


































































































L]luğ Nutku
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Insaıı Fe lsefes iııin Bazı Sorunları

Herakleitos'un konuştuğu aynı yq4alda, dünya tarihinin en hayret
uyarrdrncı, en problemaük çağ olan M.Ö. 6. yüzrllda Çin'de bir düşünce fi-
lizlendi: ewensel bağlılık. Bu. insan ilişkilerinde ewensel sevgi anlamındadır.
Lao Çe (Tzu) doğaya Herakleitos gibi. insani arzulardan ve ahlaJ<i .olması ge-
rek'lerden annmış bir bakış atarken (bilgeliğe bu Tao'yla. bu yolla ulaşılır)
Konfüçyüs, toplumsallrğı eıı-ensel bir sevgi ve adaletle düzenlemeye çalrşıyor,
olması gereklere işaret ediyordu. Birkaç onyıl sonra, Konfüçlrus'ün eylemsiz
kalan öğütçülüğüne karşı çıkarr bir gezgin bilge, Mo,Di (Me-Ti). ewensel sev-
gi düşüncesini eyleme döktü ve bir banş ordusu kurdu. Rivayetten çok tarih
olan olay ve Mo-Di'nin girişimi şuydu: uğradlğı bir şehrin korkuya kaprlmış
olduğunu göIdü. Yakındaki daha büyük bir şehrin hükümdan güçlü ordu-
suyla saldırmaya hazırlarııyordu. Mo-Di bir hafta kadar yürüyerek ve ayak-
kabısı yırtılınca çuhadan giysisinden parçaiar kopanp ayaklarına sararak
ona banş önermeye gitti, Hükümdaı. 'banşçll birarada yaşama' önerisini red-
detti. Mo-Di döndü, ordu kurdu, eğitti. Savaşl_r Ve yendi. Bu banş ordusu o
yüzyıl bütün saldlrganlara haddini bildirdi. Mo-Di insan Varoluşuna bir aİ-
lam sunmuştur ve bize şu iki soruyu soImaya hakkı vardır: "Benden sorrra
2500 y ne yaptnv?" Ve "Sizin 'BirleşmiŞ Milletter BanŞ Gücü'nüZ benim
güttüğüm amacr güdüyor mu?"

'İnsan bir olarraklar varlığldır' saptamasr tarihle içeriklendirilebilir ama
örnek üstüne örnek yığmal< gerekmez, Hegel, bir nesneyi gösterirken .bu.'de-
yiŞimizin genel olduğunu söylemişti, çünkü bir türe dahil olmayarı ..kendi
başına 'bu"' yoktuı Fenomenoloji tek örnekten kalkılaral< genelleme yaprla-
bileceğini. öze-biıkışın sağlanabileceğini göSlermişti. Bunlar felsefi bilgilerdir
ve bu bilgiler doğrultusunda Mo Di'nin ta\rı öZ belirleneye yöneliktir.

Olanak. gerçekleşebililliği ve gerçekleşmeyebilirliği aJ,.rıı zaııanda ve öl-
çüde içerir. Başka bir deyişle, karşıtlıklar barındrnr. olabitirlik olmayabilir-
lik karşıthğı belirsizlik durumudur ve her belirsizlik karşı karşıya olanlar
arasmda bir gerilimdir. Her varolanln sözlük tanımı belirgindir, formal man-
tık ilkeleri dayanağndadır, çelişki kabul etmez; 'hem öyledir hem öyle değil-
dir' şeklinde tarrım olmaz. söZlükteki insaı tanımı da böyledir. Hiçbir sözlük
insanı 'olanaklar varlığr' yahut 'karşıtlrklar varlığ' diye tanımlamaz. Ama in-
san sözlük tanıIrılyla bitmiyo.

Daha Sofist]er'de 'füsis' (doğa: kendiliğinden gelişen, olgunlaşan canlıhk
arılamlnda) ile 'nomos' (insanrn koyduğu yaŞa) bir kalşıtlık oluşturuyordu ve
tartışma bunların bağdaşık olup olmadrğı üzerineydi. Bu karşlt]rk .füsei-üe-
sei' (doğaya göre-insana göre) şeklinde de özetlenir. İlkesi kendinde olanla il-
kesi zihinde olan aynmında bükülüm insana döndükçe, özne öne çıktıkça,
akıl ka..raİnr da akıllı olma, akrlla ölçme, aklın kendisini bilme orüntüSüVte
öne çrktr. Çıkacaktı çünkü sözü söyleyenin ve düzenli söyteyenin söyleten tir
kayrıağı olmalıydı ve bu bulunmalıydı. Sofistler'in büyük atılımr, söZ düzeni-
nin kayrıağru yatnrz insanda arama]an. kosmos'u bu düzenin dışrnda brak-
malarrdr. Eüileri sarsıcıydı, çünkü söz insana göre ise, her insana göredir
ve her söz bir başka sözü yanına da alabitir, karşısrna da. Artık devlİt. hu-
kuk ve dinin insanüstü ka}Tıağı ka]marruştır. İnsanhk tafihinin bu dönemi
özgürlüğün en yükseklere çıktığ dönemdir. Ahilleus'un Olümpos Tarınla-
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iul. s,51-6l,

Ins4n Felseİesihin Bazı Sorunları

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde konferarrs. Alatık 2oo1,

Aydırılanmrş kişi, Buddha, karanlıktan çıkarak aydınlanmıştır ve Zer-
düşt gibi o da nesnel simgelere taprnmap, bunun töre ve törerrlerini reddet-
miştir; ama o da geleneksel bilgelikleri reddetmemiş,anndırmış ve insarrı va-
roluş s_orurılarıyla yeniden Jüzleştirmiştir. Buddha''nrn .doğru yol' öğreüsin-
de "doğru konuş, doğu eyle" gibi sekiz temel öğüdünün dİha da temelinde-
ki arılan, öze-ba]qşIndadrr. Onu şehzadelikten fa}ir gezgiriiğe dönüştüren
olaylar, ilk kez ve üç gün üstüste saraJnndaı çıktığında Ür h"asta, biİ yaşlı,
bir ölü görmesiydi. Ulaştığ kaır şuydu: varoluşun hiç oluşa akışına dİreni-
lemezi ama hiçlğ (Nirvana) amaçlarsak, akışı geri çevirme ihtirasına kapll-
makslzın akrşın içinde son arra kadar ayakta durabiliriz.
_ Eski bir çağn insanlanrun kendileri ve doğa haklondaki bilinç durum-
ianna değinerek insan fetsefesinin bazl sorunlanru açmaya çalıştım. Amacım
çağlan felsefeyle aşmak değl, çağlan aşıp bize gelene felİefeyle'bakrrİaya ça-lışmaku.

_ Gerçekleri hayalgücüyle aşma atrlrmı, istekleri ister göğe flrlatma şeklin-de olsun ister yerde kaydırmaca olsun, insanda tıep vaİ. esn Mısrrlırun
mumyacılığyla bugürıkü gen teknolojisinin kopyalamasr arasında ölümsüz-
lüğe yolcutuk bakımndan özde bir fark var ml? Nihayette, gelecek neyi gös-
terecekse gösterŞin, 'olması gerek'lere, kendi tarihseltigımız içlnoe t agian-
mak hepimizin aşmacasr değl mi?
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to take over üis scholarly tradition, the desire for learning increased; as a re-
Sult. a group of scholaIs with a sophisticated scientific mentality emerged.22
As a result of the leaIning activities of these scholars soon Various schools of
thought emerged, such as the Madenese School, the School ofKüfa, the Scho-
ol of Basrah, arrd also such schools as the Khanji}yah, Qadali}yah, Mu{i'a,
shi'ah, Jabri}yah and Ash'ari}yatı. Some ofthese schools emerged as a result
of the socio-political upheavals within the Muslim community. It iS exactly
such events which change the course of contextual causes in a given society.
we must, then, acknowledge such social forces that may affect the course of
Scientific process.

It is through the worldview of the group of scholars working under one
scientific tradition that gives Şcience its socia] chaIacter: we shall define
such a group of scholarŞ constituting a unity in outlook and scientific con-
ceptual scheme as'Scientific comııunity', or 'uLami'in the lslamic Scientific
tradition. our definition of scientific community, or 'uL(ıma'leads us to asc-
ribe all social aspects found in scientific activities to this community rather
thaı directly to science, We may. therefore, lay down the following characte-
ristics of a Scientific community in general: t, methodological aim; 2. scien-
tific idea]s; 3. formal linkage: 4. margina] ideals.23 of course particular sci-
entific communities will have more characterisücs than what we have enu-
merated here. For instance, in the Islamic case, tıle Scientific community,
ca]led 'utamri' or formerly Juqahcı, has characteristics which other scientific
communities do not have, because ofthe Islamic worldview and the worldü-
ew of the other scientists.

A Scientific community is necessary for the emergence of a Scientific tra-
dition. and hence, prior to it. In fact, for the existence of a Scientific traditi-
on a scientific community is required with a long history. when the iniüal
group of scholarŞ begin to work on certain isŞues, they attract students who
ale interested in theiI knowledge seeking actiüty in the way they carry it out.
In this way a group iS formed as a result oftheir knowledge-Seeking actiüty.
It is possible to cite two characteristics that belong primarily to the group of
scholarş which their fellows ofthe same society do not have: first is that the
group of scholars are those who are interested in knowledge-seeking; second

22 Among thenr. we caİl give the following names: Abdullah ibn'Umaİ (d. 692}. Hasan ibn
Muhammad ibn at-Hanaliy,/ah (d- 700), Ma'bad al-Juhani (d.7o3). sa'id ibn al Musay-
yab (d. c, 7o9). 'Urwaİı ibn al,zuba}T ibn al-Awwam (d. 7r2), Ibrahim Nakha'i (d. c.
7ıa. Aban ibn'Uthman (d. 7l8), Mujahid ibn JabI (d. 7l8). 'Uİnar ibn 'Abd a]'Aziz(d.
72o), wahb ibn Munabbih (d. llo. ||4/7|9.723], Uasarı al-Basn (d, 728), 'Ata'ibn
Abi Rabah (d. 732), tlammad ibn Abü sula].man (d. 737), Ghaylar! al-Dimashqi (d. c.
74o), a]-zL|hİi (d. 742). Janm ibn Şafwan {d. 746), wasil ibn 'Ata' {d. 748), 'Amr ibn
'lIbayd (d, 760- l). Ibn Ishaq (d- 76a), Ja'far al-Sadiq (d, 765). Abü Hanifan @. 767), zu,
raİah ibn A'yan {d. 767). al Awza'i (d. 774), Sula}4nan ibn Jarir (d. c. 793). Hisham ibn
at-tlakam (d. 795-6). Mialik ibn Aİas (d, 796). Abü Yüsuf (d, 799). Suİyan al-Thawri (d.

778). al-Shafi'i (d, 8l9). and so on,
23 A detailed exposition of these characteIistics of scientific communities is dealt with in

my unpublished work: scientllic Thoughl in Islarİı, An Essag in the Hisıory and Philo,
sopha oJ Isl(ımi. Scieflce.
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Kant'ü Göriişijnde Hiirriyet ve Hukuk Devleti ,75

getirir. Fakat parlamenter bir demokraside, kanunlan yap.ın Ve uygulayan

ğoğunluk, yani paltiter, gerçekten bütün'ün esenliğini göZetiyorsa, kendi yet-

kiJini kutlanmadaki srnlrlan bilecektiı Böyle bir çoğunluk, kendisini, devle-

ti taşıyaıt parti olarak görmekten uzak duracak, herşeye gücü yettiğini Ve

devlet alanında "tanrısal istemenin gerçekleştiricisi" olduğunu iları etmeye-
cektir. Bu çoğunluk, herkes için ağr sonuçlan oları bir kanun değişikliği söz-
konusuysa. "muhalefet" adı verilen azrnlrğn görüşüne baş\,uracak Ve iste-
menin birliğinin sağlanamadığl durumda, kanunun değiştirilmesinden vaz-
gececektir. ğr.,t, boyı. bir çoğunluk, muhalefetin "potansiyel hiiki]met" ol-

duğunu bilir. Ancal( hükümet partisinin, muhalefeti, potansiyel bir hükümet
olaraİ gördüğü r,e buna dayanarak, yetkilerini kullanmada kendisini sınır-
layabildiği yerde, hür bir demokrasi yeşerebilir. Bu türden bir "kendine ha-
kim olmi"run eksik olduğu yerde. Verimli bir çoğunluk-hakimiyeti gerçekle-

şemez. Hakimiyet asrl anlamlnı kendine hakim olma'da kazanır. Bu görüşün
dışında kalanlar ise, çağdaş dür-ryada ancak totaliter olabilen her hangi bir
despotizm uğruna, hür devlet hayatlnın prensiplerini; yurttaşların hürriyet.
eşittik ve bağrmsıZlığı prensiplerini yıkma gayesi güden partilerdir.

Kökünü halkın ortak isteme'sinde bulan temel kanun, i8. yüZyılın dilin-
de "temel söZleşme" (contractus originarius) adrnr ahr.

Devletin bir sözleşme olduğunu ileri süren teori, 19. yüzytda, özellikle
romantizmin devlet teoricileri tarafindarr slk sık eleştirildi. ozel iŞtemenin bir
halk topluluğunda ortak bir isten]eye dönüşmesindeı-ı devletin meydaıra gel-

diği göruşü karşlsıııda, gerek devlet kanunlarrnrn gerekse halk topluluklan-
.rrr-, t"rihı oluş Ve gblişme içinde bulunduğu görüşü yer alır. Bu ikinci görüş
için. 18. yüz4nlin devlet teorisi, ya]nzca taihi hayatır-ı yanından geçmekle
kalmayan a)mı Zanıanda tarihi belgeleri hiçe sayan rasyonalist bir yapmacrk
teoridir. l8. yüzryrl öğretilerine karşı çrkan bu devlet teorilelinin kendileri de

ayrıı biçimdi seit vJtemeıe inen eleŞtirilere uğradı. Örneğin Nietzsche: 19,
yüzyılın, yürürlükteki yönetimi haklı çlkaracak teoriler arama gayesi güttü-

ğünü ve bunun sebebinin isteme güçsüzlüğü ya da gelecek korkusu olduğu-
nu gösterdi. Gerçekten bütün bu teoriler, yürürlükteki yönetimleri haklı gös-

terme çabasında sonuçlarıır. oysa her tarihi durum, kalar Vermelerin, ey-
lemlerin bir ürünüdür. Bütün bu teoriler, asllnda, belli bir politik eyleme,
FransıZ del,riminin sonuçlannl geriye götürme ve etkisiz kılma eylemine dü-
şünce alanrnda geçerlilik kazarıdırma çabasıdır. 19. yüzı7ıl "temel sözleşme"
İdesini anlayamadı. Bu teorilerde a]<ıl. kanun koyucu nitetiğinden düşürül-
dü Ve yaInrzca yönetim biçimini haklı çrkaracak bir Vasıta olarak kullanıldı,

Kant'ln görüşünde, temel sözleşmeyi bir olgu olarak şart koşmak gerek-

mez; çünkü tarih; herhangi bir deürde, bir halk topluluğunda gerçekten
böyte bir söZleşmenin yapıldlğnı ne ispat edebilir ne de bunun hakkında bi-
ze emin bilgiler verebilir. Temel sözleşme aklın bir idesidir. Akıl: bu ide üze-
rindeki bilgi ne kadar karanhk, örtülü Ve açrklıktaıı yoksun olursa olsun,
böyle bir ideyi Zorunlu olalak ortaya çrkanr. Temel sözleşme idesii ınsanın
biİ akıl varlığı olarak. hürriyet kanunlanna göre kendi türünden olanlarla
birlikte yaşamak zorunluluğundan, dolayısiyle insanrn varlrk niteliğinden
gelen bir idedir ve bundan ötürü onun reddedilmez pratik gerçekliği valdır,





































M antıkta K u l l a ı ıı l aıı Infi zlar

nlent oJ Arabtc l,ogic adlr eserin yazarı Rescher; İsldm dünyasında doğup ge-

lişmiş butün diğer bilimler gibi, İsldm mantığının da, tamamıyla Batı (Yunan)

feisefesinin güdümünde olan, kaynağnı bildigimizde aİaştlrmaya dahi gerek
duymayacağımrz bir alar-ı olduğunu belirtmektedir, A}.rıca ona göre, öZgün

old-uğu sanılaıı, Farabi'nin tünrevarıŞ görüşü. İbn Sina'nrn hipoletik önerme-
leri gibi husüslal, yeni bir düşünce teşebbüSü yerine peşinen, Yunan man-
tık öğretilerinin farktı bir yorumu olduğu yaklaşımıyla ele ahnmalıdır,3 Bu
yaklaşıma göre. Yunan felsel'esi, Batı dünyasının öz malı olup, başkaları ta-
İaf,nd"l, aİcak şerhedilebilir. Nitekim başka bir çok felsefe tarihçisi de, is
ldm filozoflaıına "Yunan ş6rihi" olmalarırun ötesinde bir pay Vermemeye öZen

göStermiştir. Şüphesiz bu, bilimsel kanaat bildirmekten çok uzak, bir değer
ya.gsrnaan başka bir şey değildir. ZirA. ne FArAbi ne de ibn Rüşd, özgün
mantık çahşmalannın yaır sıra, Aristoteles mantısna şerh yazdıkları için
"Aristoteles şarihi" ilan edilemez. Üstelik şerh ve tercüme faaliyetleriyle AIap-

Çava kazandınlan eserlerin önemli biI krSrı1. asrllan Zamanla ortadan kalkıp,
yalruzca Arapça tercümeleriyle mevcüdiyetlerini devam ettirmiŞtir. Bu eser-
ier. Hıristiyaı ortaçağrndau günümüZe değn süren yeni bir tercüne çalış-
masıyla, Aıapçadan tekrar Yunancaya yahut Latinceye çe\T ilmişlerdir, Bu
eserlerin müellifleri araslnda AristoteleS. Galenus. Euclides, Theophrastos,,
Afrodit'li Aleksandros, iskenderiye'li Hero. Sidon'lu Dorotheus, Porphyrius,
damascus'lu Nicolaus r.e proklus gibi filozoflar yer almaktadır.a yine kabül
eclildiği üzere, Aurupa Rönesansmı doğuran tikirlerin. önemli bir kısmı, VlIl-
X vuzyıllar arasındİ teşekkül eden lslam Rönesansı (İ Renaissance of lslam)
devrinde geliŞtirilip Hlristiyaİ dünyaslna aktanlan çalışmalardaır kalmak-
lanmıştrr.5

Pekçok araştırmaclnın da paylaştıgı Rescher'in önyalgısınl sarsacak bir
çok delil sıralamak mümkündür. Ancak. bu tutun nedeniyle Isldm mantığ,
uzun yıllar boyunca. mantık taihindeki kaüllaİ husüŞunda gereken ihti-
mam ğösterilmemiş bir alan olarak kalmışi-ır. Yine a)mr nedenden ötürü. İs-

lam mantığrnın müfredah, sorunlafl ve kaüT ıakları halen netleştirilememiş-
tir. ZirA, isl5,m düşüncesinde "doğru düşünme" Ve "kesin bilgi" sorunlan ya]-

nıZca mantlğn değil. dilbilim, kelAm, tasavıırf. matematik. usül-ü İi}uh gibi

öbür bilimlerin de yakinen ilgilendiği husüslardrr. Bu alaıılarda yapllmlş ça-
lışmalar, bahis konusu Sorunlarla ilgili olsatar dahi, araştnlması gereken li-
teratür araslnda görülmemişlerdir. 197o'lerden sonra, islam maİtığı araştrr-
malannda izlenen yaklaşımlar sorgulaıımaya başlanmrŞ; araştfrmacrlann
Zihninde önemli sorular teşekkül etmiştir.6

İsl6rı mantığ araşürmalaılnda yaşanan bir başka güçlükse, çağdaş ya-
hut kadinı bir sorunun penceresinden islAm kaynaldannı ele almal(tır, Çağdaş

3 Nicholas Reschel. "Arabic lngic". TlE Encaclopedb o,f Pi.ilosophg, ]V,, s, 525 527, s,

525, 527 ,

4 Rosenthalt, The Ctassical Heritage in Islo:']i.. çev. Emile-Jenny Marmorstein, l, bsk"
Londra, Routledge & Kegan Paul. 1975. s- l0_t2,

5 Rosenthall. a.g.e.. s. |3.
6 A.H. Arnstro;g. The cambridge History af IİıLer Greek and EoİIg MediPL,aI PhilosophLJ,

cambridge. 1967. s, 643-644.
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,epsi olmasa da bir kısmı
ımak müııkün görünme-
lığı soı,ı]nlaİn lrangi çer-
ıdan dolayı. eseriı doğru
ar vapma gereği duyduk.

dolojisinin Sorunlan

1daş felsefenin de etkisiyle
üŞtir. Konuyla ilgili yazma
üzeriı]e incelemeler yapıl
t katkıda bulunaı isimler
Mehdi, A. Marie Goichon.
ı Eıı-liı-ı. Ahmed Emin. Ali
|r Alnaldez, Mahmüd Feh-
, Gerard Clıanry. Jacques
kri b. Abed gibi alaştrrma
inin yahut katı indirgeıne-
can elde edilen malzemeyi
değildir. Dil sorununu ele
hut dilbilim l'elsefesi görü-
lrülarınln ]daŞik ka}Tlakla-
)esindeki dil sorunu, ortak
Zellildere saiıipur.2 Bunun
n ve malzeıİelerin. yeterli
iidir. islam nantığı araşirr-
maıirk eserleriDir], Meşşai
ıteles maıtığırıır müfreda
nesidir.
e henüz başarılı bir karşı-
bulunmakLadır. Bu yakla-
ı olarak kullaıılan, çoğun
arr, pek ıazı yaziı literatür
lo1ojik yapısı incelendiğin-
lazı batılı mantık tarihçile
ledikleri İsldm maıtığnın.
ırak tanlr. aır. The DeueLop,

türmek nliinıkiindür. Fakal dil
rğlamaz. Çünkü çağdaş İ'elsefe
orunlara dayanıL Tabiı,-i diğer-
atlaİ i]JaŞlınyorsak. elde ettiği-
lıgüll)ızln bir dneİri olmayabilir.
rihi kıvnJklar. kendilerinde |)a-

denle, İslanı diişüııcesirıde çağ
lgili kaynakları. bu ilke ıŞığı!ıda

ı49- l50,
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l960.; et-T6
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. Ebü Hamid
bsk., Mecm
l988.; el,Mu
1994.: elJkt
bu Mihakki'ı
1994.: Mişk
198,6; Makn
lla-i ulami'd

Böylece İslAm fflozoflan, Aristoteles marrtrğnn elrensel bir dil olduğu,
buna karşın Arap dilbiliminin sistelrıli biçimset yaplsrlnn, mant]ğın görevleri-
ni yerine getirebildiğ şeklinde özetİenebilecek iki önem]i tezle karşı karşıya
kalmışlardu,. ıo 4;ap dilbilimcileri ile mantrkçılaI arasrndaki tarhşma]ar sonra-
ki yüzryıllarda hzrru kaybetse de etldsini yitirmemiştt. Ditbilimin isldm dü-
şürrcesindeki etkisi o derıli güçlü olmuştur ki, geç dönem kelimcısı olan İbn
Teymiyye dahi, marıtığa yazdığ iki hacimli reddiyesinde, dilbilim çözürrııeme-
sinden yarallanmış , cedelin yan sıra dilbilimi de bir yöntem ola_rak kuliarımış-
trr. Esasen, İslam düşüncesinde ak yürütmenin ilk kutlanrldığ bilimlerden
birisi olan kelAmda, dilbilimdeki biçimsellikten yararlarrarak geliştirilen yön-
tem arılayşr, uygularnada onun. mantlkla eşanlarrılı olarak gorcılmesine dalıi
neden olmuştur. Nitekim kehm, ilahi sözlerdeki düşünceteri, dilbilim ya_rdı-
rrıryla inceleyen bir sözbiıimdir (el-ılmu'l-kelAm).zo Böylece dilbilim alaştlrma-
larının faaliyet a.tan, sadece düzgün ifade ve laizlafin derlenip suuflandrnlma-
sryla srrurlr kalma},ıp arılam Ve ıafiz, düşünce Ve dilbilgisi (nahM, etimoloji Ve
kawam ana,lizi arasında bulunarr ilişkilerin incelenmesiyle genişlik kazanmlş-
tır. Arap dilbilimi, İstami bilimlerde hem doğru duşünrne hJm de bilgi üretme
amaclyla kullanrlan bir yöntem haline gelmiştir. Dilbilimin bilgi üretrne yönte-
mi olarak ilk kullanıldğ alarılardan birisi, usül-ü fılıh olmuştuı Dilbilimde
konu edilen bazr sorurılaI, yöntem olarak kullarıİdığ fıkha yansıdığndarı, 26-
hirilik gibi alolrıla_rın oluşmasında etkili olmuştur. Langhade'a göre, İbn Hazm
fıkhırun usülünde, Kur'an ayet-lerinin zAhiri anlamı esis olduğundarr, temsili
akılyürütmenin hatta kryasrn imkaru ortadan kalkmaliıtadf.2 ı

uı islam düşüncesinde dokuzuncu yü44ldan itibaren müşahede edilen
yöntem arajnşrnı, uzun Jru4nllar boyunca izleyebiliyoruz. zira, onsekizinci
yüzyıl osmanlı düşüncesine değin, İslAm düşüncesinde kullanrlan bahis ko-
nusu yöntemleri Sentezlemeye yönelik bir çok çalışma görmekteyiz. Burılhnn
baz annda, yöntem olarak kullalrılaı dilbilim, cedel, mant_ık ve usül-ü frkhı
sentezleme çabasr görülmektedir. Nitekim, itk usülü frlqh eseri sa)alan eş-Şa-
ıii'nin er-Rüsdle'sinden sorrra, fıkıh usülü eserlerinde dilbilim ve rnantık müf-
redat giderek genişıemiştir. Manhğa hasredilmiş olaİİa_rında, dilbilimin et-
kili olduğu anlaşılmaktadır. Srraladığmrz literatüı ile burılarda ele alınarr so-
nınla_rtn teveİüs edilerek işlerımesi, İslim düşüncesinde mantığ da kuşatan
bir metodoloji geleneğ bulunduğunu açlkça göstermektedir. Bu gelenekte;
doğnr düşünme, kesin bilgi, ispa ama Ve hüküm çıkarma yöntemleri, bilgi-
nin geçerliliği gibi belli başh sorunlar tartışılmlşt_ıı Gerek biçimsel gerekie
biçimsel-olmayan bolııtuyla doğru düşünme Ve kesin bilgi sorunlannın ele
alındığ bu eserlerden bazrlalınr şöyle srralayabiliriz:

1 9 Muhsin Mehdi. "Laİguage aİıd Ingic in classica] Islam '' , I,ogic in Closstc<ll Islo:.r.i. cul-
ture. ed. G.E. von Grunebaum, weisbaden, lg70, s,5r-55.; Faİabi, Şerhü Kx6bi'I İbd-
re. tah. wilhelm Kutsch- stanley Marrow. Beyrut, t960. s. 54.; ibn Rüşd, Telhisu man-
tki Aristo, tah. Gerard ca}ıomy, Be).rut. 1992. I.. s. 87-88,; Franz Rosenüall. Knour-
Ied,ge TriumphaflL t€iden, l970. s. 196-197, 2o2-2o5.

20 lffghade, Du coron d,l<ı Philosopl-tia: IlüTh.orie LinglistiEıe de FüabL Şam. 1996. s,
|26- I27 .

2l llrıghade. .Lg.e,. s. l12. 118-1l9.
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3 ya.r ki filozofu- kelime
alak görnek doğru ol-
birikimi karşısındaye-
rlndan dilin nasr] anla-
geliştirmeye çalışaıı li-
inme sorunu bakımın-
t görüşlerden oluşmak-

/al-ırıt başka bir ISanln
am olan genel dilbi]ime
ir.28 Zira gerek ills.ıu'l-
le dildeı-ı balrseclerken
iıu1 koı-ırışma kAbiliye
Ltiği Zanıan Arapça ya
e dilbilgiSiüden anladı-
{isiıri kaslettiği Zanran
ıahvu'l-Yün6n) diye be
cilbilinl ilkeieriyse Şun-

göstelctr lalıZlar doğal
ıel). Çüılkü doğal olsa-
lar da. }ıütüıT insan]ar
ıesi (clelAletJ cle uzlaş
. uzlaşırnla ise I<ültürel
) Zamaı]-ınckan ve top
tellik niteliğini haiz bir
)irikinr i]e değişiıı ilke
diği etkiyi açıklar,iJO
fade etme göreviırin te
yatnaktadır. tsuna gö-
)Si kullantlabilir. Ancak
n yerine geçecek dere-
lerin aı]lanlan göster
ulaı-ı SenıL]o]leri tanıya
,lum içiııde gerçekleşe-

Jterilen (el-ınedlül) iliş-

] 996. s. 93.
)a.u'l Meşrık. 1968. s. -12.

t. Dafu'l MeŞuk. l99o. s.
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kisinden oluşan bir delalet sistemi vardlr. sırasryla sözler. lafıZlal, sesler,

kawarrılar, duyu algıları, dlş dünyaya Ve zihne ait varlıklar gibi dile iliŞkin
her unsür, deldiet ilişkisi sayesinde arıIam kazanır.s2 Fdribi, eserlerinde beş

tür delaJeti incelemiştir, Burılaİ, hatırlatrcı sembol olan ve gösterilen yerine

geçebilen delaiet, doğa] Ve uzlaŞmalı delalet, Zihin drşındaki Varlıklar ile Zih-

;;içimleri gösteren dela]et. vasrta]ı - vasıtasrz delalet ve müfret , bileşik de-

la]ettir.
tu. Ar!lo:m:. Bütün laflzlar bir anlamı (el-ma'ni) göstefir; esasen sözü, la-

fiztarın değil anlamlann terkibi oluşturur. Çünkü tafiztafin telkibi, anlamla-
nır zihindİ terkip edilmiş olmasrna bağlrdr.33 Anlam, duyu algrlarından zi-

hinde meydana ğelen biçimler ile dış dünyadaki Varlıklar araslndalti orantr-

lar ve izAıfİtlerdiİ (en-niseb).34 Dugu alglLannln ldeaton (müsalalu mahsüsat)
algllaıar-r ıresneden soyutlarran biçimler olduğundan, onların göSterdiği şey-
ıei dış dunyaya aittir. Bahis konusu zihni biçimler. "bu", "şu" gibi işaret za-

mirleıİyle gösİerilirler. "İnsanlık" \ıe "beyazlık" gibi hiçbir maddi gerçekliği
göstermeyin soyut anlaİnlarsa, Zihni biçimlerin sezgiyle bütünleşmesinden
Jrtaya çıkarat artık drş dünyada gösterilemeyen ve taı-]]amryla zihne özgü

olan soyut anlamlardır. "İrrsan" yahut "at" gibi tünrel kawaırılar, bu soyut
antamlİrla (insanlık), "bu insan" yahut "bu at" gibi işaret edilen duyu alglla-
nnln zil]inde birleşınesiyle bir anlam ifade ederler. Demckki "insan" lafzl, "bu

insaü" ile "insanlık" lafızlanrırn izAfetiyle bir anlanr ifade etrnektedir,35

v. Terkip,. Farabi'ye göre laIızların terkibi, zihinde anlanlarrn terkibine
bağlıdır. Te;kip edilen anliırılarla lııfızlar arasrnda dela]et ilişkisi bulunur,
Anian,ıIann Zihinde terkibi, bunlarln Çeşitli şekillerde birleştifinesi ve aynş-
tınlmasındarr ibarettir- Anlamların Sözde gösterilmesi de, lafizlar arasında
bulunup onlarl birbirine bağlayaıak sözün bütün bir arılanr kazanmasınl
sağtayau edatlar (harfler) sayesinde gerçekleşir.36

uı. Ta'(IiL Taklit (el-muhakAt). bazı lafizların oluşr-r-rasrnda, filozofun etki-
li olduğunu düşündüğü bir ilkedir. İnsan, doğadaki bazı Sesleri, nesnelerin
zati yaİut anzi niteliklerini yansrtacak şekilde taklit etınek şüretiyle lafizlar
oluşiurur. 'ibibik" (hüdhüd] ve "guguk" (uk'uk) ğibi bazı kuş isimleri ile "su

şlrıitrsf' (hariru'l-ma) gibi doğadaki varlıklara ait bazı adlar böyledir, Bunun-
Ü bı.lıtt. bu laflzlar bütünüyle değil, bazı heceleriyle (el-makitı') de bu ses-

leri taklit ediyor olabilir. MeselA "eşek arısı" (ez-zenbür) lafzınclaki ilk hece

olan "zenn" ve'tanbür- lalzındaki ilk hece otan "tan", isimlendirdiği nesne-

lerin seslerinin bir klsrnrnm taklidiyle oluşturulmuş lafizlardrr,37

32 Farabi. Serhu Kitdbt'I,ibare- s,28,29.
33 Farabi. ie'h: Kitdbi't ibare. s.24- |o2, l89-19o; Kit(üü'l-Hurüi,f s, l3o |4oi KiLabü'L,

EIJdz, s. aa.93: ayr. bkz. Gerard chanry. eL işko,liaaetü'I-Lugo.Dilge .Ii'IIels<feti'i Ara],ig
ge. Beyrut, ı994. s. 56 57.

3c isliın di!şüncesİıde son de.ec€ yaygDılaşan bu tanlmr usill-u flkıh, tasa\,l,ufve kehm-
da da görmek müıtlkündür.

35 Farabi. Kttabu'l,HurnJ S. 78.
36 Farabi. KitabLL'I,HuriıJ. s. l40-141.
37 Farabi, Şer]7u Kftabi:l-ibüare. s. 50: Arapçada .zenne. \4züldan]ak ve Vlzlltl. "taılne" ise

"Çün çıı-ı ötnlek. \,e Zjl ca]mak" anlaınlanndadıı
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de lafzlarda değişmeden ka-
§en sesler (el-idğ6m, el-ibda].
[retilmiş otan vi böy|e oırna-
luçlü (sülesi). dörtiü (rubaı-).
Za'af gibi yapılardaki kelime-
I türetileceğnin kurallan be-
!öre değişiklik göStermesi ile
[leceğini açrftIap1. o+

'larn bilgtsi| Müfret lafızlann
iiı Birincisi, birleşürme {et-
I sonlaırun aldığ değişiklik-
lgisinde (en-nahv), harflerde
iorılannın birleştirme Ve söz
|,afızdaİi değişiklikler bazan
|kJinde olur; kelimelerin {fiil)
;:n dışında Çekimli lel-mıın-
Pni) olan ad ve kelimelerden
lurumlafda ne gibi harf gel-
lalınır. A}rıca, ad Ve kelime-
lde incelenir. HarfIere gelin-
ırit ediliı65 Müfret lafızlann
I bir lısandaki |afızların söz
İı incelenir. Yani, önce laftz-
pirleştirilip dizileceği. sonra
lki|leri araştürıltr.66

|zılmayan harfler incelenir;
[rra]lal belirtilir. 67

hlan. yazıda işiretlerin yer-
Fyaİı harfler için konuiacak
flretler, yarıyana geldiğinde
[ı kısa. orta yahut ,rffi bi.
rbiriyle iliŞkilendirilmis Va-
lini gösteren işareUer ınce-
l
Fliği sebebiy|e Farabi tara
! şiir kurallanru üc sınrfa
|n basit ve bileşlk vezlııle-
losterjlir. Böylece ayTl aj.n
F tam olan Vezir er|e. tam
ijm vezirı]erdeki beyitlerin
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lTİ:'::]:,Y]ilİi l._.g§liğl.b:d-q"l han€isinin tam olduğu, hangisi_

:,: Tj,:::,_T.y_}*a _ettiğ 
beliIlenır çot sesİİ vezınleİJ;;#;İ;;Ç-

rine eşit uzunlukta başka bir ses konulaİiteceğ .l" alİ"ır.-Uİt"""-.j".^İ.rJ

Farabi. İhsüiu'l-4aıim, s.9 lü.
Faİabi, Kitabu'l-HurrJ s, _l38- l39.
Faİ,abi, Küdbu'LHurrj s. l38.

şiirde kullanılmasr uygun olan ve olmayarr lafJlar arastnl,._ss
.. li.3bi, lafiztann ortaya çıluşından. bilim jçin elverişli kılınmış bir üst-dilin,fluğatu'l-havAs} oluşumuna değin dilin g"lİş-."l"i y;Ol aşama heiindeele almıştrr.

ı Her bireyiyle bütün bir toplum, lisanın oluşumunda esastır. Bu du-
:,T1,11111^OJI.toq|umun vapıgİ mütedit, ilme yatk,n v* t,:.ltu. Orlreyi y.it-seK olmasl yahut olmamasr doğrultusunda şekillenmektedir. Bu nitelikler-den uzaklaştıkça lisan, sadece -oğadaki 

"."l".rn 
t"1.1İaİr."Lgl otarak gell

şir. Kültür düzeyi yüksek bir toplumda tisan, -."""t ıJrrıu.r., etimotojik ya-prsrna göre ortaya konulul; eski laflzların yeni lafrzlardan anlamca rarı<ırırı<-ları bu doğrultuda tespit edilir. Eger toplumun bütü"ü ;;;İ. bir özellikten
ygksulsa, bu görevi o toplumun idire;i ve bilginleri liııi'ycıtset ı<ıııtlirıukimseleri yap:u-.z0

ii. Dilin oluŞuınunda ikinci_aşama olarak, birinin bir şeyi göstermek içinyeni bir lafiz icat etmesi [el-inşa'). sonra bunun alnlenİp'e7trerlenerek genişbir topluluk tarafindan benirnsenm€§j gelmektedir. eaylİce o toplumun, ne-
]]l1::"_ "j.']'U'.ill: :ellp olan bu |atız-iize.in. ,rl.sr,lr", 

""glaırr ve o top-lumdan herhangi biri. zihnindeki bir aİılamı ifede etmek isle;iğinde bu |aizıku]lanır, Bu aşama. daha zivade yer, gök, yla,rlu. jiUİ-lr..l.eİin oittatlnl çe-ken duyu aJgılanyla ilgitidir,

. _ . 
ii'._Uçüncü aşamayl, lafizlann aııJamlarına bağlı olarak çıkarım (el-isün-

bat) yoluyla elde edilen, yani türetilen larrrla. olrşİr.mJİ"ll.
iu, Lai\z|ann anlam kökenlerine_ ve çağnşımlı arılamlarına bağlı oiafak,insanın duygu ve düşüncelerini ifAdelendİren telimeler JOrJtncü aşamayloluşturur.
u. Duyu alAlarrndan istinbat_Ve tecrübe yoluyla elde edilen bilgileri ifa-de etmek üzere ortaya konulan lafizlar ise U"ği""İ",."Ou g"İ-.tt Oi.
uı. Pratik bilirnlere ilişkin alet Ve araç adlan gibi ıafızlar dııın ajtıncı aşa-masux oluşturur.

_ ıJi'. Teorik yahut pratik bir bilimde özel arılam yüklenen yeni kawam vedeyirrıler, yedinci aşamada söz_konusudur. Fa.abi'b" ;;; ;amaıın top]u-mun ihliyacına bağlı olarak gelişme yahul dura-tıama gosteiebileceğini be-lirtmektedir.7r

2,3. Söz Ve Söz Bölükleri
Söz, ağızdaı-ı çrkan ve lafizlar:n delAiet ettiği anlamlann dıŞında bir şeyigöSteren bileşik seslerden ibarettir. Sözü oluşiuran p-çuır. o"., orr., go"-terdiğ şeyin palçalanna deldlet eder. Ne ,ar Li istlje 

"rn"c,yİ" 
kullaırılmış
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bileşik bir adln parçası, adın del et ettiği şeyin parçaslru Zati olaIak göster-

,n ı.r'o hdlde adlann nesnelere delalet etmesi. onun sıfatr olrıasr bakımrn-

dandır. Bu sebeple, delaleti itibaİyle söz, bölünebilen en büyük dil birimiy-

ken, lafrz bölünemeyen bir birimdir.73 Bununla birlikte, bu bölmenin Sonuç-

lan, yalnızca yaplsr bakrmından tasnif edilmiş §öZ bölükleri olup, SöZün arı-

lanı değildir. Qunktl sOzun aıiamı, kendisini oluşturaıı söz bölüklerinin top-

İ".- aĞl onlİnn anlam bütüdüğüdür. Çünkü 
.insan" ve "hayvan" lafrzla-

İİyl" olİştr.,rlan "inson hagucndd' sözü, kendisini oluştulan lafrzlardar-r

farklı bir anlam if6.de eder.
Kendisine "-dır" (in'i'l-müşeddede) bitiştirilebilen ve söz bölüklerinden

oluşturulmuŞ bütün terkipler bileşik ŞöZlerdir (el-ekavilu'l-mürekkebe}, Di-

ğerifadevıe konu ve yüklem bütüır]üğü içinde önerme haline getjrilebilen her

İ..tlp. *, yani bir cümledir, Mesela "kgd gtden" (Zeydun zahibun) sıfat

lr_ıamasına "-dır" (inne) eki biuştirildiğin de, "kgd gidtaof'7a (inne Zeyden

zdhibun)ifAdesieldeedilir.Müfretlaflzlardarıbirkısmınındiğeriylebirleşe-
rek oluşiurduğu bir çok terkip türü vardrr, iki ad, biri niteleyen diğeri nite-

lenen oİmak ğere bir terkip oluşturur, Buna misal olarak "Amr agnLlao/'

(Amrun muntalikun) denebilir. Bu misA.llerde adlar, biri niteleJen ve diğeri

nitelenen olmak üzere bir terkip meydana getirmiştir,75 'I'erkibi oluŞturan iki
adjan nlteleyene (es-sıfatu) ge|lnce: " Zegd gidiaor' (Zeydnr. hüve zahibun)

-ı"aıır-,a.n ğiııi. 'o" (nuve) zimirine bitiştirildiğinde iladenin anlanıtnı boz-

-^y.., y^t rİ "o" zamirinden sonra gelebilen bütün _lafızlar.nii€Leyerulir 
(es-

,rıat). ıies.la her ikisi de ad olan ,.at,,ve ..haywan.. lafizlaıından terkip edilen

'' 

İt İaguclr.drl' (el-ferasu hüve hayvanun) cümlesinde 'o" zamiri "hayvan" ke-

lımesiiden soırra da gelebilir. Arap dilbilimcileri. niteleneni (el-mevsü0 lten

disine dogaııüan (müJnedün ileyh) ya}ıut kendisinden haber 
_LJeriLen 

t^]hbe-
run anh) 

"ve 
niteleyeni, da on(ın (el-müsned), haber yahut kendlstaLe hqber

uerilen (muhberu., uın) aiy" adlandırmışlardrr, Farabi'ye göre ise, bütün bu

adlal a}T ıı şeyi ifade ederlİr. "Zeyd" , tcm nltelenen,_hem kendtsiıre daL)rlnllan

hem cle kendİslrule n hqber DeriLendirl "gidiyor" ise, hem nttelegen, hem haber

ve kendisigte laaber veriLen, hem de dogano,ndrr,76 ifade içinde lafrzlann ço-

6uıtı*."r,"ti. lafzın diğerinin yerine konulması (et-tebdil), _sözdizisinin 
(et-

|ertib) değiştirilmesi yahut süslenmesi (et-tahsin) süretiyle if,adede genişLeme

(teveşstı'-fi'İ-ibare) meydana gelir. Sözün özünüyse. mantrkta önerme adr ve-

riıen ıfade oluşturur. bemek oluyor ki, önermenin çeşitli yöntemlerle geniş-

letilmesi mümkündür.77
FArAbi'ye göre söz, genel olarak ikiye ayrılıı bunlardan birincisi müfret

ve bileşik oİ-u'k.,r".. Jz bölükleri, diğeri de daima bileşik olan sözdür (el-

kavl). Ğoz bölükleri ad, kelime Ve harf olaIak üçe ayrllmaktadır, FdrAbi'nin,

fız a
lana
ler. .ı

maI<
ret i
keliI
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75
76
77

Farabi, serhu Kitabi'l,İbare, s- 57-5a,, Kitdbu'I,ElJı'z, s- 57,

Faı].abi. Şerhu Kif(üi'I-İbdre. s. 55.
r".te"a. ta9. ifadeler bulunmadtğndan biz, },ukandaki Aiapça sıfat cümlesini, liil

cı.imlisine donüştürerek. " yd gidiyor'diye dilimize çeüİiriz,
Farabi. Kitd-bıl'LElrlrz, s. 56.
Farabi, serhü Kitabi'I,tbare, s. 49.
Fa!:abi. İ(itdbu'LHlırİJ s. r4l.
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$aımasr sonucu flakap gibi]

un madde için "dişi" (el-ün-
kullanııasında olduğu gibi
e biçimi niteleyen adla]:dır.8a

ren adın, daha önce VaI ol-
İak verilmesidir.85
)lduğu halde gösterdiği nes-
ır. Mesela "halwan" laizı, in-
iZ" ad1. hem görme organrnl

:sne hakkında söylenmekle
teren yahut bu nesnelerden

l. o cinsin altında bulunan
mi), cinsin türünü lakap gi-
Mesela "hayvan" l:rfzı, ken-

ıösterirken de öZel bir isim-

birinclen larklı olem adlar

nin gösterdiği nesne diğeri,
aynı olan adlardır.90

ieyi gösteren adın, herhangi
ir. Mesela "oturmak" {culüS)
ren "oturaı-ı" (cAlis) adı böy-

üunan adlara. eğik (el-nıail);
.müstakim) adlaI denir. Me
ıasında bulunan adlann her
dunanlaI ise düz adlardır.92
ıuhassa]) ve belirsD (ğalrrı'l-
getirilen "değil" (ld) edatıdır.

eğil. gibi adlar belirsizdir; di-
lraya ge tirilmiş olmasrna rağ-
bir lafızdır, FaIabi'ye göre bu

enı. Be],rut, 19a6. s. 134.

e, §. 32.

M qnt ıkta K ıül lanı lan IArt Zhr 1|7

tür adlar Arapçada az bulunurken diğer dillerde çokça kullafiılma]rtadır.g3
Ad türlerini, mantıkta ve diğer bilimlerde kullanılmasına göre değerlen-

diren filozol müsteal adlann ispdt ve cedelde değl, hitabet ve şiirde kulla-
nıldığırırsöyler. Aktanlmış adlann bilimlerde kullanılmasrrun şartı, haııgi an-
lamda kullanıldığının önceden belirlenmiş olmasıdrr. ortak adlar ise, bir çok
bilimtle kullanılır fatat bunlarda dikkat edilmesi gereken husüs, o bilime öz-
gü olan arılarrurun belirlenmiş olmasıdrr.ga

2,3.2. Kelime (fiil)

Tek başına arılamlı olan kelime, hem arrlaml hem de oıa},ın geçtiği Zarha-
nı gösteren lafizdıI. Ad gibi müfret Ve bileşik olmak üZere ikiye a},nlan kelime-
lerden müfret olanlar, fiillerin karşılığı iken; bileşik olanlaı üStünlük bitdiren
adlar (ismü't-tafdil), sıfat tamlaması, isim tamlaİnası. ism-i fa|il. ism-i mefül
gibi fiilimsi yapılan kapsamaktadır- Burılardan üstünlük bildiren adlar, sı[at-
tan yaprlan kelimeleri; "ism-i fail" ve "ism-i me|ül" fiillerin belli kalıplarda tü-
retilmesiyle yapllanlan, "isim tamlaması" da mastal ile adın bileşiminden el-
de edilenleri ilhde etmektedir. Keİme, anlamın yanr sıra onun gerçekl€ştiği za-
manr zorunlu olarak gösterir. Bunlar ise "uurdu, uuıııgor ue uuracok' misalle-
rinde olduğu gibi geçmiş, şimdi ve gelecek zamanı ifAde etmektedir.gs Kelime
de. ad gibi bazr sınrflara aynlrr. Bunlar şöyle sıralanabiliI:

t Eğtlc ue din keume: Geçmiş ve gelecek zamanı gösteren kelimelere eğik
kelime (el-m6il), şimdiki Zamanı göSteren kelimelere de dİiz ketime (el-mus-
takim) dehir.96 FaIabi, Şerhu KiıdbtL-ibdre de ayırı şekilde tarif ettiğ bu keli-
ıneleri, çekimli (el musarraf) ve çeklmslz (ğa],,ıu'l musan-a0 kelimeler diye ad-
landırrr.97

iL BeIirLt De belirsiz keaime: Farabi'ye göre her ne kadal Alapçada bulunma-
sa da, kelimeler, başlanna "değl" (la) edatı geürilerek belirsiz keltlrrc (el-kelinre-
tu ğalm:'l-muhassala) hAline gelirleı Filozofa göre, gerek belirsiz ad gerekse be-
lirsiz kelime yoksuııluğa delAlet etüği gibi bazen icab Ve selb ifade edebilir.gS

tiL varLlk bağkıcı olan ı.ıe oLmagan keLtme,. Bir cümlede yükleme bitişip
konuyla olan ilişkisine. yüklemin konuya yüklemlenme niteliğine ve zamanı
na deldlet eden "oldu, oLuaor. Uar oldi'(kAne, yekünu, sara, Vucide] gibi ke-
limeler, ucrlık baglaçIan yahıt genelfriLlerdif (el-elalu'l-amme). Belirli bir işi
göstermek için de kullamılan bu kelimeler varlık bağlacı olduğunda yüklem-
lenemez, yalnzca başka bir yükleme yardlmcr olur. Varhk bağlacı dışında
olan kelimeler ise Sadece iş bildirirler.gg

Fefebi. Kitabu'L-lbare. s. l35-136; ŞerhL Kitabi'I rbare. s. 38.
Fiİ^bi. Kitdbu'I-Ibaİe. s- 'I43.
Farabi, Kitabu't-lbdre, s. 134- l35; Şerhü Kitabi'IJbdre, s. 33, 47. 56. Nahivde bileŞik
kelimeleri, söz bölüklerinin döIdüncüsü olarak kabül eden ve bunlaİı "el-halife" yahut
'ismu'1-1i'l" olaraİ adlandıran Ebl] Cafer b. Sabıİ gibi diibilimciler vardf. bkz. Suyüü,
KitEbu'L-Eşbah De'ıtnazdir.Ji'ıl-ıo'hD. nşr. Fayiz Terhmi, Beyrut, 1993. ıIL. s. 7l.
Farabi, Kitdbu't-lbdre, s. l38,
Farabi. Şerhu Kit(üi'I-İbare, s. 4o-4]r.
Fa,rabi, Şerhu K't.üi'l-İbiire, s. 38-39,
Farabi. Küdbu't-.lbdfe. s. l38.
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il" (leyse) ve "hayır" (la)ıo

:ı, reddedildiğini (erı nefy)

vet" (neam) SöZünüZ gibi,
rbat) gösteren edat]ardır,
ime olalak tasnil ettikleri-
alacağmız söZlerin bir ço-
iime tasnifi içerisinde ele
ımuz-maııtrk hünerinde

, "ıre garip" (leyte şiri) sö-
ıduğunu göstereıı edatlar-

sanki" (ke eı), "beıziyor"
asa) sözlerimiz gibi, bir Şe-
latlardır.
ıç?. ne kad:u. (kenr) sözü-
,miktar) bilinmek iStendiği-
,?" diye sorduğumuzda bu
nmek iStendiğini gösteririZ,

e zamaı?" (meta] sözümüZ
ımanlnın bilinmek istendi-

"rıerede?" {eyne) söZümüZ
k iStendiğini göstercr-r edat-

oruyla (et taleb) kastedilen
ğinde, sorudaki amaç. o şe-
amanı bilinmek istendiğin-
bilgi edinmektil (el-vukü0,
ıesinde de sorudaki amaç.
İn bilmek istediği şeyi -ifa-
[et-mes'ül), soruda amaçla-
in edici bir cevap vermesini
,lan kimsenin, şoruda iste-
tmin edici bir cevap Verme-
sorulanrn, Şeyin mekAnınrn
cevap Vermesini gerektirir,

ledir.

ı (el-mücib) kullandığı kav-
lalla yahut soranın kulları-
smu'l-müştakku) iSimlendi-

anıldığı gibi. adla birlikte "insan-

nlaİıt_vla o. belirsizleüİre edatıdıt"

M an t ık ta K ıı l kını lan Lartzhı

rilir. Cevaplayanrn, şeyin mikt6nnı ifide -ederken- kullarıdığ kawam, nice-
lik (el-kemmiye) diye adlandınlır. Bu -ad-, şeyin miktin haklonda soranrn
kullandığ edattan türetilir. Cevaplayanın, şeyin zamannr ifade _ederken-
kutlandığ kawama gelince o, zaran (meta1ll 6ir. adlandınlır. Bu ad, soru-
da kullanılan edattan türetilmeyip, -soru- edatı olduğu gibi alınarak veril-
miştir. cevaplayanın, şeyin mekarrınn ifidesinde kullarıdığ kaıramsa, me-
kdn (eyne) ız diye adlandrnlrr. Bu -ad- da, soranın kullandlğ edatln adının
türetilmesi yoluyla değil, -olduğu gibi aktanlması süretiyle Verilmiştil.

11. -Açıklayrcı edatlardan dokuzuncusu-, "mi?" (he'l) sözümüz gibi, bir
şeye bitiştiğinde, o şeyin ne miktAnnın, ne zamanınrn ve ne de mek6rılrun
değil, Varlığırun biıinmek istendiğni göstelen edatlaIdıı Çünkü biz "şey ...
midir?" (he'l- iş'şey'ü) dedğmizde, sadece o şeyin varlığru bilmek-isteriz. Bu
ed,at, " kad gidiaor mu?' , " Amr seyohat ediaor mu?' ve " Sokrates evde midir?'
söZlerimizde olduğu gibi, geneliikie bi,teşik tqfiZlala (el-elf6zu'l-mürekkebe)
bitişir. Bazen de, yalnrzca ada bitişir. Fakat, ya ona yalruz başrna bitişmez,l3
ya da bu adı gösteren zamirden başka bir zarnirle birlikte bulunur. Çünkü,"zeyd ... midf?" dediğimizde, onurıla birlikte bir Zarnir, yahut "evde", ''gitti''
ve buna berrzer -başka bir kelime- bulunmazsa söz, geçersiz (bAt_ıl) olur. Öy-
leyse bu edat, daima unsürlan ya açrkça gösterilmiş ya da bazr unsurlan giz-
li olan bildşik lafızlara biüşir. Demek ki o, daimd bileşik lafızlara bitişir.

12. -Açıklaycı edatdan onuncusu-, "ne" (mA) ve "o nedir?" (ma hüVe) sö-
z'ümiiz gibi, bir şeye bitiŞtiğnde onun, ne varlığrun, ne zattrun drşında bir
şeyinin, ne tnikt6rrnın, ne zamarunın ve ne de mek6nrrun değil, s6.dece zAti
tasavr,ııiunun istenildiğini gösteren edatlardrr. Çünkü, "şeg ned.ir?' yatırrt "o
şeg nedir?'. dediğimizde, bu edatta, başka bir şeyi değil, yalruzca şeyin zati
tasavvurunu bilmek isteİiz. Bu edatrn, şeyin vaIlrğırun bilinmek istendiğini
göstermediğinin delili. "uardıı'' (mevcüdün) sözünü "şeU ned.ir?' sözüyle bir-
leştirdiğmizde --elde edilen- "şeg nedir vardf'ıa ifadesinin aıılamsız olmasr-
dır. Taiep edatı (harfü trlbe, harii-ı't-taletj) olan "ne" (md) sözümüzü kullarıdı-
ğmızda da, bu söz geçerciz (bdtrl) olur. Bu edat, bazen "değil" (leyse) sözü-
müz yerine kullaİnlır; bu taİdirde "şea fieücut degiklil' ŞözümüZ, anLoşLLLr bir

Farabi'ye göre "meta" edatr. halk arasrnda, şeyin içerisinde bulunduğu belirti bir za-
man dilimini öğrenmek amacıyla soruda kullaİlltır. Mantrkdaki anlamıyla 'nreta" eda-
b. ne zamanr ne de zamanla cevheİden terkip edilmiŞ bir ka.\,Taİnü ifade eder, Türkçe
de her ne kadaİ "zamarı kategorisi" başlığıyla ele ahnryorsa da, sözlükte zaman. .mey-
dana gelen olaylan sııalamaya yaıayan başsz §onsuz mücerret ka!,ram" olaraİ taİif
edilmiştir, EŞanlaml an olan "süre. vakit. çağ. devir, aİ" gibi lafiz]ar da mantlktaki an
lamtyla "meta kategorisi"ni kaİşılamamaktadr Bkz. D. Mehmet Doğan. Btigi]kTürkÇe
saizlük. istaİıbul, 1996. s. l l59,
Türkçede "mekan, yeı mahal. bulunulan yeİ. ikametgah' aİlamlarına gelen "e]me ka
tegorisi"nin mantık deyimi olajak Türkçede karşrırğl bulunmamaktadır. Faİabi'ye göIe.
o. ne mekan ne de cisimle mekarıdan terkip edilmiş bir kalramdrr. Bunrınla birlikte biz.
galat-1 meŞrü üzere. "eüme" deyimini "mekan" diye kaİşılad r. bkz_ D. Mehmet Doğan.
Btiat1]< Tilrkce Sözlilk s. l l59.. a},r. bkz. Farabi. Kitabu'I-Mokolaİ. tah. Relik el-Acem.
Beı,rut. 1985. s. 1ıo; ibrahim Medkj|:., el-Mu'cemu'LJelse;fu. I(ahire. 1979, s- 29,
Yani. ya bir başka ad, ya da liille birliktediİ,
"m{i hüue's-şeg'ü meucidün'
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Sa.lık Tiirker

Kitabın -türüyıe olan- iliş-
ı tarifi kastedilir. Yeriyle ise,

, sonu ml yoksa daha ileri
l kastedilir. Kitabın başlığı.
gelince. bunun ar-].lamr -ga-
karıda açıklamıştık. Bunla-
retilmesine yeterli derecede
ıesi, yeni -felsefe- yorumla-
ümesinin- Sonunu getirmez.
husüslann sayısının artrnl-
üara bıraktrk. Afistoteleş ve
nA), bu -saydığmız- husüs-
yeı, Vermişler: bazen de hiç

cu husüslardan ihtiyAç du-
arın başında kitabln amacı
ırüyle olan- ilişkisini ve -tü-
ırta birlikte kitab-rn-da kul-

( hünerinin (sınAatu'l-man-
lkla hangi yetkinli"gi kaza,].-
ıöyle otduğu yahu1 olmadrğı
el-cihe) ve husüslara yahut
akımdan belirli bir yatkınlık
sebebi olan çeşitli modların
ur. Zihnin yatkınlıklan çok
lirmeşiyle bir şey hakkında
idu'ş-şı'ri). ikinciSi, tavsiye
isinde insanın öVüldüğü ya-
şmanlık, azarlama, şikayet,
lekillendirmesiyle zihnin bir
bi yatkınlıktır (el-inkıyadu'l
m ya!ıltrcı ifadelere yatkın-
ı, tartıŞmak (el-cedel) süre-
Jır (el-inklyadu'l-cedeli). Be-
yatkınlaşmasıdır (el-inkıyA-

onlara doğı,u sevkeden özel

t el-Tol,fue adlı eserini kastediyor,

M ant ı k ta K u l l aüıı lan Laflzlar l63

ifddeleri (el umür) vardır. Zihni, şiin yatkınlık yoluyla bir şeye yatkınlaşma-
ya sevkeden ithdeleı hitibi yatkınlık yoluyla bir şeye yatkırılaşmaya götüren
ifAdelerden başkadır. Aynı şekilde. zihni, yaırltma yoluyla bir şeye yatkrnlaş-
maya sevkeden ifadeler, tartrşma yoluyla bir şeye yatkınlaşmaya götüren ifa-
delerden başkadır, Zihni, kesin hakikat olana yatkınlaşmaya sevkeden ifAde,
leı başka yollalla bir şeye yatkmlaşmaya götüren ifAdelerden başkadır. Bu
beş -yatkrnlık sırufin-daı başka, zihnin bir yatkınlığ bulunmadığnı daha
sonra açıklayacağlz. Demekki, Zihni bu beş -yatkırıllğa, sevkeden ifadelerin
de, beş sınrf (esnAfu'l-umür) olması gerekir. Bu srnrflarrn hepsinin ortak
-öZelliği-, zihnin yatklnlığı olma]arıdlr. cinsin türleri, mutlak şeyİı kendisin-
de bulunan şartlı -şeyleri- ve bütün olarun (el-mücmel) ayrıntıh (el-mufassa-
la) şeyleri kapsamasr misa erinde-görüldüğü- gibi, zihnin yatkınhğl, yatkın-
lrk srnrflannrn hepsini kapŞar. Çünkü "ha),.Van"ın hayvan sınrflannrn cinsi
olması; yahut en genel aniamıyla zihnin yatkınlığrun mutlak. yatkınhk sınıf-
larrnrnsa şartlı (mukayyede bi-şeraitJ oluşu gibi, en genel anİamda (ale'l-ıt-
lak) zihnin yatkınlıgı, yatkınlık sınrflarrnın cinsi durumuırdadlr. Zira. onun
srnrflarrndan biri olan şiiri yatkınhk, bir başkası olan hitAbi yatkınlık Ve ay
nı şekilde geri kalanlann her birisi. belirli hdle bağlıdlr. Sözgelişi ..hayvan'.,

mutlak olduğu hA]de, sıruflan olan ha}.Van]ar -belirli- şartlara bağlıdırlar.
Çünkü on-un srnrflanndan "düşünen h«guan", "kişneaen hcıyuan'. ve ıJiğer
slnıfları da böyle srralanan -hayvanlzır vardrr. En geı-ıel anlamcla zihnin yİt-
kınhğı, AdetA bütün olan bir yatkrnlık; sınrflarrnrnkiler ise ayrıntıh yatkınlık-
lard1r (el-inkıyadatü'l-mufassale). Zira, "insan. at, öküZ, karga.. gibi -haJ,van-
srnr{ları, aynntrlr olarak hayvanlar olduğu hAJde; "hayvan" toplİm yahut lıu
tündür.

uV
Zihni Yatkmlıkların Özel İfadeleriyle olan ilişkisi
İmdi, zihnin yatkınlığı. genel (amm) ve ayrıntriı (mufassat) olmak üzere

-ikiye alrıldığınd:m- Ve genel olan, bu ayrıntlı olanlan kapsadığndan, genel
ifidelenn (umürun ammilye), zihni, bu yatkınlıklaıdan mutla} olaruna; ay-
nntılr ifadelerin (umürun mufassata) de aynntıh yatkırılıklara sevketmesi ge-
rekir. ZirA, al.rıntılı yatkınlıklann, mutlak yaüınlığın kapsamında bulunma-
sı gibi; aynntılı yat]<ınlrklara sevkeden aynntılı ifadeler de. mutlak yatklnlı-
ğa götüren genel ifadeıerin kapsamında bulury_ırlar. Mutlak ve aynntılı ola
rak bulunaı ifadelerden, mutlak, bütün Ve genel olarun bilgisi, ayrıntılı tek
tek ifAdelere öZgü olan bilgiden önce getir (tetekaddem). Bunun misali, ker-
piçten yahut taştaı-ı olin duvafa -ilişkin- bilgimizin, bu duvann şu kerpiçten
yahut şu taştan olduğuna ilişkin- bilgimizden önce gelmesidir. Yazma hü
nerinde de, genel anlamda yzw.ınln "a", "b", "te" - ve diğer harfler-den oluş-
tuğuna -ilişkin- bilgimiz, savcınrn yazrsrnda "a"yı şöyle, "b"yi böyle çizdi$n-
den yahut resmi yazlnln "a"stnln şöyle, "b"Sinin böyle çizildiğine iliŞkin bitgi-
mizden önce gelir. Yine, Zihni mutlak yatklnlrğa sevkeden genel ifadelere
-ilişkin- bilgimiz, -mutlak yatkınlrkların şu srnıiına. Ş, ",-it"r, 

ifadelerin
götürdüğüne -ilişkin- bilgimizden önce gelir.




















































































































































































































































