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OSMANLI DÜNYASINDA MANTlK BİLİMİ veEGİTİMİ 

Abdulkuddus BİNGÖL* 

Bilinenden bilinmeyene intikalde zibni hatadan koruyan kanun ve 
prensipierin bilgisi olan Mantık Biliminin kurucusu, bilindiği gibi, Aristoteles 
(M.Ö. 384-322)'dir. Aristoteles'ten önce müstakp. Mantık çalışmaları yoktur. 
Bununla beraber Elealı Zenon ile Pytlıagore (M. Ö. Vf yüzyıl) arasındaki felsefi 
tartışmalar, Mantık alanındaki ilk araştırmaları başlatmış; Sofistler' e karşı çıkan 
Sokrates (M.Ö. 469-399), Matematik ve Fizik ilimlerde olmasa bile, abiili 
kavramlarda sabitlik olduğunu öne sürerek Genel Kavramlar (Kulliler- Tümeller) 
teorisinin ilk kurucusu olmuş; Platon (M.Ö. 427-347), bu teoriyi bütün bilgi 
alanlanın kuşatacak şekilde genişletmiş ve Akıl Yürütme konusunda da dikkate 
değer görüşler ortaya koymuştur. Kuşkusuz bütün bunlar Aristoteles mantığının 
konularını hazırlayan çalışmalardı. Ancak Platon'da dahi mantık konuları Bilgi 
Teorisinden sarahaten henüz ayrılmış değildi. İşte Aristoteles, Grek Dünyası 'nda 
kendinden önce gelişen bu çalışmaları da çok iyi değerlendirerek, adeta her şeyi 
yerli yerine koyan bir mimar gibi, mantığa müstakil bir disiplin olma hüviyetini 
kazandırmış ve Organon adlı eserini meydana getirmiştir. Organon, bize kadar 
ulaşan Klasik Mantığa (Suri Mantığa) ait tam ve mükemmel biricik eserdir. 
DolayısıylaMantık Bilimi'nin ilk abidesi sayılmakta haklıdır. 

Gerek İslam Kültür Dünyasında ve gerekse Batı'da asırlar boyunca 
mantık konusunda yapılan çalışmalar, Aristoteles 'in fikirleri etrafinda gelişmiş 
ve Aristoteles tek otorite olarak kalmıştır. 

Aristoteles Organon 'u altı kitaptan oluşmaktaydı. Daha soııra Stoacılar 
ve Yeni Platoncular konu üzerinde çalışmalarını sürdürmüşler; bu dönemde 
Aristoteles 'in iki eseri Retorika ve Poetika da Organon külliyatından sayılmış, 
aynca Yeni Platoncu Porphyrios (M.S.232-304)'ı.in İsagoji 'si de Aristoteles 
Organonunun başına"ekleıınıiştir. Böylece önce İske!lderiyeli Şarilılerin, sonralan 
hıristiyan Süryaııilerin elinde şerh ve tercüme edilmek suretiyle asırlarca 
incelenmiştir. · 

İslam Dünyası 'na geçmeden önce Süryaııilerde mantık külliyatını dokuz 
kitap olarak görmekteyiz: Eisagoge, Kategoriler, Peri-Ernıeneias, LAnalitikler, 
ILAnalitikler, Topika (Dialektika), Sofistika, Retorika, Poetika. Bu tespit genelde 
İslam, özelde Osmanlı Kültür Dünyası 'nda mantığın şekillenmesi bakınundan 

·Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi 
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oldukça önemlidir. Zira Osmanlı Dünyası 'nda mantığı, İslam Dünyası 'nda 
ınantıktan soyutlamak mümkün değildir. Zaten bizim bu sunuşta yapınaya 

çalıştığımız da İslam Mantık Tarihi 'nin özel bir bölümünü, Osmanlı dönemini 
kısaca irdeleınektir. Başka bir ifade ile İslam mantığına Osmanlı Kültürü 
açısından bakınaktır. 

Müslüınanlar, millidi VIT. asrın ortalarında fethettikleri Suriye ve 
civarında Aristoteles Mantığı 'nın oldukça inkişaf etıniş olduğu bir şekliyle 

karşılaşmışlar ve İslam Dünyası 'nda ilk ınantık metinleri de yine bu Süryanice 
metinlerden Arapça'ya yapılan çevirilerle oluşturulmuştur. Abbasiler devrinde ve 
bilhassa al-Mansur (754-755) ve el-Meınun (814-833) zamanlarında 

gerçekleştirilen yoğım tercüme faaliyetleri sonucunda, Aristoteles 'in bütün 
ınantık külllyatını ve Porphyrios 'un İsagoji 'sini bazı şerhleriyle birlikte miUl.dl 
IX. asırda Arap dilinde gönnek ınüınkün olmuştur. 

Hemen belirtelin1 ki, çeşitli kültür çevrelerinin birbirlerini tanıınalarında 
ve yeşerip, dallanıp budaklanınalannda tercüme faaliyetleri her zaman olumlu bir 
rol oynamıştır. Tarihte, Sümer dilinden Çince'ye, Akkad dilinden Hintçe'ye , 
Asur dilinden Türkçe'ye, Grek dilinden Arapça'ya ... vb. ortaya koyulan eserlerin 
karşılıklı olarak yapılmış olan tercüıneleri, özellikle kültürün bilim ve felsefeyi 
oluşturan entelektüel diliminde verimli sonuçlar sağlamıştır. Bu bakımdan 

tercüme devrini yaşanuş olmayı, bir kültür çevresi için önenıli bir şans kabul 
etmek gerekir. 

Hiç kuşkusuz bu tercüme faaliyetleri büyük bir te'lif faaliyetini de 
hazırlamış, el-Kindi (öl.873) ile birlikte tercüme faaliyetlerini aşan eserler ortaya 
çıkınaya başlamıştır. el- Kindi 'nin I.Analitiklerle ilgili bir incelemesinin yanında, 
Ki tab al-Ma' kılZat adıyla orijinal bir te'lif olduğu da rivayetler arasındadır. 

Ne var ki, bu ilk dönemlerde Apodiktika, Ketegwyas Analitik al-Ula, 
Topika, Sofistika ... vb. gibi Yunan ınantık terimlerinden büyük bir kısmı aynen 
muhafaza edilınlş, yerlerine Arapçalarnun konulması için uzun bir süre geçmesi 
gerekmiştir. Zira çeşitli tercümelerde aynı kavrarnlara farklı terimler teklif 
edilıniş, bunlar kesin şeklini alıncaya kadar bir çok safhaclan geçmiştir. Ancak 
bundan sonradır ld, sistenıli bir ınantık dilinin oluşması, İslam mantığının Grek 
düşüncesinin çıraklığından çıkıp şahsiyet kazanınası ınümk:üi:ı olabilınlştir. 
Tercüıneler devrini kapatıp, yetkin, tam, kendi felsefe sistemiyle tutarlı ve zengin 
mulıtevalı eserler ortaya koyarak mantığa İslam kültürünüı1 hüviyetini kazandıran 
ilk fılozof Uzlukoğlu Farabi (870-950) olmuştur. İslam kültür dünyası 'nda 
ınantıkçılar arasında üstün bir şöhrete salüp olan bir başka Türk asıllı filozof İbn 

64 



sına (980-1037) ile de ildetil bir İslam Mantık Geleneği kurulmuştur. Bu gelenek 
her ne kadar Stoacı ve Yeni Eflatuncu süzgeçten geçen Aristoteles ve 
Porphyrios'un eserlerine dayanmış olsa da, bu, İslam Kültür Çevreninde X. 
yüzyılda ortaya koyulan bu çabaların değerini azaltmaz. Çünkü kavramm 
incelenmesi ve çeşitli yönleriyle araştınlınasından itibaren beş tümelin tanımı, 
adsal tanımlar, modalite ve modal önemıeler ve nihayet kıyasın formu ve 
maddesi açısından yapılan araştırmalar, Arap dilinin özellikleriyle de birleşince, 
genel mantık tarihi içersinde kendine özgü nitelikleriyle bir İslam mantığının 
veya bir İslam mantık tarihinin oluşumunu da sağlamıştır. 

Son araştırmalar göstermektedir ki, Aristoteles mantığının yapısun en iyi 
şekilde kavrayan bu iki Müslüman Türk filozof, Farabi ve İbn Sına, sistemli bir 
mantık külllyatını ortaya koymuşlar ve Mantık Biliminin İslam Kültür 
Dünyası'nda gerektiği şekilde yerleşip hakkıyla aniaşılmasına büyük hizmette 
bulunmuşlardır. Bu iki filozoftan Farabi, mantığı sekiz kitap (bölüm) halinde 
incelerken, Porphyrios'un İsagojisini'de mantığa giriş olarak sisteminin başına 
koymuştur. Bu s.ekiz kitap Aristoteles'in sekiz kitabına karşılıktır. İbn sına'da da 
mantığın bölümleri Farabi'deki gibidir. Şu farkla ki İbn Sına "Karşılıklı fikir alış
verişinin sadece dil vasıtasıyla yapılabildiğini, anlam ile söz arasında herhangi 
bir ilişkinin bulunduğunu, ancak bu ilişkinin tabii türden olınadığuu, çoğu kez 
sözün durumlarının anianun durumlaruu etkilediğini, bunun için de mantıkçının 
toplumdan topluma değişen şekliyle değil, mutlak anlamda dilin hallerini 
araştırması gerektiğini" belirterek mantığın ilk konusunun "Sözün Araştırılması" 
(Bab al-Elfaz) olduğunu söylüyor ve böylece İbn sına'dan itibaren İslfun Kültür 
Dünyası'nda mantığın muhtevası On Bölüm olarak şekilleniyor. Ancak Tümeller 
Konusunda din bilginleri, özellikle de Kelamczlar ve Hadisciler ile mantıkçılar 
arasında ortaya çıkan ihtilaf, mantık ilmine karşı menfi bir tavrın ortaya 
çıkmasına da neden olınuş, bu durum "mantık bilineyenin ilmine itibar olunmaz" 
diyen ve Mantık Bilimiılİ Sümıi İslam Kelfunına sokmağa muvaffak olan Gazza.Ii 
( öl.llll) ile değişnıiştir. 

İlk olarak Gazzili el-Mustasfa'sının ilk bölümlerini mantık konularına 
tahsis etıniş ve ·bu suretle mantık fiilen Usül İlimlerinde (Dini İlimler 
Metodolojisinde) önenıli bir rol oynamıştır. Usı1lcüler mantığın özellikle Kavram 
Tahlili, Delfll.et ve Ta'rif (Tanım) konularından son derece yanirlanmışlardır. 
Uygulama alanlarında yararlı olımisı açısından mantığın bu konulan 
gerektiğinden fazla incelenmiş ve mantık yalnız felsefecilerin uğraştığı bir alan 
alınaktan çıkmıştır. Ali Sedad'ın ifadesiyle "Din ilimlerinde ve kelam 
araştırmalarında İslam bilginleriııiıı metodlaruuıı esasuu mantığın temel 
kuralları" oluşturmaktaydı. l 
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Bununla beraber, Aristoteles'in Cevher tanımının İslam akidesiyle 
te'lifini imldnsız gören kelamcıların etkisiyle, mantık kitaplarından Kategoriler 
bölümü çıkarılmıştır. 

Öte yandan XI. yüzyıl, İslam Dünyası'nda eğitim ve öğretim bakımından 
bir dönüm noktasıdır. Bilindiği gibi önceleri dağınık ve hususi şekillerde yapılan 
öğretim, ilk defa Büyük Selçuklu Hükümdan Alparslan zamanında bir sisteme 
bağlanmış ve devlet himayesi altına alınmıştır. Çağının en yüksek eğitim-öğretim 
müessesesi, Nizarniye Medresesi kmulmuş (M. 1 066) ve ders progranıları tespit 
edilırılştir. Bu progranılarda dini ilimler'in yanında, felsefe, mantık, sarf-nalıiv, 

matematik, hey' et gibi ilimlerin yer aldığı da bilinmektedir. 

Böylece XI. yüzyılda mantık, İslam kültür dünyası 'nda hem en geniş 
muhtevasına kavuşmuş ve hem uygulama alanı bulmuş hem de ktırumlaşan 

eğitimde önemli bir yer tutmuşttır. Bunun sonucu olarak da bu yüzyıldan itibaren 
yazılan mantık kitaplarında daha çok pedagojik amaçlar güdülmüş, mantığın 
İslam Dünyası'nda bu döneme kadar kaydettiği gelişmeler doğrultusunda, 
üzerinde dmulan bütün konuları içeren müstakil eserler ortaya koyulmuş ve bu 
eserler üzerine de çok sayıda şerhler ve haşiyeler yapılmıştır. Bu eserler bazen ilk 
bilgileri verecek düzeyde kısa ve özlü, bazen daha ileri seviyelerde ve hatta 
uzmanlık düzeyinde geniş ve tahlili niteliktedirler. Mesela, al-Ebherf 
(öl.l264)'nin İsaguci'si birinci türün, al-Semerkandl (öl. 1302)'nin Kıstas 'ı ise 
ikinci türün en güzel örneklerindendiL Osmanlı öncesi dönemin son halkalarında 
bulunan bu eserler, tertip ve anlatım yönünden orijinaldirler. Her ikisi için de 
sahifelerce şerhler ve haşiyeler yazılmıştır. Bri eserlerde artık ilk dönem eserlerde 
gördüğümüz mantık konularının dokuz kitap veya dokuz bölüm halinde ele alınıp 
incelenmesi gibi bir tertip söz konusu olmadığı gibi, konular açıklanırken hem 
daha öncekilere atıflarda bulunulmakta, hem de tam bir yetki ile tartışılmaktadır. 
Artık mantık konuları iki temel başlık altında toplanarak mantık, Tasavvurtit ve 
Tasdiktit bölümlerine ayrılmakta ve bunlar da kendi içlerinde tali başlıklara 
bölünerek işlenmektedir. 

İşte Osmanlı dünyası 'nda mantık bilimi'nin muhtevasını, diğer birçok 
alanda olduğu gibi İslam Kültür Mirası 'llin ortak malı olarak Osmaıılılara intikal 
eden bütün bu gelişmeler oluşturmaktadır. Bu muhteva, XIX. yüzyılın son 
çeyreğine kadar özde hemen hiçbir değişiklik gö~termeden hakim anlayış olacak; 
daha Bursa'da Kaplıca ve Yıldırım medreselerinden, Edirne'nin Üç Şerefeli, 
Üsküp'ün İshak Paşa ve İstanbul'un Medaris-i Semaniye'sine kadar ülkenin her 
köşesindeki medrese eğitiminde önemli bir yer işgal edecektir. Bu muhtevaya bir 
ad koymak gerekir ise "Aristoteles 'in Mantık Anlayışına Dayalı Farabi ve İbn 
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Sfna Geleneğine Bağlı Mantık Anlayışı" demek doğru olur. Esasen bu, İslam 
Mantığı 'nın tanımlayıcı karakteridir. 

Osmanlı medreselerinde okutulan mantık kitapları önemli bir kısnu ile 
Osmanlı öncesi dönemin son devrelerine aittir. Al-Ebher! (ö1.1264)'nin 
İsağıLcı 'si, al-Kazvini al-Katibi (öl.1253)'nin al-Şemsiyyesi, al-Urmevi 
(ö1.1283)'nin Metalıu '1-Envar'ı bunun en güzel ömekleridir. Ancak Osmanlı 
döneininde de ilk devrelerde, hususiyle Fatih devrine kadar daha ciddl olmakla 
birlikte orijinal te'lifler ortaya koyulmuştur. Bunlardan özellikle Bursa'da 
yaşanuş ve Mısır'da tahsil yapnuş olan Molla Fenfui (öl.1350)'nin Ristıle-i 
Esiriyye'si (Ebheri'ye Şerh) ile Gelenbevi (öl.l79l)'nin Burhan'ı kayda değer. 
Ayrıca Hızır Bey (ö1.1458)'in, Hocazade (ö1.1487)'nin Hayali (ö1.1470)'nin, 
Taşköprüzade Ahmet Efendi (öl.l553) ve Yanyalı Es'ad Efendi (ö1.1730)'nin 
mantık konularında çalışmalar· yaptıklarını hatırlamak bir kadirşinaslıktır. Şunu 
da belirtelim ki bugün bilinen eserlerin sayısı zamandaş olarak Batı'dakilerden 
çok fazla olsa da, asrının en büyük mantıkçısı olarak kabul edilen Gelenbev! 
İsmail Efendi bir tarafa bırakılacak olursa, XV. yüzyıldan itibaren Tanzimat'a 
(1839) kadar Osmanlı Dünyası'nda, münferİt şerh ve haşiyelerin dışında orijinal 
te'lifler görmek pek münıkün olmadığı gibi, bu dönemde XVI. yüzyıldan itibaren 
hızla gelişen Avrupa'daki bilinı ve mantık anlayışından izlere rastlamak da 
münıkün olmanuştır. Nitekim, Katip Çelebi de daha XVIT. yüzyılda Mizan al
Hakk'ında bu gerçeğe işaret etıııektedir. 

Esasen, medresede XIII. yüzyıldan itibaren mantık eğitiminin elif-bası 
olan Ebheri'nin Isağuci 'si ve daha ileri seviyede bilgiler veren Semerkandl'nin 
Kıstas 'ı ile XVIll. yüzyılın en önemli te'lifi olarak bilinen Gelenbevi'nin 
Burhan'ının muhtevasına kısaca bakılacak olursa görülecektir ki, XVIll. yüzyıl 
Türk aydını, mantık konularında ne biliyorsa, XIII. yüzyıl Türk aydını da aynı 
şeyi bilmektedir. 

Şöyle ki, Ebheri'nin Isağuci 'si mantık'm bütün konularını şamil, gereği 
kadar kısa bir eserdir. mantıkçılar yanında en fatla rağbet kazanan, yine aynı 
derecede mühim şerhlere, başİyelere ve tertipiere konu olan başlıca mantık 

kitaplarındandır. Tanzimat dönemi mantık anlayışımızda dahi etkili olmuştur. 

iddia edildiği gibi Ebheri'nin bu kitabı, Aristoteles'in Kategorile'rine bir 
giriş ve sadece Beş Tümel 'i anlatan Porphyrios'un İsagoji 'sinin bir muhtasarı, bir 
adaptasyonu değildir. Tertip ve muhtevaları incelendiğinde açıkça görülmektedir 
ki, söz konusu iki eser arasında bir benzerlik yoktur. Bize göre Ebheri'nin bu 
eserini Porphyrios'un İsagoji 'sinden ziyade, İbn Sina'nın Isağuci Min UyU1ı al-
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Hikme adlı eseri ile karşılaştırmak gerekir. Zira İbn Sina'nın bu eseri de 
Ebheri'nin ki gibi mantığın bütün konularını ihtiva etınektedir. Bununla beraber 
Ebherf'nin eseri, İbn Sina'nın eserinin bir kopyası da değildir. Mesela İbn 
Sina'nın eserinde, Aristoteles'in on kategorisine yer verilmekte, bunlar kısaca 
tannnlanmaktadır. al-Ebheri ise kategorilere eserinde hiç yer vennenıiştir. 
Önenneler konusu da her iki eserde farklı olarak incelemnektedir. Mesela, İbn 
Sina, Modal Önermelere yer verip Vacip, Mümkin ve Müntenf diye üç ellietin 
(modun) olduğunu belirtirken al-Ebheri, modal önennelere de yer vennenıiştir. 
Tabii bu farklılık kıyas bölümünde de sürmektedir. Zira İbn Sina, adı geçen 
eserinde yüklemli-iktiranlz kıyaslarz üç şekil olarak ele alıp bu şekillerin sonuç 
veren modlarını ayrı ayrı incelerken, al-Eqheri, söz konusu kıyasların dört 
şeklinden bahsetınekte ve yalnız birinci şeklin sonuç veren dört modunu 
zikretınektedir. İbn Sina kısa da olsa İstikra (Tümevarım) ve Temsil'e 
(Analojiye) yer verirken, al-Ebheri, bunları da ilimill etıniştir. ]3u kısa mukayese 
dahi, bu iki eserden daha sonra olan al-Ebheri'ninkinin, İbn Sina'nın eserinin 
ayın olmadığını ortaya koyar, samyoruz. 

Semerkandi'nin eserine gelince; Kıstas da öğretim maksadıyla yazılınış 
olmasına rağmen, mantığa yeni başlayanlara ilk bilgileri veren bir eser olmaktan 
ziyade, ileri seviyede olanlara hitap etınektedir. Bizzat müelli:fi tarafından şerh 
edilmesi de bunu gösterir. Muhtevası bakımından, Aristotelesci anlayışa bağlı 
olarak, İslam kültür dünyasında Farabi ve İbn Sina tarafından kurulan mantık 
geleneğinin içindedir ve o güne kadar üzerinde durulan bütün mantık konularını 
içermektedir. Zaten müellif de bunu açıkça söylemektedir. Farabi, İbn Sina, 
Ebherf, Razi, Gazzali, Ebu'l-Berekiit, al-Bağdadl ... vb. Kıstas 'ın belli başlı 

kaynaklandır. İslam Kültür Dünyası'nda mantığın gelişmesini tamamladığı bir 
dönemden soma yazılınış olması, eseri muhteva bakımından zengin kılınıştır. Bu 
nedenledir ki daha somaki birçok eserin kaynağı olmuştur. 

Kıstas bir Mukaddime ve iki Makaleden meydana gelmektedir. 
Mukaddimede, mantığın ma.Iıiyeti ve ona olan ihtiyaçla, mantığın konusu 
üzerinde durulmaktadır. Birinci makale Tasavvurat, ikinci makale ise Tasdikat'a 
ayrılınıştır. Semerkandl, birinci makaleyi fasıl, ikinci makaleyi de bab adını 
verdiği alt başlıklara bölmüştür. İkinci makalede bablar aynca fasıllara 
bölümnektedir. · 

Birinci makalede, sözlerin delaleti, müfret (tek başına) ve mürekkep 
(bileşik) söz ve bunların kısımlan, küllf (tümel), cüz'f (tikel) kavramlar ve 
bunlara ait çeşitli hükümler, nıahiyet, zatf (özsel) ve a'razf (ilintisel) kavramlar, 
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Beş Tümel ve tasavvuratın maksadı dediği tamm ve çeşitlerine taalluk eden 
meseleler üzerinde durulmaktadır. 

İkinci makalede ise önermeler, önermelerin yapısı, hükümleri, ma' dftle 
ve muhassala önermeler,. Moda! önermeler, teniikuz, düz ve ters döndürme, şartlı 
önemıeler ve bunların yapıları, kısımları, kıyas, tammı, çeşitleri, iktiranlı 

kıyaslar, şartlı kıyaslar ve bunlara ilişkin problemler ortaya koyulmaktadır. 
İkinci makalenin son bölümünde ise al-Bahs ve'l-Mımazara başlığı altında, 
çeşitli ilimierin (dini ilimler dalıil) araştırma metotlarından balısedilmektedir. 

Gelenbevi İsmail Efendi'nin Burhan 'ma gelince, bu da pedagojik 
maksatla te'lif olunan bir eserdir. Bu eserinde Gelenbevi mantığı beş ana 
bölümde mütalaa ederken sözlerin (lafızların) araştırılması ile delaiet konularuu, 
mantığa bir mukaddime olarak görmüştür. Kavramların araştırılıp incelenmesi 
ise, başlı başına bir bölüm olarak bunlardan ayrılmıştır. O, bllb adını verdiği bu 
bölümleri fasıllara, fasılları da daha küçük bölümler olan sınzjlara ayırmaktadır. 
Birinci bab (bölüm), kendi ifadesiyle, tasavvurların mebde'leri olan kavranılara, 
ikinci bab tasavvurların maksatları olan tanıma ayrılmıştır. Üçüncü bab, 
tasdikierin nıebde'leri olan önernıelere, dördüncü bab ise tasdikierin maksatları 
olan aklf delillerin yapısına (kzyasa) has kılınmıştır. Beşinci baba gelince, bu da 
kendi arasında yine beşe ayrılan beş sanata bırakılınıştır. Böylece klasik 
mantık'ın dokuz bölümü tamamlanmaktadır. 

Eğitim dili Arapça olan klasik medrese eğitiminde, mantık ders 
kitaplarının son halkasını oluşturduğu ve dolayısıyla, dönemine kadar ulaşan 
bütün te'lif ve şerhlerdeki tekrarları ve ince tetkikleri topladığı için, genelde 
İslam, özelde Osmanlı mantığını adeta kodi:fıye eden bu eserin muhtevasından 
seçtiğimiz birkaç örnekle de, burada, Gelenbevi'nin şahsında Osmanlı 
dünyası'nda mantık müfredatının nasıl ele a1ındığına kısaca değinmekte yarar 
görmekteyiz. 

Gelenbevi, tümel kavramları birinci ve Lldnci ma'kuller diye ikiye 
ayırmaktadır. Mantığın konusu olan ikinci nıa'kulleri, nıantikf, tabif ve aklf diye 
de üç grupta toplaınaktadır. Bu ayınma Kavzvini, Razi, TaB:azfuıi...gibi 
mantıkçılarda da rastlıyoruz. Buna karşılık Gelenbevi, tümelierin kesinlikle dış 
aiemde var olmadığını ileri sürerken, Tabif Tünıelld (Külliyy-i Tabiı)'in hariçte 
varlığını iddia eden Kazvinl'den ayrılmaktadır. (Bkz:Burhan, s.6; Şemsiyye, 
s.I0-11). 
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O;,İslfun mantık geleneğine uygtin olarak Özsel Tümeller (Külliy-i Zati)'i 
Cins, Tür ve Ayırım 'a; İlintisel Tümeller (Külliyy-i A'razf)'i, Hassfi ve Umumf 
İlinti 'ye ayınrken, Ehberi ve Kavzinf'ninin bu konuda en güzel tasnifi 
yaptıklannı söylemekte ve kendisi de Kavziıll gibi önce Tür'ü daha sonra da 
CinS''i tanımlamaktadır. Halbuki, Taftazam ve diğerlerinde Tür, beş tümelin 
ikincisi olarak ele alınmaktadır. (Bkz:Burhan, s.5 vd., Şerh-i Isağuci, s.24, 
Teftezaıll; Tehzfp, s.3). 

Tanım diğer İslam mantıkçılannda olduğu gibi, el-Kavl el Şarih başlığı 
altında incelenmektedir. Gelenbevf, bu ifadenin, tanımın bütün çeşitlerini 

içerdiğini söyleyerek, bu başlık altında tanımın her çeşidini incel er. O, bu 
konuda, bir mamyetin özsel tümellerinin bütünü ile hassa'mdan meydana gelen 
tanımı, tam özsel tanım 'dan (Hadd-i Tam' dan) daha mükemmel bir tam ilimisel 
tanım (Resm-i tam) olarak kabul eder. Zira burada Hassa'nın ilavesi, tavzihten 
başka bir şey değildir. Umumf A'raz (Genel İlinti) ile tanımı kabul etmeyen 
müteabbirin mantıkçılann görüşüne karşılık, yalnız Hassfi veya Hassfi ile Umunıf 
İlinti 'den meydana gelen tanımın Eksik İlintisel Tanım (Resm-i Naakıs) olacağını 
kabul eder. Nitekim, Taftazaru de Resm-i Nakıs 'ta Umumf İlinti 'nin 
kullanılınasını uygun bulmaktadır. (Bkz:Taftazaru, Tehzfp,s.4) Gelenbevf, 
mütekaddimin mantıkçılann görüşüne uyarak, basit mahiyetierin Resm-i Nakıs 
ile tanımlanabileceği görüşündedir. (Bkz:Burhan,s.4) O, tikellerin 
tanımlanamayacağı hususunda da mütealılıirinin görüşünü tercih etmiştir. 

(Bkz:Hişiye-i Burhan, s.70) Nitekim, önermenin parçalarının (cüz'lerinin) dört 
olduğunu söylerken de, yine mütealılıirin mantıkçılann görüşündedir. 

Gelenbevf'nin Burhan'ında Modal Önemıeler (Müveccehat) önemli bir 
yer işgal eder. O, mantığın en zor mevzııu olarak nitelendirilen bu konu ile ilgili 
olarak müstakil bir eser de yaznuştır ki, bu İmkan Risfilesi'dir. Modal önermeler 
balısinde Farabi ve İbn Sina'dan farklı olarak dört modalite kabili edip, 
mütealılıirin mantıkçılann görüşünü beninıser. Konuya getirdiği esneklik ve izah 
tarzı bakınundan ise benzerlerinden farklıdır. On dört basit ve sekiz bileşik modal 
önermeden bahsettikten sonra, mantıkçılann üzerinde durmadığı daha birçok 
modal önermeninde mümkün olduğunu savunur. (Bkz:Burhan, s.23). 

Hemen bütün mantıkçılann yaptığı gibi, Gelenbevf de Burhan'ın büyük 
bir kısmını aklf delilZere (özellikle kıyas'a) ayırmaktadır. Mantığın ulaştığı en 
son gaye olarak nitelendiriliği kıyas'ı bütün teferruatıyla incelemektedir. O,· bu 
konuda, sonuçları çok açık olmaları bakınundan İstisna/ı kıyaslarzn, iktiran/ı 
kıyaslardan önce zikredilmesi gerektiği görüşünü savunur. iktiranlz layasiarı 
nıütefirefve "gayr-ı mütearef' diye ikiye ayınp, gayr-i mütefiref İktiranlı kıyaszn 
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dört şekilden izahını yapmasına gelince, bu kendine has bir açıklama olarak 
kalmaktadır. Kıyasların modalitesi konusunda ise yeni bir şey getirmemektedir. 

Kuşkusuz bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak daha da önemli 
olan; mübalağasız, yaklaşık VII. asır boyunca, örnek eserlerde de görüldüğü gibi, 
mantık konularının özeilikle eğitim amaçlı te'Iiflerde farklı başlıklada da olsa 
hep aynı tertip üzere kalınasının, aynı yöntemlerle araştırılınasının ve 
incelenmesinin hangi mülahazalara dayandığını tespit etmek, bu konudaki temel 
düşünceyi ortaya koynıaktır. Bize göre bu konuda İbn Sina'nın şu düşünceleri 
etkili olınuştur. 

Şöyle ki, İbn Sina'ya göre, madem ki her bir bilgi ya tasavvurdur 
(kavramdır), ya da tasdikdir (önermedir); öyleyse bilmediklerimiz de 
bildiklerimiz gibi ya bir kısım tasavvurlar ya da bir kısım tasdiklerdir. O halde 
bizim bilmediklerimiz hakkındaki araştırmarnız ya tasavvurları, ya da tasdikleri 
elde etmeye yöneliktir. Kuşkusuz bu gelişi güzel bir çaba değildir. Bililis, 
bunların bilgisine mantığın ortaya koyduğu prensipler dahilinde bir takım zihni 
faaliyetlerle ulaşılır. Bizi tasavvurlara ulaştıran zi1:ıni faaliyet Tam Özsel Tanım 
(Hadd-i Tam), tasdikiere ulaştıran zihni faaliyet ise kıyas'tır. Bu ikisinin her 
birinden bazısı gerçeğe uygun (hakiki-hakikate uygun) bazısı da, gerçeğe uygun 
değildir, ancak her hangi bir açıdan faydalıdır. Bazılan da gerçeğe uygun olduğu 
halde doğru değildir. İnsan yaratılışı icabı çoğu kez bunların arasını temyiz 
edemez. Eğer böyle olsaydı akıllılar arasında ihtilaf olınaz düşüncelerinde 

tenakuz da vaki olınazdı. 

Halbuki, bilinenden biliıırneyene intikal, hem belirli bir maddeyi, hem de 
belirli bir sfueti (formu) gerekli kılar. Öyleyse tanım ile kıyasın her biri için 
kendilerinden te'lif edildikleri maddeleri ve te'li:fin kendisiyle tamamlandığı 
sfuetleri vardır. Nitekim her hangi bir maddeden tesadüfen ev veya kürsü 
yapılınası doğru olınadığı gibi, herhangi bir şekilde ev ve kürsü yapılması da 
doğru olınaz. İşte bizi bilinenden bilinıneyene ulaştıracak fikir ve istidlilllerde de 
durum böyledir. Bazen bozukluk sfuette, bazen maddede ve bazen de her ikisinde 
birden olabilir. Oysa mantık fikir ve istidlalleri her iki yönde inceleyerek, bir 
yandan bilinenden bilinıneyene hatasız intikalin kanunlarını ortaya koyarken, öte 
yandan, aklı takviye ederek, insana zi1:ıni failliyetlerde gerçek olanla gerçek 
alınayanı birbirinden ayırt etme yeteneğini ve ölçüsüııü kazandır. 

Görülüyor ki, İbn Sina Aristoteles'ten farklı olarak tanım ve kıyas 'ı 
araştınrken suret ve madde ayınını yapmaktadır.·. Bunun içindir ki, 
mantıkçılanmız, mantık bilimini Öl}Ce kavram mantığı (Tasavvurat) ve hil(cüm 
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mantığı (Tasdikat) diye ikiye ayınrken, her ikisi için de nıebadi (ilkeler) ve 
nıakasid (amaçlar)'ı olduğunu söylemişlerdir. kavram mantığı 'mn mebadiini beş 
tümel, makasıdım tam özsel tanını (Hadd-i Tam); hüküm mantığı 'mn mebadiini 
önernzeler, makasıdım da kzyas (Burhan) olarak belirlemişler ve maddesi 
yönünden kzyas 'ı beş sanat başlığı altında incelemişlerdir. 

Osmanlı dünyasında siyasi olduğu kadar ilim ve fikir hayatı açısından da 
önemli sonuçlar doğuran Tanzimat döneminde ısialıma çalışılan medrese 
programlarında mantık yine yer almış ve çeşitli eğitim programlarında okutulmak 
üzere, bilhassa XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, oldukça çok denecek 
kadar Türkçe mantık kitabı yazılmıştır. Ne var ki, bunların ana kaynağı yine 
Ebhed'nin Isağucisi 'dir. Isağuci ye tercüme edilmiş, ya şerh edilmiş, ya da,onun 
plam ele alınarak yeniden yazılmıştır. Ahmet Cevdet Paşa'nın 1877 . de 
yayınladığı Mi'yar-ı Sedat'ı bu serinin en güzel eseridir. 

Bu eserler arasında az da olsa geleneksel olmayanlan da vardır. İşte bu 
cümleden olmak üzere Avrupada 'ki yeni mantık akımlarını da içine alan ilk 
Türkçe te'lifmantık kitabı, Cevdet Paşa'nın oğlu Ali Sedat'ın Mizanu'I-Ukulfi'l
Mantık ve'l-Usul adlı eseridir. 1885'de bu eser yayınlandığında fikir hayatımıza 
hala Aristoteles anlayışına dayalı Farabi- İbn Sina geleneğine uygun mantık 
anlayışı hakimdi. Halbuki, Avrupa'da XVI. yüzyıldan itibaren bilimlerde metod 
sorunu mantık konulan arasında ele alınmağa başlamış, XX. yüzyılda Senıbolik 
Mantık çalışmalan hızlanmıştır. İşte Mizanu'l-Ukul, yazannın da önsözünde 
belirttiği gibi, bizde o zamana kadar yazılmış mantık kitaplarından çok farklı bir 
tarzda kaleme alınmıştır. Bu eserle Ali Sedat, genelde İslam özelde Osmanlı 
kültürü gelenek çemberinin dışına çıkarak, Tanzimattan sonra batılılaşma 

hareketlerinde, mantık disiplininde ilk hamleyi yapmış, bu yoldaki yolcuların 

öncüsü olmuştur. Böylece fikir hayatımız Avrupa'da ortaya çıkan mantıkla ilgili 
bir çok yeni fikirlerden haberdar olmuştur. 

Burada şu hususa dikkat çekmekte yarar görmekteyiz. mantık kitaplan 
Türkçe yazılmasına rağmen terimler aynen muhafaza edilmiştir. Bunların Türkçe 
karşılıklannın bulunmasına gidilmediği gibi, Batı kaynaklarına dayanılarak 
yazılan mantık kitaplarında da terimler Batıda kullanılan şekliyle aynen 
korunmuştur. Darül-Funfuı hocalarından İsmail Hakkı (İzmirli'nin) 1914 yılında 
yayınladığı Felsefe Dersleri bunun güzel bir örneğidir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, mantık, Aristoteles tarafindan müstakil bir 
ilnıl disiplin haline getirildikten sonra, çeşitli kültür çevrelerinde araştırmacıların 
süzgecinden geçip tercümeler yoluyla İslam kültür çevrenine girmiştir. Burada 
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Farabi ve İbn Sma'mn elinde olguulaşarak bir İslam mantık geleneği oluşmuş, 
terimierin Arapçalaştınlmasından itibaren konularının tertibi, izahı, isıarnı 
ilimierin metodolojilerinde bulduğu tatbik alanına uygun tarzda araştınlmasına 
kadar kendisine İslam kültürünün damgası vurulmuştur. Osmanlı dönemi 
öncesinde kurumlaşan eğitim programlarında kendisine bir yer bulmuştur. Bütün 
bu gelişmeler, İslam kültürünün ortak mirası olarak Osmanlı dünyasına intikal 
etmiş ve XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar özde hiçbir değişiklik göstermeden, 
klasik medrese eğitiminde varlığını sürdürmüştür. Dolayısıyla Osmanlı 

dünyasında mantık, İslam dünyasında mantıktan soyutlanmaz, aksine Onun 
önemli bir kesitini oluşturur. Bu iddiaların en güzel ispatı, medrese programları 
ile okutulan ders kitaplarının içerikleri yönünden talılilldir. 

XVI. yüzyıldan itibaren. Avrupa'da gelişen yeni bilim anlayışına paralel 
olarak ortaya çıkan yeni mantık cereyanlarından Osmanlı dünyası ancak XIX. 
yüzyılın son çeyreğinde haberdar olmuştur. Bu, ilm1 bir zorunluluk neticesinde 
değil, Avrupa.l tarzda kurulan öğretim müesseselerinde· örneklerine uygun olarak 
verilen dersler münasebetiyle olmuştur. Bu dönemde yazılan eserler daha önceki 
dönemde de çoğunlukla olduğu gibi, araştırma kaygısıyla değil, pedagojik 
gayeler ön plana çıkarılarak yazılan ders kitaplarıdır. Dolayısıyla yeni mantık 
cereyanlarında yaratıcı olunamarınş ve Batıdaki bu faaliyetlere iştirak 

edilememiştir. 
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