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ilişenin uzak arazlardan olması......................................................................52

İkinci Maksat: Genel parça aracılığıyla ilişen hakkında ve önceki 
âlimlerden bunun zatî arazlardan olduğu şeklinde nakledilen görüş..........66
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Dördüncü Kaide: İlim erbabının, kitapların başlangıcındaki 
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ÖNSÖZ

“Tedvin işi istihsanîdir, ona vucûbun  
dâhil olması imkânsızdır.”

Taşköprülüzâde

İslam düşüncesinin klasik çağlarında bilim felsefesiyle ilgili tartışmaları genel 
olarak el-Burhân adıyla yazılan eserlerde bulmak mümkündür. el-Livâü‘l-merfû‘ 
fî hall-i mebâhisi’l-mevzû‘ adlı elinizdeki bu eserde Taşköprülüzâde, el-Burhân 
kitaplarına benzer şekilde burhan teorisi ve bilim felsefesi açısından oldukça 
mühim soruları gündeme getirmekte ve konuyla ilgili özellikle İbn Sînâ sonrası 
tartışmaları derli toplu bir şekilde vermektedir. Bu kitapta incelenen bazı soru-
ları şöyle dile getirebiliriz:

Müdevven bir ilmi, ilim yapan unsurlar nelerdir? Bilimsel araştırma ve so-
ruşturma (el-bahs) ne demektir? Bilimsel araştırmayı içermesi itibarıyla mü-
devven bir ilim neye yönelir, neyi araştırır? Bilimsel önermeler nazarî midir, 
bedihî midir? Konunun tanımının parçası olan özseller mi, yoksa tanımında 
konusu alınan özsel ilişenler mi araştırılır? Bir başka ifadeyle bilimler, konunun 
tanımında içerilen parçalarını ve yüklemlerini araştırma konusu kılmalı mıdır? 
Konuya ilişen her şeyi araştırmak bilimin görevi midir? İlişmede, nitelemede, 
yüklemede, tesirde, kabulde, doğrulukta, ispatta ve sübutta aracıları ayırt et-
mek hangi tür ilişenleri araştıracağımız konusunda bize nasıl yardımcı olabi-
lir? Bu çerçevede bir konunun özsel ve uzak ilişenlerini ayırt etmenin kıstasları 
nelerdir? Bedihî yüklemler mi, nazarî yüklemler mi bilimsel araştırmanın ko-
nusudur? Bir bilimsel önermenin öznesi ve yüklemi arasındaki nispetin türü 
nedir? İspat nedir? Özne ve yüklem arasındaki nispetin ispatı hangi tarzlarda 
yapılabilir? Bir şeyin varlığını ispat etmek ile nedenini ispat etmek arasında 
nasıl bir fark vardır? 

Bu sorulara müdevven bir ilimle ilgili daha başka sorular da eklenebilir: 

İlmin konusunun birliği nasıl sağlanabilir? Cinste birlik, hakiki birlik, 
itibari birlik, hükmi birlik, münasebette ve nispette birlik, gayede birlik vb. bir-
lik türlerinden hangileri ilimlerin bir ya da ayrı kabul edilmesinde ve ilimlerin 
hiyerarşisinin oluşturulmasında kullanılabilir? İlmin konusunun bir olmasını 
sağlayan birlik yönü nasıl tespit edilebilir? Konuya ve meselelere eklenen ka-
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yıtlar nasıl ayırt edilebilir? Dahası ilimler arasındaki hiyerarşi, uyum, girişiklik, 
asıl ve dal ilimler, ana ve yan ilimler, üst ve alt ilimler, tümel ve tikel ilimler, 
bütün ve parça ilimler şeklindeki ayrımlarda gözetilen kıstaslar nelerdir? Farklı 
ilimler aynı konuyu araştırabilir mi, araştırırsa ilimler birbirinden nasıl ayrışır 
ve konu nasıl kayıtlanabilir? İlimlerin birbirinden ayrışmasının ciheti nedir? 
Bir bilimin parçaları nelerdir? Kaç türlü mukaddime vardır? İlmin, ilmin mu-
kaddimesinin, ilkelerinin, meselelerinin tedvininde dikkate alınacak istihsanî 
kurallar hangileridir? Nihayet bütün bu sorular bağlamında felsefe ve kelam 
özelinde bu bilim felsefesinin kuralları nasıl uygulanabilir?

Bu konuyu incelemek modern dönemde gelişen yeni bilim anlayışının neyi 
değiştirmeye yöneldiğini de anlamak açısından önemli görünmektedir. Bir bi-
lim insanı hangi konuyu araştırır, neyi araştırmaya değer bulur ve bir konu-
nun çerçevesi nasıl belirlenir? Araştırılmaya değer yüklemler yani zatî araz-
lar, tanımın kendisinde verilen yüklemler mi ya da konuya ne şekilde yüklem 
olanlardır? Benzeterek söylersek klasik bilimin analitik ve sentetik önermeleri 
hangi tür yüklemlere sahiptir? Klasik bilimde konuya dair bilgimizi genişleten 
ve genişletmeyen yüklemler hangileridir? Ya da modern dönemde ortaya çı-
kan bilim felsefelerinin eleştirilerine binaen, klasik bilimin konuya dair bilgi-
lerimizi genişlettiğini düşündüğü yüklemleri yani zatî arazları gerçekte konuya 
dair bilgilerimizi genişletiyor mu? Yoksa daha baştan tanımda içerilen unsurlar 
aracılığıyla konuya ilişenleri söylemek itibarıyla bizi sonsuz bir tekrarın ve kı-
sırdöngünün içine mi çekiyor? Bu açıdan bakıldığında örneğin bu metinde zatî 
arazın eşit, genel, özel ve ayrı olan aracılığıyla ilişmesine dair tartışma oldukça 
dikkate değer görünüyor. İspat açısından bakıldığında klasik bilimde tecrübe-
nin, deneyimin, gözlemin, deneyin, hipotezlerin yeri var mı? Burhanî ispatlar-
la yeni bilim anlayışlarının ispatının farkları neler? Hem zatî yüklem anlayışı 
hem de ispatta kullanılan kıyas teorisi, özcülüğü ne oranda içerir ve bu özcülük 
klasik bilim anlayışı için ne oranda merkezidir? Elbette bu ve daha üst sorular, 
müstakil olarak incelenmeye değerdir.

Taşköprülüzâde’nin bu eseri, bu temel sorular etrafında klasik çağın bilim 
felsefesini yetkin bir şekilde incelediği gibi değişen bilimsel anlayışın tespitinde 
de önemli parametreleri barındıran bir eserdir. Bu nedenle eser, İslam, Osmanlı 
ve Türk bilim felsefesine büyük oranda ışık tutması açısından tarihi bir değere 
sahiptir; ayrıca günümüz bilim felsefesinin sorunlarıyla ilgili bir çerçeveye sa-
hip olması bakımından da güncel bir dikkati hak etmektedir. İlaveten bir yan 
fayda olarak denilebilir ki el-Livâü’l-merfû‘ klasik bilim geleneğini göstererek 
bugünkü akademik bilimsel yazınların, örneğin tezlerin nasıl inşa edilmesi ge-
rektiği noktasında da yol gösterici olabilir.
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Tahkik ve tercüme vesilesiyle teşekkür etmem gereken birkaç ismi anma-
lıyım. Başta hem konunun önemine dikkat çeken hem de eserin imla edilmiş 
hali dâhil olmak üzere yazma nüshalarını veren Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’na 
ve Taşköprülüzâde projesini yürüten Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer’e teşekkür 
ederim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölü-
mü’nde 2016 bahar döneminde doktora öğrencilerime eseri nüshalar üzerin-
den okuturken, eserin tahkikli bir neşri ile birlikte tercümesinin de yapılma-
sının faydalı olacağı fikri öne çıktı. Bu vesileyle özellikle Taşköprülüzâde’nin 
kaynak olarak kullandığı birçok eseri temin ederek dersler boyunca pasajları 
karşılaştırmamıza imkân sağladığı için Mehmet Arıkan’a, metin ve tercümeyi 
okuyarak önerilerde bulunan Murat Kaş’a teşekkür ederim. Ayrıca Taşköprü-
lüzâde ile ilgili biyografik-bibliyografik sorularıma cevap veren Doç. Dr. Mus-
takim Arıcı’ya teşekkür ederim.

Dar vakitlerimin şahidi, geniş zamanlarımın mucidi eşim Selma Hanıma 
medyûn-u şükrânım. Bu vesileyle imtihanlarım, göz aydınlıklarım, emanet-
lerim Berre, Hesna, Fatih Ender ve -inşallah- cennet vesilem Mehmet Akif ’in 
gözlerinden öperim. Nihayet bu tahkik ve tercüme dolayısıyla Taşköprizâde 
merhumun, düşünce hayatımızda hak ettiği yeri kazanmasını ve tartıştığı me-
selelerin düşüncemize yeniden geniş ufuklar açmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz 
ederim.

Eşref Altaş 
Ümraniye 2021




