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İlk defa taşbaskı olarakMansur-ı Bağ
dadi (istanbul 1261 ), ardından Mansılr-ı 
Bağda di' nin Vuküat-ı MeşhUresini Mü
beyyin Manzume (istanbul 1288) adıy
la basılan eser Mustafa Tatcı tarafından 
bir incelemeyle birlikte yayımlanmıştır. 
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~ MUSTAFA TATCI 

MANSUROGLU, Mecdut 
(1910-1960) 

Türk dili alimi. 
_j 

4 Eylül191 O tarihinde İzmir'de doğdu. 
İzmir eşrafından olan babası . İstanbul 
Darülfünun u Hukuk Fakültesi'nde fıkıh 
tarihi müderrisliği yapan Mansarizade 
Said Bey, annesi Çelebizade Halil Efendi'
nin kızı Zehra Hanım'dır. Babasının Mü
tareke'den sonra İngilizler'in elinden Ro
dos'a kaçması dolayısıyla ilkokulu Rodos'
ta ve İzmir'de okudu. Orta öğrenimini 
İzmir Amerikan Koleji'nde tamamladı 
( I 93 I) . İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 
bitirdi ( 1936) . Aynı yıl doktora yapmak 
üzere devlet bursuyla Almanya'ya gönde
rildi. 1936-1939 yıllarında Leipzig ve Ber
lin üniversitelerinde okudu; Annemarie 
von Gabain'in derslerini takip etti; ancak 
ll. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla dokto
rasını tamamlayamadan yurda döndü. 
1940'ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'
ne asistan olarak tayin edildi ve Reşit 
Rahmeti Arat'ın yanında çalışmaya baş
ladı. Türkiyat Enstitüsü ile İslam Ansik
lopedisi'nin çalışmalarına katıldı. 1945'te 
XIII. Asır Eski Anadolu Türkçesi Me
tinleri ve indeksi adlı teziyle doktor, 
1949'da XIII. Asır Eski Anadolu Türk
çesi Metinlerinin Grameri adlı çalışma
sı ile doçent oldu. Bu arada bir yıl kadar 
Maarif Vekaleti Yüksek Tahsil Um um Mü
dürlüğü'nde şube müdürü olarak görev 
yaptı. 1960 yılında profesörlüğe yüksel-
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tildi, ancak kadrosunun onaylanmasından 
bir gün sonra öldü (27 Ağustos). Mansu
roğlu, Türkiye Türkolojisi'nin Ragıp Hulusi 
Özden, Ahmet Caferoğlu ve Reşit Rahme
ti Arat neslinden sonra gelen en güçlü 
temsilcilerindendi. İngilizce, Almanca ve 
Fransızca bilen Mansuroğlu'nun bu dil
lerde yayımianmış makaleleri vardır. 

Eserleri. Bilimsel çalışma alanı Türkiye 
Türkçesi ve özellikle Eski Anadolu Türk
çesi olan Mecdut Mansuroğlu, en eskile
ri XIII. yüzyıla tarihlenen bu dönem me
tinlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi'
nin bazı Türkçe beyitleriyle Sultan Ve
led'in Türkçe manzumelerini, Ahmed Fa
kih'in Çarhname'sini, Hoca Dehhfıni ve 
Şeyyad Hamza'nın gazellerini neşretmiş, 
böylece Türkiye Türkçesi'nin ilk devrele
rini aydınlatmıştır. Yayımianmış üç kita
bının da Eski Anadolu Türkçesi alanında 
olması onun bu sahadaki çalışmalarının 
yoğunluğunu gösterir. 1. Anadolu Türk
çe si (XIII. Asır). Dehhani ve Manzume
leri (i stanbul ı 94 7) . Bu çalışmada çeşitli 
kaynaklarda tesbit edilen Dehhfıni'ye ait 
şiirler neşredilmiş, ancak daha sonra bu 
gazellerden bazılarının Dehhfıni'ye ait ol
madığı anlaşılmıştır (DİA, XVlll, 188) . z. 
Ahmed Fakih, Çarhni'ıme (istanbul 1956). 
Transkripsiyonlu metin verildikten sonra 
eserin imla. ses ve yapı özellikleri ayrın
tılı biçimde incelenmiş, kelime ve ek
lerin karma diziniyle metnin tıpkıbasımı 
verilmiştir. 3. Sultan Veled'in Türkçe 
Manzumeleri (i stanbul ı 958). Mevlana 
Celaleddin-i Ruminin oğlu Sultan Veled'in 
çeşitli eserlerinde dağınık olarak yer alan 
Türkçe şiirleri bir araya toplanarak ya
yımlanmış, bunların dil özellikleri ayrıntılı 
biçimde işlenerek metinlerin söz varlığı 
ortaya konulmuştur. Eserin sonunda me
tinlerin tıpkıbasımı da yer almaktadır. 

Mecdut Mansuroğlu. doktora ve do
çentlik tezleri ile bu arada yaptığı diğer 
çalışmalar sonucunda Anadolu'da Türk 
yazı dilinin doğuşu ve gelişmesi hakkında 
yeni fikirler geliştirmiş. Batı bilim dünya-
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sında o güne kadar kabul edilenin aksine 
Anadolu Türkçesi'nin Orta Asya Türk yazı 
dilinden kopuk olmadığını, onun bir deva
mı olduğunu savunmuştur. Philologie 
Turcicae Fundamenta'ya yazdığı "Das 
Altosmanische" (ı 959) başlıklı inceleme
si bu dönemin ilk derli toplu grameri ol
ma özelliğini taşır. Mansuroğlu'nun Orta 
Asya İslam - Türk yazı dilinin ilk dönemiy
le meşgul olması, bir yönüyle onun Eski 
Anadolu Türkçesi üzerindeki çalışmaları
nı tamamlayıcı niteliktedir. Bu alanda en 
önemli yazısı Fundamenta'da yayımian
mış olan "Das Karakhanidische" (nr. 102) 
başlığını taşımaktadır. Bu çalışma aynı 
zamanda Karahanlı Türkçesi'nin ilk gra
meridir. Onomastik ve diyalektolojiyle de 
ilgilenen Mansuroğlu Eski Anadolu Türk
çesi'nde rastlanan bazı unvan ve adları 
da incelemiştir. Anadolu'da gelişen Türk 
yazı dilinin başlangıcı konusunda çalış
malar yapmış , bu yazı dilinin önceki dö
nemlerle olan bağlarını araştırmış, müş
terek Orta Asya Türkçesi'nin ilk devresi 
olan Karahanlı Türkçesi ile ilgili araştır
malar yayımlamıştır. Umumi Türkçe'nin 
çeşitli yapı bilgisi meseleleri ve Anadolu 
ağızları sahasında da çalışmaları bulunan 
Mansuroğlu ayrıca dil bilgisi terminoloji
si ve dilde sadeleşme konularıyla meşgul 

olmuştur. Avrupa Türkolojisi'nde haklı bir 
şöhret kazanan Mansuroğlu'nun yazıla
rının büyük bir kısmı dergi sayfalarında 
kalmıştır ( eserlerinin ve makalelerinin tam 
listesi Eckmann ve Timurtaş'ın yazıların
da yer almaktadır, bk. bibl.). 
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Düşünme faaliyetinde 
zihni hatalardan koruyan, 

doğru düşünmenin kurallarını, 
ölçülerini ve yöntemlerini gösteren 
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ilim yahut sanat. 
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Etimoloji ve Tanım. Sözlükte "konuş
mak" anlamına gelen Arapça nutk kö
künden türetilmiştir. İbn ManzOr nutku 
"kelam"ın eş anlamiısı olarak gösterir (Li-



sanü '1-'Arab, "nti5" md.). Ragıb el-İsfaha
nl. nutk kelimesinin genellikle dilin çıkar
dığı ve kulakların duyduğu kesik sesler 
için kullanıldığını ifade ettikten sonra in
sanın dışındaki varlıklar için de nadiren 
ve yalnız "ses" anlamında kullanılabildi
ğini söyler (e l-Müfredat, "nti5" md.). Nite
kim Kur'an'daki "mantıku't-tayr" ifade
sine (en-Neml27/l6) dayanılarak mantık 
kelimesinin insanın dışındaki varlıklar 

hakkında da kullanılabileceği belirtilmiş
tir (Lisanü 'l-'Arab, "ntl5" md.).AncakRa
gıb el-İsfahanl. Hz. Süleyman'ın kuş ses
lerini anlaması dolayısıyla ayette kuş se
sine nutk denildiğini , zira bir şeyden bir 
anlam çıkaran herkes için o şeyin natık 
(konuşan). anlamayana göre de sarnit (su
san) olduğunu belirtir. 

Nutk kelimesi eski Yunanca'da hem 
"akıl" hem "konuşma. söz" manasma ge
len logosun karşılığıdır. Mantıkla ilgili 
Grekçe yazıların Arapça'ya tercümesini 
kolaylaştırmak, bu eserleri özetlemek, 
şerhetmek ve yorumlamak için Arapça'
da yeni kelimeler türetme veya kullanılan 
kelime! ere yeni anlamlar yükleme ihtiyacı 
duyulmuş, bu çerçevede nutk ve mantık 
da logosu karşılayacak şekilde yeni an
lamlar kazanmıştır. Farabi'nin inceleme
sine göre bu süreçte nutk kelimesine de 
üçlü bir anlam yüklenmiştir. a) "Kendisiy
le insanların akledilirleri (ma'kü1.3t) kav
radığı güç". Bu güçle ilimler ve sanatlar 
kazanılır. iyi ve kötü birbirinden ayırt edi
lir. b) "Kavrama yoluyla insan ruhunda 
oluşan ma'kuller". Eskiler bu ma'kulleri 
"iç konuşma" diye adlandırır. c) "Dil ara
cılığı ile düşüncenin ifade edilmesi". Bu
na da eskiler "dış konuşma" demişlerdir 
(İlim lerin Sayımı, s. 78; et-Tavtı'e, 1, 59). 

islam mantıkçıları, genellikle mantığı 
"bilinenden bilinmeyenin elde edilmesi
ne vasıta olan ilim" (Kutbüddin er-Razi, 
Şerf:ıu'ş-Şemsiyye, s. 10); "kurallarına 
uyulduğunda zihni hataya düşmekten 
koruyan bir fen" ( et-Ta'ri{at, "el-Mantıi5" 
md.; Ali b. Ömer el-Kazvlnl. s. 3); " insanı 
fikrin sahihini fasidinden ayırmaya muk
tedir kılacak kuralları veren alet ilmi" (Ali 
Sedad. Mfzanü 'l-ukül, s. 6) şeklinde ta
nımlamışlardır. Mantık. hataya düşme
nin mümkün olduğu bütün durumlarda 
düşünme gücünü doğru yöne sevkede
cek imkanları kapsayan bir sanat. akılla 
bulunup ortaya çıkarılmaya elverişli olan 
her bilgi konusunda kişiyi yanlıştan koru
yacak şeyleri öğreten bir tekniktir. Dile 
göre dil bilgisinin işlevi ne ise akla göre 
mantığın işlevi de odur. Dil bilgisi. konuş
mada yanlış yapmanın mümkün olduğu 

durumlarda dili yanlıştan koruduğu gibi 
mantık da soyut ve külll mefhumları kav
ramada aklın hataya düşmesini önlemek
te, bunun için kurallar ortaya koymakta
dır (Fa rabl, et-Tavtı'e, s. 55). 

Mantık hem ilim hem de yöntem (alet. 
sanat) olarak ele alınmıştır. Buna göre 
mantık biri teorik. diğeri pratik olmak 
üzere iki özelliğe sahiptir. Teorik yönüyle 
mantıklı düşünme denilen düşünme bi
çimini tesbit eder; bu yönüyle bir ilimdir. 
Pratik yönü ise bu ilmin uygulanmasını , 

yani akıl yürütmelerin doğruluğunu sağ 

layan kuralları ortaya koyma metotlarını 
gösterir; bu tarafıyla da bir sanattır. Man
tık ilminin sanat (teknik) yönünün öne
minden dolayı birçok islam mantıkçısı bu 
dalda yazdıkları eserlerine "ilmü'l-mlzan, 
fenn-i mlzan . lisanü'l-mlzan , mlzanü'l
ukül. mi'yarü'l-ilm . miftahu'l-fünfın , el
kıstasü 'l-müstakim" gibi adlar vermişler
dir. 

islam mantıkçılarını meşgul eden me
selelerden biri de mantığın felsefenin bir 
aleti mi yoksa onun bir bölümü mü oldu
ğu hususudur. Bu konudaki tartışmalar 
eski çağlarda da yapılmıştı ; Eflatuncular 
mantığı felsefenin hem bir bölümü hem 
de aleti . Meşşaller sadece aleti , Stoacılar 
da bir bölümü olarak kabul etmişlerdi. 
islam mantık tarihi mantığın felsefenin 
aleti olduğu düşüncesine ilişkin referans
lar la doludur. Fakat bir kısım mantıkçılar 
mantıktan bazan alet, bazan da ilim, do
layısıyla felsefenin bir bölümü diye bah
sederler. Mesela İbn Sina mantığı felse
fenin hem aleti hem bölümü sayınada 
bir çelişki görmez. Ona göre çelişki iddia
sı. felsefe teriminin iki farklı anlamda 
kullanılmasından kaynaklanan bir yanıl

g ıdır. Bir anlamıyla felsefe, zahiri ve zih
nl manaya gelecek şekilde iki türlü var 
oluşa sahip olan ve bölünebilen şeyler 
hakkında bir araştırma olup bu tanıma 
göre mantık felsefenin bir bölümü sayıl
mamalıdır; ancak söz konusu araştırma 
için faydalı olduğu müddetçe mantık fel
sefenin aynı zamanda bir aletidir. Öte 
yandan felsefe, zahiri ve zihnl ayırımı gö
zetmeksizin bütün teorik konulara ilişkin 
bütüncül bakış açısına sahip bir araştır
ma olarak anlaşıldığında mantık hem fel
sefenin bir bölümü hem de onun diğer 
bölümlerinin bir aleti olarak görülmelidir 
(Shams lnati , ll , 814). Müslüman mantık

çılar arasında bu üç görüşün de temsilci
leri bulunmakla birlikte zamanla mantı
ğın diğer ilimler için bir alet olduğu şek
lindeki anlayış yaygınlık kazanmış. hatta 
onun bir alet ilmi sayıldığı yapılan man-

MANTlK 

tık tanımlarında özellikle vurgulanmıştır 
(mesela bk. et-Ta'rf{at, " el-Mantıi5" md.; 
Tehanevl, ı , 34; Gazzall, Mi'yarü '1-'ilm, s. 
59; Keşfü '?·?Unün, ll, 1 862; İzmirli İ s mail 
Hakkı. Mi 'y arü'l-ulüm, s. 8). 

Mantık, koymuş olduğu ölçülere uyul
duğunda zihni düşüncede yanlışa düş
mekten korumayı amaç edinir; kişiye , ge
çerli düşünce ile bozuk ve geçersiz dü
şünceyi birbirinden ayırt etme gücünü 
kazandırmayı hedefler (Molla Fenarl, s. 
3; İ zmirli İ sma il Hakkı, Felsefe Dersleri, s. 
39). Sonuçta mantık. "doğru ve tutarlı dü
şünme" demek olan mantıklı düşünme
nin kural ve yasalarını gösteren bir ilim
dir. Doğru ve tutarlı düşünme ise bütün 
ilimler için gerekli olan temel bir metot
tur. Bu sebeple ilimierin sınıflandırılma
sında mantık en başta yer almış. hatta 
ilimierin ilmi sayılmıştır. 

Mantık hataya düşmemesi için zihni 
uyarınakla kalmaz, düzgün düşünmek 
için sağlam ölçüler ve bol temrinler de 
verir. Bu ölçü ve temrinler kavramlar. 
hükümler. akıl yürütme yolları ve ilimie
rin takip edeceği metotlarla ilgilidir. Man
tık . fikir binasının sağlam tuğlalardan 
(kavramlar) nasıl kurulması gerektiğinin . 

bu tuğlaların uygun şekilde yerleştirile
rek sağlam bir şekilde nasıl harçlanacağı
nın (önermeler) ve duvarın (çıkarı m) sağ
lam ve düzgün biçimde nasıl yükseltile
ceğinin ölçülerini verir; fikir binasının bu 
usule uygun olarak inşa edilip edilmedi
ğini ölçer. Bundan dolayı Farabl, mantığı 
yapı ustasını yanlış ölçme ve yanlış inşa
dan koruyan cetvel, pergeL şakul. su te
razisi ve çırpı kullanımına benzetmiştir 
(İ/im/erin Sayımı, s. 68-69). 

Müslüman filozof ve mantıkçılar. man
tık konularını titizlikle incelemelerinin 
gerekçelerini gösterme ve kendi felsefi 
eserlerine bu alanla başlamalarının se
beplerini belirtme gereğini duymuşlar; bu 
konuda özellikle Farabl. Ebu Süleyman 
es-Sicistanl, İbn Sina ve Gazzall etkin ça
balar göstermişlerdir. Mesela Farabi man
tığın bilgiye, bilginin de insanın nihai ga
yesi olan mutluluğa ulaştıran bir anahtar 
olduğunu savunur. Eğer mutluluğa ula
şılmak isteniyorsa mantık tam olarak an
laşılmalı ve yeterli ölçüde ondan istifade 
edilmelidir. Bu noktada şu üç hususun 
iyi anlaşılması gerektiği ortaya çıkmakta
dır : Bilginin tabiatı, mantığın bilgiye ulaş
tırmada gerekli olmasının sebebi, bilgi
nin mutluluğa ulaştırma şekli. Birinci ve 
ikinci hususlar bu filozofların mantıkla il
gili yazılarında ayrıntılı biçimde tartışıl
mışken (mese la bk. Fa rab!. a.g .e., s. 68 
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vd.; Mutluluk Yoluna Yöneltme, s. 55) 
üçüncüsüne mantık kitaplarında sadece 
temas edilmiş, metafizik, ahlak ve tasav
vufa dair eserlerde ise ayrıntılı olarak iş
lenmiştir. 

Tarih. a) Grek Düşüncesi. Aristo önce
sinde Grek düşünürleri, gerek tabiat ge
rekse insan ve toplum incelemelerinde 
mantıksal yasa ve ilkeleri kullanmışlardı. 
Elea okulu ve Sofistler'in çalışmaları man
tık biliminin kurulması için bir hazırlık 
mahiyetindedir. Mesela Parmenides (ö. 
m.ö. 450) ve öğrencisi Zenon'a (ö. m.ö. 
4 30) göre varlık vardır, yokluk yoktur: ha
reket ve değişme görünüşten ibarettir. 
Bu ifadelerde özdeşlik ve çelişmezlik il
kelerinin ilkel formu görülmektedir. Ay
rıca Zenon'un delillerinde adı konmasa 
da hulfi kıyas (reductio ad absurdum) kulla
nılmaktadır. Bu iki filozoftaki güçlü diya
lektik sebebiyle onlara mantığın haber
cileri gözüyle bakanlar bile olmuştur. So
fistler ise bu dönemde şüpheci bir diya
lektik ortaya koymuşlar. her delilin bir 
karşı delille çürütülebileceğini savunmuş
lardır. Bu aşırı kuşkucu tutumun Sokrat. 
Eflatun ve Aristo'ya kavramları tanımla
mak ve hükme sağlam mesnetler bulmak 
için genel geçer öncüilere dayanmanın 
zorunlu olduğu fikrini ilham etmiş olabi
leceği düşünülmektedir. Sokrat. ömrünü 
geçerli doğrunun var olduğunu savun
maya ve erdemli bir hayat sürmenin ge
rekliliğine adamış. inandırıcı olması için 
tutarlı olmaya son derece önem vermiş
tir. Onun çabası kullanılan terimierin ge
nel tanımını verebilmekti. Böylece man
tık açısından bakıldığında Sokrat. düşün

ce tarihinde kavram konusunu ilk defa 
açıkça ele alan ve tanım teorisine öncü
lük eden filozof olmuştur. 

Aristo'dan önce mantığın bir sistem 
olarak kurulmasını sağlayacak ön hazır
lıklar yapılmış. bir birikim meydana gel
miş bulunuyordu. Aristo, bu birikimden 
de yararlanmak suretiyle akıl yürütmeyi 
bir ilke haline getirip mantığı bir disiplin 
olarak kurmuş. doğru düşünmeyi gerçek
leştirecek ve insan zihninin düşünürken 
hata yapmasını önleyecek ilkeler üzerin
de durmuş ve ilk defa bu hususta kural
lar koymuştur. Aristo'ya göre esasen 
mantık bir bilim değil herhangi bir bilimle 
ilgilenmeden önce öğrenilmesi gereken 
genel bilgilerdir. yani ilimler için bir alet
tir. Nitekim filozof kendi sisteminde ve 
ilimler sınıflamasında mantığa ayrı bir 
yer vermemiştir. Aristo'ya göre mantık 
ilmin aleti veya biçimi olup bilimiere giriş 
konumunda bulunduğu için onun mantık 
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hakkındaki eserlerine kendisinden sonra 
(m.ö. lll. yüzyıl sonlarında) Organon adı 
verilmiştir. Bununla birlikte Aristo'ya gö
re varlığın yasaları düşüncenin de yasa
ları olduğundan mantık. ilmin aleti oldu
ğu gibi antolajik karaktere bürünerek 
ilmin kendisini de konu edinmiş olur. 

Aristo'nun Organon'u şu altı kitaptan 
oluşur: Kategoriler (Categorias), Öner
meler (Peri Hermeneias), I. Analitikler 
(Analytica Prioa [Kıyasj), II. Analitikler 
(Analytica Posteriara [Burhan]), Topika 
(Cedel), Sofistik Deliller (De Sophisti
cis Elenchis [Safsata]). Mantıkçılar daha 
sonra Organon'a, yine Aristo'ya ait olan 
Retorika (hitabet) ve De Poetika (şiir) 
adlı eserlerle Porphyrios'un (FurfGriyGs) 
Eisagoge (İsagD.cf, el-Medl].al) adlı eserini 
de eklemişlerdir. Böylece klasik mantık 
külliyatı dokuz kitap haline getirilmiş ve 
asırlarca bu şekilde anılıp okutulmuştur. 
Bu kitaplarda kavramlar. hükümler, akıl 
yürütmeler, çeşitli ispat ve çürütme şe
killeri üzerinde durulmuş, akıl yürütme
lerden ise en çok kıyasa önem verilmiştir. 
Aristo'dan sonra Stoacılar mantığı me
tafizikten ayırarak şekil ve dille ilgili bir 
bilim haline getirmeye çalışmışlarsa da 
gerek İslam dünyasında gerekse Batı'da 
Aristo'nun mantık anlayışı yüzyıllar bo
yunca hakim olmuş. Stoacılar'ın düşün
celeri bu anlayış içinde erimiş. Aristo tek 
otorite olarak devam etmiştir. 

b) İslam Düşüncesi. İslam kültür dün
yasında mantıkçalışmaları Aristo'nun 
eserlerinin Arapça'ya çevrilmesiyle baş
lamıştır. Grek mantığının Arapça'ya ter
cümesi çalışmalarının IV. (X.) yüzyıllarda 
doruk noktasına ulaştığı bilinmektedir. 
Bu tercüme faaliyetinin başlıca sebepleri 
şunlardır: 1. İslam'ın yayıldığı yerlerdeki 
hıristiyan. yahudi ve İran kaynaklı deği
şik inanç grupları kendi itikadlarını Grek 
dünyasından aldıkları mantık metoduyla 
savunuyorlardı. Bu durum, müslüman
ları da kendi delillerinin tertibinde bir kı
lavuz bulmak için Yunan mantığını tanı
yıp öğrenmeye yöneltmiştir. Abbas! Hali
fesi E bO Ca'fer ei-MansGr'un şahsi otori
tesi, ilim aşkı ve din sevgisi, hilafeti sıra
sında mantık eserlerinin Arapça'ya çev
rilmesinde önemli bir amil olmuştur (Mu
hammed el-Behiy, s. 184) . z. Kur'an-ı Ke
rlm'de doğru bilgi edinme, araştırma, ak
lını doğru kullanma. inceleme. ibret alma. 
tefekkür ve tezekkür etme, bir şeyin bi
lincine varma, fıkhetme gibi kavramların 
yer aldığı çok sayıda emir ve tavsiyelerle 
akli faaliyetlere dikkat çekilmesi, yine Hz. 
Peygamber'in, Muaz b. Cebel'in hüküm 

verirken Kitap ve Sünnet'te çözümünü 
bulamadığı meselelerde kendi re'yi ile ka
rar vereceğini bildirmesinden memnun 
olduğunu belirten ifadelerinde görüldü
ğü gibi akli kanıt ve istidlal yöntemini 
onaylayıcı bir tavır ortaya koyması müs
lümanların mantığa yönelmesinde etkili 
olmuştur (bk. DÜŞÜNME). 3. Bu dönem
de dini ve itikadl tartışmaların dışında 
genel düşünce seviyesinde geçerli olan 
hakikat ölçüsü n ün ve mantık! tartışma 
metotlarının bilinmesine karşı duyulan 
ihtiyaç da müslümanları mantık eserle
rini tercüme etmeye zorlayan bir sebep
tir (Emiroğlu, Ana Hatlarıyla Klasik Man
tık, S . 48-49) . 

Miladi lll. yüzyılda Organon yorumcu
larından Ammonios Saccas, Aristo'nun 
altı mantık kitabına Retorika ve De Po
etika adlı iki eseriyle Porphyrios'un beş 
tümeli konu alan Eisagoge'sini (İsagD.cf) 
eklemiş, İslam mantıkçıları da bu dokuz 
kitaptan her birini mantığın bir bölümü 
saymıştır. Grekçe mantık eserlerinin 
Arapça'ya tercümesi hareketi ilk aşama
larda Aristo'nun Kategoriler (Kitaba. '1-
Ma~D.lat), Önermeler (KitabD.'L-'İbtire) ve 
I. Analitikler (KitabD. 'L-/5ıyas) adlı eser
leri kadar Porphyrios'un isagüci'si üze
rinde de yoğun laşmıştır. Son eser Aristo'
nun mantık kitaplarına giriş (el-Medl].al) 
olarak düşünülmüştür. Bu dönemde aynı 
zamanda Aristo'nun şarihlerinden olan 
Theophrastus, İskender Afrodlsl, Themis
tius. Ammonius ve John Philoponus'un 
eserlerine de ilgi gösterildi. 

Grekçe'den Arapça'ya tercüme faaliye
tine en çok katkıda bulunan isimler şun
lardır: 1. Abdullah İbnü'I-Mukaffa' . Bazı 
Arapça kaynaklara göre İbnü'I-Mukaffa', 
Grekçe mantık literatüründen Arapça'ya 
ilk çeviri yapan kişidir. Bu çeviriler arasın
da Aristo'nun Kategoriler'i , Önerme
ler'i ve I. Analitikler'iyle Porphyrios'un 
isagüci'si vardır (İbnü'n-Nedlm, s. 581; 
ibnü'I-Kıftl, s. 36). z. Yuhanna (Yahya) b. 
Bıtrlf5. Arapça ve Yunanca'ya olan vuku
fundan ötürü felsefe kitaplarının tercü
mesi işine başkan tayin edilmiş ve I. Ana
litikler'i tercüme etmiştir (Kumeyr, s. 
174; Macid Fahrl, s. 18). 3.Abdullah b. 
Naime ei-Hımsl. Aristo'nun Sofistika'sı 
üzerinde Süryanlce bir tercüme yapmış. 
bu tercüme daha sonra Arapça'ya nakle
dilen Sofistika'ya esas teşkil etmiştir (İb
nü'n-Nedlm, s. 249; ibnü'l-Kıftl, s. 28). 4. 
Huneyn b. İshak. Beytülhikme'nin reisi 
olan bu zat, Grekçe eserleri Süryanlce'ye 
ve Arapça'ya çevirenlerin en meşhuru ola
rak kabul edilir (Kumeyr, s. 176). 5 . İshak 



b. Huneyn. Bazan Süryanlce'den, bazan 
Yunanca asıllarından Arapça'ya lsô.güci 
dışında hemen bütün mantık kOliiyatını 
nakletmiştir (Rescher, s. 14 7, 150). 6. EbQ 
Osman Said b. Ya'küb ed-Dımaşki. Hıris
tiyan iken ihtida etmiş bir tabip olan Ebu 
Osman. Aristo'nun Topika'sının ilk yedi 
bölümü ile lsô.güci'nin çevirisini yapmış
tır (a.g.e., s. 283-284 ). 7. EbQ Bişr Metta 
b. Yunus. Farabi'nin hacası olan Nestürl 
mantıkçısı Ebü Bişr, Süryanlce'den Arap
ça'ya çok sayıda çeviri yapmış olup bun
lardan önemli bir kısmı mantıkla ilgilidir. 
Bu çalışmaları sebebiyle daha sağlığında 
"relsü'l-mantıkıyyln" payesine erişmiş
tir. Aristo'nun II. Analitikler'ini Arap
ça'ya ilk tercüme eden kişidir. De Poeti
ka'yı ve onun İskender Afrodlsl'ye ait 
SOryanlee bir şerhini, I. Analitikler'in 
Themistius'a ait yine Süryanlce şerhini 
Arapça'ya çevirmiş. lsô.güci'nin bir bö
lümünü Arapça şerhetmiş. aynı eserin 
çeşitli bölümlerine Arapça şerhler yaz
mıştır (a.g.e., s. 290-292). 8. EbQ Zeke
riyya Yahya b. Adi. Ya'kübl mezhebin
den olup Farabi'den sonra en tanınmış 
mantıkçılardan biridir. Kategoriler, Ana
litikler, Topika, Sotistika ve De Poeti
ka'yı Arapça'ya çevirmiş, bu kitaptarla il
gili olarak şahsi araştırmalar ortaya koy
muştur (Keklik, ı. 56) 

IX ve X. yüzyıllarda Grekçe mantık 
eserleri üzerinde ayrıca şerhler, ihtisar
lar, hatta düzeltmeler yapılmıştır. İbn 
Rüşd gibi daha sonraki şarihler tarafın
dan örnek alınıp geliştirilen bu şerhler 
büyük, orta ve küçük hacimli olmak üzere 
üç çeşittir. Büyük hacimli şerhler metin
den alınan bir pasaj la bu pasajın uzun bir 
müzakeresinden meydana gelmektedir. 
Orta hacimli şerhler, metindeki bir pasa
jın bir paragrafı ve bu paragrafın müza
keresinden oluşmaktadır. Küçük hacimli 
şerhler ise metnin ana fikrinin bir özeti 
niteliğindedir. Grek mantığı üzerine yazı
lan Arapça şerhler ve önce Doğu 'da, ar
dından Batı'da olmak üzere İslam man
tığındaki üreticilik IV. (X.) yüzyıldan X. 
(XVI.) yüzyıla kadar gelişme göstermiştir. 
Ebu Bekir er-Razı. Far abi, İbn Sina ve İbn 
Rüşd başta gelen şarihlerdendir (lnati, 
ll, 803). 

Tercüme faaliyetleri zamanla müslü
manlar arasında büyük mantıkçıların ye
tişmesine ortam hazırlamış olup felsefe
nin diğer alanlarında olduğu gibi bu ko
nuda da Farabi ve İbn Sina en başta ge
len isimlerdir. Grek mantığını kendi filolo
jik ve kültürel amaçlarına uygun şekilde 
değiştiren, mantığa orüinal kısımlar da-

hil eden ve bu alanın İslam dünyasında 
daha da geliştirilmesine zemin hazırlayan 
ilk ve en ünlü İslam mantıkçısı Farabl'dir. 
Aristo'nun eserlerini büyük birdirayetle 
şerhederek İslam dünyasında tanınma
sında önemli rol oynadığından ona "Mu
allim-i Sani" unvanı verilmiştir. Farabl. 
Aristo'nun Organon adı altında toplanan 
mantık kitaplarını küçük muhtasarlar 
şeklinde toplu olarak ele aldığı gibi onları 
ayrı ayrı inceleyerek daha geniş özetler 
yapmış . nihayet şerhler veya büyük muh
tasarlar halinde genişletmiştir. Bu arada 
mantıkta ihtiyaç duyulan konularda kü
çük risaleler yazmıştır. Onun mantık 
eserleri. İslam aleminde daha sonra ye
tişecek olan mantıkçılara temel oluştur

ma hizmetini görmüştür. 

İhvan-ı Safa'ya ait elli iki risaleden olu
şan er-Resô.'il'de on-on dördüncü risale
ler sırasıyla "İsagücl", "kategoriler" (ma
kulat), "önermeler" (baramaniyas). "1. Ana
litikler" ve "ll. Analitikler"e ayrılmıştır. 
Kırk birinci risalede de tanım (el-hudQd 
ve'r-rusGm) konusu işlenmiştir. Mantığı 
hem bağımsız bir ilim hem diğer ilimte
rin aracı olarak gören İhvan-ı Safa man
tıkla matematik arasında işlevleri açısın
dan bir paralellik kurmuştur. Buna göre 
matematik duyulur şeylerden akledilirle
re. mantık fizikten metafiziğe geçişte bir 
alet işlevi görür (er-Resa'il, ı, 427). 

Mantık alanında ilk müslüman sistem
ci düşünür İbn Sina' dır. Büyük bir zihin 
gücüne sahip olan İbn Sina kendisinden 
öncekilerin hatalarını düzeltmiş. yeni gö
rüşler öne sürmüş, bütün mantık disip
linlerini ilgilendiren önemli yenilikler or
taya koymuştur. İbn Sina, Porphyrios'un 
lsô.güci'si ile Aristo'nun mantık kOliiya
tını incelemiş ve mantığı dokuz bölüm 
halindeişlemiştiL Kitô.bü'ş - Şitô.', el
İşô.rô.t ve't-tenbihô.t, Kitô.bü'n-Necô.t, 
Mantı]fu '1-Meşri]fıyyfn, 'Uyunü '1-J:ıik
me gibi eserlerinin ilk kısımlarını mantık 
incelemelerine ayırmış, böylece kendisin
den sonra gelenlere zengin malzeme bı
rakmıştır. İbn Sina'nın UrcCıze fi'l-man
tılf adlı kısa risalesinde kaydettiğine göre 
Allah'ı ve O'nun yarattığı aklın eserlerini 
tanımakta, bunları tasawur etmekte ve 
alem-i mahsüsu kavramakta tek alet 
mantık ilmidir ve bütün ilimler ancak 
onun kurallarına dayanarak gelişebilir. 

Çok yönlü bir alim ve fikir adamı olan 
İbn Hazm. et-Ta]frfb li-f:ıaddi'l-mantılf 
isimli eserinde lsô.güci ile Aristo'nun 
mantık kOliiyatını esas alan Farabi'nin sis
temini devam ettirmiştir. Bununla bir
likte Farabi'den farklı olarak İbn Hazm, 
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Organon'un birinci kitabını (Kategoriler= 
Kitabü '1-Mal):üla t) "ei-Esmaü'l-müfrede", 
ikinci kitabını (Önermeler = Kitabü'l-'İbii
re) " Kitabü'I-İhbar" şeklinde adlandırır; 
sonraki dört kitabı da "el-Burhan" başlı
ğıyla tek bölümde toplar. Diğer mantıkçı
lar gibi İbn Hazm da mantıkta en büyük 
gayenin burhan olduğunu kabul etmesine 
rağmen kıyası reddeden temel tutumu 
sebebiyle İslam mantıkçılarının "Kitabü'I
Burhan" başlığıyla ele aldıkları II. Anali
tikler'e özel bir yer ayırmaz. Bunun ya
nında bir fıkıh ve ketarn alimi olarak te
rimlerini ve örneklerini daha çok İslam 
kültüründen, hatta bazan ayet ve hadis
lerden seçmiş. dini kavramları kullanmış: 
mantık kavramlarını Arapça kelimelerle 
ifade etmeye özen göstermiş, kıyasın şer! 
konularda delil olamayacağını savunmuş
tur. Gazzall'nin mantık ilmine kayda de
ğer bir yenilik getirdiği söylenemezse de 
bu ilmin İslam dünyasında meşruiyet ka
zanmasında ve diğer İslami ilimler için 
bir usul ve alet olarak kullanılmasında en 
büyük pay ona aittir (aş. bk ). 

Esasını Aristo mantığının oluşturduğu, 
Farabi ve İbn Sina geleneğine uygun ola
rak yazılmış ve medreselerde yüzyıllar bo
yunca okututmuş eserlerden olan lsagü
ci'nin müellifi Eslrüddin ei-Ebherl, er
Risô.letü'ş-Şemsiyye fi'l-]favô.'idi'l-man
tı]fıyye'nin yazarı Necmeddin Ali b. Ömer 
el-Katibi ei-Kazvlnl sonraki dönemin en 
tanınmış mantıkçılarındandır. XV. yüzyıl 
sonlarında tamim edilen tedrls kanunna
mesine göre Osmanlı medreselerinin çe
şitli kademelerinde nahvi, ardından isô.
güci, eş-Şemsiyye, Şerf:ıu'l-Metô.li' oku
tuturdu (İzgi, 1, 51). es-Süllemü'l-mü
revna]f adlı manzum mantık kitabının 
müellifi Abdurrahman ei-Ahdarl, Hoca
zade Muslihuddin Efendi, Yanyalı Esad 
Efendi, mantık sahasında çeşitli eserle
riyle İsmail Gelenbevl gibi isimler de za
manlarının önemli mantıkçılarındandır. 
Tanzimat devrinde Ahmed Cevdet Paşa 
ile oğlu Ali Sedad son dönem Türk man
tık tarihinin büyük isimlerindendir. XIV. 
yüzyılın sonlarından itibaren İslam man
tığı üreticilikten uzaklaşarak çoğunlukla 
eski görüşlerin tekran ve şerh üzerine 
şerhlerle ders kitabı şeklinde bir tablo 
çizmiştir. Bilhassa Katibi'nin eş-Şemsiy
ye'si, Siraceddin ei-Urmevl'nin Metô.
li'u'l-envô.r'ı ve bu eserler üzerine yazı
lan şerhler bu dönemin şerhlerinin konu
su olmuştur. 

c) Nahivciler-Mantıkçılar Tartışması. 
Antik döneme ait mantık eserlerinin 
Arapça'ya çevrilmesinin ardından mantık 
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ilmine gösterilen itibar bazı İslami grup
lar tarafından güçlü bir tepkiyle karşılaş
mıştır. Bunlar arasında ilk sırada gramer
ciler(nahviyyOn) yer alıyordu. Gramerciler 
mantığa kendi dinlerine, dillerine ve gra
merlerine meydan okuyan gayri İslami bir 
medeniyetin unsuru olarak bakmıştır. On
ların mantığa karşı koyuşları IV. (X.) yüz
yılda döruk noktasına ulaşmıştır. Mantık 
karşıtlığı ile meşhur olan gramerciler ara
sında Ebü'l-Abbas N aşi el-Ekber, İbn Ku
teybe. Ziyaeddin İbnü'l-Eslr ve Ebu Bişr 
Metta b. Yunus ile yaptığı bir münazara 
ile tanınan Ebu Said es-S'lrafl (bu müna
zara için bk. EbO Hayyan et-Tevh1'd1', el
İmta' ve'l-mü'anese, s. ı 04-129) önde ge
liyordu. Bir Yunan filozofunun (Ari st o) 
kendi dilinin yapısı çerçevesinde ortaya 
koyduğu bir icada karşı mantıkçıların bu 
derece itibar göstermesine yönelik güç
lü bir itirazı içeren söz konusu tartışma
da S'lrafl'nin haklılığının Vezir İbn Furat 
tarafından onaylanması, o dönemin genel 
temayülünün mantık ve mantıkçı karşıt
lığı yönünde olduğuna işaret etmekte
dir. 

Gramerciler temelde şu hususları öne 
sürmüşlerdir : 1. eecteldeki veya geometri 
ve sayı ilmindeki kuralları kullanma alış
kanlığı kazanmış olmak mantıklı düşün

me için yeterlidir. 2. Doğuştan güçlü ze
kası olan birinin mantığın ilk bilgiler i ol
madan da sağlam bir düşüneeye sahip 
olması mümkündür. 3. Kendi başına ye
terli olan gramerin aksine mantık dile, 
özellikle de gramere bağlıdır ve ona yerini 
bırakabilir. Sonuç olarak düzgün ifadeyi 
bozuk ifadeden ayırmanın yolu mantık
tan değil gramerden geçer. Bir dilden di
ğer bir dile tercüme edilen yazılarda or
taya çıkan anlam kaymaları mantıksal çö
zümlemelerle değil her iki dilin gramerine 
vakıf olmakla gider ilebilir. Şu halde man
tık ilimler için zorunlu değildir: devamlı 
muhakemede bulunma, doğuştan geti
rilen zeka veya gramer mantığın yerini 
alabilir. 

Farabi ve İbn Sina gibi mantıkçılar bu 
itirazlara karşı. felsefeye ve sonuçta mut
luluğa ulaşınada mantığın gerekli oldu
ğunu savunarak dilin. özellikle de gra
merin bu konuda oynadığı role işaret et
mişlerdir. Mesela Farabi ilk itiraza şöyle 
karşılık verir: "Böyle bir iddia ileri sür
mek, şiir ezberleme alışkanlığı kazanma
nın gramatik anlamda düzgün konuşma 
için yeterli olacağını ve kişiyi gramer ha
talarına karşı koruyacağını ileri sürmekle 
aynı anlama gelir." Farabi ikinci itirazı da, 
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"İleri sürdüğünüz iddia, gramerin kural
ları olmadan da dilin düzgün bir şekilde 
kullanılabileceği iddiasıyla benzerlik ta
şır" şeklinde cevaplandım ( ilimierin Sa
yımı, s. 73-74). 

İbn Sina ikinci itiraza verilen cevabı da
ha da geliştirir. Ona göre insanın doğuş
tan zihninde doğru bir tanım ve delilin 
bulunması mümkündür: ancak bu bir ye
teneğin sonucu değildir, dolayısıyla baş

ka durumlarda yanlışa düşmekten insanı 
koruyamaz. Böyle birinin düşüncesinde 
isabet etmesi atıemın hedefi rastgele 
tutturmasına benzer. İbn Sina, mantığa 
ihtiyacı ortadan kaldıracak bir yeteneğe 
sahip olunsa bile onu yanlışa düşmekten 
korumanın mümkün olmadığını farket
miştir. Bu durum söz konusu yeteneğe 
tam olarak hakim olmama. ihmalkarlık 
ve diğer sebeplerden dolayı onu etkili bir 
şekilde kullanmanın i mkansızlığından 

kaynaklanmaktadır. İbn Sina bir taraftan 
mantıkla gramer. diğer taraftan mantık
la aruz arasındaki farkı gösterir. Ona göre 
Allah'ın hidayeti dışında hiçbir şey doğru 
düşüneeye varmada mantığın rolünü üst
lenemez (en-l'lecat, s. 43) . 

Mantıkçıların üçüncü itirazla ilgili gö
rüşlerine gelince, mesela Farabi gramerle 
mantık arasında benzerlik yanında fark
lılıkların da bulunduğunu hatırlatı r. Man
tık düşünceyi veya ma'kulleri, gramer ise 
ifadeleri yöneten kurallar manzumesi ol
ması bakımından ikisi arasında benzerlik 
vardır. Bununla birlikte mantık herhangi 
bir zaman. yer ve dil farkı gözetmeksizin 
insan düşüncesine mahsus olan tümel 
kurallar ve bu düşüneeye delalet eden 
ifadeler manzumesi. gramer ise sadece 
belirli bir dile mahsus olan özel kurallar 
manzumesidir ( ilimierin Sayımı, s. 76-
77) . Farabi mantığı kolaylaştırmada gra
merin önemli bir rolü olduğunu kabul et
miştir. Fakat gramer sanatı konuşulan. 
mantık ise akılla kavranılan şeyin doğrulu
ğuyla ilgili bilgi verir: aynı şekilde gramer 
ana dilini konuşan bir kimseye alışkanlı
ğıyla doğru konuşma gücü kazandırırken 
mantık kavranılan şeyde doğruluğu elde 
etme gücü kazandırır. Gramer sanatı dili 
d üzelttiği gibi mantık sanatı da zihni dü
zeltir (bk. a.g.e., s. 77; Mutluluk Yoluna 
Yöneltme, s. 56) . 

İbn Sina da bir mantıkçı için lfadelerin 
araştırılmasının zorunlu olduğunu . fakat 
onun mantıkçı olmasından dolayı ma'kul
leri kavrama. diyalog ve iletişimi kolayiaş
tırma amacı dışında kelimelerle birinci 
derecede ilgilenmesinin gerekli olmad ı

ğını belirtmektedir. İbn Sina'ya göre sa-

dece bu sebepten mantığın bazı kısımla
rında lafızlar konusu ·ıncelenmektedir. 
Ancak ma'kullere tekabül eden lafı zlar 

hakkında konuşma da ma'kuller hakkın
da konuşma anlamına gelir. Yine de bun
dan lafı zların mantığın konusu olduğu 
sonucu çıkmaz (lnati, ll, 813). İbn Sina'
nın dil-mantık ilişkisinde hedeflediği şey 

dilin düşüneeye yani zihindeki fikirlere 
mutabık kılınmasıdır. Çünkü dilin delaleti 
değişebildiği halde düşünceninki değiş
mez. Farabi ve İbn Sina' nın bu düşünce
leri, İslam kültür dünyasında daha sonra 
yetişen mantıkçılar üzerinde etkili olmuş 
ve mantık kitaplarında "mebahisü'l-el
faz" konusuna yer verilmiştir. 

Gramercilerle mantıkçılar arasındaki bu 
tartışma her iki alanın hedefini, fonksi
yonunu ve aralarındaki ilişkiyi görme açı
sından faydalı olmuştur. Mesela nahivci 
Ebu Said es-S'lrafl'nin mantıkçı Ebu Bişr 
Matta b. YGnus'a yönelttiği itirazlardan 
mantığın dilsel bir işlevi bulunduğu ve 
gramerin mantık için bir ön hazırlık oldu
ğu şeklinde bir sonuç çıkarılabilir. Bu tar
tışmada S'lrafl'nin mantığın ancak içinden 
çıktığı dile uygulanabileceği neticesine 
u laşması şaşırtıcıdır. Böylece o Aristo 
mantığını Grekçe'ye hapsetmiş olmakta
dir. S'lrafl'nin, mantığı doğru akıl yürütme 
yöntemi değil doğru konuşma sanatı ola
rak görmesinin sebebi, Kitô.bü '1-Ijata
be'nin Aristo'dan sonra mantığın bir bö
lümü olarak Organon'a ilave edilmesin
de aranabilir. 

Bir grup müslüman düşünür ise man
tıkçılarl a gramerciler arasındaki tartış
mada orta bir yol tutmuştur. Ebu Süley
man es-Sicistanl ve öğrencisi Ebu Hay
yan et-Tevhld'l'nin önderlik ettiği bu grup 
her mantık doğrusunun gramer doğru
su, her gramer doğrusunun da mantık 
doğrusu olduğunu ileri sürmüştür. Man
tıkla gramer aynı nesnenin iki yüzü gi
bidir: mantık lfadelerin iç yüzünü. gra
mer ise dış yüzünü düzenler ( el-Mul!:abe
sat, s. 169-172). 

d ) İslam Kültür Dünyasında Mantık 
Aleyhtarlığı. İslam ülkelerinde Grek man
tığının değerini belirtınede ve kullanılma
sını savunmada büyük gayret sarfeden 
taraftarların yanı sıra onu tamamıyla ge
reksiz görenler de vardı. Birinci gruptan 
olan İbn Rüşd, Grek mantığını neredeyse 
tamamen benimsemiştir. Farabl, İbn SI
na, İbn Hazm. Gazzall ve İbn Haldün gi
bileri ise Aristo mantığının temel pren
siplerinin büyük bi r kısmını kendi kültür. 
dil ve dini inançlarına uyacak şekilde ge
liştirerek kabul etmişlerdir. Takıyyüddin 



İbn Thymiyye, İbn Kayyim ei-Cevziyye ve 
Süyfıti gibi alimler ise mantığı tamamıy

la reddetmişlerdir. Onlar Aristo mantığı
nın müslümanın işine yaramayacağı, Hz. 
Peygamber ve ashabın ın kullanmadığı bir 
bid'at sayıldığı. ilimleri buna dayandırma
nın zorunlu olmadığı, düşünceyi yanlışa 
düşmekten koruyacağı iddiasına rağmen 

bu iddiasını gerçekleştiremediği gibi ge
rekçelerle bu ilme cephe almışlar. hatta 
onunla meşgul olmayı haram saymışlar
dır. 

Mantık aleyhtarlığını şu sebeplere bağ
lamak mümkündür: 1. İslam düşüncesi
ni yabancı etkilerden koruma gayreti; 2. 
Dini ilimierin ihmal edileceği kaygısı; 3. 
Mantığın hem giriş şeklinin (müs lüman
lar eski mantık literatürünü yahudi, hıri s
tiyan, Meclisi ve Sa bil mütercimler vası
tas ıyla tanıdılar), hem kavramlarının ve 
konularının (kategoriler, tümeller, anali
tikler, cevher, moda lite, dedüksiyon, en
düksiyon,diyalektik, retorika, safsata vb.) 
ilk anda müslümanlar tarafından yadır
ganacak mahiyette olması; 4. Mantıktaki 
bazı prensipierin geleneksel kelam me
totlarına ters düşmesi (eski ke lamcıların 

ku l landığı kelam delilleriyle yeni mantık 
usulü birbirine benzemiyordu; mesela 
"in'ikas-ı edille" ideiii iptal edilince med
lGI de batı! olurlkelam mantığının esasını 
teşkil ettiği halde mantıkçı lar tarafından 

geçersiz sayılm ı ştır); 5. Düşünceyi kısır
laştırdığı. zevk yolunu tıkadığı iddiası 
(özellikle sufller her şeyi mantık ölçüsüne 
vurmaya karşı olmuşlar ve bunun düşün
ceyi kısırlaştırdığını ileri sürmüşlerdir); 6. 
ilmi faaliyetleri mantığa dayandırmanın 
zaruri olmadığı anlayışı; 7. Hissi gerekçe
ler (dogmatik düşünme, ön yargılı bakma, 
karşı tarafı küçükgörme temayülü vb.). Bu 
sebeplerle bazı kelam alimleri Aristo 
mantığını haram saymışlarsa da mantı
ğın birinci bölümü olan "kategoriler" ha
riç daha sonraki kelamcılar bu ilmin ted
risine cevaz vermişlerdir (Emiroğlu, Ana 
Hatlarıyla Klasik Mantık, s. 51-52) . 

Bu itirazlara karşılık Farabi. nazari
kesbi ilimierin tahsilinde iyi bir vasıta ol
masından dolayı mantığı "re'sü'l-ulfım", 

İbn Sina bütün ilimierin daha iyi anlaşıl
masına hizmet ettiği için "huddamü'l
ulfım" diye adlandırmıştır. Seyyid Şerif 
ei-Cürcani, Metali<u'I-envfir'da bu ilmi 
anlamayanların onun faydasını da inkar 
ettiklerini belirtmiştir. Mantığın meşru
luk kazanmasında Gazzali özel bir yere 
sahiptir. Mantık ilmini Sünni İslam kela
mına sokmayı başaran Gazzali'ye göre 

mantığın dine ne olumlu ne de olumsuz 
bir etkisi vardır. Mantıkta ele alınan me
selelerin hiçbiridinin ana konularıyla ilgili 
olmadığından onun red ve inkar edilmesi 
gerekmez (el-Mün~C?. s. 26). Gazzali'nin 
bu tutumuna şaşıranlar veya Takıyyüd
din İbn Teymiyye gibi tepki gösterenler de 
bulunmasına rağmen itirazlar zamanla 
şiddetini yitirmiş, muhaliflerin sayısı git
tikçe azalmıştır. Böylece İslam aleminde 
meşruiyeti daha da pekiştirilen mantık 
ilmi hızlı bir şekilde yayılmış . sonunda 
onu öğrenmenin farz-ı kifaye olduğuna 
karar verilmiştir. 

e) Osmanlı Medreselerinde Mantık. Os
manlılar'a intikal eden temel mantık ki
taplarında mantık konuları "tasawurat" 
(kavram mantığı) ve "tasdlkat" (hüküm man
tığı) olmak üzere iki temel başlık altında 
toplanmaktadır. Genel olarak sözlerin in
celenmesi ve delalet bahsi mantığın diğer 
konularına bir giriş gibi düşünülüp man
tık kitaplarının başına konulurken tasav
vuratın başlangıç ilkeleri olarak beş külll 
ve maksadı olarak da tanım bahsi yer al
maktadır. Ardından tasdikatın ilkeleri ola
rak önermeler: maksadı olarak da kıyas 
veya burhan gelmektedir. Bir bakıma kı
yas teorisini bütünleyen beş sanat ise en 
sona bırakılmakta, böylece klasik mantı
ğın dokuz bölümü farklı bir tertiple sıra
lanmaktadır. Bu şekliyle mantık sistema
tiği Osmanlı öncesi dönemden itibaren 
adeta klişe haline gelmiştir. 

Osmanlı ilim tarihinde mantıkçılar ve' 
mantık eğitimi üzerinde etkili olan temel 
kitaplar, başta Ebheri'nin İsfigüci'si ol
mak üzere Türk mantıkçılarından Mu
hammed b. Eşref es-Semerkandl'nin Kıs
tfisü'I-efkdr ii ta]J]fi]fi'l-esrfir'ı, Urme
vi'nin Metfili'ıı'l-envfir'ı ve Molla Fena
ri'nin Şer]Ju'ş-Şemsiyye'sidir. Bunlar için 
sayısız şerh ve haşiye yazılmıştır. 

İslam kültürünün ortak malı olarak Os
manlılar'a intikal eden mirasın taşıyıcısı 
olan bu eserlerin muhtevası. XIX. yüzyı
lın son çeyreğine kadar özde hemen hiç
bir değişikliğe uğramadan hakim anlayış 
olmuş. ülkenin her tarafında medrese 
eğitiminde önemli bir yer tutmuştur. Bu 
muhteva, Aristo'nun mantık anlayışına 
dayalı Farabi ve İbn Sina geleneğine bağlı 
mantık anlayışıdır. Esasen bu İslam man
tığının tanımlayıcı karakteridir (Bingöl, 
Osmanlı, VIII, 233). Ancak XV. yüzyıldan 
itibaren Tanzimat'a kadar İsmail Gelen
bevi dışında Osmanlılar'da mantık alanın
da orüinal telif eser görmek pek müm
kün olmadığı gibi XVI. yüzyıldan sonra 
hızla gelişen Batı'daki yeni bilim ve man-
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tık anlayışından izlere de son asra kadar 
rastlanmamıştır. 

Osmanlılar'da akl! ilimiere ve dolayısıy
la mantık ilmine iyi gözle bakmayanlar da 
çıkmıştır (İzgi, ı. ı ı 7 vd.). Kati b Çelebi'nin 
kaydettiğine göre fikirde yanlıştan korun
mak için istidlal ve nazar kitapları yazıl 

mış. adına da mizan ilmi ve mantık ilmi 
denmişken daha sonra bazı kimseler İs
lamiyet'in başlangıcında bir masiahat 
için ortaya konan rivayetleri görüp akılla
rını kullanmadan sırf taklitle donup kal
mışlardır. Aslını sorup düşünmeden red 
ve inkar etmişler. felsefe ilimleri diye kö
tüleyip cahil iken bilgin geçinmişlerdir 
(MTzanü'l-hak, s. 18,20-21 ). 

Tanzimat döneminde ıslahına çalışılan 
medrese programlarında mantık yine yer 
almış ve çeşitli eğitim kademelerinde 
okutulmak üzere bilhassa XIX. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren çok sayıda Türk
çe mantık kitabı yazılmıştır. Bunların ana 
kaynağı yine Ebheri'nin lsagüci'sidir. lsa
güci tercüme veya şerhedilerek yeni te
liflerde onun planı esas alınmışsa da bun
lar arasında geleneksel olmayanlar da 
vardır. Ali Sedad'ın Avrupa'daki yeni man
tık akımlarını da içine alan ilk Türkçe telif 
mantık kitabı Mizfinü'l-ukül fi'l-man
tık ve'I-usul'ü böyle bir eserdir. Kitap 
188S'te yayımlandığında Türk fikir haya
tına hala Farabl- İbn Sina geleneğine uy
gun mantık anlayışı hakimdi. Avrupa'da 
ise XVI. yüzyıldan itibaren bilimlerde me
tot sorunu mantık konuları arasında ele 
alınmaya başlanmış, XX. yüzyılda sem
bolik mantık çalışmaları hızlanmıştır. 

Ali Sedad'dan sonra Batı'nın etkisiyle 
mantıkta eski anlayışın terkedildiği ve 
mantık problemlerinin Avrupai tarzda ele 
alındığı görülmektedir. Cumhuriyet'in ilk 
yıllarını da içine alan bu dönemde, peda
gojik amaçla yayımlanan eserlerin dışın 

da Yeniçağ felsefesinde ortaya çıkan bazı 
yeni metafizikmantıkları, George Boole 
ile başlayan cebirsel mantığı ve bunun 
gelişmelerinden doğan lojistiği tanıtan 

eserler de vardır. Pedagojik amaçlı man
tık kitaplarında Avrupa'da bu konuda ya
pılan yayınlar örnek alınmış, özellikle lise
ler için yazılanlarda mantık konuları sfıri 
mantık ve tatbiki mantık olmak üzere iki 
bölüme ayrılarak birinci bölümde Aristo 
mantığına pek az yer verilirken ikinci bö- . 
!ümde ayrıntılı biçimde ilimlerde metot 
konusu işlenmiştir. Bu kitaplar arasında 
çeviri olanları da vardır (b k. Literatür). 

İslam mantıkçıları mantık ilminde bazı 
yenilikler yapmışlardır. Bunların bir kıs-

23 



MANTlK 

mı -Aristo'nun Organon adı altında top
lanan kitapların tertibi. bunlara yeni kj
tapların eklenmesi veya bazılarının çıka
rılması, dille ilgili bazı terimierin ve bir 
kısım metafizik kavramların sokulması 
gibi- şeklidir; bir kısmı da -tasawur ve 
tasdik ayırımı, tanımın tam ve eksik şek
linde ikiye ayrılması. şartlı önerme çeşit
Ierinin inceden ineeye ele alınması, külli
ler konusundaki sentezlemeci tavır gibi
doktrinal yeniliklerdir (Bayraktar. s. I 64-
166). İslam mantıkçıları belirli alanlarda 
otorite idiler; mesela Grek mantığı ile 
Arap gramerini, İslam dininin öğretileri
ni ve daha birçok şeyi uzlaştırmışlardır. 

Fakat İslam mantığının çeşitli alanlarda
ki orüinalliğinin ne kadar olduğunu tam 
anlamıyla belirlemek mümkün değildir 
(lnati. ıı. 819). Zira hem İslam mantığı 
sahasındaki yazıların hem ondan önceki
lerin çoğu kaybolduğu gibi mevcutların 
bir kısmı da hala basılmamıştır. 

f) Yeniçağ'da Batı'da Mantık. Röne
sans'la başlayan tabiat bilimlerindeki ge
lişmeler karşısında esasını kıyasın oluş

turduğu Aristo mantığının metot olarak 
yetersizliği ortaya çıkmıŞ. Bacon ve Des
cartes sayesinde kıyasın yetersizliği gö
rülerek yeni metotlar ar anmış, özellikle 
Bacon tümdengelime karşı türnevarım 
metodunu esas almıştır. Yeniçağ felsefe
sinde ilimlerde metot meselesinin man
tıkta ağırlık kazanması ve mantık kitap
larına metot bahsinin eklenmesi mantı
ğın diğer bölümlerinin büyük ölçüde ih
mal edilmesine sebep olmuş, bu gelişme 
mantığın özüne yeni bir şey katmamış
tır. Çünkü bu bölümde ele alınan bilimler 
sınıflaması. bilimlerin konuları. metotla
rı. ilkeleri vb. meseleler mantıktan çok 
bilim felsefesinin sahasına girmektedir. 
Mantıkta asıl gelişme XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında başlayan ve Iojistik, yeni man
tık, modern mantık diye de anılan sembo
lik mantık çalışmalarıyla olmuştur (Öner. 
Klasik Mantık, s. ll). 

Modern mantık anlayışı temelde dil 
probleminden doğmuştur. Klasik mantık
ta da dil önemlidir, hatta Aristo'nun man
tığı dile göre düzenlediğini söylemek 
mümkündür. Fakat bu mantıkla modern 
mantığın dile bakışı farklıdır. Klasik man
tıkta dil, gelişen ve değişen insan düşün
cesini ifadede zorunlu ve dinamik bir va
sıtadır. Semboller statik kalıplar olduğun
dan her an değişebilen düşünceleri zen
gin bir şekilde ifade etme güçleri yoktur. 
Modern mantık taraftariarına göre ise 
dil sadece düşünceleri değil duyguları da 
ifade ettiğinden dış dünyayı karşılamada 
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yetersiz kaldığı gibi belirsiz, çok sesli, çok 
anlamlı sözcüklerle yanlışa da araç ol
maktadır. Böylece modern mantık anla
yışını savunanlar, mantığı içerikten so
yutlayarak evrensel 1 matematiksel yani 
sembolik bir dil kullanma yoluna girmiş
lerdir. 

Modern mantığın ilk müjdecisi olarak 
Raymond Lu lle ( ö. 1315) görülür. Lu lle 
mantığı mekanik bir sanat olarak kabul 
ediyor, tamamen biçime ait görüyordu. 
Büyük ölçüde Lulle'ün etkisinde kalan 
Leibnitz (William-Morthe. s. 242). bir ta
raftan Aristo mantığı üzerinde çalışma
lar yaparken diğer taraftan yeni bir man
tık kurmayı denemiştir. Leibnitz. akıl yü
rütme kurallarının matematik kuralları 
gibi olması için mantıkta akıl yürütme
nin önermelerin içeriğinden tamamen 
bağımsız bir şekilde işlenınesini istiyor
du. Leibnitz bu sisteme "carakteristique 
universelle" diyordu (a.g.e., s. 327) . Asıl 

sembolik mantık çalışmaları ise XIX. yüz
yılın ikinci yarısında Augustus de Mor
gan, George Boole ve Stanley Jevons ile 
başlar. Bu İngiliz mantıkçıları, cebirin iş
lem ve işaretlerini mantığa uygulayarak 
matematiği mantığa bir çeşit temel yap
mak istemişlerse de mantık alanı mate
matikten daha geniş olduğu için mantı
ğın bu yolda gelişmesi mümkün olma
mıştır. 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru kümeler 
teorisindeki paradokslar meselesi mate
matikçilerin dikkatini mantık üzerine çek
miş. Bertrand Russel bu paradoksların 
köklerinin derinde olduğunu göstermiş
tir. Paradokslardan kaçınmak için mantık 
araştırmalarına yönelmek gerekir. Para
dokslar köklü bir mesele ortaya koyuyor
du, klasik mantık ise bunları çözemiyor
du. Russel ve Whitehead'in yayımladıkları 
Principia Matematica adlı eserle lojis
tik denen yeni mantık kurulmuştur. Bu 
sembolik mantıktı. Bu eserden sonra XX. 
yüzyılın başlarında yeni mantığın ikinci 
büyük eseri olarak Hilbert ve Bernays'ın 
birlikte çıkardıkları Grundlagen der 
Mathematik görülür. Matematiği te
mellendirmek için kurulan bu yeni man
tık İngiliz mantıkçılarının girişimlerinin 
aksine başarı sağlamış ve yeni mantık 
çalışmaları bu yönde gelişmiştir (Öner. 
Klasik Mantık, s. 12). Ancak bu mantık, 
en modern biçimiyle bile başlangıç aşa
ması dışında doğrudan felsefi bir önem 
taşımamakta, ileri aşamalarında ise fel
sefeden çok matematiğin konusu sayıl
maktadır. İki değerli mantık (önermeler 
mantığı ve nicelik mantığı) G. Frage tarafın-

dan kurulmuş, Russell, Whitehead ve 
Hilbert tarafından şimdiki biçimiyle or
taya konulmuştur. Çok değerli mantık 
sistemlerini ise J. Lukasiewicz ve E. L. 
Post kurmuştur. Hans Reichenbach da 
"ihtimaliyet mantığı" adıyla sonsuz sayı
da doğruluk değerli bir mantık sistemi 
geliştirmiştir. 

Modern mantık. Türk üniversitelerine 
Reichenbach'ın İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi'nde 1938'de verdiği lojis
tik dersleriyle girmiş, 1942'de Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakül
tesi'nde, 196S'te Ortadoğu Teknik Üni
versitesi'nde okutulmaya başlanmıştır. 

Birçok ülkede henüz deneme safhasında 
olan bu mantığın, 1967-1968'lerden iti
baren Türkiye'de bazı liselerde de tecrü
be mahiyetinde okutulmasına karar ve
rilmiştir. 

Ana Konular ve Problemler. Mantık fi
kir binasının yapı taşları olan kavramları, 
kavramlardan oluşan önermeleri, öner
meler arası ilişkileri, önermeler vasıtasıy
la düzgün çıkarımlarda bulunmanın ölçü 
ve kurallarını inceler. Kısacası mantık de
lilleri, bilinenlerden bilinmeyeniere ulaş
ma yollarını gösterir. Aristocu çizgiye gö
re bilgi tasawur ve tasdik diye iki kısma 
ayrılır. Bu ayırım Arapça mantık kitapla
rının ortak özelliğidir. Tasawur, bir obje
nin -temsil ettiği düşünülen dıştaki ger
çekliğe tekabül etsin veya etmesin- hük
münden uzak olarak zihinde kavranma
sıdır (İbn Sina, el-İşarat ve't-tenbfhat, s. 
49). Bu zihni obje basit, münferit ve mü
rekkep olarak üçe ayrılır. Mesela "Allah" 
basit, "insan" münferit. "ahlaklı" veya 
"akıllı hayvan" mürekkep kavramlardır 
(bk. TASAWUR). Tasdik ise hüküm ver
mek suretiyle bir objenin temsil ettiğ i 

dıştaki gerçeklikle tam olarak uyuşacak 
şekilde kavranmasıdır. Ancak bu, tasdikin 
her zaman doğru olduğu anlamına gel
mez, tasdik doğru da yanlış da olabilir 
(bk. TASDiK). 

Aristo gibi İslam mantıkçıları da kıyası 
en güvenilir delil şekli, burhanı da en gü
venilir kıyas şekli kabul etmişlerdir. Kı

yas öncüllerin sonucu zorunlu kıldığı bir 
söz veya iddiadır (bk. KIYAS ). Burhan ise 
öncüllerin kesinliğinin zorunlu biçimde 
sonucun kesinliğine götürdüğü kıyastır 
(bk. BURHAN). Surhanda bir prensip ola
rak işlev gören tanım konunun mahiyeti
nin illetini tayin eder ki bu illet orta te
rimdir. Bu sebeple burhani bir sonucun 
dayandığı tanımın tam olması gerekir. 
Diğer iki delil şekli olan temsil (analoji) ve 
istikra ise (tümevarım) zannl bilgi ve-



rir, yani bunlar içerik değeri açısından 
zayıf delillerdir. 

Mantığın üzerinde durduğu kavramlar 
önermelere. önermeler de kıyasa ön ha
zırlıktır. Kıyastan sonra işlenen beş sa
nat ise kıyasın uygulanma alanıdır. Bun
lardan mantık konularının kıyas merkez 
alınarak işlendiği anlaşılmaktadır. İslam 
mantıkçıları, Aristo'nun mantık külliyatı
na (Kategoriler, Önermeler, Kıyas, Bur
han, Cedel, Hitabet, Şiir ve Sofistika) gi
riş olarak Porphyrios'un 1sagüci'sini de 
ekleyip mantığı dokuz kıs ımda ele almış
lardır. islam mantıkçılarına göre mantı
ğın bu dokuz bölümünden ilk ikisinin içer
diği konular tasawurat. diğer yedisi tas
dikat olarak adlandırılır. Batı literatürün
de bu konulardan ilk dördüne "formal" 
(biçimsel 1 sQrl), diğer beşine "informal" 
(içeriksel 1 maddi) mantık den miştir. İslam 
mantıkçılarının kitaplarında ilk dört ko
nu ağır basmış. bunların muhtevaları 
mantığın asıl konusunu teşkil etmiştir. 
Kıyasın uygulama alanı olan diğer beş ko
nu ise ilmi ve pratik hayattaki önemine 
rağmen fazla işlenmemiştir. Medrese
lerde asırlarca klasik mantık bu düzenle 
incelenmiştir. 

Cevher (töz) . nicelik(kemmiyet) . nitelik 
(keyfiyet). görelik (izafet- nisbet). mekan, 
zaman, durum (vaz'), sahip olma (mülk
iyelik), etki (fii l) ve edilgi (infıal) kavramla
rından oluşan kategoriler "bütün varlık
ları beyan etmemize yarayan şekiller" 
demektir (Keklik, İslam Mantık Tarihi ve 
FaraHi Mantığı, 11. 17) . Diğer bir ifadeyle 
kategoriler temel yüklemler, temel kav
ramlardır. Aristo'ya göre gerçek bilgi. tü
mel olarak oluşturulan ve her şeyi içine 
alan hükümler vasıtasıyla ortaya çıkar. 
Hüküm denilen şey ise iki terimden olu
şur. Bu terimlerden biri konuya delalet 
eden mefhum, diğeri bu konu hakkındaki 
bir ifadedir. Münferit olması şartıyla bir 
konu hakkında on türlü konuşma imka
nına sahibiz. Bu sebeple Aristo buna ka
tegoriler ismini vermiş, İslam mantığında 
da makülat denilmiştir (bk. MAKÜIAT) . 

Klasik mantığın önermeler (kitabü'l-ka
zaya 1 kitabü'l-ibare) bölümünde önerme
nin unsurları. önerme çeşitleri ve öner
meler arası ilişkiler ele alınır. önerme bir 
hükmün dille ifadesidir. Hüküm ise iki 
fikirle (konu) yüklemarasında bir ilişki 
kurmak, bir fikri diğerinde doğrulamak 
yahut reddetmektir. islam mantıkçıları 
önermenin bu çift yönlü temel niteliğini 
göz önünde tutarak onu, "Söyleyene bu 
sözünde 'doğrudur' yahut 'yanlıştır' de
menin geçerli olduğu sözdür" şeklinde ta-

nımlamışlardır (i b n Sina , 'Uyünü '1-f:ı i k
me, 1, 4; Ali b. Ömer ei-KazvTnT, s. 10). is
lam mantıkçıları mantıkta lafızlar ve ka
tegorilere tasawurat, önermeleri ve de
lilleri içeren bundan sonraki kısma da tas
dTkat demişlerdir. Tanım ve bölme işlem

leri her ne kadar önerme formunda ise 
de hükmün yanı sıra bir hükmü farzet
meyi de içermediği için bunlar gerçekte 
önerme olmayıp tasavvurlar kısmında de
ğerlendirilir. Tanım tanımlananın yerine, 
tanımlanan da tanım yerine geçebilir. 
Tanım ve bölmeye itiraz edilemezse de 
önermeye itiraz edilebilir (izmirli ismail 
Hakkı, Mi'yarü 'l-ulüm, s. 35). Önerme bir
den fazla terimle yapılmış. bir isteği (in
şa!) değil bir durumu bildiren (ihbari) id
dia veya hükümdür. Mantık önermeler 
arası ilişkileri konu alır; doğru veya yanlış 
bir iddia ileri surmeyen soru. emir, dua 
ve temenni ifadeleri ve bunların ilişkile
riyle uğraşmaz. Bir önermede konu (mev
zQ), yüklem (mahmQI) ve bağ (rab ıta) deni
len üç unsur bulunur (bk. ÖNERME). 

İslam mantıkçıları klasik mantığın 
başlıca konularından olan kıyas terimini, 
"Önermelerden kurulu bir delildir ki o 
önermeler konulduğunda ondan zaruri 
olarak diğer bir önermenin çıkması ge
rekir" şeklinde tanımlamışlardır (FarabT, 
Kitabü '1-~ıyasi'ş-şaglr, s. 59; ibn Sina, 
'Uyünü'l-f:ıikme, 1, 5; GazzaiT, Mif:ıakkü'n
na?ar; s. 90). Kıyas. sonuçta sebebini için
de taşıyan bir hükme varmaktır ki bu se
bep orta terimdir. Esas itibariyle orta te
rimin görevi bir kavramdan diğerine ge
çerken aracı olmak, böylece iki hüküm 
arasındaki ilişkiyi sağlayarak sonuçta bü
yük terimdeki hükmün küçük terime de 
iletilmesini temin etmektir. 

Önceden verilen önermenin her birine 
öncü! (mukaddime). onlardan zorunlu ola
rak çıkan önermeye de sonuç (netice, mat
lup) denir. Tam ve düzenli her kıyasta bü
yük, küçük ve orta olmak üzere en az üç 
terim ve üç önerme bulunur. Büyük te
rim sonuçta yüklem olan, küçük terim so
nuçta konu olarak bulunan terimdir; or
ta teri m ise büyükle küçük terim arasın
da bağlantı kurmayı, illet birliğini bulmayı 
ve karşılaştırma yapmayı sağlar. Öncül
lerden içinde büyük terimin bulunduğu 
ön ermeye büyük önerme (kübra). küçük 
terimin bulunduğu önermeye küçük 
önerme (suğra) denir. öncüller kabul edi
lince bunlardan zorunlu olarak çıkan 
üçüncü önermeye ise sonuç adı verilir. 

Kıyas. düşünen ve akıl yürütmede bu
lunan insanın hataya düşmemesini sağ
lar. Bundan dolayı başta Farabi olmak 
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üzere birçok islam mantıkçısı mantığı ve 
onun temel konusunu teşkil eden kıyası 
bir binanın yapımı için gerekli olan alet
lere benzetmiştir. İhvan-ı Sara da kıyası 
şiirde aruza ve nesirde nahiv sanatları
na, ilm-i nücumda usturlaba, alışverişte 
ölçü ve tartı aletleriyle hesap ilmine ben
zetir ( er-Resa'il, ı. 424 ). 

İslam mantığının diğer bir konusu olan 
istikra (tümevarım) "zihnin özellerden ge
nellere. tikellerden tümellere. misaller
den kaidelere veya olaylardan kanunlara 
doğru çıkış şeklindeki düşünce tarzı" ola
rak tanımlanır. D iğer bir ifadeyle istikra 
"bir bütünün parçalarına dayanarak bü
tün hakkında hüküm vermek" demektir 
(GazzaiT. Mif:ıakkü'n-na?ar; s. ı 12; ismail 
Fenni, Lügatçe-i Felsefe, s. 353) . Tümeva
rıının tam (formel) ve nakıs (eksik) diye iki 
şekli vardır. Eğer bir bütünü oluşturan 
parçaların veya bir sınıfı oluşturan birey
lerin hepsini inceleyerek o bütün veya o 
sınıf hakkında hüküm verilirse buna tam 
türnevarım denilir. Bu tür tümevanma 
"sur! istikra. binefsihl istikra, kıyas- ı mu
kassim" adı da verilmiştir (Ali Sedad, Mi
zanü 'l-ukil l, s. 99) . Bütünü meydana ge
tiren parçaların hepsine değil bir kısmı
na dayanılarak o bütün hakkında hüküm 
verilmesine eksik tüme varım denilir. Tü
mevarım tümel değildir, istisnası buluna
bilir; zorunlu değildir. aksi düşünülebilir 
(bk. İSTİKAA) . 

Bir çıkarım veya akıl yürütme olarak 
temsil, iki şey veya iki olay arasındaki ben
zerfiğe dayanarak bunlardan biri hakkın
da verilen bir hükmü diğeri hakkında da 
vermektir (Gazza!T, Mi'yarü 'L-'ilm, s. 134; 

izmirli ismail Hakkı. Fenn-i Menahic, s. 
13). İbn Sina temsili "şahidi gaibe delil 
getirme" şeklinde tanımlar ('Uyünü'L
f:ı ikme, ı . ı O) . Temsilde ortak özelliklerin 
sayısı ne kadar çok olursa sonucun doğru 
olma ihtimali de o kadar artar (bk. TEM
SiL). 

islam mantıkçıları mantık kitaplarını 
tasdik türleri ve beş sanatla tamamlar. 
Tasdik iki kavram arasında bir bağ kur
maktır. Bu bağla iki kavram ya birbirine 
yaklaştırılır veya birbirinden uzaklaştırı
lır, böylece olumlu veya olumsuz bir hü
küm ortaya çıkar. Eğer zihin iki kavram 
arasında böyle bir bağ kuramaz ve bir 
karara vararnazsa tasdik gerçekleşmez; 
zihnin bu tutumuna "şek" denir. islam 
mantıkçılarına göre bu yakıniaştırma ve
ya uzaklaştırmada zihin dört farklı du
rumda bulunabilir; dolayısıyla yakın. tak
lit, cehl-i mürekkeb ve zan denilen dört 
türlü tasdikgerçekleşebilir (Ahmed Cev-
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det. s. 99-1 00). Bu tasdik türleri bir hü
küm vermeyi ve verilen hükmü sabitlik, 
eminlik ve doğruluk bakımından incele
rneyi konu edinir. 

Klasik mantığın esas bölümünü kıyas 
teşkil eder, kavramların ve önermeterio 
incelenmesi kıyasa hazırlıktır. Kıyastan 

sonra ele alınan ve onun uygulama alanı 
olan beş sanat ise kurulan delilleri içerik 
veya doğruluk derecesine göre inceler. 
Bu sebeple klasik mantığın bu son bölü
mü daha çok delillerin içeriğiyle ilgilidir. 
Kıyas öncüllerin içerik değerine, sağlam 
bilgi veriş sırasına göre burhan, cedel, 
hitabet, şiir ve safsata olarak beşe ayrılır. 
Bu beş delil türünden kıyas kurmak ve 
onları usulüne uygun biçimde kullanmak 
da bir mahareti gerektirdiğinden bu de
lillere sanat denmiştir. İslam dünyasında 
bunlar için beş sanat tabirini ilk kullanan 
mantıkçının Farabi olduğu tahmin edil
mektedir (ilimlerin Sayımı, s. 79). Kıyas

ta kullanılan önermeler içerdikleri bilgi
lerin doğruluk derecesine göre başlıca 
yedi kısımda incelenmiştir. Bunlar yaki
niyyat. meşhürat, müsellemat, makbQ
Iat, zanniyyat. muhayyelat ve vehmiyyat
tır. Beş sanat bu önermelerle kurulur. 
Beş sanatı oluşturan delillerden, içerdik
leri bilgilerin kesinlik derecesine göre 
burhan içerik değerleri açısından en kuv
vetli olan yakiniyyat türü önermelerle, 
cedel meşhürat ve müsellemat ile, hita
bet makbülat ve zanniyyat ile, şiir mu
hayyelat ile, mugalata ise vehmiyyat ile 
kurulur. Mütekaddimlnden olan mantık
çıların aksine sonraki mantıkçtiarın kitap
larında beş sanata fazla yer verilmediği. 
çoğunlukla bunların tanımlarıyla yetinil
diği görülür (bk. BEŞ SANAT). 

Literatür. İslam düşünce tarihinin baş
langıcından itibaren kesintisiz devam 
eden mantık çalışmaları çok geniş bir 
yekün tutmakta olup bu eserlerin önem
li bir kısmı günümüze kadar ulaşmamış
tır; ulaşanların çoğu da el yazması halin
de bulunmaktadır. Bu alandaki çalışma
lar Aristo'nun eserlerinin Arapça'ya ter
cüme edilmesiyle başlamış, müslüman 
mantıkçtiarın teliflerinde önemli ölçüde 
Aristo mantığı temel alınmıştır. Mantık 
alanında ilk telif çalışması yapan müslü
man düşünürün Ya'küb b. İshak et-Kindi 
olduğu söylenebilir (Bayraktar, s. 135). Ni
tekim Kindi, Aristo mantığını sekiz kitap 
olarak kabul edip incelemiş; ayrıca Risa
le ii med]]ali'l-mantı]f el-Müstevti, Ri
sale ii med]]ali'l-mantı]fi bi']]tişarin 
ve icaz, İ]]tişaru Kitabi isaguci li-Fur-
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furiyus, Risale ii eşvati'l-]]ams, Fi K-aş
di Aristotalfs ti'l-Ma)fulat, Risale if 
Ma)fulati'l-'aşer, İ]]tişaru Kitabi Bari 
Ermfnyas, Tefsfru AnalıJ.ti]fa'J-ıJ.JQ adlı 
eserleri kaleme almıştır. II. Analitik
ler'i Risale bi-fcazin ve']]tişarin fi'l-bur
hani'l-mantı]fi adı altında şerhetmiş, 

Sofistika ile ilgili olarak Risale fi'l-İl).
tiraz min ]]uda'i's-Sufista'iyyfn'i yaz
mış. Poetika'yı da Mu]]taşaru Kitabi 
Buati)fii adıyla ihtisar etmiştir (Kaya, s. 
80- ll ı). 

III-IV. (IX-X.) yüzyıllar, orüinal kitapların 
yazılmaya başlandığı İslam mantık külli
yatının teşekkül devresidir. Bu dönemde 
mantık çalışmaları Farabi ile en yüksek 
düzeye ulaşmıştır. Farabi, Aristo'nun 
mantık külliyatının şerh, tefsir ve muh
tasarlarını hazırlamıştır. Ayrıca İ]].şa'ü '1-
'u1ı1m 'da mantık ilmini zorunlu kılan se
bepleri, bu ilmin faydalarını, ona duyu
lan ihtiyacı ve dil-mantık ilişkisini ortaya 
koyan filozofun Me'ani'l-'a]fl, el-Mesa'i
lü'l-telsefiyye ve'J-ecvibetü 'anhô., el
Elfa? ü '1-müsta'mele fi'l-mantı]f, et
Tavtı'e, el-Fuşulü'l-]]amse, isô.guci (el
Medl].al), Kitabü Şera'itı'l-ya)fin isimli 
eserleri de mantığa dairdir. 

İslam mantık tarihinde mantığı ayrın
tılı biçimde ele alan ve ona klasik şeklini 
veren düşünür İbn Sina'dır. Onun en 
önemli eserleri olan eş-Şitô.', en-Necô.t 
ve el-İşarat ve 't-tenbfhat ile Danişna
me-i 'AJQ'f, 'Uyunü'l-]].ikme, el-lfikme
tü'l-meşri)fıyye, el-Hidaye, el-lfikme
tü '1-'aruzıyye'nin ilk bölümleri mantık 
hakkındadır. Ayrıca Me sa 'ilü '1-garbiyye 
adlı eserinde mantık konularını incele
miştir. 

Mantık ilmini yeterince ihata ederne
miş kimsenin bilgilerine güvenilemeye
ceğini söyleyerek ( el-Müstaş{a, ı, ı O) bu 
ilmin dini ve din dışı ilimler için bir giriş 
ve araç olduğunu savunan, böylece İslam 
dünyasında özellikle şer'i ilimler çevresin
de mantığın meşruiyet kazanmasını sağ
layan en önemli isim Gazzali'dir. Gazzali 
Mi'yarü'l-'ilm, Mi]].akkü 'n-na{:ar if 'il
mi'l-mantı]f, el-Kıstasü'l-müsta]fim, Şi

tô.'ü'l-galfl, Lübdbü'n-na{:ar, Tal).sinü'l
me'ô.]]iz, el-Mebô.di ve'l-giiyat adlı ki
taplarıyla mantığı İslam düşüncesinde 
vazgeçilmez bir ölçü olarak benimsetmiş
tir. 

VI. (XII.) yüzyılda mantık alanında En
dülüs'te yetişen İslam filozoflarının en 
önde gelen ismi İbn Rüşd'dür. Ancak 
onun, Aristo'nun mantık külliyatı üzerin
de yaptığı çalışmalar dışında bu konuya 
dair yirmi kadar eser yazdığı kaydedil-

mekle birlikte bunlardan sadece 'Ala 
Keyfiyyeti'l-Jsazaya başlıklı risalesi gü
nümüze kadar gelmiştir. Bu sebeple İbn 
Rüşd , mantık alanında özellikle isô.guci 
ile Aristo 'nun Organon 'u içinde yer alan 
Burhan dışındaki sekiz kitaba kısa ve 
orta ölçüde, Burhan'a ise büyük hacim
de yazdığı şerhlerle tanınır. 

VI. (XII.) yüzyılın bir diğer İslam man
tıkçısı , Yunan mantığını İslam aleminde 
artık klişe haline getiren Fahreddin er-Ra
zi'dir. el-Müla]]]]aş fi'l-]].ikme ve'l-man
tı)f, el-Ayatü'l-beyyinat fi'l-mantı]f ve 
el-Mantı)fu'l-kebfr adlı kitapları yanın

da İbn Sina'nın eserlerine yazdığı şerh
lerde de mantık konuları yer almakta
dır (Rescher, s. 414-415). Aynı yüzyılın en 
önemli mantıkçısı olarak bilinen Şernsad
din es-Semerkandi bu alanda K.ıstô.sü 'l

efkô.r ii tah)fi]fi'l-esrô.r adlı bir kitap yaz
mıştır. Seyfeddin el-Amidi'nin De]fö.'i
]fu'l-]].a]fö.'i]f fi'l-mantı]f adlı eseri ya
nında Keşfü't-temvfhat'ı ile İbn Sina'nın 
el-İşô.rô.t ve't-tenbfhat'ına yazdığı haşi
yelerde de mantık konularına yer veril
miştir (a.g.e., s. 421 ). 

VII. (XIII.) yüzyıl düşünürlerinden Ebü'I
Berekat ei-Bağdadl'nin Kitô.bü '1-Mu'te
ber fi'l-]].ikme'sinin birinci bölümü man
tığa dairdir. Abdüllatlf ei-Bağdadi, Aris
to'nun Organon'u ile isô.güci'ye şerh
ler, Farabi'nin mantık şerhlerine haşiye
lerle birlikte sayısı yirmiyi bulan mantık 
çalışması yapmışsa da bunların hiçbiri 
günümüze ulaşmamıştır (a.g.e., s. 429-
430) . EbQ Abdullah Efdalüddin ei-HQne
cl'nin Keşfü 'i-esrar 'an gavô.mizi'l-etkar 
başlıklı geniş kapsamlı kitabıyla el-Cü
mel ve Kitabü'l-Mucez fi'l-mantılf adlı 
küçük eserleri de mantık alanında çok 
tanınmıştır. Bu dönemin önde gelen dü
şünürlerinden Nasirüddin-i TQsi, Esô.
sü'l-İ]ftibô.s fi'l-mantılf ve Kitabü't-Tec
rid ii 'ilmi'l-mantı];( adlı eserleri telif et
miş , İbn Sina'nın el-İşô.rô.t ve't-Tenbf
hdt'ına yazdığı şerhte Fahreddin er-Ra
zi'nin İbn Sina'ya eleştirilerine cevap ver
miştir. 

VII. (XIII.) yüzyılın en önemli mantıkçısı 
hiç şüphesiz Kadı Siraceddin Muhammed 
b. Ebu Bekir ei-Urmevi'dir. Onun el-Me
nahic fi'l-mantıls ve'l-]].ikme ve Meta
li'u'l-envar fi'l-mantı)f' ı ile Hüneci'nin 
eJ-MıJ.cez'ine yazdığı şerh çok meşhur
dur. Ayrıca Beyanü '1-]].a]f adlı eserinin 
bir bölümü mantığa dairdir. Necmeddin 
Ali b. ömer ei-Kazvini ei-Katibi'nin, hoca
sı Şemseddin es-Semerkandi'nin ismine 
atfen yazdığ ı er-Risaletü'ş-Şemsiyye fi'l
Jsavô.'idi'l-mantı)fıyye İslam dünyasın-



da en çok ilgi gören mantık kitaplarından 
olup çok sayıda şerhi yazılmıştır. Hune
cl'nin Keşfü'l-esrar'ına bir şerh yazmış 
olan Katibi'nin Cô.mi'u 'd-de~ii'i~ ii keş
fi'l-J:ıa~ii'i~, ljikmetü '1- 'ayn ve 'Aynü '1-
~ava'id fi'l-mantı~ve'l-J:ıikme adlı eser
lerinde de mantık bölümleri bulunmak
tadır. Aynı yüzyılın büyük mantıkçtiarın
dan Eslrüddin ei-Ebherl'nin Hidayetü'l
J:ıikme isimli eserinin ilk bölümü mantı
ğa dairdir. Onun isô.güci fi'l-mantı~ ve 
Keşfü'l-J:ıa~ii'i~ ii taJ:ıriri'd-de~ii'i~ gibi 
mantık risaleleri de çok meşhurdur (Bin
göl, Gelenbevl'nin Mantık Anlayışı, s. 13). 
İbn Vasıl Muhammed b. Salim ei-Hame
vl'nin NuJ].betü'l-fiker'i ile İbn Kemmu
ne'nin el-Cedid fi'l-J:ıikme'si de İslam 
mantık literatürü arasında anılmaya de
ğer eserlerdendir. 

VII. (XIII.) yüzyıldan sonra yazılan man
tık kitapları daha çok önemli eserlerin 
şerh ve haşiyeleriyle sınırlı kalmıştır. Kut
büddln-i Şlrazl'nin, Kazvlnl'nin kitabına 
yazdığı ŞerJ:ıu ljikmeti'l- 'ayn ve bunun 
telhisi. yine aynı müellifin İbn Sina'nın 
el-İşô.rat ve't-tenbihô.t'ına yazdığı şerh 
ve lj aşiye 'ale '1-İşarat bu tür eseriere 
örnek gösterilebilir. Bu yüzyılın mantık
çıları arasında Mizanü '1-~ıstô.s ve 'Ay
nü'n-na?ar ii 'ilmi'l-cedel adlı eserlerin 
sahibi Şemseddin es-Semerkandl'yi, Na
slrüddln-i Tusl'nin Kitabü't-Tecrid ii 'il
mi'l-mantı~·ına ŞerJ:ıu Tecridi'l-mantı~ 

(e l-Cevherü'n-naçlid) ve Katibi'nin eş
Şemsiyye'sine el-Kava'idü'l-celiyye 
adıyla birer şerh yazan İbnü'l-Mutahhar 
ei-Hilll'yi de zikretmek gerekir (Rescher, 
s. 466,469, 473) VII. (XIII.) yüzyıldan son
raki mantıkçtiarın önemli bir kısmı aynı 
zamanda kelamcıdır. Bunlardan Sadrüş
şerla diye tanınan Ubeydullah b. Mes'ud 
b. Mahmud Sadreddin'in Ta'dilü'l-'ulum 
adlı eserinin "Ta'dllü'l-mlzan" kısmı man
tıkla ilgilidir. Adudüddin el-Tel el-Mevô.
~ıf'ın birinci kısmını mantık bahislerine 
ayırmıştır. Kutbüddin er-Razi et-Tahtani 
Risô.le ii Me'ani't-taşavvur ve't-taş
di~, Risô.le fi'l-Külliyyat ve Leta'ifü'l
esrô.r başlıklı eserleri yanında Urmevl'
nin Metô.li'u '1-envô.r'ına Levô.mi'u '1-
esrô.r ve Ali b. ömer el-Katibi'nin ŞerJ:ıu 
Risô.leti'ş-Şemsiyye ii ~ava'idi'l-man
tı~ıyye'sine TaJ:ıriru ~ava'idi'l-mantı

~ıyye adıyla şerhler yazmıştır. 

VIII. (XIV.) yüzyılın ünlü Selefi alimi İbn 
Teymiyye, İslam kültür dünyasında Aris
tecu mantık anlayışına karşı olmasıyla ta
nınmış. başta er-Red 'ale'l-mantı~ıyyin 
ve Na~zü'l-mantı~ olmak üzere birçok 
eserinde Aristo geleneğine dayanan man-

tığa yönelttiği eleştirileriyle kendine öz
gü bir mantık görüşü geliştirmiştir. İbn 
Teymiyye'nin öğrencisi İbn Kayyim ei-Cev
ziyye'nin AJ:ıkô.mü 'n-na?ar'ı da aynı doğ
rultuda yazılmıştır. Bu yüzyılın mantık 
çalışmaları arasında İbn Haldun'un Mu
~addime'sine de işaret etmek gerekir. 
Aynı dönemde yaşayan Sa'deddin et-Tef
tazanl Cilô.'ü'l-mantı~ adlı eseriyle man
tıkta yeni bir çı ğır açmış, bundan dolayı 
kendisinden önce gelenlere "mütekaddi
mln", sonra gelenlere de "müteahhirln" 
denilmiştir. Onun Teg;hibü'l-mantı~ve'l
kelô.m adlı eseri de önemlidir. Ayrıca Eb
herl'nin fsô.gücf'sine şerh, Kazvlnl'nin 
eş-Şemsiyye 'sine şerh ve haşiye yazmış
tır. 

IX. (XV.) yüzyılın Türk mantıkçılarından 
olan Molla Fenarl, Ebherl'nin fsagücfsi
ne yazdığı Risô.le-i Esiriyye başlıklı şer
hiyle adını duyurmuş. eser asırlarca med
reselerde okutulmuştur. Molla Fenarl. 
Kutbüddin er-Razi'nin ve Seyyid Şerif ei
Cürcanl'nin Şemsiyye'ler üzerine yaptık
ları çalışmalar başta olmak üzere birçok 
mantık kitabını şerhetmiştir (Me h med 
Ali Ayni, X/3 1 ı9281. s. 54). Aynı dönemin 
alimlerinden Seyyid Şerif ei-Cürcanl'nin 
eserleri hala önemini korumaktadır. Şer
J:ıu Metô.li'i'l-envar'a yazdığı haşiye ile 
genç yaşta adını duyuran Cürcanl'nin ljô.
şiye 'ala ŞerJ:ıi ljikmeti'l-'ay n, ljô.şiye 
'aiô. ŞerJ:ıi Hidô.yeti'l-J:ıikme, ljô.şiye 
'alô. ŞerJ:ıi Şekki'l-İşarô.t, ljaşiye 'alô. 
ŞerJ:ıi Metô.li'i'l-envar, ljaşiye 'alô. Şer
J:ıi'ş-Şemsiyye başlıklı eserleri haşiye
leri olduğu asıl eserlerden daha çok itibar 
görmüştür. Cürcanl'nin bunlardan başka 
Risô.le fi'l-mant*- Risô.le-i Velediyye, 
el-'Uşulü '1-mantı~ıyye, Risô.le ii aJ:ıka
mi't-ta'rif gibi eserleri de vardır (Gümüş, 
S. 83- ı 54) . 

XV ve XVI. yüzyıllarda İslam dünyasın
da mantık çalışmalarının eski hareketlifi
ğini kaybettiği, şerh ve haşiyelerin dışın
da bir çalışmanın yapılmadığı görülmek
tedir. Kadizade diye bilinen Musa b. Mah
mud b. Mahmud er-Rumi. Kazvlnl'nin 
ljikmetü '1-'ayn'ına bir şerh ile Kutbüd
din er-Razl'nin, Urmevl'nin Metali'u'l
envar'ı için kaleme aldığı şerhine haşiye 
yazmıştır. Kafiyecl adıyla tanınan Muh
yiddin Ebu Abdullah b. Süleyman er-Ru
mi de Teftazanl'nin Tehg;ibü'l-mantı~·ı 
için bir şerh kaleme almıştır. Kadi Mlr 
Meybüdl ise Ebherl'nin Hidayetü'l-J:ıik
me'sine Ka<fi Mir diye meşhur bir şerh 
yazmış . ayrıca Ali b. ömer el-Katibi'nin 
eş-Şemsiyye'siyle ljikmetü '1-'ayn' ını 

şerhetmiştir. XV. yüzyılın sonunda Cela-
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leddin ed-Dewanl er-Risaletü'l-Burhô.
niyye, el-MülaJ:ıa?ô.t ve'l-mugiilatô.t, 
ŞerJ:ıu ŞerJ:ıi'ş-Şemsiyye (Kazvlnl'nin eş
Şemsiyye's in e Cürcanl'nin yazdığı şerhe 
şerh) , ŞerJ:ıu ŞerJ:ıi Metô.li'i'l-envar (Ur
mevl'nin eserine Cürcanl'nin yazd ı ğı şer

he şerh). el-Mesô.'ilü '1-mantı~ıyye ve 
Risale fi'l-mugiilatdt başlıklı eserleriyle 
mantık alanında zikredilmeyi hak eden 
bir alimdir (Rescher, s. 496, 506, 524, 53 ı) . 

Ebu Zeyd Abdurrahman ei-Ahdarl'nin 
1533 yılında yazdığı es-Süllemü '1-mü
revna~ li 'ilmi'l-mantı~, Eslrüddin ei
Ebherl'nin fsô.güci'sinin manzum şekli 
olup XVI. yüzyılın klasikleşmiş eserlerin
dendiL Kara Davud İzmiti'nin et-Taşav
vurat ve't-taşdiMt ve ljaşiye 'ala Me
tô.li'i'l-envô.r (Urmevl'nin Metali'u 'l-en
var' ı na haşiye) başlıklı eserleriyle Mevzu
ô.tü'l-uiUm müellifi Taşköprizade'nin el
Cami' adlı kitabını da zikretmek gerekir. 
XVI. yüzyıl alimlerinden Hasan Kafi Akhi
sarl'nin el-Kati fi'l-mantık, Abdürrahim 
Şirvanl'nin er-Risô.le fi'l-Mantı~ adlı bi
rer mantık kitabı vardır (başlangıçtan X. 

ı xvı.ı yüzyı l ortalarına kadar yazılan baş
lı ca mantık kitapları için bk. Rescher, s. 
ı2ı-563) 

XVII ve XVIII. yüzyıllarda mantık adına 
yapılan şerh ve haşiyeler bu ilmin esas 
gayesinden uzaklaştırıldığını göstermek
tedir. Ancak İsmail Gelenbevl'yi bu hük
mün dışında tutmak gerekir. Mantık, ma
tematik ve kelam sahasındaki eserleriyle 
XVIII. yüzyıl Osmanlı kültürünün en önem
li simalarından olan Gelenbevl mantıkta 
müteahhirlnin en büyük ismi sayılır. el
Burhô.n (fi'ilmi'l-mantı~ ve fenni'l-mizan, 
Burhan-ı Gelenbevi, Mizan-ı Gelenbevi, 
Mizanü 'i-Burhan), Risô.letü'l-~ıyas, Ri
saletü'l-imkan, Risale fi'l-vasıta, Risô.
le li ma'ne't-ta~sim gibi kitapları yanın
da Ebherl'nin fsagücfsine şerh. Teftaza
nl'nin Tehg;ibü'l-mantı~ ve'l-keldm'ına 
haşiye yazmıştır. Gelenbevl'den sonra pek 
çok mantık kitabı yazılmışsa da bunlar 
daha çok pedagojik amaçlar ön planda 
tutularak mekteplerde o kutulmak üzere 
kaleme alınmıştır. Ebherl'nin fsô.güci'si
nin Ali Haydar tarafından yapılan Hedi
yecik adlı tercümesi (İzmir 1309), İzmirli 
İsmail Hakkı ' nın aynı esere Mi'yarü '1-
uiUm adıyla yazdığı Türkçe şerh (İstanbul 
ı 3 ı 5). Ahdarl'nin es-Süllem adlı man
zum eserine Rı fat tarafından yazılan Ve
siletü '1-ikiin adlı tercüme ve şerh ( istan
bul 1317), Ahmed Cevdet'in Mi'yar-ı Se
dad (İstanbul ı 293) ve Mehmed Tevfik'in 
Giiyetü'l-beyan li ilmi'l-mizan (İstan
bul 1306) adlı eserleri bu tür çalışmalar-
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dan bazılarıdır. Bunlara M. Fazırın liseler 
için yazdığı İlm-i Mantık (İstanbul ı 329), 
Reşat Nuri'nin Emil Boirac'tan tercüme 
ettiği İlm-i Mantık (İstanbul 133 ı). İz
mirli İsmail Hakkı'nın üniversiteler için 
yazdığı. Aristo mantığını yeni anlayışla 
işleyen Felsefe Dersleri (İstanbul 1330). 
Ahmed Naim'in Rabier'den çevirdiği 
İlm-i Mantık(İstanbul 1335/1338 r.). Ha
san Ali Yücel'in B !iri ve Tatbiki Mantık 
ile (Ankara 1938, 1961) Mantık Dersleri 
(Ankara 1978). Hilmi Ziya Ülken'in Man
tık Tarihi (istanbul 1942). Von Aster'in 
Bilgi Teorisi ve Mantık (tre. Macit Gök
berk. istanbul l972,l994)gibidahabaş
ka eserleri de ilave etmek mümkündür. 
Lojistik hakkında ilk bilgiler Türkiye'ye 
Salih Zeki'nin Henri Poincare'den yaptığı 
tercümelerle girmeye başlamıştır. 1933 
yılında Darülfünun'un istanbul Üniversi
tesi'ne dönüştürülmesinin ardından Tür
kiye'de klasik mantık ve metodoloji ala
nında olduğu gibi daha sonra modern 
mantık alanında da önemli kitaplar ve 
makaleler yayımlanmıştır. Necati Öner 
Klasik Mantık (Ankara 1 970) ve Şafak 
Ural Temel Mantık (İ stanbul 1985) adlı 
kitaplarında klasik mantık konularında 
Avrupalı mantıkçıların görüşlerine de yer 
vermişlerdir. 

Klasik mantık ve tarihiyle ilgili çalışma
lar da yapılmış olup bazıları şunlardır: Ni
hat Keklik, İslam Mantık Tarihi ve Fa
rabi Mantığı (İstanbul 1969): Harndi Ra
gıp Atadem ir. Aristo'nun Mantık ve İlim 
Anlayışı (Ankara 1974): Kwame Gyekye, 
Ara b i c Logic: Ibn al-Tayyib's Com
mentaryon Porhyry's Eisagoge (New 
York ı 979); Muhammed Taki Müderrisl, 
el-Mantılw'l-İslami: Uşulühu ve me
nahicühu (Beyrut 1981 ): Ziya Muvahhid, 
Der .Amidi be-Mantıl;f-ı Cedid (Tahran 
ı 373): Tahir Yaren , İslam Kültüründe 
Mantık Çalışmalarına Karşı Fikirler 
(basılmamış doktora tezi. Ankara 1 982) ve 
İbn Sina Mantığına Giriş (Ankara 1 996): 
Ca'fer Al-i Yasin . el-Mantıl;fu's-Sinevi 
(Beyrut ı 983): Muhammed Mahir Abdül
kahir, el-Mantıl;f ve menahicü'l-ba]J.ş 
(Beyrut 1985): Ahmed et-Tayyib, MedJ;al 
li-diraseti 'l-mantıl;f(Kahire ı 986): Ali Sa
ml en- Neşşar, Menahicü '1-ba]J.ş <inde 
müfekkiri'l-İsldm (Beyrut 1984): Mu
hammed C. Ferhan, Dirasat ii cilmi'l
mantıl;f 'inde'l-'Arab (Musul ı 987) : Mik
los Maroth, Ibn Sina und die peri
patetische "Aussagenlogik" (Leiden 
1989): Naci Bolay, Farabi ve İbn Sina'
da Kavram Anlayışı (İstanbul 1 989) ve 
İbn Sina Mantığında Önermeler (İs-
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tanbul ı 994 ): Muhammed BeyyGml Meh
ran . MedJ;al ile'l-mantıl;fı 's-suri ( Kahi
re ı 989): Refik Acem, el-Mantıl;f <inde'l
Gazzali (Beyrut 1990): Mustafa Tabata
bal, el-Müfekkirune'l-müslimun ii mu
vaceheti'l-mantıl;fı '1-Yunani (tre. Ab
durrahman BelOşl. Beyrut ı 990): Renate 
Würsch, Avicennas Bearbeitungen der 
Aristotelischen Rhetorik: ein Beitrag 
zum Fortleben antiken Bildungsgutes 
in der islamisehen Welt (Berlin 1991 ); 
Shukri B. Abed. Aristotelian Logic and 
the Arabic Language in al-Farabi(New 
York ı 991 ): Abdülkuddüs Bingöl, Gelen
bevi'nin Mantık Anlayışı (İstanbul 
ı 993) ve Klasik Mantık'ın Tanım Te
orisi (İ stanbul 1 993): Ali Verdi, Mantıl;fu 
İbn Ijaldun ii çi av' i ]J.açlaretihi ve şaJ;
şiyyetihi (London 1994): Yusuf Mah
mud. el-Mantıl;fu's-suri: et-Taşavvurat 
et-taşdil;fat (Do ha 1994): Joep Lameer. 
Al-Farabi and Aristotelian Syllogistics: 
Greek Theory and Islamic Practice (Le
iden ı 994): İbrahim Emiroğlu. Mantık 
Yanlışları (İstanbul 1 993). Ana Hatlarıy

la Klasik Mantık (Bursa ı 999): Mahmud 
Muhammed Ali Muhammed. el-'Ala.l;fdt 
beyne'l-mantıl;f ve'l-fıl;fh <inde müfek
kiri'l-İslam (el-Harem 2000: ayrıca bk. 
Köz.AÜİFD, XLIIlll [20021. s. 135-169). 
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