
































































































































































































































































Senıill Aüiş 'Kategoıiler' Hakkuıda Dört Meliüı 135

mulü olur. Çünkü 'açlklık' haliyle 'hava'nın üZerıne hükmolunuyor, Hasılr
meVZü 'mahkumun-aleyh', mahmul 'mahkumun-bü' Ve edat-ı haber olan
'dır' dahi bu mahkumun-aleyh ile mahkumun-bih beyninde vaki ntsbete de-

lalet eden 'rabıta'drr. Buradaki hüküm (isnad) kegfu mekulesindendir, Çün-
kü 'açıklık' biI keyİiyettir.

LeS dix ,s. : mekulat,ı aşere.
ll est dEbarrass' des -S de entre et de oü : harace an'il-beyni Ve'l-eyn=o

beyne ve e}Tıe mekulesinden çrkmrş, kurtulmuştur, yani mekan ile mukay-
yed değildir.

cela est de La - de l'imposstble : h^Ze min bab'il-mümteni=Bu mümteni
babrndan, yani mümteni kabilindendir.

Revaki}5/ün Ve Nev-Eflatuniler dahj Kqtegorgos (Kategori) lafzrnr 'mah-

mul' mAnAİİnda kullanmrşlarsa da mekulatrn listesini değiştirmişlerdir,
Kant, Aristo'nun listesint usul ve kaide dairesinde yapılmamrş addede-

relr hükümler hakkrnda ale'l-usul diğer bir liste yapmıştrr, ona göre her hü-

küm dört noktadan nazar-ı itibafa allnabilir. Bunlaı- dahi keufiget, kemmi,

get, nisbet ve c'hettir. Bu dört nokta-l naz arrn herbiri itibariyle üçer nev hü-

küm mümküırdür. Binaenaleyh mekulat başhca dört nevdir, Lakin her me-

k!ıle'de tecrübedeı,ı istihsa]i mümkün üç nev tasa!\iur olunduğundan neku-
letn darb'larl on iki'ye baliğ olur:

( v.ı,det

K",r,,,,i. et .| K"ret

I Küııi)ct

Ke !l'i}et

naD sıfat deılektir. Mak-
isnadiye'yi, ya]li bunları
:k brınlara mekuldt-ı aşe-
, yani ''başlı başına ılıev-
mulıtaç şey" deııelı olarr
'yi, cinŞrı'l-ecılas'1 teşkil
laytp "ccvlıcrle kaiın şey"
ıale cevap teşki] eder:

ıir?" sualine cevaptlr. Bu
fdt-ı arqzige ile Cevap Ve_

r€mniyeti ütiva edeı] bir
(unaş otl arşındlr" gibi.
ıedir?" stıalinc ceVaptrr.

ri]tlr. "Ahrıret çaı şldadır"

ıpttr. "Ahnrct },aı rır gcle-

evaptır,'Zeyd kaiılldir''.

)ir, InaniEre d ötre. €Lal)|
ıhtıt 'Oııtıı'ı bazr krsrıııuı
ieydir." "ZeVd başırra sa-
€ yüziik Ve belilre silah
gibi. llıata ile iürtikal br.ı
jnılek taşıdlğı zanııarı bu
etınediğinden ve in§anr

ber iırtikal etıııediğinden

e cevaptır, "Zcyd Bekr'in
i.

]tır. "Ateş yakıCıdıü"' gibi,
yapllnrıştıı,?" Şualiue ce-

kazige der|er iki hod
ı/zü keürdisinde biı lralin
:y Ve lıral-rnlril isbat Vcya
va' ınevzü ve 'açık' rnal. -

ul. 134l ll925]

{i"fll.
Mckulet

Nisbet 
{

Cihetl6

Cevher
Sebebiyet
Müşareket

Hakikat
inrkan
Vücub

Kant'a göre mekulat müdrike-i srrfa'nrn tasa\,\ı]rat-ı esasiyesi ve marife-
tin fikr-i ist]dtalinin bi'l-cümle Vezaif-i esasiyesini temsil eden suver-i kabli_

16 Cihet-ı hiikiiın {nıodaıitğs) Maü,ıtlk kitaplarında iiçtitr; zarı-ürat, inlkan, 
'mlina, 

Kant iln-

tina'n[r yeritle hokikati ikaıne ediyor-










































































































































































































































































































































































