-i sâlisdir. Meselâ ( א ان  א  ا אن  ان وכ إ אن   (כ إ
[Bütün insânlar canlıdır ve bütün insânlar konuşandır, o halde ba‘zı can-

lılar konuşandır.] kavlimizde  hadd-i evsat olan “insân” mukaddimeteynde 

mevzû‘ olmasıyla şekl-i sâlisden olup netîcesi ( א ان   O halde] ( ا

ba‘zı canlılar konuşandır.]dur. Ve şartıyyede א دا  אر  ا כאن  א   (כ
( ئ رض  א دا  אر  א כאن ا א وכ  [Her ne zaman ki gündüz mevcûd 

ise Güneş doğmuştur ve her ne zaman ki gündüz mevcûd ise yeryüzü ay-

dınlıktır.] kıyâsında (د אر   hadd-i evsatı sugrâ [.Gündüz mevcûddur] (ا

ve kübrâda mahkûmün-aleyh ya‘nî mukaddem vâki‘ olmasıyla işbu şekl-i 

sâlisden olup ( ئ رض  א א  ن إذا כא ا  כ  ) [O halde ba‘zen 

olur: Güneş doğduğu zamân yeryüzü aydınlık olur.] kavlini münticdir. 

Seyyid allâmenin beyânı vechle şekl-i evvelin hâsılı îcâben veya selben 

küllî olarak ekber ile mahkûmün-aleyh olan vasatda asgarın külliyyen veya 

ba‘zen indirâcı olmasıyla asgar dahi külliyyen veya ba‘zen ekber ile îcâben 

veya selben mahkûmün-aleyh olur. Bu sebebden nâşî mahsûrât-ı erba‘yı 

intâc eder. Ve bu vechle mûcibe ve  sâlibe-i külliyye ve cüz’iyye mahsûrât-ı 

erba‘asını intâc etmek şekl-i evvelin havâssından olarak mâ ‘adâsı îcâb-ı 

küllîyi müntic olamaz. Ve hâsıl-ı şekl-i sânî asgar ile ekberin evsatda îcâben 

veya selben tenâfîsî olarak bu cihetle kat‘iyyen mütenâfiyân olup ekber 

külliyyen veya cüz’iyyen asgardan meslûb ve yalnız sâlibeyi müntic olur. 

Ve hâsıl-ı şekl-i sâlis asgarın îcâben ve ekberin îcâben veyâhûd selben ev-

sata mülâkî olmalarıdır. Bu cihetle asgar ile ekber ya îcâben veya selben 

fi’l-cümle mütelâkî olarak yalnız cüz’iyyeyi intâc eder. Ve şekl-i râbi‘ mû-

cibeden yalnız cüz’iyyeyi ve sâlibeden külliyye ve cüz’iyyeyi müntic olur. 

[Şekl-i Evvelin Beyyinü’l-İntâc Olup Eşkâl-i Bâkiyenin Hulf ve 

Aks Tarîkıyla İsbât Olunacağı]

Kâle Rahimehullâh 

כ א وا א  ا   אج، وا ّ ا כ     א  ول  כ ا وا
[Dört şekilden birinci şekil, tabiî bir tertip üzere olduğu için apaçık netîce 

verir. Geriye kalanlar aks ve hulf ile açık netîce veren sâbit nazariyyelerdir.]

Ve işbu eşkâl-i erbâ‘adan şekl-i evvel nazm-ı bedî‘ üzere olduğundan 

için intâcı beyyin ve zâhir olarak muhtâc-ı isbât değildir. Nazm-ı bedî‘ 

üzere olması hükm tabî‘at ve muktezâ-yı akl üzere tertîbinden kinâyetdir. 



İKİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi512

Çünkü murâd (ث א   gibi bir [.Âlem sonradan varlığa getirilmiştir] (ا

matlûbun mevzû‘una mahmûlünün nisbetini bir vâsıta ile tebeyyün ettirmek 

olmasıyla müktezâ-yı akl ibtidâ mevzû‘-ı mezkûra vâsıtanın nisbetiyle hükm 

ederek ( א  -denilip ba‘dehû mahmul-i mat [.Âlem oluşturulmuştur] (ا

lûbu vâsıta üzerine haml ve hükm ederek ve (ث  Oluşturulan] (כ  

herşey sonradan varlığa getirilmiştir.] denilmektedir. Tâ ki işbu iki hükmden 

mevzû‘ ile mahmûl beyninde olan hükm-i bi’n-nisbe tahakkuk ederek mat-

lûb hâsıl ola. Ve bu nazm üzere zihnin mevzû‘undan [196] vâsıtaya ve vâ-

sıtadan mahmûle intikâl etmesi tarîkıyla netîce-i matlûbeyi vech-i suhûletle 

istihsâli şekl-i evvelde cârî ve kusûrları bu nazm-ı ma‘kûldan ârîdir. Ve şekl-i 

evvel metâlib-i erba‘ayı ya‘nî mûcibeteyn ve sâlibeteynden cümlesini müntic-

dir. Ve eşkâl-i bâkiye nazariyye olarak hulf ve aks tarîkleriyle sâbitedir. Ya‘nî 

bi-nefsihâ beyyinü’l-intâc olmayıp cümlesi muhtâc-ı beyândır. 

Kâle Rahimehullâh 

ى  ون    ا إ إ ى  כ ا ق ا אل  א ا  إ أ
אع ا م ا ى، و א ا ا א  אج  م ا אس    

[Hulf; incelenen (kıyasî) şeklin, (verdiği bu) netîcesi olmaksızın doğruluğu-

nun iptal edilmesidir. Şu şekilde ki diğer mukaddimeye münâfî ve iki çelişiğin bir 

araya gelmesini gerekli kılan netîceyi sonuç verecek kıyâsın oluşması için netîce-

nin çelişiği, iki mukaddimeden birine bitiştirilir.]

Amma eşkâl-ı bâkiyenin isbât-ı intâcında isti‘mâl olunan burhân-ı 

hulf muhtâc-ı nazar olan şeklin netîcesinde hâl-i iftirâkında sıdkını ibtâl-

dir ki hülasası şekl-i nazârînin netîcesiyle berâber ma‘iyyeti ve netîcesin-

den adem-i müfârakatı vâcib olduğunu isbât etmekdir ki bu da netîcenin 

nakîzıyla şekl-i mezkûrun ma‘iyyeti câ’iz olabilmesini ibtâlden ibâretdir. 

Şu tarîk ile ki netîcenin nakîzını şeklin mukaddimeteyninden birine 

zamm ile muntazam olacak kıyâs mefrûzü’s-sıdk olan mukaddime-i uh-

râya münâfî olarak bir netîceyi istilzâm etmiş olur. Bu halde işbu netîce 

sâdıka olsa münâfî olduğu mukaddeme dahi mefrûzü’s-sıdk olmasıyla ic-

timâ‘-ı nakîzayn lâzım gelir. Ve şekl-i evvelin işbu netîce-i bâtılayı intâ-

cı ise kıyâs-ı muntazam ve ma‘lûmü’l-intâc olarak sûret-i kıyâsdan neş’et 

etmeyip belki sebeb nakîz-ı netîce olduğu ma‘lûm olarak şekl-i nazarînin 

sıdk-ı intâcı sâbit olur. Meselâ gâ’ib olan şey’in sıfâtı mechûl olduğu ci-

hetle bey‘ı sahîh olamayacağını beyânda nazarî ‘ıdâdında bulunan şekl-i 



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Bâb-ı Râbi‘: Suver-i Edille ve Hücec 513

sânîden ( ا ل  א    ء  و  ا  ل  אئ  -Kaybo] (כ 

lan bütün şeyler sıfâtı bilinmeyendir. Satışı sahîh olan hiçbir şey’ de sıfâtı 

bilinmeyen değildir.] mukaddimeleri ( א   אئ  ا ء    ) [Kay-

bolan hiçbir şeyin satışı sahîh değildir.] kavlini intâc ederek bunu tarîk-ı 

hulfa mürâca‘atla isbât etmek istediğimizde netîce-i mezkûrenin nakîzı 

olan ( אئ   -mukad [.Kaybolan ba‘zı şeylerin satışı sahîhtir] ( ا

dime-i mûcibesini sugrâ ve şekl-i mezkûrun kübrâsı olan  א ء   ) 
( ل ا   [Satışı sahîh olan hiçbir şey’ de sıfâtı bilinmeyen değildir.] 

mukaddimesini kübrâ ederiz. Bu ise şekl-i evvelden kıyâs-ı muntazam olarak 

( ا ل  אئ   ا  ) [Kaybolan ba‘zı şeyler sıfâtı bilinmeyen de-

ğildir.] kavlini intâc edeceği ma‘lûmdur. Halbuki bu netîce şekl-i nazarî-i 

mezkûrun sugrâsı olup mefrûzü’s-sıdk olan ( ل ا אئ  -Kaybo] (כ 

lan bütün şeyler sıfâtı bilinmeyendir.] kavline münâfî ve münâkız olmasıyla 

eğer bu netîce sâdıka olsa cem‘-i nakîzayn lâzım gelir. Ve şekl-i evvel beyyi-

nü’l-intâc olarak bu fesâd sûret-i kıyâsdan olmayıp fesâd-ı mâddeden neş’et 

eylediği ve zamm olunan kübrâ mefrûzü’s-sıdk olarak mûcib-i fesâd nakîz-ı 

netîce idüğü ta‘yin ederek fesâd-ı nakîz ile asl olan netîce hakk olup şekl-i 

sânî-i mezkûrun kavl-i mezkûru intâcı sâbit olur. Hâsılı eğer netîce sâdık ol-

masa256 [197] sıdk-ı nakîzı lâzım gelir. Ve nakîzın sıdkı takdîrde sıdk-ı nâkî-

zını mü’eddî olur ki birisi ayn-i  sugrâ-yı mefrûzü’s-sıdk ve diğer nakîz-ı netî-

cenin kübrâya zammıyla hâsıla olan netîcedir. Zîrâ bu netîce  sâlibe-i cüz’iy-

ye olup  mûcibe-i külliyye olan sugrâya münâfîdir. Ve hafî olmasın ki şekl-i 

sânîde hulf zikr olunduğu vechle nakîz-ı netîcenin sugrâ ve kübrâ-yı kıyâsın 

kübrâ kılınmasıyla şekl-i evvelden muntazam olacak kıyâsın nakîz-ı sugrâyı 

intâcıyla ve şekl-i sâlisde nakîz-ı netîce kübrâ ve  sugrâ-yı kıyâs sugrâ kılınarak 

kübrâya münâfî olacak şey’i müntic olacak kıyâsın muntazam olmasıyla ve 

şekl-i râbi‘de nakîz-ı netîce ihdâ mukaddimeteyne zamm olunarak mukad-

dime-i uhrânın nakîzına mün‘akis olacak şey’i intâcıyla olur. 

Kâle Rahimehullâh 

א،  ى  כ ا ى  إ  وم ا   إ אت  כ  إ א ا وأ
א כ إ א  ، أو  כ ا אج  م ا אس  ى   כ إ ا أو أ ا

[Aks; netîcenin bu şekle lazım geldiğinin şöyle isbat edilmesidir: Bu netîceyi 

veya bu netîceye döndürülecek bir netîceyi intac ettiği bilinen bir kıyas düzenle-

256 Sehv ve savâb cetvelinde “olmasa” olarak düzeltilmiştir.
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mek üzere mukaddimelerden biri, diğerinin düz döndürmesiyle veya döndürme-

lerden biri diğeriyle bitiştirilir.]

Ve ammâ isbât-ı intâc için olan tarîk-ı aks netîcenin kıyâsa lüzûmunu is-

bâttan ibâret olup bu da birkaç vechle olur. Şöyle ki; yâ ihdâ mukaddimetey-

ni mukaddime-i uhrânın aks-i müstevîsine veyâhûd ihdâ mukaddimeteynin 

aksini mukaddime-i uhrânın aksine zamm ile olur. Tâ ki bu tarîk ile ya şekl-i 

mezkûrun ayn-i netîcesini veyâhûd netîce-i mezkûreye mün‘akis olacak bir 

netîceyi intâcı ma‘lûm ve bedîhî olan bir kıyâs-ı muntazam olarak bu târîk 

ile şekl-i nazarînin sıhhat-ı intâcı tahakkuk eder.  ن ا  כ   (أو 
כ) כ  ذ א ى، و ى כ  Ya da netîcenin lüzûmunun isbâtı, tertîbin] ا

döndürülmesi ile olur. Şöyle ki; böyle bir kıyâs oluşsun diye suğra kübrâ ve 

kübrâ da sugrâ hâline getirilir.] Veyâhûd isbât-ı lüzûm-i netîce tertîb-i kıyâsı 

aks etmek tarîkıyla olur. Şu vechle ki  sugrâ-yı kıyâs kübrâ ve  kübrâ-yı kıyâs 

sugrâ kılınarak tâ ki netîce-i matlûbeyi veyâhûd bu netîceye mün‘akise ola-

cak bir netîceyi intâcı ma‘lûm olan bir kıyâs-ı muntazam olur. 

Kâle Rahimehullâh

כ آ כ إ  اد ا א   ار כ أو כ وأ ا

[İki döndürmeden biri veya her ikisi; bir şeklin diğer bir şekle çevrilmesi an-

lamındadır.] 

Ve bir şeklin şekl-i âhara irtidâdının ma‘nâsı işbu akseynden biri 

veyâhûd ikisinden ibâretdir. Ya‘nî ba‘zen yalnız mukaddimeteynden biri-

nin aksi âharının aynına veya aksine zamm olunmasıyla ve ba‘zen yalnız 

mukaddimeteynin ber-vech-i mezkûr aks tertîbiyle ve ba‘zen zamm ve aks 

tertîbinden ikisiyle bir şekl, şekl-i âhara redd ve tahvîl olunur. Meselâ şekl-i 

sânînin darb-ı evvel ve darb-ı sâlisi yalnız  aks-i kübrâ ile ve darb-ı sânîsi 

 aks-i sugrâ ile berâber aks tertîbiyle şekl-i evvele irtidâd eyler. Ve şekl-i 

sâlisin durûb-ı erba‘a-i ûlâsı yalnız  aks-i sugrâ ile ve darb-ı hâmisi  aks-i 

kübrâ ile berâber aks tertîbiyle şekl-i evvele redd olunur. Ve şekl-i râbi‘in 

durûb-ı selâse-i ûlâsı yalnız aks tertîbiyle ve darb-ı râbi‘ ve hâmisi mukad-

dimeteynin cemî‘an aksleriyle şekl-i evvele mürted olur. Ve darb-ı sâdisi 

yalnız [198]  aks-i sugrâ ile şekl-i sânîye ve darb-ı sâbi‘i yalnız  aks-i kübrâ 

ile şekl-i sâlise irtidâd eder. Nitekim bu icmâlin tafsîlâtına musannif-i mer-

hûm durûb-ı eşkâli beyân sırasında işâret edecekdir. 
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Kâle Rahimehullâh 

وط ر  כאل ا כ  ا و
[Dört şekilden her birinin şartları vardır.] 

Ve işbu eşkâl-i erba‘adan her birerleri için mukaddimâtın keyfiyyât ve 

kemmiyyâtı hasebiyle şurût-ı mu‘tebere olarak bu şartların fıkdânı hâlinde 

müntic-i matlûb olamaz. 

[Şekl-i Evvelin Şart-ı İntâcı Keyfen Îcâb-ı  Sugrâ ve Kemmen 

Külliyyet-i Kübrâ Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

אئ  ف ا ى  כ א כ ا ى وכ אب ا א إ א כ ط إ ول  כ ا א ا أ
א م أ א   א و א إ

[Birinci şeklin sonuç vermesinin şartı; nitelik olarak sugrâsının olumlu, nicelik 

olarak kübrâsının küllî olmasıdır. Bu şartlar; iki şarttan biri olmadığında netîceler, 

olumlu ve olumsuzluk cihetiyle farklılaştığından dolayıdır.]

Ammâ şekl-i evvelin keyfen şart-ı intâcı sugrâsı mûcibe ve kemmen 

şart-ı intâcı kübrâsı külliyye olmasıdır. Zîrâ bu şartlardan birisi mevcûd 

olmadığı hînde netîceler îcâb ve selb cihetinden muhtelife olarak ba‘zen 

netîcesi mûcibe ve ba‘zen sâlibe olup işbu ihtilâf ise münâfî-i intâcdır. Zîrâ 

ma‘nâ-yı intâc zât-ı kıyâsın netîceyi istilzâmı olmasıyla bu vechle bir kıyâ-

sın ba‘zen îcâb ile ve ba‘zen selb ile sıdkı netîcenin zât-ı kıyâsa lüzûmuna 

münâfî olup akim kıyâsa delîldir. ammâ sugrâ mûcibe olmadığı takdîrde 

ihtilâf-ı intâcın menşe’i asgarın taht-ı evsatda adem-i indirâcıyla hükmün 

asgara ta‘addî ve tecâvüz edememesidir. Meselâ  אن ا ء    ) 
( -İnsânlardan hiçbir şey’ taş değildir ve bütün taşlar cisim] وכ  

dir.] denilse hakk olan ( אن  إ -mûcibe [.Bütün insânlar cisimdir] (כ 

sini intac etmesidir. Zîrâ her bir insân cism idüğü ma‘lûmdur. Ve kübrâ 

אد) ء  i‘tibâr edilse hakk olan [.Bütün taşlar cansızdır] (כ    ) 
אد) אن  -sâlibesini mün [.İnsânlardan hiçbir şey’ cansız değildir] ا

tic olmasıdır. Ve bu vechle vukû‘-ı ihtilâfa sebeb sugrâ sâlibe olup asgar 

olan insânın evsat olan hacerden selbiyle tahtında münderic olmama-

sıdır. Ve ammâ kübrâ külliyye olmadığı takdîrde menşe-i ihtilâf netâyi-

c-i ekber ile üzerine hükm olunan şey’ kendiyle asgar üzere hükm olunan 

şey’in gayrısı olmak ihtimalidir. Meselâ ( א ان  ا و   ان  אن  إ  (כ 
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[Bütün insânlar canlıdır ve ba‘zı canlılar konuşandır.] kavlinde hakk 

olan ( א אن  إ  .mûcibesini intâcdır [.Bütün insânlar konuşandır] (כ 

Ve kübrâ (س ان  ا  ) [Ba‘zı canlılar attır.] i‘tibâr edilse hakk olan 

س) אن  ء  ا  ) [İnsânlardan hiçbir şey’ at değildir.] sâlibesini mün-

tic olmasıdır. Ve menşe-i ihtilâf kübrâ cüz’iyye olmasından dolayı ekber 

olan “nâtık” veyâhûd “feres” ile üzerine hükm olunan hayevândan ba‘zı 

sugrâda hayevân ile mahkûmün-aleyh olan ba‘zın gayrısı olmasının muh-

temel olmaklığıdır ki ba‘z-ı muvâfıkda îcâb ve ba‘z-ı mügâyirde selb sâdık 

olur. 

Musannif Hâşiye’de demişdir ki; ammâ îcâb-ı sugrânın iştırâtı asgarın 

nefs-i evsatda münderîc olması içindir. Ve ammâ külliyyet-i kübrâyı şart 

eylemeleri cemî‘-i efrâd-ı evsatın îcâben veyâhûd selben hükm-i ekberde 

indirâcından içindir. Zîrâ işbu indirâcının mecmû‘uyla asgarın bi’l-bedâ-

he hükm-i ekberde indirâcı zâhir olur. Nitêkim ehl-i fen bu vechle beyân 

[199] etmişlerdir. Ve iştırât-ı mezkûr için bu delîl, delîl-i limmî olup 

metinde zikr olunan ihtilâf-ı netâyic delîl-i innîye işâretdir. Ve bu vech-

le iştırât-ı mezkûrun muhtâc-ı delîl olması şekl-i evvelin beyyinü’l-intâc 

olmasına münâfî değildir. Zîrâ meselâ (אدث א  وכ   ن ا ) [Çün-

kü âlem değişkendir ve her değişken olan şey’ sonradan varlığa gelmiş-

tir.] kıyâsının netîcesi olan (אدث א   [.Âlem sonradan varlığa gelmiştir] (ا

kavlini istilzâmı bedîhî olması ba‘zı şeylerle bedâhet iştırâtını müstelzim 

olamaz. Bu sûretde şekl-i mezkûrun netîceyi istilzâmıyla hükm-i bedîhî 

ve umur-ı mezkûra ile iştırâtıyla hükm nazarî olması câ’iz olur. Şununla 

berâber ki makâm-ı delîlde zikr olunan şey’ tenbîh için olup delîl olmama-

sı dahi câ’iz ve mümkündür. 

[Şekl-i Evvelin Durûb-ı Nâticesi Dört İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

אئ ف ا ر أر   و   رات ا א  و ا
[Bu şeklin dört mahsûra önermeyi netîce veren darbları dört tanedir. Bunlar, 

netîcelerinin kıymetine göre tertîp edilmiştir.]

 İmdi zikr olunan îcâb-ı sugrâ ve külliyyet-i kübrâ şartıyla iştırâtından 

nâşî şekl-i evvelin muhsûrat-ı erba‘a için olan durûb-ı nâticesi dört olup 

bu da tertîb-i şeref-i netâyice muvâfık olarak mürettebedir. Çünkü ma‘lûm 

olduğu vechle kaziyyeler şahsiyye ve mahsûra ve mühmele ve tabî‘iyye-
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de münhasıra olup bunlardan şahsiyye mahsûratdan külliyye menzilesin-

de olarak şekl-i evvelin külliyyet-i kübrâsı meşrûta iken şahsiyye olduğu 

hînde intâc eder. Meselâ (אن ا ز و ز إ ) [Bu Zeyd’dir ve Zeyd insân-

dır.] kavli (אن ا إ ورة  א ) [Bu zorunlu olarak insândır.] kavlini müntic 

olur. Ve mühmele kuvve-i cüz’iyyede ve tabî‘iyye nazar-ı i‘tibârdan sâkı-

ta olarak bu cihetle bâb-ı kıyâsda mu‘tebere olan ancak muhsûrâtdır. Ve 

mahsûrât-ı külliyye-i257 mûcibe ve sâlibe ve cüz’iyye-i258 mûcibe ve sâlibe 

aksâm-ı erba‘asına münkasim olmasıyla bunların sugrâ ve kübrâda i‘tibâr-ı 

vücûdlarıyla on altı darbın in‘ikâdı mümkün ise de bundan sekizi iştırât-ı 

îcâb-ı sugrâ ile ve dördü külliyyet-ı kübrâ ile sâkıta olarak durûb-ı müntice 

erba‘a-i mütebâkiyyeye münhasıra olmuştur. Ve sâkıta olanlar  sugrâ-yı sâ-

libeteyn ile  kübrâ-yı külliyyeteyn ve cüz’iyyeteyn ve  kübrâ-yı cüz’iyyeteyn 

ile sugrâ-yı mûcibeteyndir. Ve akîseden maksûd netâyici olmasıyla durûb-ı 

münticeyi tertîbde tertîb şeref-i netâyice muvâfakat ciheti iltizâm olun-

muştur. Şöyle ki; eşref-i mahsûrât  mûcibe-i külliyye ve ba‘dehû  sâlibe-i 

külliyye ile  mûcibe-i cüz’iyye ve ahassi  mûcibe-i cüz’iyye olarak tertîb-i 

durûb dahi zikr olunacağı vechle bu siyâk üzeredir. 

Kâle Rahimehullâh 

א   م  و   ،٢٦٠ כ כ    ول٢٥٩     ا ب  ا
ا وا

[Birinci Darb: Küllî olumlu sonuç veren iki küllî olumlu önermeden oluşur. 

Yüklemli ve şartlı kıyâstaki örnekleri geçti.]

Şekl-i evvelin darb-ı evveli iki mûcibe-i külliyyeden mü’ellef olarak mû-

cibe-i külliyyeyi intâc eder. Ya‘nî gerek sugrâ ve gerek kübrâsı mûcibe ve 

külliyye olarak netîcesi de mûcibe ve külliyye olur. Ve bu vechle îcâb ve 

külliyyet-i şerefeyni üzere iştimâlinden için tertîbde durûb-ı bâkiye üzerine 

mukaddem vâki‘ olmuştur. Ve misâli hamlî ve şartî olarak mürûr etmiş-

tir. Meselâ (ث  Bütün cisimler müʼelleftir ve] (כ   وכ  

bütün müʼellefler hâdistir.] mukaddimeleri [200]  mûcibe-i külliyye olup 

ث) כ   ) [Bütün cisimler sonradan varlığa getirilmiştir.] mûcibe-i 

külliyyesini müntic olarak darb-ı evvelden kıyâs-ı hamliyyedir. Ve א כאن  (כ

257 Sehv ve savâb cetvelinde “külliye-i” olarak düzeltilmiştir.

258 Sehv ve savâb cetvelinde “cüz’iyye-i” olarak düzeltilmiştir.

259 Sehv ve savâb cetvelinde “ed-darbü’l-evvelü” olarak düzeltilmiştir.

260 Sehv ve savâb cetvelinde “külliyyeten” olarak düzeltilmiştir.
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א) אد ا כאن  א כאن  כ א  אد א כאن  כ א כאن  א وכ כ ا כאن  א   Her ne] ا

zaman ki âlem değişken ise o zamân mümkündür ve âlem her ne zaman 

mümkün ise sonradan varlığa gelmiştir, şu halde her ne zaman ki değişken 

ise sonradan varlığa gelmiştir.] kavli dahi bu darbdan kıyâs-ı şartîdir. 

Kâle Rahimehullâh 

 َ א َ َ  ِ ِ ا َ ْ ِ ا َ אِدٌر  َ ٍق  ُ ْ َ  ُّ ،  ُכ א כ א   ى  כ א  כ وا ا
א  َ َّ ِ و ُכ َ ِ ِق  ُ ْ َ ْ َ ا ِ َء  ْ َ  َ ٍ  أ  ِ َ ِ َאر 

ِ ْ ِ א ِ אِدِر  َّ َ ا ِ َء  ْ َ  َ אِر َو َ
ِ ْ ِ א ِ

َ ِإَذا َכאَن  َّ َ ْ َ أَ ْ َ א  أ  ً ِ َ ًא َכאَن  אِد َ َ ِإَذا َכאَن  َّ َ ْ َ أَ ْ َ ًא َو אِد َ אِر َכאَن  َ
ِ ْ ِ א ِ אِدًرا  َ َכאَن 

ً ِ َ אِر َכאَن  َ
ِ ْ ِ א ِ אِدًرا  َ

[İkinci Darb: Küllî olumsuz sonuç veren, kübrâsı olumsuz iki küllî önerme-

den oluşur. Misâl; bütün mahlûkât, Vâcib-i Teâlâ’dan ihtiyâr ile sâdır olmuştur. 

İhtiyâr ile sâdır olan hiçbir şey kadîm değildir. Netîce: Hiçbir mahlûk kadîm 

değildir. Misâl; her ne zaman mahlûkât, ihtiyâr ile sâdır olmuş ise hâdistir. Elbette 

hiçbir zaman hâdis ise kadîm değildir. Netîce: Elbette hiçbir zaman ihtiyâr ile 

sâdır olmuşsa kadîm değildir.]

Ve darb-ı sânî külliyyeteynden mürekkeb olup kübrâsı sâlibe-i külliy-

yeyi münticedir. Ve  sâlibe-i külliyye mûcibe-i cüz’iyyeden eşref olmasıy-

la tertîbde sânî vâki‘ olmuştur. Zîrâ şeref-i îcâb yalnız261 vücûdî olması 

cihetinden olup lâkin şeref-i külliyyet şâmil ve mazbût ve ulûmda nâfi‘ 

gibi vücûh-i müte‘addidendir. Ve hamlî ve şartîden misâlleri metinde zikr 

olunduğu vechle olup misâl-i eshel   ء  ا  (כ   و 
( ء  ا   [Cisimlerin tamamı müelleftir ve müellef olan hiçbir 

şey’ kadîm değildir ve cisimlerden de hiçbir şey’ kadîm değildir.] olarak 

netîceleri sâlibe olur. 

Kâle Rahimehullâh 

ول إذا   ب ا אل ا ، כ ئ ئ    ى  א   وا ا
ئ ى   ا

[Üçüncü Darb: Cüz’î olumlu sonuç veren, sugrâsı cüz’î iki olumlu önermeden 

oluşur. Sugrâsı cüz’î olumlu kılındığında birinci darbın misâli buna örnektir.] 

Ve darb-ı sâlis mûcibeteynden mü’ellef olarak sugrâsı cüz’iyye olup mû-

cibe-i cüz’iyyeyi intâc eder. Ve mûcibe-i cüz’iyyede şerefeynden yalnız îcâb 

261 Sehv ve savâb cetvelinde “yalnız” olarak düzeltilmiştir.
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mevcûd olarak sâlibe-i cüz’iyyeden eşref olmasıyla mertebe-i sâlisede vâ-

ki‘ olmuştur. Ve misâli sugrâsı  mûcibe-i cüz’iyye kılındığı takdîrde darb-ı 

evvelin misâli gibidir. Şöyle ki; (ث وכ   ا    ) [Ba‘zı 

cisimler müʼelleftir ve bütün müʼellefler hâdistir.] kavlimiz darb-ı sâlis-

den olup (ث  mûcibe-i cüz’iyyesini [.Ba‘zı cisimler hâdistir] ( ا 

müntic olur. Ve şartıyyede א כ א כאن  א وכ כ ا כאن  א  ن إذا כאن ا כ  ) 
א) אد ا כאن  ن إذا כאن  כ א   אد  Bazen olur: Âlem değişken olduğu] כאن 

zamân mümkündür ve her ne zaman âlem mümkün ise hâdistir. Şu halde 

âlem değişken ise o zamân hâdistir.] denilir. 

Kâle Rahimehullâh 

ب  אل ا ، כ ئ א  א כ   ى  כ כ وا כ وا ا  ا  ا ا
ئ ى   א إذا  ا ا

[Dördüncü Darb: Cüz’î olumsuz sonuç veren, kübrânın küllî olumsuz olduğu 

nitelik ve nicelik olarak birbirinden farklı iki mukaddimeden oluşur. Sugrâsı cüz’î 

olumlu kılındığında ikinci darbın misâli buna örnektir.] 

Ve darb-ı râbi‘ keyf ve kemde muhtelifeteyn olan kaziyyeteyninden 

mü’ellef olup kübrâsı  sâlibe-i külliyye ve netîcesi sâlibe-i cüz’iyyedir. Bu 

sûretde sugrâsı  mûcibe-i cüz’iyye ve kübrâsı  sâlibe-i külliyye olur. Ve netî-

cesinde îcâb ve külliyyet-i şerefeyninden hiç birisi mevcûd olmamasıyla 

rütbe-i râbi‘ada bulunmuştur. Ve misâli sugrâsı  mûcibe-i cüz’iyye kılındığı 

takdîrde darb-ı sânînin misâli gibîdir. Şöyle ki; ء و  ا    ) 
(  ’Ba‘zı cisimler müelleftir ve müellef olanlardan hiçbir şey]  ا 

kadîm değildir.] kavlimiz darb-ı râbi‘den olup (  Ba‘zı] ( ا  

cisimler kadîm değildir.] sâlibe-i cüz’iyyesini intâc eder. Ve şartıyyesinde 

א  [201] א כאن  אد א و ا إذا כאن  אد אر כאن  א אدرا  ن إذا כאن  כ  ) 
א) ن  כ אر  א אدرا  ن إذا כאن  כ   [Bazen olur: Bir cisim ihtiyârla ortaya 

çıkarsa hâdis olur. Elbette cisim hâdis olunca kadîm olmaz. O halde bazen 

olmaz: Bir cisim ihtiyârla ortaya çıkarsa kadîm olur.] denilir. 

[Şekl-i Sânînin Şart-ı İntâcı Keyfde İhtilâf-ı Mukaddimeteyn ve 

Külliyyet-i Kübrâ İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

אئ  ف ا ى  כ כ وכ ا ف   ا א ا ط إ א  כ ا א ا وأ
א א أ   إ
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[İkinci şeklin sonuç vermesinin şartı; iki mukaddimenin nitelikte farklı olması 

ve kübrânın küllî olmasıdır. Bu şartlar; yine iki şarttan biri olmadığında, netîceler, 

olumlu ve olumsuzluk cihetiyle farklılaştığından dolayıdır.] 

Ve ammâ şekl-i sânînin şart-ı intâc-ı mukademeteynin keyfde ihtilâfıyla 

kübrânın külliyyetidir. Zîrâ işbu şarteynden birinin fıkdanı hînde şekl-i ev-

velde olduğu gibi netâyicinde ihtilâf vâki‘ olur. Hâsılı şekl-i sânînin keyfen 

şart-ı intâcı îcâb ve selb ile ihtilâf-ı mukaddimeteyn ve kemmen külliyyet-i 

kübrâdır ve eğer bu şartlardan biri müntefî olsa ihtilâf-ı netâyicle akîm ve 

müntakız olur. Zîrâ (ان س  ان وכ  אن   Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

ve bütün atlar da canlıdır.] denilse sâdık olacak netîce (س אن  ء  ا  ) 

[İnsânlardan hiçbir şey’ at değildir.] sâlibesidir. Ve eğer mahall-i kübrâda 

ان) א  -denilse sâdık olacak netî [.Konuşanların tamamı canlıdır] (כ 

ce (אن א إ  mûcibesidir. Bu ihtilâf [.Konuşanların tamamı insandır] (כ 

ise kaziyyeteynin keyfde ittihâdlarıyla şart-ı ihtilâf mevcûd olmamasından 

mütevelliddir. Ve meselâ (ان ا   و  ان  אن  إ  Bütün] (כ 

insânlar canlıdır ve ba‘zı cisimler canlı değildir.] denilse sâdık olacağı netîce 

( אن   mûcibesidir. Ve eğer mahall-i kübrâda [.İnsân cisimdir] (ا

ان)  denilse sâdık olacak [.Taşların ba‘zısı canlı değildir] ( ا  

netîce ( אن    sâlibesidir. Ve [.İnsânların ba‘zısı taş değildir] ( ا

bu ihtilâfa bâdî‘ kübrâ cüz’iyye olarak külliyyet-i kübrâ şartının mevcûd 

olmamasıdır. 

[Şekl-i Sânînin Yalnız Sâlibeteyn için Durûb-ı Nâticesi Dört 

İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

ى אئ وا ف ا א  أر   و   א  و ا
[Bu ikinci şeklin, sadece küllî ve cüz’î olumsuz sonuç veren dört tane darbı 

vardır. Bunlar, netîcelerinin ve sugrânın kıymetine göre tertîb edilmiştir.] 

İmdi şekl-i sânînin yalnız  sâlibe-i külliyye ve cüz’iyyeyi intâc eden durûbu 

dörtdür. Zîrâ îcâb ve selb ile mukaddimeteynin ihtilâfı ve kübrânın külliyyeti 

şartıyla on altı ihtimâlden on ikisi sâkıt olarak yalnız dört darb bâkî olmuştur. 

Bu da netîcelerin ve sugrânın tertîb-i şerefine muvâfık olarak mürettebedir. 

Ve çünkü îcâb ve selb ile ihtilâf-ı mukaddimeteyni meşrût olmasından nâşî 

ihdâ mukaddimeteyn sâlibe ve netîce mukaddime-i sâlibeye tâbi‘a olmasıyla 

şekl-i sânî dâ’ima sâlibeyi müntic olarak netîcesi mûcibe olamaz. 
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Kâle Rahimehullâh

 َ َ  ٍ َّ َ ُ ِ  ِ ِ َ ْ َ ا ِ َء  ْ َ  َ ٌ َو َّ َ ُ  ٍ ْ ِ  ُّ ،  ُכ ى  ول  כ وا ا
ِ َ ِ  ِ ْ ِ ْ َ ا ِ َء  ْ َ

[Birinci Darb: Sugrâsı olumlu iki küllî mukaddimeden oluşur. Misâl; bütün 

cisimler müʼelleftir. Hiçbir kadim müellef değildir. Öyleyse hiçbir cisim kadîm 

değildir.] 

Darb-ı evvel iki kaziyye-i külliyyeden mürekkeb olup sugrâ mûcibedir. 

Ve sugrâ mûcibe olduğu gibi ihtilâf-ı mukaddimeteyn şart olmasıyla kübrâ 

sâlibedir. Hâsılı işbu darb-ı evvelin sugrâsı  mûcibe-i külliyye ve kübrâsı 

 sâlibe-i külliyye olarak sâlibe-i külliyyeyi intâc eder. Meselâ “her bir cism 

mü’ellefdir” sugrâsı mûcibe ve “kadîm olan hiçbir şey’ mü’ellef değildir” 

kübrâsı sâlibe ve işbu mukaddimeteynden ikisi de külliyye olarak “cisim-

den hiçbir şey’ kadîm değildir” sâlibe-i külliyyesini müntic olur. Ve îcâb 

ve külliyyet-i sugrâ ve külliyyet-i [202] netîce şerefeynini şâmil olmasıyla 

durûb-ı bâkiyeden tertîbde mukâddem vâki‘ olmuştur. 

Kâle Rahimehullâh 

 َ َ  ٌ ِ َ  ٍ ِ َ  ُّ ٍ َوُכ ِ
َ ِ  ِ ْ ِ ْ َ ا ِ َء  ْ َ  َ   ، א ى  א  כ وا ا

ِ َ ِ  ِ ْ ِ ْ َ ا ِ َء  ْ َ
[İkinci Darb: Sugrâsı olumsuz iki küllî mukaddimeden oluşur. Misâl; hiçbir 

cisim basît değildir. Bütün kadîmler basîttir. O halde hiçbir cisim kadîm değildir.] 

Darb-ı sânî külliyyeteynden mü’ellef olarak sugrâ sâlibedir. Ve sugrâsı 

sâlibe olmasıyla şart-ı ihtilâfdan nâşî kübrâ mûcibe ve ikisi de külliyye ola-

rak sâlibe-i külliyyeyi intâc eder. Meselâ; “cisimden hiçbir şey’ basît değil-

dir” sugrâsı  sâlibe-i külliyye ve “her bir kadîm basîtdir” kübrâsı  mûcibe-i 

külliyye olup imdi “cisimden hiçbir şey’ kadîm değildir” sâlibe-i külliyye-

sini müntic olur. Ve işbu darb-ı sânînin sugrâsında şeref-i îcâb mevcûd ol-

mayıp fakat sugrâ ve netîcede şeref-i külliyyet mevcûd olmasıyla mertebe-i 

sâniyede vâki‘ olmuştur. 

Kâle Rahimehullâh 

כ ا  ول، و  א  ا א و כ ا ا ، و א א כ  אن 
א وا  ا
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[Bu iki darb; hulf yöntemiyle veya birinci darbta sadece olumsuz önermenin 

döndürülmesi, ikinci darbta olumsuz önermenin döndürülmesi ile berâber tertîb 

ve netîcenin de döndürülmesi ile küllî olumsuz sonucunu verirler.] 

Ve işbu darbeyn sâlibe-i külliyyeyi müntic olup bu da tarîk-ı hulf ile ve 

evvelde yalnız mukaddime-i sâlibenin ve sânîde tertîb ve netîcenin akisle-

riyle berâber mukaddime-i sâlibenin aksiyle tahakkuk eder. ammâ tarîk-ı 

hulf nakîz-ı netîce olan mûcibe-i cüz’iyyeyi sugrâ ve kübrâ-yı kıyâsı yi-

ne kübrâ kılarak şekl-i evvelin darb-ı râbi‘inden tertîb-i kıyâs ile kıyâs-ı 

evvelin mefrûzü’s-sıdk olan sugrâsına münâkız netîce husûlüdür. Meselâ 

darb-ı evvelin netîcesi olan ( ا  ء    ) [Hiçbir cisim şey’ ka-

dîm değildir.] kavli sâdık olmasa nakîzı olan (  Cisimlerin] ( ا 

ba‘zısı kadîmdir.] kavlinin sıdkı lâzım gelir. Ve illâ irtifâ‘-ı nakîzaynı müs-

telzim olur. İmdi işbu nakîz-ı sugrâ ve kübrâ-yı kıyâsı zamm ederek ) 
( ء  ا   Cisimlerin ba‘zısı kadîmdir, kadîm olan] ا  و 

hiçbir şey’ müʼellef değildir.] deriz. Bu ise şekl-i evvelin darb-ı râbi‘inden 

kıyâs-ı muntazam olarak ( -Cisimlerin ba‘zısı müʼel] ( ا  

lef değildir.] kavlini intâc eder. Bu ise kıyâs-ı evvelin mefrûzü’s-sıdk olan 

(  sugrâsına münâkız olarak [.Cisimlerin tamamı mü’elleftir] (כ  

hulfdür. Ve şekl-i evvelin sûreti bedîhiyyü’l-intâc ve kübrâ mefrûzü’s-sıdk 

olmasıyla mûcib-i hulf-i sugrâ idüğü ta‘ayyün ederek bu vechle istihâle-i 

nakîzdan nâşî ayn-i netîce hakk olduğu tahakkuk eder. Darb-ı sânînin 

tarîk-ı mezkûr ile isbât-ı netîcesi dahi ayniyle böyledir. 

Ve ammâ darb-ı evvelde yalnız mukaddime-i sâlibenin aksiyle sübût-i 

intâcın tarîki kübrâyı aks ederek şekl-i evvele reddiyle ayniyle netîcenin 

husûlüdür. Meselâ kıyâs-ı mezkûrun ( ء  ا   ) [Kadîm olan 

hiçbir şey’ müʼellef değildir.] mukaddimesini aks ile ( -Cisim] (כ  

lerin tamamı müʼelleftir.] sugrâsına zamm ederek ( ء  ا   ) 

[Hiçbir müʼellef kadîm olamaz.] dediğimizde bu kıyâs şekl-i evvelin darb-ı 

sânîsinden kıyâs-ı muntazam olarak ( ا  ء    ) [Cisimlerden 

hiçbir şey’ kadîm değildir.] kavlini müntic olup bu ise isbâtı matlûb olan 

netîcenin aynıdır. [203] Ve darb-ı sanîde tertîb ve netîce ve mukaddime-i 

sâlibenin aksleriyle isbât-ı netîce şu vechledir ki ibtidâ’en  sâlibe-i külliyye 

olan sugrâ aks olunarak sâniyen tertîb-i kıyâs ve sâlisen netîce aks edilir. 

Meselâ darb-ı mezkûrun sebk eden misâlinde ( ء  ا   ) [Hiç-

bir cisim basît değildir.] sugrâsı ( ء  ا   ) [Hiçbir basît cisim 
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değildir.] kavline aks edilerek ba‘dehû kübrâsını sugrâ ve işbu aks-i sugrâyı 

kübrâ edip ( ء  ا   Kadîm olan bütün şeyler] (כ   و 

basîttir ve basît olan hiçbir şey’ cisim değildir.] denilse şekl-i evvelin darb-ı 

sânîsinden kıyâs-ı muntazam olarak ( ا  ء    ) [Kadîm olan 

hiçbir şey’ cisim değildir.] netîcesi hâsıl olur. Ve bu netîce aks olunduğu 

sûretde ( ا  ء    ) [Cisimlerden hiçbir şey’ kadîm değildir.] 

olup bu ise netîce-i matlûbedir. 

Kâle Rahimehullâh 

א.  أ ول  ا ب  ا אل  כ  ، ئ ى   وا א  وכ א  כ ا  א   ا
 ، א ئ  א  אن  א  ا ب  ا אل  כ  ، ئ א  ى  وا א  ا  ا

ول ى  ا כ כ ا و

[Üçüncü Darb: Sugrâsı cüz’î olumlu olup nitelik ve nicelik bakımından farklı 

iki mukaddimeden oluşur. Birinci darbın misâlinin aynısıdır. Dördüncü Darb: 

Sugrâsı cüz’î olumsuz olup nitelik ve nicelik bakımından farklı iki mukaddeme-

den oluşur. İkinci darbın misâlinin aynısıdır. Bu iki darb, hulf ve birinci darbta 

kübrânın döndürülmesi ile cüz’î olumsuz sonuç verir.] 

Ve darb-ı sâlis keyfen ve kemmen muhtelife olan kaziyyeteynden mü’el-

lef olarak sugrâsı  mûcibe-i cüz’iyye ve kübrâsı sâlibe-i külliyyedir. Ve misâli 

sugrâsını  mûcibe-i cüz’iyye kılmak tarîkıyla darb-ı evvelin nazîr-i misâli 

olarak ( ء  ا  -Cisimlerin ba‘zıları müʼel] ( ا  و 

leftir ve kadîm olan hiçbir şey’ müʼellef değildir.] olup ا   ) 
(  [Cisimlerin ba‘zıları kadîm değildir.] sâlibe-i cüz’iyyesini intâc eder. 

Darb-ı râbi‘ yine muhtelifeteynden mü’ellef olarak sugrâsı  sâlibe-i 

cüz’iyye kübrâsı mûcibe-i külliyyedir. Ve misâli darb-ı sânînin nazîr-i misâ-

li olup sugrâyı cüz’iyye kılarak ( -Cisim] (  ا  وכ  

den ba‘zıları basît değildir ve kadîm olan bütün cisimler basîttir.] denilip 

( ا    ) [Ba‘zı cisimler kadîm değildir.] sâlibe-i cüz’iyye-

sini müntic olur. Ve işbu darbeyn sâlibe-i cüz’iyyeyi müntic olup bu da 

tarîk-ı hulf ile ve yalnız darb-ı sâlis  aks-i kübrâ ile de isbât olunur.  Sû-

ret-i cereyân hulf-i darb-ı evvelde mürûr eden beyânın aynı olup ve aksde 

( ء  ا    ا   Cisimlerin] ( ا  و 

ba‘zıları müʼelleftir ve müʼelleflerden hiçbir şey’ kadîm değildir. O halde 

ba‘zı cisimler de kadîm değildir.] denilir. Ve darb-ı râbi‘de işbu tarîk-ı aks 

gayr-ı cârîdir. 
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[Şekl-i Sâlisin Şart-ı İntâcı Îcâb-ı  Sugrâ ile Ehad-i 

Mukaddimeteynin Külliyyeti Olup ve Durûb-ı Nâticesi Yalnız 

Cüz’iyyeteyn için Altı Darb Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

ون  ف  ى   ى وכ إ אب ا א إ ط إ א  כ ا א ا وأ
ى  כ אئ وا ف ا ئ     و   א  و ا א، א أ أ

א ف أ  
[Üçüncü şeklin sonuç vermesinin şartı, sugrânın olumlu, iki mukaddimeden bi-

rinin küllî olmasıdır. Bu şartlar; yine iki şarttan biri olmadığında, netîceler, olumlu 

ve olumsuzluk cihetiyle farklılaştığından dolayıdır. Bu şeklin, sadece cüz’î olumlu ve 

cüz’î olumsuz sonuçlarını veren altı darbı vardır. Bunlar; netîceler, kübrâ ve kendile-

rinin kıymetine göre tertîb edilmiştir.]

 Ve ammâ şekl-i sâlisin şart-ı intâcı sugrâsı mûcibe ve ihdâ mukaddi-

meteyni külliyye olmasıdır. Zîrâ bu şartlardan birisi mevcûd olmasa it-

tihâd-i sûret-i kıyâs ile berâber eşkâl-ı sâbıkada olduğu gibi ba‘zen mûcibe 

ve ba‘zen sâlibeyi intâc ile netîcede ihtilâfı mü’eddî olur. Bu ihtilâf ise netî-

cenin zât-ı kıyâsa adem-i lüzûmuna dâlldır. İmdi bi-hasebi’l-vâki‘ şekl-i 

sâlisin durûb-ı nâtîcesi yalnız cüz’iyyeteyn için altı durûb olup kusûr-ı 

durûb muhtemele-i aşere akîmedir. Ve işbu [204] durûb-ı müntice nefs-i 

darbların şerefleriyle berâber netâyici ve kübrânın şerefleri vufk-ı tertîbi 

üzere mürettebedir. 

Kâle Rahimehullâh 

ئ   אِدٌث    َ  ٍ َّ َ ُ  ُّ ٌ َوُכ ْ ِ  ٍ َّ َ ُ  ُّ ول   כ  ُכ ا
כ ن ا أ  ا از כ  ، כ

[Üçüncü şeklin birinci Darbı: Küllî olumlu iki mukaddemeden oluşur. Misâl; 

bütün müʼellefler cisimdir. Bütün müʼellefler hâdistir. (O halde bazı cisimler hâ-

distir.) Hadd-i asgarın hadd-i ekberden daha geniş olması mümkün olduğundan 

dolayı cüz’i olumlu netîceyi sonuç verir. Küllî netîceyi sonuç vermez.] 

Şekl-i sâlisden darb-ı evvel mûcibeteyn-i külliyyeteynden mü’ellef-

dir. Meselâ “her bir mü’ellef cisimdir ve her bir mü’ellef hâdisdir” denil-

se bu kıyâs darb-ı mezkûrdan olup imdi “ba‘zı cism hâdisdir” mûcibe-i 

cüz’iyyesini intâc eder. Ve bu darbın mukaddimeteyni külliyye olmasıy-

la berâber bunda asgarın ekberden e‘amm olması câ’iz olmasına binâ’en 
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netîcesi külliyye olamaz. Meselâ ( א אن  ان وכ إ אن   İnsânların] (כ إ

tamamı canlıdır ve bütün insânlar konuşandır.] denilse asgar olan “ha-

yevân” ekber olan “nâtık”dan e‘amm olmasıyla netîcesinde külliyye olarak 

( א ان   denilmek sâdık olmayıp belki [.Bütün canlılar konuşandır] (כ 

makrûn-ı sıdk olan ( א ان  ا  ) [Ba‘zı canlılar konuşandır.] mûci-

be-i cüz’iyyesidir. Ve bu darbın sugrâsını aks ederek şekl-i evvele redd ile 

אدث) -Cisimlerin ba‘zıları müʼelleftir ve müʼel] ( ا  وכ  

lef olan bütün cisimler hâdistir.] denilse (אدث ا   ) [Cisimlerin 

ba‘zıları hâdistir.] netîce-i matlûbesini intâc eder. Ve bu darbın netîcesi 

mûcibe olduğu gibi mukaddimeteyni külliyye ve mûcibe olmasıyla şeref-i 

netîce ve mukaddimeteyn ile durûb-ı sâ’ireden mukaddem vâki‘ olmuştur. 

Kâle Rahimehullâh

 ُ ْ َ َ  ٍ
ِ َ ِ  ِ َّ َ ُ ْ َ ا ِ َء  ْ َ  َ ٌ َو ْ ِ  ٍ َّ َ ُ  ُّ א  ُכ ى  כ א  כ وا ا

م א   ، ئ  כ א    ٍ ِ َ ِ  َ ْ َ  ِ ْ ِ ْ ا

[İkinci Darb: Kübrâsı olumsuz iki küllî mukaddimeden oluşur. Misâl; bütün 

müʼellefler cisimdir. Hiçbir müʼellef kadîm değildir. O halde bazı cisimler kadîm 

değildir. Biraz önce zikredilen sebepten dolayı küllî değil de cüz’i olumsuz netî-

ceyi sonuç verir.] 

Darb-ı sânî külliyyeteynden mü’ellef olup kübrâsı sâlibedir. Ve îcâb-ı 

sugrâ meşrût olmasıyla sugrâsı  mûcibe-i külliyye ve kübrâsı  sâlibe-i külliyye 

olmuş olur. “Her bir mü’ellef cisimdir. Ve mü’ellefden hiçbir şey’ kadîm de-

ğildir.” kavlimiz işbu darb-ı sânîden olup imdi “ba‘zı cism kadîm değildir” 

sâlibe-i cüz’iyyesini müntic olur. Ve darb-ı sânîde zikri sebk eylediği vechle 

asgarın ekberden cevâz-ı e‘ammıyyeti cihetle külliyyeyi intâc edemez. Meselâ 

س) אن  ء  ا אن  و   İnsânların tamamı cevherdir ve hiçbir] (כ إ

insan at değildir.] denilse netîcesinde küllî olarak (س ا  ء    ) 

[Hiçbir cevher at değildir.] denilmek sâdık olmayıp belki sâdık olan ) 
س)  sâlibe-i cüz’iyyesidir. İşbu darb-ı [.Ba‘zı cevherler at değildir] ا  

sânî dahi darb-ı evvelde zikr olunan tarîk ile şekl-i evvele redd olunabilir.

Kâle Rahimehullâh 

ئ ئ    ى  א   وا ا

[Üçüncü Darb: Cüz’î olumlu sonucunu veren, sugrâsı cüz’î iki olumlu mu-

kaddimeden oluşur.] 
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Darb-ı sâlis mûcibeteynden mü’ellef olarak sugrâsı  mûcibe-i cüz’iyye 

ve kübrâsı  mûcibe-i külliyye olup mûcibe-i cüz’iyyeyi intâc eder. Meselâ 

אدث) אدث  ا   Müʼelleflerin ba‘zıları] ( ا  وכ  

cisimdir ve bütün müʼellef olanlar hâdistir. Dolayısıyla cisimlerin ba‘zıları 

da hâdistir.] kavlimiz darb-ı sâlisdendir. ى כ א وا א وכ ا  ا כ  (ا
( ئ א  א כ    [Dördüncü Darb: Cüz’î olumsuz sonucunu veren, 

kübrâsı küllî olumsuz, nitelik ve nicelik bakımından farklı iki mukadde-

miden oluşur.] Ve darb-ı râbi‘ keyf ve kemde muhtelife olan mukaddime-

teynden mü’ellef olarak kübrâ  sâlibe-i külliyye [205] ve netîcesi sâlibe-i 

cüz’iyyedir. Ve îcâb-ı sugrâ meşrût olmasıyla sugrâsı  mûcibe-i cüz’iyye ve 

kübrâsı  mûcibe-i külliyye demek olur. Meselâ  ء  ( ا  و 
( -Müʼelleflerin ba‘zısı cisimdir ve mü’ellef] ا   ا  

lerden hiçbir şey’ kadîm değildir ve cisimlerden ba‘zısı da kadîm değildir.] 

denilir. 

Kâle Rahimehullâh 

ى כ ا א و א  ر  ه ا אج  وإ

[Bu dört darbın netîce vermesi, hulf ve sugrânın döndürülmesi ile sâbittir.] 

Ve işbu durûb-ı erba‘anın netâyic-i mezkûreyi intâcı hulf ve  aks-i sugrâ 

ile sâbit olup bundan tarîk-ı hulf nakîz-ı netîceyi külliyyeti hasebiyle kübrâ 

ve sugrâyı sugrâ kılarak şekl-i evvelden muntazam olacak kıyâsdan mefrû-

zü’s-sıdk olan kübrâya münâkız bir netîcenin hâsıl olmasıyla olur. Meselâ 

darb-ı evvelin misâlinde (אدث ء  ا  -Müʼellef] (כ   و 

lerin tamamı cisimdir ve cisimlerden hiçbir şey’ hâdis değildir.] denilse 

netîcesi (אدث ء  ا   ) [Müʼellef olan hiçbir şey’ hâdis değildir.] 

olur. Bu ise misâl-i mezkûrda mefrûzü’s-sıdk olan (אدث  Bütün] (כ  

müʼellefler hâdistir.] kübrâsına münâfî zuhûr eder. Ve şekl-i evvelin işbu 

netîce-i fâsideyi intâcı sûret-i şeklden ve mefrûzü’s-sıdk olan kübrâdan ol-

madığı ma‘lûm olarak nakîz-ı netîcenin butlânından neş’et etmesiyle asl-ı 

netîce hakk olduğu tahakkuk eder. Ve ammâ  aks-i sugrâ ile isbâtı zikri sebk 

eylediği vechle işbu aks sebebiyle şekl-i evvele müntakil olup hâsıl olacak 

netîce ayn-i netîce-i matlûba olmasıyladır. 

Kâle Rahimehullâh 

ى   כ ا כ  و א  ئ  ئ    ى  כ وا א    ا
כ ا وا
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[Beşinci Darb: Cüz’î olumlu sonuç veren, kübrâsı cüz’î iki olumlu mukad-

dimeden oluşan şekildir. Hulf veya tertîb ve netîcenin döndürülmesi ile berâber 

kübrânın döndürülmesi ile sâbittir.]

 Darb-ı hâmis mûcibeteynden mü’ellef olarak kübrâ ve netîcesi mû-

cibe-i cüzʼiyyedir. Ve ihdâ mukaddimeteynin külliyyeti meşrût olmasıyla 

sugrâsı  mûcibe-i külliyye ve kübrâsı  mûcibe-i cüz’iyye olmuş olur. Meselâ 

( אدث  אدث و ا   ا  Müʼellef olan bütün] (כ  

şeyler hâdistir ve ba‘zı müʼellefler cisimdir ve ba‘zı hâdis şeyler cisimdir.] 

kıyâsı işbu darb-ı hâmisden olur. Ve bu netîceyi intâcı hulf tarîkıyla ve 

tertîb-i kıyâs ve netîceyi aks ile berâber kübrânın aksiyle sâbitdir. Ve tarîk-ı 

hulf beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm olup ve sûret-i aksde meselâ misâl-i mezkûr-

da ( ا   ) [Müʼelleflerin ba‘zısı cisimdir.] kübrâsının aksini 

sugrâ ve sugrâyı kübrâ ederek şekl-i evvelden muntazam olarak hâsıl ola-

cak netîceyi aks ettiğimiz gibi netîce-i matlûbenin aynı zuhûr eder. Bu da

אدث) אدث وכ   -Cisimlerin ba‘zısı müʼel] ( ا  وכ  

leftir ve bütün müʼellefler hâdistir ve bütün cisimler de hâdistir.] kıyâs ve 

netîcesinden ibâret olup işbu netîcenin aksi olan (  אدث  Hâdis] ( ا

olan ba‘zı şeyler cisimdir.] ayn-ı netîce-i matlûbedir.

Kâle Rahimehullâh 

א  ئ  א  ى  כ א وا א وכ אدس  ا כ ا

[Altıncı Darb: Cüz’î olumsuz sonuç veren, kübrâsı cüz’î olumsuz, nitelik ve 

nicelik bakımından birbirinden farklı iki mukaddimeden oluşan şekildir. Sadece 

hulf cihetiyle sâbit olur.] 

Darb-ı Sâdis: Keyfen ve kemmen muhtelifeteynden mü’ellef olarak 

kübrâ  sâlibe-i cüz’iyye olup sâlibe-i cüz’iyyeyi intâc eder. Ve ihdâ mukaddi-

meteynin külliyyeti meşrûta olmasıyla sugrâsı  mûcibe-i külliyye ve kübrâsı 

 sâlibe-i cüz’iyye olmuş olur. Meselâ   ا و   (כ   
(  Bütün müʼellefler cisimdir ve ba‘zı müʼellefler] [206]  ا  

kadîm değildir ve cisimlerin ba‘zıları kadîm değildir.] kıyâsı işbu darb-ı 

sâdisdendir. Ve bu darbın intâcı yalnız hulf ile sâbit olup aks cârî olmaz. 

Zîrâ  aks-i sugrâ cüz’î olarak şekl-i evvele kübrâ vâki‘ olmayacağı gibi kübrâ 

dahi  sâlibe-i cüz’iyye olarak kabul-i aksden262 âbî ve farz-ı kabûlünde yine 

şekl-i evvele kübrâ olmak salâhiyetinden ârîdir. 

262 Sehv ve savâb cetvelinde “aksden” olarak düzeltilmiştir.
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[Şekl-i Râbi‘in Şart-ı İntâcı yâ Külliyyet-i  Sugrâ ile Berâber 

Mukaddimeteynin Îcâbı veyâhûd Ehad-i Mukaddimeteynin 

Küllî Olmasıyla Berâber Keyfen Mukaddimeteynin İhtilâfı 

Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

א   א כ ى أو ا אب   כ ا א إ ط إ ا  כ ا א ا وأ
ف א  כ إ

[Dördüncü şeklin sonuç vermesinin şartı, netîcenin ihtilafı nedeniyle, sugrâ-

nın küllî olmasıyla berâber iki mukaddimenin olumlu olması veya iki mukad-

dimeden birinin küllî olmasıyla berâber iki mukaddimenin nitelik bakımından 

farklı olmasıdır.]

 Ve ammâ şekl-i râbi‘in şart-ı intâcı iki emirden birisi olup ya külliyyet-i 

sugrâ ile berâber mukaddimeteynin îcâbı veyâhûd ihdâ mukaddimeteynin 

küllî olmasıyla berâber mukaddimeteynin îcâb ve selb cihetinden ihtilâfıdır. 

Zîrâ ehad-i şarteyn mevcûd olmayıp da ikisi de müntefî olsa umûr-ı selâse-

den birisi lâzım gelir. Şöyle ki; yâ mukaddimeteynin selbi veyâhûd cüz’iyyet-i 

sugrâ ile berâber mukaddimeteynin îcâbı veyâhûd mukaddimeteynin keyfde 

ihtilâflarıyla berâber ihdâhümânın selbi lâzım gelir. Ve bu üç takdîr üzere de 

adem-i intâcı mûcib olan ihtilâf-ı netîce tahakkuk eder. Zîrâ meselâ mukad-

dimeteyn sâlibe olarak (אن אر  ء  ا س و  אن  ء  ا  ) [Hiçbir 

insân at değildir ve hiçbir merkeb insân değildir.] denilse hakk olan ء  ) 
אر) س  ء  sâlibesidir. Ve kübrâ [.Hiçbir at merkeb değildir]  ا  ) 
אن) אل  אل) olsa hakk olan [.Hiçbir kişneyen insân değildir] ا س   (כ 
[Bütün atlar kişneyendir.] mûcibesidir. Ve mukaddimeteyn mûcibe ve sugrâ 

cüz’iyye olarak (ان א  אن وכ  ان إ -Ba‘zı canlılar insândır ve ko] ( ا

nuşanların tamamı canlıdır.] denilse hakk olan ( א אن   İnsânların] ( ا

ba‘zısı konuşandır.] mûcibesi ve mahall-i kübrâda ve (ان س   Bütün] (כ 

atlar canlıdır.] denilse hakk olan (س אن    İnsânların ba‘zısı at] ( ا

değildir.] sâlibesidir. Ve mukaddimeteyn cüz’iyye ve keyfen muhtelife olsa 

 mûcibe-i sugrâ olduğu sûretde meselâ (ان אن و ا א إ א  ا  )

[Ba‘zı konuşanlar insândır ve ba‘zı canlılar da konuşan değildir.] veyâhûd 

( א س    kavlinde evvelde hakk [.Ba‘zı atlar konuşan değildir] ( ا

olan îcâb ya‘nî ( ان אن   ve sânîde hakk [.Ba‘zı insânlar canlıdır] ( ا

olan selb ya‘nî (س אن   -Ve  mûci [.Ba‘zı insânlar at değildir] ( ا

be-i kübrâ olduğu takdîrde meselâ (אن ان إ س و ا אن   ( ا
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[Ba‘zı insânlar at değildir ve ba‘zı canlılar insândır.] veyâhûd א ا  ) 
אن)  kavlimizde evvelde hakk olan îcâb [.Konuşanların ba‘zısı insândır] إ

ya‘nî (ان س   ve sânîde hakk olan selb ya‘nî [.Ba‘zı atlar canlıdır] ( ا

( א س    .dır[.Atların ba‘zısı konuşan değildir] ( ا

[Şekl-i Râbi‘in Durûb-ı Nâticesi Sekiz Olduğu]

Kâle Rahimehullâh

א כ  ا ا ا א  א   ا
[Dördüncü şeklin, küllî olumlu dışındakileri netîce veren sekiz darbı vardır.] 

İmdi şekl-i râbi‘in mûcibe-i külliyenin mâ ‘adâsını intâc eden darbları 

sekizdir.

Kâle Rahimehullâh 

 ٌ ْ ِ אِدِث  َ ْ ُ ا ْ َ َ  ٌ َّ َ ُ  ٍ ْ ِ  ُّ אِدٌث َوُכ َ  ٍ َّ َ ُ  ُّ ول   כ  ُכ ا
 . ئ ئ    ى  כ א   وا م. ا א   ، ئ  כ   
כ ا   א  ه ا  אج  א כ وإ א   ى  א  כ وا ا

כ إ ا א  ول ا  כ ا إ ا
[Birinci Darb: İki küllî olumlu mukaddimeden oluşur. Misâl; bütün müʼel-

lefler hâdistir. Bütün cisimler müʼelleftir. O halde bazı hâdisler cisimdir. Daha 

önce geçen sebepten dolayı küllî değil de cüz’î olumlu netîceyi sonuç verir. İkinci 

Darb: Cüz’î olumlu sonuç veren, kübrâsı cüz’î iki olumlu mukaddimeden oluşur. 

Üçüncü Darb: Küllî olumsuz sonucunu veren, sugrâsı olumsuz iki küllî mukad-

dimeden oluşur. Bu üç darbın netîce vermesi, netîceye döndürülecek şeyi sonuç 

veren birinci şekle çevrilsin diye tertîbi döndürmek ile sâbittir.] 

İşbu şekl-i râbi‘in darb-ı evveli  mûcibe-i külliyye olan mukaddime-

teynden mü’ellef olur. Meselâ “her bir [207] mü’ellef hâdisdir ve her bir 

cism mü’ellefdir” kavlimiz işbu darb-ı evvelden olup imdi “ba‘z-ı hâdis 

cisimdir” mûcibe-i cüz’iyyesini müntic olarak zikri sebk eden sebebden 

nâşî külliyyeyi intâc etmez. Ve zikri sebk eden şey’ Hâşiye’de dahi beyâ-

nı vechle asgarın cevâz-ı e‘ammıyyetinden ibâretdir. Nitekim zikr olunan 

misâlde böyledir. Ba‘z-ı hâdis araz olarak cism değildir. Darb-ı sânî mûci-

beteynden mü’ellef olup kübrâsı cüz’iyyedir. Ve şekl-i mezkûrde külliyyet-i 

sugrâ veyâhûd ihdâ mukaddimeteynin külliyyeti meşrûta olmasıyla sugrâ-

sı külliyye olmuş olur. Meselâ ( ا  و  אدث   Bütün] (כ  
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mü’ellefler hâdistir ve ba‘zı cisimler müʼelleftir.] işbu darb-ı sânîden olup 

( אدث   mûcibe-i cüz’iyyesini [.Hâdis olan ba‘zı şeyler cisimdir] ( ا

intâc eder. Ve darb-ı sâlis külliyyeteynden mü’ellef olarak sugrâsı sâlibe-

dir. Ve keyfen ihtilâf-ı mukaddimeteynin iştırâtı icâbınca kübrâsı mûci-

be olarak sâlibe-i külliyyeyi intâc eder. Meselâ ء  ا  وכ  ) 
( ا  ء       [Müʼelleften hiçbir şey’ kadîm değildir 

ve cisimlerin tamamı müʼelleftir, o halde kadîmden hiçbir şey’ cisim de-

ğildir.] kavlimiz işbu darb-ı sâlisdendir. Ve işbu durûb-ı selâsenin intâcı 

tertîb-i kıyâsı aks etmek tarîkıyla sâbitdir ki aks olunduğu sûretde şekl-i 

evvele irtidâd ederek netîce-i matlûbeye mün‘akis olacak şey’i intâc eder. 

Aks-i tertîb ise kübrâyı sugrâ ve sugrâyı kübrâ kılmakdan ibâret olup me-

selâ darb-ı evvelin aks-i misâlinde   כ אدث  (כ   وכ  
אدث)  [Bütün cisimler müʼelleftir ve bütün müʼellef olan şeyler, hâdistir 

dolayısıyla bütün cisimler de hâdistir.] deriz. İşbu netîce ise matlûb olan 

( אدث  -kavline mün‘akis ola [.Hâdis olan ba‘zı şeyler cisimdir] ( ا

rak sıhhati tahakkuk eder. 

Kâle Rahimehullâh 

ى   כ ى وا כ כ  ا ئ  א  א   ى  כ ا  כ وا ا
ئ  א  א כ   ى  כ א وا א وכ א  ا כ ول. ا כ ا إ ا

א א أ כ כ 

[Dördüncü Darb: Cüz’î olumsuz sonuç veren, kübrâsı olumsuz iki küllî mu-

kaddimeden oluşur. Birinci şekle çevrilsin diye sugrâ ve kübrâdan her birinin 

döndürülmesi ile sâbittir. Beşinci Darb: Cüz’î olumsuz sonuç veren, kübrâsı küllî 

olumsuz, nitelik ve nicelik bakımından farklı iki mukaddimeden oluşur. Bu da 

sugrâ ve kübrâdan her birinin döndürülmesi ile sâbittir.] 

Darb-ı râbi‘ külliyyeteynden mü’ellef olarak kübrâsı sâlibe ve hasbe’l-iş-

tırât sugrâsı mûcibe olup sâlibe-i cüz’iyyeyi intâc eder. Meselâ אن إ  (כ 
س) ان   אن  ا س  ء  ا ان و   [Bütün insânlar canlıdır 

ve atlardan hiçbirisi insân değildir, o halde ba‘zı canlılar at değildir.] işbu 

darb-ı râbi‘dendir. Ve sâlibe-i cüz’iyyeyi intâcı sugrâ ve kübrâdan her birini 

aks ederek şekl-i evvele irtidâdiyle sâbitdir. Ve bunların aks edilmesi meselâ 

misâl-i mezkûrda  ان س  ا אن  ء  ا אن و  ان إ  ( ا
س)  [Ba‘zı canlılar insândır ve insânlardan hiçbir şey’ at değildir, o halde 

ba‘zı canlılar at değildir.] denilmek sûretiyle olur. 
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Darb-ı hâmis; keyfen ve kemmen muhtelife olan mukaddimeteynden 

mü’ellef olarak kübrâsı  sâlibe-i külliyye ve bi’t-tab‘ sugrâsı da  mûcibe-i 

cüz’iyye olup sâlibe-i cüz’iyyeyi intâc eder. Meselâ و ان  אن  ا  ) 
س) ان   אن  ا س  ء  ا  [Ba‘zı insânlar canlıdır ve atlar-

dan hiçbir şey’ insân değildir, o halde ba‘zı canlılar at değildir.] kavli bu 

darbdan olup bunda dahi isbât-ı netîce sugrâ ve kübrâyı aks ederek şekl-i 

evvele irtidâdıyladır. [208]

Kâle Rahimehullâh 

כ  ى  إ ا כ ا ئ  א  ئ   א  ى  א وا אدس  ا
כ  ى  إ ا כ כ ا ئ  א  ى  כ   א وا א  . ا א ا
כ  כ ا  إ ا ئ  א  א כ   ى  א وا א  . ا א ا

כ إ ا א  ول ا  ا

[Altıncı Darb: Cüz’î olumsuz sonuç veren, sugrâsı cüz’î olumsuz iki farklı 

mukaddimeden oluşur. İkinci şekle çevrilsin diye sugrâsının döndürülmesi ile 

sâbittir. Yedinci Darb: Cüz’î olumsuz sonuç veren, sugrâsı küllî olumlu iki farklı 

mukaddimeden oluşur. Üçüncü şekle çevrilsin diye kübrâsının döndürülmesi ile 

sâbittir. Sekizinci Darb: Cüz’î olumsuz sonuç veren, sugrâsı küllî olumsuz iki fark-

lı mukaddimeden oluşur. Netîceye döndürülecek şeyi sonuç veren birinci şekle 

çevrilsin diye tertîbi döndürmek ile sâbittir.] 

Darb-ı sâdis; yine mukaddimeteyn-i muhtelifeteynden mü’ellef olarak 

sugrâsı  sâlibe-i cüz’iyye ve bi’t-tab‘ kübrâsı  mûcibe-i külliyye olup sâlibe-i 

cüz’iyyeyi müntic olur. Meselâ   אئ وכ כא  ( ا  
( כא אئ   -Ba‘zı uyanık olanlar uyuyan değildir, bütün yazı yazan] ا

lar uyanıktır, o halde uyuyanlardan ba‘zıları yazı yazanlar değildir.] darb-ı 

mezkûrdandır. Ve bunda şekl-i sânîye irtidâd için  aks-i sugrâ ile netîce 

sâbitdir. Ve darb-ı sâbi‘ muhtelifeteynden mü’ellef olarak sugrâsı  mûcibe-i 

külliyye ve bi’t-tab‘ kübrâsı  sâlibe-i cüz’iyye olup sâlibe-i cüz’iyyeyi müntic 

ve bu dahi şekl-i sâlise irtidâd için  aks-i kübrâ ile sâbitdir. Meselâ כ כא) 
אכ א   ا ك  ا כא   א   ا אכ  و  א  ا ك   

( א  Bütün yazı yazanlar parmaklarını hareket ettirirler ve parmakları] ا

hareketsiz olan ba‘zıları yazı yazan değildir, o halde parmaklarını hareket 

ettirenlerden ba‘zılarının parmakları sâkin değildir.] bu darbdan olur. Ve 

darb-ı sâmin muhtelifeteynden mü’ellef olarak sugrâ  sâlibe-i külliyye ve 

bi’t-tab‘ kübrâ  mûcibe-i cüz’iyye olup sâlibe-i cüz’iyyeyi intâc eder. Ve bu 
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da netîce-i matlûbeye mün‘akis olacak netîceyi müntic olan şekl-i evvele 

irtidâd için tertîb-i kıyâsın aksi ya‘nî sugrâ kübrâ ve kübrâ sugrâ kılınma-

sıyla sâbitdir. Meselâ אכ ك  ا אכ و ا  ك  ء  ا  ) 
(   [Hareketli olan hiçbir şey’ sâkin değildir, intikâl eden şeylerden 

bazısı hareket hâlindedir ve sâkin olan ba‘zı şeyler intikâl etmezler.] işbu 

darb-ı sâmine misâl îrâd edilmiştir. 

Kâle Rahimehullâh 

א ول  אن ا ا כ  و
[İlk beş darbın hulf ile beyânı mümkündür.] 

Ve şekl-i râbi‘in işbu durûb-ı semâniyyesinden evvelki beş darbın hulf 

tarîkıyla de beyân-ı intâcı mümkün olur. Bu da nakîz-ı netîceyi darb-ı 

evvel ve sânîde sugrâya ve durûb-ı selâsede kübrâya zamm ile olup evve-

leynde nakîz-ı kübrâya diğerlerinde nakîz-ı sugrâya mün‘akise olan netî-

ceyi müntic olur. Meselâ darb-ı evvelde mürûr eden misâlde netîce olan 

( אدث  ا  ) [Ba‘zı hâdisler cisimdir.] kavlimiz sâdık olmasa nakîzı 

olan ( אدث  ء  ا  ) [Hâdislerden hiçbir şey’ cisim değlidir.] sâdık 

olur. Ve illâ irtifâ‘-ı nakîzayn lâzım gelir. Ve işbu nakîzın sıdkı lâzım gelse 

bunu sugrâ-yı kıyâsa kübrâ olmak üzere zamm ederek و אدث   (כ  
( אدث  ء  ا  [Bütün müʼellefler hâdistir ve hâdislerden hiçbir şey’ 

cisim değildir.] denilse şekl-i evvelden bir kıyâs-ı tâmmü’ş-şurût-ı munta-

zam olarak ( ء  ا   ) [Müʼelleflerden hiçbir şey’ cisim değil-

dir.] kavlini intâc eder. Bu ise ( ء  ا   ) [Cisimlerden de hiçbir 

şey’ müʼellef değildir.] kavline mün‘akis olup halbuki kıyâs-ı evvelde mefrû-

zü’s-sıdk olan (  kübrâsına münâfî [.Bütün cisimler müʼelleftir] (כ  

olmasıyla fesâd-ı netîceyi mûcib olan nakîzın zuhûr-i butlânıyla netîce-i 

matlûbenin sıdkı tahakkuk eder. Bâkîleri de bu misâle kıyâsen ma‘lûm olur. 

Kâle Rahimehullâh 

א   ئ إ  א ا כאس ا א ذ  ا א  و ا אء  و  ا
א [209] א א و ة  ا ا  כ  ا ا א  ا

[Kudemâ dördüncü şeklin netîce veren sonuçlarını bu beş tane darba hasret-

miştir. Bu, onların meşrûta-ı hâssa ve örfiyye-i hâssada cüz’î olumsuz önermenin, 

yine kendisine döndürüldüğüne dâ’ir yaptıkları hatâdan dolayıdır. Fakat şartlı ik-

tirânlı kıyâslar, ittifâkla sadece bu beş darba münhasırdır.] 
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Ve kudemâ şekl-i râbi‘in durûb-ı nâticesini evvelki beş darb-

da hasr ile durûb-ı ahîre-i selâsenin akîme olduğuna kâ’il olmuşlar-

dır. Ve bunu isbâtda ihtilâf-ı netâyici beyân ile darb-ı sâdisde meselâ 

ان) س  אن وכ  ان    Ba‘zı canlılar insân değildir ve bütün] ( ا

atlar canlıdır.] denilse hakk olan selb ya‘nî (س אن   ا  ) [Ba‘zı 

insânlar at değildir.] ve kübrâda (ان א   Konuşanların tamamı] (وכ 

canlıdır.] denilse hakk olan îcâb ya‘nî ( א אن  -Ba‘zı insânlar ko] ( ا

nuşandır.] olmasıdır. Ve darb-ı sâbi‘de meselâ  س א و ا אن   (כ إ
אن)  [Bütün insânlar konuşandır ve ba‘zı atlar insân değildir.] veyâhûd 

אن) ان   -denilse yine muhteli [.Ba‘zı canlılar insân değildir] ( ا

fedir. Ve darb-ı sâminde meselâ ( א س و ا אن  ء  ا  ) [İnsân-

lardan hiçbir şey’ at değildir ve konuşanların ba‘zısı (insandır).] veyâhûd 

אن) ان إ -denilse yine netîceleri sel [.Canlıların ba‘zısı insândır] ( ا

ben ve îcâben muhtelifedir deyü îrâd eylemişlerdir. Ve kudemânın men-

şe-i kelâmı  sâlibe-i cüz’iyye nefsi gibi sâlibe-i cüz’iyyeye mün‘akis olmayıp 

isbât-ı netîce ise darb-ı sâdis ve sâbi‘de mukaddime-i kıyâs olan sâlibe-i 

cüz’iyyenin nefsine aksiyle şekl-i sânî ve sâlise irtidâd etmesine ve darb-ı 

râbi‘de mukaddimelerinin tebdîliyle şekl-i evvele irtidâd ederek hâsıl ola-

cak netîcesi olan sâlibe-i cüz’iyyenin netîce-i matlûbe olan sâlibe-i cüz’iy-

yeye mün‘akis olmasına tevakkuf etmesidir. Halbuki sâlibe-i cüz’iyyenin 

nefsine adem-i in‘ikâsı kudemânın zehâbı gibi ıtlâk üzere olmayıp mü-

te’ahhirîn eğer  sâlibe-i cüz’iyye meşrûta-i hâssa veyâhûd örfiyye-i hâssa-

dan birisi olursa nefsine mün‘akis olduğuna zafer-yâb oldukları cihetle ku-

demânın kelâmını işbu hâsseteynin in‘ikâsından zuhûllerine haml ederek 

durûb-ı mezkûrede beyân etdikleri netâyic-i emsile-i mezkûrede olan mu-

kaddimâtın basîta olmasından neş’et edip bu darbların intâcında isti‘mâl 

olunacak mukaddimelerin meşrûtıyyetinden birisi olması şart ittihâz edil-

mesiyle ihtilâfdan vâreste olacağını beyân ile durûb-ı selâse-i mezkûrenin 

intâcını tarîk-ı mezkûr ile isbât etmişlerdir. Lâkin  akîse-i iktirâniyye-i 

şartıyyede şekl-i râbi‘ bi’l-ittifâk durûb-ı hamse-i üvelde münhasıra olup 

durûb-ı selâse-i ahîrenin intâcı şartıyyatda gayr-ı cârîdir. 
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[FASL-I HÂMİS: MUHTELİTÂT]

(KİPLİ KIYASLAR)

Kâle Rahimehullâh 

אت   ا
[Fasıl: Müvecceh mukaddimelerden oluşan muhtelitât.] 

Fusûl-ı seb‘adan işbu fasl-ı hâmis muhtelitâtda olup bu da müveccehât-

tan ba‘zılarının ba‘zılarına ihtilât ve inzimâmından hâsıla olan kıyâslar-

dan ibâretdir. Ve bu vechle mukaddimât-ı akîsenin cihât ile takyîdi i‘ti-

bâr olunduğu hînde intâc-ı eşkâl için başka başka şartlar ittihâz edilmiştir. 

ى) ا ا   א   א  وا ول  ا כ   Muhtelitât kıyâsların] (ا

birinci ve üçüncü şekillerinin şartı, cihete göre sugrânın bi’l-fi‘l olmasıdır.] 

Şekl-i evvel ve sâlisde cihet hasebiyle mu‘teber olan şart fi‘liyyet-i sugrâdır

א) أ  أو   ، א כ    ن  כ ن   ) [Ya‘nî mümkün olmamalıdır. 

Bilakis mutlaka-i âmme veya ondan daha husûsî olmalıdır.] Ve sugrânın 

fi‘liyye olması mümkine-i âmme veya hâssa olmayıp belki mutlaka-i âmme 

veyâhûd mutlaka-i âmmeden ahass olmasıyla olur. Zîrâ eğer sugrâ mümki-

ne [210] olsa hükmün evsatdan asgara ta‘addîsi vâcib olmayarak matlûbu 

intâc edemez. Zîrâ kübrâ bi’l-fi‘l evsat olan her bir şeyi ekber ile mahkû-

mün-aleyh olduğuna delâlet edip asgar ise sugrâ mümkine olduğu takdîrde 

bi’l-fi‘l evsat olan şeyden olmayıp belki bi’l-imkân evsat olmasıyla kuvvede 

kalarak fi‘le hurûc etmemiş olması câ’izdir. Hâsılı inde’ş-Şeyh hükm-i ev-

satın efrâd-ı fi‘liyyesi üzere olup efrâd-ı imkâniyyesi üzere olmadığı cihetle 

sugrâ mümkine olmak lâzım gelse hükm evsatdan asgara ta‘addî ve tecâvüz 

etmez. Meselâ ( א س  ب ز  כ כאن وכ  א ب ز  כ אر   Bütün] (כ 

merkebler, bi’l-imkân, Zeyd’in bineğidir ve Zeyd’in tüm binekleri, bi’l-fi‘l, 

attır.] denilse ikisi de sâdıktır zîrâ her ne kadar hâricde himâr merkûb-i 

Zeyd olduğu aslâ vâki‘ değilse de emr-i mümkün olmasıyla mukaddime-i 

ûlâ sâdıka olduğu gibi bi’l-fi‘l merkûb-i Zeyd feres olduğu cihetle mukad-

dime-i sâniye dahi sâdıkadır. Halbuki bu iki mukaddimeden hâsıla olan 

אم) כאن ا א س  אر  -kâ [.Bütün merkebler, imkân-ı âmm ile, attır] (כ 

zibe olup bu ise sugrâ mümkine olmasından neş’et etmiştir. Zîrâ ma‘nâ-yı 

kübrâ bi’l-fi‘l merkûb-i Zeyd’in bi’l-fi‘l feres olmasıdır. Himâr ise aslâ bi’l-

fi‘l merkûb-i Zeyd olmamasıyla bi’l-fi‘l merkûb üzere olan hükm himâra 

ta‘addî etmez. 
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אن   אن وا و ر  ا אت ا ى ا ى إ כ כ ا ن   א  א  وأ
ق  ى  ا    כ א כא א  א 

[Bu iki şeklin netîceleri; eğer kübrâ dört vasfiyyeden -bu dördü; iki meşrûta ve 

iki örfiyyedir- biri olmayıp başka bir şey olursa; bunlardaki netîce, cihette hiçbir 

fark olmadan kübrâ gibidir.] 

Ve muhtelitâttan işbu şekl-i evvel ve sâlisin netîcelerinde zâbıta budur 

ki, eğer kübrâ vasfiyyât-ı erba‘adan ya‘nî meşrûta-i âmme ve hâssadan bi-

risi olmayıp da müveccehât-ı sâ’ireden birisi olursa şekl-i evvel ve sâlisde 

netîce cihetde min gayr-ı fark kübrâ gibidir. Ya‘nî  kübrâ-yı kıyâs zarûret ve 

devâm emsâli her hangi cihetle mukayyed ise netîcede dahi cihet-i mezkû-

re mu‘teberedir. Meselâ ورة א ان   ات وכ  אدام ا א  ان دائ אن   (כ إ
ات) אدام ا  [İnsânın zâtı devam ettiği sürece bütün insânlar dâʼima canlı-

dır ve zâtı devam ettiği müddetçe bütün canlılar zorunlu olarak cisimdir.] 

zarûrîyye-i mutlakalarından mü’ellef olan şekl-i evvelin netîcesi zarûrîyye-i 

mutlaka olarak (ات אدام ا ورة  א אن    Zâtı devam ettiği sürece] (כ إ

bütün insânlar zorunlu olarak cisimdir.] olur. Şekl-i sâlisde dahi אن  (כ إ
ورة) א ان   ورة  ا א אن   א وכ إ ان دائ  [Bütün insânlar 

sürekli canlıdır ve bütün insânlar zorunlu olarak cisimdirler, o halde ba‘zı 

canlılar zorunlu olarak cisimdir.] denilir. Ve bu vechle kübrâ vasfiyyât-ı 

erba‘anın gayrı olduğu hînde netîcenin cihetde kübrâya muvâfık olması 

asgarın cihet-i mu‘tebere hasebiyle taht-ı evsatda indirâc-ı beyyin ile in-

dirâcından içindir. Zîrâ bu takdîrde ya‘nî vasfiyyât-ı erba‘anın gayrı olduğu 

hînde kübrânın medlûlü kendisi için bi’l-fi‘l evsat sâbit olan her bir şey’in 

kübrâda mu‘tebere olan cihet hasebiyle ekber ile mahkûmün-aleyh olma-

sıdır. Asgar ise bi’l-fi‘l evsat kendisi için sâbit olan şeyden olmasıyla cihet-i 

mu‘tebere hasebiyle ekber ile mahkûmün-aleyh olur. 

ى  כ ا א כ כ ا ى و ا ول כא כ ا א   ا وإن כאن إ
א  ا  א ى  א ورة ا  ورة وا دوام وا א  ا א  و

دوام [211]   ى  ا כ إن    ا

[Eğer kübrâ, dört vasfiyyeden biri olursa; netîce, birinci şekilde sugrâ gibi, 

üçüncü şekilde sugrânın aksi gibidir. Tabii bu, sugrâdan ve sugrânın aksinden lâ-

devâm, lâ-zarûret ve sugrâya mahsûs zarûret kayıtlarının hazfedilmiş hâliyle olur. 

Kübrâda lâ-devâm kaydı yoksa geri kalanlar, netîcenin cihetidir.]
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Ve eğer kübrâ vasfiyyât-ı erba‘adan birisi olursa şekl-i evvelde netîce 

sugrâ ve şekl-i sâlisde  aks-i sugrâ gibi olup şu kadar ki bunlarda lâ-devâm ve 

lâ-zarûret kayıdları ve kezâlik kübrâ ile müştereke olmayarak yalnız sugrâya 

mahsûsa zarûret kaydı olduğu sûretde bu kayıdlar hazf olunarak ol halde 

kübrâya nazar olunup eğer kübrâda kayd-ı lâ-devâm mevcûd olmazsa ba‘de 

hazfi’l-kuyûd evvelde sugrâ ve sâlisde aks-i sugrâdan bâkî cihet-i netîcedir. 

İmdi lâ-devâmın iştırât-ı hazfından nâşi  sugrâ-yı vaktiyye ve  kübrâ-yı meşrû-

ta-i âmmeden mü’ellef olan şekl-i evvel vaktiyye-i mutlakayı intâc eder. Zîrâ 

vaktiyyeden terkîb ya‘nî lâ-devâm hazf olunduğu hînde cüz’-i ûlâ olan vaktiy-

ye-i mutlaka bâkî kalır. Meselâ א و כ ورة כ   و ا  دائ א ) 
א) אدام     [Dâ’imâ değil, Ay tutulduğu zamân zorunlu olarak 

bütün Aylar tutulmuş olur. Her tutulan Ay tutulma hâli devam ettiği sürece 

karanlık olur.] kavlimizin netîcesi ( ورة و ا א  dir. [Ay (כ   

tutulduğu zamân zorunlu olarak bütün Aylar karanlık olur.] Ve lâ-zarûre-

tin iştırât-ı hazfına mebnî sugrâ vücûdiyye-i lâ-zarûrîyye ve kübrâ meşrûta-i 

âmme olursa netîce sugrânın cüz’-i evveli olan mutlaka-i âmmedir. Meselâ 

ان כ  א  אدام  ورة  א ورة وכ    א א   ان    (כ 
( א   [Bütün canlılar, zorunlu olarak değil, bi’l-fi‘l nefes alandır. Nefes 

alan bütün canlılar nefes aldıkları sürece zorunlu olarak cisimdir, dolayısıyla 

bütün canlılar bi’l-fi‘l cisimdir.] denilir. Ve sugrâya mahsûsa olan zarûretin 

iştırât-ı hazfına mebnî sugrâ meşrûta-i hâssa ve kübrâ örfiyye-i âmme oldu-

ğu hînde netîce lâ-devâm ve lâ-zarûretin sugrâdan hazfıyla örfiyye-i âmme 

olur. Zîrâ meşrûta-i hâssadan cüz’-i lâ-devâm hazf olunduğu gibi cüz’-i evveli 

olan meşrûta-i âmme bâkî kalır. Bu ise zarûret nisbet-i mâ dâme’l-vasf olup 

zarûret dahi hazf olunduğu gibi bâkî devâm nisbet-i mâ dâme’l-vasf olur. 

Bu ise örfiyye-i âmmedir. Meselâ  א א دام כא ورة  א א  ك ا  (כ כא 
א) אدام כא כ כא   א   ك ا ات وכ  א  ا  Bütün yazı] دائ

yazanlar zâtı i‘tibâriyle yazı yazarlıkları devam ettiği sürece zorunlu olarak 

parmaklarını hareket ettirirler fakat sürekli parmaklarını hareket ettirmezler. 

Parmaklarını hareket ettirenler cisimdir, dolayısıyla yazı yazarlıkları devam 

ettiği sürece bütün yazı yazanlar cisimdir.] denilir. 

Hâşiye’de beyânı vechle siyâk-ı kelâmdan zâhir olan zarûretin şekl-i ev-

velde sugrâya ve şekl-i sâlisde aks-i sugrâya muhtassa olması iken yalnız 

sugrâya hasr ile “ez-zarûretü’l-mahsûsâtü bi’s-sugrâ” ta‘bîr eylemesi ukûs-ı 

kazâyâdan hiç birinde zarûret ve kayd-ı lâ-zarûret olmayıp belki fakat 

kayd-ı lâ-devâm olduğuna mebnîdir, nitekim bâb-ı aksde ma‘lûm olmuş-
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tu. İmdi ibâre-i metinde olan kayd-ı lâ-devâm şekl-i evvelde sugrâya ve 

sâlisde aks-i sugrâya nâzır olup kayd-ı lâ-zarûret yalnız sugrâya nâzırlardır. 

Ve sugrâya mahsûsa olan zarûretden maksûd mutlak zarûret olmasıyla bu 

halde sugrâ-yı zarûrîyye ile kübrâ-yı meşrûtadan te’lîf olunan kıyâsda her 

ne kadar zarûret-i zâtiyye sugrâya muhtassa ise de murâd mutlak zarûret 

olduğundan sugrâya mahsûsa olamaz. [212] Kezâlik bunun aksinden te’lîf 

olunsa yine böyle olup her ne kadar zarûret-i vasfiyye sugrâya mahsûsa ise 

de mâni‘ değildir. Hâsılı iki sûretde dahi kübrâda zarûret mevcûd olup her 

ne kadar biri zâtiyye ve diğeri vasfiyye veyâhûd vaktiyye olsa da be’s olma-

yıp murâd mutlak zarûretde adem-i iştirâkleridir. 

Ve yine Hâşiye’de demişdir ki; kavm metinde olduğu vechle   إن) 
دوام) ى  ا כ  deyip burada [.Kübrâda lâ-devâm kaydı bulunmazsa]  ا

lâ-zarûret kaydını terk etmişlerdir. Zîrâ kelâm kübrânın vasfiyyât-ı erba‘a-

dan birisi olmasında olup bunlarda ise lâ-zarûret kaydı olmadığı ve yalnız 

hâssateynlerinde kayd-ı lâ-devâm olduğu ma‘lûmdur. Ve hafî değildir ki 

eğer kavm şekl-i evvelde sugrâdan mutlakan kayd-ı lâ-zarûretle sugrâya 

mahsûs olan kayd-ı zarûret ve kayd-ı lâ-devâmın mahzûf olmasını i‘tibâr 

edip de دوام ا ورة وا א و   ورة  ى  ا א  ا و ) 
ى) א  [Sugrâdan, mutlak olarak lâ-zarûret kaydı ve sugrâya mahsûs olan 

zarûret ve lâ-devâm kaydı hazfedilmiş olarak…] demiş olsalar idi işbu 

دوام) ى  ا כ -Eğer lâ-devâm kaydı kübrâda mevcûd ol] (إن    ا

mazsa.] kaydından ve mâ ba‘dinde olan (ى כ  Eğer] (وإ  ا  دوام ا

kübrâda lâ-devâm kaydı bulunursa geri kalanlara da kübrânın lâ-devâm 

kaydı eklenir.] kavillerini zamm etmekden müstağnî olurlar idi. 

א)  ع   א ى  כ  Eğer kübrâda lâ-devâm] (وإ  إ  دوام ا

kaydı bulunursa: Geri kalanlara da kübrânın lâ-devâmı kaydı eklenir. Hep-

si, iki şeklin netîcelerinin cihetidir.] Ve eğer kübrâda kayd-ı lâ-devâm mev-

cûd olursa sugrâ veyâhûd aksden bâkîye lâ-devâm-ı kübrâ zamm olunarak 

mecmû‘u şekl-i evvel ve sanînin cihet-i netîceleri olur. İmdi sugrâ zarûrîyye 

ve kübrâ meşrûta-i hâssa olduğu sûretde netîce zarûrîyye-i lâ-dâ’ime olup 

meselâ כ א  א  دائ ا אدام  ورة  א ان   ورة وכ  א ان  אن   (כ إ
א) ورة  دائ א אن    Bütün insânlar zorunlu olarak canlıdır ve bütün] إ

canlılar dâ’imâ değil canlılıkları devam ettiği sürece zorunlu olarak cisim-

dir. O halde bütün insânlar dâ’imâ değil, zorunlu olarak cisimdir.] denilir. 

Şekl-i sâlis de şekl-i evvele kıyâs olunur. 
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Ve bu vechle kübrâ vasfiyyât-ı erba‘adan birisi olduğu hînde netîcenin 

cihetde  sugrâ-yı kıyâs gibi olması zîrâ bu sûretde kübrâ evsatın devâmıyla 

ekberin devâmı üzere dâlledir. Ve ne zamân ki evsat ekber için müstedîm 

olduysa ekberin asgar için sübûtu evsatın asgar için sübûtuna göre olur. İmdi 

eğer evsat asgar için dâ’imâ sâbit olursa asgar için sübût-i ekber dahi dâ’imî 

olur. Ve eğer sübût-i evsat vakt-i mu‘ayyende olursa sübût-i ekber dahi mu-

vakkat olur. Ve eğer meşrûtateynde olduğu gibi ekber için evsat bi’z-zarûre 

müstedîm olursa ekberin asgar için zarûret-i sübûtu evsatın asgar için zarû-

ret-i sübûtu hasebiyle olur. Nitekim א ذا وري   ء  ورى  ورى   (ا
א)  Zorunlu olan bir şey’ için zorunlu olan şey, o ilk şey’ için de ya zât] أو و

veyâhûd zamân bakımından zorunludur.] kâ‘idesi ma‘lûmdur. [213]

Ve ammâ kayd-ı vücûd ya‘nî lâ-devâm ve lâ-zarûretin sugrâdan netîceye 

ta‘addî etmeyip belki hazf olunmalarının lüzûmu zîrâ her ne kadar kübrâ 

kendisi için vasf-ı evsat sâbit olan her bir şey’ için vasf-ı evsatın müddet-i 

devâm-ı sübûtunda devâm-ı ekber ile hâkime olsa da lâkin ekberin sü-

bûtu vakt-i sübût-i evsat üzere muktasar olmaması câ’izdir. Bu halde her 

ne kadar evsat sâbit olmasa da ekber sâbit olabilir. Bu sûretde asgar için 

ekber dâ’ima sâbit olarak sugrâdan lâ-devâm ve kezâlik lâ-zarûret netîceye 

ta‘addî etmez. Meselâ (א א دام  א  ان  א  وכ  א  دائ א   אن  إ  (כ 
[Dâ’imâ değil: Bütün insânlar gülendir ve gülmeleri devam ettiği süre-

ce bütün gülenler canlıdır.] kavlimizde lâ-devâmın netîceye ta‘addîsiyle 

א) ان  دائ אن  -denilse kâ [.Dâ’imâ değil: Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

zibdir. Ve ba‘zılar bunu ta‘lîlde şekl-i mezkûrda sugrâ mûcibe olmasıyla 

lâ-devâm ve lâ-zarûret kayıdları sâlibe olup ve bu şeklin intâcında sâlibenin 

medhali yokdur demişler ise de Şârih-i Metâliʻ fîhi mâ fîh ile za‘fına tenbîh 

eylemiştir. Ve vech-i za‘fını  Siyâlkûtî merhûm  Tasdîkât Hâşiyesi’nde beyân 

etmiştir. (2)263 

Ve ammâ sugrâya mahsûsa olan zarûretin netîceye adem-i ta‘addîsiy-

le lüzûm-i hazfı zîrâ örfiyyetinde olduğu vechle kübrâ zarûrîyye olmadığı 

hînde evsatın sâbit olduğu şeyden ekberin infikâki câ’iz ve bu halde ekbe-

rin asgardan intifâsı mümkün olarak asgar için zarûrî olmaz. 

263 (2) Merhûm-ı mezkûrun beyân eylediği vechin hâsılı budur ki; ta‘lîl-i mezkûrdan lâ-devâm-ı sugrânın 

kübrâ ile berâber zammı müntic olmamak lâzım gelip lâ-devâm kendisiyle berâber i‘tibâr olunmakda 

netîce sugrâ gibi olmamak lâzım gelmez. Zîrâ evsat ki ekbere müstedîm ola. Evsat asgara herhangi ci-

hetle sâbit olur ise netîce ol cihetle mukayyed olması lâzım olur. Netîcenin bu vechle mukayyediyyeti 

şekl-i evvelin sugrâsında lâ-devâm-ı sâlibin intâcına tavakkuf eylemez. (Abdülhamid) 
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Ve ammâ lâ-devâm-ı kübrâ ile mukayyed olması yine indirâc-ı beyyinden 

içindir. Zîrâ bu takdîrde kübrâ bi’l-fi‘l evsat olan her bir şey’ için ekber-i 

gayr-ı dâ’im idüğüne delâlet edip asgar ise bi’l-fi‘l evsat olan şeyden olmasıyla 

bu sûretde ekber asgar için dâ’imî olmaz. Bu cihetle netîce lâ-devâm-ı kübrâ 

ile mukayyed olur. Meselâ meşrûta-i âmme ile berâber sugrâ-yı zarûrîyye, 

zarûrîyyeyi müntic olur. Zîrâ netîce bi-aynihâ sugrâ gibidir. Ve meşrûta-i 

hâssa ile berâber sugrâ-yı zarûrîyye lâ-devâm-ı kübrânın sugrâya inzimâ-

mından nâşî zarûrîyye-i lâ-dâ’imeyi intâc eder. Lâkin zarûrîyye ile meşrûta-i 

hâssadan kıyâs-ı sâdıkü’l-mukaddimât te’lîf olunamaz. Ve örfiyye-i âmme 

ile berâber sugrâ-yı zarûrîyye zarûret-i muhtassanın hazfiyle yalnız lâ-devâm 

bâkî kalarak dâ’imeyi müntic olur. Ve örfiyye-i hâssa ile sugrâ-yı zarûrîyye 

hazf-ı zarûret-i muhtassa ve zamm-ı lâ-devâm-ı kübrâ ile dâ’ime-i lâ-dâ’i-

meyi intâc eder. Lâkin işbu zarûrîyye ve örfiyye-i hâssadan dahi kıyâs-ı sâdı-

kü’l-mukaddimât muntazam olmaz. Ve ehad-i âmmeteyn [214] ile zarûrîy-

ye, zarûrîyye-i lâ-dâ’imeyi ve ehad-i hâsseteyn ile dâ’ime-i lâ-dâ’imeyi müntic 

olup işbu ehad-i hâsseteyn ile de kıyâs-ı sâdıkü’l-mukaddimât muntazam 

olmaz. Ve bunlardan kıyâs-ı sâdıkü’l-mukaddimâtın adem-i terkibi zîrâ bun-

ların netîce-i lâzımeleri olan zarûrîyye-i lâ-dâ’ime veyâhûd dâ’ime-i lâ-dâ’ime 

muhâl olup muhâl ise lâzım-i sâdık olmaz. Ve bi-‘ibâretin uhrâ kıyâs mel-

zûm-i netîce olmasıyla eğer bunlardan kıyâs-ı sâdıkü’l-mukaddimât müte’el-

lif olsa bi-dûni’l-lâzim melzûmun sıdkını müstelzim olup bu ise muhâldir.

Kâle Rahimehullâh 

א כ ا ول و   ا כ ا و  ا و   ا  ا

[İki şartlı önermeden oluşan kıyâsın netîcesi; birinci şekilde meşrûta, üçüncü 

şekilde hîniyye-i mutlakadır.] 

Ve mukaddimeteyni meşrûta-i âmme olan kıyâsın şekl-i evvelde netîcesi 

yine meşrûta-i âmme olarak ayn-ı sugrâdır. Meselâ ورة א ان  אن   (כ إ
א) ا אدام  ورة  א ان   א وכ  א אدام إ  [İnsânlığı devam ettiği müddet-

çe bütün insânlar zorunlu olarak canlıdır ve canlılıkları devam ettiği sürece 

bütün canlılar zorunlu olarak cisimdir.] denilip אدام ورة  א אن   כ إ ) 
א) א -İnsânlığı devam ettiği müddetçe zorunlu olarak bütün insânlar cisim] إ

dir.] meşrûtasını intâc eder. Zîrâ sugrâda hazf olunacak lâ-devâm ve lâ-zarû-

ret olmadığı gibi kübrâda dahi cihet-i sugrâya zamm olunacak lâ-devâm 

mevcûd olmayıp ve zarûret-i sugrâ kübrâ ile müşterek olarak netîce ibkâ-yı 
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zarûret-i sugrâ ile ayn-i sugrâ olur. Ve meşrûta-i âmme hîniyye-i mutlakaya 

mün‘akise olmasıyla kıyâs-ı mezkûrun şekl-i sâlisde netîcesi  aks-i sugrâ olan 

hîniyye-i mutlakadır. Meselâ   אن א وכ إ א אدام إ ورة  א ان  אن  (כ إ
א) א אدام إ  [İnsânlığı devam ettiği sürece bütün insânlar zorunlu olarak canlı-

dır ve insânlığı devam ettiği sürece bütün insânlar cisimdir.] kavlimizin netî-

cesi (ان א    ان    Ba‘zı canlılar, canlı oldukları vakitte] ( ا

bi’l-fi‘l cisimdir.] hîniyye-i mutlakası olur. ى ا כ و وا ى ا  (و ا
א) א أ ول و   ا  Meşrûta sugrâ ve örfiyye kübrâdan]   ا

oluşan kıyâsın netîcesi; birinci şekilde örfiyye, üçüncü şekilde yine hîniyye-i 

mutlakadır.] Ve sugrâ-yı meşrûta-i âmme ile  kübrâ-yı örfiyye-i âmmeden 

mü’ellef olan kıyâsın şekl-i evvelde netîcesi örfiyye-i âmme olup אن إ  (כ 
א) ا אدام  ان   א وכ  א אدام إ ورة  א ان   [İnsânlığı devam ettiği sürece 

zorunlu olarak bütün insânlar canlıdır ve canlılığı devam ettiği sürece bütün 

canlılar cisimdir.] kavlinin netîcesi (א א אدام إ אن    İnsânlığı devam] (כ إ

ettiği sürece bütün insânlar cisimdir.]dir. Zîrâ sugrâ olan meşrûtadan zarû-

ret-i hâssa hazf olunmasıyla bâkî örfiyye-i âmme olur. Ve şekl-i sâlisde netî-

cesi meşrûtıyyetinde olduğu gibi yine  aks-i sugrâ olan hîniyye-i mutlakadır.

א) د  دائ  א و و ا ى ا כ א وا ى ا ا  Mutlaka-i] (و ا

âmme sugrâ ve meşrûta-i hâssa kübrâdan oluşan kıyâsın netîcesi; birinci 

ve üçüncü şekilde vücûdiyye lâ-dâʼimedir.] Ve  sugrâ-yı mutlaka-i âmme ile 

 kübrâ-yı meşrûta-i hâssadan mü’ellef olan kıyâsın şekl-i evvel ve sâlisden her 

ikisinde de netîcesi vücûdiyye-i lâ-dâ’imedir. Meselâ şekl-i evvelde אن  (כ إ
א) א  دائ ا אدام  ان   א وכ  ان   [Bütün insânlar bi’l-fi‘l canlı-

dır ve bütün canlılar dâ’imâ değil canlılıkları devâm ettiği sürece cisimdir.] 

kavlimiz (א دائ א  אن   -Bütün insânlar, Dâimâ değil, bi’l-fi‘l ci] (כ إ

simdir.] vücûdiyye-i lâ-dâ’imesini müntic olur. Zîrâ kübrâda olan lâ-devâm 

sugrâya munzam olup lâ-devâm ile [215] mukayyed olan mutlaka-i âmme 

ise vücûdiyye-i lâ-dâ’ime idüğü tafsîlât-ı sâbıkadan ma‘lûm olmuştur. Ve 

şekl-i sâlisde mahâll-ı kübrâda (א א אدام إ אن    İnsânlığı devam] (و כ إ

ettiği sürece bütün insânlar cisimdir.] denilip (א א  دائ ان    ( ا

[Ba‘zı canlılar, dâ’imâ değil, bi’l-fi‘l cisimdir.] müntic olur. 

Kâle Rahimehullâh 

ا دوام ذا ورة ا ورة ا  ا ف ا א   وا أن ا

[Bil ki; zâtî zarûretten zarûret-i mahsûsa hazf edildikten sonra geriye kalan, 

zâtî devâmdır.] 
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Musannif eğer muhtalitâttan şekl-i evvel ve sâlisde kübrâ vasfiyyât-ı er-

ba‘adan birisi olursa sugrâdan lâ-devâm ve lâ-zarûret ve zarûret-i mahsûsa 

kayıdlarının hazfiyle bâkî netîce-i kıyâs olduğunu beyândan sonra bunla-

rın hazfından sonra bâkî neden ibâret olacağı ma‘lûm olmak üzere buyurur 

ki hazf olunacak zarûret zarûret-i zâtiyye ise bâkî devâm-ı zâtîdir 

ورة  ا و  و  ق  إ ا  ورة  ا و  و  دوام  ا  ورة  ا و 
ق   ة إ ا

[Zarûret-i vasfiyyeden hazf edildikten sonra geriye kalan devâm-ı vasfîdir. 

Zarûret-i vaktiyyeden hazf edildikten sonra ıtlâk-ı vaktiyyedir. Zarûret-i münteşi-

reden hazf edildikten sonra ıtlâk-ı münteşiredir.] 

Ve mahzûf zarûret-i vasfiyye ise bâkî devâm-ı vasfî ve zarûret-i vaktiyye 

ise bâkî ıtlâk-ı vaktî ve zarûret-i münteşire ise bâkî ıtlâk-ı münteşiredir. 

א) ة  ا  ا ا ورة ا دوام وا ف ا א    Zâtî lâ-devâm ] (وا

ve zâtî lâ-zarûreti hazf ettikten sonra geriye kalan, bu ikisiyle kayıtlanmış 

basît cihettir.] Ve sugrâ mürekkebâttan olduğu sûretde lâ-devâm-ı zâti ve 

lâ-zarûret-i zâtiyyelerin hazfından sonra bâkî işbu lâ-devâm ve lâ-zarûretle 

mukayyede olan cihet-i basîtedir. Ya‘nî cüz’-i evvelde zarûret-i müştereke 

ve devâm ve sâ’ireden her ne ki mevcûd ise bâkî işbu cihet-i mevcûde ola-

rak netîce-i kıyâsda i‘tibâr olunur. 

Kâle Rahimehullâh

ق  ول  ا ؛  ا أ  א  כ  ان  أ ا  א   إ ط  א  ا כ  ا
א ا  א اه  ا ن כ ور أو دائ  أو כ ن  כ ن  اه  ا   وام ا ا

אن א אن وا א אن وا ائ ا و ا כ ا ا

[İkinci şeklin ciheti bakımından sonuç vermesinin iki şartı vardır. Her bir şart 

da iki şeyden biri olmalıdır. Birinci şart; zâtî devâmın şeklin sugrâsı üzerine sâdık 

olmasıdır. Bunda da sugrâ ya mutlak zarûrîyye ya da mutlak dâʼime olur. Ya da 

şeklin kübrâsı döndürülen altı olumsuz önermeden biri olur. Bu altı önerme, iki 

dâʼime, iki âmme ve iki hâssa önermedir.] 

Şekl-i sânînin cihet hasebiyle şart-ı intâcı iki şey’ olup işbu şey’eynden 

her birisi ehad-i emreyndir. Ya‘nî şarteynden her biri beyne’l-emreyn mü-

reddid olarak ehad-i emreynden hâlî olmaz. Şart-ı evvel sugrâ-yı şekl üzere 

devâm-ı zâtînin sıdkı olup bu da sugrânın zarûrîyye-i mutlaka veyâhûd 

dâ’ime-i mutlaka olmasıyla olur. Veyâhûd kübrânın sâlibeleri kâbil-i 
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in‘ikâs olan kazâyâ-yı sitteden olmasıdır. Kazâyâ-yı mün‘akisetü’s-sevâlib 

zarûrîyye ve dâ’ime ve örfiyye ve meşrûta-i âmme ve örfiyye ve meşrûta-i 

hâssadan el-hâsıl şart-ı evvel yâ  sugrâ-yı kıyâs üzere devâm-ı zâtî sâdık olan 

kazâyâdan olması veyâhûd  kübrâ-yı kıyâs kazâyâ-yı mün‘akisetü’s-sevâlib-

den bulunması olup işbu emreynden birisidir. İmdi eğer sugrâ zarûrîyye 

veya dâ’ime-i mutlaka olursa kübrânın hangi kazâyadan olduğuna nazar 

olunmayarak ale’l-ıtlâk müntic olur. Ve eğer sugrâ işbu da’imeteynin gay-

rısı olursa ol hînde kübrâya nazar olunarak kazâyâ-yı sitte-i mezkûreden 

birisi [216] olursa müntic ve illâ gayr-ı münticdir. Çünkü zarûrîyye ve 

dâ’imenin gayrı olan kazâyânın ahassı meşrûta-i hâssa ve vaktiyye olup ve 

kazâyâ-yı mün‘akisetü’s-sevâlibden gayrısının ahassı dahi vaktiyye olma-

sıyla bunlardan sugrâ ve kübrâ ittihâz ederek şekl-i mezkûrdan bir kıyâs 

te’lîfiyle meselâ ء  ا א و  ورة و ا  دائ א  (כ   
א) دائ ا   و  ورة  א  ٢٦٤  [Her zaman değil fakat dolunay vak-

tinde, tutulmuş olan Ay zorunlu olarak karanlık olur. Her zaman değil 

fakat dolunay vaktinde, hiçbir Ay zorunlu olarak karanlık değildir.] denilse 

netîcede imkân-ı âmm ile selb-i mümteni‘ ya‘nî ( ا    ) 

[Tutulan ba‘zı şeyler Ay değildir.] denilmek kâzibdir. Zîrâ her bir münhasif 

bi’z-zârûre kamer olarak bu halde sâdık-ı îcâbdır. Ve kübrâda kamer şemse 

tebdîl edilerek (א ورة و ا  دائ א ء  ا    ) [Her zaman 

değil fakat dolunay vaktinde, hiçbir Güneş zorunlu olarak karanlık değil-

dir.] denilse hakk olan selbdir. Ve bu mukaddimelerin ihtîlatından hâsıl 

olan kıyâs bu vechle vukû‘-ı ihtilâf ile gayr-ı müntic olduğu gibi bunlardan 

e‘amm olan sâ’irlerinin adem-i intâcı tahakkuk eder. Zîrâ ahassın akîm 

olması e‘ammın adem-i intâcını müstelzimdir.

Kâle Rahimehullâh 

و  ى ا ى إ כ ورة ا أو  ا כ  إ  ا א أن   ا ا
א א وا ا

[İkinci şart; mümkünün bu şekilde, yalnızca zarûret-i mutlaka ile veya âmme 

ve hâssa-i meşrûtadan biri olan kübrâ ile berâber kullanılmasıdır.] 

İntâc-ı şekl-i sânîde şart-ı sânî mümkine-i âmmenin ancak zarûrîyye-i 

mutlaka veyâhûd ehad-i maşrûta-i âmme ve hâssa olan kübrâ ile isti‘mâl 

olunmasıdır. Ya‘nî eğer mümkine-i âmme sugrâ vâki‘ olursa kübrâ zarûrîy-

264 Sehv ve savâb cetvelinde “bi-muzlimin” olarak düzeltilmiştir.
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ye-i mutlaka ve meşrûta-i âmme veya hâssadan biri olması meşrûtdur. 

Zîrâ sugrâ mümkine olduğu hînde şart-ı evvelden ma‘lûm olduğu vech-

le üzerine devâm sâdık olmamasından nâşî mün‘akisetü’s-sevâlib olmayan 

kazâyâ ile müntic olamaz. Bu halde bâkî mün‘akisetü’s-sevâlib olan kazâyâ-

yı sitte ya‘nî zarûrîyye ve dâ’ime ve örfiyye-i âmme ve hâssa ve meşrû-

ta-i âmme ve hâssa olup ve zarûrîyye ile meşrûtateyn müntic olarak bâkî 

kazâyâ-yı selâse ya‘nî dâ’ime ile örfiyyeteyndir. Ve mümkine-i sugrâ işbu 

kazâyâ-yı selâseden dâ’ime-i kübrâ ile netîce-i sahîhayı intâc edemez. Zîrâ 

bir emr için bi’l-imkân sâbit olan şey’in emr-i mezkûrdan dâ’ima meslûb 

olması câ’iz olmasıyla netîce muttarid olamaz. Meselâ د  أ رو   (כ 
א) د دائ א و  ء  ا כאن و  א  [Bütün Rûmîler bi’l-imkân karadır ve 

Rûmîlerden hiçbiri sürekli kara değildir.] denilse hakk olan îcâbdır. Zîrâ 

( ء    mümteni‘dir. Ve [.Bir şeyi kendisinden olumsuzlamak] ( ا

mahall-i kübrâda (א دائ د  כ  ا ء    ) [Sürekli olarak, Türklerden 

hiçbiri kara değildir.] denilse imtinâ‘-ı îcâb ile hakk olan selbdir. Ve bu 

vechle ihtilâf-ı netîceden nâşî mümkine ile dâ’imenin ihtilâtı akîm olduğu 

tahakkuk eder. Ve bundan mümkine-i sugrânın örfiyyeteyn ile ihtilâtının 

dahi akîm olması lâzım gelir. Zîrâ dâ’ime örfiyye-i âmmeden ahass olup ve 

ahassın akîm olması e‘ammın dahi ‘ukmünü mûcibdir. Ve örfiyye-i hâs-

sanın cüz’-i evveli örfiyye-i âmme olup ber-vech-i meşrûh mümkine ile 

akîm olduğu misüllü cüz’-i sânîsî olan lâ-devâm dahi asl-ı kaziyye-i keyfde 

mümkineye muhâlif olmasından nâşî lâ-devâm muvâfık olup işbu şekl-i 

sânîde ise keyfde müttefikateynden [217] netîce hâsıla olamayacağı cihetle 

yine mümkine ile gayr-ı münticdir. Ve bu vechle cüz’eyninden her birinin 

mümkine ile adem-i intâcıyla örfiyye-i hâssanın akîme olduğu tahakkuk 

eyler. Zîrâ bir kaziyye-i mürekkebenin kaziyye-i uhrâ ile intâcından mak-

sûd kaziyye-i mürekkebenin cüz’eyninden birinin kaziyye-i uhrâ ile intâcı 

ve adem-i intâcıyla murâd cüz’eynin kaziyye-i uhrâ ile adem-i intâcıdır. 

Ve bu cihetdendir ki kavm “basîteynden mürekkeb olan kıyâs, kıyâs-ı 

vâhid ve mürekkebe ile basîteden mürekkeb olan kıyâs, kıyâseyn ve mü-

rekkebeteynden mü’ellef olan kıyâs akîse-i erba‘a olarak imdi bunlardan 

hâsıl olan kıyâs-ı vâhid olursa netîce-i kıyâs basîte olur. Ve illâ netâyic-i 

hâsıla terkîb olunarak netîce-i kıyâs olur” deyü kâ’il olmuşlardır. Ve eğer 

mümkine-i âmme kübrâ vâki‘ olursa sugrâ ancak zarûrîyye-i mutlaka olur. 

Zîrâ kübrâ mümkine olup ve sugrâ zarûriyye veya dâ’imenin gayrı oldu-

ğu hînde sugrâ üzere devâm sâdık olmayıp kübrâ dahi kazâyâ-yı sitte-i 
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mün‘akiseden olmayarak şart-ı evvel başkaya müntefî olur. Bu halde sugrâ 

zarûriyye veya dâ’ime olmaklığa münhasır olup dâ’ime olduğu sûretde da-

hi müntic olamaz. Zîrâ bir şeyden bi’l-imkân meslûb olan şey, o şey’ için 

dâ’imâ sâbit olmak câ’iz olarak bu cihetle netîcede ihtilâfı mûcibdir. Meselâ 

כאن) א و   ء  ا א و  -Rûmîlerin tamamı sü] (כ رو أ دائ

rekli beyazdırlar. Ve Rûmîlerden hiçbir şey, bi’l-imkân, beyaz değildir.] 

denilse hakk olan îcâbdır. Ve kübrâ (כאن א ى   ء  ا  ) [Hind-

lilerden hiçbir şey, bi’l-imkân, beyaz değildir.] kavline tebdîl edilse îcâb 

mümteni‘ olarak hakk olan selbdir. Bu sûretde her ne vakt şekl-i sânîde 

kübrâ mümkine olsa sugrânın zarûriyye-i mutlaka olması şart-ı intâc idü-

ğü tahakkuk eder. 

Kâle Rahimehullâh 

ى  כא وإ   ، ى  إ ا   ا وام  ا ق  إن  ائ   א   وأ
ى أو  א اء כא   א  ورة  ورة وا دوام وا א  ا א  و

ة اء כא و أو و أو  ى، و כ א و ا כ 

[Bu şeklin netîcesi; eğer zâtî devâm, iki mukaddimesinden biri üzerine sâdık 

olursa dâʼime-i mutlakadır. Eğer zâtî devâm, iki mukaddimeden biri üzerine doğ-

ru olmazsa netîce; lâ-devâm, lâ-zarûret ve mutlak zarûret kayıtlarının hazf edildiği 

sugrâ gibidir. Mutlak zarûret ister sugrâya mahsûs olsun ister kübrâ ve sugrâ ara-

sında müşterek olsun isterse vasfiyye, vaktiyye, veya münteşire olsun farketmez.] 

Ve ammâ şekl-i sânînin muhtelitâttan terekkübü takdîrde netîcesi eğer 

ihdâ mukaddimeteyni üzere devâm-ı zâtî sâdık olursa dâ’ime-i mutlakadır. 

Ve devâm-ı zâtînin sıdkı sugrâ ve kübrâdan birinin zarûriyye veya dâ’ime 

olmasıyla tahakkuk eder. Ve eğer ihdâ mukaddimeteyn üzere devâm-ı zâtî 

sâdık olmazsa netîce  sugrâ-yı kıyâs gibi olup fakat lâ-devâm ve lâ-zarûret 

ve mutlakan zarûret kayıtları hazf olunur. Ve ıtlâk-ı zarûretle murâd ister 

sugrâya mahsûsa ve ister sugrâ ile kübrâ beynlerinde müştereke olmasın-

dan ve ister zarûret-i vasfiyye veya vaktiyye veyâhûd münteşire olmakdan 

ta‘mİmdir. Ve bunların edille ve emsilesini îrâda mufassalât-ı kâmile olma-

sıyla ihtirâzen ani’l-imlâl tayy-ı makâl kılındı. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle ıtlâk-ı zarûreti beyânda zarûret-i 

zâtiyyeye ta‘arruz etmemesi zîrâ kelâm mukaddimeteynden birisi üzere 

devâm-ı zâtî sâdık olmadığı sûretde olmasıyla sugrâda zarûret-i zâtiyyenin 

vücûdu mutasavver olmadığına mebnîdir. [218]
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Hâsılı zarûret-i zâtiyye devâm-ı zâtîyi müstelzim olmasıyla sugrâda 

zarûret-i zâtiyye mevcûd olmak lâzım gelse mâ nahnü fîhimizden hâric 

olarak sugrâya tâbi‘ olmaz ki hatta zarûret-i zâtiyyenin dahi iştırât-ı hazfına 

muhtâc olunsun. 

Kâle Rahimehullâh 

אت א  ا ؛ أ ر  ا   ا أ כ ا ا
[Dördüncü şeklin cihet münâsebetiyle şartı, beş tanedir. Birinci şart, mukad-

dimelerin fi’liyye olmasıdır.] 

Şekl-i râbi‘in cihet hasebiyle şartı umûr-ı hamse olup bundan birisi 

mukaddimelerinin fi‘liyye olmasıdır. Bu sûretde mukaddimâtında müm-

kineteyn isti‘mâl olunmaz. Zîrâ mümkine kazâyâ-yı mün‘akisetü’s-sevâ-

libden olmayıp ve zikr olunacak şurûtdan birisi in‘ikâs-ı sâlibe olmasıyla265 

ihdâ mukaddimeteyni mümkine-i sâlibe olamaz. Ve mümkine-i mûcibe 

olması takdîrde dahi îcâben ve selben ihtilâf-ı netîceyi mûcib olur. א א  (و
( כ ا   א  ا ن  -İkinci şart; bu şekilde kullanılan olumsu] כ

zun döndürülen olmasıdır.] Şart-ı sânî şekl-i mezkûrda isti‘mâl olunan 

sâlibenin mün‘akise olmasıdır. Ya‘nî isti‘mâl olunacak sâlibelerin kâbil-i 

in‘ikâs olan kazâyâdan olmasıdır. Bu sûretde mün‘akisetü’s-sevâlib olma-

yan kazâyâ-yı hamse ya‘nî vücûdiyyeteyn ve vaktiyyeteyn266 ile mutlaka-i 

âmmede sâlibe isti‘mâl olunmaz. Zîrâ bunlardan ahassı olan  sâlibe-i vaktiy-

ye mûcib-i ihtilâf-ı netîcedir. א ب ا ى ا ا   وام ا ق ا א  א  (و
اه) כ אم   ا ا   Üçüncü şart; üçüncü darbın sugrâsı üzerine zâtî] أو 

devâmın veya kübrâsı üzerine örfî âmmenin sâdık olmasıdır.] Şart-ı sâlis 

darb-ı sâlisin sugrâsı üzere sıdk-ı devâm-ı zâtî veyâhûd kübrâsı üzere örfî-

yi âmmın sıdkıdır. Ya‘nî sugrânın zarûriyye veya dâ’ime olması veyâhûd 

kübrânın kazâyâ-yı sitte-i mün‘akisetü’s-sevâlibden olmasıdır. Zîrâ işbu 

emreyn müntefî olsa sugrâsı vasfiyyât-ı erba‘adan ya‘nî meşrûtateyn ve ör-

fiyyeteynden birisi olup bu ihtilâtâtın ahassı ise sugrâsı meşrûta-i hâssanın 

vaktiyye ile ihtilâtı olarak bu dahi akİmdir. אدس ب ا ى ا ن כ א כ  (ورا
( כ א ا א  Dördüncü şart; altıncı darbın kübrâsının döndürülen]  ا

önermelerden olmasıdır.] Ve şart-ı râbi‘ darb-ı sâdisin kübrâsı kazâyâ-yı 

sitte-i mün‘akisetü’s-sevâlibden olmasıdır. Zîrâ bu darbın intâcı şekl-i sânî-

265 Sehv ve savâb cetvelinde “birisi in‘ikâs-ı sâlibe olmasıyla” olarak düzeltilmiştir.

266 Sehv ve savâb cetvelinde “vaktiyyeteyn” olarak düzeltilmiştir.
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ye redd için aks-i sugrâsına mütevakkıf olmasıyla bunda iki şartın vücûdu 

lâbüddür ki evvel kabûl-i in‘ikâs için  sâlibe-i hâssa olması ve sânî kübrâ-yı 

mûcibenin şekl-i sânîde bi-hasebi’l-cihet mu‘teber olan şart üzere olma-

sıdır. Ve işbu şart-ı mu‘teber ise sugrâsı üzere devâm sâdık olmadığı hîn-

de kübrânın kazâyâ-yı sitte-i mün‘akiseden olmasıdır. Bu sebebden nâşî 

darb-ı sâdisde kübrânın kazâyâ-yı sitteden olması meşrûtdur. ن א כ א  (و
אم) ق  ا ا א  اه  א وכ ى ا א  إ ب ا ى ا  [Beşinci 

şart; sekizinci darbın sugrâsının iki hâssa önermeden biri, kübrâsının ise 

örfî-i âmmenin üzerine sâdık geldiği şeylerden olmasıdır.] Ve şart-ı hâmis 

darb-ı sâminin sugrâsı meşrûta ve örfiyye-i hâsseteynden birisi olup kübrâ-

sı dahi üzerine örf-i âmm sâdık olan şey’ olmasıdır ki kazâyâ-yı [219] sitt-i 

mün‘akiseden267 birisidir. Zîrâ darb-ı mezkûrun intâcı ancak şekl-i evvele 

irtidâd için aks tertîbiyle ba‘dehû netîcesi aks edilmesiyle tebeyyün eder. 

Sâlibe-i cüz’iyye ise ancak hâsseteynden birisi olursa mün‘akis olur. Bu sû-

retde darb-ı sâminin mukaddimeteyni bir haysiyyetde olması lâzım gelir ki 

tebdîlleri hînde şekl-i evvelden sâlibe-i hâssayı müntic ola. Şekl-i evvel ise 

ancak kübrâsı ehad-i hâsseteyni ve sugrâsı ehad-i sitt-i mün‘akiseden oldu-

ğu sûretde müntic olur. Bu sûretde darb-ı mezkûrun sugrâsı hâsseteynden 

birisi olması labüddür ki şekl-i evvelin kübrâsıdır. Ve kübrâsı ehad-i sitt-i 

mün‘akiseden olması labüddür ki sugrâ-yı şekl-i evveldir.

Kâle Rahimehullâh 

ا   ا وام  ا ق  إن  ى  ا כ  כ و  ا ا  ا    א  وأ
א ا وإ   כ ا אس  ا ا א أو כאن ا ا

[Netîcesi ise ilk iki darbda, eğer zâtî devâm sugrâları üzerine sâdık olursa veya 

kıyâs, altı olumsuz döndürülen mukaddimeden olursa sugrânın döndürüleni gi-

bidir. Eğer bu iki durum olmazsa mutlaka-i âmmedir.] 

İmdi muhtelitâttan mü’ellef olan şekl-i râbi‘in şurût-ı mezkûre hase-

biyle netîcesi darb-ı evvel ve sânîde eğer sugrâları üzere devâm-ı zâtî sâdık 

olur, ya‘nî zarûriyye ve dâ’imeden biri sugrâ vâki‘ olursa veyâhûd kıyâs 

mün‘akisetü’s-sevâlib olan kazâyâ-yı sitteden te’lîf olunursa cihet-i netîce 

 aks-i sugrâ gibidir. Ve eğer268 işbu emreyn mevcûd olmaz, ya‘nî sugrâ üzere 

devâm-ı zâtî sâdık olmayıp kıyâs dahi kazâyâ-yı sitteden mü’ellef olmaz ise 

netîce mutlaka-i âmmedir. 

267 Sehv ve savâb cetvelinde “mün‘akiseden” olarak düzeltilmiştir.

268 Sehv ve savâb cetvelinde “ve eğer” olarak düzeltilmiştir.
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כ  כ ى  وإ  ا  إ وام ا ق ا א دائ  إن  ب ا و ا
ى  ا

[Üçüncü darbda netîce; eğer zâtî devâm, iki mukaddimeden biri üzerine sâdık 

olursa dâʼime-i mutlaka olur. Eğer iki mukaddimeden biri üzerine sâdık olmazsa 

sugrânın döndürülmesi gibidir.] 

Ve darb-ı sâlisde eğer ihdâ mukaddimeteyni üzere devâm-ı zâtî sâdık 

olursa netîce dâ’ime-i mutlaka ve illâ  aks-i sugrâ gibidir. 

כ  כ وإ  א  ا כ ا   ا وام  ا ق  إن  دائ  א  وا ا  ا ب  ا و 
دوام  א  ا و ى  ا

[Dördüncü ve beşinci darblarda; zâtî devâm kübrâları üzerine sâdık olursa 

dâʼime olur. Eğer kübrâ üzerine sâdık olmazsa; kendisinden lâ-devâm kaydının 

hazfedildiği sugrâ gibi olur.] 

Ve darb-ı râbi‘ ve hâmisde eğer kübrâları üzere devâm-ı zâtî sâdık olup 

ya‘nî zarûriyye ve dâ’imeden birisi kübrâ vâki‘ olursa netîcesi dâ’ime ve 

illâ kayd-ı lâ-devâmın hazfıyla  aks-i sugrâ gibidir. אدس כ ب ا  (و ا
ى) כ ا א   א ا כ ا -Altıncı darbda, sugrânın döndürülme] ا

sinden sonra elde edilen ikinci şeklin netîcesi gibidir.] Ve darb-ı sâdisde 

netîce aks-i sugrâdan sonra hâsıl olan şekl-i sânînin netîcesi gibidir. Zîrâ 

darb-ı mezkûr  aks-i sugrâ ile şekl-i sânîye rücû‘ eder. כ א כ ا  (و ا
ى) כ כ ا א   א ا  Yedinci darbda, kübrânın döndürülmesinden] ا

sonra elde edilen üçüncü şeklin netîcesi gibidir.] Ve darb-ı sâbi‘de netice 

aks-i269 kübrâdan sonra hâsıl olan şekl-i sâlisin netîcesi gibidir. א  (و ا
( א  כ ا כ א   ول ا כ ا כ  ا  ,Sekizinci darbda] כ

daha önce öğrendiğin gibi, tertîbin döndürülmesinden sonra elde edilen 

birinci şeklin netîcesi gibidir.] Ve darb-ı sâminde netîce aks-i tertîbden 

sonra hâsıl olan şekl-i evvelin aks-i netîcesi gibidir. Nitekim beyân-ı intâc-

da ma‘lûm olmuştur.

[FASL-I SÂDİS: İKTİRÂNİYYÂT-I ŞARTIYYE]

Kâle Rahimehullâh 

כ   א  ول؛  אم؛ ا ا א  أ אت ا و  أ ا   ا
א  א أي  א  כ  א ءا  ن  כ א أن  و إ ن ا ا اع؛  . و  أ

269 Sehv ve savâb cetvelinde “sâbi‘de netice aks-i” olarak düzeltilmiştir.
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א  כ ن  כ ن  א  א  כ  א ءا  ن  כ א أن  א، وإ א  כ  כ א  א ، أو  א כ
ن  ى  א  ا א א و א  إ א ءا  ن  כ א أن  ، وإ א م أو ا  أو   ا

א   أو  [220] ن أ  إ כ
[Fasıl: Şartlı iktirânlı kıyâsların beş tane olduğunu öğrenmiştin. Birinci kısım: 

İki muttasıl mukaddimeden oluşur. Bu da üç türdür. Çünkü  hadd-i evsat; ya iki 

mukaddimenin tam bir parçası olur ya‘nî iki mukaddimede de tamam hâliyle 

mukaddem veya tamam hâliyle tâlî olur. Ya her iki mukaddimenin eksik bir par-

çası olur. Şöyle ki; mukaddem veya tâlîde mahkûmün-bih veya mahkûmün-aleyh 

olur. Ya da iki mukaddimeden birinde tam bir parça diğer mukaddimede eksik bir 

parça olur. Şöyle ki; bir tanesinin iki tarafından biri muttasıl veya munfasıl şartlı 

önerme olur.] 

Sâdis-i fusûl-ı seb‘a  akîse-i iktirâniyyât-ı şartıyyeyi mübeyyin olup  tas-

dîkât-ı şartıyyeyi istihsâlde muhtâcün ileyhâdır. Hâsılı hamliyyât, fıtriyyât 

ve nazariyyâta münkasime olduğu gibi şartıyyât dahi ba‘zen fıtriyye olur. 

Meselâ (دا אر  א כאن ا א כ ا  -Her ne zaman ki Güneş doğ] (כ

muşsa gündüz mevcûddur.] bu kabîldendir. Ve ba‘zen nazariyye olur. Meselâ 

د) כ و وا ا  Mümkün olan ne zamân vücud bulduysa] ( و ا

varlığı vâcib olan (Allah) da vardır.] bu nevi‘dendir. Bu cihetden nâşî akî-

se-i iktirâniyyeyi ma‘rifete hâcet mes eylemiştir. Kıyâs-ı şartıyyeden murâd 

şartıyyâttan mürekkeb ma‘nâsı olmayıp belki sırf hamliyyâttan mürekkeb 

olmayan akîsedir ki gerek şartıyyât-ı mahzadan ve gerek şartıyyât ile ham-

liyyâttan mürekkeb olandan e‘ammdır. Ve beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm olmuş-

tu ki iktirâniyyât-ı şartıyye beş kısım olup kısm-ı evvel  kaziyye-i şartıyye-i 

muttasılateynden mürekkeb olandır. Ve bu da cüz’-i müşterek i‘tibâriyle üç 

nev‘dir. Zîrâ  hadd-i evsat ya muttasılateynin her birinden cüz’-i tâmm olur. 

Ya‘nî kaziyyeteyn-i muttasılateynden her birinden bi-kemâlihî mukaddem 

veyâhûd bi-kemâlihî tâlî olur. Veyâhûd muttasılateynden her birisinden 

cüz’-i nâkıs olur. Şöyle ki; mukaddem veyâhûd tâlîde mahkûmün-aleyh 

veyâhûd mahkûmün-bih vâki‘ olur. Veyâhûd ehad-i muttasılateynden cüz’-i 

tâmm ve diğerinden cüz’-i nâkıs olur. Şu tarîk ile ki muttasılateynden birinin 

ehad-i tarafeyni  şartıyye-i muttasıla veyâhûd munfasıla olur. 

Kâle Rahimehullâh 

אت   אس ا ر    כאل ا א   ا ع  ول و ا ع ا ا
ا כ ا وب ا ة   و إ ا ا د  כ و ائ כ  ق    



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Bâb-ı Râbi‘: Suver-i Edille ve Hücec 549

[Birinci tür matbû‘ önermedir, yüklemli kıyas üzerinden hiçbir şart olmadan 

bütün şekil ve sayı darplarından dört muttasıl şekilden ancak bir sonuç elde edilir. 

Dördüncü şeklin son üç darbı hariçtir.]

Iktirâniyyat-ı şartıyyenin şartıyyeteyn-i muttasılateynden terekküb 

eden kısm-ı evvelinden nev‘-i evvel ki kendide  hadd-i evsat mukaddime-

teynden cüz’-i tâmm olandır. Enva‘-ı selâse beyninde matbû‘ olarak eş-

kâl-i erba‘anın in‘ikâdıyla muttasılayı intâc eder. Şöyle ki; eğer  hadd-i evsat 

sugrâda tâlî ve kübrâda mukaddem olursa şekl-i evvel olup meselâ א  (כ
כא א  כ ئ  رض  א ا  אر  ا כאن  א  وכ د  אر  א א  ا   כא 

( ئ رض  א א   Ne zaman Güneş doğmuşsa gündüz mevcûddur] ا 

ve ne zamân gündüz mevcûd ise yeryüzü aydınlıktır. O halde her ne zaman 

ki Güneş doğmuşsa yeryüzü aydınlıktır.] denilir. Hadd-i evsat ( אر   (ا
[Gündüz mevcûddur.] kaziyyesi olup sugrâda tâlî ve kübrâda mukaddem 

olarak cüz’-i tâmmdır. Ve eğer  hadd-i evsat mukaddimeteynde tâlî olursa 

şekl-i sânî olup meselâ אر  و ا إذا כא א א  א כא ا   (כ
( رض  א א  אر   ا إذا כא ا  א رض    Her ne] ا

zaman ki Güneş doğmuşsa gündüz mevcûddur ve elbette değil: Yeryüzü 

karanlık olduğu zaman gündüz mevcûddur. O halde elbette değil: Her ne 

zaman ki güneş doğmuşsa yeryüzü karanlıktır.] denilir. Ve eğer  hadd-i evsat 

mukaddimeteynden ikisinde mukaddem vakî‘ olursa şekl-i [221] sâlisdir. 

Meselâ ئ رض  א دا  אر  א כאن ا א وכ א  دا  אر  א כאن ا  (כ
( ئ رض  א א  ن إذا כא ا  כ   [Her ne zaman ki gündüz mevcûd 

ise Güneş doğmuştur ve her ne zaman ki gündüz mevcûd ise yeryüzü ay-

dınlıktır. O halde ba‘zen olur: Güneş doğduğu zaman yeryüzü aydınlıktır.] 

denilir. Ve eğer  hadd-i evsat şekl-i evvelin aksi olarak sugrâda mukaddem 

ve kübrâda tâlî olursa şekl-i râbi‘ olup meselâ א دا  אر  א כאن ا  (כ
رض א א  ن إذا כא ا  כ אر    א ئ  رض  א כא ا א وכ  
( ئ  [Her ne zaman ki gündüz mevcûd ise Güneş doğmuştur ve her ne 

zaman ki yeryüzü aydınlık ise gündüz mevcûddur. O halde ba‘zen olur: 

Güneş doğduğu zaman yeryüzü aydınlıktır.] denilir. Ve bu vechle şartıy-

yâttan işbu nev’-i evvel eşkâl-i erba‘adan muttasılayı intâc ederek her bir 

şeklin şerâ’it-ı intâcında hamliyyâttan farkı olmayıp hattâ ki hamliyyâtda 

olduğu gibi şartıyyâtda dahi şekl-i evvelde îcâb-ı sugrâ ve külliyyet-i kübrâ 

ve sânîde külliyyet-i kübrâ ile keyfde ihtilâf-ı mukaddimeteyn ve eşkâl-i 

sâ’irede zikri mürûr eden şurût-ı mu‘teberedir. Ve aded-i durûbu dahi kezâ-

lik hamliyyâta muvâfık olup yalnız şekl-i râbi‘de durûb-ı hamsesi olarak 
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durûb-ı selâse-i ahîreden gayr-ı münticdir. Zîrâ zikri mürûr etdiği vechle 

durûb-ı selâsenin intâcı in‘ikâs-ı sâlibeye mütevakkıf olup şartıyyâtda ise 

sâlibe-i cüz’iyyenin in‘ikası gayr-ı kâbildir. 

أن  وم  ا ا   و  כ  وا כ  ا ب     כ  و   
א أو  ا  כ  ا אق أن  و أو  ا כ  ا

[Her bir darbın netîcesinin; nitelik, nicelik, lüzûm -eğer iki lüzûmiyye mu-

kaddimeden oluşmuş ise- veya ittifâk -eğer iki ittifâkıyye mukaddimeden veya iki 

farklı mukaddimeden oluşmuş ise- cihetinde iki mukaddimenin en zayıfına tabi 

olmasında yüklemli önerme ile aynıdır.]

 Ve eşkâl-ı erba‘adan her bir darbın netîcesi keyf ve kemde ya‘nî îcâb 

ve selb ve külliyyet ve cüz’iyyetde ahass-ı mukaddimeteyne tâbi‘a olmakda 

dahi hamliyyâttan farkı yoktur. Ve cihetde dahi böyle olup eğer lüzûmiyye-

teynden terekküb ederse cihet-i netîce lüzûm ve ittifâkıyyetinden veyâhûd 

lüzûmiyye ile ittifâkıyyeden terekküb ederse cihet-i netîce ittifâkdır. Nite-

kim zarûriyyenin, zarûriyye ile netîcesi zarûriyye ve dâ’ime ile dâ’imedir. 
ى  א כ א ا ن ا כ א أن  ر إ אق و إ  ا ص ا و 
כ  ا وب  ا    ى  א  ا א  ا ن  כ أن  א  א و א  ا כ  ا

א  א  א ا א  ن ا  ا  ا

[İttifâkın husûs ve umumluğunda aynıdır. İki sûret bunun müstesnâsıdır. İlki; 

ikinci şeklin kübrâsının ittifâkıyye-i âmme olmasıdır. İkincisi; dördüncü şeklin 

darplarında olumsuzu sonuç veren sugrânın ittifâkıyye-i âmme olmasıdır. Bunlar-

daki netîce olumsuz ittifâkıyye-i hâssadır.] 

Husûs ve umûm ittifâkda dahi hamliyyeden gayr-ı fârikdir. Mâ sebakda 

beyân olunduğu vechle ittifâkıyye-i hâssadan murâd tâlînin mukaddime-i 

bi’l-fi‘l sıdk-ı muhakkakda ittifâk ve tesâdüfü veyâhûd selb-i ittifâkıyla hâ-

kime olan kaziyye olup ve sıdk-ı muhakkak farz ve takdîr ile olmamasın-

dan ibâretdir. Meselâ “her ne vakit insân nâtık olduysa feres dahi sâhildir” 

kavlimiz ittifâkıyye-i hâssa olup insânın bi’l-fi‘l nâtık olmasının tahakkuk-ı 

sıdkına feresin tahakkuk-ı sâhiliyyetinde tesâdüf ve ittifâkıyla hükm olun-

muştur. Ve tarafeyni sâdıkadır. Ve ittifâkıyye-i âmme mukaddemin sıdk-ı 

mefrûzuna tahakkuk-ı sıdk-ı tâlînin ittifâk veyâhûd selb-i ittifâkıyla hâkime 

olup mukaddem fî-nefsihî sâdık olmasa da [222] farz-ı sıdkı kâfîdir. Meselâ 

( א אن  א א  כא س  ا כאن  א   Her ne zaman ki at yazı yazan ise insân] (כ

da konuşandır.] ittifâkıyye-i âmmedir. Hâsılı ittifâkıyye-i âmme sâdıkeyn 
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veyâhûd  tâlî-i sâdık ile mukaddem-i kâzibden terekküb eder. İmdi, şartıy-

yede dahi hamliyyede olduğu gibi ittifâkıyye-i hâssanın netîcesi hâssa ve 

âmmenin netîcesi âmme olup yalnız iki sûret bundan müstesnâ olarak sû-

ret-i ûlâ ittifâkıyye-i âmmenin şekl-i sânînin kübrâsı olması ve sûret-i sâniy-

ye ittifâkıyye-i âmmenin durûb-ı şekl-i râbi‘den müntic-i selb olana sugrâ 

olmasıdır. Zîrâ bu iki sûrette de netîce-i kıyâs  sâlibe-i ittifâkıyye-i hâssadır. 

Kâle Rahimehullâh 

אس  آ إ ا ن  א  و  א כ ا ط  כ  ا  כ إن 
א  א، כ وط  אئ ا ا

[Fakat eğer bu birinci tür, iki farklı mukaddimeden oluşursa; sonuç vermesi 

için mutlak olarak lüzûmiyyenin küllî olması şarttır. Çünkü ileride geleceği üzere 

bu muhtelif mukaddimelerden oluşan kıyâsın vardığı yer, lüzûmiyyenin küllîliği-

nin şart olduğu istisnâlı kıyâstır.] 

Lâkin muttasılateynden mü’ellef olan işbu kısm-ı evvel eğer muhteli-

feteynden terekküb ederek tarafeynden biri lüzûmiyye ve âharı ittifâkıyye 

olursa bu kıyâsın intâcı için mutlaka lüzûmiyyenin külliyye olması meşrût-

dur. Zîrâ muhtelefiteynden mürekkeb olan kıyâs-ı şartînin merci‘ ve me’âli 

kıyâs-ı istisnâ’iyyedir. Çünkü bu kıyâsın muhassılı bir şey’ ile melzûmun 

sıdkıyla o şey’ ile lâzımın sıdkı veyâhûd bir şey’ ile lâzımın kizbiyle o şey’ 

ile melzûmun kizbi üzere istidlâl olup bu ise kıyâs-ı istisnâ’îdir. Ve kıyâs-ı 

istisnâ’îde lüzûmiyyenin külliyyeti meşrût ve mu‘teber idüğü âtîde ma‘lûm 

olur. 
و  ن ا  ا  כ א أن  ط  א   وب ا ن כאن  ا

و  א  ا א و  ن ا כ وأن 

[Eğer kıyâs, olumsuz sonuç veren darblardan olursa; lüzûmiyyenin küllîliği 

ile berâber iki mukaddimeden olumlu olanın lüzûmiyye olması ve hadd-i evsatın 

lüzûmiyyede tâlî olması şarttır.]

 İmdi eğer kıyâs eşkâl-i erba‘anın selbi intâc eden darblarından olur-

sa külliyyet-i lüzûmiyye ile berâber diğer iki şart ile de meşrûddur. Şart-ı 

evvel mukaddimeteynden mûcibenin lüzûmiyye olmasıdır. Zîrâ mûcibe 

ittifâkıyye ve lüzûmiyye sâlibe olsa selb lüzûma ta‘alluk ederek cevâz-ı it-

tifâk bâkî kalmasıyla matlûb olan selb-i ittifâkı müntic olamaz. Ve şart-ı 

sânî lüzûmiyyede evsatın tâlî olmasıdır. Zîrâ eğer evsat mukaddem olmak 
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lâzım gelse matlûb olan asgar ile ekber beyninde selb-i muvâfakatı müntic 

olamaz. Zîrâ bu takdîrde ittifâkıyye melzûm olan evsatın bir şey’ ile adem-i 

muvâfakatını isbât edip bu ise o şey’ ile lâzımın adem-i muvâfakatını müs-

telzim olamaz. Lâkin evsat tâlî olursa bunun hilâfında olarak lâzımın bir 

şey’ ile adem-i muvâfakatı melzûmun dahi o şey’ ile adem-i muvâfakatını 

müstelzimdir. 

Musannif Hâşiye'de demişdir ki; işbu (وب آه אن כאن  ا ) [Eğer kıyâs, 

olumsuz sonuç veren darblardan olursa…] kavli mâ kabline müterettibdir. 

Zîrâ bir şey’in melzûm ile muvâfakatı lâzım ile muvâfakatını müstelzim-

dir. Lâkin bi’l-aks bir şey’in lâzım ile muvâfakatı melzûm ile muvâfakatını 

müstelzim değildir. Zîrâ lâzımın e‘amm olması câ’izdir. Ve bir şey’in lâzım 

ile adem-i muvâfakatı melzûm ile adem-i muvâfakatını mûcib olup ak-

si böyle [223] değildir. Zîrâ bir şey’in ahassa gayr-ı muvâfık ve e‘amma 

muvâfık olması câ’izdir. İmdi lüzûmiyye ile ittifâkıyyeden mü’ellef olan 

bir kıyâs270 ancak işbu beyân olunan şurût ile müntic olabilir. Ve merci‘ ve 

me’âli kıyâs-ı istisnâ’îyye olur. Bu da א ا כ  ء  ا أو ا א כאن   (כ
א כ أ م  و   כ ا כ أو ا  ى  ا زم ا א  ا وم٢٧١ כאن   
( م  ا כ  א   ا כ  و   ا ى   ا زم  א  ا  [Her ne zaman 

küçük terim veya büyük terim, melzûma muvafık olur ise, büyük terim 

veya küçük terim olan lâzıma da muvafık olur. Fakat mukaddem (önbi-

tişen) doğrudur. (Öyleyse, büyük veya küçük terim olan lâzıma muvafık 

olur). Yine Her ne zaman ikisinden birisi, orta terim olan lâzıma muvafık 

olmaz ise diğerine de (melzûma) muvafık olmaz; Fakat mukaddem doğru-

dur. (Öyleyse diğerine de muvafık olmaz.)] denilmek tarîkıyla olur ki evvel 

melzûmun bir şey’ ile muvâfakatıyla lâzımın dahi o şey’ ile muvâfakatı 

üzerine istidlâl ve sânî lâzımın bir şey’ ile kizbiyle melzûmun dahi o şey’ 

ile kizbini isbât olur. Ve selbi nâtice olan durub tafsîlât-ı mütekaddimeden 

ma‘lûm olduğu vechle şekl-i evvelin darb-ı sânî ve râbi‘i ve şekl-i sânînin 

cemî‘-i durûbu ve şekl-i sâlisin darb-ı sânîsinin darbeyn-i ahîreyni ve şekl-i 

râbi‘in durûb-ı selâse-i ahîresidir. 

و  ا ن  כ أن  א  أ ان  أ א  ط  אب  א  ا وب  ا כאن   وإن 
و  א  أو  א  א  ا ن  כ أن  א  إ ؛   ا أ  א  א و  . و ا א  

ا)  א  כ ا ى ا ول، أو כ כ ا ى ا

270 Sehv ve savâb cetvelinde “bir kıyâs” olarak düzeltilmiştir.

271 Sehv ve savâb cetvelinde “li’l-melzûm” olarak düzeltilmiştir.
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[Eğer kıyâs, olumlu sonuç veren darblardan olursa; lüzûmiyyenin küllîliği ile 

berâber iki şey daha şarttır. İlk şart; hadd-i evsatın lüzûmiyyede mukaddem olma-

sıdır, ikinci şart; bu da iki şeyden biri olmalıdır. İttifâkıyye; ya hâssa ya da birinci 

şekle sugrâ, üçüncü şekle kübrâ olacak olan âmme olmalıdır.]

 Ve eğer kıyâs zikr olunan durûb-ı eşkâlin bâkîsinde olduğu vechle mün-

tic-i îcâb olursa ya‘nî matlûb ekberin asgara muvâfakatı olursa zikr olunan 

külliyyet-i lüzûmiyye ile berâber iki emr ile meşrûtdur. Bunlardan birisi 

lüzûmiyyede evsatın mukaddem olmasıdır. Zîrâ evsat lüzûmiyyede tâlî ol-

duğu sûretde lâzım olup ve lâzımın bir şey’e muvâfakatından melzûmun 

dahi o şey’e muvâfakatı lâzım gelmez. Matlûb ise ekberin asgara muvâfaka-

tı olup işbu matlûbu intâc edemez. Lâkin evsat mukaddem olduğu takdîr-

de melzûm olup melzûmun bir şey’e muvâfakatı ise lâzımın muvâfakatını 

müstelzim olacağından matlûb olan ekberin asgara muvâfakatını müntic 

olur. Ve emr-i sânî ehad-i emreyn olup bu da ya ittifâkıyyenin hâssa olması 

veyâhûd âmme olarak şekl-i evvele sugrâ veya şekl-i sâlise kübrâ olması-

dır. Musannifin Hâşiye’de beyân vechle bu sûrette eğer ittifâkıyye-i âm-

me şekl-i evvelde kübrâ ve şekl-i sâlisde sugrâ vâki‘ olsa intâc edemez. Ve 

şekl-i sânîye272 adem-i ta‘arruzu zîrâ şekl-i sânî müntic-i selb olup kelâm ise 

müntic-i îcâb olan kıyâsdadır. Ve şekl-i râbi‘a adem-i ta‘arruzu zîrâ kübrâ-

yı ittifâkıyye-i âmmede evsatın mukaddem vâki‘ olması şart olup nitekim 

mahallinde takrîr olunmuştur. Bu şartdan nâşî bu mahalde şekl-i râbi‘in 

ihtimâli sâkıt olmuştur. Zîrâ şekl-i mezkûrda evsat tâlîdir.

Kâle Rahimehullâh 

א  ض  ا و ا  א أو ا   ا : ا  ا
א. א ن  כ   ٢٧٣    ا

[Denildi ki: İki ittifâkıyyeden veya lüzûmiyye ve ittifâkıyye olmak üzere iki 

farklı mukaddimeden oluşan kıyâs, kıyâsı tertîb etmenin maksadı olan netîceyi 

bilme faydasını vermez. Çünkü netîce, tertîbten önce bilinmektedir. Böylece bu 

oluşan şey, kıyâs olmaz.] 

Ehl-i fenden ba‘zıları [224] demişdir ki; ittifâkıyyeteynden veyâhûd 

muhtelife olarak lüzûmiyye ile ittifâkıyyeden mü’ellef olan kıyâs tertîb-i 

kıyâsdan maksûd olan ilm-i bi’n-netîceyi ifâde etmez. Zîrâ bu kıyâsda netî-

272 Sehv ve savâb cetvelinde “sânîye” olarak düzeltilmiştir.

273 Sehv ve savâb cetvelinde “ma‘lûmetü’n-kable’t-tertîb” olarak düzeltilmiştir.
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ce kable’t-tertîb ma‘lûmedir. Çünkü ekberin asgar ile sıdk veyâhûd kizbi 

kable’t-tertîb ma‘lûm olmasa beynlerinde lüzûm olmadığı cihetle evsatla 

sıdk ve kizbleri bilinemez. Ve kıyâsın netîceyi müfîd olması vâcib olarak 

bu sûretde kıyâs olamaz 

ن ا  ؛  א אدة  ا  ا ام ا א  ا ن ا  ا اب   وا
אس  م  ا   ا ، وا    ر   כ ا

[Buna cevâp olarak söylenen “kıyas olmaklıkta muteber olan zâtî istilzâmdır, 

yoksa ifâde değildir.” sözü fâsiddir.” Çünkü zikr edilen tertîb düşünme (nazar) ile 

değildir. Düşünme, kıyâsın yanısıra mutlak olarak delilin mefhûmunda mu‘te-

berdir.]

 Ve bu su’alden cevâbda “kıyâsiyyetde mu‘teber olan istilzâm-ı zâtî 

olup sâ’ilin fehm eylediği gibi tertîbden garazı ifâde değildir” denilmek 

fâsiddir. Zîrâ müfîd-i garaz olmayan tertîb mechûle te’eddî için nazar de-

ğildir. Halbuki nazar yalnız kıyâsda değil mutlakan delîlin mefhûmunda 

mu‘teberdir. 

א  א ا و إ ا  ا אدة   ا  ا وا أ  إ
א  כ ا א    ا כ  أن ا  ا ،    כ  א  ا

א     ا כ و  ا
[Doğru olan şudur; iki lüzûmiyyeden oluşan kıyâs dışındakilerde fayda verme 

(ifâde etme) yoktur. Ancak olumsuz sonuç veren iki hâssa ittifâkıyyede fayda verir. 

Bu bütün şekillerde fayda verir. Fakat âmme ittifâkıyyeden oluşan ikinci şekilde 

gerçekleşmez ve yerinde anlatıldığı üzere dördüncü şekilde sonuçsuz kalır.]

 Ve hakk olan lüzûmiyyeteynden mü’ellef olan kıyâsın gayrıda netîceyi 

ifâde eden ancak ittifâkıyyeteyn-i hâsseteynden mü’ellef olup selbi mün-

tic olan kıyâsdır. Zîrâ her bir şekilde müfîddir. Ve nâtic-i selb olmayan 

hâssiyyât ile ve umûmen âmmiyyât ifâdeden âriyedir. Bununla berâber it-

tifâkıyyeteyn-i âmmeteynden mü’ellef olarak şekl-i sânîde kıyâs mün‘akid 

olmayıp ve şekl-i râbi‘de akîmdir, nitekim mevzû‘unda tahkîk edilmiştir. 

א  َ َّ א: ُכ ن  ول  כ ا و  ا כ  ا  ا א أورده ا  ا א  وأ
ع    ، ب ا אدق  כ א  ً ًدا َכאَن َزْو َ َ א َכאَن  َ َّ ًدا َوُכ َ َ ًدا َכאَن  ْ َ َאِن  ْ

ِ َכאَن ا
אر إ   א أ ى   כ ئ כ ا  ، د و     ا א  أن ا א 

א274  ا א وإ אد  א  א؛  ا אد إ ى כאذ   ا  א  أن ا ا

274 Sehv ve savâb cetvelinde “ve ilzâmen” olarak düzeltilmiştir.
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[Şeyh İbn  Sînâ’nın “her ne zaman ‘iki’ tek ise sayıdır. ‘İki’ sayı ise çifttir. Netî-

cenin yanlış olmasıyla berâber bu öncüller doğrudur.” sözümüzle, birinci şekilden 

iki lüzûmiyye mukaddimeden oluşan kıyâs hakkında zikr ettiği şüphe, daha önce 

îzâh ettiğimiz “ hadd-i evsat ferdiyyet zımnında bir kayıt ile kayıtlanmıştır, o za-

man kübrâ yanlıştır”. beyanıyla geçersiz kılınmıştır. Bu şüphe, eş-Şifa’da işaret 

ettiği “sugrâ nefsü’l-emre göre yanlış, hasmı ilzâm cihetiyle doğrudur” sözüyle 

geçersiz değildir. Çünkü sugrâ, gerçek ma‘nâda ve ilzâm yoluyla doğrudur.]

 Ve ammâ Şeyh’in şekl-i evvelden kaziyyeteyn-i lüzûmiyyeteynden 

mü’ellef olan kıyâs üzerine meselâ “‘her ne vakt275 isneyn ferd olsa276 aded 

olur. Ve her ne zamân ki aded olduysa zevc olur.’ sugrâ ve kübrâsı sâdıka 

olup halbuki bu kıyâsın müstelzim olacağı ‘her ne zamân277 isnân ferd ol-

sa278 zevc olur’ netîcesi kâzibedir” deyü îrâdı kabîl-i fasl-ı tenâkuzda mürûr 

eden cevâb-i misliyle mündefi‘dir. Şöyle ki; “kıyâs-ı mezkurda evsat fî-zım-

ni’l-ferdiyyet kaydıyla mukayyed olarak her ne vakt isneyn ferd olursa 

zımn-ı ferdde aded olur. Ve her ne zamân zımn-ı ferdde aded olursa zevc 

olur” demek takdîrinde olup bu sûretde kübrâ kâzibe olur. Zîrâ zımn-ı 

ferdde olan adedin zevc olmasının kizbi beyyindir. Ve eğer ki Şeyh irâd-ı 

mezkûrdan cevâba işâretle  Şifâ’da “kıyâs-ı mezkûrun sugrâsı olan א כאن  (כ
دا) دا כאن  אن   kaziyyesi [.Her ne zaman ki iki tek ise o zamân sayıdır] ا

[225] bi-hasebi nefsi’l-emr kâzibe ve yalnız bi-hasebi’l-ilzâm sâdıkadır. Bu 

sûretde netîce dahi bi-hasebi’l-ilzâm sâdıka olur. Zîrâ bir kimesne ‘isneyn 

ferddir’ deyü kâ’il olsa zevc olmasını dahi iltizâm eylemesi lâbüddür” de-

miş ise de medâr-ı def‘ olamaz. Zîrâ isneyniyyetin ferdiyyeti farz olunduğu 

takdîrde isneyniyyetin zımn-ı ferdiyyetde aded olmaklığı lâzım geleceği 

kat‘â ma‘lûm olduğu cihetle sugrâ tahkîkan ve ilzâmen279 sâdıka olup sıdkı 

yalnız ilzâmen değildir. Netîce ise bunun hilâfındadır. Zîrâ musannifin 

Hâşiye’de beyânı vechle bir şey’in farz-ı vukû‘u o şey’in farz-ı levâzımını 

müstelzim olur. İmdi meselâ “hamse vâki‘de zevcdir. Ya‘nî mütesâviyeyne 

münkasime olan adeddendir” deyü farz olunsa hamsenin zımn-ı zevciyyet-

de aded olmaklığı lâzım geleceği kat‘iyyen ma‘lûmdur. Şöyle ki; mukayye-

din bi-dûni’l-mutlak istihâle-i sübûtu bedîhîdir. Ve ba‘zılar eğer zevc olan 

hamse aded olsa zikr olunduğu vechle sugrânın sâdıka olacağı ma‘lûm ise 

275 Sehv ve savâb cetvelinde “vakt” olarak düzeltilmiştir.

276 Sehv ve savâb cetvelinde “olsa” olarak düzeltilmiştir.

277 Sehv ve savâb cetvelinde “her ne zamân” olarak düzeltilmiştir.

278 Sehv ve savâb cetvelinde “olsa” olarak düzeltilmiştir.

279 Sehv ve savâb cetvelinde “ve ilzâmen” olarak düzeltilmiştir.
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de lâkin adedden hiçbir şey’ vâki‘de hamse-i zevc değildir, demişler ise de 

bu kelâm mahall-i nazardır. Zîrâ işbu takdîrde muhâl üzere ba‘z-ı aded 

hamse-i zevcdir. Bu cihetle işbu takdir-i muhâl (د א  א زوج و   (כ 
[Farazî olarak da olsa çift olan herşey sayıdır.] kavlinin sıdkını müstelzim 

olup imdi bu takdîr üzere bir kıyâs-ı muntazam olarak  א  (ا زوج وכ 
د) א   [.Beş çifttir ve farazî olarak da olsa çift olan herşey sayıdır] زوج و 

denilip şekl-i evvelden (د  kavlini intâc eder. Bu [.Beş, sayıdır] (ا 

sûretde ( ا دا  ا ن  כ م أن   א   Eğer beş çift sayı ise] ( כא ا زو

vaki‘de sayı olmaması gerekir.] kavline iltifât olunmaz. 

د   אع ا د  أو ن ا و כ כ  ى  ا כ : إن  ا א  و 
و  ن ا אج  כ ط ا א ا  ، وإن   ا ا ا و   م ا
د  ن ا כ د  د ا   ا ى  כ م ا ن  م؛  א  ، כ و א  ا

א  אع  כ ا א ا א  أو

[Yine bu şüphe, söylenen “kübrâ, lüzûmiyyeye hamledilirse küllî olarak yanlış 

olur. Çünkü ferdiyyet sayının durumlarındandır. O halde bu durum üzerine çift 

olma gerekli olmaz. Eğer kübrâ, ittifâkıyye üzerine hamledilirse; daha önce geç-

tiği üzere sonuç verme şartı olan hadd-i evsatın lüzûmiyyede mukaddem olması 

ortadan kalkmış olur. Çünkü kübrânın mukaddemi, tek olmaklık, kendisiyle bir 

araya gelmenin mümkün olduğu durumlardan olsun diye ikinin sayı olmaklığı-

dır, mutlak sayı olmaklık değildir” sözü ile de geçersiz olmaz.]

 Ve ne de ba‘zıların eğer kıyâs-ı mezkûrda olan (א دا כאن زو אن  א כאن ا  (כ
[Her ne zaman ki “iki” bir sayı ise o zamân çift sayıdır.] kübrâsı lüzûmiy-

yeye haml olunursa memnû‘u’s-sıdkdır. Zîrâ külliyye olarak kâzibe olur. 

Çünkü bunun küllî olarak sıdkı adediyyetin kendiyle ictima‘ı mümkine 

olan cemî‘-i evzâ‘ üzere zevciyyetin adediyyet için lüzûmuna tevakkuf eder. 

Halbuki bu lüzûm mütehakkık olmayıp ferdiyyet adediyyetin cümle-i ev-

zâ‘ından iken bu vaz‘ üzere zevciyyet adediyyete lâzım değildir. Hâsılı ade-

diyyetin ferdiyyetle ictimâ‘ı vaz‘ında zevciyyet mevcûd olamayacağı cihetle 

kübrâ olan kaziyye-i mezkûre lüzûmiyyeye hamli takdîrde külliyye olamaz. 

Ve eğer işbu kübrâ ittifâkıyyeye haml olunsa zikri takaddüm etdiği vechle 

lüzûmiyye olacak mukaddimede evsatın mukaddem olması şart-ı intâc-ı 

îcâb olup bunda ise şart-ı mezkûr müntefî olur. El-hâsıl alâ kile’t-takdîreyn 

menşe-i fesâd-ı netîce fesâd-ı kübrâdır, kavilleri dahi su’âl-i mezkûru def‘a 

sâlih olamaz. Zîrâ kübrânın mukaddemi mukayyed [226] olarak adediy-

yet isneyn olup mutlakan adediyyet değildir ki hatta ferdiyyet adediyyetin 
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kendiyle mümkinetü’l-ictimâ‘ olan evzâ‘ından olsun. Bu sûretde א כאن  (כ
א) زو כאن  دا  אن   [.Her ne zaman ki “iki” bir sayı ise o zamân çifttir] ا

lüzûmiyye-i külliyyesi sâdıka olur. 

Kâle Rahimehullâh 

א  اء ا אر ا א ر  כאل ا א   ا ع ا ا
[İkinci türde, iki tarafın eksik parçaları itibârıyla dört şekilde gerçekleşir.] 

Muttasılateynden mü’ellef olan kısm-ı evvelden nev‘-i sânî ya‘nî ken-

dide  hadd-i evsat muttasılateynden cüz’-i nâkıs olan kıyâs-ı iktirânî-i şar-

tıyyede tarafeynin eczâ’-i nâkısası i‘tibâriyle eşkâl-ı erba‘a mün‘akide olur. 

، أو   א ، أو  ا א   ا כאل إ כ ا אد  ن ا אف أر   أ
כ  א ى، أو  כ א ا ى و م ا

[Bütün türün dört sınıfı vardır. Çünkü bu şekillerin gerçekleşmesi ya iki mu-

kaddimenin iki mukaddemi arasında ya da iki tâlî arasında veya sugrânın mu-

kaddemi ve kübrânın tâlîsi arasında ya da aksi olan sugrânın tâlîsi ve kübrânın 

mukaddemi arasında olur.]

 İmdi nev‘-i sânî için aksâm-ı erba‘a vardır. Zîrâ eşkâl-i mezkûrenin 

in‘ikâdı mukaddimeteynin mukaddemleri veyâhûd tâlîleri beyninde 

veyâhûd sugrânın mukaddemiyle kübrânın tâlîsi veyâhûd bi’l-aks sugrâ-

nın tâlîsiyle kübrânın mukaddemi beyninde olur. Hâsılı  hadd-i evsat ya 

mukaddimeteynin mukaddemlerinden veyâhûd tâlîlerinden veyâhûd 

ihdâhümânın mukaddemiyle uhrânın tâlîsinden cüz’ olmak ihtimâlât-ı 

erba‘asıyla dört sınıf hâsıl olup bunların her birerlerinden eşkâl-i erba‘a 

mün‘akid olur. 

ى و  אرك  ف ا ا א    ا ئ  כ   و ا
و  ى  כ אرك  ا ا  ف  ا א     א و אرכ  ا ا    

 ا 

[Hepsinin netîcesi cüz’î muttasıladır. Mukaddemi, sugrâya ortak olmayan ta-

raf ile iki ortağı teʼlîf etmenin netîcesinden oluşmuş muttasıladır. Tâlîsi ise kübrâ-

ya ortak olmayan taraf ile teʼlîfin netîcesinden oluşmuş muttasıla önermedir.]

 Ve işbu aksâm-ı erba‘adan cümlesinin netîcesi muttasıla-i cüz’iyye olup 

mukaddemi sugrânın taraf-ı gayr-ı müşârik ile müteşârikeyn beynini te’lîf-

den hâsıla olan netîceden terekküb eden muttasıla ve tâlîsi kübrâdan taraf-ı 
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gayr-ı müşârik ile netîce-i te’lîfden mü’ellefe olan muttasıladır. Netîce-i 

te’lîf beyân-ı misâlde îzâh olunur. אرכ ا ا ن و ا  כ ط أن  ) 
א) א أو  א  א  כ אس   ا א   כ ا    [Tüm kısımlarda, ortak 

olmayan iki tarafın neticedeki halinin, kıyastaki halleri -mukaddem ve tâlî 

olmak- gibi olması şarttır.] Ve aksâmın küllîsinde netîce zikr olunduğu 

vechle muttasıla-i cüz’iyye olması tarafeyn-i gayr-ı müşârikeynin netîcede 

vaz‘ı ve hâli kıyâsda olan vaz‘ ve hâlleri gibi olmasıyla meşrûtdur. Şöyle 

ki; sugrâdan taraf-ı gayr-ı müşârik sugrâda mukaddem ise netîcede dahi 

mukaddem ve tâlî ise tâlî ve kezâlik kübrâda mukaddem ise netîcede dahi 

mukaddem ve tâlî ise tâlî olur. ٍ ّ
ِ ُرو  ُّ ُכ َכאَن  ًא  ا َ َ َ אٍن  َ ْ ِإ  ُّ ُכ َכאَن  א  َ َّ ُכ א:   (כ

ًא) אِد َ ِد  ُ ْ َ ْ ُ ا ْ َ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ  ٍ ْ ِ  ُّ א َכאَن ُכ َّ َ א َوُכ ً ْ ِ  [Şu sözümüz gibi; her ne 

zamân bütün insânlar canlı ise bütün Rûmîler cisimdir. Ve her ne zamân 

bütün cisimler değişken ise ba‘zı mevcûdlar hâdistir.] İmdi şekl-i evvelden 

bu misâl iki muttasıladan mürekkeb olmasıyla iktirâniyyât-ı şartıyyenin 

kısm-ı evvelindendir. Ve  hadd-i evsat olan “cism” işbu cüz’eyn-i muttası-

lateynden cüz’-i tâmm olmayıp belki cüz’-i nâkıs olmasıyla kısm-ı mezkû-

run nev‘-i sânîsindendir. Şöyle ki; muttasıla-ı ûlâ olan sugrânın cüz’-i tâlîsi 

bulunan (א  kavliyle muttasıla-i [.Bütün Rûmîler cisimdir] (כאن כ رو 

sâniye olan kübrânın cüz’-i mukaddemi bulunan (ا -Bü] (כאن כ  

tün cisimler değişkendir.] kavlinden cüz’ [227] olarak işbu muttasılatey-

nden cüz’-i nâkısdır. Ve bu vechle kıyâsın in‘ikâd ve irtibâtı  tâlî-i sugrâ ile 

 mukaddem-i kübrâ beyninde olmasıyla sınıf-ı râbi‘dendir. Esnâf-ı selâse-i 

bâkiyenin misâlleri dahi bundan ma‘lûm olacağı cihetle îradına hâcet gö-

rülememiştir. 

ق  ا  ً ِّ َ َ ُ  ٍ ّ
ِ ُّ ُرو ًא َכאَن ُכ ا َ َ َ אٍن  َ ْ ُّ ِإ א َכאَن ُכ َ َّ א: ُכ ق  ن إذا  כ  أ  

ًא  אِد َ ِد  ُ ْ َ ْ ُ ا ْ َ ا َכאَن  ً ّ ِ َ َ ُ  ٍ ّ
ِ ُّ ُرو א: ِإَذا َכאَن ُכ

[Netîce: “her ne zaman bütün insanlar canlı ise bütün Rûmîler değişkendir” 

doğru olduğunda; “bütün Rûmîler değişken olduğunda bazı varlıklar hâdistir” 

sözümüz bazen doğru olur.]

 Zikr olunan kıyâsın netîcesi işbu muttasıla-i cüz’iyye olup muttası-

lateynden terekküb ederek mukaddemi olan כאن א  ا אن  إ כ  כאن  א   (כ
ا) رو  -Her ne zaman ki bütün insânlar canlı ise bütün Rûmî] כ 

ler de değişkendir.] muttasılası sugrâ-yı kıyâsın taraf-ı gayr-ı müşâriki 

olan (א ا אن  إ כ  כאن  א  -Her ne zaman ki bütün insânlar canlı olur] (כ

sa.] cüz’üyle sugrâ ve kübrânın müşârik oldukları  وכ رو    (כ 
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(  [Bütün Rûmîler cisimdir ve bütün cisimler değişkendir.] cüz’lerini 

te’lîf ile bir kıyâs tertîb ettiğimiz takdîrde hâsıl olacak ( -Bü] (כ رو 

tün Rûmîler değişkendir.] netîcesinden mü’ellefedir. Ve tâlîsi olan إذا כאن כ) 
א) אد ا  כאن   ا   Bütün Rûmîler değişken ise o zamân ba‘zı] رو 

varlıklar da hâdistir.] muttasılası kübrâ-yı kıyâsın taraf-ı gayr-ı müşâriki 

olan (א אد ا   ٢٨٠  cüz’üyle zikr olunan [.Ba‘zı varlıklar hâdistir] (כאن 

ا)  netîcesinden mü’ellefedir. Ve [.Bütün Rûmîler değişkendir] (כאن כ رو 

taraf-ı gayr-ı müşârikleri sugrâ-yı kıyâsda mukaddem kübrâda tâlî vâki‘ olduk-

ları gibi netîcede dahi bu vechle olarak kıyâs ve netîcede ittihâd-ı vaz‘ları şartı 

mevcûddur. Hâsılı cüz’-i sugrâ olan (א ا אن  إ כ  כאن  א   Her ne zaman] (כ

ki insânlar canlı olursa.] taraf-ı gayr-ı müşâriki kıyâsda mukaddem olduğu 

gibi netîcede dahi mukaddemdir. Kezâlik  cüz’-i kübrâ olan ( ا  כאن  
א אد ) [Ba‘zı varlıklar hâdistir.] taraf-ı gayr-ı müşâriki kıyâsda tâlî olduğu gibi 

netîcede dahi tâlîdir. Ve taraf-ı gayr-ı müşârik kendide  hadd-i evsat mevcûd 

olmayan taraf idüğü tafsîlât-ı sâbıkadan ma‘lûmdur.    ه ا  (و
( כ وا כ وا אج  ا ائ ا כ ا   אل ا -Bu netîce; ni] ا

celik, nitelik ve cihet bakımından sonuç vermenin şartları üzerine oluşmuş 

şeklin kapsanmasına bağlı değildir.] Ve esnâf-ı erba‘a-i mezkûrenin zikr olunan 

muttasıla-i cüz’iyyeyi intâcı in’ikâd edecek şeklin eşkâl-i erba‘ada zikri mürûr 

etdiği vechle kemmiyyet ve keyfiyyet ve cihet hasebiyle mu‘tebere olan şerâ’it 

üzere iştimâline tevakkuf etmez. Lâkin şerâ’it-ı mezkûreyi müştemil ve gayr-ı 

müştemil olanların intâcı beyninde fark olarak işbu nev‘aynde ya‘nî kendisinde 

mukaddimeteyn-i müteşâriketeynin te’lîf-i müntic üzere müştemil olanlarıyla 

te’lîf-i müntic üzere müştemil olmayanları beyninde beyân-ı intâc muhtelif 

olup muhtâc-ı tafsîl olmasıyla buyururlar ki: ن ا כ وط  כ ا  ) 
( א  אرכ ا -Fakat kapsayan türde, tâlîye ortak olan muttasılanın olum] ا

lu olması şarttır.] Lâkin şekl-i mün‘akid-i şerâ’it-ı intâc üzere müştemil olan 

nev‘de muttasıla-i müşâreketü’t-tâlînin mûcibe olması meşrûtdur. Ya‘nî her ne 

vakt müteşâriketeyn kemmiyyet ve keyfiyyet ve cihet hasebiyle şerâ’it-ı intâc 

üzere müştemil olursa bu sûretde kıyâs netîce-i mezkûreyi sugrâ ve kübrâ-yı 

kıyâsdan tâlîsi müşârik olan mukaddimenin mûcibe olması şartıyla intâc eder. 
א  אب إ א  م وا אب ا و ا و  א  אرכ  ا א

ء[228]   אب  و  و ا  

280 Sehv ve savâb cetvelinde “kâne ba‘zu” olarak düzeltilmiştir.
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[İki tâlî arasında ortak olan, iki mukaddimenin olumlu olması şartına bağlıdır. 

 Mukaddem ve tâlî arasında ortak olan, iki mukaddimeden birinin olumlu olması 

şartına bağlıdır. İki mukaddem arasında ortak olan, hiçbir şeyin olumlu olması 

şartına bağlı değildir.]

 İmdi tâliyeyn beyninde olan müşâreket sugrâ ve kübrâ-yı kıyâsın 

îcâbıyla ve mukaddem ile tâlî beyninde olan müşareket işbu mukaddime-

teynden birinin ya‘nî mukaddime-i müşâreketü’t-tâlînin mûcibe olmasıyla 

meşrûta olup ve mukaddemeyn beyninde olan müşâreket mukaddime-

teynden hiç birinin îcâbıyla meşrûta değildir. ول  (و ا  ا ا
( ا ا א؛ כ إ ؛ أ وط   [Birinci sınıftan kapsamayanda, iki 

şeyden biri şarttır. İlki; iki muttasıldan birinin küllî olmasıdır.] Ve kendide 

beyne’l-müteşârikeyn mün‘akid olan şekl-i şerâ’it-ı intâc üzere müştemil 

olmayan kıyâs sınıf-ı evvelden ya‘nî kendide in‘ikâd eşkâl-i mukaddime-

teynin mukaddemleri beyninde olan sınıfdan olduğu takdîrde iki emr ile 

meşrût olup şart-ı evvel sugrâ ve kübrâ vâkı‘a olan muttasılateynden biri-

nin külliyye olmasıdır. 

و   כ ا אرכ  أو  ن أ ا כ ى ا أن  א ا א  ر א و
כ  כ ا ا م  א  و  א ا כ  ا أو כ 

[İkincisi: Gelecek olan kurallara riayet ettikten sonra iki ortaktan birinin ya 

tek başına ya teʼlîfin netîcesiyle farz edilen küllîyle berâber ya da bu küllî olumlu-

nun mukaddemini sonuç veren netîcenin farz edilen aksinin küllîliğiyle berâber 

olmasıdır.]

 Ve şart-ı sânî zikr oluna; fevâ’id-i nâfi‘ada mübeyyen kuvâya ri‘âyet-

den sonra müteşârikeynden birinin bi-nefsihî veyâhûd külliyyet-i mefrû-

zasıyla beyne’l-müteşârikeyn hâsıla olan netîce-i te’lîf ile berâber veyâhûd 

işbu netîce-i mefruza-i te’lîfin külliyyet-i mefrûza-i aksiyle berâber sugrâ 

ve kübrâdan birisi olan muttasıla-i külliyye-i mezkûrenin mukaddemini 

müntic olmasıdır. Hâsılı şart-ı sânî ehad-i müteşârikeyn netîce-i te’lîf ile 

berâber yekdiğere zamm olunduğu hînde külliyyeti şart-ı evvel ittihâz olu-

nan muttasılanın mukaddemini intâc etmesidir. Lâkin bunu intâcı ehad-i 

müteşârikeynin bi-nefsihî ve bi-aynihî müntic olmasından veyâhûd küllî 

olmayıp da külliyyetini farz ve takdîr etmek tarîkıyla müntic olabilme-

sinden âmmdır. Kezâlik müteşârikeyn dahi her ne kadar te’lîf-i müntic 

üzere değiller ise de müntic olmasının farz ve takdîriyle işbu netîce-i te’lîfin 
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veyâhûd bu netîcenin aksi ahz olunarak ve her ne kadar bi-nefsihâ aks-i 

küllî ile mün‘akis olmaz ise de külliyyeti farz edilerek işbu aks-i küllînin 

inzimâmıyla müntic olmakdan e‘ammdır. Meselâ ء  ا א כאن    (כ
אدث) א  ا  ن إذا כאن כ   כ ان  و  כ    [Her ne 

zaman ki müʼellef olan hiçbir şey’ kadîm değilse bütün canlılar değişken-

dir ve ba‘zen olur: Bütün kadîm olan şeyler basît olduğu zamân ba‘zı var-

lıklar hâdis olur.] kavlimizin netîcesi כ ء     ن إذا כאن   כ  ) 
אدث) د  ء     ا ن إذا כאن   כ ان     [Ba‘zen 

olur: Müʼelleflerden hiçbir şey’ basît olmadığı zamân bütün canlılar de-

ğişkendir. Ve ba‘zen olur: Müʼelleflerden herhangi bir şey’ basît olmazsa 

ba‘zı canlılar hâdistir.] olup işte bu kıyâsda müteşârikân ya‘nî ( ء   ) 
  [Müʼelleften herhangi bir şey’ kadîm değildir.] ile (  (כ  

[Bütün kadîmler basîttir.] şerâ’it-ı intâcı müştemil olmayıp şekl-i evvelde 

şart olan îcâb-ı sugrâ mefkûddur. Ve mâ nahnü fîhimizde olduğu vechle 

işbu şart-ı intâcı müştemil olmayan kıyâs-ı mezkurun intâcı için ittihâz 

olunan şarteynden şart-ı evvel olan ehad-i muttasılateynin külliyyeti mev-

cûd olarak sugrâsı olan ( ان  כ  ء  ا   א כאن    Her] (כ

ne zaman ki müelllefden hiçbir şey’ kadîm değil ise o zamân bütün canlılar 

değişkendir.] mukaddime-i muttasılası külliyyedir. Ve ehad-i müteşârikeyn 

olan ( -kavlinin bi-nefsihî ve bi-ay [.Bütün kadîmler basîttir] (כ  

nihî netîce-i te’lîf olan ( ء  ا   ) [Müʼelleften hiçbir şey’ basît 

değildir.] kavline inzimâmı ( ا  ء    ) [229] [Müʼellefden 

bir şey’ kadîm değildir.] netîcesini muhassıl olup ve bu netîce muttasıla-i 

külliyyenin ya‘nî sugrânın mukaddemidir. Emsile ve îzâhât-ı sâ’iresi mu-

fassalâtda mesrûdedir. 

אرك ا  אرכ   ن  ا  أ ا כ وط  א  و ا ا
א  א إذا ا א ا א   כ و أ  ا  אن  ا إذا ا ا

[Kapsamayan ikinci gruptan olunca; iki muttasıl mukaddime nitelikte aynı 

olunca teʼlîfin netîcesinin iki ortaktan biriyle diğer ortağı netîce vermesi şartına 

bağlıdır. İki muttasıl mukaddime nitelikte farklı olduğunda teʼlîfin netîcesinin iki 

muttasıl mukaddimeden olumlu olan mukaddimenin iki taraftan biriyle berâber 

olumsuz önermenin tâlîsini sonuç vermesi şartına bağlıdır.]

 Ve müteşârikeynin te’lîf-i müntic üzere adem-i iştimâli sınıf-ı sânîden 

ya‘nî in‘ikâd-ı eşkâl-i tâliyeyn beyninde olan sınıfdan olduğu takdîrde 

muttasılateynin keyfde ittifâk ve ihtilâfları i‘tibâriyle başka başka şartları 
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mevcûd olup şöyle ki; eğer mukaddimeteyn-i muttasılateyn keyfde müt-

tefika olurlar ise netîce-i te’lîfin ehad-i müteşârikeyn ile berâber müşârik-i 

âhiri intâc281 eylemesi şartdır. Ve eğer mukaddimeteyn-i muttasılateyn 

keyfde muhtelife olurlar ise netîce-i te’lîfin muttasılateynden mûcibe olan 

mukaddimenin ehad-i tarafeyniyle berâber mukaddime-i sâlibenin tâlîsini 

müntice olması meşrûtdur.

و إ أن ا  א  ا ا وط   ا و ا ا 
ى  א ا אن  כ وכאن  א إذا כא ا ٢٨٢ כ  כ ا ا   ا
ر  כ אل ا א  ا ى، כ כ م ا א  כ  א ا כ כ   ا أو   أو 

ئ  ى   כ م ا ض  إذا 
[Diğer iki sınıfta, ilk iki sınıftaki sonuç vermeden birini sonuç verme şartına 

bağlıdır. Ancak dördüncü sınıf, iki muttasıl mukaddime küllî olumlu olduğu yer-

de ve suğrânın tâlîsinin kendi başına veya küllîsiyle teʼlîfin netîce veya küllîsinin 

aksiyle berâber kübrânın mukaddemini sonuç verdiğinde bu muttasıl, küllî sonu-

cunu verir. Zikr edilen misalde kübrânın mukaddemi cüz’î yüklemli olarak farz 

edildiğinde olduğu gibi.]

 Ve müteşârikeynin te’lîf-i gayr-ı müntic üzere iştimâli sınıfeyn-i ahî-

reynde olursa sınıfeyn-i evveleynde zikr olunan istintâceynden biriyle 

meşrûtdur. Ya‘nî kendide in‘ikâd-ı eşkâl mukaddem ile tâlî veyâhûd tâlî 

ile mukaddem beyninde olan sınıfeyn-i ahîreynde iki emrin biri şart olup 

ve bu emreyn sınıf-ı evvel ve sânîde olan şarteyndir ki ya sınıf-ı evvel-

de olduğu gibi ehad-i müteşârikeynden bi-aynihî veyâhûd bi-külliyyetihî 

netîce-i te’lîfe veyâhûd aks-i külliyyesine zammıyla muttasıla-i külliyyenin 

istintâc-ı mukaddeminden283 veyâhûd sınıf-ı sânîde olduğu vechle istintâ-

c-ı tâlîsinden ibâretdir. Ve istintâc olunan mukaddem ile tâlî dahi sugrâ 

ve kübrâ-yı mukaddimeteyninden birinin mukaddem ve tâlîsi olarak dört 

kısım olmuş olur. Ve sınıf-ı râbi‘in hükmü dahi şerâ’it-ı mezkûrede ve mut-

tasıla-i cüz’iyyeyi intâcda sınıf-ı sâlisin aynı ise de şu kadar fark vardır ki 

mukaddimelerin  mûcibe-i külliyye olup ve  tâlî-i sugrâ bi-aynihî veyâhûd 

bi-külliyyetihî netîce-i te’lîf ile veyâhûd bu netîcenin aks-i küllîsi ile mu-

kaddem-i kübrâyı müntic olduğu sûretde şekl-i evvelden mûcibe-i külliy-

yeyi intâc eder. Nitekim mürûr eden misâlde kübrâ hamliyye-i cüz’iyye 

281 Sehv ve savâb cetvelinde “intâc” olarak düzeltilmiştir.

282 Sehv ve savâb cetvelinde “el-muttasılate” olarak düzeltilmiştir.

283 Sehv ve savâb cetvelinde “mukaddeminden” olarak düzeltilmiştir.
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farz olunsa bu kabîlden olur. Şöyle ki; Hâşiye’de beyânı vechle א כאن כ  (כ
א) אد د  ا כאن  ا א כאن  ا  א وכ א כאن כ رو  ا אن   إ
[Her ne zaman ki bütün insânlar canlı ise bütün Rûmîler de cisimdir. Ve 

her ne zaman ki ba‘zı cisimler değişkendir o zaman ba‘zı varlıklar da hâ-

distir.] mukaddimelerin א כאن כ رو ا אن  א כאن כ إ א כ ق  א   (إ כ
א) אد د  ا כאن  ا א إذا כאن כ رو  ق  ا   [“Her ne zaman ki 

bütün insânlar canlı ise o zamân bütün Rûmîler de değişkendir” sözümüz 

doğru olsa o zaman “bütün Rûmîler değişken olduğu zaman ba‘zı var olan-

lar da hâdistir” sözü de doğru olur.] kavlini müntic olur. Zîrâ  tâlî-i sugrâ 

olan ( رو   netîce-i mefrûza-i [230] [.Bütün Rûmîler cisimdir] (כ 

te’lîf olan ( رو   ile şekl-i sâlisden [.Bütün Rûmîler değişkendir] (כ 

 mukaddem-i kübrâ olan ( -kav [.Ba‘zı cisimler değişkendir] ( ا 

lini müntic olup sebk eylediği vechle şart-ı intâc mevcûd olur.

[Fevâ’id-i Nâfi‘a]

Kâle Rahimehullâh 

א  و א  ائ 
[Bundan önceki ve sonraki meseleler için faydalı bilgiler.] 

İşbu zikr olunacak kavâ‘id-i erba‘a mâ kablinde ve ma ba‘dinde mûcib-i 

nef‘ u sûd olan kavâ‘id-i müfîde olarak îrâd ve zabtı mühimdir. 

א  ة כ   و א   כ  כא و م ا ا ئ  א أن 
א כ  ئ  و

[Sözü edilen yararlı bilgilerden biri şudur; olumlu veya olumsuz, küllî mut-

tasıl önermenin cüz’î mukaddemi, küllî kuvvetindedir. Bundan dolayı bu küllî 

muttasıl önerme, mukaddemi cüzʼî olduğunda doğru olursa mukaddem küllî ol-

duğunda da doğru olur.]

 Fevâ’id-i mezkûreden birisi şu kâ’ide-i muttaridedir ki muttasıla-i kül-

liyyenin cüz’iyyet-i mukaddemi ister mûcibe olsun ve ister sâlibe külliyyeti 

kuvvesindedir. Bu cihetle her ne vakt muttasıla-i külliyye mukaddemi cüz’i 

olarak sâdıka olsa mukaddemi küllî olarak dahi sâdıka olur. ammâ mûci-

bede zîrâ  mukaddem-i küllî melzûm-ı cüz’î ve cüzʼî melzûm-ı tâlî olup bu 

vâsıta ile  mukaddem-i küllî tâlî için melzûmdur. Ve ammâ sâlibede cüz’î 

küllîden e‘amm olup ve bir şey’i aslâ e‘amm müstelzim olmadığı takdîrde284 

284 Sehv ve savâb cetvelinde “takdîrde” olarak düzeltilmiştir.
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ahass dahi aslâ müstelzim olamaz. ئ ا أو م ا ا א أن כ   (و
( ئ ة  א    Yine yararlı bilgilerdendir; olumlu veya olumsuz, cüzʼî] ا
muttasıl önermenin küllî mukaddemi, cüzʼî kuvvetindedir.] Ve fâ’ideden 

sânî muttasıla-i cüz’iyye-i mûcibe veya sâlibenin külliyyet-i mukaddemi 

cüz’iyyeti kuvvesindedir. ammâ mûcibede zîrâ hâss bir şey’i cüz’i olarak 

müstelzim olduğu sûretde o şey’i âmm dahi cüz’î olarak müstelzim olur. 

Zîrâ âmm aslâ müstelzim olmasa hâss dahi müstelzim olmaz. Ve ammâ 

sâlibede zîrâ hâss bir şey’i cüz’iyyen müstelzim olmasa âmm dahi cüz’iyyen 

müstelzim olmaz. Zîrâ âmm o şey’i külliyyen müstelzim olsa hâss dahi 

külliyyen müstelzim olur. ( ة כ ئ   כ أو ا א ا א ا ئ  א أن   (و

[Yine yararlı bilgilerdendir; cüzʼî veya küllî, olumsuz önermenin cüz’î tâlî-

si, küllî kuvvetindedir.] Ve fevâ’idden sâlis  sâlibe-i külliyye veya cüz’iyyenin 

cüz’iyyet-i tâlîsi külliyyeti kuvvesindedir. Ya‘nî her ne zamân tâlîsi cüz’î 

olduğu halde  sâlibe-i külliyye veya cüz’iyye sâdıka olsa tâlîsi küllî olduğu 

halde dahi sâdıka olur. Zîrâ bir şey’e aslâ âmm lâzım gelmediği sûretde 

hâssı dahi aslâ lâzım gelmez. ة ئ   ا أو  כ  ا ا  א  כ  أن  א   (و
( ئ  [Yine yararlı bilgilerdendir; cüz’î veya küllî, olumlu önermenin küllî 

tâlîsi, cüz’î kuvvetindedir.] Ve râbi‘  mûcibe-i külliyye veya cüz’iyyenin kül-

liyyet-i tâlîsi cüz’iyyeti kuvvesindedir. ammâ mûcibe-i cüz’iyyenin beyânı 

zâhirdir ve ammâ mûcibe-i külliyyenin beyânı zîrâ cüz’î küllîye lâzım olup 

ve  lâzım-i lâzım, lâzım olduğu ma‘lûmdur.

Kâle Rahimehullâh 

אف א أ א   ع ا ا
[Üçüncü Tür: Bu türün sekiz sınıfı vardır.] 

Muttasılateynden mürekkebe olan iktirâniyyâtın envâ‘-ı mün‘akide-

sinden nev‘-i sâlis ya‘nî kendide  hadd-i evsat ehad-i muttasılateynden cüz’-i 

tâmm ve âhirinden cüz’-i nâkıs olan kıyâs-ı iktirânî sekiz sınıfdır. ن ا ) 
א ى أو  כ ى أو ا م ا א  أو   ى ا إ ئ إ  ا  أ 

א)  Çünkü iki muttasıl önermeden birinin bir parçası olan bitişik veya] أ

ayrık şartlı önerme, suğra veya kübrânın mukaddemi veya suğrâ ve kübrâ-

dan birinin tâlîsi olur.] Zîrâ  kaziyye-i şartıyye ki muttasılateynden birinin 

ehad-i cüz’eynidir. İşbu şartıyye ya muttasıla veyâhûd munfasıla olarak alâ 

kile’t-takdîreyn sugrâ ve kübrânın mukaddemi veyâhûd bunlardan [231] 

birinin tâlîsi olup ikiyi dörde darbdan sekiz ihtimâl285 hâsıl olur.  و) 

285 Sehv ve savâb cetvelinde “ihtimâl” olarak düzeltilmiştir.
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א) و ر  כאل ا  Darplarıyla birlikte dört şeklin tüm türlerinde] כ  ا

ortak cüz’ler münakid olur.] Ve işbu esnâf-ı semâniyyeden her bir sınıfda 

cüz’eyn-i müteşârikeyn beyninde bi-durûbihâ eşkâl-i erba‘a mün‘akide olur.  
( א  أو  כ  أ   Bunların hepsinde netîce, iki](وا  ا

tarafından biri bitişik veya ayrık önerme olan muttasıl önermedir.] Ve esnâf-ı 

mezkûre hangi eşkâlden mün‘akide olursa olsun cümlesinde netîce muttasıla 

olup işbu muttasılanın ehad-i tarafeyni muttasıla veya munfasıla olur.

 َ َכ ْ أَ א  َ َّ َوُכ א  َ ُ َ ْ َ  ِ ُ א َ َّ ا َכאُن  ْ ِإ ُم  َ ْ َ  ُ َ ِ ْ ا َد  َّ َ َ א  َ َّ ُכ َ ًא  ِכ ْ ُ  ُ َ א َ ْ ا َכאَن  א  َ َّ ُכ א  כ
َכאُن  ْ ُم ِإ َ َ  ُ َ ِ ْ َد ا َّ َ َ א  َ َכ َ ًא  ِכ ْ ُ  ُ َ א َ ْ א َכאَن ا َ َّ ِ  أ ُכ ْ َ

ِ َّ אِع ا َ ِ ْ َכאُن ا ْ م ِإ َ ْ َ  ُ ُ א َ َّ ا
 ِ ْ َ

ِ َّ אُع ا َ ِ ْ ا
[Şu sözümüz gibi; her ne zaman âlem mümkün olursa ve her ne zaman ilah 

birden fazla olursa; aralarında birbirlerini engellemenin mümkün olması lâzım 

gelir. İki şeyin birbirlerini engellemesi her ne zaman ki mümkün olursa iki çelişi-

ğin bir araya gelmesi mümkün olur. Netîce: Her ne zaman âlem mümkün olursa 

ve her ne zaman ilah birden fazla olursa; iki çelişiğin bir araya gelmesinin müm-

kün olması lâzım gelir.]

 Nitekim bu kavlimiz şekl-i evvelden olduğu gibi “imkânü’t-temânü‘” 

hadd-i evsatı muttasıla-i evveliyyeden cüz’-i nâkıs ve sâniyeden cüz’-i tâmm 

olarak nev‘i sâlisdendir. Ya‘nî  tâlî-i sugrâ olan א כאن ا م إ د ا  א  כ ) 
א)  [Eğer birçok ilah olursa aralarında birbirlerini engelleme mümkün 

olurdu.] cüz’ünden cüz’ ve kübrâdan mukaddem olarak cüz’-i tâmmdır. 

El-hâsıl muttasılateynden terekküb eden iktirâniyyâttan mün‘akide olan 

aksâmdan işbu kısm-ı ahîr evsatın ehad-i muttasılateynden cüz’-i tâmm 

ve muttasıla-i uhrâdan gayr-ı tâmm olmasıdır. Ve evsatın ehad-i muttası-

lateynden cüz’-i tâmm olması hadd-i evsatın kaziyye olmasıyla olur. Ve bu 

vechle ehad-i muttasılateynde cüz’-i tâmm olmasından nâşî kaziyye olması 

lâzım gelen işbu hadd-i evsatın muttasıla-i uhrâdan cüz’-i gayr-ı tâmm ol-

ması cüz’-i286 muttasıladan cüz’ olmasıyla olur. Ve cüz’-i cüzʼ-i muttasıla-

nın kaziyye olması ancak muttasılanın cüzʼî-i şartıyye olmasıyla tahakkuk 

eder. Bu sûretde muttasılateynden birinin ehad-i tarafeyni şartıyye olup 

işbu şartıyye ile mukaddime-i uhrânın ehad-i tarafeyninde müteşârikeyn 

olmaları lâbüddür. Ve bu şartıyye ya muttasıla veya munfasıla olur. Ve ala 

kile’t-takdîreyn ya mukaddem veya  tâlî-i sugrâ veyâhûd mukaddem veya 

 tâlî-i kübrâ olur. İşte bu cihetle sekiz kısma bâliğ olarak bundan her bir 

286 Sehv ve savâb cetvelinde “cüz’” olarak düzeltilmiştir.
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kısımda eşkâl-i erba‘a ve durûb mün‘akide olur. Meselâ misâl-i mezkûre 

tatbîk ile de kesb-i ittizâh edeceği vechle א א כאن ا ب  ز وכ כ א כאن ج د   (כ
כ ه)  Her ne zaman ki C D’dir o halde her ne zaman ki A B’dir] כאن و ز 

şu halde V Z’dir ve her ne zaman ki V Z’dir o halde K H’dir.] kavlimiz-

de  hadd-i evsat (و ز) [V Z’dir.] kaziyyesi olup kübrâda mukaddem olarak 

cüz’-i tâmmdır. Ve sugrâdan cüz’ olan (א כאن ا ب  ز כ ) [Her ne zaman ki 

A B’dir o halde V Z’dir.] tâlîsinden cüz’ olup ve işbu tâlî şartıyye olmasıyla 

cüz’î olan (ز ) [O halde V Z’dir.] cüz’ olarak kaziyyedir. Ve sugrâ ile kübrâ 

ehadühümâdan cüz’ ve âhardan  cüz’-i cüz’ olan işbu kaziyyede müteşâ-

riklerdir. Ve işbu287 kıyâsın netîcesi (ه כ  ب  ا  כאن  א  כ د  ج  כאن  א   Her] (כ

ne zaman ki C D’dir o halde her ne zaman ki A B’dir şu halde K H’dir.] 

muttasılası288 olup tarafeyni muttasıladır. Aksâm-ı sâ’iresi de buna kıyâsen 

ma‘lûm olur.

وب   د ا אج و ائ ا אس ا  ا وا   ع כא ا ا و
א  ، و כ 

[Bu tür, sonuç verme şartlarında ve sekiz sınıfın her birinin darplarının sayı-

sında yüklemli ve muttasıl önermeden oluşan kıyâs gibidir. Bunları yakında öğ-

reneceksin.]

Ve işbu nev‘-i sâlis şerâ‘it-i intâcda ve esnâf-ı semâniyyeden her bir sı-

nıfın aded-i durûbunda hamliyye ile muttasıladan mü’ellef olan kıyâsın 

nazîridir. [232] Meselâ (א כאن ا ب  وכ د ه  ,Her ne zaman ki A B'dir] (כ

o halde C D'dir ve her D H'dir.] kıyâsı muttasıla ile hamliyyeden mürek-

keb olarak ( א כאن ا ب    [.Her ne zaman ki A B'dir, o halde C D'dir] (כ

muttasılasını intâc eder. Nitekim inşâ'allâh şerâ’it-ı intâc ve aded-i durûbu 

karîben kısm-ı sâlisde beyân olunacak îzâhâttan ma‘lûm olur. Şu kadar 

fark mevcûddur ki hamliyye ile muttasıladan mürekkeb olanda müşârik-i 

hamliyye ve burada şartıyye ve burada netîce-i te’lîf muttasılateyn veyâhûd 

muttasıla ile munfasıladan mürekkeb olan kıyâs-ı şartıyyeden ve orada 

kıyâs-ı hamliyyeden hâsıladır. 

Kâle Rahimehullâh

اك  ن ا כ א  ول؛  ع ا اع؛ ا א  أ כ   و أ א  א  ا ا
א  אم  כ  ء  ا  

287 Sehv ve savâb cetvelinde “ve işbu” olarak düzeltilmiştir.

288 Sehv ve savâb cetvelinde “muttasılası” olarak düzeltilmiştir.
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[İkinci kısım: İki ayrık önermeden oluşan kısımdır. Bunun da üç türü vardır. 

Birinci tür; iki mukaddimenin ortaklığının, iki mukaddimeden tam bir parçada 

olduğu türdür.] 

İktirânât-ı şartıyyeden kısm-ı sânî kaziyyeteyn-i munfasılateynden te-

rekküb eden kıyâsdır. Bu kısm için dahi vasatın tarafeynden cüz’-i tâmm 

veya nâkıs veyâhûd ehad-i tarafeynden cüz’-i tamm ve taraf-ı âhardan 

cüz’-i nâkıs olmak i‘tibâriyle enva‘-ı selâse olup bundan nev‘-i evvel iş-

tirâk-ı mukaddimeteyn, mukaddimeteynden her birinden cüz’-i tâmmda 

olandır. Meselâ (ن ر ه כ ن ج د أو  כ א أن  א إ ن ج د ودائ כ ن ا ب أو  כ א أن   (إ
[Ya A B'dir veya ya da C D'dir ve Dâimâ: Ya C D'dir veya R H'dir.] kıyâsı 

bundan olup (ن ر ه כ ن ا ب أو  כ א أن   kavlini [.Ya A B'dir veya R H'dir] (إ

intâc eder. Ve hadd-i müşterek evvelde tâlî ve sânîde mukaddem olarak 

ikisinde de cüz’-i tâmmdır.

א  ، أو   א ا ، أو     א    אف؛  إ  و  أ
א ا  א ا   ، أو  א ا ، أو  א ا ، أو  ا

[Bunun altı sınıfı vardır. Çünkü ya iki hakîkiyyeden ya hakîkiyye ve mâni‘a-

tü’l-cem‘den ya hakîkiyye ve mâni‘atü’l-hulüvvden ya iki mâni‘atü’l-cem‘den ya 

iki mâni‘atü’l-hulüvvden ya da mâni‘atü’l-cem‘ ve mâni‘atü’l-hulüvvden oluşur.]

 Ve işbu nev‘-i evvel için altı sınıf olup ya iki mukaddime-i hakî-

kiyyeden veyâhûd bir mukaddime-i hakîkiyye ile diğer mukaddi-

me-i mâni‘atü’l-cem‘ veyâhûd mâni‘atü’l-hulüvvden mü’ellef olur. 

Veyâhûd iki mâni‘atü’l-cem‘ veya mâni‘atü’l-hulüvvden veyâhûd bir 

mâni‘atü’l-cem‘ ile diğer mâni‘atü’l-hulüvvden mü’ellef olur.  و) 
( א  א   א  א  ا ا   ر   ا כאل  -İki mü] ا

tecânis parçadan oluşmuş kıyâsta dört şekil, tabî‘atı ile değil sade-

ce vaz’ ile ayrışır.] Ve cüz’eyn-i mütecâniseynden mü’ellef olanlarında 

eşkâl-i erba‘a yekdiğerinden tab‘an ve mefhûmen temeyyüz etmeyip 

belki yalnız vaz‘ ile temeyyüz eder. Bu cihetle in‘ikâd-i eşkâli beyâna 

lüzûm ve ihtiyâc görünmez. Ve kezâlik sugrâ kübrâdan ve asgar ek-

berden temeyyüz etmez. Zîrâ umûr-ı mezkûreden ba‘zılarının ba‘z-ı 

âharlarından temâyüzü mukaddimeteynde temâyüz-i hudûd hasebiyle 

olup işbu temâyüz-i hudûd ise bu mahalde müntefîdir. אج إ ط    (و
א) ى ا وכ إ אب إ כ إ  Her birinin netîce vermesinde iki] ا

mukaddimeden birinin olumlu, bir mukaddimenin de küllî olması şart-
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tır.] Ve bunların cümlesinin intâcında mukaddimeteynden birinin îcâbı 

ve kezâlik mukaddimeteynden birinin külliyyeti meşrûtdur.

כ  אدة  א   ا כ  ع  ق  ن   ا   א   ا אت  א و
ع ا إ  اع ا       ع  أ א כ  ا   ، و ا

א  אد א   אع  א ا أو ا  ا ا  א ا ا
[Yine küllîde kullanılan olumlunun, olumsuza münâfî olması şarttır. Şöyle 

ki; bu olumsuzun türü, olumlunun bu maddesinde doğru olmaz. Bundan dolayı 

munfasıl önermelerden her bir türün olumsuzu, o türün olumlusu ile netîce verir. 

Başka bir türün olumlusu ile netîce vermez. Ancak mâni‘atü’l-cem‘ veya mâni‘a-

tü’l-hulüvvün olumsuzu, hakîkiyyenin olumlusu ile netîce verir. Çünkü olumlu 

hakîkiyyenin maddesinde doğrulukları imkânsızdır.]

 Ve bunların küllîsinde isti‘mâl olunan sâlibenin mûcibeye münâfâtı 

dahi şart-ı intâcdır. Şu tarîk ile ki işbu sâlibenin nev‘i mûcibe-i mezkûre-

nin [233] mâddesinde sâdık olmaya ve bu vechle iştırât-ı münâfâttan nâşî 

envâ‘-ı munfasıladan her bir nev‘in sâlibesi o nev‘in mûcibesiyle müntic 

olup nev‘-i âharın mûcibesiyle intâc eylemez. Fakat  sâlibe-i mâni‘atü’l-hu-

lüvv  mûcibe-i hakîkiyye ile  mâdde-i mûcibe-i hakîkiyyede imtinâ‘-ı sıdk-

larından için müntic olur. El-hâsıl sâlibenin mûcibeye münâfâtı şart olup 

bu da tarafeynin ittihâdını ya‘nî mukaddem ve tâlîde tevâfuklarını farz ve 

takdîr etmek tarîkıyla olur. Bu cihetle  sâlibe-i hakîkiyye ile mûcibe-i hakî-

kiyyesi beyninde münâfât olduğundan bunlardan mü’ellef olan kıyâs intâc 

eder. Zîrâ emreyn beyninde bi-aynihimâ infisâl-i hakîkî ile selb-i infisâl-i 

hakîkî müstahîl olarak münafât mütehakkıkdır. Ve  sâlibe-i hakîkiyye ile 

 mûcibe-i mâni‘atü’l-cem‘ ve kezâlik mâni‘atü’l-hulüvv beyninde münâfat 

olmadığından bunlardan mü’ellef olan münticdir. Zîrâ emreyn beyninde 

men‘-i cem‘ veyâhûd men‘-i hulüvv olup da beynlerinde selb-i infisâl-i 

hakîkî dahi sâdık olması câ’iz ve binâ’enaleyh beynlerinde münâfat olma-

dığı bârizdir. Lâkin sâlibe-i mâni‘atü’l-cem‘ veyâhûd mâni‘atü’l-hulüvv ile 

 mûcibe-i hakîkiyye bunun hilâfında olarak beynlerinde münâfât olmasıyla 

bunlardan mü’ellef olan kıyâs münticdir. Zîrâ emreyn beyninde men‘-i 

cem‘ veyâhûd men‘-i hulüvv olmasıyla berâber infisâl-ı hakîkî tasavvuru 

müstahîl olarak münâfât mütehakkıkdır. Kezâlik sâlibe-i mâni‘atü’l-cem‘ 

 mûcibe-i mâni‘atü’l-cem‘ ile müntic olup  mûcibe-i mâni‘atü’l-hulüvv ile 

müntic olamaz. Ve  sâlibe-i mâni‘atü’l-hulüvv  mûcibe-i mâni‘atü’l-hulüvv 

ile müntic olup  mûcibe-i mâni‘atü’l-cem‘ ile intâc edemez. İmdi bi-hasebi 
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istikrâ’i’l-aksâm zâhir olur ki sâlibe-i mûcibeyi nefy etmedikce müntic ol-

mayıp intâcı ancak nefy eylediği sûretde hâsıl olur.

ول    כ   ا ا א  ا ا אئ  א ا  وأ

א ا  ا א כ  כ  ا و 
[Netîceler: İki küllî olumlu mukaddimeden oluşan; birinci sınıfta iki taraftan 

küllî olumlu iki muttasıl önerme ve üç türüyle berâber küllî olumsuz munfasıl 

önermeyi sonuç verir.]

 Ve ammâ bu nev‘in netâyici şu tafsîlât üzeredir ki mûcibeteyn-i kül-

liyyeteynden mü’ellef olan kıyâs sınıf-ı evvelde ya‘nî munfasılateyn-i hakî-

kiyyeteynden mü’ellef olduğu sûretde tarafeynden külliyye olarak mutta-

sılateyn-i mûcebeteyni ve envâ‘-ı selâsesiyle munfasıla-i sâlibe-i külliyyeyi 

intâc eder. Hâsılı mukaddimeteyn-i munfasılateyn mûcibeteyn-i külliyye-

teyn olursa tarafeynden külliyyeteyn olarak muttasılateyn-i mûcibeteyni ve 

sâlibeteyn-i mâni‘atü’l-cem‘ ve mâni‘atü’l-hulüvv ve hakîkiyyeteyni intâc 

ederler. 

א أَْن  َّ َ ِإ َّ َ ْ א َوأَ ً ِ َ  ُ َ א َ ْ َن ا َُכ َאًرا أَْو  ْ ُ  ً ِ א َ  َ א َ َ  ُ ِ ا َ ْ َن ا َُכ א أَْن  َّ א ِإ ً א: َداِئ כ
ًא  אِد َ א أَْو  ً ِ َ  ُ َ א َ ْ َن ا َُכ

[Şu sözümüz gibi; dâ’imi olarak Vâcib-i Teâlâ ya fâ’il-i muhtâr olur ya da âlem 

kadîm olur. Elbette; âlem ya kadîmdir ya da hâdistir.] 

İmdi bu misâlde  hadd-i evsat mukaddime-i ûlâda tâlî ve mukaddime-i 

sâniyede mukaddem ve mukaddimeteyn-i munfasıla olarak nev‘-i evve-

lin sınıf-ı evvelinden olup mukaddimeteyn mûcibeteyn-i külliyyeteyndir.

א) אد א  אرا כאن ا א  א  ا  א כאن ا  Netîce: Her ne zaman] ( أ כ

ki vâcib-i Teâlâ fâ’il-i muhtârdır o zaman âlem hâdistir.] Kıyâs-ı mezkûr 

işbu muttasıla-i mûcibe-i külliyyeyi intâc eder. ( כ כ ا א -Küllî dön] (و

dürmesiyle netice verir.] Ve kıyâs-ı mezkûr zikr olunan muttasıla-i mûci-

be-i külliyyeyi müntic olduğu [234] gibi bunun aks-i küllîsî olan א כאن  (כ
אرا) א  א  ا  ا כאن  א  אد א   Her ne zaman ki âlem hâdis ise o] ا

zamân vâcib-i Teâlâ fâ’il-i muhtârdır.] muttasıla-i külliyye-i uhrâsını mün-

tic olarak tarafeynden muttasılateyn-i külliyyeteyn-i mûcibeteyni intâc ey-

lediği münfehim olur. (ًא אِد َ  ُ َ א َ ْ َن ا َُכ َאًرا أَْو  ْ ُ  ً ِ א َ َن  َُכ א أَْن  َّ َ ِإ َّ َ ْ َ أَ ْ َ  ُ َّ  (وأَ
[Elbette değil: Ya Vâcib-i Teâlâ ya fâ’il-i muhtârdır ya da âlem hâdistir.] Ve 

kıyâs-ı mezkûr işbu munfasıla-i sâlibe-i külliyyeyi dahi intâc eder. Ve bu 

netîce munfasılanın envâ‘-ı selâsesine haml ile hangisi i‘tibâr edilse olabilir. 
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Şöyle ki; Vâcib-i Te‘âlâʼnın fâ‘il-i muhtâr olmasıyla âlemîn hâdis olması 

beynini cem‘de selb-i mu‘ânedeye haml ile sâlibeteyn-i mâni‘atü’l-cem‘ ve 

Vâcib-i Te‘âlânın fâ‘il-i mûceb ve âlemîn kadîm olmasına kâ’il olan hü-

kemâ indinde fâ‘il-i muhtâr olmasıyla âlemîn hâdis olmasının hulüvvünde 

selb-i mu‘ânedeye haml ile sâlibeteyn-i mâni‘atü’l-hulüvv ve bunların cem‘ 

ve hulüvvlerinde selb-i mu‘ânede ma‘nâsına haml ile sâlibeteyn-i hakîkiy-

yeteyn olmaklığa sâlihadır. 

ا   א    כ  אدس    وا א  وا א  ا ا  و 
אدس  א ا  ا ، و  א ، و ا  ا א ا

 [Bu kıyâs; iki, üç ve altıncı sınıfta, küllî olumlu muttasıl önermeyi sonuç 

verir. Bu netîcenin mukaddemi; ikinci sınıfta Hakîkiyye dışından, üçüncü sınıfta 

Hakîkiyyeden, altıncı sınıfta mâni‘atü’l-cem‘den bir parça olur.]

 Ve mûcibeteyn-i külliyyeteyn olarak munfasılateynden mü’ellef olan 

iktirân-ı şartî sınıf-ı sânî olan Hakîkiyye ma‘a mâni‘atü’l-cem‘ ve sınıf-ı 

sâlis olan Hakîkiyye ma‘a mâni‘atü’l-hulüvv ve sınıf-ı sâdis olan mâni‘a-

teyi’l-hulüvv ve’l-cem‘de muttasıla-i mûcibe-i külliyyeyi müntic olarak 

sınıf-ı sânîde mukaddemi gayr-ı Hakîkiyyeden ve sâlisde mukaddemi 

hakîkiyyeden ve sâdisde mâni‘atü’l-cem‘den cüz’ olur. Hâsılı eğer kıyâs 

munfasıla-i hakîkiyye ile mâni‘atü’l-cem‘ veyâhûd mâni‘atü’l-hulüvv olarak 

mûcibeteyn-i külliyyeteynden mü’ellef olursa lâzım gelecek netîce mutta-

sıla-i külliyye olup evvelde ya‘nî hakîkiyyenin mâni‘atü’l-cem‘ ile hıltında 

işbu muttasılanın mukaddemi, mukaddime-i hakîkiyyenin gayrıdan ve 

tâlîsi hakîkiyyeden ve sânîde ya‘nî Hakîkiyyenin mâni‘atü’l-hulüvv ile hıl-

tında mukaddemi mukaddime-i hakîkiyyeden ve tâlîsi mâni‘atü’l-hulüvv 

olan mukaddimeden cüz’ olur. Ve eğer kıyâs mâni‘atü’l-hulüvv ile mâni‘a-

tü’l-cem‘ olan mûcibeteyn-i külliyyeteynden mü’ellef olursa yine tarafey-

nden muttasıla-i külliyyeyi müntic olup mukaddemi mâni‘atü’l-cem‘ olan 

mukaddimeden ve tâlîsi mâni‘atü’l-hulüvvden cüz’ olarak mün‘akis olmaz.

א   ا   ئ כ  א    ا وا و ا ا
ا  ، و  ا  ا א ا

[Dördüncü ve beşinci sınıfta cüz’î olumlu iki muttasıl önermeyi sonuç verir. 

Bu iki muttasıl önermeden her biri; beşinci sınıfta iki taraftan, dördüncü sınıfta 

iki tarafın çelişiğinden oluşmuştur.] 
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Ve sınıf-ı râbi‘ ve hâmisde ya‘nî mâni‘ateyi’l-cem‘ ve mâni‘ateyi’l-hulüvv 

olarak mûcibeteyn-i külliyyeteynden mü’ellef olan kıyâsda netîceler mutta-

sılateyn-i mûcibeteyn-i cüz’iyyeteyn olup bunlardan her biri sınıf-ı hâmisde 

tarafeynden ya‘nî munfasılateynin  mukaddem-i sugrâ ve tâlî-i kübrâsında 

ve sınıf-ı râbi‘de tarafeynin nakîzaynından mü’ellef olur. Ve bu muttasıla 

külliyye olarak lâzım gelmez. Zîrâ tarafeynden ve kezâlik nakîzaynından her 

birinin âharından min vechin e‘amm olması câ’izdir. Meselâ mâni‘atü’l-hu-

lüvvde  ا أو ن   כ א أن  א إ ا أو دائ א أو   ا ء   ا ا ن  כ א أن  א إ  (دائ
ا)  [Daimâ: Bu şey’ ya canlı olmayandır ya da ağaç olmayandır veya dâimâ: 

Bu şey’ ya ağaç olmayandır ya da taş olmayandır.] kavlimiz [235] ن إذا כ  ) 
א) ا ن   כ ا  ن إذا כאن   כ ا و  ن   כ א  ا ا   :Bazen olur] כאن 

Bu şey’ canlı olmayan olduğu zaman taş olmayan olur ve bazen olur: Bu şey’  

taş olmayan olduğu zaman canlı olmayan olur.] muttasılateynini müntic 

olur. Ve mâni‘atü’l-cem‘de ( أو  א   وإ أو   ان  א  إ ء  ا ا  ) [Bu 

şey’ ya canlıdır veyâhûd ağaçtır ve ya ağaçtır veyâhûd taştır.] kavlimiz dahi 

א) ا ن   כ ا  ن إذا כאن   כ ا و  ن   כ א  ا ا   ن إذا כאن  כ  ) 

[Bazen olur: Bu şey’ canlı olmayan olduğu zaman taş olmayan olur ve bazen 

olur: Bu şey’ taş olmayan olduğu zaman canlı olmayan olur.] muttasıla-

teyn-i mezkûreteynini intâc eder. Lâkin küllî olarak  א כאن ا א כאن    (כ
ا)  [Bir şey’ her ne zaman ki canlı olmayansa taş olmayandır.] kâzibdir.

אدس إن כא  ا وا ا  ا ئ   ا כא א  وا   إ
وا   ، ر ا אف  ا א   ا א  א  وכא  ، ا א  אدس  ا ئ   ا

א ا  ئ  א כא ا אدس  ا

[Bir tanesinin cüz’î olduğu iki olumlu önermeden oluşanın netîcesi; dördüncü 

sınıfta ve cüz’iyyesi altıncıda mâni‘atü’l-cem‘ olursa altıncı sınıfta, dördüncü sını-

fın netîcesi gibi olur. Geriye kalan dört sınıfta ve cüz’iyyesi mâni‘atü’l-hulüvv olan 

altıncı kısımda netîce, beşinci sınıfın netîcesi gibi olur.]

 Ve munfasılateyn-i mûcibeteynden mü’ellef olup işbu mûcibeteynden 

birisi cüz’iyye olursa sınıf-ı râbi‘de ve kezâlik eğer cüz’iyye mâni‘atü’l-cem‘ 

olursa sınıf-ı sâdisde netîcesi külliyyeteyn-i mûcibeteynde mürûr eden sı-

nıf-ı râbi‘in netîcesi gibidir. Ya‘nî iki mûcibe muttasıla-i cüz’iyyeyi intâc 

edip işbu muttasılateynden her biri tarafeynin nakîzlarından mü’ellef olur. 

Ve kusûr-i esnâf-ı erba‘a ile kendide munfasıla-i cüz’iyye-i mâni‘atü’l-hu-

lüvv olan sınıf-ı sâdisde netâyic külliyyeteynde mürûr eden sınıf-ı hâmis 

gibidir. Ya‘nî muttasılateyn-i mûcibeteyn-i cüz’iyyeteyni müntic olarak iş-
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bu muttasılateynden her biri munfasılateynin  mukaddem-i sugrâ ve tâlî-i 

kübrâsından mü’ellef olur.

א  ى   ول إ אدس، و  ا א   ا وا  ا وا
 ، כ א ى  א وا ف ا א  א ف ا و א  م إ ئ   ا 
א  א و ا  ا א ا  ا א   א   ا  ا إ و ا

א  ا و ا  ا א  ا و ا
[Olumlu ve olumsuzdan oluşan, altıncı sınıfta netîce vermez. Birinci sınıf-

ta muttasıl olumsuz cüz’î iki önermeden tayin etmeksizin birini sonuç verir. İki 

muttasıl önermeden birinin mukaddemi, olumlu tarafta, tâlîsi olumsuz tarafta 

olur. Diğer muttasıl önerme tam tersi olur. Geriye kalanlarda ta‘yîn ederek iki bi-

tişik önermeden birini sonuç verir. Mukaddemi; ikinci sınıfta mâni‘atü’l-cem‘den, 

üçüncü sınıfta hakîkiyyeden, dördüncü sınıfta olumsuzdan ve beşinci sınıfta 

olumludan bir cüz’dür.] 

Ve mûcibe ile sâlibeden mü’ellef olan sınıf-ı sâdisde akİmdir. Ve sınıf-ı 

evvelde lâ-‘ale’t-ta‘yîn muttasılateyn-i sâlibeteyn-i cüz’iyyeteynden birini 

intâc edip işbu muttasılateynden birinin mukaddemi taraf-ı mûcibe ve 

tâlîsi taraf-ı sâlibe ve muttasıla-i uhrâ bunun aksi olarak mukaddemi ta-

raf-ı sâlibe ve tâlîsi taraf-ı mûcibe olur. Meselâ د أو زوج و ا א  אن إ  (ا
د) א زوج أو   İki ya tektir veyâhûd çifttir. Ve elbette değil: Sayı tek çifttir] إ

veya tek olmayandır.] denilse netîcesi lâ-‘ale’t-ta‘yîn iki muttasıladan biri 

olup bundan muttasıla-i ûlâ (د دا   אن   Değil; iki tek] ( إن כאن ا

olursa o zamân tek değildir.] ve muttasıla-i uhrâ دا אن  ا כ  إن    ) 
د)289   [Değil; iki tek değil ise o zamân o tekdir.] olur. Kusûr-ı esnâf-ı 

erba‘ada lâ-‘ale’t-ta‘yîn muttasılateynden birini müntic olarak işbu ehad-i 

muttasılateynin mukaddemi sınıf-ı sânîde munfasıla-i mâni‘atü’l-cem‘den 

ve tâlîsi hakîkiyyeden ve sınıf-ı sâlisde mukaddemi hakîkiyyeden ve tâlîsi 

mâni‘atü’l-hulüvvden ve râbi‘de mukaddemi munfasıla-i sâlibeden ve hâ-

misde mûcibeden cüz’ olur. 

Kâle Rahimehullâh 

ع، و   א و ا א  כ  ء  א   اכ ن ا כ א  א  ع ا ا
א   ا؛ إ א ن  כ אس وا   א    א، ور و ر  כאل ا אرכ ا ا
ق   א و ، وכ إ אب ا ؛ إ ر أر א أ ط  إ اع، و ع أو  أ

אج  ائ ا د   ا و ا כ ا ا אل ا א، وا א ا  ا 

289 Sehv ve savâb cetvelinde “ferd” olarak düzeltilmiştir. 
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[İkinci tür: İki mukaddimenin kendilerindeki noksan bir parçada ortak ol-

duğu kıyâstır. [236] Bu iki ortak arasında bütün darpları ile dört şekil oluşur. 

Bazen bu kıyâsta tek bir türden veya birden fazla türden iki ve daha fazla şekil bir 

araya gelir. Bu türün sonuç vermesinin dört şartı vardır. İki mukaddimenin olum-

lu olması, iki mukaddimeden birinin küllî olması, iki mukaddimeyi kapsayacak 

şekilde genel ma‘nâsı ile mâni‘atü’l-hulüvvün doğru olması, bir veya birden fazla 

oluşmuş şeklin sonuç vermenin şartlarını kapsamasıdır.] 

Envâ‘-ı selâseden nev‘-i sânî bir kıyâsdır ki mukaddimeteyn-i munfası-

lateynin iştirâki mukaddimeteynin her birinden cüz’-i nâkısda olur. Ya‘nî 

 hadd-i evsat290 mukaddimeteynin ikisinde dahi cüz’-i nâkıs olur. Ve  envâ‘-ı 

selâse beyninde matbû‘ olan bu nev‘dir. Ve müteşârikeyni beyninde eşkâl-i 

erba‘a ma‘a durûbihâ te’ellüf eder. Ve ba‘zen bu nev‘den kıyâs-ı vâhidde 

iki şekl ve daha ziyâde ictimâ‘ ederek bunlarda ya bir nev‘den veyâhûd 

envâ‘-ı müte‘addideden olur. Ve bu nev‘in intâcında umur-ı erba‘a meşrûta 

olup evvel mukaddimeteynin îcâbı ve sânî ehad-i mukaddimeteynin kül-

liyyeti ve sâlis ma‘nâ-yı e‘amm ile men‘-i hulüvvün mukaddimeteyn üzere 

sıdkıdır. Ve ma‘nâ-yı e‘amm ile mâni‘atü’l-hulüvvden murâd mürûr ettiği 

vechle taraf-ı munfasılanın ister zımn-ı hakîkiyyede olsun ve ister olmasın 

mutlakan münâfâtıdır. Bu sûretde hakîkiyyeteyne ve mâni‘ateyi’l-hulüvv 

ve bir tarafı mâni‘atü’l-hulüvv ve uhrâ hakîkiyye olana şâmil olmuş olur. Ve 

şart-ı râbi‘ şekl-i mün‘akid-i vâhid veya müte‘addidin şerâ’it-ı intâc üzere 

iştimâlidir.

ء  כ   ا وا א  כ ا أ א ا  وا   
אت  אئ ا ء، وإ   כ ا אرك إن و ذ ا ا

[Bu türün netîcesi, yine genel ma‘nâ ile munfasıl olumlu mâni‘atü’l-hulüvv 

olur. Ortak olmayan parça mevcûd olursa; teʼlîfin netîcesinden ve bu ortak olma-

yan parçadan oluşur. Eğer böyle olmazsa teʼlîflerin netîcelerinden oluşur.] 

Ve bu nev‘in netîcesi yine ma‘nâ-yı e‘amm ile munfasıla-i  mûcibe-i 

mâni‘atü’l-hulüvv olup eğer mukaddimeteynin tarafeyninde  cüz’-i gayr-ı 

müşârik mevcûd olursa netîce, netîce-i te’lîf ile işbu cüz’-’i gayr-ı müşârik-

den ve illâ netâyic-i te’lîfâttan mürekkebe olur. Ve cüz’i gayr-ı müşârikin291 

adem-i vücûdu ne vechle olacağı tafsîlât-ı âtiyeden ma‘lûm olur. אف  (و أ

290 Sehv ve savâb cetvelinde “evsat” olarak düzeltilmiştir.

291 Sehv ve savâb cetvelinde “müşârikin” olarak düzeltilmiştir.



İKİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi574

א)     [Bu türün beş sınıfı vardır. Daha fazlası yoktur.] İşbu 

iştirâk mukaddimeteyn-i cüz’-i nâkısda olan nev‘-i sânî için beş sınıf olup 

bu mikdârı gayr-ı mütecâvizdir.

אرכ    ى  ا ا   وا ءا  א  إ وا   ء  אرك  א  ول  ا
אرכ و ا  اء  ا ا ا  ذات أ

[Birincisi; iki mukaddimeden birinin bir parçasının diğer mukaddimenin bir 

parçası ile netîce veren bir ortaklık kurduğu kıyâstır. Kıyâsın netîcesi, ortak olma-

yan iki taraf ile teʼlîfin netîcesinden ibâret olan üç parçalı munfasıl önermedir.]

 Sınıf-ı evvel kendide ihdâ mukaddimeteynden cüz’-i vâhid mukaddi-

me-i uhrâdan bir cüz’e müşâreket-i müntice ile müşârik olan kıyâs olarak 

netîcesi  zât-ı eczâ’-i selâse olan munfasıladır. Ve işbu eczâ’-i selâse tarafeyn-i 

gayr-ı müşârikeyn ile netîce-i te’lîfden ibâretdir.

 ْ َ ًא أَْو  אِد َ  ٍ ِّ َ َ ُ  ُّ َن ُכ َُכ א أَْن  َّ ا، َوِإ ً ِّ َ َ ُ  َ ا أَْو  ً ِّ َ َ ُ  ٍ ْ ِ  ُّ َن ُכ َُכ א أَْن  َّ א ِإ כ
א  ً ِ َ  ِ ِכ ْ ُ ْ ُ ا ْ َ ا أَْو  ً ِّ َ َ ُ  َ ًא أَْو  אِد َ  ٍ ْ ِ  ُّ َن ُכ َُכ א أَْن  َّ א  أ ِإ ً ِ َ  ِ ِכ ْ ُ ْ ا

[Şu sözümüz gibi; bütün cisimler ya değişkendir ya da değişken değildir. Bü-

tün değişkenler ya hâdistir ya da bazı mümkünler kadîmdir. Netîce: Bütün cisim-

ler ya hâdistir ya değişken değildir ya da bazı mümkünler kadîmdir.] 

Bu kıyâsda  cüz’-i müşârik “mütegayyir” lafzı olup netîce gayr-ı müşârik olan 

“lâ-mütegayyiren” ve “hâdisen” cüz’eyniyle netîce-i te’lîf olan “ba‘zu’l-mümki-

ni kadîmün” cüz’ünden mürekkebe olarak eczâ’-i selâseyi hâmildir. 

اء   ى   ذات أ ئ  ا א  ء وا  إ אرك  א  א   ا
א  َّ ا، َوِإ ً ِّ َ َ ُ ا أَْو  ً ِّ َ َ ُ  َ  ٍ ْ ِ  ُّ َن ُכ َُכ א أَْن  َّ א: ِإ ، כ אرك و ا ف ا ا ا
ًא أَْو  אِد َ ا أَْو  ً ِّ َ َ ُ  َ  ٍ ْ ِ  ُّ َن ُכ َُכ א أَْن  َّ א  ِإ ً ِ َ  ٍ ِّ َ َ ُ  ُّ ًא أَْو ُכ אِد َ  ٍ ِّ َ َ ُ  ُّ َن ُכ َُכ أَْن 

א [237]  ً ِ َ
[İkincisi; iki mukaddimeden birinin bir parçasının diğer mukaddimenin iki 

parçası ile ortaklık kurduğu kıyâstır. Ortak olmayan bir taraf ile teʼlîfin iki netîce-

sinden ibâret olan üç parçalı munfasıl önermeyi sonuç verir. Şu sözümüz gibi; bü-

tün cisimler ya değişken değildir ya da değişkendir. Bütün değişkenler ya hâdistir 

ya da bütün değişkenler kadîmdir. Netîce: Bütün cisimler ya değişken değildir ya 

hâdistir ya da kadîmdir.]

Sınıf-ı sânî bir kıyâsdır ki kendide ihdâ mukaddimeteynden bir cüz’ 

mukaddime-i uhrâdan iki cüz’ ile müşârik olarak üç cüz’ü şâmil bir mun-
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fasılayı intâc eder. Ve eczâ’-i mezkûrede birisi taraf-ı gayr-ı müşârik ve di-

ğerleri bir netîceteyn-i te’lîfeyn olur. Meselâ misâl-i mezkûrda sugrâdan 

“mütegayyir” kübrâdan iki cüz’e müşârik olup ecza-ı netîceden “lâ-mü-

tegayyir” sugrâdan  cüz’-i gayr-ı müşârik ve “ev hâdisen ev kadîmen” iki 

netîce-i te’lîfeyndir.292 
ئא   و  ء ا  ا ى، وا ءا  ا א  ء  إ אرك  א  א  ا

ول  א أ ا اء  כ א ذات أ אرכ  כ  אر ا א א   ا
[Üçüncüsü; iki mukaddimeden birinin bir parçasının diğer mukaddimenin 

bir parçası ile ve yine ilk mukaddimenin diğer bir parçasının ikinci mukaddime-

nin diğer bir parçası ile ortaklık kurduğu kıyâstır. İki ortak i‘tibariyle iki munfasıl 

önermeyi sonuç verir. Bunlardan her biri ilk kısmın verdiği sonuç gibi üç parça-

lıdır.]

 Sınıf-ı sâlis bir kıyâsdır ki ihdâ mukaddimeteyninden bir cüz’ mukad-

dime-i uhrâdan bir cüz’e ve mukaddime-i ûlâdan cüz’-i âhar mukaddime-i 

sâniyeden cüz’-i âhara müşârik olarak işbu cüz’eyn-i müşârikeyn293 i‘tibâ-

riyle iki netîce-i munfasılayı intâc eder. Ve bu netîceteyn-i munfasılatey-

nden her birisi sınıf-ı evvel intâc eylediği vechle  zât-ı eczâ’-i selâse olur. 

Meselâ (א א אر  ن כ  כ א أن  א وإ א אن  ن כ إ כ א أن   Ya bütün insânlar] (إ

konuşandır ya da bütün merkebler anırandır.] sugrâsıyla כ ن  כ أن  א   (وإ
כא) א  כ  ن  כ أن  א  وإ א  א   [Ya bütün konuşanlar şaşırandır ya 

da bütün anıranlar hareketlidir.] kübrâsında294 sugrânın mukaddeminden 

cüz’-i sânî ile kübrânın mukaddeminden cüz’-i evvel “nâtık” ve sugrânın 

tâlîsinden cüz’-i sânî ile kübrânın tâlîsinden cüz’-i evvel “nâhık” olarak her 

iki cihetden mukaddimeteyn-i müteşârik olup işbu müteşârikeyn i‘tibâ-

riyle אر ن כ  כ א أن  א وإ א  ن כ  כ א أن  א وإ א אن  ن כ إ כ א أن   (إ
כא)  [Ya bütün insânlar konuşandır ya da bütün konuşanlar şaşırandır 

veyâhûd bütün merkebler hareketlidir.] munfasıla-i  zât-ı eczâ’-i selâsesiyle 

כא) א  ن כ  כ א أن  א وإ א אر  ن כ  כ א أن  א وإ אن  ن כ إ כ א أن   (ا
[Ya bütün insânlar şaşırandır ya da bütün merkepler anırandır veyâhud bü-

tün anıranlar hareketlidir.] munfasıla-i uhrâsını intâc eder. Evvelde ıskât-ı 

nâhık ve sânîde ıskât-ı nâtıkladır.  ء א כ  ء  إ אرك כ  א  ا   (ا
אت) אئ ا اء أر   ى   ذات أ -Dördüncüsü; iki mukad] ا

292 Sehv ve savâb cetvelinde “tel’lîfeyndir” olarak düzeltilmiştir.

293 Sehv ve savâb cetvelinde “cüz’eyn-i müşârikeyn” olarak düzeltilmiştir.

294 Sehv ve savâb cetvelinde “kübrâsında” olarak düzeltilmiştir.
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dimeden birinin bütün parçalarının diğer mukaddimenin bütün parçaları 

ile ortaklık kurduğu kıyâstır. Dört parçalı munfasıl önermeyi sonuç verir. 

Bu dört parça, teʼlîflerin netîceleridir.] Sınıf-ı râbi‘ bir kıyâsdır ki kendide 

ihdâ mukaddimeteynden her bir cüz’ mukaddime-i uhrâdan her bir cüz’e 

müşârik olarak eczâ’-i erba‘ayı şâmil bir munfasılayı intâc eder. Meselâ 

( כא א  כ  א  وإ א  אن  إ כ  א   Ya bütün insânlar konuşandır ya da] (إ

bütün konuşanlar yazı yazandır.] sugrâsıyla ve א א כ  אن وإ א כ כא إ  (إ
כ) א  [Ya bütün yazı yazanlar insândır ya da bütün konuşanlar gülen-

dir.] kübrâsı beyninde “insân” vasat-ı evvel ve “nâtık” vasat-ı sânî ve râbi‘ 

ve “kâtib” sâlis olarak vesâ’it-i erba‘a mevcûd olmasıyla netîcesi  א  (إ
כ) א כא  א  ا אن وإ א إ א כ  כ وإ א אن  א כ إ א כא وإ  Ya] ا

ba‘zı konuşanlar yazı yazandır ya da bütün insânlar gülendir veya bütün 

konuşanlar insândır veyâhud ba‘zı yazı yazanlar gülendir.] munfasılasıdır. 

Ve cümlesi vesâ’it-i erba‘a-i mezkûre ile hâsıla olan netâyic-i te’lîfât-ı er-

ba‘a olmak üzere  zât-ı eczâ’-i erba‘adır. Şöyle ki; munfasıla-i ûlâdan vâki‘ 

ya cüz’-i evvel veya sânî olarak alâ [238] kile’t-takdîreyn işbu cüzʼ-i vaki‘ 

ile munfasıla-i sâniyeden vâki‘ ya cüz’-i evvel veyâhûd sânî olacağından 

bu sûretde netâyic-i te’lîfât-ı erba‘adan birisi sâdık olur. Ve netîce-i ûlânın 

kıyâsı şekl-i râbiden ve netîce-i râbi‘anın şekl-i sâlisden ve netîce-i sâniye ve 

sâlisenin şekl-i evveldendir.

و أ  ء ا  ا ى وا ء  ا א כ  ء  إ אرك  א  א   ا
א  א ا א أ اء  כ א ذات أ ى  و  כ  ئ ا

[Beşincisi; iki mukaddimeden birinin bir parçasının diğer mukaddimenin bü-

tün parçaları ile ortaklık kurduğu kıyâstır. Birincinin diğer parçası, sadece diğer 

mukaddimenin iki parçasından biridir. Bu kıyas iki munfasıl önermeyi sonuç ve-

rir. Her bir önerme, ikinci kısmın sonuç verdiği gibi üç parçalıdır.] 

Sınıf-ı hâmis bir kıyâsdır ki kendide mukaddimeteynin birinden cüz’-i 

vâhid mukaddime-i uhrâdan her bir cüz’e ve mukaddime-i ûlâdan cüz’-i 

âhar mukaddime-i uhrâdan yalnız bir cüz’e müşârik olarak sınıf-ı sânî 

müntic olduğu vechle her birisi  zât-ı eczâ’-i selâse olarak iki munfasılayı 

intâc eder. Meselâ (א א אن  ن כ إ כ א أن  ا وإ א ن כ כא  כ א أن   Bütün] (إ

yazı yazanlar şâ‘irdir veya bütün insânlar konuşandır.] sugrâsıyla أن א   (وإ
א) כא א  כ  ن  כ أن  א  وإ א  א  כ  ن  כ  [Bütün konuşanlar şaşırandır 
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veya bütün konuşanlar da yazı yazandır.] kübrâsı beyninde295 müşâreket-i 

mezkûre mevcûde olarak ûlâdan cüz’-i296 “nâtık” sâniyenin mukaddem ve 

tâlîsinden ikisinde de me’hûz ve ûlâdan cüz’-i “kâtib” sâniyeden yalnız tâlî-

de me’hûzdur. Bu cihetle munfasılateyni intâc ederek netîce-i ûlâ أن א   (إ
א) אن כא ن כ إ כ א أن  א وإ אن  ن כ إ כ א أن  ا وإ א ن כ כא  כ  [Ya 

bütün yazı yazanlar şâ‘irdir ya da bütün insânlar şaşırandır veyâhud bütün 

insânlar yazı yazandır.] olup cüz’-i “nâtık”ın ıskâtıyladır. Ve netîce-i sâniye 

א) א  ن כ  כ א أن  א وإ אن כא ن כ إ כ א أن  א وإ א א  ن  ا כ א أن   (إ
[Ya ba‘zı şâ‘irler konuşandır ya da bütün insânlar yazı yazandır veyâhud 

bütün konuşanlar şaşırandır.]dir. Ve her birinde olan eczâ’-i selâseden birisi 

cüz’-i müşârikden ve ikisi te’lîfeyn için olan netîceteynden mü’ellef olup 

ûlâda cüz’-i müşârikden mürekkebe olan (ا א כא  כ  ن  כ أن  א   Ya] (إ

bütün yazı yazanlar şâ‘irdir.] ve sâniyede (א א  ن כ  כ א أن   Ya da] (وإ

bütün konuşanlar şaşırandır.] cüz’leridir.

Kâle Rahimehullâh 

ن  כ ن  ى؛  א  ا א و אم  إ ء  א   اכ ن ا כ א  א  ع ا ا
א   أو   أ  إ

[Üçüncü tür; iki mukaddimenin ortaklığının, iki mukaddimenin birinde tam 

parça, diğerinde eksik parça ile olduğu kıyâstır. Şöyle ki; iki mukaddimeden biri-

nin iki parçasından biri muttasıl veya munfasıl şartlı önerme olur.] 

Munfasıleteynden terekküb eden iktirânî-yi şartîden nev‘-i sâlis bir 

kıyâsdır ki kendide iştirâk-i mukaddimeteyn bir mukaddimeden cüz’-i 

tâmmda ve mukaddime-i uhrâdan cüz’-i nâkısda olur. Bu da ihdâ mukad-

dimeteynin bir tarafı  şartıyye-i muttasıla veyâhûd munfasıla olmak tarîkıy-

la tasavvur olunur. Şöyle ki; munfasıla-i uhrâya cüz’-i tâmmda işbu taraf-ı 

şartıyye müşârik olur.

ن  כ ، و ر כאل ا אرכ     أ ا אل ا א א  ط إ و
א ا א ا  ء   ا ا ا

[Sonuç vermesi; iki ortağın dört şeklin birinden netîce veren bir teʼlîfi kap-

saması ve parça olan munfasıl şartlı önermenin geniş anlamı ile olumlu mâniʼa-

tü’l-hulüvv olması şartına bağlıdır.] 

295 Sehv ve savâb cetvelinde “kübrâsı beyninde” olarak düzeltilmiştir.

296 Sehv ve savâb cetvelinde “cüz-i” olarak düzeltilmiştir.
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Ve bu nev‘in intâcı iki şart ile meşrût olup evvel cüz’eyn-i müteşârikey-

nin ehad-i eşkâl-i erba‘adan müntic olacak te’lîf üzere iştimâli ve sânî cüz’ 

olan munfasıla-i şartıyyenin ma‘nâ-yı e‘amm ile  mûcibe-i mâni‘atü’l-hulü-

vv olmasıdır.

אرك و  ا  ء ا א ا ا  ا א    وا أ
כ ا وا ا   

[Netîce de olumlu munfasıl mâni‘atü’l-hulüvv olup, ortak olan parça ile bu 

şartlı ve basît munfasıl önerme arasındaki teʼlîfin netîcesinden oluşmuştur.]

 Ve bu nev‘in [239] netîcesi dahi munfasıla-i şartıyye gibi munfasıla-i 

 mûcibe-i mâni‘atü’l-hulüvv olup  cüz’-i müşârik ile munfasıla-i şartıyye-i 

mezkûre ve munfasıla-i basîte beyninde olan netîce-i te’lîfden mü’ellefdir. 

İşte bu kıyâsın hükm-i icmâlîsi bundan ibâret olarak musannif Rahime-

hullâh serd-i tafsîlâtıyla buyururlar ki; 

כ   אس ا כ ا א  ا ا כ כ כ ا   ن כא 
   ، א  ، כ אئ ائ وا א  ا אم  כ  ء  אرכ   ا ا

ئ ا א و أ   ا 
[Eğer bu şartlı önerme munfasıl olursa; bu şartlı önermenin basît munfasıl 

önerme ile berâber hükmü, daha önce geçen şartlarda ve netîcelerde, her birindeki 

tam parçada ortaklık yapan iki munfasıl önermeden oluşan kıyâsın hükmü gibi-

dir. Bu tür kıyâsta iki munfasıl önermeye göre teʼlîfin netîcesi alınır ve netîcenin 

iki parçasından biri hâline getirilir.]

 İmdi mukaddimeteyn-i munfasılateynin ehad-i tarafeyni olan işbu şar-

tıyye297 munfasıla olursa bu şartıyyenin diğer mukaddime olan munfasıla-i 

basîta ile hükmü munfasılateynin her birinden cüz’-i tâmmda müteşâri-

keyn olan munfasılateynden terekküb eden kıyâs-ı mürekkebin şerâ’it ve 

netâyicde zikri mürûr eden hükmüdür. Bu cihetle işbu nev‘-i kıyâsda bi-ha-

sebi’l-munfasılateyn netîce-i te’lîf ahz olunarak netîcenin ehad-i cüz’eyni 

kılınır. Bu sûretde netîce-i kıyâs munfasıla-i mâni‘atü’l-hulüvv olarak  cüz’-i 

gayr-ı müşârik ile netîce-i te’lîfden terekküb etmiş olur. َن َُכ أَْن  א  َّ ِإ א   (כ
ًدا  ْ َ א أَْو  ً ُد َزْو َ َ ْ א أَْن sugrâ [.Şu sözümüz gibi; sayı ya çifttir ya da tektir] ا َّ  (َوِإ
א)298 ً ِ َ ْ ُ َن  َُכ א أَْن  َّ ًدا َوِإ ْ َ َن  َُכ א أَْن  َّ א َوِإ ًّ ُد َכ َ َ ْ َن ا َُכ   [Sayı; ya nicelik değildir 

297 Sehv ve savâb cetvelinde “şartıyye” olarak düzeltilmiştir.

א) 298 ً ِ َ ْ ُ َن  َُכ א أَْن  َّ ًدا َوِإ ْ َ َن  َُכ א أَْن   َّ א َوِإ ًّ ُد َכ َ َ ْ َن ا َُכ א أَْن  َّ “ Bu cümlede geçen (َوِإ ” harfi Abdunnafi Efen-

di tercümesinde bu şekilde kullanılmış olmasına rağmen eserin Arapça nüshasında yukarıda yazılan 
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ya da sayı tektir ya da ikiye bölünür.] kübrâ olarak ُد َ َ ْ א َכאَن ا َ َّ א أ ُכ  ( إ
א) ًّ َכ ُد  َ َ ْ ا َن  َُכ  َ أَْن  א  َّ َوِإ  ، כ א و א  ً ِ َ ْ ُ َכאَن  א  ً  Netîce: Ya sayı her çift] َزْو

olduğunda ikiye bölünür. Tam tersi de olur. Ya da sayı nicelik ol-

maz.] işbu mûcibe-i mâni‘atü’l-hulüvvü intâc eder. Ve aksden murâd 

א) زو כאن  א  د  ا כאن  א  -Sayı ne zaman ki bölünense o zaman çift] (כ

tir.]dir. ، وا ا  כ   ا אس  ا כ  כ א  א  כ כא    (وإن 
א) ا  ء     ;Şartlı önerme muttasıl önerme olursa] و

bu muttasıl önermenin basît munfasıl önerme ile berâber hükmü; muttasıl 

ve munfasıl mukaddimelerden oluşan kıyâsın hükmü gibidir. Bunun izâ-

hı yakında gelecek. Te’lîfin netîcesi munfasıl ve muttasıl önerme cihetiyle 

alınır.] Ve eğer şartıyye-i mezkûre muttasıla olursa işbu muttasılanın mun-

fasıla-i basîte ile hükmü munfasıla ile muttasıladan mürekkeb olan kıyâ-

sın nazîr-i hükmü olup İnşâ’allâhu Te‘âlâ karîben zikr olunur. Bu sûretde 

netîce-i te’lîf muttasıla ve munfasıla hasebiyle ahz olunarak netîce-i kıyâsın 

ehad-i cüz’eyni kılınır. א َّ ٌد َوِإ ُ ْ َ אُر  َ َّ א َ  ً َ ِ َא  ُ ْ َّ ِ ا َ א َכא َ َّ א ُכ َّ א ِإ ً א: َداِئ  (כ
 ( ٌ َ ِ ْ ُ  ُ ْ َّ  Şu sözümüz gibi: dâʼimî olarak ya Güneş her doğduğunda]ا

gündüz mevcûddur ya da Güneş karanlık yapandır.] sugrâ َن َُכ א أَْن  َّ א ِإ ً  (َوَداِئ
ًدا) ُ ْ َ  ُ ْ َّ ا أَو  ًدا  ُ ْ َ אُر  َ َّ  Dâʼimî olarak ya gündüz mevcûddur ya da] ا

gece mevcûddur.] kübrâ olup, א َّ ًدا َوِإ ُ ْ َ  ُ ْ َّ ً أَْو ا َ
ِ َא  ُ ْ َّ َن ا َُכ א أَْن  َّ  ( ِإ

( َ ِ ْ ُ  ُ ْ َّ َن ا َُכ  Netîce: Ya Güneş doğmuştur veya gece mevcûddur] أَْن 

ya da Güneş karanlık yapandır.] ıskât-ı nehâr ile işbu munfasıla-i mûci-

be-i mâni‘atü’l-hulüvvü intâc eder. Hâşiye’de mübeyyen olduğu vechle bu 

netîce mûcibe-i mâni‘atü’l hulüvv olup mukaddemi munfasıla-i  mûcibe-i 

mâni‘atü’l-cem‘ ve tâlîsi hamliyyedir. Nitekim muktezâ-yı şurût-ı âtiye de 

budur. 

Kâle Rahimehullâh 

ا  אرכ    ا כ  و   ، وا ا  כ   א  א  ا ا 
ر  ا כאل  ا و   ، ا א   و  ا  אم   ء  إ   وا 

אرכ  א  ا و

[Üçüncü kısım; yüklemli ve muttasıl önermeden oluşan kıyâstır. Yüklemli ve 

şartlı önerme arasında ortaklık, sadece yüklemli önermenin tam parçasında ve 

şartlı önermenin nâkıs parçasında olur. İki ortak arasında darpları ile berâber dört 

şekil meydana gelir.] 

şekilde kullanıldığından orijinal metin esas alınmıştır.
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İktirânîyye-i şartıyyenin aksâm-ı [240] hamsesinden kısm-ı sâlis bir 

kıyâsdır ki hamliyye ile muttasıladan terekküb eder. Ve bu kısımda ham-

liyye ile şartıyye beyninde müşâreket ancak hamliyyeden cüz’-i tâmmda ve 

şartıyyeden cüz’-i nâkısda mümkün olur. Zîrâ hamliyyenin tarafeyninden 

bir şey’ kaziyye olması müstahîl olup bu cihetle dâ’ima iştirâk ya mevzû‘ 

veyâhûd mahmûlüyle olarak bunlar ise müfreddir. Ve bu kısımda bey-

ne’l-müteşârikeyn hadd-i evsatın etrâf-ı mukeddemât beynine vaz‘ olun-

ması i‘tibâriyle eşkâl-i erba‘a bi-durûbihâ mün‘akide olur.

ع،  ى، و ا א כ א ا وا إ א  אرك  إ ن ا ؛  اع أر و أ
ى  ى أو  א כ م ا وا إ א  ى، وإ أو 

[Bu kısmın dört türü vardır. Çünkü yüklemli önermenin ortak olan parçası, 

ya yüklemli önerme kübrâ iken muttasıl önermenin tâlîsi olur. Matbû‘u odur. Ya 

yüklemli önerme suğrâ olur. Ya da yüklemli önerme kübrâ veya suğrâ iken ortak 

olan parça, muttasıl önermenin mukaddemi olur.] 

Ve işbu kısm-ı sâlis enva‘-ı erba‘aya münkasimdir. Zîrâ hamliyyeye 

müşârik olan ya muttasılanın tâlîsi olup bu takdîrde hamliyye ya kübrâ 

olarak bu nev‘ envâ‘-ı erba‘a beyninde matbû‘dur veyâhûd hamliyye sugrâ 

olur. Veyâhûd hamliyye için müşârik olan muttasılanın mukaddemi olup 

bu takdîrde hamliyye yine ya kübrâ veyâhûd sugrâ olur. Bu i‘tibâr ile dört 

kısım hâsıl olur. ( כ ا א    כ   ا -Bütün hep] (وا  

sinde netîce, nitelikte muttasıl önermeye tâbi olan muttasıl önerme olur.] 

Ve işbu envâ‘-ı erba‘anın cümlesinde netîce muttasıla olup îcâb ve selbde 

kıyâsda olan muttasılaya tâbi‘adır.

א  ا ا   א   א و ا  م  א  אن   ن  و ا אن  א
א כ  ا א ول، و ع ا ى  ا כ ى، وا ا ا

 [İlk iki tür, muttasıl önermeyi sonuç verir. Bu önermenin mukaddemi, mut-

tasıl önermenin mukaddemidir. Tâlîsi ise ilk türde kübrânın yüklemlisi ve suğrâ-

nın tâlîsi arasındaki teʼlîfin netîcesidir. İkinci türde tam tersidir.]

 İmdi nev‘-i evvel ve sânî ya‘nî kendide müşârik muttasılada tâlî ve 

hamliyyede kübrâ veyâhûd sugrâ olan nev‘eyn muttasılayı intâc ederek bu 

muttasılanın mukaddemi kıyâsda olan muttasılanın mukaddemi ve tâlî-

si nev‘-i evvelde ya‘nî  cüz’-i müşârik  tâlî-i muttasıla olup hamliyye kübrâ 

olan nev‘de  tâlî-i sugrâ ile hamliyye-i kübrâ beyninde olan netîce-i te’lîfdir. 

Ve sânîde ya‘nî  cüz’-i müşârik  tâlî-i muttasıla olup hamliyye sugrâ olan 
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nev‘de evvelin aksi olarak  tâlî-i kübrâ ile hamliyye-i sugrâ beyninde olan 

netîce-i te’lîfdir. (ا ً ِّ َ َ ُ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ  ُ َ א َ ْ א َכאَن ا َ َّ א ُכ  Şu sözümüz gibi; her] (כ

ne zamân âlem mütehayyiz/boşlukta yer kaplayan ise değişkendir.]  Sugrâ

אِدٌث) َ  ٍ ّ ِ َ َ ُ  ُّ א َכאَن kübrâ olarak [.Bütün değişkenler hâdistir] (َوَכ َ َّ  ( أ ُכ
ًא) אِد َ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ  ُ َ א َ ْ  [.Netîce: Her ne zamân âlem mütehayyiz ise hâdistir] ا

işbu muttasıla netîce olup mukaddemi,  mukaddem-i muttasıla ve tâlîsi 

אدث) א  وכ   -Âlem değişkendir ve bütün değişkenler hâdis] (ا

tir.] te’lîfinin netîcesi olan (אدث א  ;dür. Ve sânîye misâl[.Âlem hâdistir] (ا

א) אد כ   כאن  ا  א  ا כאن  א  وכ  Bütün cisimler yer] (כ   

kaplayandır ve âlem değişken ise bütün yer kaplayanlar de hâdistir.] olup 

netîcesi (א אد ا כאن כ   א  א כאن ا -Her ne zaman ki âlem değiş] (כ

ken ise bütün cisimler de hâdistir.]dir. Hâsılı misâl-i evvelde hamliyyeye 

müşârik  tâlî-i muttasıla ve hamliyye kübrâ olmasıyla nev‘-i evvelden ve 

misâl-i sânîde yine  cüz’-i müşârik  tâlî-i muttasıla ve hamliyye sugrâ olma-

sıyla nev‘-i sânîden olup netîcelerinin bir cüz’ü mukaddime-i muttasıla ve 

cüz’-i sânîsi evvelde  tâlî-i sugrâ ile hamliyye-i kübrâ ve sanîde  tâlî-i kübrâ 

ile hamliyye-i sugrâ beyninde hâsıla olan netîce-i te’lîfdir. 

ة   א و  א  א  ا כ  ذ ا   ه  ن   כ أن  א  א إ ط   و

א إن כא  א ا ا ة  א ا إن כא ا  و  ا و 
  [241] א

[Bu iki türün sonuç vermesinin şartı; bu yüklemlinin bu tâlî ile teʼlîfinin 

bi’l-kuvve olsa bile -muttasıl önerme olumlu ise- teʼlîfin netîcesini sonuç ver-

mesidir. Yüklemlinin teʼlîfinin, teʼlîfin netîcesi ile bi’l-kuvve olsa bile -muttasıl 

önerme olumsuz ise- olumsuz muttasıl önermenin tâlîsini sonuç vermesidir.] 

İşbu nev‘aynin şart-ı intâcı nev‘-i evvelde hamliyye-i kübrâ ve nev‘-i 

sânîde hamliyye-i sugrânın eğer muttasıla mûcibe olursa ehad-i mukad-

dimeteyn-i kıyâs olan muttasılanın tâlîsi ile te’lîfi velev bi’l-fi‘l olmayıp da 

bi’l-kuvve olsun netîce-i te’lîfi müntic olmasıdır. Ve eğer muttasıla sâlibe 

olursa hamliyye-i mezkûrenin netîce-i te’lîf ile berâber te’lîfî velev bi’l-kuv-

ve olsun muttasıla-i sâlibenin tâlîsini intâc eylemesidir. Musannif Hâşiye’de 

işbu muttasıla-i sâlibe için îrâd-ı misâl ile demişdir ki meselâ ان אن   (כ إ
( ان  ا  ا ن إذا כאن כ   כ  Bütün insânlar canlıdır ve] و  

ba‘zen olmaz: Tüm cisimler mütehayyiz ise ba‘zı canlılar kadîmdir.] denilse 

muttasıla-i sâlibe olarak (א אن  ا כאن כ إ ن إذا כאن כ   כ   ) 

[Ba‘zen olmaz: Bütün cisimler mütehayyiz ise bütün insânlar da kadîm-
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dir.] kavlini intâc eder. Zîrâ muttasıla-i sâlibenin tâlîsi olan ان ا  ) 
(  [Ba‘zı canlılar kadîmdir.] kavli her ne kadar hamliyye-i cüz’iyye ise de 

lâkin fevâ’id-i sâbıkaya mebnî kuvve-i külliyyededir. İmdi işbu tâlî hamliy-

ye-i sugrâ ile berâber şekl-i evvelden ( ان  ان وכ  אن   Bütün] (כ إ

insânlar canlıdır ve bütün canlılar kadîmdir.] denilip ( אن  -Bü] (כ إ

tün insânlar kadîmdir.] kavlini intâc eyler. Ve işbu netîce-i te’lîf hamliyye-i 

külliyye için kübrâ kılındığı sûretde şekl-i sâlisden אن ان وכ إ אن   (כ إ
(  [Bütün insânlar canlıdır ve bütün insânlar kadîmdir.] denilip ) 
( ان  -kavlini müntic olur. Bu ise muttası [.Ba‘zı canlılar kadîmdir] ا

la-i sâlibenin tâlîsidir bâkîsi de buna kıyâs olunur.

ى٢٩٩ وا  م ا א  ا  ا אن   ان  אن ا وا
א ا  א  א ا و כ  ا א א و ى  ا כ ا

[Son iki tür, bitişik önermeyi sonuç verir. Bunun mukaddemi, üçüncü türde 

mukaddem suğrâ ile yüklemli kübrâ arasındaki teʼlîfin netîcesidir. Dördüncü tür-

de tam tersidir. Tâlîsi ise bitişik önermenin tâlîsidir.] 

Ve enva‘-ı erba‘adan nev‘ayn-i ahîreyn muttasılayı müntic olarak işbu 

muttasılanın mukaddemi nev‘-i sâlisde  mukaddem-i sugrâ ve hamliyye-i 

kübrâ beyninde ve râbi‘de bi’l-aks  mukaddem-i kübrâ ve hamliyye-i sugrâ 

beyninde olan netîce-i te’lîf olup ve tâlîsi kıyâsda olan muttasılanın tâlîsi-

dir. ُ َ א َ ْ א َכאَن ا َ َّ ًא  ُכ אِد َ َُכ  َ ًא َכאَن ا אِد َ  ِ ِّ َ َ ُ  ُّ א َכאَن ُכ َ َّ ٌ َوُכ ٍّ َ َ ُ  ُ َ א َ א ا  (כ
ًא) אِد َ َُכ  َ ْ ا َכאَن  ًא  אِد َ  [Şu sözümüz gibi; âlem değişkendir. Her ne zamân 

bütün değişkenler hâdis ise felek hâdistir. Netîce: Her ne zamân âlem hâdis 

ise felek hâdistir.] İmdi bu misâlde mukaddem muttasıla  cüz’-i müşârik 

ve hamliyye sugrâ olmasıyla nev‘-i râbi‘dendir. Ve nev‘-i sâlise misâl; א  (כ
אدث) א وכ   אد כ  ا כאن ا א   Eğer âlem değişken ise felek] כאن٣٠٠ ا

hâdistir. Ve bütün değişkenler hâdistir.] denilip yine א כאن אد א  א כאن ا  (כ
א) אد כ   .kavlini müntic olur [.Eğer âlem hâdis ise felek de hâdistir] ا

א  ن ا      ، אرכ    אل ا א ا ط  و 
، أو  א כ ، أو  اء כא ا  א،  אن  א  ى ا אء  ا ة  א أو 
، أو  ن ا   ا א: כ א ، و א כ ا ان؛ أ ط أ ، وإ  ئ

כ  כ ا ا م  א  و  א ا כ  כ 

299 Sehv ve savâb cetvelinde “beyne’l-mukaddem es-sugrâ” olarak düzeltilmiştir.

300 Sehv ve savâb cetvelinde “misâl küllemâ kâne el-âlemu” olarak düzeltilmiştir.
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[Son iki türde, ortak parçaların netîce veren teʼlîfi kapsamaları şartı yoktur. 

Eğer geçen kuvvetlere binâʼen bi’l-fiil veya bi’l-kuvve netîce veren teʼlîfi içinde 

barındırırlarsa, mutlak olarak sonuç verirler. Muttasıl önerme; olumlu, olumsuz, 

küllî, cüz’î olsun fark etmez. Eğer bu parçalar netîce veren teʼlîfi içinde barındır-

mazlarsa iki şart gereklidir. İlki, muttasıl önermenin küllî olması; ikincisi yüklemli 

önermenin, farz edilen teʼlîfin netîcesi veya farz edilen netîcenin döndürülmesinin 

küllîliği ile berâber, bu küllî muttasıl önermenin mukaddemini netîce vermesidir.]

 İşbu nev‘ayn-i ahîreynde evveleynde olduğu gibi müteşârikeynin ya‘nî 

hamliyye ile mukaddem-i muttasılanın te’lîf-i müntic üzere iştimalleri meş-

rût değildir. İmdi eğer bi’l-fi‘l veyâhûd kuvâ-yı sâbıkaya binâ’en bi’l-kuvve 

te’lîf-i müntic üzere müştemil olurlar ise muttasıla ister mûcibe veya sâlibe 

[242] ve ister külliyye veya cüz’iyye olsun mutlakan müntic olur. Ve te’lîf-i 

müntici bi’l-kuvve iştimâli muttasıla-i külliyye ve mukaddemi cüz’iyye ol-

duğu sûretde olur. Zîrâ külliyyeye mukaddem vâki‘ olan cüz’iyye kuvve-i 

külliyyede olduğu kuvâ-yı hamsede beyân edilmişti. Ve eğer te’lîf-i müntic 

üzere müştemil olmazlar ise intâcda iki emr şart olup evvel muttasılanın 

külliyye olması ve sânî hamliyyenin netîce-i mefrûza-i te’lîf ile veyâhûd 

netîce-i te’lîfin külliyyet-i mefrûza-i aksiyle ehad-i mukaddimeteyn-i kıyâs 

olan muttasıla-i külliyyenin mukaddemini intâc eylemesidir. א َכאَن َ َّ א ُכ  (כ
ُّ א َכאَن ُכ ً َ َ אٌن  َ ْ א َכאَن ِإ َ َّ اٌن  ُכ َ َ َ ٍس  َ َ  ُّ א َوכ ً א َّ َ  ٍ ّ

ِ ُّ ُرو ًא َכאَن ُכ ا َ َ َ אٍن  َ ْ ُّ ِإ  ُכ
א) ً א َّ َ  ٍ ّ

ِ -Şu sözümüz gibi; her ne zamân bütün insânlar canlı ise bü] ُرو

tün Rumîler duyu algısına sahiptir ve bütün atlar canlıdır. Netîce: Her ne 

zamân insân at ise bütün Rumîler duyu algısına sahiptir.] Musannifin Hâ-
şiye’de beyânı vechle bu netîce muttasıla-i  mûcibe-i külliyye olup mukad-

demi îcâb ve selb ile mukaddimeteynin şart-ı ihtilâfı mevcûd olmayarak bu 

mahalde mün‘akid olan şekl-i sânînin netîcesidir. Ve bu vechle şart-ı ihtilâf 

mevcûd olmamasıyla berâber şekl-i mezkûrun in‘ikâdı ve istintâcı şu cihet-

dedir ki bu mevki‘de netîce-i muhakkaka vâcib olmayıp ehad-i mahsûrât-ı 

erba‘adan netîce-i mefrûza kâfîyedir ki asıl iktizâ eden ciheti bu netîce-i 

mefrûza ile berâber hamliyyeden mukaddem muttasılanın tahakkuk-ı 

şart-ı istintâcıdır. Nitekim işbu misâlde tahakkuk eylemiştir. Zîrâ אن  (כ إ
س)  [Bütün insânlar attır.] kavli (ان س   [.Bütün atlar canlıdır] (وכ 

kavlimizle berâber şekl-i evvelden (ان אن   [.Bütün insânlar canlıdır] (כ إ

netîcesini müntic olur. Bu ise muttasıla-i külliyyenin mukaddemidir. İmdi 

netîce-i te’lîf mutlakan hamliyye-i sâdıka vâsıtasıyla muttasıla-i mezkûre-

nin mukaddemini müstelzim olup muttasılanın mukaddemi dahi tâlîsini 
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müstelzim olarak bu cihetle netîce-i te’lîf tâlî-i muttasılayı müstelzim olur. 

Ve bu makâmda istilzâm-ı mezkûr ayn-i netîce-i kıyâsdır.

Kâle Rahimehullâh 

ى ى أو  اء כא ا כ  ، כ  ا وا א  ا  ا ا
[Dördüncü kısım: Yüklemli ve munfasıl önermelerden oluşan kıyâstır. Yük-

lemli önerme, suğrâ veya kübrâ olsun fark etmez.]

 İktirânîyyât-ı şartıyyeden kısm-ı râbi‘ bir kıyâsdır ki  kaziyye-i hamliy-

ye ile kaziyye-i munfasıladan terekküb eder. İster hamliyye kübrâ ve ister 

sugrâ olsun. 

כ  אس ا ا א ة، و ا  א   وا ول  ع ا ؛ ا و  
כ  اء  ء آ  أ אرכ  א  אل، כ   اء ا د أ אت    و
ة  ا  و  ة  ا א אت أ  اء، وا ا    ا

כאل   כ أو أ א   כ ا إ ا  
[Bu da iki türdür. Birinci tür: Tek bir yüklemli önermeyi netîce veren ve mu-

kassem kıyâs olarak isimlendirilen kıyâstır. Bu mukassem kıyas munfasıl önerme 

ve munfasıl önermenin parçaları sayısınca yüklemli önermeden oluşur. Buradaki 

bütün yüklemli önermeler, munfasıl önermenin bu parçalarından başka bir parça 

ile ortaktır. Öyle ki bu parçalar ve yüklemli önermeler arasında, hadd-i evsatta 

farklı, işte bu yüklemli önerme olan netîcede aynı kıyâslar oluşur. Bu kıyâslar ya 

tek şekilden ya da farklı şekillerden olur.]

 Ve işbu kısm-ı râbi‘ iki nev‘ üzere olup nev‘-i evvel hamliyye-i vâhideyi 

müntic olarak kıyâs-ı mukassemle müsemmâ ve bir munfasıla ile eczâ’-i 

infisâl adedince hamliyyâttan mürekkeb olup bunlardan her bir hamliyye 

eczâ’-i munfasıla-i mezkûreden cüz’-i âhara bir haysiyyetde müşâreke olur 

ki eczâ’ ile hamliyyât beyninde evsatda mütegayyire ve netîcede müttehide 

olarak kıyâslar te’ellüf eder. Ve işbu netîce zikr olunan hamliyyedir ve bu 

vechle ittihad-ı netîce kübriyyât-ı hamliyyâtın mahmûlatı [243] mütte-

hide olmasıyla olur. El-hâsıl hamliyyât-ı mezkûreden her bir hamliyyenin 

eczâ’-i munfasıladan müşârikleriyle terkîbinden matlûb-ı bi’l-kıyâs olan 

hamliyye-i301 vâhideyi müntic olacak  akîse-i hamliyye husûle gelir. Ve bu 

kıyâslar ya şekl-i vâhid veyâhûd eşkâl-i muhtelifeden olur. Meselâ akîse 

şekl-i vâhideden olarak ( א أو  א أو  ن כ ذا  כ א أن   Bütün zâtîler] (إ

301 Sehv ve savâb cetvelinde “hamliyye-i” olarak düzeltilmiştir.
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ya cinstir ya türdür ya da fasıldır.] sugrâ-yı munfasılasıyla وכ  כ وכ) 
( ع כ وכ  כ  [Bütün cinsler küllîdir ve bütün türler küllîdir ve bü-

tün fasıllar küllîdir.] kübrâsı kıyâs-ı mukassem olarak (  Bütün] ( כ ذا כ

zâtîler küllîdir.] hamliyye-i vâhidesini intâc eder. Zîrâ hamliyye-i ûlâ mun-

fasıladan cüz’-i evvel ile terkîb olunarak (  Zâtî ] (כ ذا  وכ  כ

olan bütün şeyler cinstir ve bütün cinsler küllîdir.] denilse şekl-i evvelden 

( -hamliyyesini müntic olur. Kezâ [.Bütün zâtî olanlar küllîdir] (כ ذا כ

lik hamliyye-i sâniyye olan ( ع כ -munfasıla [.Bütün türler küllîdir] (כ 

dan cüz’-i sânî olan (ع  ile terkîb [.Bütün zâtî olan şeyler türdür] (כ ذا 

edilse yine şekl-i mezkûrdan olarak netîcesi ( כ ذا   Bütün zâtîler] (כ 

küllîdir.] olur. Hamliyye-i sâlise ile munfasıladan cüz’-i sâlisin terkîbi dahi 

( כ ذا  כ   ) [Bütün zâtîler küllîdir.] netîcesini müntic olarak netîceleri 

müttehidedir. Meselâ akîse eşkâl-i müte‘adideden olarak د ن כ  כ א أن   (إ
د) ا  ء  ا א أو   دا أو زو  [Bütün sayılar ya tektir veyâhûd çifttir 

veya hiçbir "bir" sayı değildir.] munfasıla-i sugrâsıyla أ د  ء  ا  ) 
( اد وا أ ا وج وכ  اد  أ ا ء   اد و   Tek sayılardan hiçbir] ا

şey’ sayıların başlangıcı değildir. Sayıların başlangıcı çift sayı değildir ve sa-

yıların bütün başlangıcı birdir.] hamliyye-i kübrâsı dahi kıyâs-ı mukassem 

olup (اد أ ا د  ء  ا  ) [Sayılardan hiçbir şey’ sayıların başlangıcı 

olmaz.] kavlini intâc eyler. Zîrâ hamliyye-i ûlâ munfasıladan cüz’-i evvel ile 

şekl-i evvelden matlûb-ı bi’l-kıyâs olan (اد أ ا د  ء  ا  ) [Sayı-

lardan hiçbir şey’ sayıların başlangıcı olmadığını]ı intâc eder. Şu vechle ki

اد) أ ا د  ء  ا اد   أ ا د  ء  ا د و  د   Bütün] (כ 

sayılar tektir ve bu teklerden hiçbir şey’ sayıların başlangıcı değildir ve o 

halde sayılardan hiçbir şey’ sayıların başlangıcı değildir.] denilir. Ve mun-

fasıladan cüz’-i sânî olan (زوج د   hamliyye-i [.Bütün sayılar çifttir] (כ 

sâniye olan (وج اد  أ ا ء    ) [Sayıların başlangıcından hiçbir şey’ 

çift sayı değildir.] ile şekl-i sânîden yine (د أ ا د  ء  ا  ) [Sayı-

lardan hiçbir şey’ sayıların başlangıcı değildir.] matlûbunu intâc eder. Ve 

munfasıladan cüz’-i sâlis olan (د ا  ء  ا  ) [Hiçbir “bir” sayı değil-

dir.] hamliyye-i selâse olan ( اد وا أ ا  Sayıların bütün başlangıcı] (כ 

“bir”dir.] ile şekl-i râbi‘den yine matlûb-ı mezkûru intâc eder. 

אل   ، وا א ا א ا  ن ا  כ  כ א أن  ط إ  و

אت  אل ا اء ا אب أ ول إ כ ا ط  ا אج   ائ ا כאل  כ ا
כ  א אت، و כ אت ا وכ ا
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[Bu kıyâsın sonuç vermesinin şartı; munfasıl önermenin küllî olumlu, geniş 

ma‘nâsıyla mâni‘atü’l-hulüvv olmasıdır. Ayrıca bu şekillerin, sonuç vermenin bü-

tün şartlarını içinde barındırmasıdır. Öyle ki birinci şekilde, suğrâ munfasıl öner-

menin parçalarının olumlu, yüklemli kübrâların küllî olması şarttır. Ve tam tersi 

de şarttır.]

Kıyâs-ı mukassemin şart-ı intâcı mukaddime-i munfasılanın mûcibe-i 

küllîye olması ve ma‘nâ-yı e‘amm ile mâni‘atü’l-hulüvv olması ve hamliy-

yât ile eczâ’-i munfasıla beyninde matlûbu intâc eylemeleri mu‘teber olan 

eşkâlden cümlesinin şerâ’it-ı intâc üzere müştemil olması olup hattâ ki 

şekl-i evvelde sugrâ vâki‘ olacak eczâ’-i infisâlin îcâbı ve kübrâ vâki‘ olacak 

hamliyyelerin külliyyeti ve bi’l-aks hamliyyât-ı sugriyyâtın îcâbı ve küb-

riyyât olacak eczâ’-i infisâlin külliyyeti meşrûtadır. ُ َ א َ ْ ا َن  َُכ أَْن  א  َّ ِإ א   (כ
א)  ً َ َ ا أَو  ً َ ْ َ [Şu sözümüz gibi; âlem ya cevherdir ya da arazdır.] sugrâsıyla 

אِدٌث)  َ ٍض  َ َ  ُّ אِدٌث َوכ َ  ٍ َ ْ َ  ُّ  Bütün cevherler hâdistir. Bütün arazlar](َوُכ

hâdistir.] hamliyye-i kübrâsı אِدٌث)  َ  ُ َ א َ ْ א َ )[244] [O halde âlem hâdistir.] 

netîcesini müntic olarak munfasılanın cüz’-i evveli ile hamliyye-i ûlâdan 

terekküb edecek (אدث وכ   א    Âlem cevherdir ve bütün] (ا

cevherler hâdistir.] kıyâsı şekl-i evvelden olup îcâb-ı sugrâ ve külliyyet-i 

kübrâ şartları mevcûd ve netîcesi olan (אدث א   ayn-i [.Âlem hâdistir] (ا

matlûbdur. Cüz’-i sânî olan (ض א  -ile hamliyye-i sâ [.Âlem arazdır] (ا

niye olan ve (אدث ض   kıyâsında dahi bu [.Bütün arazlar hâdistir] (כ 

şartlar mevcûd olarak netîce-i mezkûreyi münticdir. Ve aksinde ان  (כ 
( א כ   א כ   وإ א إ ان  ودائ -Bütün canlı]  وכ 

lar cisimdir ve bütün canlılar mütehayyizdir ve dâ’imâ: Ya bütün cisimler 

cevherdir ya da bütün mütehayyizler cevherdir.] denilip ( ان  כ  ) 

[Bütün canlılar cevherdir.] netîcesini intâc eyler. Ve hamliyyeteyn ile mun-

fasılanın cüz’eyni beyninde olacak şekleyn dahi zikr olunan şartları hâmil 

olarak işbu matlûbu intâc ederler. 

[Kıyâs-ı Mukassem ile Mürekkebâttan Sâ’ir Emsâli Nefsü‘l-

Emrde Mefsûletün-Netâ’ic Olan Âkiseden Kıyâs-ı Mürekkeb 

Oldukları]

Kâle Rahimehullâh 

 ، א  ، כ אئ כ  أ  ا אس  א  ا  אس ا وأ  ا
ء  אس       ا وا אء  أن ا  כ  

א   אرك، כ ا ا
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[Tenbih: Mukassem ve benzeri kıyâslar aslında, ileride geleceği üzere, netî-

celeri ayrılmış birçok kıyâstan oluşan kıyâslardır. Yakında açıklanacağı üzere bu 

da munfasıl önerme; bütün yüklemli önermelerle berâber, teʼlîfin netîcesinden 

ve ortak olmayan parçadan oluşan munfasıl önermeyi sonuç veren basît kıyâs 

olmasına binâ’endir.] 

Gaflet edilmesin ki kıyâs-ı mukassem ile mürekkebâttan sâ’ir emsâli 

nefsü’l-emrde mefsûletü’n-netâyic olan akîseden kıyâs-ı mürekkebdir.302 

Ve nitekim fasl-ı kıyâs-ı mutlakda inşâ‘allâhü Te‘âlâ karîben beyân olunur. 

Şu cihete mebnî ki munfasıla her bir hamliyye ile bir kıyâs-ı basît olarak 

netîce-i te’lîf ile cüz’-i gayr-ı müşârikden mü’ellefe olan munfasılayı intâc 

eder. Nitekim inşâllahü Te‘âlâ beyân-ı âtîden ma‘lûm olur. 

Kâle Rahimehullâh

ا   ا  ا  אس  ا و  دة،  أو  ة  وا א     : א ا ع  ا
دة،  اء  א أو  ائ ء وا  أ אرכ  دة  אت  ة، أو   و وا

ء وا  אن أو أכ  אرك  ن  א أو أכ  اء أو أ  د ا א  إ
[İkinci tür: Tek veya birden fazla şartlı önermeyi sonuç veren kıyâstır. Bu da 

mukassem olmayan kıyâstır. Bir munfasıl önermenin, tek bir yüklemli önerme 

veya birden fazla yüklemli önermeyle berâberliğinden oluşur. Bu yüklemli öner-

meler, ya parçalarından biriyle ortaktır ya da parçaların sayısına eşit, az veya daha 

fazla olan birden fazla parçayla ortaktır. Şöyle ki; iki veya daha fazla yüklemli 

önerme tek bir parçada ortaklık yapar.] 

Kısm-ı râbi‘den nev‘-i sânî bir kıyâsdır ki şartıyye-i vâhide veyâhûd şar-

tıyye-i müte‘addideyi müntic olur. Ve netîcesi vâhide olan kıyâs-ı basît ve 

müte‘addide olan kıyâs-ı mürekkebdir. Ve bu nev‘-i kıyâs, kıyâs-ı gayr-ı 

mukassem olup gerek sugrâ ve gerek kübrâ bir munfasıla ile ve gerek kübrâ 

bir munfasıla ile hamliyye-i vâhide veyâhûd hamliyye-i müte‘addideden 

müʼellef olur. Bu da eczâ’-i munfasıladan yâ cüz’-i vâhide veyâhûd eczâ’-i 

müte‘addideye müşârik olur. Ve ma‘a zâlik hamliyyât yâ bi-adedi’l-eczâ’ 

olup veyâhûd eczâ’-i munfasıladan ekall veyâhûd ekser olur. Ve ekser olma-

sı iki veyâhûd daha ziyâde hamliyyenin munfasıladan cüz’-i vâhide müşâ-

rik olması tarîkıyla olur.

و  أو   ا  א  أو  ا  א  א  إ ا   ن  אف  أ و  
כ  א  ا و ر  כאل ا ا

302 Sehv ve savâb cetvelinde “mürekkebdir” olarak düzeltilmiştir.



İKİNCİ CİLT - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi588

[Bu türün üç sınıfı vardır. Çünkü bu kıyâstaki munfasıl önerme ya mâni‘a-

tü’l-hulüvvdür ya mâni‘atü’l-cem‘dir ya da Hakîkiyyedir. Üç sınıfta darpları ile 

berâber dört şekil meydana gelir.]

 Ve bu nev’ için esnâf-ı selâse olup zîrâ ehad-i mukaddimeteyni olan 

munfasıla ya mâni‘atü’l-hulüvv veyâhûd [245] mâni‘atü’l-cem‘ veyâhûd 

hakîkkıyye olur. Ve bunların cümlesinde eşkâl-i erba‘a bi-durûbiha mün‘a-

kide olur. 

ئ  אج،  ائ ا אرכ     ن ا כ א  ط إ ول  א ا
ة إن כא  א وا אرك إ ء ا ا א ا    ا و ا   

ء وا אرכ  ة  ن ا وا כ ن  ة  אرכ وا ا
[Birinci sınıf: Sonuç vermesi, ortaklığın, sonuç verme şartlarını içeren netîce 

verme şartına bağlıdır. O zaman munfasıl olumlu mâni‘atü’l-hulüvvü sonuç verir. 

Netîce, teʼlîfin netîcesi ve ortak olmayan parçadan oluşur. Bu netîce, eğer ortaklık 

tek ise tek olur. Şöyle ki; tek bir parçayla ortaklık yapan tek bir yüklemli önerme 

vardır.]

 İmdi nev‘-i mezkûrdan kendide munfasıla mâni‘atü’l-hulüvv olan sı-

nıf-ı evvelin intâcı hamliyyenin müşâreketi bi’l-fi‘l müntice olarak şerâ’it-ı 

intâc üzere müştemile olmasıyla meşrûtdur. Ve kuvâ-yı sâbıkaya mebnî 

bi’l-kuvve müntice olması müfîd olamaz. Zîrâ kuvâ-yı mezkûre ancak 

kıyâsda muttasıla olduğu mahalde cârî olup bu mahalde ise kıyâsda mut-

tasıla olmamasıyla bi’l-kuvve intâc mutasavver olamayacağı gayr-ı hafîdir. 

Nitekim Hâşiye’de beyân etmiştir. Bu hînde kıyâs-ı mezkûr netîce-i te’lîf 

ile cüz’-i gayr-ı müşârikden mü’ellef olarak mûcibe-i mâni‘atü’l-hulüvvü 

müntic olur. İşbu netîcede yâ vâhide olur. Şöyle ki; hamliyye-i vâhide ola-

rak munfasıladan cüz’-i vâhide müşâreke olmasıyla bir netîceyi intâc eder. 

ُد َ َ ْ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ ٍ َزْوٌج  ِإ َ َ ْ ُ  ُّ ًدا َوُכ ْ َ א أَْو  ً
ِ َ ْ ُ ُد  َ َ ْ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ א ِإ  (כ

ًدا) ْ َ أَْو  א  ً  .Şu sözümüz gibi; bu sayı, ya ikiye bölünendir ya da tektir] َزْو

Bütün ikiye bölünenler çifttir. Netîce: Bu sayı ya çifttir ya da tektir.] İşte 

bu netîce munfasıla-i  mûcibe-i mâni‘atü’l-hulüvv olarak netîce-i teʼlîf olan 

د زوج) ا ا ) [Bu sayı çifttir.] ile  cüz’-i gayr-ı müşârik olan ferdden mü’el-

lefe netîce-i vâhidedir. Ve cüz’-i evvelin netîce-i te’lîf olması zîrâ munfası-

ladan ( د  ا ا  ) [Bu sayı bölünendir.]  cüz’-i mukaddem-i müşâriki 

زوج) -hamliyyesine zamm olun [.Bölünen bütün sayılar çifttir] (כ  

duğu gibi netîcesi (د زوج ا ا ) [Bu sayı çifttir.] olur. Ve işbu te’lîf ya‘nî 
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زوج) وכ   د   ا ا  ) [Bu sayı bölünendir ve her bölünen sayı 

çifttir.] kıyâsı şekl-i evvelden olarak îcâb-ı sugrâ ve külliyyet-i kübrâ şartları 

mevcûd olarak bi’l-fi‘l (د زوج ا ا ) [Bu sayı çifttir.] netîcesini intâc eder. 

א) אس  ا ن  כ ئ   Ve bu vechle [.Bu halde kıyâs, basît kıyâs olur] (و

hamliyye-i vâhide olup da cüz’-i vâhide müşâreke olarak netîce-i vâhideyi 

müntic olduğu sûretde kıyâs kıyâs-ı basît olur.

أو  ا  א ئ  ة  وا אرك   ن  دة  אرכ  ا כא  إن  دة،  א  وإ
כ  אس    אرכ  אر כ  א ئ   د،  ء وا أو  دة  אت 

ى  כ    أ אس  ا  א אرכ  ع ا אر  א ، و ا

[Eğer ortaklık birden fazla ise netîce birden fazla olur. Şöyle ki; tek bir yük-

lemli önerme, iki ve daha fazla parça ile ortaklık kurar. Veya birden fazla yüklemli 

önerme, tek bir parça veya birden fazla parça ile ortaklık kurar. Bu halde kıyâs, 

bütün ortaklıklar i‘tibâriyle bu munfasıl önermeyi sonuç veren basît kıyâstır. Ay-

rıca iki veya daha fazla ortaklığının tamamına i‘tibârla, başka bir olumlu munfasıl 

önermeyi sonuç veren mürekkeb kıyâstır.]

 Veyâhûd sınıf-ı mezkûrun intâc eylediği  mûcibe-i mâni‘atü’l-hulüvv 

müte‘addide olur. Bu da müşâreketin müte‘addide olmasıyla olur. Ve ta‘ad-

düd-i müşâreket hamliyye-i vâhidenin eczâ’-i munfasıladan cüz’eyne ve da-

ha ziyâdeye veyâhûd hamliyyât-ı müte‘addidenin munfasıladan cüz’-i vâhid 

veyâhûd müte‘addide müşâreketleriyle olur. Ve bu hînde işbu kıyâs her bir 

müşâreket i‘tibâriyle kıyâs-ı basît olup işbu mûcibe-i munfasıla-i mâni‘a-

tü’l-hulüvvü müntic olur. [246] Ve müşâreketeyn veyâhûd müşârekâtın 

mecmû‘u i‘tibâriyle kıyâs-ı mürekkeb olarak diğer munfasıla-i mûcibeyi 

intâc eder. א אرك، وإ   ء ا ا אت إن   ا אئ ا א     (إ
ء) ا כ  ذ -Bu netîce, eğer ortak olmayan parça bulunmazsa teʼlîfle] و 

rin netîcelerinden oluşur. Eğer ortak olmayan parça bulunursa, teʼlîflerin 

netîcesinden ve bu ortak olmayan parçadan oluşur.] Ve kıyâs-ı mürekkebin 

netîcesi olan munfasıla-i uhrâ ekser-i kıyâsda  cüz’-i gayr-ı müşârik mevcûd 

olmazsa netâyic-i te’lîfâttan mü’ellefe olur. Nitekim misâl-i âtî böyledir. Ve 

eğer  cüz’-i gayr-ı müşârik mevcûd olursa bu sûretde munfasıla-i mezkûre 

netâyic-i te’lîfât ile cüz’-i gayr-ı müşârikden mü’ellefe olur. Ve Hâşiye’de 

îzâh eylediği vechle cüz’-i gayr-ı müşârikin vücûdu kıyâsın ehad-i mukad-

dimeteyni olan munfasıla zât-ı ecza’ olup da hamliyye veyâhûd hamliyye-

teyn işbu eczâ’dan cüz’eyne müşârik olarak hamliyyenin müşârik olmadığı 

bir cüz’ bâkî kaldığı sûretde tahakkuk eder. א אو אت  ا د  כאن  اء  ) 
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( א و  اء،  ا د   [Yüklemli önermelerin sayısı, bu parçalara eşit ol-

sun -zâhir olan da budur- veya daha az olsun fark etmez.] Ve bu sûretde 

ister aded-i hamliyyât aded-i eczâ’ya müsâvî olsun bu da zâhirdir. Meselâ

دا) א أو  د  ا ا ن  כ א أن  -sugrâ [.Bu sayı ya bölünendir ya da tektir] (إ

yı munfasılasıyla ve ( د   Bütün bölünenler çifttir] (כ  زوج وכ 

ve bütün tekler bölünemezdir.] hamliyyeteyni beyninde müsâvât olarak 

أو א  ا  ن  כ أن  א  إ כ  وכ دا  أو  א  زو د  ا ا  ن  כ أن  א  إ א  ا אر  א ) 
א)   [Basîtlik cihetiyle; bu sayı ya çifttir veyâhûd tektir ve bunun gi-

bi; sayı ya bölünendir veyâhûd bölünmeyendir.] munfasılalarını אر א  (و
א) أو   א  زو د  ا ا  ن  כ أن  א  إ כ   Terkib i‘tibâriyle; bu sayı ya] ا

çifttir veyâhûd bölünmeyendir.] munfasılasını intâc eder. (א  Veya] (أو أ 

yüklemli önermeler munfasılanın parçalarından daha az olur.] Veyâhûd 

aded-i hamliyyât eczâ’-i munfasıladan akall olur. ُد َ َ ْ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ א ِإ  (כ
ًدا) ْ َ א أَْو  ً  Munfasıla-i [.Şu sözümüz gibi; bu sayı ya çifttir ya da tektir] َزْو

zât-ı cüz’eyni ile ( ٌّ ٍد َכ َ َ  ُّ  hamliyye-i vâhidesi [.Bütün sayılar niceliktir](َوُכ

َن َُכ א أَْن  َّ א ِإ ًدا و ْ َ ُد  َ َ ْ ا ا َ א، أَْو  ًّ وِج َכ َّ ُ ا ْ َ َن  َُכ א أَْن  َّ א ِإ א  אر ا א  ) 
א) ًّ ِد َכ ْ َ ْ َ ا ْ َ א أَْو  ً ُد َزْو َ َ ْ ا ا َ َ  [Basîtlik cihetiyle netîce şu sözümüzdür; ya 

ba‘zı çiftler niceliktir ya da bu sayı tektir. Veya şu sözümüzü netîce verir: 

Bu sayı ya çifttir ya da ba‘zı tek sayılar niceliktir.] besâteti i‘tibâriyle işbu 

kavlini intâc eder. ِد ْ َ ْ ُ ا ْ َ א أَْو  ًّ ْوِج َכ َّ ُ ا ْ َ َن  َُכ א أَْن  َّ א ِإ כ  אر ا א   (و
א)303 ً -Terkib cihetiyle şu sözümüzü netîce verir; ya ba‘zı çift sayılar nice] َכ

liktir ya da ba‘zı tek sayılar niceliktir.] Ve terkîb i‘tibâriyle kavl-i mezkûru 

intâc eyler. אئ כ   ة  ت  כ  אر ا א ئ   כ  א   (أو أכ 
אت)  Veya yüklemli önermelerin sayısı parçalardan fazla olur. Fakat] ا

böyle olduğunda kıyâs, terkib cihetiyle teʼlîflerin netîcelerinden oluşmuş 

birden fazla munfasıl önermeyi sonuç verir.] Ve isterse aded-i hamliyyât 

eczâ’-i munfasıladan ekser olsun. Lâkin bu takdîrde bi‘tibâri’t-terkîb netâ-

yic-i te’lîfâttan mürekkebe olarak munfasılât-ı adîdeyi intâc eder. א َّ א ِإ  (כ
א) ً ِ َ ْ ُ  َ א أَْو  ً ِ َ ْ ُ ُد  َ َ ْ ا ا َ َ َن  َُכ  Şu sözümüz gibi; bu sayı ya bölünendir] أَْن 

ya da bölünmeyendir.] İşbu munfasıla-i zât-ı cüz’eyni ile َزْوٌج  ٍ َ َ ْ ُ  ُّ  (َوُכ
( ٌّ َכ  ٍ َ َ ْ ُ  َ  ٌّ َوُכ ٌد  ْ َ  ٍ َ َ ْ ُ  َ  ُّ -Bütün bölünenler çifttir. Bütün bölün] َوُכ

meyenler tektir. Bütün bölünmeyenler niceliktir.] hamliyyât-ı selâsesi ) 
ا َ َ א  ٌّ و א َزْوٌج أَْو َכ َّ ُد ِإ َ َ ْ ا ا َ َ א  ٌد و ْ َ א َزْوٌج أَْو  َّ ُد ِإ َ َ ْ ا ا َ َ א  כ  אر ا א  
( ٌّ َوَכ ُد  ْ َ أَْو  َزْوٌج  א  َّ  Terkîb cihetiyle şu sözümüzü sonuç verir: Bu sayı ya] ِإ

303 Sehv ve savâb cetvelinde “el-ferd kemmen” olarak düzeltilmiştir.
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çifttir ya da tektir. Şu sözümüzü netîce verir: Bu sayı ya çifttir ya da nice-

liktir. Ve şu sözümüzü sonuç verir: Bu sayı; ya çifttir ya tek ve niceliktir.] 

bi‘tibâri’t-terkib işbu munfasılât-ı selâseyi intâc eder. Zîrâ Hâşiye’de beyânı 

vechle munfasıladan cüz’-i evvelin hamliyye-i ûlâya ve cüz’-i sânînin ham-

liyye-i sâniyeye müşâreketi i‘tibâriyle kavl-i evveli ve cüz’-i evvelin hamliy-

ye-i ûlâya ve cüz’-i sânînin hamliyye-i sâliseye müşâreketi i‘tibâriyle kavl-i 

sânîyi ve cüz’-i evvelin hamliyye-i ûlâya ve sâninin sâniyye ve sâliseden her 

birine müşâreketi i‘tibâriyle kavl-i sâlisi müntic olur. Ve akvâl-i selâseden 

her [247] birerleri munfasıla-ı mâni‘atü’l-hulüvv olup netâyic-i te’lîfâttan304 

mü’ellefedir. Ve kavl-i sâlisden kemmin ferd üzere atfı vâv-ı vâsıla ile olup 

ev-i fâsıla ile değildir. Zîrâ kavl-i sâlisde cüz’-i sâninin hamliyye-i sâniyye ve 

sâliseden her birine müşâreketi mu‘teberdir. Lâkin kavl-i sânîde kemmin 

zevc üzere atfı bunun hilâfında olarak ev-i fâsıla iledir.

ا  ءا وا ان  ئ  ا אت   دون آ  אئ ا א    ور
א  ء آ  אرك  ء ا ا ة أو ا  ا ا و ا

[Bazen te’lîflerin netîcelerinin bazısı diğer bazısı ile aynı olur. O zaman iki aynı 

şey, ayrık netîceden tek bir parça kılınır. Aynı olmayan ile ortak olmayan parça da 

ayrık netîcenin başka bir parçası kılınır.] 

Ve ba‘zen vâki‘ olur ki netâyic-i te’lîfâttan ba‘zısı ba‘zısıyla müttehid 

olarak ba‘z-ı âharıyla müttehid olmaz. Bu hînde müttehideyn netîce-i 

munfasıladan bir cüz’ ve netîce-i gayr-ı müttehide veyâhûd  cüz’-i gayr-ı 

müşârik munfasıladan cüz’-i âhar kılınır. Meselâ כ أو  اج  כ  أو  اب  כ  א   (ا
 munfasılasıyla [.Ya her A B’dir ya da her A C’dir veya her Z H’dir] زه)

[.Her B T’dir ve her C T’dir ve her H D’dir] (وכ ب ط وכ ج ط وכ ه د )

hamliyyelerinden mü’ellef olan kıyâs böyle olup (א כ ا ط أو כ زد א ) [O hal-

de ya her A T’dir ya da her Z D’dir.] kavlini intâc eder. Şöyle ki; hamliyye-i 

ûlâya munfasıladan cüz’-i evvel zamm olunup da (כ ا ب وכ ب ط) [Her 

A B’dir ve her B T’dir.] kıyâsı terkîb olunsa netîcesi (כ ا ط) [Her A T’dir.] 

olacağı gibi hamliyye-i sâniyye ile cüz’-i sânî olan (כ اج وכ ج ط) ) [Her 

A C’dir ve her C T’dir.] dahi netîce-i mezkûreyi intâc etmesiyle netîceteyn 

müttehide olarak netîce-i kıyâsdan cüz’-i evvel olur. Ve hamliyye-i sâlise ile 

cüz’-i sâlis olan (כ ز ه وכ ه د) [Her Z H’dir ve her H D’dir.] kıyâs-ı mü’el-

lefinin netîcesi ( כ ز د) [Her Z D’dir.] olup netîceden cüz’-i sânî olur. Hâsılı 

304 Sehv ve savâb cetvelinde “te’lîfâttan” olarak düzeltilmiştir.
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vâki‘ ya ( כ ا ب) [Her A B’dir.] veya (כ ا ج) [Her A C’dir.] veya (כ زه) [Her 

Z H’dir.] olup ve takdîreyn-i evveleyn üzere (כ ا ط) [Her A T’dir.] ve takdîr-i 

sâlis üzere (כ ز د) [Her Z D’dir.] olarak vâki‘ bunlardan hâlî olmaz. 

Kâle Rahimehullâh 

כא  א  כא   إذا  כ  אرכ   ا ن  כ وط  א   ا وا 
אرك ء ا ا א ا א א  ا و ئ   א  ة أ  אرכ وا ا

[İkinci sınıf: Ortaklığın sonuç veren olması şartına bağlı değildir. Fakat or-

taklığın tek olduğu kıyâsta sonuç veren olursa; olumsuz cüz’î muttasıl önermeyi 

sonuç verir. Bu önermenin mukaddemi teʼlîfin netîcesi, tâlîsi ise ortak olmayan 

parçadır.]

 Ve kendide munfasıla mâni‘atü’l-cem‘ olan sınıf-ı sânîde hamliyye ile 

cüz’-i infisâl beyninde olan müşâreketin müntice olması gayr-ı meşrût 

olup lâkin müntice olduğu hînde kendide müşâreket-i vâhide olduğu sû-

retde bu kıyâs  sâlibe-i cüz’iyye-i muttasılayı müntic olur. Ya‘nî her ne kadar 

mukaddime-i munfasıla külliyye dahi olsa netîcenin nev‘de munfasılaya 

tabi‘iyyeti olmadığı gibi keyf ve kemde ve cinsde dahi tâbi‘a değildir. Ve iş-

bu muttasıla olan netîce-i sâlibe-i cüz’iyyenin mukaddemi netîce-i te’lîf ve 

tâlîsi  cüz’-i gayr-ı müşârik olur.  (ا ً َ َ ا أَْو  ً َ َ  ُ ْ ِ ْ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ א ِإ  Şu](כ

sözümüz gibi; bu cisim ya taştır ya da ağaçtır.]  Sugrâ-yı munfasıla-i mâ-

ni‘atü’l-cem‘iyle  ( ٌ ِّ َ َ ُ  ٍ َ َ  ُّ  kübrâ-yı [.Bütün ağaçlar yer kaplayandır]  (َوُכ

hamliyyesi (ا ً َ َ ا َכאَن  ً ّ ِ َ َ ُ  ُ ْ ِ ْ ا ا َ َ ُن ِإَذا َכאَن  َُכ  َ  ْ َ  ) [Netîce: Ba‘zen 

olmaz; bu cisim mütehayyiz olduğunda taş olur.] sâlibe-i cüz’iyyesini intâc 

eder. Zîrâ  cüz’-i müşârik yalnız şecer olup ( ا ا  وכ   ) [Bu 

cisim ağaçtır ve bütün ağaçlar boşlukta yer kaplayandır.] denildiği sûretde 

şekl-i evvelden bi-şürûtıhî ( ا ا  ) [Bu cisimler yer kaplayandır.] 

netîcesini müntic olarak işbu netîce-i te’lîf netîce-i kıyâsdan mukaddem 

ve  cüz’-i gayr-ı müşârik olan “hacer” tâlî olmuş olur. دة أ א כא   (و
כ) دة כ ت   [Ortaklığın çok olduğu kıyâsta aynı özellikteki birden 

fazla muttasıl önermeyi sonuç verir.] [248] Ve müşâreket-i müte‘addide ol-

duğu sûretde yine sevâlib-i cüz’iyye olarak muttasılât-ı müte‘addideyi intâc 

eder. ( ٌ ِّ َ َ ُ  ٍ ْ ِ  ُّ א َوُכ אل  ا ا ى   כ א ا א إذا   Üstteki örnekteki] (כ

kübrâyı, “bütün cisimler yer kaplayandır’’ sözümüz ile değiştirdiğimizde 

olduğu gibi.] Nitekim işbu misâlde kübrâyı ve ( -Bütün ci] (כ  

simler yer kaplayandır.] kavlimize tebdîl ederek ا أو ا ا  ن  כ א أن   (ا
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( ا وכ    [Bu cisim ya taştır veyâhûd ağaçtır ve bütün cisimler 

mütehayyizdir.] dediğimiz sûretde ا ً ِّ َ َ ُ  ِ َ َ ْ ُ ا ْ َ ُن ِإَذا َכאَن  َُכ  َ  ْ َ א   ) 
ا) ً َ َ  ُ ْ ِ ْ ا ا َ َ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ  ِ َ َّ ُ ا ْ َ ُن ِإَذا َכאَن  َُכ  َ  ْ َ א:  ا و ً َ َ  ُ ْ ِ ْ ا ا َ َ  َכאَن 
[Şu sözümüzü netîce verir: Ba‘zen olmaz: Ba‘zı taşlar mütehayyız olduğun-

da bu cisim ağaç olur. Ve şu sözümüzü netîce verir: Ba‘zen olmaz: Ba‘zı 

ağaçlar mütehayyiz olduğunda bu cisim taş olmaz.] muttasılateyn-i sâlibe-

teyn-i cüz’iyyeteynini intâc eder. Ve bunlardan ikisinde dahi mukaddem 

netîce-i te’lîf ve tâlî cüz’-i gayr-ı müşârikdir. אرכ ع ا אر  א  (و  
ُن ِإَذا َُכ  َ  ْ َ א:  אل  אت    ا אئ ا ة     א وا ا  א  
اد) ا    ا ً ِّ َ َ ُ  ْ ُ ا ْ َ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ  ِ َ َ ْ ُ ا ْ َ  İki ve daha] َכאَن 

fazla ortaklığın toplamı i‘tibâriyle, teʼlîflerin netîcelerinden oluşmuş tek 

bir olumsuz muttasıl önermeyi sonuç vermez. Öyle ki bu örneğimiz, ba‘zı 

mâddeler birbirine muhâlif olduğundan dolayı “Ba‘zen olmaz:  Ba‘zı taş-

lar mütehayyiz olduğunda bazı ağaçlar mütehayyiz olur.” sözümüzü sonuç 

vermez.] müşâreketeyn veyâhûd müşârekâtın mecmû‘u i‘tibâriyle netâyic-i 

te’lîfâttan mü’ellefe olarak sâlibe-i vâhide-i muttasılayı intâc eylemez. Hat-

ta ki işbu misâlimiz (ا ا כאن  ا  ن إذا כאن  ا  כ   ) 

[Ba‘zen olmaz: Ba‘zı taşlar mütehayyiz olursa ba‘zı ağaçlar da mütehayyiz 

olur.] cüz’iyye-i mü’ellefesini müntic olmaz. Zîrâ bu netîce ba‘z-ı mevâdda 

tahallüf eder. Nitekim Hâşiye’de beyân ettiği vechle أو אن  إ א  إ ا  ا   
אس) س  ان وכ  אن  س وכ إ  [Bu cisim ya insândır veyâhûd attır. Ve 

bütün insânlar canlıdır ve bütün atlar duyu algısına sahiptir.] kavlimizde 

א) א א כאن  ا ا ا  ن إذا כאن  כ   ) [Ba‘zen olmaz: Bu cisim canlıysa 

duyu algısına sahiptir.] denilmesi ve bunun aksi kâzib olur. Lâkin  ) 
א) א כאن  ا ا ا  ن إذا כאن  כ  [Ba‘zen olmaz: Bu cisim canlıysa attır.] 

kavlimiz ile (א א א כאن إ א ن إذا כאن  כ  ) [Ba‘zen olmaz: Bu cisim duyu 

algısına sahipse insandır.] kavlimiz sâdık olur. 

ا   و   ا ا  ن   כ أن  א  إ ط  כ   وإن  
א ا    ا  ئ     אرك  ا  ء ا

אرك  ء ا ا و و ا ا

[Eğer sonuç veren olmazsa; sonuç vermesinin şartı, farz edilen teʼlîfin netî-

cesinin yüklemli önerme ile berâber, munfasıl önermenin ortak parçasını sonuç 

veren olmasıdır. O zaman teʼlîfin netîcesinden ve ortak olmayan parçadan oluşan 

olumlu munfasıl mâni‘atü’l-cem‘ önermesini sonuç verir.]
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Ve eğer müşâreket müntice olmazsa bu sûretde kıyâs-ı iktirânînin şart-ı 

intâcı netîce-i mefrûza-i te’lîfin hamliyye ile berâber mukaddime-i mun-

fasıladan cüz’-i müşâriki müntice olmasıdır. Ve bu şartın hîn-i vücûdunda 

kıyâs netîce-i mefrûza-i te’lîf ile munfasılanın cüz’-i gayr-ı müşârikinden 

mü’ellefe olan munfasıla-i mûcibe-i mâni‘atü’l-cem‘i intâc eder. ة إن א وا  (إ
ة) אرכ وا  [.Eğer ortaklık bir tane ise munfasıl önerme bir tanedir] כא ا

Bu netîce dahi ya vâhide olur bu da müşâreketin vâhide olmasıyla olur. 

( ٌ ّ َ َ ُ  ٍ ْ ِ  ُّ ا َوُכ ً َ ْ َ ا أَْو  ً ِّ َ َ ُ ُء  ْ َّ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ כ ِإ  Şu sözün gibi; bu] (כ

şey’ ya mütehayyizdir ya da cevherdir. Bütün cisimler mütehayyizdir.] İş-

bu kıyâsda müşâreket yalnız  mukaddem-i munfasıla olan “mütehayyiz”de 

olmasıyla (دا َّ َ ُ ا  ً َ ْ َ א أَْو  ً ْ ِ ُء  ْ َّ ا ا َ َ َن  َُכ א أَْن  َّ  Netîce: Bu şey’ ya] ( ِإ

cisimdir ya da mücerret cevherdir.] İşbu netîce-i vâhideyi intâc eder. Şöyle 

ki;  cüz’-i müşârik munfasıla olan ( ء  ا ا ) [Bu şey’ mütehayyizdir.] 

mukaddemi ve ( -hamliyye [.Bütün cisimler mütehayyizdir] (כ  

sine zamm olunsa şekl-i sânîden olur. Ve her ne kadar keyfen ve kemmen 

ihtilâf-ı mukaddimeteyn şartı mevcûd olmamasıyla hakîkaten müntice ol-

mazsa da intâcını farz etdiğimiz takdîrde hâsılı olacak ( ء  ا ا ) [Bu 

şey’ cisimdir.] netîcesini hamliyye-i [249] mezkûreye zamm etdiğimizde 

şekl-i evvelden ( ء  ا ا  ) [Bu şey’ mütehayyizdir.] kavlini müntic 

olur. Bu ise eczâ’-i munfasıladan  cüz’-i müşârik olarak şart-ı intâc tahakkuk 

eder. 

כ  אس    אرכ  אر כ  א ئ  دة، و  אرכ  دة إن כא ا أو 
א  ى  כ    أ אس  ا  א אرכ  ع ا אر  א ، و ا

אت אئ ا כ أو   ا   ذ

[Eğer ortaklık birden fazla olursa munfasıl önerme de birden fazla olur. Bu 

durumda kıyâs, bütün ortaklıklar i‘tibâriyle bu munfasıl önermeyi sonuç veren 

basît kıyâstır. İki ve daha fazla ortaklığın toplamı i‘tibâriyle, başka bir olumlu 

munfasıl mâni‘atü’l-cem‘ önermeyi sonuç veren mürekkeb kıyâstır. Bu munfasıl 

önerme, teʼlîflerin netîcesinden ve ortak olmayan parçadan veya sadece teʼlîflerin 

netîcesinden oluşur.] 

Veyâhûd netîce müte‘addide olur. Bu da eğer müşâreket müte‘addide 

olursa olur. Ve bu takdîrde kıyâs her bir müşâreket i‘tibâriyle bir kıyâs-ı 

basît olarak munfasıla-i mezkûreyi ya‘nî munfasıla-i mûcibe-i mâni‘a-

tü’l-cem‘i intâc eder. Ve müşâreketeyn veyâhûd müşârekâtın mecmû‘u i‘ti-

bâriyle kıyâs-ı mürekkeb olup diğer munfasıla-i mûcibe-i mâni‘atü’l-cem‘i 



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Bâb-ı Râbi‘: Suver-i Edille ve Hücec 595

müntic olarak işbu netîce-i munfasıla netâyic-i te’lîfât ile cüz’-i gayr-ı 

müşârikden veyâhûd yalnız netâyic-i te’lîfâttan mü’ellefe olur. כא اء  ) 
ة)  İster hamliyye-i vâhide [.Yüklemli önerme, bir tane olabilir] ا وا

olsun ٌد ُ ْ َ  ٍ ِ ُّ َوا ًدا َوُכ ُ ْ َ ُد  ِّ َ َ ُ ْ ُ ا َ ِ ْ ًدا أَِو ا ُ ْ َ  ُ ِ ا َ ْ ُ ا َ ِ ْ َن ا َُכ א أَْن  َّ א ِإ  (כ
َن َُכ א أَْن  َّ א ِإ ًدا و ُ ْ َ ُد  ِّ َ َ ُ ْ א أَِو ا ً ِ ُ َوا

ِ ا َ ْ ُ ا َ ِ ْ َن ا َُכ א أَْن  َّ א ِإ א  אر ا א   
א) ً ِ ُد َوا ِّ َ َ ُ ْ ًدا أَِو ا ُ ْ َ  ُ ِ ا َ ْ ُ ا َ ِ ْ  Şu sözümüz gibi; ya tek ilah mevcûddur] ا

ya da birden fazla ilah mevcûddur. Bütün zorunlu varlıklar mevcûddur. 

Basîtlik i‘tibâriyle şu sözümüzü netîce verir: Ya tek ilah zorunludur ya da 

birden fazla ilah mevcûddur. Şu sözümüzü de netîce verir: Ya tek ilah mev-

cûddur ya da birden fazla ilah zorunludur.] hamliyye vâhide olarak ta‘ad-

düd-i eczâ’-i305 müşârekeden nâşî netâyic-i müte‘addideyi intâcı misâl-i 

mezkûrda vâki‘dir ki besâtat i‘tibâriyle işbu kavleyni intâc eder. Musanni-

fin Hâşiye’de beyânı vechle işbu kıyâsda kübrâ olan (د -Var] (وכ وا 

lığı vâcib olan her şey’ vardır.] hamliyyesi sugrâ olan munfasılanın her bir 

cüz’üne heyet-i şekl-i sânî üzere müşârik olup şu kadar ki keyfen ihtilâf-ı 

mukaddimeteyn şartı gayr-ı mevcûddur. Lâkin biz her ikisini kıyâs-ı mün-

tic farz ederek hamliyyenin cüz’-i evvele müşâreketi i‘tibâriyle netîcesi إن) 
( ا وا  olup hamliyye-i mezkûreye [.Muhakkak tek ilah vâcibdir] ا ا

zamm olunduğu hînde şekl-i evvelden (د ا  ا ا   Muhakkak] (إن 

tek ilah mevcuddur.] kavlimizi intâc eder. Bu ise şekl-i sânî-i mezkûrda 

hamliyyeye müşârik olan cüz’-i evveldir. Ve hamliyyenin şekl-i mezkûrda 

cüz’-i sânîye müşâreketi i‘tibâriyle netîcesi ( وا د  ا  Birden fazla] (إن 

ilah zorunludur.] olup hamliyye-i mezkûre ile şekl-i evvelden (د ا  إن 
د ) [Birden fazla ilah vardır.] kavlini müntic olup ve bu dahi şekl-i sânî-

de hamliyyeye müşârik olan cüz’-i sânî olarak şart-ı intâcı tahakkuk eder. 

א) ً ِ ُد َوا ِّ َ َ ُ ْ א أَِو ا ً ِ ُ َوا ِ ا َ ْ ُ ا َ ِ ْ َن ا َُכ א أَْن  َّ כ ِإ אر ا א  Terkîb i‘tibâriyle] (و

şu sözümüzü netîce verir; ya tek ilah zorunludur ya da birden fazla ilah 

zorunludur.] Ve terkîb i‘tibâriyle işbu munfasılayı intâc eder. Ve bu intâcın 

burhânı Hâşiye’de beyân eylediği vechle kıyâs-ı mezkûrun א א إ אر ا א ) 
دا) د  א أو ا ا وا ن ا ا כ -Basîtlik i‘tibâriyle; ya tek ilah zo] أن 

runludur veyâhûd birden fazla ilah vardır.] munfasıla-i mâni‘atü’l-cem‘ini 

intâc eylediği ma‘lûm olmuştu. Ve hamliyye-i mezkûre işbu munfasıla-i 

netîceye zamm olunduğu hînde yine munfasıla-i mezkûreyi müntic olur. 

دة) -Ve isterse [250] ham [.Yüklemli önerme birden fazla da olabilir] (أو 

liyye müte‘addide olsun her bir müşâreket i‘tibâriyle kıyâs-ı basît olarak 

305 Sehv ve savâb cetvelinde “eczâ’-i” olarak düzeltilmiştir.
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netîce-i mezkûreyi ve mecmû‘-ı müşâreketeyn i‘tibâriyle kıyâs-ı mürekkeb 

olarak netîce-i uhrâyı intâcda hamliyyenin müte‘addide olmaması sûretiyle 

beynlerinde fark gayr-ı mevcûddur. ُد ِّ َ َ ُ ْ ا أَِو  א  ً ِ َ  ُ َ ِ ا َن  َُכ أَْن  א  َّ ِإ א   (כ
ٌد) ُ ْ َ ٍد  َّ َ ُ  ُّ ٌ َوُכ

ِ َ  ٍ ِ ُّ َوا ًدا َوُכ ُ ْ َ  [Şu sözümüz gibi; ya ilah kadîmdir ya 

da birden fazla ilah mevcûddur. Bütün zorunlular kadîmdir ve bütün mü-

cerretler mevcûddur.] İşte bu kıyâsda iki hamliyye mevcûd olup Hâşiye’de 

zikr eylediği vechle bi-i‘tibâri’l-besâteti د א أوا ا وا ن ا ا כ א أن   (إ
دا) د  א أو ا ا وا ن ا ا כ א أن  دا وإ  [Ya tek ilah zorunludur ya 

da birçok ilah mevcûddur. Yine, ya tek ilah vâcibdir veya birçok ilah mü-

cerreddir.] munfasılateynini intâc eder. Zîrâ hamliyye ile berâber netîce-i 

te’lîfden cüz’-i müşârikin şart-ı istintâcı mevcûddur. Ve terkîbi i‘tibâriyle  

دا) د  ا أو  א  وا ا  ا ا  ن  כ أن  א   Ya tek ilah zorunludur ya da] (إ

birçok ilah mücerreddir.] kavlini intâc eder. 

Kâle Rahimehullâh

א  כ  א  כא  إذا  א  وأ  ، ا  כא  إذا  ا  ذכ   א   
אرك    ا ء  ا אج  א اط  ا ا   ا  א  כ  א  ا ا 
ن  כ اط  א ا ا  ا כ  א  א ا ا כ  ، و ا  ا

ع ا א   א  כ ا  אرכ   ا

[Bu iki sınıfta zikredilenlerin tamamı, munfasıl önerme olumlu olduğundaki 

hükmlerdir. Munfasıl önerme olumsuz olduğunda; olumsuz mâni‘atü’l-hulüvvün 

hükmü, yüklemli önermeyle berâber teʼlîfin netîcesinden ortak parçayı elde etme 

şartına bağlı olmada olumlu mâni‘atü’l-cem‘in hükmü gibidir. Olumsuz mâni‘a-

tü’l-cem‘in hükmü, ortaklığın sonuç veren olması şartında olumlu mâni‘atü’l-hu-

lüvvün hükmü gibidir. Fakat her ikisindeki netîce, munfasıl önerme türünden 

olumsuzdur.] 

Sınıfeynde zikri mürûr eden şeylerin cümlesi munfasıla mûcibe ol-

duğu sûretde olup ve ammâ sâlibe olduğu hînde sâlibe olan mâni‘atü’l-

hulüvvün hükmü ma‘a’l-hamliyyeti netîce-i te’lîfden istintâc cüz’-i müşâ-

rikle iştırâtda mâni‘atü’l-cem‘-i mûcibenin hükmüdür. Ve sâlibe olan mâ-

ni‘atü’l-cem‘in hükmü müşâreketin müntice olmasıyla iştırâtda mûcibe 

olan mâni‘atü’l-hulüvvün hükmüdür. Şu kadar fark mevcûddur ki sâlibe-

teynde netîce nev‘-i munfasıladan ya‘nî mâni‘atü’l-hulüvv veya cem‘den 

hangisinden ise o nev‘den sâlibedir. 
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Kâle Rahimehullâh 

כ وا أ  כ وا א   ا א   א   ا أ א
כא  א  אرכ   ا כא  إذا  إ  ا  א  و ا  א  أ  ع  وا ا 

א   ، כ א ا ا  
[İki sınıfın netîcesindeki kural; netîceleri, kıyâsın munfasıl önermesine nice-

lik, nitelik ve cinste -ya‘nî munfasıl olmada- ve türde -ya‘nî mâni‘atü’l-cem‘ ve mâ-

ni‘atü’l-hulüvv olmada- tâbi olan munfasıl önermedir. Ancak ortaklık, munfasıl 

önermenin olumlu mâni‘atü’l-cem‘ olduğu kıyâsta sonuç veren olursa daha önce 

öğrendiğin gibi tâbilik olmaz.] 

İmdi netîce-i sınıfeynde kâ‘ide-i külliyye budur ki işbu sınıfeynin netî-

cesi munfasıla olup cüz’iyyet ve külliyyetde ve îcâb ve selbde ve cinsde ya‘nî 

munfasıla olmakta ve nev‘de ya‘nî mâni‘atü’l-hulüvv veya mâni‘atü’l-cem‘ 

olmakta munfasıla-i kıyâsa tâbi‘adır. Fakat kendide munfasıla  mûcibe-i 

mâni‘atü’l-cem‘ olan kıyâsda hamliyyenin eczâ’-i munfasılaya müşâreke-

ti müntice olduğu sûretde bu kıyâsın netîcesi munfasılaya tâbi‘a olmayıp 

muttasılayı intâc eylediği sınıf-ı sânîde ma‘lûm olmuştu. 

Kâle Rahimehullâh 

א  و ن  و אن ا א أ ا א إن כא ا     وا ا
، وإ    א  א כא ا 

[Üçüncü sınıf: Bu sınıfta eğer munfasıl önerme olumlu olursa; munfasıl öner-

menin olumlu olduğu kıyâsta şartlarıyla berâber ilk iki sınıfın verdiği netîceyi 

verir. Eğer olumlu olmazsa sonuç vermez.] 

Ve işbu kısm-ı râbi‘den sınıf-ı sâlis ya‘nî kendide munfasıla-i hakîkiyye 

olan kıyâs eğer kendide munfasıla mûcibe [251] olursa bu kıyâs sınıfeyn-i 

evveleynin kendilerinde munfasıla mûcibe olduğu hînde bi-şurûtihimâ 

intâc eyledikleri şey’i intâc eder. Şu cihetle ki  mûcibe-i hakîkiyye mâni‘a-

teynin ikisinden ahass olup  lâzım-i e‘amm ise lâzım-i ahassıdır. Ve eğer 

munfasıla-i hakîkiyye mûcibe olmayıp da belki sâlibe olursa işbu sâlibe-i 

hakîkiyyeden te’lîf edilen kıyâs netîce vermez. 

Kâle Rahimehullâh 

اع א  أ ، و أ כ  ا وا א  א  ا ا
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[Beşinci kısım: Muttasıl ve munfasıl önermeden oluşur. Bunun da üç türü 

vardır.] 

İktirâniyyât-ı şartıyyenin âhir-i aksâmı olan kısm-ı hâmis muttasıla ile 

munfasıladan terekküb eden kıyâsdır. Bu kısım için dahi vasatın tarafey-

nden cüz’-i tâmm veya nâkıs veyâhûd ehadühumâda tâmm ve âharında 

nâkıs olmak i‘tibâriyle enva’-ı selâse vardır.306 

א  ر   כאل ا א، و  ا א  כ  א ءا  و  ن ا כ א  ول  ع ا ا
و  א ى، و ا  ى أو כ א  ن ا إ אف  ،  أر أ א   

א  אب إ ى ا وإ כ כ إ ط  ا א، و א א أو  א  إ
[Birinci tür: Hadd-i evsatın her ikisinden de tam parça olduğu kıyâstır. Bu 

türde dört şekil tabî'î olarak değil de sadece vaz’î olarak birbirinden ayrışır. Bu 

türün dört sınıfı vardır. Çünkü muttasıl önerme ya sugrâdır ya da kübrâdır. Her 

iki takdîrde,  hadd-i evsat muttasıl önermenin ya mukaddemidir ya da tâlîsidir. 

Bütün sınıflarda iki mukaddimeden birinin küllî, yine iki mukaddimeden birinin 

olumlu olması şarttır.] 

Envâ’-ı selâseden nev’-i evvel bir kıyâsdır ki kendide evsat mukaddimetey-

nin her birinden cüz’-i tâmm olur. Ve bu nev‘de eşkâl-ı erba‘adan ba‘zısı âha-

rından tab‘an ve mefhûmen mütemeyyiz olmayıp belki yalnız vaz‘ ve hâliyle 

temeyyüz eder. İmdi nev’-i evvel için dört sınıf vardır. Zîrâ muttasıla kıyâsdan 

ya sugrâ veyâhûd kübrâ olup ve bu iki takdîr üzere evsat muttasılanın ya mu-

kaddemi veyâhûd tâlîsi olur. Ve esnâf-ı erba‘anın cümlesinde mukaddimetey-

nden birinin külliyye ve kezâlik bunlardan birinin mûcibe olması meşrûttur.

ط   ، א  א إ א أ ن כא   ؛  א א  أو  א إ כ  و ذ
א  א إن כא  א ، أو  א ا م ا إن כא ا  و  ن ا כ א أن  إ

ع  כ وا ا   ا א   כ وا  א ط  א א  ، أو  ا

[Bundan sonra muttasıl önerme ya olumludur ya da olumsuzdur. Eğer olumlu 

olursa; munfasıl önerme de ya olumludur ki bu durumda sonuç vermesinin şartı; 

hadd-i evsatın, munfasıl önerme mâni‘atü’l-hulüvv ise muttasıl önermenin mu-

kaddemi, munfasıl önerme mâni‘atü’l-cem‘ ise muttasıl önermenin tâlîsi olmasıdır. 

Ya da munfasıl önerme, olumsuzdur ki bu durumda sonuç vermesinin şartı tam 

tersidir. Her iki durumda da netîce, munfasıl önermeye nitelik ve türde uygun olan 

munfasıl önermedir.] 

306 Sehv ve savâb cetvelinde “ envâ‘-ı selâse vardır” olarak düzeltilmiştir.
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Ve ale’l-ıtlâk zikr olunan şartlar mevcûd olduktan sonra imdi mutta-

sıla ya mûcibe veyâhûd sâlibe olur. Eğer mûcibe olursa munfasıla dahi ya 

mûcibe olur. Bu halde şart-ı intâcı eğer munfasıla mâni‘atü’l-hulüvv olursa 

evsatın muttasıla için mukaddem olması ve eğer mâni‘atü’l-cem‘ olursa 

muttasıla için tâlî olmasıdır. Veyâhûd munfasıla sâlibe olup bu sûretde 

şart-ı intâcı mün‘akis olarak mâni‘atü’l-hulüvvde evsat muttasıla için tâlî 

ve mâni‘atü’l-cem‘de mukaddem olur. Ve bu iki kısımda dahi netîce keyfde 

ve nev‘de munfasıla-i kıyâsa muvâfıka olan munfasıla olup eğer munfasıla-i 

mâni‘atü’l-hulüvv ise netîce dahi bu nev‘den ve mâni‘atü’l-cem‘ ise netîce 

dahi bu nev‘den olur. Kezâlik munfasıla mûcibe ise netîce dahi mûcibe, 

sâlibe ise sâlibe olur. ( َאراً ْ ُ  ً ِ א َ ُه  ُ ِ ُ ًא َכאَن  אِد َ  ُ َ א َ ْ א َכאَن ا َ َّ א ُכ -Şu sözü] (כ

müz gibi; her ne zaman ki âlem hâdis ise onu varlığa getiren fâ’il-i muhtâr-

dır.]  sugrâ-yı mûcibe-i307 muttasılasıyla ً ِ א َ َאًرا أَْو  ْ ُ  ً ِ א َ ُه  ُ ِ ُ َن  َُכ א أَْن  َّ  (َوِإ
א) ً ِ ُ  [252] [Âlemi varlığa getiren ya fâ’il-i muhtârdır ya da fâ’il-i mûcib-

dir.]  kübrâ-yı munfasıla-i308 mûcibe-i mâni‘atü’l-cem‘i ُ َ א َ ْ َن ا َُכ א أَْن  َّ  ( ِإ
א) ً ِ ُ  ً ِ א َ ُه  ُ ِ ُ ُن  َُכ ًא أَْو  אِد َ  [Netîce: Âlem ya hâdistir ya da varlığa getireni 

fâ’il-i mûcibdir.] munfasıla-i mûcibe-i mâni‘atü’l-cem‘ini intâc eder. Ve bu 

netîce keyfde ve nev‘de munfasıla-i kıyâsa muvâfıka ve evsat  tâlî-i munfa-

sıla-i kıyâsa muvâfıka ve evsat tâlî-i muttasıladır. Ve munfasıla-i sâlibeye 

misâl  ن כ א أن  א و ا إ אد א  אرا כאن ا א  א  א כאن  ا  (כ
א) א  אرا أو  א  א   Her ne zaman ki âlemi varlığa getiren fa‘il-i] ا

muhtâr olursa âlem hâdis olur. Ve elbette değil: Âlemi varlığa getiren ya 

fâ’il-i muhtârdır ya da fâ’il-i mûcibtir.] olup muttasıla-i mûcibe ile  sâlibe-i 

munfasıla-i mâni‘atü’l-cem‘den mürekkeb olarak şekl-i sâlisden ن כ  ) 
א) אد א  ا ن  כ أو  א  א  א  ا ن   כ أن  א   Ba‘zen olmaz: Âlemi] إ

varlığa getiren ya fâ’il-i mûcibtir ya da âlem hadistir.]  sâlibe-i munfasıla-i 

mâni‘atü’l-cem‘ini müntic olur. Ve munfasıla-i sâlibe olmasıyla meşrût ol-

duğu vechle evsat muttasıladan mukaddemdir.

א إن  א و  ن ا ، أو כ א כ ا ط أ ا إ א א  وإن כא ا 
א ا  ن כא ا  ؛  א ا א إن כא  ، أو  א ا כא ا 
ا  א ا  א ا و אس   א כ  ا ن כא ا أ  ، כ ا

כ כ وا   ا

307 Sehv ve savâb cetvelinde “ sugrâ-yı mûcibe-i” olarak düzeltilmiştir.

308 Sehv ve savâb cetvelinde “ kübrâ-yı munfasıla-i” olarak düzeltilmiştir.
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[Eğer muttasıl önerme olumsuz olursa; sonuç verme şartı iki şeyden biridir. Ya 

muttasıl önerme küllî olması ya da munfasıl önerme, mâni‘atü’l-hulüvv olur ise 

hadd-i evsatın muttasıl önermenin tâlîsi veya munfasıl önerme, mâni‘atü’l-cem‘ 

olur ise hadd-i evsatın muttasıl önermenin mukaddemi olmasıdır. Eğer munfa-

sıl önerme, küllî olarak mâni‘atü’l-hulüvv olursa, yine muttasıl önerme de küllî 

olursa; kıyâs, muttasıl önermeye nitelik ve nicelikte uygun olan mâni‘atü’l-cem‘ ve 

mâni‘atü’l-hulüvv şeklinde iki netîceyi sonuç verir.]

 Ve eğer muttasıla sâlibe olursa şart-ı intâcı ehad-i emreyn olarak ya 

muttasılanın külliyyeti veyâhûd eğer munfasıla mâni‘atü’l-hulüvv ise evsa-

tın muttasıla için tâlî ve eğer mâni‘atü’l-cem‘ ise mukaddem olmasıdır. İm-

di eğer munfasıla külliyye olarak mâni‘atü’l-hulüvv olup da muttasıla dahi 

külliyye olursa işbu kıyâs-ı mürekkeb netîceteyni müntic olup bunlardan 

biri mâni‘atü’l-hulüvv ve diğeri mâni‘atü’l-cem‘ ve ikisi de keyf ve kemde 

muttasılaya mûvafık olur. (ٌد ُ ْ َ  ُ ْ َّ א َ  ً َ
ِ َא  ُ ْ َّ ِ ا َ َ ِإَذا َכא َّ ْ ْ َ اَ ْ َ א   Şu](כ

sözümüz gibi: Elbette değil: Güneş doğmuş olduğunda gece mevcûddur.] 

Muttasıla-i sâlibe-i külliyyesiyle( ٌ َئ ِ ُ َْرُض  ْ ًدا أَِو ا ُ ْ َ  ُ ْ َّ َن ا َُכ א أَْن  َّ א ِإ ً  (َوَداِئ
[Daʼimi olarak ya gece mevcûddur ya da yeryüzü aydınlıktır.] munfası-

la-i külliyyesi ( ً ئ َْرُض  ْ ا أَِو   ً َ ِ َא  ُ ْ َّ ا َن  َُכ أَْن  א  َّ ِإ  َ َّ َ ْ اَ   ) [Netîce: 

Elbette değil: Ya Güneş doğmuştur ya da yeryüzü aydınlıktır.] Şekl-i ev-

velden işbu munfasıla-i sâlibe-i külliyyeyi intâc edip hakîkaten biri mâni‘a-

tü’l-cem‘ ve diğeri mâni‘atü’l-hulüvv olmak i‘tibâriyle munfasılateyndir.

א)  א وכ ا  כ א ا   ئ أ   Eğer bitişik] (وإن כא ا 

önerme cüzʼî olursa; sadece, bitişik önermeye nitelik ve nicelikte uygun 

olan mâni‘atü’l-cem’i sonuç verir.] Ve eğer muttasıla cüz’iyye olursa kem-

men ve keyfen muttasılaya muvâfıka olarak yalnız mâni‘atü’l-cem‘i intâc 

eder. Meselâ ن ا כ א أن  א إ אر  ودائ א א  ن إذا כא ا  כ   ) 
( ئ رض  ا أو  دا   [Ba‘zen olmaz: Güneş doğduğu zaman gece mev-

cûddur ve dâ’imâ: Ya gece mevcûddur ya da yeryüzü aydınlıktır.] kavlinin 

netîcesi mâni‘atü’l-cem‘ olarak رض ا أو  א  ا  ن  כ أن  א  إ ن  כ  ) 
( ئ  [Ba‘zen olmaz: Ya Güneş doğmuştur veya yeryüzü aydınlıktır.] olur.

ئ أ  א ا ا א ا أو  اء כא  כ  א ا ا (وإن כא  

( א ا ئ  א 

[Eğer munfasıl önerme; küllî mâni‘atü’l-hulüvvden başkası olursa -mâni‘a-

tü’l-cem‘ veya cüz’î mâni‘atü’l-hulüvv olsun farketmez- olumsuz cüz’î mâni‘a-

tü’l-hulüvv sonucunu verir.] 
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Ve eğer munfasıla mâni‘atü’l-hulüvv-i külliyye olmayıp da gayrı-

sı olursa bu sûretde ister mâni‘atü’l-cem‘-i külliyye veya cüz’iyye ol-

sun veyâhûd mâni‘atü’l-hulüvv-i cüz’iyye olsun  sâlibe-i cüz’iyye-i 

mâni‘atü’l-hulüvvü intâc eder. Meselâ munfasıla-i mâni‘atü’l-cem‘-i 

külliyyeden א إ א  ودائ א  א  رض   ا כא  إذا  ن  כ   )

دا) אر  ا أو  رض   ا ن  כ -Ba‘zen olmaz: Yeryüzü ka] [253] أن  

ranlık olduğunda Güneş doğmuştur ve dâ’imâ: Ya yeryüzü karanlıktır ya 

da gündüz mevcûddur.] kıyâsında muttasıla  sâlibe-i cüz’iyye olmasıyla 

دا) אر  א أو ا ن ا  כ א أن  ن إ כ   ) [Ba‘zen olmaz: Ya Güneş 

doğmuştur ya da gündüz mevcûddur.] sâlibe-i mâni‘atü’l-hulüvvünü intâc 

eder. Ve emsile-i bâkiye de gayr-ı hafîdir.

Kâle Rahimehullâh 

א   א و ا  א  ا   و   ا ن  כ ا  אج  إ اط  ا  
א   א  م  ود، وإن   אس  ا ا ا  م  א ا إذا ا
כ   א  כ  ئ    ا و ا ط    כ ا ون ذ
כא  إذا  א  وأ  ، ا א  כ   א  כ  ا و  ا  و    ، ا א 

ئא  א    ، وإن כא  א ن כא  أ  ا ا  

[Tenbih: Muttasıl ve munfasıl olumlu önermenin sonuç vermesinin, hadd-i 

evsatın, mâni‘atü’l-hulüvde muttasıl önermenin mukaddemi, mâni‘atü’l-cem‘de 

muttasıl önermenin tâlîsi olması şartıyladır. Bu netîce, kıyâsın haddlerine uygun ol-

duğunda olur. Eğer muvâfık olmazsa; iki olumludan oluşan kıyâs, bu şart olmadan, 

olumlu cüzʼî muttasıl önermeyi sonuç verir. Bu netîce; mâni‘atü’l-hulüvvden oluşan 

kıyâsta hadd-i asgarın çelişiği ile hadd-i ekberin kendisinden, mâni‘atü’l-cem‘den 

oluşan kıyâsta hadd-i asgarın kendisi ile hadd-i ekberin çelişiğinden oluşur. Ayrık 

önerme hakîkiyye olursa; eğer olumlu ise geriye kalan iki mâni‘atü’l-cem‘ ve mâni‘a-

tü’l-hulüvvü netîce verir. Eğer olumsuz ise hiçbir şeyi netîce vermez.] 

Hâfi olmasın ki muttasıla ile munfasıla mûcibeteyn oldukları sûretde 

mâni‘atü’l-hulüvvda evsatın  mukaddem-i muttasıla ve mâni‘atü’l-cem‘de 

 tâlî-i muttasıla olmasıyla iştırât-ı intâcları hudûd-ı netîcenin hudûd-ı 

kıyâsa muvâfıkatı iltizâm olunduğu hînde olur. Ve eğer hudûd-ı evâsıt-

da309 muvâfıkatları iltizâm olunmaz ise bu sûretde işbu mûcibeteynden 

mü’ellef olan kıyâs şart-ı mezkûr mevcûd olmaksızın mûcibe-i muttasılayı 

müntic olup ve bu netîce terkîb-i kıyâs munfasıla-i mâni‘atü’l-hulüvvden 

309 Sehv ve savâb cetvelinde “hudûd-ı evâsıtda” olarak düzeltilmiştir.
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olduğu mahalde nakîz-ı asgar ile ayn-i ekberden ve terkîb-i kıyâs mâni‘a-

tü’l-cem‘den olduğu mahalde ayn-i asgar ile nakîz-ı ekberden mü’ellefe 

olur. Ve mâni‘atü’l-hulüvvde asgar  mukaddem-i muttasıla ve ekber taraf-ı 

mâni‘atü’l-hulüvv ve mâni‘atü’l-cem‘de asgar tâlî-i310 muttasıla ve ekber 

taraf-ı mâni‘atü’l-cem‘dir. Musannif Hâşiye’de demişdir ki şart-ı mezkûr 

mevcûd olmadığı halde intâcdan murâd mâni‘ateynden her birinde evsat, 

ister  mukaddem-i muttasıla ve ister  tâlî-i muttasıla olsun müntic olması-

dır. Bu sûretde mürûr eden א أن אرا وإ א  ه  א כאن  אد א  א כאن ا  (כ
א) א  أو אرا  א  ه  ن  כ  [Her ne zaman ki âlem hâdis ise onu 

varlığa getiren zât fa‘il-i muhtârdır. Âlemi varlığa getiren ya fa‘il-i muh-

târdır ya da fa‘il-i mûcibtir.] misâli eğer munfasıla mâni‘atü’l-cem‘a haml 

olunursa (א א  ه  כ  א   אد א  ا כאن  إذا  ن  כ  ) [Ba‘zen olur: 

Âlem hâdis ise onu varlığa getiren fâ’il-i mûcib değildir.] kavlimizi ve eğer 

mâni‘atü’l-hulüvve haml olunursa ه כאن  א  אد א  ا כ  إذا   ن  כ  ) 
א) א   [Ba‘zen olur: Âlem hâdis değilse onu varlığa getiren fâ’il-i mû-

cibtir.] kavlimizi intâc eder. Evsat  mukaddem-i muttasıla olduğu mahalde 

dahi kelâm bu vechledir. Ve ammâ munfasıla-i hakîkiyye olduğu mahalde 

eğer mûcibe olursa mâni‘ateynin netîceleri gibi intâc eder. Zîrâ Hakîkiyye 

ahass olup ve e‘amma lâzım gelen şey’ ahassa lâzım gelir. Ve eğer Hakîkiyye 

sâlibe olursa hiçbir şey’ müntic olamaz. Ya‘nî mâni‘ateynin311 netîcesini 

intâcı lâzım gelmez. Zîrâ Hakîkiyye-i sâlibe e‘amm olup ve ahassa lâzım 

gelen her bir şey’  lâzım-i e‘amm312 olmaz. 

Kâle Rahimehullâh

ن ا   א  א و    א  כ  א أ  و  ن ا כ א  א  ع ا ا
ى  ى أو כ א  א وا إ א  أو  א إ א ا وכ  א ا أو  א  إ
א  א  כ  و ر  כאل ا א و ا א א أو  א  אرك  ا إ ء ا وا

[254] [İkinci tür: Hadd-i evsatın, her iki mukaddimenin eksik parçası olduğu 

kıyâstır. Bu türün on altı sınıfı vardır. Çünkü bu kıyâstaki munfasıl önerme; ya 

mâni‘atü’l-cem‘dir ya da mâni‘atü’l-hulüvdür. Bunlardan her biri ya olumludur 

ya da olumsuzdur. Muttasıl olan ya sugrâdır ya da kübrâdır. Muttasıl önermenin 

ortak parçası ya önermenin mukaddemidir ya da tâlîsidir. Bunların her birinde, 

tüm darplarıyla beraber dört şekil gerçekleşir.] 

310 Sehv ve savâb cetvelinde “tâlî-i” olarak düzeltilmiştir.

311 Sehv ve savâb cetvelinde “mâni‘ateynin” olarak düzeltilmiştir.

312 Sehv ve savâb cetvelinde “ lâzım-i e‘amm” olarak düzeltilmiştir.
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Envâ‘-ı mezkûreden nev‘-i sânî bir kıyâsdır ki  hadd-i evsat mukaddime-

teynin her birinden cüz’-i nâkıs olur ve bu nev‘ için on altı sınıf olup zîrâ 

kendide munfasıla ya mâni‘atü’l-hulüvv veyâhûd mâni‘atü’l-cem‘ olarak 

bunlardan her biri dahi ya mûcibe veya sâlibe olur. Ve ale’t-tekâdîri’l-erba‘a 

muttasıla dahi ya sugrâ veyâhûd kübrâ olarak sekize bâliğ olur. Ve mutta-

sıladan  cüz’-i müşârik muttasılanın yâ mukaddem veyâhûd tâlîsi olarak se-

kize darb ile on altıya resîde olur. Ve işbu on altı sınıfdan herbirinde eşkâl-i 

erba‘a bi-durûbihâ mün‘akide olur. 

، و  אرك  ا ف ا ا כ  ا א   כ   إ وا
 . אرك  ا ف ا ا ، و ا אرכ     ا  ا
، و      אرك  ا ف ا ا כ  ا ى   وا

אرك  ا  ف ا ا ، و ا ا

[Hepsi de iki netîce verir. Biri, muttasıl önermenin ortak olmayan tarafı ile 

munfasıl önermeden oluşan muttasıl önermedir. Bu munfasıl önerme, iki ortağın 

arasında olan teʼlîfin netîcesi ile munfasıl önermenin ortak olmayan tarafından 

oluşur. Diğer netîce; munfasıl önermenin ortak olmayan tarafı ile teʼlîfin netîce-

siyle muttasıl önermenin ortak olmayan tarafından oluşmuş muttasıl önermedir.] 

Ve bu sınıfların cümlesi iki netîceyi müntic olarak bunlardan birisi 

muttasıla olup ehad-i mukaddimeteyn-i kıyâs olan muttasılanın taraf-ı 

gayr-ı müşârikiyle bir munfasıladan mürekkebe olur. Ve bu munfasıla 

müteşârikeyn beyninde olan netîce-i te’lîf ile munfasılanın taraf-ı gayr-ı 

müşârikinden mü’ellefe olur. Ve netîce-i uhrâ munfasıla olup munfasıla-i 

kıyâsın taraf-ı gayr-ı müşârikiyle bir muttasıladan mürekkebe olur. Ve bu 

muttasıla dahi netîce-i te’lîf ile muttasıla-i kıyâsın taraf-ı gayr-ı müşârikin-

den te’ellüf eder. אِدٍث َ  ُّ َن ُכ َُכ א أَْن  َّ א ِإ ً ًא َوَداِئ אِد َ ا َכאَن  ً ِّ َ َ ُ  ُ َ א َ ْ א َכאَن ا َ َّ כ ُכ  (כ
א) ً ِ ِ َوا ِ ا َ ْ َ ا ْ َ َن  َُכ ًא أَْو  ِכ ْ ُ  [Şu sözün gibi; her ne zamân âlem değişken 

ise hâdistir. Dâʼimî olarak ya bütün hâdisler mümkündür ya da zorunlu-

nun dışındakiler, zorunlu olur.] Bu misâlde munfasıla mâni‘atü’l-hulüvv ve 

mukaddimeteynden ikisi de mûcibe ve sugrâ muttasıla ve  cüz’-i müşârik 

tâlî-i muttasıladır. ًא أَْو ِכ ْ ُ  ُ َ א َ ْ َن ا َ َُכ א أَْن  َّ א ِإ ً اِئ َ َ ا  ً ِّ َ َ ُ  ُ َ א َ ْ א َכאَن ا َ َّ א ُכ  ) 
א) ً ِ ِ َوا ِ ا َ ْ ُ ا ْ َ  [Şu sözümüzü netîce verir; her ne zamân âlem değişken ise 

dâʼimî olarak ya âlem mümkün olur ya da zorunlunun dışındakiler, zo-

runlu olur.] İşbu netîce-i ûlâ muttasıla olup mukaddimesi olan “el-âlemü 

mütegayyiren” muttasıla-i kıyâsdan taraf-ı gayr-ı müşârik ve tâlîsi netîce-i 

te’lîf ile munfasıla-i kıyâsın taraf-ı gayr-ı müşârikinden mü’ellefedir. Zîrâ 
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tarafeyn-i müteşârikeyn te’lîf olunarak ( כ אدث  אدث وכ  א   Âlem] (ا

hâdistir ve hâdis olan bütün şeyler mümkinâttandır.] denilse netîcesi

( כ א  ن olup tâlîden cüz’-i evvel olan [.Âlem mümkündür] (ا כ א أن   (إ
א) כ א   kavli bundan ibâretdir. Ve munfasıla-i [.Ya âlem mümkündür] ا

kıyâsdan taraf-ı gayr-ı müşârik (א ا وا ن  ا כ  Ya da zorunlunun] (أو 

dışındakiler zorunludur.] olmasıyla bu dahi tâlî-i netîcenin cüzʼ-i sânîsidir. 

ًא) ِכ ْ ُ َכאَن  ا  ً ِّ َ َ ُ  ُ َ א َ ْ ا َכאَن  א  َ َّ ُכ א  َّ َوِإ א  ً ِ َوا  ِ ِ ا َ ْ ا  ُ ْ َ َن  َُכ أَْن  א  َّ -Ve şu sözü] (َوِإ

müzü netîce verir; ya zorunlunun dışındaki şeyler zorunlu olur ya da âlem 

her değişken olduğunda mümkün olur.] Ve bu dahi kıyâs-ı mezkûr için 

netîce-i uhrâ olup munfasıla olarak munfasıla-i kıyâsın taraf-ı gayr-ı müşâ-

riki mukaddem ve muttasılanın taraf-ı gayr-ı müşâriki ile netîce-i te’lîfden 

mü’ellefe olan muttasıla tâlîdir. 
ائ  כ  ا وا  ا אس ا כ ا و כ אر ا ا א כ  و
כ  אس ا כ ا א כ אر ا ا א אء  أن ا   ا و אئ  وا

אء  أن ا  ا   ا وا 

[255] [Bu türün birinci netîceye i‘tibârla hükmü, şartlar ve netîceler bakı-

mından, yüklemli ve muttasıl önermeden oluşmuş kıyâsın hükmü gibidir. Şöyle 

ki; kıyâstaki munfasıl önerme yüklemli önerme konumundadır. İkinci netîceye 

i‘tibârla hükmü yüklemli ve munfasıl önermeden oluşan kıyâsın hükmü gibidir. 

Şöyle ki; burada muttasıl önerme yüklemli önerme konumundadır.]

 Ve bu nev‘in netîce-i ûlâsı i‘tibâriyle şerâ’it ve netâ’icde hükmü hamliy-

ye ile muttasıladan mürekkeb olan kıyâsın hükmü gibidir. Zîrâ bunda olan 

munfasıla hamliyye menzilesindedir. Ve netîce-i sâniye i‘tibâriyle hamliyye 

ile munfasıladan mürekkeb olan kıyâsın hükmü gibidir. Zîrâ bunda olan 

muttasıla hamliyye menzilesindedir. El-hâsıl  Şerh-i Metâli‘de beyân olun-

duğu vechle ne zamân ki bu nev‘-i kıyâs tarafeyn-i gayr-ı müteşârikeyn ile 

tarafeyn-i müteşârikeyn üzere müştemil olup bunlardan biri muttasıladan 

ve âharı munfasıladan olduysa ba‘zen muttasıladan taraf-ı müşârikin ah-

zıyla munfasılaya zamm olunarak bunlardan bir netîce istintâc olunur. Bu 

kıyâs ise hamliyye313 ile munfasıladan mürekkebdir. Ve bu netîceyi istih-

sâlden sonra işbu netîce-i te’lîf ahz ve muttasıladan taraf-ı gayr-ı müşârike 

zamm olunur. Ve bu kıyâs hamliyye314 ile muttasıladan mürekkeb olan 

313 Sehv ve savâb cetvelinde “hamliyye” olarak düzeltilmiştir.

314 Sehv ve savâb cetvelinde “hamliyye” olarak düzeltilmiştir.
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kıyâs hükmündedir. Zîrâ bu takdîrde munfasıla hamliyye315 menzilesinde-

dir. Ve ba‘zen316 munfasıladan taraf-ı müşârikin ahzıyla muttasılaya zamm 

olunarak bunlardan netîce hâsıl olur. Bu ise hamliyye317 ile muttasıladan 

mü’ellef bir kıyâsdır. Ba‘dehû beynlerinde olan netîce-i te’lîfin ahzıyla 

munfasıladan taraf-ı gayr-ı müşârike zamm olunur. Bu ise hamliyye318 ile 

munfasıladan mürekkeb olan kıyâs hükmündedir. Zîrâ bu makâmda mut-

tasıla hamliyye319 makâmında kâ’ime olur.

Kâle Rahimehullâh 

א  א ءا  ن כאن  ى  א  ا א א و א  إ א ءا  و  ن ا כ א  א  ع ا ا
כאن  ن ا  כ אس ا  ا وا و כ ا כ   ا כאن 
אرك  ا و  ا  ف ا ا א     ا ا 

אرכ   ا ا
[Üçüncü tür: Hadd-i evsatın mukaddimelerin birinden tam parça, diğer mu-

kaddimeden eksik parça olduğu kıyâstır. Eğer  hadd-i evsat muttasıl önermeden 

tam parça olursa hükmü, yüklemli ve munfasıl önermeden oluşan kıyâsın hük-

müyle aynıdır. Bu kıyâsta muttasıl önerme, yüklemli önerme konumunda olur. 

Bu kıyâstaki netîce, munfasıl önermeden ortak olmayan taraf ile ortak olan iki 

şartlı arasındaki teʼlîfin netîcesinden oluşan munfasıl önermedir.] 

Nev‘-i sâlis bir kıyâs-ı iktirânîdir ki kendide  hadd-i evsat ehad-i mu-

kaddimeteynden cüz’-i tâmm ve mukaddime-i uhrâdan cüz’-i nâkıs 

olur. İmdi eğer  hadd-i evsat şartıyyeden cüz’-i tâmm olursa bunun hük-

mü hamliyye ile munfasıladan mü’ellef olan kıyâsın hükmü gibi olup ve 

muttasıla mekân-ı hamliyyede olur. Ve bu kıyâsda netîce munfasıla ola-

rak kıyâsda olan munfasılanın taraf-ı gayr-ı müşârikiyle şartıyyeteyn-i 

müteşâriketeyn beyninde olan netîce-i te’lîfden mü’ellefe olur. Meselâ

א ج ط) ز وا א כאن ج د  א כ א ا א כאن ا ب  ودائ א כ א כאن ا ب  ودائ  Her] (כ

ne zaman ki A B’dir o halde C D’dir ve Dâimâ: Ya her ne zaman ki C D’dir 

o zaman V Z’dir ya da C T’dir.] denilse netîcesi (א ج ط ز وإ א כאن ا ب  א כ  (إ
[Ya her ne zaman ki A B ise o halde V Z'dir ve ya C T'dir.] olur. 

315 Sehv ve savâb cetvelinde “hamliyye” olarak düzeltilmiştir.

316 Sehv ve savâb cetvelinde “ve ba‘zen” olarak düzeltilmiştir.

317 Sehv ve savâb cetvelinde “hamliyye” olarak düzeltilmiştir.

318 Sehv ve savâb cetvelinde “hamliyye” olarak düzeltilmiştir.

319 Sehv ve savâb cetvelinde “hamliyye” olarak düzeltilmiştir.
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אس ا  ا وا  כ ا כ  א  ا כאن  א أ  وإن כאن 
אرك  ا و  ف ا ا א     ا כאن ا  وا 

אرכ   ا  ا
[Eğer munfasıl önermeden tam parça olursa hükmü, yüklemli ve muttasıl 

önermeden oluşan kıyâsın hükmü gibidir. Burada munfasıl önerme, yüklemli 

önerme konumundadır. Bu kıyâstaki netîce, muttasıl önermeden ortak olmayan 

taraf ile iki ortak arasındaki teʼlîfin netîcesinden oluşan muttasıl önermedir.] 

Ve eğer evsat munfasıladan cüz’-i tâmm olursa bu kıyâsın hükmü ham-

liyye ile muttasıladan mü’ellef olan kıyâsın [256] hükmü gibidir. Ve bun-

da munfasıla mekân-ı hamliyyededir. Bu cihetle netîcesi muttasıla olarak 

muttasıla-i kıyâsın taraf-ı gayr-ı müşârikiyle müteşârikeyn beyninde olan 

netîce-i te’lîfden mü’ellefe olur. Meselâ א א ا א  ودائ א  وا א א כאن ا ب   (כ
( א   Her ne zaman ki A B’dir o zaman ya H C’dir ya da H Z’dir. Ve]  وا

Dâimâ: Ya H Z’dir ya da C T’dir.] denilse evvel mâni‘atü’l-cem‘ ve sânî mâ-

ni‘atü’l-hulüvv olup netîcesi ( א כאن   כ א כאن ا ب   Her ne zaman] (כ

ki A B ise o halde her ne zaman ki C D ise C T’dir.] olur. Ve bu kısmın 

tefâsîli ve beyân-ı intâcı kıyâseyn-i mezkûreyne rücû‘ ile tatbîk ve te’em-

mül olunduğu takdîrde ma‘lûm olur.

 Hafî olmasın ki iktirâniyyât-ı şartıyyeden muttasıla ile munfasıladan 

mü’ellef olan işbu kısımdan matbû‘ olan kıyâs kendide mukaddimeteyn 

beyninde şirket cüz’-i tâmm veyâhûd nâkısda olarak muttasıla sugrâ ve 

munfasıla  mûcibe-i kübrâ olandır. Ve bunlardan müşâreket cüz’-i tâmmda 

olmasına misâl ن כ א أن  ن إ כ א أو   د ودائ אر  א א  א כא ا   (כ
( رض  ا أو  دا  אر   Her ne zaman ki Güneş doğmuşsa gündüz] ا

mevcûddur. Ve dâ’imâ veya ba‘zen olur: Ya gündüz mevcûddur ya da yer-

yüzü karanlıktır.] olup ن כ א أن  א وإ ن ا  כ א أن  ن إ כ א أو   ائ ) 
( رض   O halde dâ’imâ veya ba‘zen olur: Ya Güneş doğmuştur ya da] ا

yeryüzü karanlıktır.] kavlini intâc eder. Ve müşâreket cüz’-i nâkısda oldu-

ğuna misâl (د א أ أو أ ان  إ ان وכ  א   א ا إ א כאن   Her ne] (כ

zaman ki bu insandır o halde canlıdır ve her canlı ya beyazdır ya da kara-

dır.] olup (د א أ أو أ א  إ א ا إ א כאن   Her ne zaman ki bu insandır] (כ

o halde ya beyazdır ya da karadır.] kavlini intâc eder.

Ve yine hafî olmasın ki zikr olunduğu vechle iktirâniyyât-ı şartıyyeden 

 kaziyye-i şartıyye istintâc olunduğu misillü istintâc-ı hamliyye dahi müm-
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kün olarak vücûh ve Şerâ’itı mufassalâtda mübeyyendir. Kezâlik bu vechle 

kıyâs-ı şartıyyeden istintac-ı hamliyye mümkün olduğu gibi kıyâs-ı ham-

liyyeden istintâc-ı şartıyye dahi mümkün idüğü beyân edilmişdir. 

[FASL-I SÂBİ‘: MUTLAKAN AKÎSEYİ BASÎT VE 

MÜREKKEBE TAKSÎM]

Kâle Rahimehullâh 

כ ا ا  א כ א  א א إن       אس   ا
אئ  ا وا  ا

[Fasıl: Mutlak olarak kıyâs, iktirânlı ve istisnâlı kıyâs babında geçen örneklerin 

büyük çoğunluğunda olduğu gibi eğer iki mukaddimeden oluşursa basît kıyâs 

olarak isimlendirilir.] 

 Âhir-i fusûl-ı seb‘a olan işbu fasl-ı sâbi‘de mutlakan akîseyi basît ve 

mürekkebe taksîm ile teferru‘âtı beyân olunur. Şöyle ki; mutlakan kıyâs 

ya‘nî gerek iktirânî ve gerek istisnâʼî eğer yalnız iki mukaddimeden mü’el-

lef olursa kıyâs-ı basît tesmiye olunur. Nitekim iktirânî ve istisnâ’îde mürûr 

eden emsileden ekserisi bu kabîldendir. Meselâ iktirânî-i hamliyyede 

ث) وכ    Bütün cisimler müʼelleftir ve bütün] (כ   

müʼellefler de hâdistir.] kavli fakat mukaddimeteynden mü’ellef olup

ث) כ   ) [Bütün cisimler hâdistir.] kavlini intâc ederek kıyâs-ı basît-

dir. Kezâlik şartıyyeteyn-i muttasılateynden mü’ellef olan iktirânî-i şartıy-

yede ( ئ رض  א دا  אر  א כאن ا د وכ אر  א א  א כא ا   (כ
[Her ne zaman ki Güneş doğmuşsa gündüz mevcûddur ve her ne zaman ki 

gündüz mevcûdsa yeryüzü aydınlıktır.] kavli yine yalnız mukaddimeteyn-

den mürekkeb olarak ( ئ رض  א א  א כא ا   Her ne zaman] (כ

ki Güneş doğmuşsa yeryüzü aydınlıktır.] kavlini intâc ile kıyâs-ı basîtdir. 

Ve kezâlik munfasılateynden mü’ellef olan iktirânî-i şartıyyede  د  (כ 
د) ا زوج  أو  وج  ا زوج  א  إ زوج  وכ  د  א  وإ زوج  א   Bütün sayılar ya çifttir] إ

veyâhûd tektir ve bütün çift sayılar ya çiftin çifitdir veyâhûd tekin çiftidir.] 

kavli yine fakat mukaddimeteynden mü’ellef olup د أو زوج א  د  إ  (כ 
د) وج أو زوج ا  Bütün sayılar ya tektir ya da çiftin çiftidir veyâhûd tekin] ا

çiftidir.] kavlini intâc ederek kıyâs-ı basîtdir. [257] Ve kıyâs-ı istisnâ’îden 

kendide şartıyye-i muvzû‘a muttasıla olarak כ ان  א   א إ ا  כאن   (إن 
אن)  denilse yalnız [.Bu, insân ise o zamân canlıdır. Fakat bu, insandır] إ

mukaddimeteynden mürekkeb olup mukaddime-i ûlâ şartıyye ve sâniyye 
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istisnâ-i ayn-i mukaddem ma‘nâsına vâzı‘a olarak bu sûretde ayn-i tâlî olan 

ان)  ) [O halde bu, canlıdır.] kavlini intâc eder. Bu dahi basîtdir. 
أو   ا،  א ا  ا כ   א  إ و  א،  כ א  א א  أכ  وإن   

אئ  ا وا ا، أو  ا א אئ  ا
[Eğer ikiden daha fazla mukaddimeden oluşursa mürekkeb kıyâs ismini alır. 

Bu da ya iki ve daha fazla iktirânlı mukaddimeden oluşur ya iki ve daha fazla 

istisnâlı mukaddimeden oluşur ya da iktirânlı ve istisnâlı mukaddimeden oluşur.] 

Ve eğer kıyâs mukaddimeteynden ekser mukaddimâttan müte’ellef 

olursa kıyâs-ı mürekkeb tesmiye kılınır. Kıyâs-ı mürekkebde ya iki ve 

daha ziyâde kıyâs-ı iktirânîlerden veyâhûd iki daha ziyâde istisnâ’îlerden 

veyâhûd iktirânî ile istisnâ’îlerden mürekkeb olur. Musannif iki ve daha 

ziyâde istisnâ’îden terekküb eden kavli kıyâsda idhâlini makâm-ı ta‘lîl ve 

îzâhda Hâşiye’de demişdir ki zîrâ ta‘rîf-i kıyâs her kıyâs-ı basît üzere sâdık 

olduğu gibi kıyâseyn ve akîseden mecmu‘ üzere de sâdık olur. Nitekim 

Zeyd ve Amr’dan her birerleri üzerine insân320 denilmek sâdık olduğu gi-

bi her ikisine mecmû‘u i‘tibâriyle de sâdık olur. Çünkü vahdet ve kesret 

avârız-ı mâhiyâttan olup lâzımeteyn değildir. Bu takdîrde deriz ki; mâ-

demki istisnâʼînin mecmû‘u ferd-i muhakkak ve ta‘rîf-i kıyâs iktirânînin 

ve istisnâ’î ile iktirânînin mecmû‘u üzere sâdık olduğu misillû mecmû‘-ı 

istisnâ’îyeyn üzere de sadıktır. Bu sûrette mecmû‘-ı istisnâ’îyeynin aksâm-ı 

kıyâs-ı mürekkebden olması labüddür. Ve illâ ta‘rîf-i kıyâs dühûl-ı ağyâr ile 

men‘an bâtıl olması lâzım gelir. Bu cihetle kavm istisnâ’îyeynden mürek-

kebi mürekkebât beyninde beyân etmeyip ihmâl etmiş olduklarından nâşî 

aksâm-ı kıyâs-ı mürekkebden olamaz denilmesi varid olamaz. Hâsılı ta‘rîf-i 

kavmde dühûlü efrâddan add olunmasında kâfî olarak adem-i321 sarâhatle-

ri mâni‘ değil ve illâ ta‘rîflerini muhildir. 

אس    إ  אئ ان أو إ כ  ل ا א  و כ   إ
ب  ل ا ا إ  כ ، و ى   آ  أ

[Mürekkeb kıyâs, bütün takdîrlere göre ya netîcelerine birleştirilendir (mev-

sûlü’n-netâyic). Bu da eğer her bir basît kıyâsta netîceye ulaşılıp, başka bir basît 

kıyâs oluşsun diye bu netîce, başka mukaddimeyle yan yana getirilebiliyorsa olur. 

Matlûbun aslı elde edilinceye kadar bu şekilde devam edilir.] 

320 Sehv ve savâb cetvelinde “insân” olarak düzeltilmiştir.

321 Sehv ve savâb cetvelinde “adem” olarak düzeltilmiştir.
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İmdi kıyâs-ı mürekkeb ister iktirâniyeynden ve ister istisnâ’îyeynden 

veyâhûd iktirânî ile istisnâ’îden terekküb eylesin işbu tekâdîr-i selâse üzere 

iki kısım olarak ya mevsûlü’n-netâyicdir ki her bir kıyâs-ı basîte netîcesi 

îsâl olunup ba‘dehû bu netîcenin diğer kıyâs-ı basît hâsıl olmak üzere mu-

kaddime-i uhrâya ve bu vechle husûl-ı matlûba değin diğer mukaddimeye 

hâkezâ zamm olunmasıyla olur. اٌن َ َ َ אٍن  َ ْ ُّ ِإ אٌن َوُכ َ ْ ُ ِإ َّ َ ِ  ٌ ْ ِ  ُ َ َّ ا ا َ َ א   (כ
ب) ٌ و ا ْ ِ ا  َ َ  ٌ ْ ِ اٍن  َ َ َ  ُّ اٌن َوُכ َ َ َ ا  َ َ  َّ ُ اٌن  َ َ َ ا   [Şu sözümüz gi-

bi; bu silûet cisimdir. Çünkü o insândır. Bütün insânlar canlıdır. O halde 

bu silûet insândır. Sonra bu canlıdır. Bütün canlılar cisimdir. O halde bu, 

cisimdir. Matlûb budur.] İşte bu misâl iki kıyâs-ı iktirânî-i hamliyyeden 

mürekkeb olup mevsûlü’n-netâyicdir. Çünkü matlûb işâret olunan şebh 

cism olduğunu isbât etmek üzere ( ا ا  ا  ) [Bu silûʼet cisimdir.] 

kavlini istintâcdır. Kıyâs-ı evvel ise bu matlûbu [258] müntic olmayıp bel-

ki (ان ا  ) [Bu canlıdır.] netîcesini intâc etmesiyle matlûba vusûl için bu 

netîce sugrâ edilip ve ( ان   kübrâsına [.Bütün canlılar cisimdir] (כ 

zamm olunmuşdur ki bundan diğer bir kıyâs-ı basît hâsıl olarak matlûb 

olan ( ا  ) [Bu, cisimdir.] kaziyyesini intâc eylemişdir. Ve eğer biz وכ) 
( ان   [Bütün canlılar cisimdir.] mahalline (אس ان   Bütün] (وכ 

canlılar duyu algısına sahiptir.] demiş olsak netîce (אس ا  ) [Bu, duyu 

algısına sahiptir.] olarak matlûb hâsıl olamayacağından tekrâr bu netîceyi 

( אس   kübrâsına [.Duyu algısına sahip olan her şey’ cisimdir] (وכ 

zamm ile netîce-i hâsıla ayn-i322 matlûb olarak üç kıyâsdan mürekkeb olur. 

( אئ  אئ إن    ا ل ا א  (وإ

[Ya da netîceleri ayrıştırılandır (mefsûlü’n-netâyic). Bu da netîcesi, ba‘zı 

basît kıyâslardan ayrıştırılıyorsa olur.] Veyâhûd kıyâs-ı mürekkeb mefsû-

lü’n-netâyicdir ki bu da ba‘z-ı kıyâs-ı basîtlerden netîcesi fasl olunmasıyla 

olur. ( ٌ ْ ِ  ُ َ َّ ا ا َ َ َ  ٌ ْ ِ اٍن  َ َ َ  ُّ اٌن َوُכ َ َ َ אٍن  َ ْ ُّ ِإ אٌن َوُכ َ ْ َ ِإ َّ ا ا َ َ َنَّ  ِ א   (כ
[Şu sözümüz gibi; çünkü bu silûet, insândır. Bütün insânlar canlıdır. Bü-

tün canlılar cisimdir. O halde bu silûet cisimdir.] işte bu sûretde kıyâs-ı ba-

sit-i evvelin netîcesi olan (ان ا ا  ) [Bu silûet canlıdır.] kıyâsa vasl ve 

tasrîh olunmayarak kıyâs-ı sânî-i basîte intikâl edilmişdir. אس ا  (وכא
א) א أ ، כ א  İşaret ettiğimiz gibi mukassem kıyâs ve benzeri kıyâslar da] وأ

böyledir.] Ve zikri mürûr eden kıyâs-ı mukassem ile mürekkebâttan sâ’ir 

emsâli dahi böyle olup mefsûlü’n-netâyicdir. Nitekim tenbîh-i sâbıkda bu-

322 Sehv ve savâb cetvelinde “ayn” olarak düzeltilmiştir.
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na işâretle kıyâs-ı mukassemle emsâli fi’l-hakîka akîse-i mefsûletü’n-netâ-

yicden olduğunu beyân etmişdir. Musannif Hâşiye’de demişdir ki işbu zikr 

olunan (آه אن  إ ا    ا  ) [Bu silûet cisimdir çünkü insândır...] 

misâlini iktirâniyeynden mü’ellef olan kıyâs-ı mevsûl ve mefsûle misâl olup 

ve ammâ istisnâ’îyeynden mü’ellefe misâl mevsûlda כאن א  כ ا    ) 
ان) אن   כ إ א  ا א כאن  א -Bu cisimdir çünkü insân ise aynı zamân] إ

da canlıdır. Fakat o insândır, o halde canlıdır.] denilip netîce olan “fehüve 

hayevânün” vasl ve tasrîh olundukdan sonra kıyâs-ı sânîye intikâl ederek 

( ان   כ  א  א כאن  ا א כאن   Eğer canlı ise cisimdir, fakat o] (כ

canlıdır o halde cisimdir.] kavlimiz gibidir. İmdi işbu kıyâs-ı mürekkeb iki 

kıyâs-ı istisnâ’îden mürekkeb olarak mevsûlü’n- netâyicdir. Ve kıyâs-ı ev-

velin netîcesi olan (ان  ) [O canlıdır.] hazf olunduğu takdîrde mefsûle 

misâl olmuş olur. Ve iktirânî ile istisnâ’îden mü’ellef olanlar ile kıyâs-ı hulf 

için zikr olunacak misâl bunlardan zâhir olur. Ve ikisinde de iktirânî-i şar-

tıyyenin netîcesinden faslından için hakk olan ikisi de kıyâs-ı mefsûldur. 

Ve bunların cümlesi zâhir olmasıyla metinde terk eylemişdir. İmdi iktirânî 

ile istisnâ’îden mürekkebde כ ان  رادة   א כא  ا   اذا כאن  ) 
( ان  وכ  رادة  א ك   [Bu nefes alandır, çünkü bir şey’ iradesiyle 

hareket ediyorsa o şey’ canlıdır. Bu, iradesiyle hareket eder ve bütün can-

lılar nefes alandır.] kavlimiz matlûbu müntic olarak mefsûlü’n-netâyicdir. 

Mevsûlu dahi gayr-ı hafîdir. 

[KIYÂS-I HULF]

Kâle Rahimehullâh 

א א  א אئ ا ا    ا وا وا  ا
[İktiranlı kıyâs ve gayr-ı müstakîm istisnâlı kıyâstan oluşan mürekkeb kıyâs, 

mantıkçılar nezdinde hulf kıyâs olarak isimlendirilir.] 

Ve kıyâs-ı iktirânî ile kıyâs-ı istisnâî-i gayr-ı müstakîmden mü’ellef olan 

kıyâs-ı mürekkebe inde’l-kavm kıyâs-ı hulf tesmiye olunur. Ve bu kıyâsa 

hulf ya‘nî bâtıl tesmiyesi fî-nefsihî [259] bâtıl ma‘nâsına olmayıp belki 

matlûb hakk olmadığı takdîrde bâtılı intâc eder demekdir ki hâsılı ibtâl-ı 

nakîzıyla matlûbu isbâtdır.323 א ا أو   324 א ا כ  ا ق  כ   (כ  

323 (3) Pes bu makâmda hulf “hâ”nın fethiyle bâtıl ma‘nâsına olan “half ”den me’hûz olup “hâ”nın zam-

mıyla va‘de vefa etmemek ma‘nâsına olan “hulf ”den menkûl değildir. 

324 Sehv ve savâb cetvelinde “es-sânî” olarak düzeltilmiştir.
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א إ א   ا  כ   ا   ق   وإ   ، ق  ون   
م כ  ق ا כ א  ى، وכ א ا ا א  אج  م ا כ  ئ    
( א ا  أي  א،  א  ى وכ ق ا ا  [Şu sözleri gibidir; netîceleri 

doğru olmadan ikinci ve üçüncü şeklin doğru olması mümkün değildir. 

Eğer netîcelerinin doğru olmasına ihtiyâc duymadan bu iki şeklin doğ-

ru olması mümkün olursa; mukaddimeden her birinin doğru olmasıyla 

berâber, diğer mukaddimeye münâfî olan şeyi sonuç vermesi ma‘lûm olan 

şeklin heyeti üzere netîcenin çelişiği, iki mukaddimeden biriyle muntazam 

olarak doğru olur. Her ne zamân çelişik doğru olursa, aynı şekilde diğer 

mukaddimenin de aynı anda doğru ve yanlış olması lâzım gelir. Bu ise hulf 

ya‘nî bâtıldır.] Meselâ kavmin şu kelâmı gibi ki şekl-i sânî veyâhûd sâlisin 

netîceleri sâdık olmayarak sıdkları mümkün olamaz eğer ( ق ون  ( ا 

[Netîcesi doğru olmaksızın.] sıdkı mümkün olsa mukaddimeteynden 

her birerlerinin sıdkıyla berâber nakîz-ı netîce dahi mukaddime-i uhrâya 

münâfî olan şey’i intâcı ma‘lûm olan şekl-i hey’eti üzere ehad-i mukaddi-

meteyn ile muntazam olarak sâdık olur. Ve her ne zamânki nakîz bu vechle 

sâdık olsa mukaddime-i uhrânın hem sıdk ve hem kizbi lâzım gelir. Bu ise 

hulf ya‘nî bâtıldır. İmdi kavmin bu kelâmı kıyâs-ı hulf olup müdde‘â  
( ق  ون  א  א أو ا כ ا ق ا כ  ) [Netîceleri doğru olmadan 

ikinci ve üçüncü şeklin doğru olması mümkün değildir.] olup delîl bir 

kıyâs-ı iktirânî ile bir kıyâs-ı istisnâ’îden ve kıyâs-ı iktirânî iki muttası-

ladan ve kıyâs-ı isitisnâ’î bir muttasıla ile bir hamliyyeden mürekkebdir. 

İmdi kıyâs-ı iktirânînin cüz’-i evveli olan muttasıla-i ûlâ ve “illâ” lafzından 

münfehim olduğu vechle  ق ون  א  א أو ا כ ا ق ا כ   ( أ
ا) ق  ا  כ  [Netîcenin doğruluğu söz konusu olmadan ikinci 

ve üçüncü şeklin doğruluğu mümkün olsaydı, bununla beraber kuşku-

suz neticenin çelişiği de doğru olurdu.] şartıyyesi olup muttasıla-i sâniye 

א) א  وכ ى  ا ا  ق  م  כ  כ ا  ق  א   Her ne zamân] (وכ

çelişik doğru olursa, aynı şekilde diğer mukaddimenin de aynı anda doğru 

ve yanlış olması lâzım gelir.] şartıyyesidir. Ve işbu muttasılateynin netîcesi

ى ا ا  ق  م  ق   ون  א  ا أو  א  ا כ  ا ق  כ  أ  ) 
א) א   Netîceleri doğru olmadan ikinci ve üçüncü şeklin doğru olması] وכ

hâlinde aynı şekilde diğer mukaddimenin de aynı anda doğru ve yanlış 

olması lâzım gelir.] olup kıyâs-ı istisnâ’înin cüz’-i evveli olan muttasıla işbu 

netîce-i iktirânî ve cüz’-i sânîsi ( ا  ) [Bu ise bâtıldır.] mefhûmunda 

olan (م כ ا כ א  א  ى وכ ق ا ا כ  כ   ) [Fakat diğer mu-
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kaddimenin de aynı anda doğru ve yanlış olması mümkün değildir, o halde 

mukaddem de bunun gibidir.] müfâdı olarak istisnâ-i nakîz-ı tâlî nakîz-ı 

mukaddemi münticdir. Nakîz-ı mukaddem ise א أو כ ا ق ا כ   ) 
( ق  ون  א   Netîceleri doğru olmadan ikinci ve üçüncü şeklin] ا

doğru olması mümkün değildir.] olup ayn-i matlûbdur. Ve hülâsası eğer 

matlûb tahakkuk etmezse nakîzı tahakkuk eder. Ve eğer nakîz-ı matlûb 

tahakkuk eylese emr-i muhâl tahakkkuk eder. Lâkin muhâl mütehakkık 

olmayıp bu sûretde nakîz-ı matlûb dahi mütehakkık değildir. Ve imtinâ‘-ı 

nakîzayn müstahîl olmasıyla matlûb mütehakkıkdır demekden ibâret olur. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle bu misâl allâme-i Râzî’nin (Kut-

büddin Râzî)  Şerh-i Metâli‘de tahkîk eylediği şey’e mutâbıkdır. Şöyle ki; 

kıyâs-ı hulfun tahlîlinde ihtilâf-ı azîm olup re’y-i Şeyh şunun üzerinde 

müstakar olmuşdur ki kıyâs-ı hulf iki kıyâsdan mürekkeb olup [260] bun-

dan birisi iktirânî ve diğeri istisnâʼîdir. Ve işbu kıyâs-ı iktirânî iki mutta-

sıladan mürekkeb olarak muttasıla-i ûlâ ( ق  ب  ا ق    ) 

[Eğer matlûb doğru değilse onun çelişiği doğrudur.] ve muttasıla-i sâniye 

אل) م ا ق   א   Ne zaman ki matlubun çelişiği doğru olursa] (وכ

o vakit muhal/imkansız bir durum lâzım gelir.] ile kâʼile ya‘nî bu meʼâlleri 

müfîdedir. Ve cüz’-i sânî olan istisnâʼî dahi bir muttasıla ile bir hamliyye-

den mürekkeb olup işbu muttasıla kıyâs-ı iktirânî-i mezkûrun netîcesidir. 

Ve hamliyye butlân-ı lâzım ile kâʼile ya‘nî butlân-ı tâlî ile butlân-ı mukad-

demi müfîdedir.  Mukaddem ise nakîz-ı matlûb olup bunun tahakkuk-ı 

butlânıyla matlûbun sıdkı tahakkuk eder. İşte bu tahkîk ile Şemsiyye’de zikr 

olunan şey’ ki bu da kıyâs-ı hulfî kıyâseynden mürekkeb olarak biri mut-

tasıla ile hamliyyeden müʼellef olan iktirânî ve diğeri istisnâʼî olmasından 

ibârettir. Bu kelâm nazar-ı i‘tibârdan sâkıttır. Belki cüz’-i kıyâs olmak üzere 

zikr ettiği kıyâs (אل م ا ب  ق ا א  -Ne zaman ki matlub doğ] (כ

ru olursa o vakit muhal/imkansız bir durum lâzım gelir.] müfâdında olan 

muttasıla-i sâniyenin delîlidir. Ve Şemsiyye’de olan kelâm şundan ibârettir 

ki kıyâs-ı hulfî iki kıyâsdan mürekkeb olup birisi muttasıla ile hamliyye-

den mürekkep iktirânî ve âharı istisnâʼîdir. Ve biz matlûbu (כ ج ب ) 

[Her C B değildir.] farz eylesek imdi deriz ki eğer (ب ج  כ   ) [Her C 

B değildir.] sâdık olmasa nakîzı olan (כ ج ب) [Her C B'dir.] sâdık olarak

ا) ب  وכ  ب  ج  dediğimiz sûrette eğer [.Her C B'dir ve her B A'dır] (כ 

 sâdık [.Her C B'dir] (כ ج ا) sâdık olmasa [.Her C B değildir] ( כ ج ب)
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olur, netîcesini müntic olur. Lâkin tâlî bâtıl olup mukaddem dahi tâlînin 

misli ya‘nî bâtıl olarak da‘vâmız olan (כ ج ب ) [Her C B değildir.] sâbit 

olur, bu ise ayn-i matlûbdur.

[KIYÂS-I HAKKÎ]

Kâle Rahimehullâh 

ه  א، وإن   א  א אئ ا  أن   ا وا وإن   ا
א 

[Eğer kıyâs, iktirânlı ve müstakîm istisnâlı kıyâstan oluşursa; bir isim ile isim-

lendirilmemiş olsalar da hakîkî kıyâs olarak isimlendirilmesi gerekir.] 

Ve eğer kıyâs, kıyâs-ı iktirânî ile kıyâs-ı istisnâʼî-i müstakîmden teʼellüf 

ederse her ne kadar kavm bu nev‘i bir isim ile tesmiye etmemişler ise de 

lâyık ve münâsib olan kıyâs-ı hakkî ile tesmiye olunmasıdır. א כ א   (כ
אت   א  ا כ כ    ق   א  אد א  כ ا  כאن ا

( אج  م ا כ  ئ  س   כ  Şu sözümüz gibi; ikinci şekil doğru] ا

olursa onunla berâber iki mukaddimeden her birinin aksi, ba‘zı mukaddi-

melerin ba‘zı aksleri ile netîcesini sonuç vereceği bilinen bir şeklin heyʼeti 

üzere muntazam olduğu halde doğru olur.] Meselâ işbu kavlimiz bir ik-

tirânî ile bir istisnâʼîden mürekkeb olarak bu muttasıla iktirânîden cüz’-i 

evvel olup mefhûmu her ne zamân şekl-i sânî sâdık olsa onunla berâber 

mukaddimeteyninden her birinin aksi ba‘z-ı mukaddimâtın ba‘z-ı ukûs 

ile netîcesini intâcı ma‘lûm olan şekl-i heyʼeti üzere muntazam olduğu 

halde sâdık olur müfâdından ibârettir. ق م  כ  כ כ  ا ق  א   (وכ
(  Aks her doğru olduğunda aynı şekilde netîcenin de doğru olması] ا

lâzımdır.] Bu dahi cüz’-i sânî-i iktirânî olarak muttâsıla-i sâniyedir. Ya‘nî 

her ne zamân bu vechle aks sâdık olsa şekl-i mezkûrun sıdk-ı netîcesi lâzım 

gelir. ( א  ا כ  ا ق  כ  ) [Fakat ikinci şeklin doğru olması haktır.] 

Kıyâsından cüz’-i sânî olan istisnâʼîdir ki ayn-i mukaddemi istisnâ olup lâ-

kin sıdk-ı şekl-i sânî hakdır demek olur. (א ق ا  ) [O halde netîce, 

kesin olarak doğrudur.] İmdi ayn-i mukaddem olan sıdk-ı şekl-i sânî hakk 

[261] olduysa tâlî dahi misli olup netîce-i şekl-i sânî kat‘ıyyen sâdık olur. 

Ve mâ sebakdan ma‘lûm olmuşdu ki kıyâs-ı istisnâʼîde sûret-i netîce üzere 

müştemil olana müstakîm ve sûret-i nakîzı üzere müştemil olana gayr-ı 

müstakîm tesmiye olunur.
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BÂB-I HÂMİS: MEVÂDD-İ EDİLLE

Kâle Rahimehullâh

د اد ا א   אب ا ا
[Beşinci Konu: Delîllerin maddeleri hakkındadır.] 

Musannif bi-hasebi’s-sûret beyân-ı akîseden ferâgatla işbu bâb-ı hâmisi 

mevâdd-ı edillede vaz‘ eylemiştir. Çünkü ba‘zen hatâ mevâdd-ı edillede 

vâki‘ olup hatâdan muhâfaza ise vezâʼif-i fenden ve bâb-ı kazâyâ sûret-i 

eczâ’-i edilleden bâhis olup mevâddından bahs etmediği ma‘lûm ve müte-

yakkin olmasıyla bunun dahi asl-ı fenden addi lâzım gelir.

Kâle Rahimehullâh 

א  ا    אو ع إن  و ع أو ا ا أو أن  ا ا  ا
כא  א   כ  א ا  אن أ  ر

[Öncelikle bil ki: Gerçekleşmeden veya gerçekleşmemeden haber veren nis-

petin iki tarafı aslâ birinin diğerine üstünlüğü olmadan akılda eşit olursa bu iki 

tarafa ta‘alluk eden bilgiye, şekk/şüphe ismi verilir.]

 Ve maksûda kable’ş-şürû‘ ma‘lûm olsun ki nisbet-i haberiyyenin vukû‘ 

ve lâ-vukû‘dan tarafeyni eğer inde’l-akl müsâvî olup da ehadühümânın 

âhar üzerine aslâ rüchânı olmazsa bu sûrette vukû‘ ve lâ-vukû‘-ı nisbetten 

her birine ta‘alluk eden ‘ilme şekk tesmiye olunur.  ع א   (وإن  أ
אدا) א وا ل  ا   אن وا ذ  Eğer iz’an ve kabûlün bir türüyle] ا

biri diğerine üstün gelirse; bununla gelen bilgi tasdîk ve i‘tikâd ismini alır.] 

Ve eğer vukû‘ ve lâ-vukû‘dan birisi bir nev‘-i iz‘ân ve kabûl ile diğerine 

müreccah olur ya‘nî ehad-i tarafeynin inde’l-akl kabûlü cüzʼî ve küllî râcih 

görünürse taraf-ı râciha ta‘alluk eden ilme tasdîk ve i‘tikâd tesmiye olunur. 

א    א و כ  א ا  ف  ا אل  ا ا  א   אز כאن  إن  אد  ا כ 
א  ا   א  א ככ و כ ا כ ول 

[Eğer bu i‘tikad ve tasdîk; iki taraftan diğerinin ihtimalini tümüyle ortadan 

kaldırması anlamında kesin olursa, şüphe edenin şüphesiyle ortadan kalkmaması 

anlamında sabit olursa ve vâkı‘a mutâbık olursa ona yakîn denir.] 

İmdi işbu tasdîk ve i‘tikâd eğer ihtimâl-i taraf-ı âhar bi’l-külliy-

ye munkatı‘ ve zâʼil olacak sûrette câzim ve müşekkikin ilkâ-i şekk et-

mesiyle zâʼil ve mütehavvel olmayacak haysiyyette sâbit ve vâkî‘ ve nef-
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sü’l-emre mutâbık olursa yakîn tesmiye olunur.   א  (أو  
א) כ  [Eğer vâkı‘a mutâbık değilse cehl-i mürekkeb ismini alır.] Ve eğer 

i‘tikâd câzim ve sâbit olup da lâkin vâkı‘a mutâbık olmazsa cehl-i mürek-

keb tesmiye olunur. Zîrâ bir şey’ hilâf-ı vâki‘ olduğu hâlde i‘tikâd etmek 

mahzâ cehl ve buna ilave olarak vâkı‘a mutâbıkdır deyü i‘tikâd eylemek 

cehl-i âhar olmasıyla cehleynden mürekkeb olmuş olur.  א  (أو  
ا)  [Eğer sâbit değil ise taklîd olarak isimlendirilir.] Veyâhûd i‘tikâd 

câzim ise de kâbil-i teşkîk olarak sâbit olmaz ise taklîd tesmiye olunur. 

א) אزم    Ve eğer ehad-i [.Eğer cazim değil ise zann ismini alır] (أو  

tarafeyne i‘tikâd inde’l-akl ihtimâl-i taraf-i âhar bâkî olarak câzim olmazsa 

zann tesmiye olunur. وم א، و ا ن  و  (وا ا  ا
( ن  ا ا א  ي   -Zann edilenin çelişiğine ta‘alluk eden bilgi, ve] ا

him olarak isimlendirilir. Zann edilenin dışındaki câzim olanın çelişiğine 

ta‘alluk eden bilgi tahyîl/hayal olarak isimlendirilir.] Ve maznûnun nakî-

zına ya‘nî maznûn olan taraf vukû‘ ise lâ-vukû‘-ı nisbete [262] ve maznûn 

lâ-vukû‘ ise taraf-ı vukû‘a müte‘allik olan ilme vehm tesmiye olunur.325 Ve 

maznunun gayrısı olan meczûmun nakîzına tahyîl denilir.

Kâle Rahimehullâh

א  أو  أو  א إ אت  رات   כ وا وا    أن ا
א  כ  أو   

[Ortaya çıktı ki şekk, vehim ve tahyîl tasavvurdur, tasdîk değildir. Önerme; ya 

yakînî ya taklidî ya maznûn ya cehl-i mürekkeble bilinmeyendir.]

İmdi işbu beyândan zâhir ve mütebeyyin oldu ki zikr olunan aksâm-ı 

seb‘a nisbet-i tâmme-i haberiyyenin aksâm-ı idrâki olup fakat bunlardan 

şekk ve vehm ve tahyîl  tasavvurât olarak  tasdîkât değillerdir.326 Ve erba‘a-i 

bâkiyye  tasdîkât olup bu cihetten nâşî kaziyye dörde münkasim olarak yâ 

yakîniyye veyâhûd taklîdiyye veyâhûd maznûne veyâhûd cehl-i mürekkeb-

le mechûle olur.

[Yakîniyyâtın Bedîhiyye ve Nazâriyyeye Taksîmi]

Musannif Hâşiye’de demişdir ki “fe’l-kaziyyetü” lafzında “fâ” tefrî‘ için-

dir. Zîrâ bi’l-fi‘l kaziyye kendine ta‘alluk-ı tasdîk ile meşrûta olup ve tasdî-

325 Sehv ve savâb cetvelinde “olunur” olarak düzeltilmiştir.

326 Sehv ve savâb cetvelinde “değillerdir” olarak düzeltilmiştir.
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kin aksâm-ı erba‘a-i mezkûrede inhisârı ma‘lûm olmasıyla kaziyyenin dahi 

erba‘a-i mezkûrede inhisârı lâzım gelir. Vâkı‘â ba‘zen kaziyye müte‘allik-i 

tasdîk olmayan etrâf-ı şartıyyât emsâline dahi ıtlâk olunması cârî ise de 

ıtlâk mecâzîdir. Çünkü bunlar bi’l-kuvve kaziyye olup bi’l-fi‘l kaziyye de-

ğil ve murâd-ı kaziyye bi’l-fi‘ldir. (א כ  أو    327 א  إ אت   (وا

[Yakînî; ya bedîhîdir ya da bedîhîden elde edilen nazarîdir.] Ve işbu ak-

sâm-ı erba‘adan yakîniyyât yâ bedîhiyye veyâhûd bedîhiyyeden müktesebe 

olarak nazariyye olup iki kısma münkasimdir.

[Bedîhiyyâtın Evveliyât ve Nazâ’iri Olan Aksâm-ı Sitteye 

Taksîmi]

א  א א  אز א أي  א כ    כ  אت ا  و و ا ّ ا אت  א ا أ
ا  ن ا א و א אع ا أو ار אع ا א כ  א  ا כא ا رات أ د 

ء  כ أ  ا  ا وا
[Bedîhiyyât altı tanedir. Bunlardan ilki olan evveliyyât; bütün selim akılların 

katî -yâ‘nî, nispetle berâber sırf taraflarını tasavvur etmekle câzim ve sâbit- bir 

şekilde hükmettiği şeydir. İki çelişiğin bir araya gelmesinin veya ikisinin de orta-

dan kalkmasının imkânsız olduğuna, bir sayısının iki sayısının yarısı olduğuna, 

bütünün parçadan büyük olduğuna hükmetmek gibi.] 

Ammâ bedîhiyyât bi-hasebi’l-istikrâ’ aksâm-ı sitte olup bundan kısm-ı 

evvel evveliyâttır ki kendiyle her bir akl-ı selîm ve zihn-i müstakîm mü-

cerred kaziyyenin etrâfını beynlerinde olan nisbetle berâber tasavvur ve 

mülâhaza etmesiyle hükm-i kat‘î ya‘nî hükm-i câzim-i sâbitle hükm eder. 

Ve işbu  tasavvurât müşâhede ve kıyâsât-ı hafîyyeden mücerrededir. Me-

selâ nakîzaynın ictimâ‘ veyâhûd irtifâ‘ları mümteni‘ olmasıyla hükm böyle 

olup yakîniyyât-ı bedîhiyyenin kısm-ı evveliyâtındandır. Kezâlik ا  (ا
ء) כ أ  ا -Bir ikinin yarısıdır ve bütün parçadan bü]  ا وا

yüktür.] kaziyyeleri dahi evveliyâttan olup mücerred tasavvur-i etrâfıyla 

müşâhede ve kıyâsât-ı hafîyyeden mücerrede olarak akl-i selîm hükm eder. 

Kezâlik ( כא ن   כ ا  آن وا    Bir cisim aynı anda iki] (ا ا

yerde olamaz.] dahi böyledir. İmdi bu ve emsâli kaziyyelerin etrâf ve etrâfı-

nın irtibâtı celiyye olduğu hînde hükm mutlakan vâzıh olur. Ve eğer etrâf 

[263] ve irtibâtı celiyye olmazsa bu sûrette indinde etrâf ve irtibâtı celiyye 

olan kimse için hükm vâzıh ve gayrısı için gayr-ı vâzıh olur. Ve ba‘zen akl 

327 Sehv ve savâb cetvelinde ” immâ bedîhiyyetün” olarak düzeltilmiştir.
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ba‘de tasavvuri’l-etrâf hükm-i evvelîde tevakkuf eder. Bu da yâ sıbyân için 

olduğu gibi noksân-ı garîzeden veyâhûd belehden neşʼet eder. Veyâhûd 

ba‘z-ı avvâm ve cühhâl için olduğu gibi evveliyâta muzâdde olan akâyidle 

tedennüs-i fıtrattan münba‘is olur. 

[Müşâhedât ve Bundan Bir Kısm Olan Hissiyyât]

ى  א א  כ إ א ا ا  א  א ا  כ  ات، و ا  א א ا ا
אت  ، و  ئ אرة وأن ا  אر  אر أو כ  ه ا ن  כ  ة، כא א ا

[İkincisi müşâhedâttır; bu ise aklın, hükmü müşâhede etmesi aracılığıyla katî 

olarak hükmettiği şeydir. Müşâhede ya dış duyular vâsıtasıyla olur; işte bu ateşin 

veya bütün ateşlerin sıcak olduğuna, Güneşin aydınlatıcı olduğuna hükmetmek 

gibi. Buna hissiyât ismi verilir.] 

Ve bedîhiyye-i sâniye müşâhedâttır. Ve müşahedât o kaziyyelerdir ki 

kendiyle akl hükmü müşâhede etmesi vâsıtasıyla kat‘ân hükm eder. Ve ak-

lın hükmü müşâhedesi yâ kuvâ-yı zâhire ile olur. Nitekim cüzʼî olarak ه ) 
אر) ) veyâhûd küllî olarak [.İşte bu ateş (sıcaktır)] ا ئ אرة وا  אر   (כ 
[Bütün ateşler sıcaktır ve Güneş aydınlatıcıdır.] kaziyyeleriyle hükm böyle 

olup müşâhedâttandır ki kuvâ-yı hamse-i zâhireden misâl-i evvelde kuv-

ve-i lâmise ve sâniyede kuvve-i bâsıra vâsıtasıyla harâret ve dav’ hükmlerini 

müşâhede vâsıtasıyla akl kat‘ıyyen hükm eder. Ve bu vechle kuvâ-yı zâhire 

ile müşâhede olunanlara hissiyyât tesmiye olunur. Musannif Hâşiye’de de-

miştir ki; bu makâmda bir işkâl-i kavî vardır. Şöyle ki; “harâret-i meşhûde 

melmûse olan şu nârın harâreti olup her bir nârın harâreti değildir. Belki 

her bir nârın harâretiyle hükm ba‘z-ı efrâdında bu hükmü müşâhede vâ-

sıtasıyla olup bu sûrette hükm istikrâ’î olmuş olur. Istikrâ’ ise nâkıs olup 

yakîn ifâde etmez. Bu takdîrde işbu (אرة אر   [.Bütün ateşler sıcaktır] (כ 

kaziyye-i külliyyesi ne keyfiyyette yakîniyye olabilir?” Ve bu işkâlden cevâb 

budur ki “ilm-i hikmette takarrur etmişdir ki nefs bir nev‘in efrâdında 

bir hükmü müşâhede ettiği sûrette hükm-i mezkûrun o nev‘in efrâdından 

her bir ferdde vücûduna cânib-i mebde’-i feyyâzdan nefs üzere ilm-i kat‘î 

feyezân eder. Nitekim her bir nârın harâretinde hâl böyledir. Lâkin nefsin 

efrâd-ı cinsde müşâhede eylediği hükm bunun hilâfında olarak bu müşâ-

hede ile o hükmün cemî‘-i efrâd-ı cinsinde vücûduna cânib-i mebde’den 

nefs üzere ilm-i kat‘î feyezân etmez. Zîrâ o mahalde efrâd-ı uhrâda cinse 

munzam olacak fasl bulunup da hükm müşâhidin hilâfını muktezî olması 
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câʼizdir. Ve bu cihetten için timsâhdan mâ ‘adâ cemî‘-i hayevânâtın fekk-i 

esfelini tahrîk etmesiyle ilm-i kat‘î hâsıl olamamıştır.”

[Vicdâniyyât]

אت، و   ا א، و و א أو  א أو  א  ن  כ  ، כא א ى ا א أو 
ا  א  و ن     כ

[Ya da iç duyular vâsıtasıyla olur. Aç, susuz ve sinirli olduğumuza hükmetme-

miz gibi. Bunlara vicdâniyyât (iç duyum) ismi verilir. Bunları kendi vicdânında 

(iç dünyasında) hissetmeyen kişi için bunlar yakînî olmaz.] 

Veyâhûd hükm, akl hükmü kuvâ-yı bâtına ile müşâhede etmesiyle olur. 

Meselâ bizim için açlık ve susuzluk veyâhûd gadabın vücûduyla her bâr 

hâsıl olan hükm kuvâ-yı [264] bâtına vâsıtasıyla müşâhedâttandır ve bu 

kısım müşâhedâta vicdâniyyât tesmiye olunur. Ve vicdânında bulmayan 

kimse için yakîniyyâttan olmaz. 

[Kazâyâ Kıyâsâtühâ Ma‘ahâ]

ا  א  ا  א  כ  ا  و  אت،  و  א،  א  א א א  א א  ا
אو  א  א ر  و ا כ  א، כא ا رات أ زم  אس ا ا ا

[Üçüncüsü: Kıyâsları kendileriyle birlikte olan önermeler; bunlara fıtriyyât 

ismi verilir. Aklın, önermenin taraflarının tasavvurlarına lazım gelen gizli bir kıyas 

vasıtasıyla katî olarak olarak hükmettiği şeydir. İki eşite bölündüğü için dört sayı-

sının çift olduğuna hükmetmek gibi.] 

Üçüncüsü  kazâyâ kıyâsâtühâ ma‘ahâ olup fıtrıyyât dahi tesmiye olunur. 

Ve bu da bir takım kazâyâdır ki akl tasavvur-i etrâfı için lâzım gelen kıyâs-ı 

hafî vâsıtasıyla kat‘ıyyen kendiyle hükm eder. Meselâ erba‘anın mütesâ-

viyeyne inkısâmından için erba‘anın zevciyyetiyle hükm bu kabîldendir. 

Meselâ (زوج אو  وכ   אو  א   زوج  ر   Dört bir] (ا

çift sayıdır çünkü iki eşite bölünendir. Ve iki eşite bölünen bütün sayılar 

çifttir.] kavlimizde işbu (א  آه ) [Çünkü dört… bölünendir.] vasatı 

bir kıyâs-ı hafî olup her ne vakit erba‘ayı tasavvur etsek zihinde mütasavver 

olur. Ve akl hîn-i tasavvur-ı tarafeynde ya‘nî meselâ erba‘a ile zevciyyeti 

tasavvuru hînde işbu kıyâs-ı hafîyi hâzır bulacağından bedîhiyyâttan add 

olunmuştur. Hâsılı inde’l-hükm burhânı hayâlden gâʼib olmamasıyla bur-

hâna gayr-ı muhtâc olan bedîhiyyât ‘ıdâdında bulunmuştur.
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[Mütevâtirât]

ء  א د  ا אس   ا  א ا  כ  ات و ا  ا ا ا  ا
כ   ب، כ כ ا  ا ه  כ    א  אر ا ارد أ א  ا

ا  א ا د اد  א ا  
[Dördüncüsü: Mütevâtirât; aklın, hükme şâhit olanların haberlerinin peş peşe 

gelmesiyle kişinin işitmesi esnasında bir anda ortaya çıkan gizli bir kıyâs vâsıtasıy-

la katî olarak hükmettiği şeydir. Şöyle ki; duyan kişi nezdinde onların yalan üzere 

anlaşmaları imkansızdır. Bağdat’ı görmeyen kişinin, tevatürle onun var olduğuna 

hükmetmesi gibi.] 

Ve bedîhiyyâttan dördüncüsü mütevâtirât olup bu da bir kaziyyedir ki 

akl bir kıyâs-ı hafî vâsıtasıyla onunla hükm eder. Ve bu kıyâs-ı hafî hükmü 

müşâhid olanların inde’l-akl kizb üzere tevâtu‘ ve ictimâ‘ları mümteni‘ ola-

cak haysiyyette tevârud ve tevâsul-i ahbâr ve rivâyâtıyla kuvve-i sâmi‘anın 

imtilâsı indinde def‘aten hâsıl olur. Ve bu vechle kıyâs-ı hafînin def‘aten 

husûlüyle takyîdi tedrîc ile hâsıl olan kıyâs vâsıtasıyla aklın hükmünden 

ihtirâzdır. Meselâ Bağdat’ı müşâhede etmeyen kimsenin belde-i mezkûre-

nin vücûd-i mütevâteriyle hükm eylemesi bu kabîldendir. Ve kıyâs-ı hafî 

ب) כ ا ئ   ا ا  ا     ) [Bu bir cema‘atin haberi olup 

akıl onların yalan üzerine anlaşmalarını muhâl görür.] ya‘nî bu haber bir 

cemâʼatin haberidir ki akl onların kizb üzere ictimâ‘ ve ittifâklarını muhâl 

add eyler. ( א אدق و  כ   -Bunun gibi olan bütün ha] (وכ  כ

berler doğrudur ve onun mazmûnu (içeriği) da sâbittir.] ve her bir haber ki 

şânı böyle ola, bu haber sâdık ve mazmûnu sâbittir, müfâdından ibârettir. 

Ve husûl-i tevâtürde zâbıta sâmi‘ için husûl-i yakîn ile zevâl-i ihtimâl olup 

yoksa muhbirlerinin taht-ı zabtta dâhil olmayacak hadde bülûğu meşrût 

değildir. ى אت ا ا  ا ا כ    א ا ط   (و ا
اس)  Duyu organlarından biriyle hissedilmeyen akliyyâtın tevatürü] ا

sahîh olmadığından, hükmün müşâhede edilmesi şartı getirildi.] Ve çün-

kü mütevâtirât muhbirlerinin hükmü müşâhedesiyle meşrût kılınmasıyla 

ehad-i havâss ile mahsûsa olmayan akliyyâtın tevâtürü sahîh olmamıştır. 

Meselâ ukûl-ı aşere her ne kadar ahbâr-ı hükemâ ile mütevâtir ise de ehad-i 

[265] havâss ile meşhûdları olmadığından mütevâtir-i sahîh add olunmaz. 

Hâsılı tevâtürde hisse istinâd şart olup müşâhedeye müstenid olmayan 

tevâtür gayr-ı mu‘teberdir. 
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[Mücerrebât]

א د   אس   ا  א  א ا  כ  אت، و ا  א ا ا
اء א  ا ب ا ن  כ  ، כא כ  ا ة  ا א ر  כ

[Beşincisi: Mücerrebât; aklın, hükmün tecrübe üzerine terettübünü müşâhede 

etmenin tekrarı ânında bir seferde ortaya çıkan gizli kıyâs vâsıtasıyla katî olarak 

hükmettiği şeydir. Sakamonya içmenin safrayı ishal ettiğine hükmetmek gibi.] 

Bedîhiyyâttan beşinci mücerrebâttır. Bu da bir kaziyyedir ki onunla akl 

bir kıyâs-ı hafî vâsıtasıyla hükm eder. Ve işbu kıyâs-ı hafî hükmün tecrübe 

üzerine terettübünü tekerrür-i müşâhede indinde daf‘aten hâsıl olur. Ve 

bu kıyâs-ı hafî ba‘z-ı muhakkıkînin beyânı üzere   ر כ ع ا  (ان ا
( ا כ  ذ א  ف  وإن    Her ne kadar o sebebin] وا     

mâhiyeti tam olarak bilinmezse de bir şeyin aynı tarzda tekrar etmesinin 

muhakkak bir sebebi vardır.] ya‘nî siyâk-ı vâhid üzere bir şeyʼin tekerrür-i 

vukû‘una elbette bir sebeb vardır. Her ne kadar o sebebin mâhiyeti bilin-

mese de onun için bir sebebten lâbüddür. د و ا   د  و א    (وכ
א) -Sebebin varlığı bilindiği takdîrde müsebbebin varlığı da ke] ا 

sinlikle bilinmektedir.] Ya‘nî her ne zamân vücûd-i sebeb ma‘lûm olsa vü-

cûd-i müsebbeb kat‘iyyen ma‘lûm olur. Zîrâ eserin müʼesserden imtinâ‘-ı 

infikâki ma‘lûmdur. Ve bu kıyâsı beyânda vech-i âhar musannifin âtîde 

îrâd olunacak Hâşiye’deki kelâmından ma‘lûm olur. Ve bu da ba‘zen muh-

tass olur. Nitekim sakamonya denilen nebâtın müshil olmasıyla ve sâʼir 
keyfiyyet-i tıbbiyyât ile hükm bu kısım mücerrebâttandır. Ve ba‘zen âmm 

olur. Nitekim hamrın müskir olduğuna ilm-i âmme bu kabîldendir. و) 
( ا ب إ  ا ن    ا כ   [Bu kısım, bunu tecrübe etmeyen 

nezdinde yakinî olmaz. Ancak tevâtür yoluyla yakînî olur.] Ve mücerrebât, 

tecrübe etmeyen kimse indinde yakîniyye olmayıp ancak bi-tarîkı’t-tevâtür 

yakîniyye olur. Meselâ şurb-i sakamonya müshil olduğu mücerrebi olma-

yan kimseye göre bu kaziyye yakîniyye olmayıp ve eğer indinde tevâtür-i 

rivâyât ile ma‘lûm ise indinde bu tarîk ile yakîniyye olmuş olur. 

[Hadsiyyât]

א د  אس ا ا ا ا א  א ا  כ  אت، و ا  אد ا  ا
א  אدي إ ا אل ا  ا כ ا ي   س ا א

[Altıncısı: Hadsiyyât; aklın, ilkelerden ulaşılmak istenen neticelere hızlı intikal 

etme melekesi demek olan hads ile bir seferde ortaya çıkan gizli kıyâs vâsıtasıyla 

katî olarak hükmettiği şeydir.]



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Bâb-ı Hâmis: Mevâdd-i Edille 621

Bedîhiyyâttan altıncısı hadsiyyâttır. Bu da bir kaziyyedir ki akl kendiyle 

kıyâs-ı hafî vâsıtasıyla hükm eder. Ve bu kıyâs-ı hafî def‘aten hads ile hâsıl 

olur. Ve bu hads def‘î ya‘nî gayr-ı tedrîcî olarak mebâdîden metâlibe zih-

nin meleke-i intikâlidir. Ya‘nî sür‘at-i intikâl bir haysiyyette olur ki mebâ-

dî ile berâber zihinde metâlib def‘aten temessül eder. Musannif Hâşiye’de 

demiştir ki vâsıta-i hükm olan kıyâs-ı hafî hadsiyyât ile kazâyâ kıyâsâtühâ 

ma‘ahâda delâʼil-i ahkâm gibi enhâʼ-i muhtelife üzere olarak gayr-ı mutta-

riddir. Zîrâ her bir hükm için âharın delîline mugâyir bir delîl vardır. Lâkin 

mücerrebât ve mütevâtirâtta olan kıyâs-ı hafî böyle olmayıp zîrâ bunlarda 

cemî‘-i mevâdda nahv-ı vâhid üzeredir. Şöyle ki; mücerrebâtta kıyâs-ı hafî 

כ دام) כ  ا  א دام  ا א  א  Şayet bu, ittifâkî olmuş olsa] ( כאن ا

tecrübe üzerine hükm sürekli olmazdı fakat hükm dâʼimîdir.] ya‘nî eğer 

ittifâkî olmuş olsa idi tecrübe üzerine terettüb-i hükm dâʼimî olmaz idi. 

Lâkin dâʼimî oldu, [266] öyle ise ittifâkî değildir denilmekten ibâret olup 

umûm-i efrâd-ı mücerrebâtta vâsıta bu kıyâsdır. Ve mütevâtirâtta kıyâs-ı 

hafî (ا ا כ  אره  ا ا   ا א  א  כאذ כאن   ) [Eğer hükm yalan olsaydı 

onu bildirmek üzerine ittifak etmezlerdi, fakat onlar hükmün doğrulu-

ğunda ittifak etmişlerdir.] olup ya‘nî eğer hükm kâzib olsa ihbârı üzere 

ittifâk etmezler idi. Lâkin ittifâk ettiler. Öyle ise kâzib değildir demek olur. 

Ve bu cihete işâret için metinde işbu mücerrebât ve mütevâtirâtı beyânda 

“bi-vâsıtatı kıyâsin hafiyyin” lafz-ı münkeriyle îrâd olunmuştur. Zîrâ tenkîr 

vahdet-i nev‘iyyeye dâlldır. Ve hadsiyyât ve kazâyâ kıyâsâtühâ ma‘ahâda 

mu‘arref bi’l-lâm olarak “bi-vâsıtati’l-kıyâsi’l-hafî” ta‘bîr edilmiştir. Zîrâ 

“lâm”ın nekerât üzere duhûlü ancak nekerâtın ma‘nâ-yı vahdetten tecrî-

dinden sonradır. Nitekim mahallinde beyân olunmuştur. Ve yine Hâşiye’de 

demiştir ki melekenin intikâle izâfesi sebebin müsebbebe izâfesi kabîlinden 

olup aksi değildir. Ve ma‘lûm olsun ki işbu hâlet-i isti‘dâdiyye üzerine me-

leke ıtlâkı bedîhiyyâtın bu kısmı meleke gibi mümârese-i mebâdî ile hâsıl 

olduğu i‘tibâriyle ıtlak-ı mecâzîdir. ، ة ا א  ا כ  إ כ ا  (و
א ، כ כ אدي ا אر  א  ، وإ א א إ  ا ة ا  א ا א    כ

אس ا ا ا אد  ا  ر ا  ن  כ  א، כא א إ  ه    
ه) و ا  ر     ا כ  אت  ا ة  א ر  כ د   א   ا
[Nefsin bu (hads) melekesi ya bütün ulaşılmak istenen sonuçlara yönelik 

kudsî kuvvet sâhibinde olduğu gibi aslî fıtrat hasebiyle olur. Ya da ba‘zıları-

na nisbetle, ba‘zılarında olduğu gibi hikmetin ilkelerini mumârese ile olur. 

olur. Ay’ın ışığı, Güneş’ten elde edilmedir, önermesinde olduğu gibi. Bu da 
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Ay’ın, Güneş’e yakın ve uzak olma esnasındaki ışık oluşturmalarının deği-

şimlerini müşâhede etmenin tekrar etmesi anında âniden ortaya çıkan gizli 

kıyâs vâsıtasıyladır.] Ve nefs için işbu meleke yâ fıtrat-ı aslîyye hasebiyle 

olur. Nitekim cemî‘-i metâlibe nisbetle kuvve-i kudsiyye sâhibi olan zevât-

ta böyledir. Veyâhûd mebâdî-i hıkemde nefsin mümâresesi sebebiyle olur. 

Nitekim ba‘zı metâlibe nisbetle gayrılarında böyledir. Meselâ nûr-ı kamer 

nûr-ı şemsden müstefâd olmasıyla bir kıyâs-ı hafî vâsıtasıyla hükm bu ka-

bîldendir. Ve bu kıyâs-ı hafî şemsden kurb ve bu‘du hînde teşekkülât-ı 

nûrâniyyesinde olan ihtilâfâtın tekerrür-i müşâhedesi indinde def‘aten hâ-

sıldır. (ه ر    ا و כ ا ف  אس    Kıyâs-ı hafî] (و

şudur; çünkü Ay’ın Güneşe yakınlaşması ve uzaklaşması durumlarında ışık 

alma şekillleri değişiktir.] denilmekten ibârettir.   ن כ א    (و أ
، א إ ن   כ ئ  ه، و אس ا أو  כ ا ل  ا ا س إ   ا
س) א إ ا  Bu da hadsî bilgiye ulaşamayan nezdinde] وإن כא  

yakinî olmaz. Ancak bu gizli kıyâs veya başka bir şeye istidlâlde bulunma 

vâsıtasıyla yakinî olur. Bu durumda, hadsî bilgiyi alabilen kişiye nazaran 

bedîhî olsa da hadsî bilgiye ulaşamayan kişiye nisbetle nazarî olur.] Ve 

hadsiyyât dahi mücerrebât gibi mütehaddisin gayrı için yakîniyye olmayıp 

ancak işbu kıyâs-ı hafî veyâhûd diğer kıyâs vâsıtasıyla yakîniyye olur. Ve bu 

takdîrde her ne kadar mütehaddise nisbetle bedîhiyye ise de işbu müstedill 

olan şahs-ı gayr-ı mütehaddise nisbetle nazariyye olur. 

[Nazariyyât]

Kâle Rahimehullâh

א  א ا و  ا ا א  א ا  כ  א ا  א אت  ا א ا وأ
א ر

[Nazariyyât; aklın, burhânlar ve burhânların mukaddimelerini tedrîci olarak 

tertîp etme vesîlesiyle kesin olarak hükmettiği önermelerdir.] 

Aksâm-ı erba‘a-i kazâyâdan yakîniyyât zikr olunduğu vechle yâ bedîhiy-

yât veyâhûd nazariyyât olur. Ve işbu nazariyyât bedîhiyyâttan kesb olunur. 

[267] İmdi nazariyyât o kaziyyelerdir ki onunla akl berâhîn vâsıtasıyla ve 

tedrîcen tertîb-i mukaddimâtıyla kat‘iyyen hükm eder.
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[Taklîdiyye]

Kâle Rahimehullâh

א  אع  ا ا د  ا وا א  א ا  כ  א ا  ا  وأ
אت  א ل  א  ا ا  د ا א  א ا  כ    ا כ  ا

אع   أو   د ا  
[Taklîdiyye; aklın, tevâtür seviyesine ulaşmayıp sadece başkalarından duyup 

taklîd etmekle kesin olarak hükmettiği önermelerdir. Dağın başında yaşayan ki-

şinin, yaratılanlarla istidlâlde bulunmadan bilakis bir veya iki kişiden duyarak bir 

zorunlu varlığın var olduğuna hükmetmesi gibi.] 

Aksâm-ı erba‘a-i kaziyyeden kısm-ı sânî olan  kaziyye-i taklîdiyye bir ka-

ziyyedir ki onunla akl mücerred âhar kimseyi taklîd ile ve gayrdan hadd-i 

tevâtüre bâliğ olmayarak istimâ‘ ile cezmen hükm eder. Meselâ reʼs-i ce-

belde ta‘ayyüş eden kimsenin masnû‘ât-ı ilâhiyye ile istidlâl etmeyerek 

belki mücerred bir ve iki şahısdan işitmesiyle Vâcib-i Te‘âlâ hazretlerinin 

vücûduyla hükm eylemesi böyledir. Ve ammâ masnû‘ât ile istidlâl ederek 

hükm-i bi’l-vücûdu işbu istidlâle binâ ederse bu mesʼelede müctehid ola-

rak mukallid olmaz. 

א  ا  א  ا  ل  א    ه ا   ا ز و
م أ  אد   ا ل  ا ن ا ، و ل  وا

[Bu önerme, mukallidin zannına göre bedîhîdir. Başkasının haberiyle istidlâl 

bakımından nazarî olarak bedîhî değildir. Çünkü taklîd veya istidlâl arasında zıt-

lık vardır. Bir de haber-i vâhid ile istidlâlde bulunmak aslâ kesinlik ifâde etmez.] 

Ve mücerred taklîd ve simâ‘a mübtenî olan işbu kaziyye mukallid olan 

kimsenin zu‘m ve i‘tikâdında bedîhiyye olup yoksa haber-i gayr ile istidlâl 

ederek nazariyye değildir. Zîrâ taklîd ile taklîd üzerine istidlâl beyninde 

tenâfî olarak istidlâl taklîde münâfîdir. Şu kadar ki taklîde münâfî olan 

istidlâl ile murâd taklîd-i âharın gayrı bir delîl ile istidlâldir. Ve illâ bir 

taklîd üzerine taklîd-i âhar ile olunan istidlâl münâfî-i taklîd değildir. Zîrâ 

ba‘zen hükm-i taklîdî diğer hükm-i taklîdînin delîlinden mukaddime 

olup işbu delîl ile taklîd-i âhar sâbit ve istidlâl bi’t-taklîd tarîkıyla hâsıl 

olur. Nitekim âhır-i fasl-ı sınâ‘âtta olan tenbîhin Hâşiye’sinde zikr edeceği

( -kavli buna işârettir ki hâsılı mu [.Taklid taklidi ifâde eder] (ا  ا

kaddimesi hükm-i taklîdî olan delîlin ifâde edeceği hükm yine taklîdî olur 
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demektir. Hülâsa istidlâl bi’t-taklîd taklîde münâfî olmayıp taklîde münâfî 

olan istidlâl taklîdin gayrısıyla olandır. Mâ nahnü fîhimiz ise haber-i gayr 

ile istidlâl olup bu ise münâfî-i taklîddir. Ve hem de haber-i âhâd ile istid-

lâl aslâ müfîd-i cezm olamaz. Taklîd ise zu‘m-ı mukallid üzere bedîhiyye 

olarak müfîd-i cezmdir.

[Zanniyyât]

Kâle Rahimehullâh 

א  א را כ א ا  כ  אرات  ائ وا ذة  ا א ا א אت  ا א ا وأ
אت א  א، و אر א  اف  ن ا כ כ  א כא   

[Zanniyyât; karîne ve emârelerden alınan önermelerdir. Aklın, çelişiğini müm-

kün görerek ona tercihle verdiği hükümdür. Gece gezen kişinin hırsız olduğuna 

hükmetmek gibi. Bütün zanniyyât nazarîdir.] 

Ve kaziyyeden kısm-ı sâlis olan zanniyyât o kaziyyelerdir ki karâʼin ve 

emâretten meʼhûze olup onunla akl tecvîz-i nakîzlarıyla berâber hükm-i 

râcih ile hükm eder. Meselâ; [268] gece vakti gezip dolaşmakta olan şahsın 

sârik olmasıyla hükm olunur. Ve bu hükmün menşeʼi leylen tavâfı karîne 

ve emâre-i sirkat olmasıdır. Ve zanniyyâtın cemî‘isi nazariyyât olarak emâre 

ve karîne ile istidlâle muhtaçtır.

[Cehliyye-i Mürekkebe]

Kale Rahimehullâh 

א  א إ א  ب  א ا ا כ  כאذ ا  כ  ا ا א ا ا وأ
א م ا אء  כ כ ا אن، כ رة  ا אدة أو  א  ا ا ا ا أو   ا

[Cehl-i mürekkeb: Vehimle karışmış aklın, bedîhî zann ederek veya burhân 

zann ederek madde veya sûret i‘tibâriyle fâsit delil vâsıtasıyla kesin olarak hükmet-

tiği yanlış önermedir. Filozofların âlemîn kadîm olduğuna hükmetmeleri gibi.] 

Ve kaziyyeden kısm-ı râbi‘ olan cehliyye-i mürekkebe bir kaziyye-i kâ-

zibedir ki akıl vehm ile meşûb olduğu halde onunla hükm eyler ve vehm 

ile meşûb olmasıyla takyîdi zîrâ hükemâ vehmin tasallutu olmaksızın akl 

vâkı‘a mutâbık olmayan şey’ ile hükm etmeyeceğini beyân etmişlerdir. Ve 

bu vechle akl-ı meşûbun işbu  kaziyye-i kâzibe ile hükm eylemesi yâ bedîhî 

olmasını zu‘m etmesiyle veyâhûd mâdde veya sûreti cihetinden fâsit olan 

delîli burhân zu‘m ederek işbu delîl vâsıtasıyla olur. Meselâ hükemânın 
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kıdem-i âlem ile hükmleri bu kabîlden olup âlem eser-i kadîm olmasıyla 

istidlâl etmişlerdir. Halbuki bu zu‘mun fesâdı ilm-i kelâmda mübeyyendir. 

( א  א، و א  ز ) [Ba‘zıları zanna göre bedîhidir diğer ba‘zısı 

ise nazarîdir.] İmdi cehliyye-i mürekkebeden ba‘zısı câhilin zu‘m ve i‘tikâdı 

cihetinden bedîhiyye ve ba‘zısı nazarîyye olarak delîl-i fâsit vâsıtasıyladır.

Kâle Rahimehullâh

אت328  א ا ، وأ אد ن إ  כ אت   א أن ا ، כ ن إ כאذ כ אت   א
، وا כאذ אد א  אت  وا

[Nasıl ki yakîniyyât yalnızca doğru olur ise cehliyyât da sadece yanlış olur. 

Taklîdiyyât ve zanniyâtın bir kısmı doğru, diğer bir kısmı yanlış olur.] 

İşte bu îzâhâttan ma‘lûm olur ki cehliyyât vâkı‘a gayr-ı mutâbık olma-

sıyla kat‘â sâdıka olmayıp kâzibedir. Nitekim yakîniyyât ancak sâdıkadır. 

Ve ammâ taklîdiyyât ile zanniyyât bunlardan ba‘zısı sâdıka ve ba‘zısı kâzi-

bedir.

[Kazâyânın Kendiden Edillenin Terekkübü İ‘tibâriyle Aksâm-ı 

Seb‘aya Taksîmi Olup Evvel Yakînîyyât İdüğü]

Kâle Rahimehullâh 

א  ، כ אت  כא أو  א ا אم؛  א  أ د  כ ا אر  א א  א  ا

[Sonra önermeler, kendilerinden delillerin oluşması i‘tibâriyle yedi kısımdır. 

Daha önce geçtiği üzere ister bedîhî ister nazarî olsun yakîniyyât, bu kısımlardan 

biridir.] 

Ve bu beyândan sonra ma‘lûm olsun ki mutlakan kazâyâ kendiden te-

rekküb-i edille i‘tibâriyle aksâm-ı seb‘a olarak kısm-ı evvel yakîniyyât olup 

sebk eylediği vechle bedîhiyye veyâ nazariyye olmakdan e‘ammdır. Ya‘nî 

yakîniyyâtın bu iki kısmından olan kaziyyelerden edille terekküb eder.

[Meşhûrât]

כ  כא  ، אئ أو    ، ا  ن  כ  כא אس،  ا رات    ا א  و  
א  ، وأ כ د  ا اء، أو    ا ، و   ا ن  ا

אع  ا   ا وا אء   כ ا

328 Sehv ve savâb cetvelinde “et-taklîdiyyât” olarak düzeltilmiştir.
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[İnsânlar nezdinde meşhûr olan meşhûrât önermeler bundandır. Zulmün kötü 

olduğuna hükmetmek gibi. Veya sadece bir grup nezdinde meşhûrdur. Kelâmcılar 

nezdinde parçaları sıralı ve varlıkta bir arada olmasa da mutlak teselsülün bâtıl 

olduğuna hükmetmek gibi. Filozoflar ise teselsülün butlânında sıralı olmayı ve 

bir arada olmayı şart koştular.]

 Kazâyâ-yı seb‘adan kısm-ı sânî meşhûrât olup bu da yâ cemî‘-i nâs 

indinde meşhûr olur. Şöyle ki; tetâbuk-ı âra-i umûmiyyeden için cemî‘isi 

i‘tirâf eder. Bu da yâ mesâlih-i âmmeden veyâhûd rikkat ve hamiyyetten 

veyâhûd teʼdîbât-ı şer‘iyye veyâ infi‘âlât-ı hulkıyye veyâ âdiyeden [269] 

neşʼet eder. Meselâ zulmün kabîh ve adlin hasen olmasıyla hükm mesâ-

lih-i âmmeyi iştimâlinden umûm-i nâs indinde ahkâm-ı meşhûredendir. 

Ve meselâ ( אء وا ام ا دة وإכ اء  אت ا ا ) [Fakirlerin ihtiyâcları-

nı yerine getirmek övülesidir. Ve zayıflara ikrâm etmek vâcibdir.] kavilleri 

rikkat-i tabâyi‘den ve ( ز א أ ا  م و رة   Avret yerini] (כ ا

açmak kötülenesidir ve ehl-i beyti korumak da gereklidir.] kaziyyeleri ha-

miyyetten için meşhûrât-ı âmmedendir. Veyâhûd nâsdan bir tâʼife indinde 

meşhûr olur. Meselâ  mütekellimîn indinde mutlakan teselsülün velev ec-

zâ’sı mürettebe ve vücûdda müctemi‘a olmasa da butlânıyla hükm olun-

ması bu kabîldendir ki hükemâ teselsülün ıtlâk üzere butlânıyla hükm et-

meyip belki butlânında tertîb-i eczâ’ʼ ile ictimâ‘ fi’l-vücûdu şart kılmışdır. 

Hafî olmasın ki teselsül i‘tibârî ve hakîkî kısmeynine329 münkasim olarak 

kısm-ı i‘tibârî inkıtâ‘-ı i‘tibâr ile münkatı‘ olacağından bi’l-ittifâk câʼizdir. 

Ve hakîkî umûr-ı mevcûde-i gayr-ı mütenâhiyenin teselsülünden ibâret 

olup bu da yâ tertîbî veyâhûd gayr-ı tertîbî olmak sûreteynine münkasim-

dir. İmdi teselsül-i hakîkî bi-cemî‘i aksâmihî inde’l- mütekellimîn bâtıldır. 

Zîrâ mutlak umûr-ı gayr-ı mütenâhiye-i mevcûde ister müterettebe olsun 

ve ister olmasın ve kezâlik ister vücûdda müctemi‘a olsun ve ister olmasın 

burhân-ı tatbîk ve tezâyüf ve burhân-ı arşî ile bâtıldır. Ve istihâle-i tesel-

sül-i hakîkî  mütekellimîn ve hükemâ ittifâkıyla umûr-ı gayr-ı mütenâhiye-

nin vücûduyla meşrût olduğu gibi inde’l-hükemâ bundan başka iki şart ile 

dahi meşrûttur ki evvel umûr-ı mezkûrenin vücûdda müctemi‘a olmasıdır 

ki mu‘addât misüllü müte‘âkıbeti’l-vücûd olup müctemi‘a olmadığı tak-

dîrde indlerinde teselsül câʼizdir. Ve sânî umûr-ı müctemi‘a-i mezkûrenin 

mürettebe olmasıdır ki nüfûs-i nâtıka beyninde olduğu gibi müterettebe 

329 Sehv ve savâb cetvelinde “kısmeynine” olarak düzeltilmiştir.
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olmadığı sûrette indlerinde muhâl olmaz. Nitekim meşhûr olan budur. Ve 

berâhîn-i mezkûrenin cereyânı işbu umûr-ı selâse üzere mütevakkıf oldu-

ğuna kâʼillerdir.  

[Müsellemât]

אئ   אء  ا כ   ، أ  أو    ، و ل  ا אت   ا א  (و

ل)  ا
[Müstedill ve hasmı tarafından veya herhangi bir ilim ehli arasında doğ-

ru kabul edilen müsellemât önermeler de bunlardandır. Fakihlerin usûl-ı 

fıkhın meselelerini doğru kabul etmeleri gibi.] 

Aksâm-ı seb‘a-i kazâyâdan sâlis müsellemât olup bu da saded-i istidlâlde 

olan kimse ile hasmı beyninde müselleme olarak def‘-i hasm için kelâmını 

binâ eylediği kaziyyedir. Veyâhûd ehl-i ilm beyninde müselleme olur. Meselâ 

fukahâ Rahimehûmullâhu Te‘âlâ’nın mesâʼil-i ilm-i usûlü teslîmi bu kabîlden 

olup mesâʼil-i mezkûre beyne ehli’l-ilm müsellemâttandır. 

[Makbûlât]

ة  אء  ا ذة  ا אد، כא ذة    ا ت ا א ا (و
אء)  م وا وا

[Hakkında güzel inanışın bulunduğu kişilerden alınan makbûlât önerme-

ler bundandır. Peygamberler (a.s) ve âlimlerden alınan önermeler gibi.] 

Aksâm-ı mezkûreden râbi‘ makbûlât olup bu da hakkında hüsn-i i‘tikad 

hâsıl olan zevât-ı mehâsin-i sıfâttan meʼhûze olan kazâyâdır. Ve hakkında 

[270] husûl-i hüsn-i i‘tikâdda yâ mu‘cizât ve kerâmât gibi emr-i semâvîden 

veyâhûd zehârif-i dünyâdan zühd ve ittikâsından veyâhûd envâ‘-ı ulûmdan 

bir ilm ile muttasıf olmasından ve bu emsâl sıfât-ı mahmûde ile tahlîsin-

den için olur. Meselâ hazerât-ı enbiyâ aleyhimü’s-salavâtü ve’t-teslîmâttan 

meʼhûze olan akvâl işbu kısm-ı makbûlâttandır. Zîrâ ashâb-ı mu‘cizât-ı 

bâhirât olan enbiyâ-ı ‘izâm hazerâtının şâʼibe-i kizbden ârî bulundukları 

musaddak olmasıyla akvâl-i şerîfeleri hükm-i aklî ile musaddakadır. Kezâ-

lik ashâb-ı zühd ve kerâmet olan ehl-i ilmin kizbden berâʼetleriyle akl hâ-

kim olarak yine kavilleri makbûlâttandır.
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[Maznûnât]

م) א  כ אت،  ا א  (و  [Daha önce geçtiği gibi maznûnât önermeler 

bundandır.] Kısm-ı hâmis maznûnât olup nitekim zikri sebk eylemişdir ki 

karâʼin ve emârâttan meʼhûze olup aklın mercûh olarak tecvîz-i nakîzıyla 

berâber hükm-i râcihle hükm eylediği kazâyâdır. Tavvâf-ı bi’l-leylin sârik 

olmasıyla hükm olunması bu kabîldendir.

[Muhayyelât]

א،  כ م  א  ا א أو  א  א   ا ت، و ا   א ا و
ة   ، وا  א א  ن ا  כ  כא

[Bunlardan biri de muhayyelâttır. Muhayyelât; duyan kişinin nefsinin daralma 

ve rahatlama cihetiyle etkilenmesi için kesin yanlış oldukları bilinmekle beraber 

hayâl edilen önermelerdir. Şarabın akışkan yâkut olduğuna, balın kusturan acı bir 

şey olduğuna hükmetmek gibi.]

Aksâm-ı seb‘adan sâdis muhayyelâttır. Bu da o kaziyyelerdir ki kizbine 

cezm ile berâber nefs-i sâmi‘ kabz veyâhûd bast cihetinden müteʼessir ola-

rak kabzan teʼessüründe müteneffir ve bastan teʼessüründe râgıb ve mü-

temâyil olması için kendiyle tahayyül olunur. İmdi muhayyelâtta hükm 

eden kuvve-i muhayyile olmuş olur. Meselâ safvet-i kâmile ve humret-i hâ-

lisası cihetle hamrın yâkûte-i seyyâle olması tahayyül olunarak א  (ا 
( א  [Şarab akışkan yâkuttur.] denilmesi bu kısımdandır ki nefs-i sâmi‘ 

bununla münbasit ve şurb ve tenâvüle râgıb ve müteşevvik olur. Kezâlik 

asel acı ve şedîdü’l-mirâredir kavli dahi böyle olup aselden inkibâz ve tenef-

für-i tabi‘î mûcibtir. Ma‘a hâzâ ki ikisi de cezmen kâziblerdir.

[Mevhûmât]

א  א אت  א   ا א ا  כ  א ا  א אت، و ا א ا و
وه   א א  א   א כאن و  د   ن כ  כ ا  אت، כ  ا

אم  ا
 [Birisi de mevhûmâttır. Mevhûmât; vehmin, hissedilenlere kıyâs ederek his-

sedilenler dışındakiler hakkında kesin hüküm verdiği önermelerdir. Bazılarının, 

gördükleri cisimlere kıyâs ederek bütün mevcûdların mekân ve yönünün olduğu-

na hükmetmesi gibidir.] 

Aksâm-ı seb‘a-i kazâyâdan sâbi‘ mevhûmâttır ki kendiyle vehm mah-

sûsâta kıyâs ederek gayr-ı mahsûsât üzere kat‘iyyen hükm eder. Meselâ 



Tercüme-i Burhân-ı  Gelenbevî  - Bâb-ı Hâmis: Mevâdd-i Edille 629

ba‘zı kimse ecsâmdan meşhûdâtını zî mekân ve zî cihet gördüğü hasebiyle 

bunlara kıyâs ederek her bir mevcûd için elbette mekân ve cihet vardır 

deyü hükm eylemesi bu kabîldendir. Halbuki ukûl ve nüfûs dahi mevcû-

dâttan oldukları hâlde haklarında mekân ve cihet gayr-ı cârîdir.  اد  (وا
אت) אت  ا א  ، ا א ات أو  א א  س أ  אس  ا -Mah] ا

sûsa kıyâs etmekten maksat, zât veya vâsıtayla olmaktan daha umûmîdir. 

Mevhûmât, cehliyyâttandır.] Ve mahsûs üzere kıyâsdan murâd bi’z-zât 

veyâhûd bi’l-vâsıta olmakdan [271] e‘ammdır. Ve musannifin Hâşiye’de 

beyânı vechle bi’z-zât olan kıyâs nefs-i hükme kıyâs gibi olup bi’l-vâsıta 

olan dahi delîl-i gayr-ı mahsûs üzere kıyâsda olduğu vechledir. Bu sûret-

te hükemâ kâʼil olduğu gibi kıdem-i âlemle hükm etmek mevhûm olur. 

Zîrâ aklın hükm-i gayr-ı mutâbık ile hükm eylemesi ancak kıyâs-ı mezkû-

re binâ’en vehme mutâba‘atıyle olabilir. Ve bu vechle kıyâs-ı mezkûrun 

bi’z-zât ve bi’l-vâsıta olmaktan ta‘mîmi mukaddimât-ı edillenin aksâm-ı 

seb‘ada hasrı mahsûsa kıyâs olunmayarak kıdem-i âlemle hükm emsâliy-

le muhtel olmaması içindir. İmdi mevhûmât mechûlü ma‘lûma kıyâsdan 

ibâret bir hükm-i vehmî olarak cehliyyâtdır.

Kâle Rahimehullâh 

ن أو  ا ا أو ا أو ا כ ا ن ا כ אد إذ   אم ا  ه ا و
אئ    م  ا   ن ا כ ، و  א أو  را أو  ل  ا
رة أو  א  א  أو   כ ى إ أن ا    ا   כ أ

כ  أو  إ  ذ

[Bu yedi kısım, mütesâdıkadır. Çünkü bazen yakînî veya taklidî veya zannî 

yahud bilinmeyen  tek bir hüküm; meşhûr, müsellem veya makbûl olabilir. Bazen 

bir grup nezdinde mevhûm hatta yakinî olan bir önerme, başka bir grup nezdinde 

muhayyel olabilir. Ancak delildeki mukaddime, bazen yakînî olması cihetiyle alı-

nır. Veya meşhûr, müsellem, makbûl veya diğerleri olması cihetiyle alınır.] 

İşbu aksâm-ı seb‘a-i kazâyâ yekdiğeriyle mütesâdıkadır. Zîrâ ba‘zen mü-

teyakkin veyâhûd mukalled veyâ maznûn olan bir hükm meşhûr veyâ mü-

sellem veyâ makbûl olur. Ve kezâlik ba‘zen bir tâʼife indinde mevhûm ve 

belki müteyakkin olan hükm tâʼife-i uhrâ indinde muhayyel olur. Şu kadar 

var ki ba‘zen delîlde mukaddime yakîniyye olduğu haysiyyetten veyâhûd 

meşhûre veyâ müselleme ve makbûle veyâ bunların gayrısı olduğu haysiy-

yetten ahz olunur. Bu sûrette musannifin Hâşiye’de beyânı vechle ta‘rîfât-ı 
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sınâ‘ât-ı hamsede kuyûd-i haysiyyetin vücûdu lâbüddür. Zîrâ bir delîlde 

olan mukaddimât-ı yakîniyye olduğu haysiyyetten i‘tibâr olunursa burhân 

olur. Veyâhûd meşhûrât veyâ müsellemât olduğu haysiyyetten i‘tibâr edi-

liyorsa cedel olur. Veyâhûd makbûlât olduğu haysiyyetten i‘tibâr olunursa 

hitâbet olur, sâʼirleri de bu vechledir. Bu sûrette îrâd olunamaz ki; ilm-i 

kelâmın ekser-i edille-i mesâʼili makbûlâttan olup halbuki mesâʼili metâ-

lib-i yakîniyyeden olmasıyla edille-i mezkûre ile ne keyfiyyette sâbite olur? 

Ve hâsıl-ı def‘ bu edille her ne kadar Nebî-i Sâdık Sallallâhü Aleyhi ve 

Sellemden menkûle olan makbûlâttan ise de mukaddimâtı mütevâtirât-ı 

yakîniyyât olduğu haysiyyetten mu‘teberedir.

[Sınâ‘ât-ı Hams]

Kâle Rahimehullâh 

אت ا  א   ا
[Fasıl: Beş sanat] 

Bu fasıl sınâ‘ât-i hamsede olup bu da burhân ve cedel ve hitâbet ve şi‘ir ve 

muğâlatadan ibârettir. Sınâ‘ât her ne kadar “sınâ‘âtü’l-kelâm” denildiği gibi 

mutlak meleke-i idrâk ma‘nâsında dahi isti‘mâl olunursa da inde’l-kavm 

şâyi‘ ve zâyi‘ olduğu vechle bir melekeye ıtlâk olunur ki kendiyle [272] 

“mevzu‘âtın mâ”nın ağrâzından bir garaz cihetine isti‘mâli üzere muktedir 

olunur. (ة כאن   -suduru lâ [İmkan ölçüsünde basîretten] (و  ا

zım gelir. Ve bu meleke ancak tıp ve mantık gibi keyfiyyet-i amele müte‘al-

lika olan ulûmda olur. Ve mâ sebakdan ma‘lûm ve müşâhede olduğu vech-

le ahvâl-i kazâyâ iki kısım üzere olup evvel kazâyâdan lâzıme olan netîceye 

kıyâs ile kazâyâya ârıza olan ahvâldir ki bu da kazâyânın yakîn veyâhûd 

zann ve bunların gayrısını müfîde olması emsâlidir. Ve sânî hamliyye ve 

şartıyyeye inkısâmı ve tenâkuz ve in‘ikâsı gibi ahvâl-i ma‘lûmeden ibâret-

tir ki bunlar kısm-ı evvelde olan i‘tibârın gayrıdır. İmdi kısm-ı sânîden 

olan ahvâlden bahs bâb-ı kazâyâda mürûr edip bâb-ı mezkûrde kazâyânın 

medâr-ı hıcec olup olmadığından bahs olunmamıştır. Ve kısm-ı evvelden 

olan ahvâlden bahs eden işbu bâb-ı sınâ‘âttır ki bu bâbda  mevâdd-ı akîse 

olan kazâyâdan ba‘zıları yakîne mûsıl ve ba‘zıları yakînden hâlî olan cezme 

veyâhûd zanna veyâhûd hatâya mûsıl olduğu ve bu sınıflar ne vechle hâsıl 

olup ba‘zısı ba‘z-ı âharından ne keyfiyyetle temyîz olunacağı mübeyyendir. 
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[Burhân]

Ve sınâ‘âtın esnâf-ı hamsede vech-i zabtı budur ki eğer kıyâs-ı mukad-

dimât yakîniyye-i zarûriyyeden veyâhûd bunlardan müktesebe olan mu-

kaddimâttan terekküb ederse kıyâsdan bu sınıf burhândır. Ve eğer nâsın 

cemî‘isi veyâhûd ba‘zısı indinde meşhûrât ve müsellemâttan olan mukad-

dimâttan terekküb ederse bu kıyâs cedeldir. Ve eğer makbûlât veyâhûd 

maznûnâttan terekküb ederse hitâbettir. Ve eğer muhayyelâttan terekküb 

ederse şi‘irdir. Ve eğer yakîniyyât veyâ meşhûrâta şebîhe olan mukaddimât-

tan veyâhûd vehmiyyâttan terekküb ederse mugâlatadır. Ve bunlardan 

burhân yakîniyyâttan mürekkeb ve yakîni müntic olmasıyla umdedir. Ve 

işte musannif Rahimehullâh bu hadîs-i icmâlînin serd-i îzâhâtıyla buyu-

rurlar ki;    א ا א  ه إن כאن   א כאن أو  א  (ا 
א) א א    -Kıyâs veya başka bir şey’ olsun delîl; eğer geniş ma‘nâ] إ

sıyla bütün mukaddimeleri, yakînî olmaları cihetiyle yakinî olursa burhân 

olarak isimlendirilir.] Eğer mâ bihi’n-nazar olan delîl gerek kıyâs ve gerek 

kıyâsın gayrısı olsun ( ءا  ا א   ) [Delîlin bir parçası kılınan şey,] 

veyâhûd (א ا   ا    -Delîlin doğruluğu, ken] (ا 

di doğruluğuna bağlı olan önerme,] ma‘nâ-yı e‘ammıyle mukaddimâtının 

cemî‘isi yakîniyye olursa işbu mukaddimât-ı yakîniyye olduğu haysiyyet-

ten burhân tesmiye olunur. Mukaddimâtın ma‘nâ-yı e‘amme hamli kıyâs-

da zikr ve tasrîh olunmayan mukaddimâtın dahi yakîniyye olması lâzım 

geleceğine işârettir.330 Kayd-ı haysiyyetin sebeb-i ihtiyârı Hâşiye’den naklen 

mürûr etmiştir. Musannif Hâşiye’de demişdir ki taksîmden müstefâd olan 

işbu ta‘rîf-i burhân kazâyâ-yı yakîniyyâttan müʼellef olan כ ك  אن   (ا
כ ك  אح  ان  ا כ  ة  א א כ  אح כ א  ا س و  ا وا

(  İnsânlar alt çenesini hareket ettirirler. At ve diğer hayvanlar, timsâh] ا

hariç aynen insân gibi alt çenesini hareket ettirirler. O halde timsâh dışında 

bütün hayvanlar alt çenesini hareket ettirirler.] emsâli istikrâ’-i nâkıs üze-

re sâdıktır. Zîrâ mukaddimâtından hiç birisi zannî değildir ve eğer [273] 

“istilzâm-ı küllî ile netîceyi istilzâmı zannîdir, bu sûrette mukaddimâtın 

cemî‘isi yakîniyye olması kaydıyla ta‘rîfden hurûc eder” denilirse istilzâm-ı 

küllî mukaddimât-ı kıyâsdan olmamasıyla medâr-ı def‘ olamaz. Bu sûrette 

“istikrâ’-i nâkısın burhân olması lâzım gelir” cevâbında deriz ki, istilzâm-ı 

küllî her ne kadar mukaddimât-ı kıyâsdan değil ise de lâkin ba‘z-ı evzâ‘ 

330 Sehv ve savâb cetvelinde “işârettir” olarak düzeltilmiştir.
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üzere lüzûm-i cüzʼî ile mâ bihi’l-lüzûm olan vaz‘ın kıyâsdan münfehim 

olan vaz‘ idüğü kıyâsın kat‘ıyyen mukaddimât-i sıhhatindendir. Halbuki 

lüzûm kendi üzerine olan vaz‘ vaz‘-ı mezkûr idüğü maznûn olarak müte-

yakkin değildir. Burhânda ise ma‘nâ-yı e‘amm ile mukaddimâtın cemî‘isi 

yakîniyye olması meşrûttur. Ve bu sebebden için istikrâ’-ı nâkıs ve emsâli 

ta‘rîf-i burhândan hurûc ederek hitâbetde dâhil olmuştur.  ٌ َّ َ َ ُ  ُ َ א َ ْ א اَ  (כ
אِدٌث) َ  ٌ َ א َ ْ א َ אِدٌث  َ  ٍ َّ َ َ ُ  ُّ  Şu sözümüz gibi; âlem değişkendir. Bütün] َوُכ

değişkenler hâdistir. O halde âlem hâdistir.] Hudûs-i âlemi isbâtta bu kav-

limiz burhân olup mukaddimâtı yakîniyyedir. ي ض   ا ا  (وا
אرف) ا أכ    [Burhânda hedef, bilgilerin en mükemmeli olan yakîni 

elde etmektir.] Ve burhândan garaz tahsîl-i yakîn olup ve ekmel-i ma‘ârif 

tahsîl-i yakîndir. Ve yakîn vâkı‘a mutâbık olan i‘tikâd-ı câzim-i sâbit idüğü 

beyân-ı sâbıktan ma‘lûm olmuştur.

[Cedel]

כ  א כ אت   إ رات أو ا א  ا ن כאن    (وإ 
(  [Eğer bütün mukaddimeleri yakînî olmayıp ba‘zı mukaddimeleri 

meşhûr veya müsellem olması cihetiyle meşhûr veya müsellem önerme 

olursa cedel olarak isimlendirilir.] Ve eğer cemî‘-i mukaddimâtı yakîniyye 

olmazsa bu takdîrde eğer ba‘z-ı mukaddimâtı meşhûrat veyâhûd müsel-

lemâttan olursa bu vechle meşhûrattan veyâ müsellemâttan olması hay-

siyyetten cedel tesmiye olunur. ( ٌ ِ َ  ٍ ْ ُ  ُّ َوُכ  ٌ ْ ُ  ُ َّ َ ِ  ٌ ِ َ  ُ ْ ِ ْ ا ا  َ َ כ   (כ
[Şu sözün gibi; bu davranış kötüdür. Çünkü o zulümdür. Bütün zulümler 

kötüdür.] Bu misâl bir fi‘lin kubhünü isbât için edille-i hamseden cedel 

olup mukaddimesi meşhûrât-ı âmmedendir. אع وإ ا  ام  إ ض    (وا
א) א إ د  אع   א  و אن  ا إدراك  א   -Cedelde hedef, hasmı il] ا

zâm edip susturmak ve burhânı idrâk etmekten âciz kişiyi iknâ‘ etmektir. 

İknâ‘ için olanına ikna‘î delîl denir.] Ve cedelden garaz makâm-ı i‘tirâzda 

hasmı ilzâm ve makâm-ı def‘de ifhâmdır. Zîrâ mücâdil mûcîb ve sâʼil ol-

ması muhtemeldir. Ve kezâlik cedelden garaz idrâk-i burhândan âciz olan 

kimseyi iknâ‘dır. Ve iknâ‘ için îrâd olunan cedele delîl-i iknâ‘î tesmiye olu-

nur. Hâsılı cedelî olan kimse ba‘zen reʼyini hâfız olarak gâyet-i sa‘yı hasma 

mülzem olmaması olur. Ve ba‘zen hedm-i vaz‘ için sâʼil-i mu‘teriz olarak 

gâyet-i sa‘yı ilzâm-ı hasm olur.
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[Hatâbe]

( א כ   א כ אت   إ ت أو ا -Ve delîl, mak] (أو  ا

bûl ve maznûn olması cihetiyle makbulât veya maznûnât önermelerden 

oluşursa hatâbe ismini alır.] Ve eğer delîlin ba‘z-ı mukaddimâtı makbûlât-

tan veyâhûd maznûnâttan olursa bu mukaddimeler makbûlât veyâ maz-

nûnâttan olması haysiyyetinden hatâbetle tesmiye olunur. ُ ُ َّ ا ا َ َ כ   (כ
( ُ ْ َ َز  َ َ ْ ُ  أَْن 

ِ َ ْ َ אِرٍق  َ  ُّ אِرٌق و ُכ َ  ُ َّ َ ِ  ُ ْ َ َز  َ َ ْ ُ  أَْن 
ِ َ ْ َ اُف  َّ َّ   ;Şu sözün gibi] ا

geceleyin dolaşan bu adamdan korunmak gerekir. Çünkü o hırsızdır. Bü-

tün hırsızlardan korunmak gerekir.] Ya‘nî tavvâf-ı bi’l-leyl olan şu kimse-

den ihtirâz etmek lâyıktır. Zîrâ bu adam sâriktir. Ve her bir sârikten [274] 

ihtirâz etmek lâyıktır kavli işbu kısm-ı hatâbetdendir. Zîrâ sugrâ ف ا  ) 
אرق) א   ف  وכ   א   [Bu, gece dolaşır ve gece dolaşanların 

tamamı hırsızdır.] kıyâsının netîcesi olup maznûnâttır.   ض  (وا
אظ) אء وا א  ا א  כ א  و  אس   ;Hatâbede hedef] ا

hatip ve va’izlerin yaptığı gibi insânları, faydalarına olan şeylere teşvîk edip, 

zararlarına olan şeylerden uzak tutmaktır.] Ve işbu nev‘-i hatâbetten garaz 

nâsı haklarında mûcib-i nef‘ ve sûd olan şeylere tergîb ve eşyâ’-i muzırra-

dan tenfîr etmektir. Nitekim hutebâ ve vu‘‘âz halkı tergîb ve terhîb için 

îrâd ederler. Lâkin murâd garaz-ı aslî demek olup ve illâ müdde‘î üzere 

redd-i da‘vâ için de isti‘mâl olunduğu mahallinde mübeyyendir.

 Musannif Hâşiye’de demişdir ki; eğer suʼâl olunursa ki; “ba‘zen vâki‘ 

olur ki bir kimse emâre ile kendi kendine bir hükm-i zannî üzere istidlâl 

ederek âharına izhâr etmez. Bu sûrette tergîb ve tenfîr garazından hiç birisi 

terettüp eylemez” cevâbında deriz ki: Garaz-ı mezkûr ekserî olarak küllî 

değildir. Şununla berâber ki nâs müstedillden e‘amm olup ve âkilden sâdır 

olan hiçbir fikir ve belki hiçbir fi‘il olmaz ki elbette celb-i nef‘ veyâ zararı 

def‘ için olur. Hâsılı bu hükm-i zannîye tergîb veyâhûd bundan terhîb 

cümle-i nâsdan bulunan müstedillin kendi nefsine âʼid olarak garaz ta-

hakkuk eder. Ve ammâ bu misüllü istidlâli hitâbetten ihrâc etmek tarîkıyla 

cevâb verilmesi becâ olamaz. Zîrâ sınâ‘âtın aksâm-ı hamsede inhisârın-

ca mûcib-i ihtilâl olmasıyla berâber ta‘rîf-i hitâbet dahi rızâ göstermez.

א) אرة   وا ا  ا  (وכ    [Naklî delîl ve emârenin her birisi, 

hatâbeden bir kısımdır.] Ve delîl-i naklî ile emâreden her birisi hatâbetten 

bir kısımdır.
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[Delîl-i Şi‘rî] 

א)  ت   א  ت   إ -Ve delîl, muhayyel olma] (أو  ا

sı cihetiyle muhayyel önermelerden oluşur. Buna şi‘ir ismi verilir.] Ve eğer 

ba‘z-ı mukaddimâtı muhayyelâttan olursa muhayyelât olduğu haysiyyetten 

işbu delîl şi‘rî tesmiye olunur. Nitekim sâhibine de şâʼir denilir. א ل ا  (כ
( ِ ِ  َ ْ ِ א  َ ْ َ َ  َ ْ א َرأَ َ َ  ُ َ ْ ِ زاِء  ْ َ ْ ُ ا َّ

ِ  ْ َُכ  ْ َ  ْ َ  [Şâ‘irin şu sözü gibi; Cevzâ 

yıldızının niyeti ona hizmet etmek olmasaydı yıldızın üzerinde kemer dü-

ğümü göremezdin.] Şâ‘irin bu kavlinde necm-i cevzânın hizmet-i memdû-

ha niyeti olduğunu cevzâda hâdimlerin kemer bendi gibi akd-i müntatık 

tahayyülü ile istidlâli delîl-i şi‘rîdir. Ve işbu delîl-i şi‘rîden garaz nefsin kabz 

ve istinfâr ve bast ve mesârî emsâliyle teʼessür ve infi‘âli olarak fi‘l veyâ 

terk veyâ saht ve lezzâttan birine müʼeddî olur. Ve bu sebebden nâşî ba‘z-ı 

hurûb ve mezâhimde ve mahall-i isti‘tâf ve istimâhada eş‘âr-ı belîğa ve be-

dî‘anın fevâʼid ve teʼsîrâtı gayr-ı münkerdir. Ve vezn ile olması infi‘âl-i nefs 

için mûcib-i izdiyâd olup husûsan ahsen-i savt ile inşâdı bâ‘is-i terakkî-i 

izdiyâddır. Ve şi‘irde kudemâ vezne i‘tibâr etmeyip tahyîle kasr etmişlerdir. 

Ve muhaddesîn vezn ve tahyîlden ikisini ihtiyâr edip cumhûr yalnız vezne 

intisâr etmişlerdir.

[Safsata Mugâlata]

( אت   א  אت   إ  Veya delîl, mevhumât] (أو  ا

olması cihetiyle mevhumât önermelerden oluşur. Safsata ismini alır.] Ve 

eğer mukaddimât-ı delîl mevhûmâttan olursa mevhûmâttan olduğu hay-

siyyetten safsata tesmiye olunur. [275] Ma‘nâsı hikmet-i mümevvehe 

olmak üzere mübeyyendir. ٍ َ ِ  ِ َو َכאٌن  َ  ُ َ  َ א َ َ  ُ ِ ا َ ْ اَ א  ا ق  ا ل   (כ
( ٌ َ ِ َو َכאٌن  َ  ُ َ ٍد  ُ ْ َ  ُّ َوُכ ٌد  ُ ْ َ  ُ َّ َ ِ  [Sapkın fırkaların şu sözü gibi; Vâcib-i 

Teâlâ’nın mekânı vardır. Ve o bir yöndedir. Çünkü o mevcûddur. Bütün 

mevcûdların mekânı ve yönü vardır.] Meselâ fırak-ı dâllenin  Cenâb-ı Bârî 

Te‘âlâ Zâtühû için hâşâ mekân ve cihet isbât etmek üzere her bir mevcûd 

için mekân ve cihet olup ve cenâb-ı vâcibü’l-vücûd dahi mevcûddur deyü 

ikâme eyledikleri delîl bu kabîldendir ki kübrâsı olan כאن د    (כ 
(  .kaziyyesi mevhûmdur [.Bütün varlıkların bir mekânı ve yönü vardır] و

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle, kayd-ı haysiyyet şi‘ri ihrâc içindir. 

Zîrâ mâ sebakda ma‘lûm olduğu vechle bir tâʼife indinde mevhûme olan 

mukaddime tâʼife-i uhrâ indinde muhayyeledir. Lâkin bundan mürekkeb 

olan delîl mukaddimesi mevhûme olduğu haysiyyetten safsata ve muhay-
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yele olduğu haysiyyetten şi‘rdir. İmdi mefhûmât-ı sınâ‘âtta mu‘tebere olan 

kuyûd-i haysiyyât takyîd için olarak ta‘lîl için değildir. İşte bu tahkîk ile şu 

vechle îrâd-ı suʼâle mahall kalmaz ki ba‘zen müstedillin safsatada mukad-

dime-i mevhûmeyi ahz etmesi mevhûme kâzibe olduğundan için olmayıp 

belki yakîniyye olmasını zu‘münden için olur. Bu sûrette kayd-ı haysiyyet 

için bir ma‘nâ yoktur. Ve hâsıl-ı cevâp kayd-ı haysiyyet ta‘lîliyye değildir ki 

hattâ bu suʼâle mahall olsun. Belki sınâ‘ât-ı hamsede i‘tibâr olunan kuyûd-i 

haysiyyât yekdiğerlerinden temyîz ve ihtirâz için kuyûd-i takyîdiyye olup 

mine’l-cümle işbu ta‘rîf-i safsatada şi‘irden ihtirâz içindir. אدة א  א ا ) 
( رة  إ  -Mâdde veya sûret olarak fâsid delîl, mutlak ola] أو 

rak safsatadır.] İmdi gerek mâdde ve gerek sûret cihetinden fâsid olan delîl 

alâ ıtlâkıhî safsatadır. (א א ا  א   Safsatayı bilmenin en] (وأ 

büyük faydası, ondan korunmaktır.] Ve işbu safsata olan delîlin ma‘rifetine 

terettüb eden fâʼidenin a‘zamı delîl-i mezkûrden tevakkî ve ihtirâz etmek-

tir.  ( א אده   ل  ا ط   (و  [Delîl getirenin fâsid olduğunu 

bilmesi şartıyla mugâlata ismini alır.] Ve safsataya müstedillin fesâd-ı delîle 

ilm ve ıttılâ‘ı şartıyla mugâlata tesmiye olunur. ا א   ض   (وا
( א ل  א ا ، و  אئ כ  א ا א   ، و  כא -Mu] وإ

gâlatada hedef, hasmın yanılgıya düşmesini sağlamak ve onu susturmak-

tır. Safsatayı filozof karşısında kullanan kişi sofist, cedelcinin karşısında 

kullanan müşâğibî (karışıklık çıkaran) ismini alır.] Ve mugâlatadan garaz 

hasmın tağlît ve ıskâtıdır. 

[Sofistâ’î ve Müşâğibî]

Ve çünkü burhân ile istidlâl eden kimseye hakîm ıtlâk ettikleri cihet-

le işbu hakîmin mukâbelesinde mugâlatayı isti‘mâl eden kimseyi sofistâ’î 

ve cedelîye mukâbil isti‘mâl eden şahsa müşâğibî ıtlâk olunur. Bu sûret-

te mugâlata müşâğabe olur. “Sofista” hikmet ma‘nâsına “sof” ile galat ve 

telbîs ma‘nâsına “istâ”dan mürekkeb olup sofistâ’î-i mezkûr buna nisbet 

olunur. Ve tâʼife-i sofistâʼiyye münkirîn-i hakâyık olan şirzimedir ki hakâ-

yıkın cümlesi evhâm ve hayâlât-ı bâtıla olduğuna kâʼillerdir ki münkirîn-i 

hikmettir. ( א   ا رة ا ض  ا    א ا -Safsa] (وأ

tanın mugâlata dışındaki hedefi, bilginin elde edildiğini zannettirmektir.] 

Ve sûret-i mugâlatanın gayrıda safsatadan garaz ve maksûd [276] bu vâsıta 

ile tahsîl-i ilm zu‘m ve i‘tikâdıdır. Ba‘z-ı şüyûhdan mervîdir ki mugâlata ile 

kendisini avâm-ı nâs nazarında zey-i hakîm ve muktedâ-bihde irâʼe eden 
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kimse sofistâ’î olup cedel ve münâzaraya ve bu tarîk ile ehl-i tahkîki teşvîş 

ve hudâ‘a nasb-ı nefs eden şahs müşâğibîdir. 

Kâle Rahimehullâh 

אزم  א ا ا ، وأ א ،  ا ا א אزم ا م ا ى ا  أ
[Tenbîh: Bilgilerin en güçlüsü kesin/câzim ve sâbit olandır. Sonra câzim olup 

sâbit olmayandır. En zayıfı ise câzim olmayandır.] 

Hafî olmasın ki akvâ ve emten-i ulûm ilm-i câzim-i sâbittir ki sâ-

hibi ilminde câzim ve müteyakkin ve bu ilm teşkîk ile zâʼil olmayacak 

haysiyyette mütekarrar ve mütemekkin olmasıdır. Ve derece-i sâniye-

de akvâsı câzim-i gayr-ı sâbittir ve ulûmun ez‘afı gayr-ı câzim olandır.

( א  ة، و   א دو  ا א   و  Her biri, kendi seviyesi ve] (وכ 

daha alt seviyedekini ifâde eder. Daha üst seviyedekini ifâde etmez.] Ve 

bu ulûmdan her birisi kendi mislini ve kuvvette mâ dûnunu müfîd olarak 

mâ fevkını ifâde etmez. Şöyle ki; Hâşiye’de îzâh etmiş olduğu vechle yakîn 

yakîni ve kezâlik yakîn taklîd ve zannı ifâde eder. Nitekim ba‘z-ı mukad-

dimâtı yakîniyye ve diğeri taklîdiyye olduğu sûrette taklîdi ve zanniyye 

olursa zannı ifâde ve intâc eder. Ve taklîd taklîdi ve kezâlik taklîd zannı 

müfîd olup ve ammâ zann ancak zannı ifâde eder.

[Delîl-i Limmî]

Kâle Rahimehullâh 

אرج  א  ا وا ء ا  ا وا     ا إن כאن ا
אن  אر  ا د ا ط  ا و ل  ا . כא

[Fasıl: Delîl, akıl ile delilin netîcesi arasındaki  hadd-i evsat, netîceye zihinde 

ve hariçte illet olursa limmîdir. Salgıların bozulması ile sıtmaya, gece vakti ateşin 

varlığı ile dumana istidlâlde bulunmak gibi.] 

Bu fasl delîlin limmî ve innî kısmeynine taksîmindedir. Çünkü mutlakâ 

delîl bir cüzʼü müştemil olması lâbüddür ki bu cüzʼün mülâhazası aklın 

ilm-i bi’n-netîceye vâsıta-i vusûlü ola. Bu ise  cüz’-i mutavassıt olup bu cüz’ 

zihinde ekberin evsata nisbeti için illet olarak zihninde husûl-ı netîceyi 

müstelzim olur. Ve bu vechle  cüz’-i mutavassıt zihinde nisbet-i mezkûre 

için illet olduğu gibi ba‘zen nisbet-i mezkûrenin hâricde vücûdu için dahi 

illet olup bu hâlde zihnen ve hâricen illet olmuş olur. Ve ba‘zen hâricde 
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vücûduna illet olmayıp illiyyeti yalnız vücûd-i zihnîye münhasır olur. İşte 

bu iki cihete nazaran delîl iki kısma münkasim olur. İmdi eğer delîlden akıl 

ile netîce beyninde mutavassıt olan cüz’ zihinde ve hâricde netîce için illet 

olursa bu delîl, delîl-i limmîdir. Meselâ zikr olunan misâl-i evvelde ya‘nî 

م) م   ط  ط٣٣١ وכ  ا م   ا -Zeyd sıt] (ز 

malıdır. Çünkü Zeyd’in dört hıltı bozulmuştur. Dört hıltı bozulan herkes 

sıtmalıdır. O halde Zeyd de sıtmalıdır.] kıyâsında  cüz’-i mutavassıt “ta‘af-

fün-i ahlât” olup bu ise Zeyd için hummânın sübûtuna zihnen illet oldu-

ğu gibi hâricde dahi Zeyd için sübût-i hummâya illetdir. Kezâlik misâl-i 

sânîde ya‘nî ( א ا ا  وכ م   ا כ  אن   ا و  ا  אر   ا و  א   (כ
[Gece vaktinde ateş bulunduğunda onun dumanı da bulunur. Buradaki 

mukaddem (gece vakti ateşin bulunması) doğrudur, o halde tâlî de (duma-

nın bulunması) doğrudur.] kıyâs-ı istisnâʼîsinde mutavassıt olan “vücûd-i 

nâr” zihinde vücûd-i duhâna illet olduğu gibi hâricde dahi illet-i duhândır. 

[277] İşte bu cihetle işbu delîleyn delîl-i limmîdir. Ve limmî kesr-i lâm ve 

teşdîd-i mîm ile olup limmiyyet ya‘nî illiyyeti ifâdesi mûcib-i tesmiyedir. 

Zîrâ “lime” ile suʼâle bu kısm-ı delîl ile cevâp verilir. Hâsılı delîl-i limmî 

tahakkuk-ı hükmü müfîd olmasıyla berâber illetini dahi müfîddir.332 Mu-

sannif Hâşiye’de beyânı vechle sâʼir erbâb-ı fennin ( و   Eğer] (إن כאن ا

hatt-ı evsat illet olursa] ta‘bîr ettikleri mahalde ( ء ا  Eğer] (إن כאن 

 cüz’-i mutavassıt olursa] ta‘bîrine udûl eylemesi zîrâ metinde işâret eylediği 

vechle meselâ hummâ üzerine istidlâl gerek iktirânî ile takrîr olunsun ve 

gerek istisnâʼî ile takrîr edilsin limmîdir. İbâre-i evsat ise ancak iktirânî 

ile ta‘bîr üzerine muntabıktır. Ve bundan cevâpta murâd-ı kavm iktirânî 

olarak takrîr olunduğu takdîr üzere evsat demek olup bu sûrette cümlesi-

ne şâmil olur denilemez. Zîrâ deriz ki ba‘zen delîlin iktirânî olarak takrîri 

mümkün olamaz. Nitekim vücûd-i nâr ile duhân ve vücûd-i duhân ile nâr 

üzere istidlâl böyle olup kıyâs-ı iktirânî ile takrîr olunamaz. Ve buna işâret 

için iki misâl îrâd olunmuştur.

[Delîl-i İnnî]

א    ن    כ ن  أو  ا  
[Ya da  hadd-i evsat, netîceye yalnızca zihinde illet olursa -şöyle ki; hadd-i evsa-

tı bilmek sadece neticeyi bilmenin nedeni olursa- innî delildir.] 

331 Sehv ve savâb cetvelinde “el-ahlât” olarak düzeltilmiştir.

332 Sehv ve savâb cetvelinde “müfîddir” olarak düzeltilmiştir.
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Veyâhûd  cüz’-i mutavassıt netîce için yalnız zihinde illet olup bu da 

cüz’-i mutavassıta ilm fakat ilm-i bi’n-netîceye illet olmasıyla olur. Bu sû-

rette delîl-i innî tesmiye olunur. Ve bu da hükmün limmiyyet ya‘nî illiyye-

tine333 nazar olunmayarak yalnız inniyyet ya‘nî sübûtu üzere iktisârından 

içindir ki “inne’l-emre kezâ” kavillerinden olarak evvel “lime”ye nisbet ol-

duğu gibi bu “inne”ye mensûbtur. Hâsılı kısm-ı evvel hükmün tahakkuk 

ve illet-i sübûtunu müfîd olduğu gibi işbu kısm-ı sânî dahi yalnız tahak-

kuk-ı hükmü ifâde ederek hangi illet için tahakkuk eylediğini ifâde etmez. 

Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle illiyyet-i zihniyyeyi ilmeyn beyninde 

ya‘nî ( א  ن    כ ن  ) [Evsatın bilinmesi netîcenin yalnızca bi-

linmesine illet olmasıyla.] kavlinden müstebân olduğu üzere ilm-i mu-

tavassıt ile ilm-i netîce beyninde illiyyetle tefsîr etmesi lüzûm-i fesâddan 

ihtirâz içindir. Zîrâ meselâ א א  ا  א  א ا כ  ه ا ) 
( א כ א   -Akledilmiş şu mâhiyet küllîdir. Çünkü o, zihin] وכ 

de tarîf ile hasıl olmuştur. Ve ta‘rîf ile elde edilen herşey küllî olur.] ya‘nî 

“ta‘akkul olunan şu mâhiyet külliyyedir. Zîrâ ta‘rîf ile zihinde hâsıladır. Ve 

ta‘rîf ile hâsıl olan her bir şey’ küllîdir.” kavlimiz delîl-i limmî olup halbuki 

külliyyet için illiyyet husûl-i zihniyyedir. Zîrâ külliyyenin vücûdu ancak 

zihindedir. İmdi hâric ile murâd vücûduna şâmil olan vâki‘ olup yoksa 

vücûd-i hâricîye muhtassa olan a‘yân ma‘nâsına değildir. Ve ilmeyn ile 

murâd tasdîkayn olup tasavvura da şâmil olan mutlak ilm değildir. Hâsılı 

eğer  cüz’-i mutavassıt mahmûlün mevzû‘ için sübût veyâhûd mevzû‘dan 

selbinin yalnız husûl-i tasdîkinde vâsıta olursa delîl-i innî ve işbu tasdîk 

ile berâber nefsü’l-emrde mahmûlün mevzû‘a îcâben veyâ selben sebeb-i 

nisbetini334 ifâde ederse delîl-i limmîdir.

אن   د ا א  ا و ل  אرج، כא א  ا אو اء  
אن   א أو  اع  ا א   ل  כא ة،  وا א    כא أو  אرا،  אر  ا

ارة [278]  ا
[İster netîceyi bilmek, sıtmanın varlığı ile salgıların bozulduğuna veya gece 

vakti dumanın varlığı ile ateşin varlığına istidlâlde bulunmak gibi illeti bilmeye 

hariçte eşit ma’lûl olsun veya sıtma ile baş ağrısına, duman ile sıcaklığa istidlâl et-

mek gibi netîce ve hadd-i evsatı bilmek, tek bir illetin ma’lûlleri olsun fark etmez.]

 

333 Sehv ve savâb cetvelinde “illiyyetine” olarak düzeltilmiştir.

334 Sehv ve savâb cetvelinde “nisbetini” olarak düzeltilmiştir.
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Ve işbu delîl-i innî ikiye münkasim olarak bir kısmında  cüz’-i mutavas-

sıt hâricde netîce için ma‘lûl-i müsâvî olur. Musannifin Hâşiye’de beyânı 

vechle müsâvî takyîdi zîrâ ma‘lûl-i e‘amm ile illet-i ahass üzerine istidlâl 

sahîh olamaz. Meselâ mutlak harâretle vücûd-i nâr üzerine istidlâl olamaz. 

Lâkin illet-i mûcibe bunun hilâfında olarak yâ ma‘lûlden mutlakan ahass 

veyâhûd ma‘lûle müsâviye olup ve alâ kile’t-takdîreyn illet-i mûcibe ile 

istidlâl sahîh olur. Binâ’enaleyh delîl-i limmîde olan  ء ا  (إن כאن ا
(  [Orta terim cüz’ünde illet olursa.] kavlinde müsâviye olmasıyla illetin 

takyîdine muhtâc olunmamıştır. Hâsılı e‘ammıyyet ma‘lûlde cârî olup il-

let-i mûcibede gayr-ı cârîdir. Ve delîl-i innîden meselâ hummâ ile ta‘affün 

ve nehâren vücûd-i duhân ile nâr üzerine istidlâl bu kısımdan olup evvelde 

hummâ ta‘affün-i ahlât için ve sânîde duhân nâr için ma‘lûl-i müsâvîdir. 

Ve işbu delîl-i innîden kısm-ı sânî  cüz’-i mutavassıt ile netîcenin illet-i vâ-

hide için ma‘lûleyn olmalarıdır. Meselâ hummâ ile harâret üzere istidlâl bu 

kısımdan olarak hummâ ve sudâ‘dan ikisi de ta‘affün-i ahlâtın ve duhân ile 

harâret nârın ma‘lûlleridir. (א א أو  אئ א أو ا ا ر ا ا اء  ) [Delîl, 

iktirânlı, istisnâlı veya ikisinden başka bir şekilde takrîr edilsin aynıdır.] 

Delîl ister cümlesi iktirânî ve ister istisnâʼî veyâhûd bunların gayrı ola-

rak takrîr olunsun, el-hâsıl hangisiyle takrîri sahîh olup da takrîr olunursa 

olunsun işbu limmî ve innî kısmeyninden hâric değildir. Ve hafî olmasın 

ki akîse-i istisnâʼiyyede  cüz’-i mutavassıt istisnâ olup akîse-i iktirânîyye-

nin vasatı hükmündedir. Meselâ رض   و א א   (ان כאن ا 
א) رض   א כ ا    Eğer Ay tutulmuşsa Dünya Ay] ا 

ile Güneş arasına girmiştir. Fakat Ay tutulmuştur, o halde Dünya ikisinin 

arasındadır.] denilse bu kıyâs burhân-ı innî olur. Zîrâ husûf ma‘lûl-ı tavas-

sut-ı arzdır. Ve meselâ א כ  א   א  ر  כ ا ا  כאن   (ان 
( א   [Eğer söz edilen araya girme gerçekleşmişse Ay tutulmuştur. 

Fakat bu araya girme gerçekleşmiştir, o halde Ay tutulmuştur.] denilse bu 

kıyâs burhân-ı limmî olur. Zîrâ tavassut illet-i husûfdur. İşte bununla delîl 

kısmeynde münhasır olup kıyâs-ı istisnâʼî hurûc etmez. Murâd-ı musannif 

de bunu beyândan ibârettir.
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[Delîl-i Naklî ve Aklî]

Kâle Rahimehullâh 

، وإ  م ا  כא כ א ا إن    وأ
[Yine delil, başkasının sözünü nakletmeye dayalı ise naklî, eğer buna dayalı 

değilse aklîdir.] 

Delîl için taksîm-i âhar olup şöyle ki eğer delîl gayrın kelâmını hikâyeye 

tevakkuf ederse taklîddir. Hâşiye’de beyân ettikleri vechle bu hikâyede ister 

delîlden cüz’ olsun. Nitekim “Allâhü Te‘âlâ kâle kezâ” kavlimizde nazm-ı 

celîlden hikâye delîlden cüz’dür. Ve isterse delîlden hâric olarak hikâyeye 

mütevakkıf olsun. Nitekim ba‘zı mukaddimât-ı delîle hikâyenin delîl ol-

ması bu kabîldendir. İmdi delîl-i naklî hikaye-i kelâm-ı [279] gayr üzere 

tevakkuf eden delîldir. Meselâ meʼmurün-bih olan salât ve emsâlini terk 

eden âsîdir. Zîrâ cenâb-ı Bârî 335﴾ي ِ ْ أَ  َ ْ َ َ َ  [?Emrime âsi mi oldun] ﴿أَ

buyurmuştur ki müfâd-ı şerîfi emr-i ilâhîye isyân üzere muʼâhezedir. Ve 

işbu sugrâ-yı delîlden hikâye cüz’dür. Ve her bir âsî müstehakk-ı nârdır. 

Zîrâ  Cenâb-ı Bârî 336﴾ َ َّ َ َ َאَر   ُ َ نَّ  ِ َ  ُ َ ُ َ َوَر َّ ِ ا ْ َ  َ  Artık kim Allah ve] ﴿َو

Resûlüne karşı gelirse bilsin ki ona, (Kendi gibilerle birlikte) içinde ebedi 

kalacakları cehennem ateşi vardır.] buyurmuştur. Ve işbu kübrâ-yı delîle 

nazm-ı celîl delîldir. Ve bu kıyâs-ı naklî “her bir kimse ki târik-i meʼmû-

rin-bih ola âsîdir” kavlini müntic olur. Ve eğer delîl kelâm-ı gayrı hikâye 

ve sem‘ üzere tevakkuf etmezse delîl-i aklîdir. Ve nakliyyenin nakle nisbeti 

zîrâ her ne kadar müdrik yine akl ise de nakle istinâdından içindir. Ve 

mukaddimâtın cemî‘isi veyâhûd mukaddimâttan birisi kelâm-ı gayra is-

tinâddan e‘amm olup mukaddimâttan birisi nakliyye ve diğeri akliyye olsa 

bu delîl yine naklîdir. Zîrâ nakil üzere mütevakkıf ile gayr-ı mütevakkıfdan 

mürekkep olan mütevekkıftır. Ve akliyyenin akla nisbeti isbât-ı netîcede 

nakle adem-i tevakkufundandır. 

335 Tâ-Hâ, 20/93.

336 Cin, 72/23.
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[HÂTİME]

، و   אئ א    ا م وا و כ م כא وا א ا א أ
دراכאت  כ ا ر  כ א   כ ا א، و   ا א  د دراכאت   ا
[Hâtime: Mantık, kelâm, nahiv ve diğer ilimlerin isimleri, bazen meseleler 

için kullanılır. Bazen bu meseleleri delillerinden idrâk için kullanılır. Bazen de bu 

idrâklerin tekrarından ortaya çıkan meleke için kullanılır.]

 Hâtime-i kitâb ba‘z-ı fevâʼid-i mühimmeyi şâmildir. Mine’l-cüm-

le mantık ve kelâm ve nahv emsâli esâmî-i ulûm ba‘zen nefs-i mesâʼil ve 

kavâ‘id üzerine ve ba‘zen dahi mesâʼilin delîlinden idrâkâtına ve ba‘zen 

dahi işbu idrâkâtın tekerrür ve mümâresesinden hâsıla olan melekeye ıtlâk 

olunur.

[Mevzû‘u‘l-İlm]

אئ  ع ا ول  א ا ، و כ دراכאت وا א ا  ا   ا 

 ، א אت  و  ا ع، כא ة ذا  ا א  و ة ا  כ ا
כא

[Son iki ma‘nâya göre ilmin hakîkati, idrâkler ve melekedir. Birinci ma‘nâya 

göre ise zâtî tek bir cihetin zapt etteği pek çok meseledir. Bu zâtî tek cihet, ilmin 

mevzuudur. Ma’lûmâtın mantık ilmi için konu olması gibi. Veya bu tek cihet arazî 

olur. Bu da gâyedir. (Hatadan) korumanın mantık ilmi için gâye olması gibi.]

 İmdi hakîkaten ilm ma‘neyeyn-i ahîreyn ile idrâkât ve meleke ve ma‘nâ-

yı evvel ile mecmû‘-ı mesâʼil-i kesîredir ki işbu mesâʼili cihet-i vahdet-i 

zâtiyye ve arazıyye mazbûta ve muʼtebere kılar. Ya‘nî zâtlarında mütekessi-

re ve müteferrika olan mesâʼil-i mezkûrenin vahdet-i i‘tibâriyye ile vahdet 

ve infirâdına işbu cihet-i vahdet sebeb olarak işbu vahdet-i i‘tibâriyye vâsı-

tasıyla mesâʼil-i adîdenin şey’-i vâhid ve münferid add olunması ve ism-i 

vâhidle tesmiye olunup tedvîn ve teʼlîf edilmesi müstahsen olur. Ve cihet-i 

vâhdet-i zâtiyye ilmin mevzû‘u olup merci‘-i mevzû‘ât-ı mesâʼilidir. Meselâ 

inde’l-müteʼahhirîn ma‘lûmât-ı tasavvuriyye ve tasdîkiyye  mevzû‘-ı ilm-i 

mantık olarak mesâʼil-i mîzânın cihet-i vahdet-i zâtiyyesi olup bütün mev-

zû‘ât-ı mesâʼili işbu ma‘lûmât-ı tasavvuriyye ve tasdîkıyyeye rücû‘ eder. Ve 

cihet-i vahdet-i arazıyye gâyet-i ilmdir. Meselâ zihnin fikirde hatâdan ismet 

ve selâmeti gâyet-i ilm-i mantıktır. 
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אو  ا أو  ا ا   ار ا א     ع כ   و

[Her bir ilmin konusu; o ilimde kendisine, zâtî veya müsâvîsi gereği bitişen 

zâtî arazları araştırılan şeydir.] [280]

Ve her bir ilmin mevzû‘u o ilmde avârız ve ahvâl-i zâtiyyesinden bahs 

olunan şey’dir ki işbu avârız-ı zâtiyye  li-zâtihî veyâhûd li-müsâvîhi mev-

zû‘-ı mezkûra lâhikadır. “Bahs” lügatte tefahhus ve teftîş ma‘nâsına olup 

örfte münâzara ve mübâhase ve kezâlik istidlâl ile isbât-ı  nisbet-i îcâbiyye 

ve selbiye ma‘neyeyniyle bir şeyʼi bir şey’ üzerine haml ve isbât ma‘nâsına 

ıtlâk olunur. Ve bahs-i mevzû‘dan337 murâd işbu ma‘nâ-yı sâlisdir. Ve avâ-

rız-ı zâtiyyenin  li-zâtihî mevzû‘a lühûkundan murâd bilâ-vâsıta mevzû‘a 

müstenide olmasıdır. Meselâ zât-ı insâna lâhık olan ta‘accüb emsâli araz-ı 

evvelî bu kabîldendir. Ve vâsıta iki vechle olup birisi urûzda vâsıtadır ki 

urûz-ı vâhidle evvelâ bi’z-zât, zâta ârız olarak gayrısına ancak bu vâsıta ile 

ârız olmaktan ibârettir. Meselâ meşy hayevân ile insâna urûz-ı vâhidle ârız 

olup lâkin hayevâna urûzu  li-zâtihî ve insâna urûzu bu vâsıta iledir. Ve sânî 

bu ma‘nâ üzere vâsıtadan e‘amm olarak vâsıta fi’s-sübûtdur ki zâta urûz ev-

velâ bi’z-zât olup olmaması gayr-ı mu‘teberdir. Meselâ cisme sathın urûzu 

 li-zâtihî olmasıyla berâber cisim için sübûtu cismin inkıtâ‘ ve intihâsı vâ-

sıtasıyladır. Ve bundan ma‘lûm olur ki  li-zâtihî lâhıka olmasından murâd 

zâtın illet-i urûz olması değildir. Nitekim cisme sathın urûzu  li-zâtihî ol-

masıyla berâber illet-i urûz intehâ olarak zât-ı ma‘rûz değildir. Ve avârız-ı 

zâtiyyenin li-müsâvîhi mevzû‘a lühûkundan murâd sıdk veyâhûd vücûdda 

emr-i hâric-i müsâvînin urûz-ı ârıza vâsıta olmasıdır ki hülâsası mevzû‘a 

müsâvî olan emre avârız-ı zâtiyyenin urûzu evvelâ ve bi’z-zât olarak mev-

zû‘a urûzu bu vâsıta338 ile olmaktan ibârettir. Ve ma‘lûm olsun ki ehl-i fenn 

ulûmda mebhûsün-anhâ olan a‘râz-ı zâtiyyede ihtilâf ederek müteʼahhirûn 

bir şeyʼe cüz’-i e‘ammı vâsıtasıyla lâhıka olan avârızın avârız-ı zâtiyyeden 

olmasına zâhib oldukları cihetle araz-ı zâtîyi bir şeyʼe  li-zâtihî veyâhûd 

emr-i hâric-i müsâvîsi için lâhık olan hâric-i mahmûl olmak üzere ta‘rîf 

ettiler. Meselâ insân hayevân olması vâsıtasıyla lâhık olan hareke bi’l-irâ-

denin lühûku li-cüzʼihî ve ta‘accüb vâsıtasıyla dahkın urûzu li-müsâvîhi 

olmuş olur.  و ، א  א  ع أ ا أو  ن   أو  ا ) 

337 Sehv ve savâb cetvelinde “mevzû‘dan” olarak düzeltilmiştir.

338 Sehv ve savâb cetvelinde “bu vâsıta” olarak düzeltilmiştir.
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( ا أو   Şöyle ki; konunun kendisi, konunun zâtî arazı veya her]  ا

ikisinin türü, bir meseleye konu kılınır. Ve konunun zâtî arazı ve türü ko-

nuya yüklemlenir.] Ve ulûmda mevzû‘un avârız-ı zâtiyyesinden bahs olun-

ması nefs-i mevzû‘ veyâhûd  araz-ı zâtî-i mevzû‘ veyâhûd mevzû‘ ile araz-ı 

zâtîsinden birinin nev‘i mesele-i ilm için mevzû‘ kılınarak işbu mevzû‘ üze-

rine araz-ı zâtîsinin veyâhûd nev‘-i araz-ı zâtînin haml olunması tarîkıyla 

olur. Hâsılı mevzû‘ât-ı mesâʼil yâ mevzû‘-ı ilm veyâhûd araz-ı [281] zâtîsi 

veyâhûd zât ve  araz-ı zâtî-i mevzû‘dan birinin nev‘i olmak aksâm-ı erba‘ası-

nı müştemil olarak mahmûlât-ı mesâʼil dahi yâ mevzû‘-ı ilmin araz-ı zâtîsi 

veyâhûd araz-ı zâtîsinin nev‘i olmasıyla bu ikiyi aksâm-ı erba‘aya darb ile 

sekize bâliğ olur. 

א  دة  ر  ف، و ا أ כ  ا ، כא م أ وا و   ا
אل  אرכ  ا ر وا ا אت ا ، כא כ ا  أ    أ ذ

 ا 

[Sarf ilminde kelimenin konu olması gibi bazı ilimlerde konu tek bir tanedir. 

Diğer bazı ilimlerde ise o ilmin ehli nazarında nazarında i‘tibâr edilen bir noktada 

uyuşan birden fazla şeydir. Örnek olarak mantık ilminin konusu, (bilinmeyene) 

ulaştırmada ortak olan tasavvurî ve tasdîkî ma‘lûmâttır.]

 Ve mevzû‘-ı ilm ba‘z-ı ulûmda emr-i vâhid olur. Meselâ ilm-i sarfın 

mevzû‘u kelime olarak min haysü’l-i‘lâli ve’l-idğâm kelimeden bahs olu-

nur. Ve meselâ inde’l-kudemâ  mevzû‘-ı mantık ma‘kûlât-ı sâniye olup min 

haysü’l-intibâk a‘raz-ı zâtiyyesinden bahs olunur. Ve diğer ba‘z-ı ulûmda o 

fennin ehli indinde şânına i‘tidâd ve ihtimâm olunan bir emrde mütenâ-

sibe olan umûr-ı müte‘addide olur. Meselâ inde’l-müteʼahhirîn  mevzû‘-ı 

ilm-i mantık ma‘lûmât-ı tasavvuriyye ve tasdîkıyye olarak mechûlâta îsâlde 

müteşârike ve mütenâsibedir ki fenn-i mantıkda meçhûlât-ı tasavvuriyye 

ve tasdîkıyyeye îsâl emr-i mu‘teddün-bihdir.

Kâle Rahimehullâh

כ ا إن כא  א  ذ אت   אت כ ور אت  אت  אئ כ  

[Her bir ilmin meseleleri; küllî, zorunlu, olumlu yüklemlerdir. Eğer nazarî 

yüklemler olurlarsa o ilmde onların doğruluğuna burhân getirilir.]
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 İmdi her bir fennin mesâʼili hamliyyât ve mûcibât ve zarûrîyyat ve 

külliyât olup eğer nazariyye olur ise mesâʼil olduğu fende üzerine ikâ-

me-i burhân olunur. Musannifin Hâşiye’de beyânı vechle (אئ כ  آه ) 

[Her bir ilmin meseleleri…] ta‘bîriyle bu kelâmı “fâ” ile tasdîr eylemesi 

bu kelâm mevzû‘-ı ilmin mürûr eden ta‘rîf ile ta‘rîfine müteferri‘ olduğu-

na işârettir. ammâ mesâʼil-i fenn hamliyyât-ı mûcibât olması sebk eden 

tefsîrden dahi müstebân olduğu vechle her bir fende bahs haml-i bi’l-î-

câb ma‘nâsınadır. Nitekim avârızın sâbite ma‘nâsına lâhıka ile takyîdi işbu 

îcâben hamle delâlet eder. Ve ammâ mesâʼil-i fennin zarûriyye mutlaka 

olmaları zîrâ mahmûlat-ı mesâʼil olan avârız-ı zâtiyye ne zamân ki  zât-ı 

mevzû‘ veyâhûd zâta müstenid olan müsâvî mevzû‘ ecli için lâhıka olduysa 

 zât-ı mevzû‘ avârız-ı mezkûre için bi’z-zât veyâhûd bi’l-vâsıta illet olarak 

bu hâlde avârızın mevzû‘a veyâhûd araz-ı zâtîsine veyâhûd bunlardan bi-

rinin nev‘ine sübûtu mâ dâme zâtü’l-mevzû‘ elbette zarûrî ve vâcib olur. 

Ve ammâ mesâʼil-i mezkûrenin külliyyât olması zîrâ ehl-i fünûnun işbu 

mesâʼilden bahs ederek bunların tedvînleri ancak kavânîn olarak kendile-

rinden mevzû‘larının ahkâm-ı cüzʼiyyâtı istinbât olunmak garazına meb-

nîdir. Şu tarîk ile ki mesâʼil-i mezkûreyi sugrâ-yı sehletü’l-husûle zamm 

edip tâ ki şekl-i evvelden bir kıyâs-ı muntazam olarak bundan zikr olunan 

ahkâm-ı cüzʼiyye istintaç olunur. Meselâ; ول أو כ ا אس  ا ا ا  ) 
( ا ا  כ   אس כ א وכ   Bu delîl şekl-i evvelden ve] [282] ا

sânîden çıkmış bir kıyâstır. Bu yapıda olan tüm kıyâslar netîce verir. Bu 

delîl de netîce verir.] gibi. Bu takdîrde mesâʼil-i mezkûrenin bu istintâcda 

şekl-i evvelin kübrâsı vâki‘ olması lâbüddür. Şekl-i mezkûrun kübrâsı ise 

ancak külliyyedir. Ve yine Hâşiye’de demiştir ki (  Eğer önerme] (ان כא 

nazariyye olursa.] kavliyle takyîdi mesâʼil-i fennin nazariyyât olması vâcib 

olmayıp belki ba‘zen bedîhiyye olduğuna işârettir. Nitekim bu ilmde şekl-i 

evvelin ve kıyâs-ı istisnâʼînin intâcları kat‘iyyen mesâʼil-i fendendir. Bunla-

rın intâcı ise muhtâc-ı nazar olmayıp bedîhiyyedir. Ve mevzû‘-ı ilmin ta‘rî-

finde mesâʼilin nazariyyât veyâhûd bedîhiyyât olmaklığını îcâb edecek bir 

kelâm yoktur. Zîrâ lühûk-ı avârız nazarî ve bedîhîden e‘ammdır. Ve ta‘rîfte 

olan li-zâtîhî kaydı urûzda vâsıtayı nefy için olup isbâtta nefy-i vâsıta için 

değildir ki hattâ ba‘zı mesâʼilin bedîhî olmasını muktezî olsun.
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אت  ئ ت وا אت ا ا وا אت وا ن  ا א و  כ ا א  ل 
אت  ور אت ا ا כ אت ا وا

[İlim kitaplarında vâki’ olan şartlı, olumsuz, mühmel olumlu, cüz’î, zorunlu 

olmayan küllî olumlu önermeler, küllî zorunlu olumlu yükleme irca edilir.]

 Her bir fennin mesâʼili hamliyye ve mûcibe ve zarûriyye ve külliyye ol-

duğu beyân-ı sâbıkdan ma‘lûm olduysa bu sûrette kütüb-i fünûnda şartıy-

ye ve sâlibe ve  mûcibe-i mühmele ve cüzʼiyye ve  mûcibe-i külliyye-i gayr-ı 

zarûriyye olarak vâkı‘a olan mesâʼilin bunlara rücû‘u lâbüddür.

[Ba‘zen Mebâdînin Ulûmdan Cüz’ Kılındığı ve Mebâdîden 

Ba‘zısı Tasavvuriyye ve Ba‘zısı Tasdîkiyye Olduğu]

Kâle Rahimehullâh 

א  א ءا  ا  אدي  و  ا

[Bazen ilkeler, tesâmuhtan dolayı ilmin bir parçası hâline getirilir.] 

Ve ba‘zen mebâhis-i ilmin mebniyyun aleyhi olan mebâdî şiddet-i ih-

tiyâctan nâşi tesâmuhan ilmden cüz’ add olunur. Ya‘nî mebâdî ulûmun 

mukaddimât-ı şürû‘u olarak ilmden hâric ve eczâ’-i ulûmda gayr-ı dâhil ise 

de ba‘z-ı muhakkıkîn mebâdînin ulûmda kemâl-i medhaliyyetine tenbî-

hen ve tesâmuhan ilmden cüz’ kılmışlardır.

ت  ا אت  و א  א ئ و א  ائ وأ אت  ا אت  ر   א  إ و 
א  ودا כא أو ر ا  ارض ا ا  ا

[İlkeler, ya tasavvurîdir ki bunlar tanım veya resim olarak konuların, konula-

rın parçalarının ve cüzʼîlerinin tarîfleri ve konuların zâtî ârızları olan yüklemlerin 

tarîfleridir.]

 Ve mebâdî iki sınıf olup zîrâ yâ mebâdî-i tasavvuriyyedir ki bu da mev-

zû‘âtın ve eczâ’sının ve cüzʼiyyâtın ve avârız-ı zâtiyye olan mahmûlatın 

ta‘rîfleridir. Ve bu ta‘rîfât hudûd veyâhûd rüsûm olmaktan e‘ammdır. Ve 

mevzû‘ât ile murâd mevzû‘ât-ı ulûm ve mesâʼildir. Ve eczâ’-i mevzû‘âtın 

ta‘rîfi meselâ; hikmet-i tabî‘iyyede ta‘rîf-i heyûlâ gibidir. Zîrâ hikmet-i ta-

bî‘iyyenin mevzû‘u cism-i tabî‘î olup cism-i tabî‘î ise heyûlâ ile sûretten 

müʼelleftir. Ve ammâ mevzû‘âtın ta‘rîfi cüz‘iyyât-ı mevzû‘u ilmin nev‘i 

olan mevzû‘-ı mesʼelenin ta‘rîfi gibidir. Nitekim Hâşiye’de mübeyyendir.
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א ا   א אئ وا ئ ا ع ا ود כ   א   ا  (وإ
א)  [Ya da tasdîkidir. Bu da ilmin konusunun konuluğuna hükmetme, 

meselelerin delâleti ve meselelerin kendisinden oluştuğu önermelerdir.] 

Veyâhûd mebâdî-i tasdîkıyyedir ki mevzû‘-ı ilmin mevzû‘ıyyetiyle hükm ve 

delâʼil-i mesâʼil ve mesâʼilin kendiden müʼellefe olduğu kazâyâdır. [283]

[Ulûm-i Müte‘ârefe ve Usûl-i Mevzû‘a ve Müsâderât]

Kâle Rahimehullâh 

אر  א  א و  ا א   א إ א כ ا و
[(İlke olan) bu önermeler; ya zâtı gereği zorunludur ki buna müte‘âref (aksi-

yomatik) bilgiler denir.] 

Ve işbu delâʼil kendiden müʼellefe olan kaziyyeler yâ kendi zâtlarında 

bedîhiyye olur. Ve işbu kazayâ-yı bedîhiyyâta ulûm-i müte‘ârefe tesmiye 

olunur. Ve bedîhiyye olması her ne kadar muhtâc-ı tenbîh olsa da delîle 

muhtâc olmamasıdır. 

أو   ، أ  و  ل،  א    و ا  א  أو   
אدرات א، و  כאر إ أن    כ وا א

[Ya da tâlibin kendisine yönelip istidlâlde bulunana hüsn-i zann ederek ka-

bul ettiği nazarîdir. Bu önermelere, vaz‘ edilmiş asıllar (hipotez) ismi verilir. Veya 

tâlîp, mahallinde ortaya çıkıncaya kadar bu önermeleri şüphe ve inkâr ile kabul 

eder. Bu tür önermelere de müsâderât (postulat) denir.]

 Veyâhûd kazâyâ-yı mezkûre nazâriyye olup müte‘allim olan kimse 

iki târîkin biriyle iz‘ân ve kabul eder. Şöyle ki; kabulü ya şahs-ı müste-

dille sıdkında hüsn-i zann tarîkıyla olup bu sûrette kazâyâ-yı mezkûreye 

usûl-ı mevzû‘a tesmiye olunur. Veyâhûd mahallinde tebeyyün edinceye 

kadar şekk ve inkâr tarîkıyla olup bu sûrette müsâderât tesmiye olunur. 

Musannif Rahimehullâh Hâşiye’de şu vechle îrâd-ı makâl buyurmuşlardır 

ki kavm bu vechle kâʼim olup ve benim için bu makâmda iki bahs-i kavî 

vardır. Bahs-i evvel budur ki bu makâmda zikr olunan usûl-i mevzû‘a ile 

müsâderâta ilâveten bir kısm-ı sâlis olarak bu da kazâyânın delîl ile sâbite 

olan nazariyye olmasıdır. Halbuki bunun için bir isim tesmiye etmemişler-

dir. Bahs-i sanî müte‘allimin bu kaziyyeleri hüsn-i zann ile iz‘ân ve kabulü 

kazâyâ-yı mezkûrenin zanniyye olmasını iktizâ eder. Teslîm edilmeye bu 
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makâmda zann-ı mutlak i‘tikâd ma‘nâsına olsun. Bu takdîrde gâyet-i emr 

işbu kazâyânın indel-müte‘allim taklîdiyye olmasıdır. Zîrâ nazariyyenin yakî-

niyye olması burhâna mütevakkıfdır. Ve mukaddime-i taklîdiyye mukad-

dime-i burhân olamaz. Halbuki hükemâdan Aklidis mukaddime-i berâhîn 

olması için usûl-ı mevzû‘ayı vaz‘ eylemiştir. Meğer cavâbta denile ki bu ka-

ziyyelerin müte‘allime339 nisbetle taklîdiyye olması müstedille nisbetle yakî-

niyye olmasını kadh edemez. Ve gâyet-i emr bu kazâyâdan mürekkebe olan 

edilleden müte‘allim için hâsıl olan taklîd olup yakîn olmamasıdır. Ve bunda 

beʼs yoktur. Ve müte‘allimin yakîn iddi‘âsı zu‘mî olup vâki‘de yakîn değildir. 

אئ   ن   כ ز أن  כ ا   אئ ذ א   א כ ا ن  כ و  أن 
ون أ  אئ   ن   כ ، وأن   آ

[Bu önermelerin, bu ilmin meselelerinden olma zorunluluğu yoktur. Aksine 

başka bir ilmin meseleleri olması mümkündür. Hatta tedvin edilmiş herhangi bir 

ilmin meselelerinden olmaması mümkündür.] 

Ve kazâyâ-yı mezkûre mebâdîsi oldukları fennin mesâʼilinden olması 

vâcib olmayıp mesâʼil-i ilm-i âhardan olması ve belki aslâ bir ilm-i müdev-

venin mesâʼilinden olmaması caʼizdir.

Kâle Rahimehullâhu Te‘âla Rahmeten Vâsi‘aten 

אت  ور א  א אت و م כ ت ا א  ئ ا  ل ا ا א  أن  א ذכ و
א و ، כ כ م ا א   

[Bu zikrettiklerimiz ile Şeyhu’r-Reîs İbn  Sînâ’nın “ilimlerin mühmel önerme-

leri küllîdir, mutlakları ise zorunludur“ sözünün vehm edildiği gibi felsefî ilimlere 

mahsûs olmadığı ortaya çıktı.]

 Zikri mürûr eden (אئ כ  آه ) [Her bir ilmin meselesi…] kavliy-

le vâki‘ olan beyândan zâhir ve nümâyân olmuştur ki Şeyh İbn  Sînâ’nın 

 Şifâ’da mühmelât-ı ulûm külliyâttır ve mutlakâtı zarûrîyyâttır demesi 

vehm olunduğu gibi ulûm-i hikemiyyeye gayr-ı muhtasdır. [284]

Kâle Rahimehullâhu Te‘âlâ fî hâtimeti’l-merâm 

ام  כ א   وآ ا م،  م  ا ا כ ا آ ا כ   و
[İşte bu, Azîz ve Allâm Allah’a hamd ile kelâmın sonu olsun. Resûlüne ve 

şerefli âline salât olsun.] 

339 Sehv ve savâb cetvelinde “müte‘allime” olarak düzeltilmiştir.
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İşbu tercüme-i azbü’l-beyân-ı burhân bâ-avni ve inâyeti Îzed-i Müste‘ân 

işbu bin iki yüz doksan dört sene-i hicriyyesi şehr-i zi’l-kâ‘desi evâʼilinde 

Ma‘mûretü’l-azîz’de mutasarrıflığımız evânda ma‘a’t-tashîh-i pezîr fette-i 

hüsn-i ihtitâm ve zühur-ı me‘âd olacak hayr-ı du‘âyı ihvâna zerî‘a olmak 

ümidiyle mevdû‘-ı sahâyif-i eyyâm olmuştur.

[285]

Târîh-i Mütercim

Hamdü lillâh ki Cenâb-ı kayyum

Kadr-i asârımı kıldı ma‘lûm

Ede Hak mazhar-ı meyl-i ebrâr

Ola ünvânı kitâb-ı merkûm

Nazm-ı elfâzı selîs ve rûşen

Cümle mefhûmu rahîk mahtûm

Müstefîd eyleye ihvânı Hudâ

Ola rağbetgeh-i enzâr-ı umûm

Etmeye ecr ve mesûbâtından

Yevme lâ-yenfa‘da Hakk mahrûm

Düşdü bir bu eser-i mensûrum 

Nola târîhi de olsa manzûm

Yadigâr ola güher-sencâna 

Buldu Mîzânını Burhân-ı ulûm

1295

Muhaşşî-i Fâzıl Abdülhamîd Efendi hazretlerinin târîh-i bî-nazîrleridir.

Cevâhir-pâş-ı tahsîn oldu Hamdî söyledi târîh

Mütercem oldu şerh-i Nâfi‘-i Burhân himmetle 

1295
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Ergani Mutasarrıfı Sa‘âdetlü Rûmî Efendi Hazretlerinin Zâde-i 

Tab‘-ı Belîğâneleri 

Hazret-i Nafi‘ Efendi ilm-i mantıktan dahi 

Eydî-i tullâba verdi pür-menâfi‘ tercüme

Şerh-i Mîzân ile vâzıh oldu Burhân-ı ulûm

Necm-i burhân-ı ulûmu kıldı lâmi‘ tercüme

Bir takım sugrâ ve kübrâdan kıyâs istermi yâ

Mebhas-ı fazlın serâpâ oldu câmi‘ tercüme

İşbu sûrette gerekmez külfet-i bahs u cedel 

Ettiğim da‘vâyadır Burhân-ı Kâtı‘ tercüme

Rûmîya târîhtir manend-i cevher bî-bedel 

Oldu işte tâlib-i Burhâna Nafi‘ tercüme

1295

Hâme-i Nâfi‘ Efendi’den selîs olmuş idi

Meʼhaz-ı ilm-i me‘ânîden  Mutavvel tercüme

Himmet-i memdûha-i fazlıyla oldu başkaca

İşte Burhân-ı  Gelenbevî de ekmel tercüme

Geldi bir târîh-i tâmm hâtime (Rûmî) dedim

Oldu Mîzân Fenn-i Mantık’dan müdellel tercüme

1295

Ma‘mûretü’l-Azîz Muhasebecisi İzzetlü İsmail Zihnî Efendi’nin 

Târîh-i Nefîsleridir. 

Hüner-mend-i zamâna Hazret-i Nafi‘ Efendi kim 

Odur üstâd-ı bî-misl ü nazîr-i mekteb-i irfân

Hakâyık ile mâl-a-mâl bir kenz-i dakâyıktır

Dili şemsü’l-ma‘ârif sînesi mirʼat-ı nûr-efşân

[286]
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Mukarrer hikmet erbâbı ki kânûn-ı kemâlâtın

Şifâyı sadr-ı tullâb eylemiştir Hazret-i Yezdân

Hayâlât ve tasavvurdan müsâr fazlı bâlâdır

Görenler kâmilen asârını tasdîk eder her ân

 Mutavvel etmeyip bahs-i senâsin muhtasar geçtim

Kemâl-i fazlına Nefʻ-i Muʻavvel’dir celî burhân

Eyâ allâme-i âlî-neseb fehhâme-i nıhrîr

Getirmez bir daha eşbâh ile emsâlini devrân 

Metîn olsun binâyı matlab ve bünyâd-ı maksûdun 

Ede lütf-i Hüdâ ma‘mûre-i ikbâlini âbâdan 

Semend-i hâme-i (Zihnî) dahi izhâr-ı cürʼetle

Olup vâdî-i tefrîza iki târih ile pûyân 

Resîde oldu bâ lutf-i Hüdâ mîzânın encâma 

Dürer genç ve hüner senc oldu burhâna zehî mîzân 

1295

Ma‘mûretü’l-Azîz Tahrîrât Müdürü Rıf‘atlu Âsaf Efendi’nin Zâde-i 

Tab‘-ı Belîğâneleri

Güher-senc-i ma‘ârif Hazret-i Nâfi‘ Efendi kîm

Kef-i mîzân efdâlîdir ararîz olur her ân 

Değil hâlî beyân ve mantıkı efrâd-ı hikmetten 

Felâtûn görse âsârın kalırdı vâlih u hayrân 

Hüner-sencâna Âsaf gıbta-fermâ oldu târîhim 

Dakîkadan ilm-i hikmete burhân ola Mîzân 

1295
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kübrâ-yı örfiyye 540

Kül-Küllî- külliyyât
küllî-i aklî 124
küllî-i arazî 182, 183, 201, 202
küllî-i ehass 188, 223
küllî-i hakîkî 118, 159, 160
küllî-i izâfi 118
küllî-i mantıkî 124, 129
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küllî-i zâtî 165, 175, 177, 180
küll-i ifrâdî 285, 286
küll-i mecmû‘î 285, 286
küll-i muhakkak
küllî-i müşekkek 109, 110
küllî-i mütevâtı’ 109
külliyyât-ı hams 66, 112, 124, 184, 

186

L

Lafz 43, 86, 395
Lârî 20
Lüzûm, lâzım, istilzâm

lâzım-i âmm 450
lâzım-i arazî 202
lâzım-i beyyin 80, 83
lâzım-i e‘amm 597, 602
lâzım-i lâzım 452, 457, 564
lâzım-i mâhiyet 202
lâzım-i müsâvî 429
lüzûm-i beyyin 80, 210
lüzûm-i gayr-ı beyyin 209
lüzûm-i hâricî 206, 207, 208
lüzûm-i iltizâm 82, 83
lüzûm-i mutâbakat 82
lüzûm-i mutlak 81
lüzûm-i selb 380, 411, 412
lüzûm-i zihnî 206, 207

M

Mâdde-mevâdd
mâdde-i imkân 422
mâdde-i kaziyye 327
mâdde-i kıyâs 470
mâdde-i lâ-devâm 358
mâdde-i mûcibe 568
mâdde-i vücûdiyye 360
mâdde-i zarûret 354, 355
mevâdd-ı akîse 630

ma‘dûm 114, 126, 136, 222, 291, 313, 
315, 316, 331, 332, 342, 372, 436

ma‘dûmât 222, 312
Mahmûl 266, 370

mahmûl-i e‘amm 441
mahmûl-i netîce 507

mahmûl-i vâki‘ 371, 372
Ma‘kûl-Ma‘kûlât

ma‘kûlât-ı sâniyye 122, 129
ma‘kûl-ı evvel 121, 122, 325
ma‘kûl-ı sânî 123, 124, 323, 325

Ma‘mûretü’l-Azîz 21, 23, 24
Ma‘nâ 57, 59, 100, 122, 161, 193, 210, 

356
ma‘nâ-yı müfred 110
ma‘nâ-yı mürekkeb 111, 243

Mecâz 94, 106, 234, 435
Mecâz-ı lügavî 106
mecâz-ı mürekkeb 99
mecâz-ı mürsel 80, 96, 98

Medine 5
Mevzû‘ 68, 69, 261, 265, 361

mevzû‘-ı ahass 442
mevzû‘-ı cüz‘î 262
mevzû‘-ı fenn 69, 71, 72
mevzû‘-ı hakîkî 261, 262, 263
mevzû‘-ı hakîkiyye 302
Mevzû‘-ı ilm 69
mevzû‘-ı ilm-i mantık 68, 641, 643
mevzû‘-ı kaziyye 286, 306
mevzû‘-ı kübrâ 504
mevzû‘-ı mantık 70, 643
mevzû‘-ı mevcûd 311, 437
mevzû‘-ı mukadder 299
mevzû‘-ı mümteni‘ 126
mevzû‘-ı vücûdî 305
mevzû‘-ı zihniyye 293
mevzû‘-ı zikrî 261, 262, 268, 269, 

361
mevzû‘-ı zükrî 261

Mîr Ebü’l-feth 333
Mîr Zâhid Ebü’l-Feth es-Saîdî 20
Mîzânü’l-Burhân 20, 22, 40, 239
Mu‘âviye 100
Mukaddem 246, 248, 455, 560, 612

mukaddem-i sâdık 384
cüz’-i mukaddem 588
mukaddem-i ahass 442
mukaddem-i kübrâ 558, 563, 582
mukaddem-i küllî 563
mukaddem-i munfasıla 594
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mukaddem-i muttasıla 581, 601, 602
mukaddem-i sugrâ 571, 572, 582

Mukaddime-i İbn Hişâm Tercümesi 23
Mukavvim 192
Musul 21
Müftîzâde Mehmed Emin Efendi 19
Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun 19
müşahhas 84, 285, 286, 393
Mütekaddimîn 250
mütekellimîn 55, 131, 134, 480, 626
 Mutavvel 37, 78, 282, 286, 324, 467, 

649, 650
Mu‘tezile 484, 485

N

Nazar 62, 63, 389
nazar-ı kavm 89
nazar-ı nuhât 89

Nev‘, envâ‘
envâ‘-ı mücerredât 187
envâ‘-ı selâse 573, 598
nev‘-i hakîkî 65, 175, 178, 188, 189, 

194, 195, 196, 198, 224, 225
nev‘-i mantıkî 125
nev‘-i âlî 196
nev‘-i i‘tibârî 188
nev‘-i müfred 196
nev‘-i sâfil 195, 196, 235, 270
nev‘-i tabî‘î 124, 125
nev‘u’l-envâ‘ 195, 196

Nisbet 135, 145, 249, 250, 254
nisbet-i beyne beyne 250, 251, 253, 

326, 332, 333
nisbet-i cüz‘iyye 257
nisbet-i hükmiyye 59, 89, 251, 253, 

424
nisbet-i îcâbiyye 326, 344, 372, 424, 

642
nisbet-i îkâ‘ıyye 93
nisbet-i ittisâliyye 260
nisbet-i nâkısa 57
nisbet-i selbiyye 259, 322
nisbet-i takyîdiyye 244, 251
nisbet-i vâkı‘a 60
nisbet-i zihniyye 93

Nûh Aleyhisselâm 151
Nûniyye 500

O-Ö

Osmânî 36, 37, 38
Osmanlı 2, 4, 19, 20, 21
Osmanlıca 19, 23
Ömer bin Hayyâm 133

R

Resâ’ilü’l-İmtiḥân 20
Resmo 21, 38
Resm-rusûm

resm-i ekmel 217
resm-i nâkıs 26, 197, 213, 215, 218, 

221, 236
resm-i tâmm-ı ekmel 218
rüsûm-ı hakîkiyye 223
rüsûm-ı ismiyye 223
rüsûm-ı tâmme 224
rüsûm-i ismiyye 224

Risâle fi’l-Vücûdi’z-Zihnî 20
Risâle fî Taḥḳîḳi Vaḥdeti’l-Vücûd 20
Risâle-i Halk-ı A‘mâl 133
Risâletü’l-Âdâb 20
Risâletü’l-Ḳıyâs 20
Risâle �alâ Rub�i’l-Muḳanṭarât 21
Rizevî 285, 318, 333

S-Ş

Sekkâkî 104
Siyâlkûtî 20, 56, 59, 76, 84, 89, 93, 

203, 255, 332, 333, 481, 500, 538
Sugrâ 111, 210, 244, 248, 253, 338, 

342, 356, 368, 382, 436, 465, 489, 
509, 515, 524, 528, 581, 592
sugrâ-yı kıyâs 468, 513, 514, 538, 

542, 544
sugrâ-yı mefrûzü’s-sıdk 513
sugrâ-yı mûcibe 599
sugrâ-yı munfasıla 86
sugrâ-yı mutlaka 540
sugrâ-yı sâlibeteyn 517
sugrâ-yı vaktiyye 536

Sultan Abdülaziz Han 37
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Sûret 248, 523
Şam 5, 21
Şemseddin Fenâri 286
Şerh-i Adudiyye 485
Şerḥ-i Îsâġûcî 20
Şerh-i İşârât 379
Şerh-i Metâli 259, 275, 276, 320, 331, 

490, 604, 612
Şerh-i Mevâkıf 60, 172, 264, 300
Şerh-i Miftâh 93
Şerh-i Muhtasar-ı Usûl 438
Şerh-i Semsiyye 228
Şerh-i Tehzîb 41
 Şifâ 113, 120, 133, 178, 222, 258, 555, 

647
Şihâb-ı Sühreverdî 114

T

Taif 21
Tâlî 246, 496

tâlî-i e‘amm 442
tâlî-i kübrâ 565, 581
tâlî-i munfasıla 599
tâlî-i muttasıla 580, 581, 601, 602
tâlî-i sâdık 384, 551
tâlî-i sugrâ 558, 562, 563, 565, 580, 

581
Tasavvur

tasavvurât 60, 61, 62, 71, 112, 161, 
237, 239, 243, 253, 254, 615, 616

tasavvur bi-şartı şey 59
tasavvur-ı mutlak 60
tasavvur-ı nazarî 61
tasavvur lâ bi-şartı şey 59

Tasavvurât Hâşiyesi 76
Tasdîk 61, 254

tasdîkât 62, 71, 112, 548, 615
tasdîk-i bedîhî 61
tasdîk-i nazarî 61

Tasdîkât Hâşiyesi 538
Teftâzânî 20, 59, 173, 217, 220, 228, 

257, 258, 268, 284, 345
Tehzîb Hâşiyesi 345
Tercüme-i Âdâb-ı Gelenbevî 20, 22
Tercüme-i Nuhbetü’l-Fiker 22

Tercüme-i Telhîs ve  Mutavvel 22
Tercüme-i Telhîs-i Risâle-i Kuşeyriye 23
Türk 4

V

Vücûb 372, 378
vücûb-i bi’l-gayr 373
vücûb-i zâtî 369, 370, 373, 374, 376

Vücûd 20, 115, 127
vücûd-i gayr-ı asîl 172
vücûd-i hâricî 114, 116, 118, 122, 

127, 201, 202, 206, 297, 298, 314, 
325, 327, 337

vücûd-i mümkün 297
vücûd-i hâriciyye 290, 299, 301, 325
vücûd-i aklî 116
vücûd-i aslî 114
vücûd-i i‘tibârî 311
vücûd-i mevzû‘ 317, 321, 323
vücûd-i muhakkak 297, 304
vücûd-i mümkün 297
vücûd-i zıllî 114
Vücûd-i hâss
vücûd-i ahass 495
vücûd-i e‘amm 495
vücûd-i vâcib 109

Y

Yâsincizâde Osman Efendi 19
Yenişehir (Yenişehr-i Fenâr, Larissa) 19
Yunâniyye 257

Z

Zât 265, 341, 393, 499, 500
bi-zâtihîmâ 122
fî-zâtihî 87, 170, 171, 181, 184, 294
fî-zâtihimâ 171, 172, 223
li-zâtihî 68, 133, 243, 333, 420, 477, 

483, 484, 507, 508, 642
li-zâtihîmâ 381
zât-ı asgar 489
zât-ı eczâ’ 83, 327, 434, 491, 574, 

575, 576
zât-ı ekber 489
zât-ı külliyye 156



DİZİN - Burhân-ı  Gelenbevî Tercüme ve Şerhi658

zât-ı mevzû‘ 261, 262, 263, 264, 265, 
307, 330, 331, 332, 334, 339, 341, 
342, 353, 360, 368, 369, 373, 376, 
421, 439, 446, 447, 448, 644

Zât-ı Vâcib-i Te‘âlâ 499
zât-ı vücûb 127
zât-ı vücûd 127

Zâtî 161, 172, 176, 204, 366, 372, 541, 

585
zâtî-i e‘amm 204
zâtî-i ehass 204

Zemahşerî 41
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