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Rusûhî øsmail Ankaravî’nin MantÕkla ølgili Bilinmeyen Bir
Eseri: “Kitâbu IstÕlâhâti’l-MantÕk”
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KÕrÕkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Özet
Bu çalÕúmada øsmail Rusûhî-i Ankaravî (öl. 1631)nin úimdiye kadar bilinmeyen
MantÕkla ilgili “Kitâbu IstÕlâhâtÕ’l-mantÕk” adlÕ eserinin úekil ve içerik bakÕmÕndan
tanÕtÕmÕ , çevri yazÕsÕ ve yapÕlmÕútÕr. Eserin mantÕkla ilgili olmasÕ dolayÕsÕyla øslam
düúüncesi tarihinde MantÕ÷Õn geliúimi, MantÕ÷a karúÕ yöneltilen eleútiriler ve øsmail
Ankaravî’nin mantÕkla ilgili görüúleri ele alÕnmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: øsmail Rusûhî-i Ankaravî, Kitâbu IstÕlâhâtÕ’l-mantÕk, MantÕk,
Felsefe , øslam düúüncesi , TanÕm, Aristoteles, Gazalî, øbn Teymiyye, Mevlânâ.

An Unknown Work of Rasuhi Ismail Ankaravi Concerning
Logic : “Kitâbu IstÕlâhâti’l-MantÕk”
Abstract
In this study, I will introduce the unknown work of øsmail Rusuhî-i Ankaravî (d. 1631)
“Kitâbu IstÕlâhâtÕ’l-MantÕk” concerning the basic concept and principels of logic. This
study includes , as an introductory knowledge, the history of the logic in the Islamic
thought and the thought of the Muslim thinkers including Rasûhî Ismail Ankaravi
concerning Logic. You will find the transcription of the text that written in Ottoman
Turkish in the last pages of this studies.
Key Words: øsmail Rusûhî-i Ankaravî, Kitâbu IstÕlâhâtÕ’l-mantÕk, Logic, Philosophy,
Islamic Thought , Definition, Aristotle, al-Gazzâlî, Ibn al-TaymÕyya, Rûmî.
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1-Ankaravî’nin HayatÕ ve Eserleri
AnkaralÕ Rusûhî øsmail Efendi, XVI. yüzyÕlÕn ikinci yarÕsÕnda Ankara’da
do÷du. Do÷um tarihi belli de÷ildir. Ö÷renimine Ankara’da baúladÕ. Arapça ve
Farsça bilgisini, her iki dilde de eser verecek ve úiir yazacak derecede ilerletti.
Daha sonra Ankara ve çevresinde yaygÕn olan Bayramîye tarikatÕna intisab
ederek úeyhlik makamÕna kadar yükseldi. Bu arada Halvetîye tarikatÕndan da
icazet aldÕ. Bayramî úeyhi olarak irúad vazifesine devam ederken gözlerinden
rahatsÕzlandÕ. Tedavi maksadÕyla gitti÷i Konya’da Mevlevî dergahÕ
úeyhlerinden Bostan Çelebi (ölm. 1631) ile tanÕúarak onun teúvikiyle
Mevlevîye tarikatÕna girdi. Mevlevîli÷in usul, adab ve erkanÕnÕ kÕsa sürede
ö÷renip sülûkunu tamamladÕ. Daha sonra østanbul’a gitti. Devrin ilim ve fikir
hareketleriyle yakÕndan ilgilenerek bilgisini geniúletti. KÕsa sürede ilim ve
tasavvuf çevrelerinin saygÕ duydu÷u önemli bir úahsiyet haline geldi. 1610
yÕlÕnda Galata Mevlevîhânesi’nde postniúîn bulunan KasÕmpaúa Mevlevîhânesi bânisi Abdi Dede Efendi yerine úeyh tayin edildi (BazÕ kaynaklarda
önce Mesnevî-hânlÕk yapÕp sonra úeyh tayin edildi÷i yazÕlÕdÕr) ve ölümüne dek
yirmi bir yÕl bu makamda kaldÕ. MezarÕ adÕ geçen Mevlevî-hânenin
haziresindedir. 2
Rusûhî øsmail’in ölümüne “hitâm” ve “irtihâl-i irfân” kelimeleri tarih
düúürülmüú ve 1041 olarak belirtilmiú ise de yanlÕútÕr. Zira AnkaralÕ øsmail
Efendi’nin ça÷daúlarÕndan Medhî adlÕ úair, Câmiü’l-âyât’Õ 1055/1645 yÕlÕnda
kopya edip sonunda úu tarihi yazmÕútÕr:
ødüp rûh-Õ revânÕna duâ bin cân ile Medhî
Didim târihi “øsmail Efendi’ye ola rahmet” 1052/1642-43.3
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevî’sine yazdÕ÷Õ úerhle meúhur olan
ve bundan dolayÕ “Hazret-i ùârih” diye de anÕlan øsmail Efendi, ça÷Õndaki ilim
ve fikir hayatÕna hakim olan úerhçili÷in etkisiyle Herevî, øbnü’l-Arabî, øbnü’lFârÕz ve Mevlânâ gibi tasavvufi eserleri úerh etti. Sahip oldu÷u
øsmail Efendi, hem te’lif etti÷i eserlerle irfan ve edebiyat hayatÕmÕza
büyük bir katkÕda bulunmuú, hem de tedris ve terbiyesiyle Vecdî ve Cevrî gibi

2

BursalÕ Mehmed Tahir, Meúâyih-i Osmâniyeden Sekiz ZâtÕn Terâcim-i Ahvâli, s. 21-23; Ali
Cânip Yöntem, “Ankara’da Yetiúen Meúhûr Sîmâlardan: Ankaravî øsmail Efendi”, Eski Türk
EdebiyatÕ Üzerine Makaleler, s. 85-86; Erhan Yetik, “Ankaravî, øsmâil Rusûhî”, Türkiye
Diyanet VakfÕ øslâm Ansiklopedisi, III, 212; A. Nezih Galitekin, “øsmail Rusûhî Ankaravî”,
Yedi øklim, C. VIII, SayÕ. 56, s. 89
3
Bediüzzaman Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddin, çev. Feridun Nafiz Uzluk, (Çevirenin
önsözü), s. 28
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úairlerin yetiúmesine vesile olmuútur4. Mevlevîli÷in esaslarÕna sadÕk, mutedil
bir kiúili÷e sahip bir kimsedir. Sohbet’i halvet’e tercih eder, hizmeti inzivadan
daha önemli sayardÕ. Bu anlayÕú ve tutumunun sonucu olarak hem úerî’atÕn
zâhirî hükümlerine önem vermeyen mutasavvÕflara karúÕ cephe almÕú, hem de
tasavvufu tamamen veya geniú ölçüde bid’at sayan zâhir ulemasÕna ve
medrese mensuplarÕna reddiyeler yazmÕútÕr. Bu çalÕúmalarÕnÕn yanÕ sÕra
Türkçe, Arapça ve Farsça úiirleri de vardÕr. Galata Mevlevî-hânesinin inúa
tarihini (897/1491-92) gösteren “er-Rusûh” kelimesini Rusûhî úeklinde mahlas
olarak kullanmÕútÕr.5
ESERLERø6:
1.

Mecmû’atü’l-letâ’if ve matmûretü’l-ma’ârif

2.

Fâtihü’l-ebyât

3.

Câmi’ü’l-âyât

4.

Hall-i Müúkilât-Õ Mesnevî

5.

Tuhfetü’l-berere

6.

Simâtü’l-mûkinîn

7.

el-MekâsÕdü’l-‘aliyye fî úerhi’t-Tâ’iyye

8.

ùerhü Kasîdeti’l-Mîmiyye ve’l-Hamriyye

9.

Minhâcü’l-fukarâ

10.

Zübdetü’l-fühûs fî nakúi’l-füsûs

11.

øzâhü’l-hikem

12.

Hüccetü’s-Semâ Risâlesi

13.

er-Risâletü’t-tenzîhiyye fî úe’ni’l-Mevlevîyye

14.

Hadîs-i Erba’în ùerhi

15.

Fütûhât-Õ ‘ayniyye

4

BursalÕ Mehmed Tahir, Meúâyih-i Osmâniyeden Sekiz ZâtÕn Terâcim-i Ahvâli, s. 21-23
Erhan Yetik, “Ankaravî, øsmâil Rusûhî”, Türkiye Diyanet VakfÕ øslâm Ansiklopedisi, III,
211-213
6
BursalÕ Mehmed Tahir, Meúayih-i Osmaniyeden Sekiz ZatÕn Teracim-i Ahvali, s. 21-23;
Erhan Yetik, “Ankaravî, øsmâil Rusûhî”, Türkiye Diyanet VakfÕ øslâm Ansiklopedisi, III, 212213; A. Nezih Galitekin, “øsmail Rusûhî Ankaravî”, Yedi øklim, s. 91-92
5
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16.

Misbâhu’l-esrâr

17.

el-Hikemü’l-münderice fî úerhi’l-Münferice

18.

Risâle-i ‘Uyûn-Õ isnâ ‘aúere

19.

Cenâhu’l-ervâh

20.

Nisâb-Õ Mevlevî

21.

Risâle-i Usul-i Tarikat-Õ Mevlânâ

22.

Sülûknâme-i ùeyh øsmail

23.

Miftâhu’l-belâga ve Misbâhu’l-fesâha

24.

Derecâtü’s-sâlikîn

25.
nacak)
26.

Keffü’l-lisân ‘an-Hükmi’d-duhân (Semih Ceylan’dan alÕntÕlaMebde’ ve Me’âd7

AyrÕca øsmail Efendi’nin bir de müretteb DivânÕ oldu÷u söylenmiúse de8,
elde mevcut de÷ildir. Mevcut tezkirelerde bazÕ úiirleri nakledilmiútir. Ancak
eserlerinde bir çok úiiri da÷ÕnÕk halde yer almaktadÕr.
XVII. yüzyÕlÕ, XVI. yüzyÕla oranla ilmi açÕdan durgunluk dönemi olarak
tanÕmlamak mümkündür. Zenbilli Ali Efendi (ölm. 932/1525), øbn Kemâl
(ölm. 940/1533), Ebu’s-suûd (ölm. 982/1574) gibi önemli ilim adamlarÕ bu
yüzyÕlda görülmemektedir. Bu yüzyÕlda daha çok edebi çalÕúmalar öne
çÕkmaktadÕr.
2- Mesnevî-i ùerif ùerhi
Mesnevî-i úerif úerhi, Mevlânâ’nÕn Mesnevî isimli altÕ ciltlik eserinin
Türkçe úerhidir. Rusûhî bu eserinde, bir yandan Mesnevî’deki úiirleri beyit
beyit úerhederek Mevlânâ’nÕn düúüncelerini açÕklarken, di÷er yandan
tasavvufun genel kaidelerini ortaya koymaya çalÕúÕr. Bu çabalarÕnda ayet,
hadis, tasavvuf büyüklerinin söz ve úiirlerinden yararlanÕr. Mesnevî’yi
7

Ankaravî, bu risâlesinin adÕnÕ Miftâhu’l-belâ÷a ve Misbâhu’l-fesâha adlÕ eserinde
zikretmekte ve Türkçe bir hikayeyi alÕntÕlamaktadÕr. (Abdülkadir Summak, Miftâhu’l-belâ÷a
ve Misbâhu’l-fesâha -Transkripsiyonlu Metin, YayÕnlanmamÕú YLT, Harran Üniv. SBE, Türk
Dili ve EdebiyatÕ Ana bilim DalÕ, Eski Türk Edeb. Bilim DalÕ, DanÕúman: Yrd. Doç. Dr.
Muhsin KalkÕúÕm, ùanlÕurfa 1999, s. 43)
8
BursalÕ Mehmed Tahir, OsmanlÕ Müellifleri, I, 25; Esrâr Dede, Tezkire-i ùuara-yÕ
Mevleviyye, s. 210.
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úerhederken büyük ölçüde øbnü’l-Arabî’nin etkisinde kalmasÕ, Mesnevî’nin ve
Mevlânâ’nÕn oldu÷undan farklÕ anlaúÕlmasÕna neden olmuútur. AslÕnda bu iki
mutasavvÕf birçok noktada birleúmiú görünseler de bazÕ esaslarda birbirinden
ayrÕlÕrlar. Vahdet-i vücut düúüncesini temellendiren øbnü’l-Arabî’nin tasavvuf
anlayÕúÕ irfan ve ma’rifete dayanan nazarî ve felsefî bir tasavvuftur.
Mevlânâ’da ise asÕl olan aúk, cezbe ve vecd gibi hallerdir. Mevlânâ’yÕ ve
Mesnevî’yi øbnü’l-Arabî’nin tasavvuf düúüncelerine göre anlayÕp yorumlama
e÷ilimi daha önce baúlamÕúsa da AnkaralÕ øsmail Efendi buna son noktayÕ
koymuú, söz konusu e÷ilim fazla bir de÷iúikli÷e u÷ramadan sonraki
dönemlerde de devam etmiútir9.
øsmail Efendi’nin, aslÕnda Mesnevî’nin Mevlânâ’ya ait olmayan yedinci
cildini onun sanarak úerh etmesi bir takÕm tenkitlere yol açmÕútÕr. Ancak bu
hatayÕ ileri sürerek onu aúÕrÕ derecede eleútirmek do÷ru olmadÕ÷Õ gibi, eserinin
di÷er altÕ ciltlik bölümünün de÷erini de ortadan kaldÕrmasa gerektir. øsmail
Efendi’den sonra gelen Mesnevî úarih ve mütercimleri onun inceleme ve
yorumlama yöntemimden geniú ölçüde yararlanmÕúlardÕr. Mesnevî okutacak
kiúilere verilen Mesnevî-hânlÕk icazetnamelerinde “... úârih Ankaravî’nin
tahkikatÕna uyarak” úeklinde bir kaydÕn bulunmasÕ, øsmail Efendi’nin
Mevlevîye camiasÕndaki tesirini ve sahip oldu÷u makamÕ göstermesi
bakÕmÕndan dikkat çekicidir. Baúta Nicholson olmak üzere BatÕ’da Mevlânâ ve
Mesnevî üzerinde çalÕúanlar en çok øsmail Efendi’den faydalanmÕúlardÕr.
1030-1037/1620-1627 yÕllarÕ arasÕnda yazÕlan Mesnevî-i úerif úerhi,
özellikle Mevlevîler arasÕnda çok ra÷bet görmüútür. Bir çok defa basÕlan
Mesnevî úerhi altÕ cilt ve bir tekmileden ibarettir. Ne yazÕk ki söz konusu
tekmile cildi Mesnevî úerhi’nin yedinci cildi olarak algÕlanmakta ve
Mevlânâ’ya ait olup olmadÕ÷Õ tartÕúmalÕ olan úiirlerin úerhi oldu÷u
sanÕlmaktadÕr. Bu yüzden AnkaralÕ øsmail Efendi’nin Mesnevî úerhi, MÕsÕr
1036 ve østanbul 1289 gibi baskÕlarÕnda yedi cilt halinde görülmektedir10. Oysa
bu úerh, yedi cild olarak basÕlmÕútÕr. Ama eserin yedinci gibi görünen cildi
tekmiledir. øsmail Efendi’nin eseri, Cengî Yûsuf Dede (ö. 1080/1669)
tarafÕndan kÕsaltÕlarak Menhecü’l-kavî (MÕsÕr 1289) adÕyla Arapça’ya, øsmet
Tasarzade tarafÕndan da ùerh-i Kebîr-i Ankaravî ber Mesnevî-i Ma’nevî-i
Mevlevî (Tahran 1348) adÕyla Farsça’ya tercüme edilmiútir.

9

Erhan Yetik, “Ankaravî, øsmâil Rusûhî”, Türkiye Diyanet VakfÕ øslâm Ansiklopedisi, III,
211-212.
10
Ali Temizel, Mevlânâ ve Mevlevîlikle ølgili Eski Harfli Türkçe Eserler ve Müellifleri, s. 93.
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3- MantÕk Bilimi ve øslam Düúüncesi Tarihindeki Yeri
MantÕk , Yunanca logike kelimesinden Arapçaya mantÕk olarak tercüme
edilmiútir. MantÕk (lojik) kelime olarak hem konuúma ve sözle hem de akÕlla
alakalÕdÕr.11 Farabi’nin (ö.339/950) kelimeye vermiú oldu÷u anlamlarÕn12
mantÕk kelimesinin anlamÕnÕ ve tanÕmÕn kapsamÕnÕ geniúletti÷ini
söyleyebiliriz. Gündelik dilde kullandÕ÷ÕmÕz” mantÕklÕ düúünme” ya da tersi
olan “mantÕksÕz düúünme” do÷rudan mantÕk bilimiyle alakalÕ de÷ildir. ønsanÕn,
bir dili konuúmasÕ ya da anlamasÕ, nasÕl ki o dilin gramerini bilmeyi
gerektirmiyorsa aynÕ úekilde mantÕklÕ düúünmesi mantÕk bilmesine ba÷lÕ olan
bir úey de÷ildir. MantÕk ilkelerine ba÷lÕ düúünme, do÷ru ve tutarlÕ düúünmedir.
Bir baúka deyiúle ilk defa Aristoteles’in koymuú oldu÷u mantÕk ilkelerine
uygun düúünmedir.13 MantÕ÷Õn yasalarÕ birer terazi gibidirler. Bilimsel, felsefî
konulardaki düúüncelerimizin düúünce üretme kuralÕna uygun olup olmadÕ÷ÕnÕ
mantÕkla anlarÕz. Malumdan meçhulün çÕkarÕlmasÕ olan düúünme, (tefekkür),
bilinmeyen úeyi ortaya çÕkarmak için bilinenlerin düzenlenmesi veya
bilinmeyeni elde etmek için bilinen üzerinde düúünmektir. øúte bilinenlerle
ilgili nasÕl bir düzenleme yapÕlaca÷ÕnÕ belirleyen mantÕktÕr.
Ancak mantÕk düúüncenin hakikat oluúunu garanti eden prensipleri içeren
bir ilim de÷ildir. ønsan zihninin yaptÕ÷Õ yanlÕúlar, birinci olarak, öncül olarak
alÕnan önermelerin yanlÕú olmasÕndan, ikinci olarak da öncüllerin diziliúinden,
düzenlenmesinden yani sistemden kaynaklanabilmektedir. BunlarÕn her ikisi
de birbirinden farklÕdÕr. Aristo mantÕ÷Õ úekil ve suretle ilgili olup, ancak akÕl
yürütmedeki biçimsel hatalarÕn bulunup ayÕklanmasÕna yarar. Ne var ki
öncüllerin bizatihi kendilerinde yer alan yanlÕúlÕklarÕ Aristo mantÕ÷Õ ile bulmak
imkânÕ yoktur. Mesela bir binanÕn mimarlÕk kurallarÕna uygun olarak
yapÕlmasÕnÕ sa÷layan mimarlÕk bilimidir. Ancak mimarlÕk bilimi, genel
mimarlÕk bilgilerini uygulamak dÕúÕnda, bu binanÕn do÷ru yer ve zamanda
yapÕlmasÕnÕ mutlak anlamda sa÷layamaz. øúte mantÕk da do÷ru düúünmeyi
ö÷retir, ancak bu düúünülen úeyin hakikat ifade etti÷i anlamÕna gelmez, sadece
zihnin metodik hata yapmasÕnÕ engellemek suretiyle zihni önceden
öngörülebilen türden hatalardan korur. EsasÕnda Aristo mantÕ÷Õna "formel
(sûrî) mantÕk" denmesinin sebebi de bu olsa gerektir.
Aristoteles(MÖ 322) kaleme aldÕ÷Õ Organon adlÕ altÕ kitapta mantÕkla
alakalÕ konularÕ ele alÕp incelemiútir. Kategoriler, Önermeler, Birinci
11

Necati Öner, Klasik MantÕk, 9. BaskÕ , Vadi YayÕnlarÕ, Ankara 2009, s. 17.
Mübahat Küyel (Türker) , “Farabi’nin BazÕ MantÕk Eserleri”, DTCF Dergisi, (C.XVI, S. 34 Eylül - AralÕk 1958) s. 167.
13
øsmail Köz, MantÕk Felsefesi, Elis yayÕnlarÕ , Ankara 2003, s. 17.
12
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Analitikler, økinci Analitikler, Topikler, Sofistik Deliller adlarÕyla bilinen bu
altÕ kitapta mantÕkla ilgili kavramlar, akÕl yürütmeler, mantÕksal ilkeler ele
alÕnÕr.
Zihnin kanunlarÕ ile varlÕ÷Õn kanunlarÕnÕ özdeúleútiren Aristo
mantÕ÷ÕnÕn bir baúka özelli÷i de metafizikle olan sÕkÕ ba÷lantÕsÕdÕr.
Aristo’nun eserlerinin Arapça’ya tercüme edilmesiyle birlikte øslam
düúünce tarihinde mantÕk çalÕúmalarÕnÕn baúladÕ÷ÕnÕ görüyoruz. MantÕkla ilgili
Farabi (ö.339/950), øbn Sina (ö.980/1037), Fahreddin Razi, (ö. 1209 (m)) ve
Seyyid ùerif Cürcânî (1340-1413) gibi önemli mantÕkçÕlar müstakil eserler
kaleme almÕúlar, mantÕk ilminin konularÕnÕ etraflÕca tartÕúmÕúlardÕr. Daha sonra
gelen mantÕkçÕlar øbn Sina gelene÷ini takip etmiúlerdir. Hem øslam
dünyasÕnda hem de OsmanlÕlar döneminde mantÕkla ilgili yazÕlan ve
medreselerde ders kitabÕ olarak okutulan belli baúlÕ eserler , El Ebherînin (ö.
1264) øsagûcî’si, Kazvînî’nin (ö. 1276 (m)) Risâletü’ú-ùemsiyye, fi’lkavâidi’l-mantÕkiyye’si , el-Urmevî’nin (ö. 1283) Metaliu’l-envâr’Õ ile Molla
Fenârî’nin (ö.1350) (m) ùerh-i øsagoji’si ya da Risâle-i esîriyye’si , ve
Gelenbevî (ö. 1791)’nin Burhan’Õ dÕr.
øslam Düúünce tarihinde mantÕk bilimine yönelik, hatta mantÕ÷Õ toptan
reddetmeye kadar varan bir takÕm hareketlerin oldu÷una úahit oluyoruz.
MantÕk bilimine yönelik eleútirilerin bir kÕsmÕ mantÕk biliminin kendisiyle
alakalÕ olmayÕp menúei ile alakalÕ idi. Mesela Hadisçiler felsefe gibi mantÕ÷Õ
da yabancÕ kökenli oldu÷u için reddediyorlardÕ.
MantÕ÷a Müslüman
kelamcÕlarÕn yöneltmiú oldu÷u bir di÷er eleútiri de øbn Haldun’dan
ö÷rendi÷imize göre, dini inançlarÕ koruma iste÷inden kaynaklanmaktaydÕ.
Çünkü Ebu Hasan el-Eú’ari ile Ebu Bekir BakÕllanî ve øsferâyînî gibi
kelamcÕlar “delilin butlanÕ medlûlün butlanÕnÕ gerektirece÷i” için mantÕk
bilimine ve mantÕkçÕlara karúÕ çÕkmÕúlardÕr.14 øbn Teymiyye (ö. 1328) ise
mantÕkçÕlara karúÕ çÕkarken felsefe gibi mantÕ÷Õ da, ulûmu’l-evâil dedi÷i kadim
bilimlerden sayarak, bunlarÕ âlemin ezelili÷i, Allah’Õn sÕfatlarÕnÕn özü,
hiyerarúik bir düzene sahip olan akÕllar ve bunlarÕn aracÕ rolleri, peygamberlik
ve Kur’anÕn yaratÕlmasÕ gibi felsefi-kelâmî konularÕn tartÕúÕlmasÕndan ya da bu
konularda felsefi bir görüú, tutum takÕnÕlmasÕndan sorumlu olarak görüyordu.
Hatta bu ba÷lamda felsefi yanlÕúlarÕn temelinin mantÕksal yanlÕúlara
dayandÕ÷ÕnÕ düúünüyordu.15 Bu yüzden øbn Teymiyye, Gazzali’nin Meúúâi
filozoflarÕ eleútirirken sadece metafizik konularÕ yer vermesini ve

14

Öner, s. 24.
øbn Teymiyye, Cehdu’l-Karîna fi Tecrîdi’n-nasîha, (øbn Taymiyya Against the Grek
Logicians) øngilizceye çev. Wael b. Hallaq, Oxford University Pres, New York 1993, s. Xøø,
Xøøø (Giriú).
15
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eleútirilerinde mantÕ÷a yer vermemesini do÷ru bulmamaktadÕr.16 O her ne
kadar açÕktan mutasavvÕflarÕ hedef almasa bile, onun mantÕk ve felsefe karúÕtÕ
görüúlerini oluútururken hiç de÷ilse øbn Arabi gibi vahdet-i vücutçu
mutasavvÕflarÕ da hesaba katarak felsefe ve mantÕ÷Õ eleútirdi÷ini varsayabiliriz.
Çünkü kozmolojisi Aristocu ve Potlemyusçu bir temele dayanan øbn Sina
felsefî görüúlerini oluútururken aynÕ zamanda sudurcu varlÕk felsefeni savunan
Yeni Platoncu akÕmlarÕn da tesirinde kaldÕ÷Õ bilinmektedir. øbn Sina mantÕk
anlayÕúÕnda özünde Aristo’yu esas almasÕna ra÷men Yeni Plâtoncu ve StoacÕ
felsefeden de etkilenmiútir. AynÕ úekilde øbn Arabî de hem yanlÕúlÕkla
Empodokles’e atfedilen birtakÕm görüúlerden etkilenen øbn Meserre’den
(319/931) ve hem de øskenderiye’de etkin olan felsefi okullarÕn görüúlerinden
etkilenen øhvân-Õ Safâ’nÕn düúüncelerinin tesirinde kalmÕútÕr. Di÷er yandan
øhvan-Õ Safâ’nÕn hem Pisagor’un hem de
hem de matematikçi
Nichomachus’un sayÕlarla ilgili geliútirmiú olduklarÕ mistik-felsefî anlayÕúÕn
etkisinde kaldÕklarÕ bilinmektedir.17 Ancak Gazzali gibi düúünürler bu görüúe
karúÕ çÕktÕlar ve bu sonucun ortaya çÕkmasÕnÕn zaruretini kabul etmediler.
DahasÕ Gazali (ö. 1111) el-Mustasfa adlÕ kitabÕnÕn ilk bölümlerini MantÕk
konularÕna tahsis ederek ve “MantÕk bilmeyenin ilmine güven olmaz” diyerek
MantÕk biliminin dini ilimler arasÕnda meúruiyet kazanmasÕna yol açmÕútÕr. 18
Bundan sonra mantÕk bilimi, belki de felsefecilerle daha iyi mücadele etmek
amacÕyla, ya da dinin derin düúünmeyi gerektiren bazÕ hükümlerini daha iyi
anlamak ve uygulamak maksadÕyla mantÕk bilimi pedagojik amaçlarla
medreselerin müfredatÕna dâhil edilmiútir. Ankaravî gibi mutasavvÕflarÕn bile
mantÕkla ile ilgili eserler yazmaya sevkeden úey belki de Gazzâlî’nin bu
meúrulaútÕrÕcÕ tutumudur.
4-Ankaravi’nin MantÕkla ølgili Görüúü
Mevlana’nÕn Mesnevisi’ne úerh yazmÕú olan Ankaravî’nin mantÕkla ilgili
görüúlerinin Mevlânâ’nÕn görüúleriyle paralellik arz etmiú olmasÕnÕ tahmin
etmek zor de÷ildir. Buna ra÷men, mantÕkla ilgili olumsuz bir tutum takÕnaca÷Õ
belli olmasÕna ra÷men Ankaravî’nin, mantÕk ÕstÕlahlarÕnÕ açÕklayan bir eser
kaleme almÕú olmasÕnÕ nasÕl izah etmek gerekir? Ankaravî aslÕnda bunun
16
øbn Teymiyye, er-Redd ale’l-mantÕkiyyîn thk. Refik el-Acem , Darü’l-fikri’l-Lübnânî,
Beyrut 1993, I, 29 ; Fatih Toktaú, øslam Düúüncesinde Felsefe Eleútirileri, Klasik YayÕnlarÕ ,
østanbul 2004, s. 11.
17
øbn Teymiyye, Cehdu’l-Karine , s. XIV (Giriú) .
18
Gazalî, el-Mustesfâ, fi ølmi’l-usûl , Daru’l-kütübü’l-ølmiyye, Beyrut 1993, s. 10. ;
Abdulkuddus Bingöl , “OsmanlÕ DünyasÕnda MantÕk Bilimi ve E÷itimi” , Felsefe DünyasÕ,
(YÕl, 1995, S. 29) s.14.
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ipuçlarÕnÕ Kitâbu IstÕlâhâti’l-MantÕk adlÕ bu risâlesinin baúlarÕnda kapalÕ bir
úekilde vermektedir. Çünkü o, bu risâleyi kendisinden edebi ilimleri
ö÷renmek için gelen bir dostunun o÷lu için, ömrünü “bunun hall-i müúkilatÕna
sarfetmeyip ale’l-fevr vâcib olan ‘ulûm-i dîniyyeye terakkî kÕlmasÕ” için
kaleme almÕútÕr. Ankaravî’ye göre söz konusu olan ö÷rencisi mantÕk
kaidelerine vâkÕf oldu÷unda “ulûmun ba’zÕ mahallinde artÕk mütereddit
olmayacak ve úüphe úükûk’tan halâs olacaktÕr”.
Ankaravî’nin mantÕkla ilgili bu tutumu Mesnevî ùerhindeki tutumuyla
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda daha yumuúak ve pragmatik olarak kabul edilebilir. Bu
risalesinde Ankaravî’nin mantÕk bilimini dini metinlerde kullanÕlan terimleri
anlamak ve dini inançlara yönelik eleútirilere cevap vermek için ö÷renilip bir
araç bir organon olarak görmektedir. Esasen bu anlayÕú mantÕk biliminin
özüne ve tarihsel olarak algÕlanÕúÕna çok fazla aykÕrÕ gibi görünmemektedir.
Ne var ki Ankaravî Mesnevî ùerhinde Mevlânâ ile birlikte MantÕk bilimine ve
kavramlarÕna ve mantÕkçÕlara daha sert eleútiriler yöneltmektedir.
Mevlânâ’ya göre nefs-i mutmainnenin yüzünü her türlü düúünce tÕrnaklarÕ
yaralar. ønsan kendi kendine içi boú keselerin a÷zÕna attÕ÷Õ sanal dü÷ümleri
çözmeye çalÕútÕkça kendisini içinden çÕkÕlmaz bir açmaza hapsetmiú
olmaktadÕr. Bu yüzden o bu tür düúünce dü÷ümlerini çözülmüú kabul ederek
yoluna devam etmelidir.19
Ankaravi ise Mevlânâ’nÕn bu eleútirel nitelikteki sözlerini,
Peygamberimizin bir hadisine dayanarak “dinde derin düúünmeye (ta’ammuk
fi’d-dîn) yönelik oldu÷unu ileri sürer. “Dinden olan úey” hususunda bile
derin düúünmekten kaçÕnÕlmasÕnÕn tavsiye edildi÷i bir yerde, ona göre, dinden
olmayan úeyler hakkÕnda derin düúünmek hepten zararlÕdÕr. ønsan aklÕnÕ
sürekli olarak ulûm-i resmiye ile meúgul kÕlarsa oradan elde edece÷i,
birilerinin aferin demesinden baúka bir úey yoktur.20
Mevlânâ’ya göre asÕl çözülemez olan insanÕn kendisine bilmesiyle ilgili
olan dü÷ümdür: ønsan kendisinin bu dünyada bahtlÕ mÕ bahtsÕz mÕ oldu÷una
nasÕl cevap verece÷ini düúünmelidir. ønsanÕn nefsini bilmeye ve Rabbini
müúahede kÕlma÷a sebep olmayan her türlü bilgi gereksiz lakÕrdÕdan baúka bir
anlam ifade etmez.
ønsanÕn kendi haddini (tanÕmÕnÕ) bilmek yerine a’yan ve a’râzÕn tanÕmÕyla
u÷raúmasÕ beyhude bir çabadÕr. Çünkü insan bu gibi úeylerin tanÕmlarÕnÕ
19

Mevlânâ, Mesnevî, C. V. Çev. Veled øzbudak, notlarla gözden Geçiren A. GölpÕnarlÕ , MEB
østanbul 1990 , s. 49 (555)
20
øsmail Ankaravî, Mesnevî-i ùerîf ùerhi C. V , Matba-i Âmire, østanbul 1389 , s. 150.
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bilmese de olur. Oysa kendi haddini, tanÕmÕnÕ bilmek zaruret ifade eder. ønsan
kendi haddini bilmekle bîhadd (sÕnÕrsÕz) olan manâya ulaúÕr. ønsan felsefe ve
mantÕk okuyarak, topraktan yaratÕlmÕú olan varlÕklarÕn ve cisimlerin
durumunu, gerektirdi÷i úeyleri inceleyerek adeta toprak elemektedir.
Ankaravî’ye göre Mevlânâ’nÕn burada kullanmÕú oldu÷u kavramlar,
MantÕkçÕlarla alakalÕ oldu÷u için eleútiri de onlara yöneltilmiútir. Ona göre
Mevlâna burada felsefe ve mantÕk ö÷rencisine seslenmektedir ve onun için asÕl
lazÕm olanÕn felsefe ve mantÕkta câri olan kavramlarÕn tanÕmÕ de÷il, kendi
tanÕmÕdÕr. Ankaravî insanÕ geleneksel MantÕk bilimindekine uygun olarak
“Konuúan hayvan” olarak tanÕmlar. Ancak burada konuúan hayvandan kasÕt
ona göre, insanÕn “zâhirî nutku (konuúmasÕ)” de÷ildir. E÷er böyle olmuú
olsaydÕ insanla ilgili yukarÕdaki tanÕm “efrâdÕnÕ câmî, a÷yârÕnÕ mânî” olmamÕú
olurdu. Ankaravî buna örnek olarak, tek bir kelime bile konuúamayan ancak
buna ra÷men insan tanÕmÕ içine dâhil edilen dilsizleri örnek olarak gösterir.
AynÕ úekilde, papa÷anÕn da zâhiren insan gibi konuúuyor olmasÕ onu insan
tanÕmÕ içinde de÷erlendirmemizi gerektirmemektedir. ùu halde ona göre
burada, “Melzûmun zikri ile lâzÕmÕn irade edilmesi” kaidesi gere÷ince
“konuúan hayvan”ile kastedilen, “müdrik (idrâk eden hayvan)dÕr. Çünkü
insanÕ di÷er hayvanlardan ayÕran mümeyyiz vasfÕ onun idrâkidir.
Ankaravi burada idrâkÕn çeúitlerini ele alÕr. ødrâk e÷er mahsûsâta ve
cüz’iyyata yani duyu ile algÕlana úeylere ve tikellere taalluk ederse buna vehm
, külliyât ve ma’kûlâta taaaluk ederse akÕl adÕ verilir. Ankaravî bu noktada
felsefe, kelam ve mantÕkla, hatta eskiden bu ilimlere ba÷lÕ olan hesap ve
hendese ile ilgili kendi görüúünü açÕk ve seçik bir biçimde ifade etmekten
çekinmez. Kendisini Allah’Õn isimlerini, fiillerini , kudret ve yaratmayÕ
tanÕmlamaya ehil gören bir kimse , hakikatÕ kelam ve mantÕkla bileyim diyen
bir kimse yanÕlmÕútÕr. MantÕk ve kelam ilimleriyle u÷raúan bir kimse zamanÕnÕ
zâyi etmiútir. Ankaravî’ye göre Mezhep imamlarÕndan ùâfî , Hanbelî ve
Malikî “felsefiyyâtÕn” mutlak haramlÕ÷Õ noktasÕnda ittifak etmiúlerdir.
Felsefiyyat ise ona göre dört bilim dalÕndan oluúmaktadÕr: Hesap, Hendese ,
Kelâm ve mantÕk. Ankaravî hesap ve hendese ö÷renmeyi mübah sayarken ,
mantÕk ve kelam ö÷renmeyi mezmûm ve haram olarak kabul etmektedir.21
Öyle anlaúÕlÕyor ki Ankaravî’nin burada mezmum saydÕ÷Õ úey mantÕk, kelam
ve felsefeye ö÷renmek de÷il bu ilimlerde ihtisas sahibi olmaktÕr. Çünkü
inceledi÷imiz risaleden ve kendisinin bu konulardaki müktesebatÕndan onun
da bu gibi ilimleri tedris etti÷i anlaúÕlmaktadÕr.ȱȱȱ
ȱ
21

Ankaravî, Mesnevî-i úerif ùerhi, C.V s. 151.
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5- Kitâbu IstÕlâhâti’l-MantÕk
Bu yazÕnÕn asÕl konusunu teúkil eden Kitâbu IstÕlâhâti’l-MantÕk adlÕ eserin
úu anda tek bir nüshasÕna tesadüf ettik ve eserle ilgili baúka bir yerde herhangi
bir kayda rastlamadÕk.22
Türkçe nesih hatla 205x150-140x75 mm. ölçüsünde, 21 satÕrlÕ, 145a-152a
yapraklarÕnda, taç fligranlÕ kâ÷Õda yazÕlmÕútÕr. Söz baúlarÕ kÕrmÕzÕ
mürekkepledir. SÕrtÕ kahverengi meúin, kapaklarÕ solmuú ebrû kâ÷Õt kaplÕ
mukavva bir cildi vardÕr.23
Eserde MantÕk kavramlarÕ belli bir düzen içinde ele alÕnarak izah
edilmiútir. Eserin anlaúÕlmasÕ zor olmayan bir dille kaleme alÕndÕ÷ÕnÕ söylemek
yerinde olur.
Rasûhî øsmail Efendi’’nin ilk kez tespit etti÷imiz eserinin çevri yazÕ
(transkripsiyon) metni aúa÷ÕdadÕr:
HƗĨƗ KitƗbu IsĠÕlƗƫƗti’l-ManĠÕƷ li-øsma’ìl el-Mevlevì24 el-AnƷaravì
Bismi’llƗhi’r-RaƫmƗni’r-Raƫìm ve bihi nesta’ìn
El-ƫamdü li-men ƩalaƷa’l-insƗne ve ca’ale’l-manĠÕƷa fi’l-lisƗni ƘƗ’leten lita’bìri mƗ-fi’l-cenƗni ve’ǆ-ǆalƗtü ‘alƗ-Nebiyyihi Muƫammedi Seyyidi’l-ünsi
ve’l-cƗn ed-dƗ’ì ilƗ-dƗri’l-cinƗn bi’l-ƫücceti ve’l-burhƗn ve ‘alƗ Ɨlihi ve
aǆƫƗbihi’l-muttaǆÕfìn bi’l-‘ulǌmi ve’l-‘irfƗn. AmmƗ ba’d IsĠÕlƗƫƗt-Õ ManĠÕƷdan
bu varaƷanuñ sebeb-i taƫrìri bu oldÕ ki ƶonya sƗkinlerinden bir yƗr-i uƩrevì
oƥlÕnÕ (oƥlunÕ) taƫǆìl-i ‘ulǌm-i edebì itmek içün bu faƷìre irsƗl eyleyüp bu faƷìr
daƩÕ aña kƗfiye-i øbn ƪƗcibi ta’lìm idüp tamƗm eyledükde ÕsĠÕlƗƫƗt-Õ
manĠÕƷÕyyeden daƩÕ bir miƷdƗr behredƗr olsun içün teshìlen li-fehmihi ve
teysìran li-žabĠÕhi bu ƷavƗ’id-i Türkì ibƗrƗt üzere taƫrìr ƷÕldum tƗ ‘ömrini
bunuñ ƫall-i müúkilƗtÕna ǆarf itmeyüp ‘ale’l-fevr vƗcib olan ‘ulǌm-i dìniyyeye
teraƷƷì ƷÕla ve bunlaruñ ÕǆĠÕlƗƫÕyla muǆĠalaƫ olan ulǌmuñ ba”ĪÕ maƫallinde
mütereddid olmayup belki bu ƷƗideye ‘Ɨlim olmaƥla (olmaƥÕla) úübhe ve
úükǌkdan ƩalƗǆ ola ve bi’llƗhi’t-tevfìƷ.
Faǆl (TASAVVUR) Ey ĠƗlib evvelƗ malǌmuñ olsun ki insƗnda bir Ʒuvve
vardur ki idrƗk idicidür. Bu Ʒuvve-i müdrikeden ǆuver-i eúyƗ münteƷÕú olur.
Ɩyìnede ǆuver-i maƫsǌsƗt münteƷÕú olduƥÕ gibi. Ɩyìnede ƫƗǆÕl olan ancaƷ
22

øsmail Ankaravî, TDK, Yz. A 273/9 . Baú:
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler Katalo÷u, hzl. Müjgan Cunbur, Dursun
Kaya, Niyazi Ünver, HacÕ YÕlmaz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil
Kurumu Yay., Ankara 1999, s. 8-9
24
Metinde vav harfi düúerek MevlƗ úeklinde yazÕlmÕútÕr.
23
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ǆuver-i maƫsǌsadur. AmmƗ Ʒuvve-i müdrike-i insƗnìde hem ǆuver-i maƫsǌse
ve hem ma’Ʒǌle ƫƗǆÕl olur (145b). ǅuver-i maƫsǌse ƫavƗss-Õ Ʃamse-i žƗhireden
biriyle idrƗk olunandur ve ǆuver-i ma’Ʒǌle Ʒuvve-i müdrike-i insƗnìde ƫƗǆÕl
olan ǆǌretdür. Pes Ʒuvve-i müdrikeden murƗd ki Ĩihndür her bƗr ki Ĩihnde bir
ǆǌret ƫƗǆÕl olsa ol ǆǌret-i ƫƗǆÕla yƗ taǆavvurdur veyƗƩud taǆdìƷdur. Eger
ƫükmden ƩƗlì olursa aña taǆavvur dinür meĞelƗ insƗn gibi ve eger ƫükmle
olursa añƗ taǆdìƷ ÕĠlƗƷ olunur meĞelƗ “zeydun kƗtibun” gibi . ƪükm bir emri
bir úeye (úey’e) nisbet eylemege dirler yƗ ‘alƗ-vechi’l-ìƷƗ’ veyƗƩud ‘alƗvechi’l-intizƗ’. ‘AlƗ-vechi’l-ìƷƗ’ olana ìcƗb dinür meĞelƗ “zeydun kƗtibun” ve
‘alƗ-vechi’l-intizƗ’ olana selb ÕĠlƗƷ olunur meĞelƗ “zeydun leyse kƗtibin”. Eger
taǆavvur ve taǆdìƷden her birisi bilƗ-fikrin ƫƗǆÕl olacaƷ (olÕcaƷ) olursa aña
ĪƗrǌrì ve bedihì dinür. Taǆvìrì (taǆavvurì) meĞelƗ úemsüñ ƫarƗreti ve nƗruñ
ƫarƷatÕ gibi ve taǆdìƷì eú-úemsü ƫƗrratün ve en-nƗru bi-ƫarƷatin gibi ve eger
fikrle ƫƗǆÕl olursa añƗ nažarì ve kesbì dirler. Nitekim ‘Ɨlemi taǆavvur
eyledügüñ gibi ve taǆdìƷ idüp el-‘Ɨlemu ƫƗdiĞün didügüñ gibi. Pes ehl-i
manĠÕƷuñ ƷatÕnda ‘ilm ki idrƗkden ‘ibƗretdür taǆavvur ve taǆdìƷa münƫaǆÕrdur.
Pes taǆdìƷ bir úeye ìcƗbla veyƗƩud selble nisbet-i ƫükmiyyeyi idrƗk
eylemekdür. Bu ise üç úeyüñ taǆavvurunÕ müstelzim olur. EvvelƗ taǆavvur
mensǌbun ileyh ki aña maƫkǌmun ‘aleyh daƩÕ dirler. ĝƗniyen taǆavvur
mensǌb ki aña maƫkǌmun bih daƩÕ dirler. ĝƗliĞen nisbet-i beyne-beyn ki aña
nisbet-i ƫükmiyye daƩÕ dirler (146a) meĞelƗ ‘zeydun ƷƗyimun’da (ƷƗimun)
zeyduñ taǆavvurÕ gibi ki “zeyd” mensǌbun ileyh ve maƫkǌmun ‘aleyhdür ve
daƩÕ ƷƗyimüñ taǆavvurÕ gibi ki ƷƗyim lafžÕ mensǌbun ve maƫkǌmun bihdür ve
daƩÕ Zeyd-ile (harekeli hat) ƷƗyim lafžÕnuñ miyƗnÕnda olan nisbetì taǆavvur
gibi ki bu beynehümƗda nisbete nisbet-i ƫükmiyye dirler. Pes taǆdìƷ bu üç
úeyüñ taǆavvuruna (taĞavvurÕna) mevƷǌfdur.
Faǆl (DELÂLET) Delìl nedür anuñ beyƗnÕna gelelim. Delìli bu gǌne
ta’rìf iderler ki ed-delìlü hüve’lleĨì yelzemü (yülzimü) mine’l’ilmi bihi el‘ilmu bi-úey’in ƗƩar ya’nì delìl ol úeydür ki aña ‘ilmden bir úey-i ƗƩara daƩÕ
‘ilm lƗzÕm gele. Pes úey’-i evvele dƗl dirler ve úey’-i ĞƗnìye medlǌl dirler. Pes
delƗlet-i bi’l-istiƷrƗ’ üç ƷÕsma münƷasimdür. Ol üç ƷÕsm delƗlet-i vaĪ’iyye ve
delƗlet-i ‘aƷliyye ve delƗlet-i Ġab’iyyedür. VaĪ’ bir úeyi bir úeye taƩǆìǆ itmege
dirler. ùol vech üzere ki úey’-i evvele ‘ilmden úey’-i ĞƗnìye ilm ƫƗǆÕl ola.
MeĞelƗ lafžda “insanÕn, ƫayvƗn-Õ nƗĠÕƷ olmasÕna delƗleti gibi ve zeyd lafžÕnuñ
ĨƗtÕna delƗlet itmesi gibi ve elfƗždan ƥayrÕda ƩuĠǌĠ u ‘uƷǌd u iúƗrƗt ve naǆbuñ
delƗlet itmeleri gibi ki bu devƗ’il-i erba’adan ma’Ɨnì mefhǌm olur ve bunlara
hep delƗlet-i vaĪ’iyye dinür. DelƗlet-i ‘aƷliyye muƷteĪƗ-yÕ ‘aƷlla (‘aƷÕlla)
olana dirler. Bu delƗlet elfƗžda daƩÕ bulunur meĞelƗ verƗ-yÕ cidƗrdan bir lafž
istimƗ’ eyleseñ ol lafždan vücǌd-Õ lƗfÕža istidlƗl idüp zen midür (146b) merd
midür veyƗ ƗúinƗ (aúna) mÕdur veyƗ bìgƗne midür bilürsün ve ƥayr-Õ elfƗžda
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meĞelƗ maǆnǌ’dan ǆƗni’i istidlƗl ƷÕlursun ve delƗlet-i Ġab’iyye “öƫü öƫü”
lafžÕnuñ veca-Õ ǆadra delƗlet itmesi gibidür. Pes delƗlet-i lafžÕyye daƩÕ üç
ƷÕsma münƷasimdür bi’l-muĠƗbaƷa bi’t-taĪammun ve bi’l-iltizƗm. ƶaçan bir
lafž “ma’nƗ-yÕ mƗ-vaĪ’a leh”e bi’t-temƗm delƗlet eylese aña bi’l-muĠƗbaƷa
delƗlet dirler meĞelƗ insƗn lafžÕnuñ ƫayvƗn-Õ nƗĠÕƷ olmasÕna delƗlet eyledügi
gibi. ZìrƗ ƫayvƗn-Õ nƗĠÕƷ insƗn lafžÕnuñ bi’t-temƗm mƗ-vaĪa’a lehidür ki
“ĠƗbaƷa’n-na’lü bi’n-na’li insƗn lafžÕ bu ma’nƗ muƷƗbelesinde važ’ olmuúdur
ve Ʒaçan bir lafž-Õ mƗ-vaĪa’a lehüñ yaluñuz bir cüz’ine delƗlet eylese aña
delƗlet-i taĪammunì dirler meĞelƗ insƗn lafžÕnuñ tenhƗ ƫayvƗna delƗlet itmesi
veyƗƩud tenhƗ nƗĠÕƷa delƗlet ƷÕlmasÕ gibidür diyü delƗlete delƗlet-i taĪammunì
tesmiye olunmasÕ anuñçündür ki mavĪǌ’un leh olan ma’nƗnuñ ĪÕmnÕnda olan
cüz’ine delƗlet ider.
Ve Ʒaçan bir lafž Ĩihnde mevĪǌ’un leh içün lƗzÕm olan ma’nƗya delƗlet
eylese aña delƗlet-i bi’l-iltizƗm dirler meĞelƗ insƗn lafžÕnuñ ƷƗbil-i ‘ilm ve
ǆan’at-i kitƗbete delƗlet eylemesi gibi. Bu delƗlete anuñçün delƗlet-i bi’liltizƗm tesmiye olundÕ ki lafž-Õ mevĪǌ’un leh olan ma’nƗdan her emr-i ƩƗrice
delƗlet eylemez. Belki mevĪǌ’un leh içün lƗzÕm olan ƩƗrice delƗlet ider.
Nitekim ƷƗbil-i iilm ü ǆan’at-i kitƗbet insƗnuñ mƗ-vaĪa’a lehinde (147a) dƗƩil
degildür. LƗkin Ĩihnde insƗna lƗzÕm olan ma’nƗlardandur.
Faǆl. Pes mevĪǌun lehe bi’l-muĠƗbaƷa delƗlet eyleyen lafž iki ƷÕsma
münƷasimdür. Bir ƷÕsmÕ mürekkeb bir ƷÕsmÕ müfred. Eger bir lafžuñ cüz’ì
ma’nƗsÕnuñ cüz’ine delƗlet eylerse aña mürekkeb dinür meĞelƗ “rƗmiyyü’lƫicƗra” gibi. ZìrƗ “rƗmiyyü’l-ƫicƗra” bir lafždur ki bunuñ cüz’i, cüz’ì
ma’nƗsÕna delƗlet ider. Nitekim rƗmì ĨƗtü men lehu er-remiyyetü ƫicƗra cism-i
mu’ayyene delƗlet ider. AmmƗ müfred böyle degüldür. Pes müfrede gelelüm.
Müfred dörd ƷÕsmdur. Evvelki ƷÕsmÕ oldur ki min-ba’d cüzvi yoƷdur meĞelƗ
hemze-i istifhƗm gibi. økinci ƷÕsmÕ oldur ki cüzüv Ġutar velƗkin cüzv-i? lafž
cüz-i ma’nƗya delƗlet ƷÕlmaz meĞelƗ “zeyd” gibi. Üçünci ƷÕsm oldur ki bir
lafžuñ ma’nìdƗr cüzvi ola velƗkin ol cüzüv ma’nƗ-yÕ maƷǆǌda delƗlet ƷÕlmaya
meĞelƗ “AbdullƗh” lafžÕnuñ ‘alem olduƥÕ ƫƗlde ma’nƗsÕ müfred olduƥÕ gibi.
Dördünci ƷÕsm oldur ki bir lafžuñ ma’nì-dƗr cüzvi ola ve ma’nƗ-yÕ maƷǆǌda
delƗlet ƷÕla ammƗ bu cüzvüñ delƗleti murƗd olmaya. Nitekim ƫƗyvƗn-Õ nƗĠÕƷ
úaƩǆ-Õ insƗnìye ‘alem olsa ma’nì-dƗr olan cüzvüñ manƗ-yÕ maƷǆǌda delƗlet
ƷÕlmasÕ murƗd olmaz.
Faǆl. Pes müfred daƩÕ cüzvìye ve küllìye münƷƗsim olur meĞelƗ her ne úey
ki Ĩihnde mutaǆavver olsa eger anuñ taǆavvurÕ beyne’l-keĞìrìn (keĞìreyn) vƗƷi’
olan úirketi mƗni’ olursa aña cüzvì-i ƫakìƷì dirler meĞelƗ Zeyd gibi (147b) ve
eger beyne’l-keĞìrìn vƗƷi olan úirketi anuñ taǆavvurÕ men’ ƷÕlmazsa aña küllì
ÕĠlƗƷ iderler meĞelƗ lafž-Õ insƗn gibi. ZìrƗ ‘inde’l-‘aƷl insƗn lafžÕnuñ mefhǌmÕ
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keĞìrìne ÕĠlƗƷ olunmadan men’ ƷÕlmaz. Küllì daƩÕ iki ƷÕsma münƷasim olur.
Biri ĨƗtì ve biri ‘araĪì. ZìrƗ ya ƫaƷìƷat cüz’iyyƗtÕnda dƗƩildür veyƗƩud dƗƩil
degüldür. Eger ƫaƷìƷat cüz’iyyƗtÕnda dƗƩil olursa ol ĪƗtìdür meĞelƗ insƗna
nisbet ƫayvƗn gibi ki insƗniyyet Zeyd ve Ömer ve Bekrüñ ƫaƷìƷatidür ve
ƫayvƗn bu insƗniyyetde dƗƩildür. ZìrƗ insƗn ƫayvƗnla nƗĠÕƷdan mürekkebdür
ve keĨƗlik ƫayvƗn ƫaƷìƷat-i feres ve baƷar ve ƥƗnemde dƗƩÕ dƗƩildür ve eger
küllì ƫaƷìƷat cüz’iyyƗtÕnda dƗƩil olmazsa aña ‘araĪì dirler meĞelƗ insƗna
nisbetle ĪƗƫiklik gibi. ZìrƗ ĪƗƫiklik Zeyd ve ‘Ömer ve Bekrüñ ƫaƷìƷatinde
dƗƩil degüldür. Belki bir emr-i ‘ƗrÕĪdur ve ƫaƷìƷat-i insƗn ƫayvƗn-Õ nƗĠÕkdur
faƷaĠ.
Faǆl. ħƗtiyyeye gelelüm. ħƗtì daƩÕ üç ƷÕsma münƷasimdür ki ol üç ƷÕsm
cins ve ne’ ve faǆldur. ZìrƗ eger cevƗb-Õ mƗ hüvede bi-ƫasebi’ú-úirketi’lmaƫĪati meƷǌl olursa ol cinsdür meĞelƗ insƗn ve ferese nisbetle ƫƗyvƗn gibi.
ƶaçan insƗnla feresden mƗ-hümƗ diyü su’Ɨl olunsa bu ikisinüñ ƫaƷìƷatinden
cevƗb ƫayvƗn dimekdür. Buña cins dirler ve ƷƗçan ‘alƗ-ƫaddetin her birinden
su’Ɨl olunsa ƫayvƗn dimek ǆaƫìƫ olmaz. ZìrƗ ƫayvƗn (148a) her birinüñ
temƗm-i mƗhiyyet degüldür. Belki insƗnuñ mƗhiyyeti ƫayvƗn-Õ nƗĠÕk ve
feresüñ mƗhiyyeti ƫayvƗn-Õ ǆƗhildür. Pes Ʒaçan tenhƗ insƗndan suƗl olunsa mƗ
hüve diyü cevƗb ƫayvƗn-Õ nƗĠÕk dimekdür ve ƷƗçan tenhƗ feresden su’Ɨl olunsa
cevƗb ƫayvƗn-Õ ǆƗhildür dimekdür. Pes insƗn ve feres ƫayvƗnuñ iki nev’idür ve
envƗ’Õ cinsüñ müúƗreketinden her ne temeyyüz eylerse aña faǆl dirler meĞelƗ
insƗna nisbetle nƗĠÕklÕƷ ve ferese nisbetle ǆƗhillik gibi ki nƗĠÕk insƗnÕ feres ve
baƷar ve baƥluñ ƫayvƗniyyetinde olan müúƗreketinden temeyyüz eyler. ZìrƗ
Ʒaçan insƗndan “eyyü úey’in hüve dimekle su’Ɨl olunsa cevƗb ancaƷ “nƗĠÕƷun”
dimekdür. ZìrƗ “eyyü úey’in hüve” dimekle su’Ɨl bir úeyi ƥayrÕdan temeyyüz
eylemek maƫallinde olur ve her ne ki bir úey gayrÕdan temeyyüz eyleye cevƗba
ǆƗliƫ olur. MeƷǌl olur. AmmƗ küllì ‘araĪì ki efrƗdÕnuñ ƫaƷìƷatinde dƗƩil
olmayup cüz’iyyƗtÕnuñ mƗhiyyetinden ƩƗric olandur. Eger tenhƗ bir ƫaƷìƷate
maƩǆǌǆ olursa aña ƩƗǆǆa dirler. Nitekim ƩƗǆǆatü’ú-úey’i ve hiye mƗ yǌcedu
fi’l-maƩǆǌǆÕ lehü dǌne ƥayrihi diyü ta’bìr iderler. Pes bu daƩÕ külliyye ve
makǌledür. CevƗb “eyyü úey’in hiye ‘araĪihƗda -meĞelƗ insƗna nisbetle
ĪƗƫiklik gibi ve eger bunca ƫaƷƗyÕƷ mƗ-beyninde müúterek olursa aña ‘araĪ-Õ
‘Ɨmm dirler. Nitekim mƗúìlik müúterekdür ƫayvƗnƗt mƗ-beyninde. Pes bu
cümleye külliyyƗt-Õ Ʃamse dirler ki ol cins ve nev’ ve faǆl ve ƩƗǆǆa (148b) ve
‘araĪ ve Ɨmmdur ki külliyyƗt bu beúe münƫasÕrdur.
Fasl. HergƗh ki bir úeyi ta’rìf murƗd eyleseler cins-i Ʒarìbiyle faǆl-Õ
Ʒarìbin bir yere cem’ idüp terkìb iderler ve buña “ƫadd-i tƗm” dirler. Nitekim
insƗnuñ ta’rìfinde “ƫayvƗnun nƗĠÕƷun” didükleri gibi. AmmƗ Ʒaçan cins-i
ba’ìdiyle faǆl-Õ Ʒarìbinden terkìb eylese aña ƫadd-i nƗƷÕǆ dirler meĞelƗ insƗnuñ
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ta’rìfinde “cismün nƗĠÕƷun” didükleri gibi. ZìrƗ Ʒaçan insƗndan “mƗ hüve”
dimekle suƗl olunsa “cismün nƗĠÕƷun” diyü cevƗb virilse bu ƫadd-i nƗƷÕǆdur.
ƪadd olmasÕ aƥyƗrÕn mƗni efrƗdÕn cƗmi’ olduƥÕ içündür. NƗƷÕǆ olmasÕ
ĨƗtiyyƗtdan cins-i Ʒarìbi Ĩikr olmaduƥÕdur ve Ʒaçan bir úey cins-i Ʒarìbiyle
ƫƗǆǆasÕn terkìb idüp ta’rìf eyleseler aña resm-i tƗm dirler. meĞelƗ insƗnuñ
ta’rìfinde “ƫayvƗnun ĪƗƫikün” didükleri gibi ve ol vaƷtde ki cins-i ba’ìdiyle
ƩƗǆǆasÕn cem’ idüp ta’rìf eyleseler aña “resm-i nƗƷÕǆ” dirler meĞelƗ insƗna
“cism-i kƗtib” ve “cevher-i ĪƗƫik” didükleri gibi. Pes mu’arref dörd ƷÕsÕmdur.
Böyle bil.
Faǆl. TaǆavvurƗt baƫĞi bu Ʒadarla iktifƗ olundÕ. TaǆdìƷƗt baƫĞine gelelüm.
Bu fennüñ ‘ulemƗsÕnuñ ÕǆĠÕlƗƫÕnda buña “ƷaĪƗyƗ” daƩÕ dirler ki ƷaĪƗyƗ
ƷaĪÕyyenüñ cem’idür. ƶaĪÕyye úol Ʒavldür ki anuñ ƷƗiline ol Ʒavlde ǆƗdÕƷ
veyƗ kƗĨib dimek ǆaƫìƫ ola zìrƗ aƩaruñ ǆÕdƷa ve kiĨbe iƫtimƗli vardur ve
ƷaĪÕyye iki (149a) ƷÕsma münƷasimdür. Bir ƷÕsmÕna ƫamliyye ve bir ƷÕsmÕna
úarĠÕyye dirler. AmmƗ ƷaĪÕyyede maƫkǌmun ‘aleyh ve maƫkǌmun bih müfred
olursa veyƗƩud müfred ƫükmünde olursa meĞelƗ “zeydun kƗtibun” ve “zeydun
ebǌhu kƗtibun” gibi. Buña “ƷaĪÕyye-i ƫamliyye” dirler gerekse ìcƗbla olsun
gerekse selble olsun. ÌcƗbla olana “ƷaĪÕyye-i mǌcibe” dirler meĞelƗ “zeydun
ƷƗimun”. Selble olana “ƷaĪÕyye-i selbiyye” dirler meĞelƗ “zeydun ƷƗyimun
degüldür” Pes ƷaĪÕyye-i úarĠÕyye daƩÕ iki ƷÕsmdur ki ikiúer cümleden
mürekkeb olur. Bir ƷÕsmÕna muttaǆÕla ve bir ƷÕsmÕna munfaǆÕla dirler.
ƶaĪÕyye-i úarĠÕyye-i muttaǆÕla oldur ki eger ƫükm iki cümlenüñ miyƗnÕnda
ittiĞƗlle olursa aña muttaǆÕla dirler. YƗ mǌcibe olsun nitekim “in kƗneti’úúemsu ĠƗli’aten, fe’n-nehƗru mevcǌdun” didükleri gibi. VeyƗƩud sƗlibe olsun
meĞelƗ “leyse iĨƗ kƗneti’ú-úemsu ĠƗli’aten kƗne’n-nehƗru mevcǌden” didükleri
gibi. Evvelkisine “ƷaĪÕyye-i úarĠÕyye-i muttaǆÕla-i mǌcibe” dirler. ĝƗnisine
“ƷaĪÕyye-i úarĠÕyye-i muttaǆÕle-i sƗlibe” dirler. AmmƗ “ƷaĪÕyye-i úarĠÕyye-i
munfaǆÕla” oldur ki bu daƩÕ iki ƷaĪÕyyeden mürekkeb ola ve beyne’lƷaĪÕyyeteyn tenƗfîiyle veyƗƩud ‘adem-i tenƗfìiyle ƫükm ƷÕlÕna. Eger beyne’lƷaĪÕyyeten tenƗfìyle ƫükm olunursa aña “ƷaĪÕyye-i úarĠÕyye-i munfaǆÕla-i
mǌcibe” dirler nitekim “el-adedu immƗ zevcun ve immƗ ferdun” didükleri gibi
ve eger beyne’l-ƷaĪÕyyeteyn selb-i tenƗfìyle ƫükm olunursa aña “ƷaĪÕyye-i
úarĠÕyye-i munfaǆÕla-i sƗlibe” dirler nitekim “leyse en yekǌne hƗĨe’l-insƗnu
esvede ev kƗtiben” didükleri gibi (149b). ZìrƗ bu ƷaĪÕyyede insƗnuñ esved
olmasiyle kƗtib olmasÕnuñ mƗ-beyninde olan tenƗfì-i selble ƫükm olundÕ. ZìrƗ
cƗizdür ki bir insƗn hem esved ola ve hem kƗtib ola belki esved olmasa ve
kƗtib daƩÕ olmasa ebyaĪ olsa daƩÕ cƗyizdür.
Faǆl. ƶaĪÕyye-i ƫamliyyede “maƫkǌmun ‘aleyh mevĪǌ’ dirler ve
“maƫkǌmun bih maƫmǌl” tefsìr iderler meĞelƗ “zeydun ƷƗyimun”da zeyde
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“mevĪǌ’ ” ve ƷƗyimine “maƫmǌl” dirler ve úol nisbet ki maƫmǌl(-i) mevĪǌa
anuñla mürtebiĠ olur aña “nisbet-i ƫükmiyye” dinür ve “ƷaĪÕyye-i úarĠÕyye”nüñ
cüz’-i evveline “muƷaddem” dirler Ĩikrde teƷaddüm eyledügiyçün ve cüz’-i
ĞƗnìye “tƗlì” tesmiye iderler. Cüz’-i evvele tƗbi olduƥÕyçün eger ƷaĪÕyye-i
ƫamliyyede mevĪǌ cüz’ì-i ƫaƷìƷì olacaƷ olursa ya’nì bir úaƩǆ-Õ mu’ayyen
olursa aña “ƷaĪÕyye-i maƩǆǌǆa” dirler. MevĪǌnuñ Ʃuǆǌǆiyyeti olduƥÕyçün az
olur ki “ƷaĪÕyye-i úaƩǆiyye” daƩÕ dirler. MevĪǌ’Õ úaƩǆ-Õ mu’ayyen cüzvi
olduƥÕyçün miĞƗlì “zeydun kƗtibun”ve “zeydun leyse bi-kƗtibin” gibi ve eger
mevĪǌ’ ƷaĪÕyye-i úaƩǆ-Õ mübeyyen ve maƫǆǌr olursa “ƷaĪÕyye-i müsevvere”
ta’bìr iderler. EfrƗd-Õ ƷaĪÕyye maƫǆǌre ve müsevvere oldugÕyçün meĞelƗ
“küllü insƗnin ƫayvƗnun” gibi. Eger bu maƫǆǌre olan ƷaĪÕyyenüñ cem’-i
efrƗdÕna ƫükm olunursa “ƷaĪÕyye-i külliyye-i müsevvere-i mǌcibe” dirler
meĞelƗ “külli insƗnin kƗtibun” gibi ve eger ba’ĪÕ efrƗdÕ üzere ƫükm olunursa
(150a) ƷaĪÕyye-i cüz’iyye-i müsevvere ta’bìr iderler meĞelƗ “ba’Īu’l-insƗni
kƗtibun” gibi. Eger küllì efrƗdÕndan ƫükm selb olunursa aña “ƷaĪÕyye-i
külliyye-i müsevvere-i sƗlibe” dirler meĞelƗ “lƗ úey’e mine’l-insƗni bi-kƗtibin”
gibi. ƶaĪÕyye-i mǌcibede sûr küldür. Bu ƷaĪÕyyede lƗ úeydür ve ƷaĪÕyye-i
cüz’iyye-i mǌcibede ba’Īdur ve ƷaĪÕyye-i cüz’iyye-i sƗlibede meĞelƗ “leyse
küllü” veyƗƩud “leyse ba’Īu” lafžlarÕdur nitekim dirsin : “Leyse küllü insƗnun
bi-kƗtibin” veyƗƩud “leyse ba’Īu’l-insƗni bi-kƗtibin.” Ve eger ƷaĪÕyyede
mevĪǌ úaƩǆ-Õ muayyen olmazsa ve cem’-i efrƗdÕ üzere veyƗƩud ba’ĪÕ efrƗdÕ
üzere yƗ ìcƗbla veyƗ selble ƫükm ƷÕlÕnmazsa aña “ƷaĪÕyye-i mühmele” dirler,
sûrî olmaduƥÕyçün. MeĞelƗ “el-insƗnu fì-ƫusrin” gibi ve “el-ƫayvƗnu cinsün”
ve “el-insƗnu nev’un” gibi. Faǆl. IsĠÕlƗ[ƫƗ]t-Õ manĠÕƷÕyyeden biri daƩÕ tenƗƷuĪ-Õ
ƷaĪÕyyedendür. ƶaçan iki ƷaĪÕyyeden biri mǌcibe-i külliyye olsa lƗzÕmdur ki
ƗƩarÕ sƗlibe-i cüz’iyye ola. ZìrƗ naƷìĪ mǌcibe-i külliyye olmaz illƗ sƗlibe-i
cüz’iyye olur. MeĞelƗ “küllü insƗnin ƫayvƗnun” diseñ bunuñ naƷìĪÕ “ba’Īu’linsƗni leyse bi-ƫayvƗnin” dimekdür. Bu evvelki ƷaĪÕyyeye muƩƗlifdür ve
ǆaƫìƫ degüldür. Anuñçün tenƗƷuĪ didiler ki bir ƷaĪÕyyenüñ ǆÕdƷÕ bir ƗƩarÕnuñ
kiĨbini müstelzim ola. GƗh olur ki selble ve ìcƗbla daƩÕ tenƗƷuĪ muƷarrer olur.
MeĞelƗ: zeydun kƗtibun, zeydun leyse bi-kƗtibin. ZìrƗ bu iki ƷaĪÕyye biribirine
muƩtelif oldÕ. Elbette biri ǆƗdÕƷ ise biri kƗĨib olmaƷ muƷarrerdür (150b) ve ƷÕs
‘alƗ-hƗĨƗ sƗyiri’l-ƷaĪayƗ.
Ve bunlaruñ ÕĞĠÕlƗƫÕndan biri daƩÕ ‘aksdür ve 'aks ‘ibƗretdür ƷaĪÕyye-i
ƫamliyyede mevĪǌ’Õ maƫmǌl ve maƫmǌli mevĪǌ’ ƷÕlmadan. ùol vech üzere ki
ìcƗb ve selb ve taǆdìƷ ve tekĨìbden her ne keyfiyyetle mevcǌd oldÕysa ‘aks
daƩÕ eyle ola.
ƶaçan biz mǌcibe-i külliyyeyi ‘aks eylemek murƗd eylesek mǌcibe-i
cüz’iyyeye mün’akis olur meĞelƗ “küllü insƗnin ƫayvƗnun” diseñ pes cüz’-i
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evveli ĞƗnì ve cüz’-i ĞƗnìyi evvel kÕlaruz da (daƩÕ de÷il, de úeklinde) “ba’zu’lƫayvƗni insƗnun” dirüz. Pes aǆl mǌcibe idi ‘aksi daƩÕ mǌcibe oldÕ ve Ʒaçan biz
sƗlibe-i külliyyeyi ‘aks murƗd eyleyüp “lƗ úey’e mine’l-insƗn bi-ƫacerin” disek
‘aksi “lƗ úey’e mine’l-ƫaceri bi-insƗnin” olur. Ya’nì sƗlibe-i külliyyenüñ ‘aksi
yine sƗlibe-i külliyye olur. KeĨƗlik mǌcibe-i cüz’iyyenüñ ‘aksi yine mǌcibe-i
cüz’iyye olur meĞelƗ “ba’Īu’l-ƫayvƗni insƗnun” disek ‘aksinde “ba’Īu’l-insƗni
ƫayvƗnun” dimek ǆƗdÕƷ olur. ZìrƗ Ɨdem ƫƗyvƗniyyet ve insƗniyyetle mevǆǌf
bir úeydür. Pes “ba’ĪÕ insƗn ƫƗyvƗn olur ammƗ sƗlibe-i cüz’iyyenüñ ‘aksi
yoƷdur. ZìrƗ “ba’Īu’l-ƫayvƗni leyse bi-insƗnin” disek ǆƗdÕƷ olur. MeĞelƗ, feres
ve ƥanem insƗn degüldür. AmmƗ ‘aksi ǆaƫìƫ olmaz. ZìrƗ ‘aksi “ba’Īu’l-insƗni
leyse bi-ƫayvƗnin” dimek olur. LƗkin “ba’ĪÕ mevƗdda ‘aksi ǆaƫìƫ olur. meĞelƗ
baûĪu’l-insƗni leyse bi-ƫacerin (151a) disek ‘aksi “ba’Īu’l-ƫacer leyse biinsƗnin” dimek olur. Bu ise ǆaƫìƫdür.
Faǆl. ManĠÕƷìler ƷatÕnda maĠlab-Õ a’lƗ ve maƷǆad-Õ aƷǆƗ ƷÕyƗsdur ve ƷÕyƗsÕ
bu gǌne ta’rìf iderler ve dirler ki ƷÕyƗs úol aƷvƗlden müellef olan Ʒavldür her
bƗr ki ol aƷvƗl teslìm olunsa andan bir Ʒavl-i ƗƩar daƩÕ lƗzÕm gele. MeĞelƗ “elƗlemu müteƥayyirun ve “küllü müteƥƗyyirin ƫƗdiĞün” disek bu Ʒavl iki
Ʒavlden mürekkebdür. ƶaçan bu iki Ʒavl müsellem olsa bu ikisinden bir Ʒavl-i
’ƗƩar daƩÕ lƗzÕm gelür ki ol netìcedür ki ol lƗzÕm gelen Ʒavl el-‘Ɨlemü ƫƗdiĞün
dimekdür. ƶÕyƗs iki ƷÕsma münƷasimdür. Bir ƷÕsmÕna “ƷÕyƗs-Õ ÕƷtÕrƗnì” bir
ƷÕsmÕna “ƷÕyƗs-Õ istiĞnƗ’ì” dirler. Eger ‘ayn-Õ netìce veyƗƩud naƷìĪ-Õ netìce
anda bi’l-fi’l meĨkǌr olmazsa aña “ÕƷtÕrƗnì” dirler ve eger ‘ayn-Õ netìce
veyƗƩud naƷìĪ-Õ netìce anda bi’l-fi’l meĨkǌr olursa aña “istiĞnƗ’ì” dirler.
ƶÕyƗs-Õ ÕƷtÕrƗnìnüñ miĞƗli “küllü cismin mü‘ellefün ve küllü mü‘ellefin
muƫdeĞün fe-küllü cismin muƫdeĞün” gibi ve ƷaĪÕyye-i úarĠÕyyeden miĞƗli
“küllemƗ kƗneti’ú-úemsü ĠƗli’aten fe’n-nehƗru mevcǌdun ve küllemƗ kƗne’nnehƗru mevcǌden fe’l-arĪu muĪì’etün. Pes netice küllemƗ kƗneti’ú-úemsü
ĠƗli’aten fe’l-arĪu muĪì’etün” dimek olur ve ƷÕyƗs-Õ istiĞnƗ’ìnüñ miĞƗli “in
kƗneti’ú-úemsü ĠƗli’aten fe’n-nehƗru mevcǌdun lƗkinne’n-nehƗra leyse bimevcǌdin”. Pes netice “fe’ú-úemsü leyset bi-ĠƗli’atin” dimek olur. ƪamliyye
ve úarĠÕyyeden evvelki úekillere (úekil) “ÕƷtÕrƗnì” tesmiye olundÕ (151b).
Anuñçün ki ƫudǌd anda muƷterenedür velƗkinne ile müsteĞnƗ degüldür veyƗ
ĞƗninci úekle istiĞnƗ’ì dinildi. Anuñçün ki bunda ‘ƗdƗt-i istiĞnƗ vardur ve ‘aynÕ netìce ve naƷìĪ-Õ netìce bi’l-fi’l ƷÕyƗs-Õ ÕƷtÕrƗnìde Ĩikr olmayup ve ƷÕyƗs-Õ
istiĞnƗìde meĨkǌr olmadan murƗd netìce ve naƷìĪ-Õ netìcenüñ iki ĠarafÕ ya’nì
ƫamliyyede mevĪǌ ve maƫmǌl ve úarĠÕyyede muƷaddem ve tƗlì ƷÕyƗs-Õ
ÕƷtÕrƗnìnüñ netìcesinde bi’t-tertìb meĨkǌr olmaya ve ƷÕyƗs-Õ istiĞnƗìnüñ
netìcesinde bi’t-tertìb meĨkǌr ola dimekdür. Nitekim Ĩikr olunan úekllerden
ma’lǌm olur.
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Faǆl. ƶÕyƗs iki muƷaddime ve bir netìce ile ƫƗǆÕl olur. MuƷaddime-i
evvelüñ maƫmǌline “ƫadd-i evsaĠ” dirler. MaĠlǌbuñ iki ĠarafÕ mƗ-beynine
tevassuĠ eyledügi içün. MeĞelƗ ‘küllü ismin mü’ellefün”de ƫadd-i evsaĠ
müellefündür ve muƷaddime-i ĞƗnìnüñ mevĪǌ’Õna “ƫadd-i aǆƥar” dirler aƥleb-i
istimƗlde eƩaǆ olduƥÕyçün. EƩaǆ ise min-ƫayĞü efrƗdin eƷaldür. Pes aǆƥar olur
ve maƫmǌl-i maĠlǌba “ƫadd-i ekber” dirler aƥleb-i istimƗlde e’am olduƥÕyçün.
E’am ise efrƗd cihetinden ekĞerdür anuñçün “ƫadd-i ekber” dirler meĞelƗ ve
“küllü mü‘ellefin ƫƗdiĞün”de ‘küllü mü‘ellefin’ ƫadd-i aǆƥardur ‘ƫƗdiĞ’ ƫadd-i
ekberdür. ƪadd-i aǆƥar olan muƷaddimeye “muƷaddime-i ǆuƥrƗ” dirler aǆƥara
müútemil olduƥÕyçün ve ƫadd-i ekber olan muƷaddimeye “muƷaddime-i
kübrƗ” dirler ekberi müútemil olduƥÕyçün muƷaddime-i (152a) ǆuƥrƗnuñ
muƷaddime-i kübrƗya ÕƷtÕrƗnÕndan ƫƗǆÕla olan hey‘ete “úekl” dirler ve eúkƗli
dörd ƷÕsm iderler. Eger ƫadd-i evsaĠ muƷaddime-i ǆuƥrƗnuñ maƫmǌli ve
muƷaddime-i kübrƗnuñ mevĪǌÕ olacaƷ olursa aña úekl-i evvel ta’bìr iderler
meĞelƗ küllü cìm (C) bƗ (B) ve küllü bƗ (B) elif (A) netìce küllü cìm (C) elif
(A) nažìre küllü insƗnin ƫayvƗnun ve küllü ƫayvƗnin müteƫarrikun bi’l-irƗdeti
netìce küllü insƗnin müteƫarrikun bi’l-irƗdeti ve dìger nažìre küllü insƗnin
nƗĠÕƷun ve küllü nƗĠÕƷÕn kƗtibun bi’l-Ʒuvveti netìce küllü insƗnin kƗtibun bi’Ʒuvveti ve bu úekl-i evvelüñ ‘aksine úekl-i rƗbi’ dirler yanì ǆuƥrƗda mevĪǌ’
kübrƗda mahmǌl olacaƷ olursa úekl-i rƗbi’ olur meĞelƗ “küllü cìm (C) bƗ (B)
ve küllü elif (A) cìm (C) fe-baûĪu bƗ (B) elif (A)” Nažìre : küllü insƗnin
ƫayvƗnun ve küllü nƗĠÕƷÕn insƗnun fe-ba’Īu’l-ƫayvƗni nƗĠÕƷun. Ve dìger nažìri:
Küllü ƫayvƗnin cismun ve küllü insƗnin ƫayvƗnun. Netìce fe-ba’Īu’l-cismi
insƗnun. Eger ǆuƥrƗda ve kübrƗda ƫadd-i evsaĠ mevĪǌ’ olacaƷ olursa úekl-i
ĞƗliĞ dirler meĞelƗ “küllü cìm (C) bƗ (B) ve küllü cìm (C) elif (A) pes netìce
baûĪÕ bƗ (B) elif (A). Nažìre küllü insƗnin ƫayvƗnun ve küllü insƗnin ĪƗƫikün.
Netìce: Ba’Īu’l-ƫayvƗni ĪƗƫikün. Eger ƫadd-i evsaĠ ǆuƥrƗda ve kübrƗda
maƫmǌl olacaƷ olursa aña úekl-i ĞƗnì dirler. MeĞelƗ : Küllü cìm (C) bƗ (B) ve
lƗ úey‘e mine’l-bƗ pes netìce lƗ úey ‘e? min cìm (C) elif? Nažire : “Küllü
insƗnin ƫayvƗnun ve lƗ úey’e mine’l-ƫaceri bi-ƫayvƗnin” pes netìce : (152b)
“LƗ úey‘e mine’l-insƗni bi-ƫacerin” dimek olur ve bu eúkƗl-i erba’ayÕ bu
beytlerimle ta’rìf ƷÕlur ol beytler budur beyt
ƪaml-i evvel vaĪ’-Õ ƗƩar úekl-i evvel úƗnÕdur
Ger bunuñ ‘aksin ƷÕlursañ úekl-i rƗbi’ úƗnÕdur
økisinde ƫaml olursa úekl-i ĞƗnì úƗnÕdur
økisinde vaĪ’ olursa úekl-i ĞƗliĞ úƗnÕdur
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