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~ A BDULLAH UÇMAN 

BEŞ KÜLLİ 

Cins, nevi, fasıl, hassa ve 
araz-ı am diye adlandırılan 

tümel kavramları ve bunlar arasındaki 
ilişkiyi ifade eden mantık terimi. 

_j 

İslam mantık literatüründe "el-külliy
yatü'l-hams", "el -elfazü'l-hamse", "el
asvatü'l-hamse" veya "el-hamsetü'l
müfrede" diye de adlandırılan beş kül
lfyi (külliyyat-ı hams) oluşturan kavramlar 
ilk defa Aristo tarafından ele alınmakla 
birlikte Plotin'in öğrencisi olan Porphy
rios. Aristo'nun mantık kitaplarının ilki 
olan Kategoriler'e giriş olarak yazdığı 
lsôgucf (Isagoge, Eisagoge) adlı eserin
de beş küllfyi daha ayrıntılı ve sistemli 
bir şekilde incelemiştir (bk. lsAGücl). İlki 
İbnü'l-Mükaffa' tarafından olmak üze
re birçok defa Arapça'ya tercüme edilen. 
daha sonra şerhi ve özeti yapılan lsôgu
cf İslam mantıkçı!arının başlıca kaynak
larından biri olmuş, onlar beş küllfye bü
yük önem vermişler ve bu suretle külif
ler İslam mantık literatürünün temel ko
nuları arasında yer almıştır. 

İslam mantıkçıları lafızlarla ilgili tak
simiere ek olarak bu lafızların delalet 
ettiği manaları, varlık ve realiteleri de 
geniş bir şekilde incelemişler. bunların 
birbiriyle ilgileri bakımından değişik du
rumlar arzetmelerine göre çeşitli tak
sim ve tasnifler yapmışlardır. Nitekim 
Gazzali Mi'yôrü'l - 'ilm 'de (s. 59-79) altı 
çeşit taksim yapmıştır. Bunlardan biri 
de İslam mantıkçılarını beş küllfye götü
ren tasniftir. Buna göre herhangi bir kül
If realite, varlık veya anlam öncelikle ya 
"zatf" veya "arızf" olur. 

ZatT. küllf varlığın hakikatine yani öz ve 
mahiyetine delalet eden manadır. Ebü'l
Berekat el- Bağdadf'ye göre zatf öyle bir 
niteliktir ki önce onu kavrar, sonra da 
onun nitelediği varlığı zihnimizde can
landıracak olursak adeta ikisi özdeşle
şir ve varlığı bu nitelikten soyutlamamız 
mümkün olmaz; aksine, niteliğin yok 
farzedilmesi durumunda varlık da yok 
sayılmış olur. Mesela "canlı" ve "insan" 
veya "şekil" ve "üçgen" arasındaki ilişki 
böyledir. Gerçekten de insanın canlı ol-

madığı düşünülecek olursa insan diye 
bir varlıktan söz etmek mümkün olmaz. 

Arızfde ise bunun tersi bir durum söz 
konusudur. yani arızf olan nitelik konu
sunu her zaman nitelemez. Söz gelimi 
"gülme" insanda arızf bir niteliktir, çün
kü insan bazan güler, çok zaman da gül
mez. 

Mantıkçılar zatf olan nitelik veya an
lamları "mukawim" (constituti f. varlığın 
özünü olu şturan ), arızf olanı ise "gayri mu
kawim" olarak adlandırmışlar ve sonuç
ta küliiieri zatf küllfler ve arızf küllfler 
şeklinde iki ana başlık altında incelemiş
lerdir. 

A) Zatf küllfler cins, nevi ve fasıl şek
linde üçe ayrılır. 

Cins. Porphyrios' a göre cins, altında 

nevilerin sıralandığı şeydir. Kaplam açı

sından cins, neviler denilen topluluğu şü
mulüne alan bir varlıklar grubudur. İç
lem açısından cins bir vasıflar yığınıdır. 
Aristo'nun tarifi de içlem açısındandır: 
Cins, birçok nevide müşterek olan ve 
cevher kategorisinde bu birçok neviye 
yüklenebilen şeydir. İslam mantıkçıları
na göre zatf kavramı , ortak nitelikli var
lık türleri olmaları itibariyle varlıklar 

hakkında sorulan "nedir?" sorusunun 
cevabı olabilir ve bu cevap bize beş kül
Ifnin ilki olan cinsi verir. Mesela "insan. 
at, ceylan nedir?" sorusuna verilen "can
lıdır" cevabındaki "canlı" kavramı cinsi 
ifade eder. Cins, gerçeklikleri bakımın
dan farklı ve çok sayıda olan şeyler hak
kında kullanılan küllfdir. 

Nevi (tür). Porphyrios'un açıklamasına 
göre cinsin altında ve ona bağlı olan kül
liye nevi denir. Mesela cins olarak "can
lı" kavramını aldığımızda "insan" bunun 
bir nevidir. Başka bir tarife göre nevi, 
cinsin altında sıralanan ve cinsin öz ba
kımından kendisine yüklendiği şeydir . 

İslam mantıkçılarına göre zatf olan bir 
kavram. sayıları bakımından çeşitli , fa
kat aynı gerçekliğe sahip olan şeyler 

hakkında sorulan "kendi zatı ve özü iti
bariyle nedir?" sorusunun cevabını veri
yorsa bu cevap "nev'" i gösterir. Mesela 
"Ali, Ayşe vb. nedir?" sorusunun cevabı 
olan "insan" nevidir. 

Fasıl (ayırım). Porphyrios faslı, bir var
lığı başka bir varlıktan ayıran şeydir, şek

linde tarif eder. Ancak bu ayıncı durum 
varlıkta gelip geçici de olabilir. Bu se
beple onun tam tarifi şöyledir: Fasıl , bir 
varlığı başka varlıklardan ayıran ve o 
varlıkta sürekli olarak bulunan nitelik
tir. İslam mantıkçıları ise faslı bir şeyi 

BEŞ KÜLU 

cins bakımından ortak olduğu başka 

şeyden ayıran zatf nitelik diye tarif et
mişlerdir. Mesela akıl, insanı öteki can
lılardan ayıran zatf bir nitelik olması do
layısıyla onun faslıdır. 

B) Arızf küllfler hassa ve araz-ı am ola
rak ikiye ayrılır. 

Hassa. İslam mantıkçıları Porphyrios ·un 
hassa ile ilgili dört tarifinden sonuncusu 
üzerinde durmuşlardır. Buna göre has
sa bir nevin mahiyetine, özüne dahil ol
mayan fakat sadece o nev'e has olan sı
fatlardır. Mesela insan "gülen varlıktır" 
şeklinde nitelendirilirse de bu küllf kav
ram insanın mahiyetinin dışındadır. Çün
kü insan her zaman gülmez. Yine de gül
me sadece insana özgü bir hassadır. Ay
nı şekilde üçgenin iç açılarının toplamı
nın iki dik açıya eşit olması da üçgenin 
hassasıdır. İnsanın ve üçgenin bu has
saları nevilerine hem eşittir hem de on
lardan ayrılamaz. Fakat kitabet de in
sanın hassası olduğu halde insan nevin
den ayrılabilir ve ona eşit değildir. hat
ta daha özeldir. Yani gülme hassası bü
tün insanlara şamil olduğu halde kita
bet hassasına sahip olanlar onların sa
dece bir kısmıdır. 

Araz-ı am. Çeşitli nevileri kapsayan, an
cak varlığı her durumda nitelemeyen an
lamlardı r. Mesela "hareket", varlığı her 
durumda nitelemediği yani varlık her 
zaman hareket halinde olmadığı için 
arazdır; insan. at, kuş vb. nevilere şa
mil olduğu için de amdır. 

Kindf'den itibaren İslam mantıkçıları 
Stoa mantıkçılarından etkilenerek Porp
hyrios'un beş küllfsine bir de "şahıs" kav
ramını eklemişlerdir (bk. Kindi, s. 126-

127) İ hvan-ı Safa ' nın Resô.'il'de (1. 395) 

"beş küllf" yerine "altı lafız" (el-elfazü's
sitte) tabirini kullandıkları, bunlardan 
"nitelenen şeyler"e (el -mevsOfat) delalet 
eden lafızla rı "şa h ıs . nevi, cins". "nitelik
ler"e (es-sıfat) delalet eden lafızla rı da 
"fasıl, hassa, araz" şeklinde zikrettikleri 
görülmektedir. İhvan-ı Safa'nın şahıs dı
şındaki lafızlara dair tarifleri yukarıdaki 
açıklamalara benzer; şahsı ise "kendi dı
şındaki varlıklardan ayrılmış, seçilmiş ve 
duyularla algılanan varlığı gösteren la
fız " şeklinde tarif etmişlerdir. Buna göre 
mesela " şu adam", "şu hayvan", " şu ağaç" 

vb. ifadeler birer şahıstır. İhvan-r Safa, 
beş küllfyi ifade eden terimiere cüz'f var
lıkları gösteren şahsı da eklemeleri se
bebiyle artık bunlar için alışılageldiği gibi 
"küllfler" (kül liyyat) terimini kullanınayıp 
"nitelenenler" (mevsOfat) ve "nitelikler" 
(sıfa~ ) tabirlerini ku\Ianmışla rdır. 
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BEŞ KÜLLI 

Öte yandan bazı müslüman usulcüler 
Aristo ve Porphyrios'un cins ve nevi hak
kındaki anlayışlarını değiştirerek cins 
yerine nevi, nevi yerine cinsi kullanmış
lardır. Mesela Adudüddin el-fcf ve Sa'
deddin et- Teftazanf' nin bildirdiklerine 
göre usulcüler. mantıkçıların aksine, "in
san" kavramını cins, "canlı" kavramını 

nevi şeklinde adlandırmışlardır (Tehane
vf, Keşşa{, "cins" md .) 

Müslüman düşünürler küllfler proble
mini ' beş küllfnin dışında daha geniş ola
rak ele almışlar ; mantık, tabiat bilimle
ri, rasyonalizm ve dinle münasebeti ba
kımından küliller üzerine yaptıkları yo
rum ve tartışmalarla bu konuda zengin 
bir literatür geliştirmişlerdir (bk. KÜLLI) . 
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BEŞ SANAT 

Kıyas türlerinin 
uygulama alanları için kullanılan 

bir mantık terimi. 
_j 

İslam mantıkçılarına göre mantığın 
en önemli bölümünü kıyas teşkil eder. 
Kıyası oluşturan öncüllerin çeşitli isim
ler altında değişme ve çoğalma durumu
na göre meydana gelen kıyas türler ine 
islam dünyasında muhtemelen ilk defa 
Farabi tarafından "es- sınaatü ' ı- hams " 
(Osmanl ıca'da " sınMlt -ı hams" ) adı veril
miştir (İ/ı.şti ' ü 'l· 'u/üm, s. 28) Kıyasta ön
cüllerin farklı oluşu beş sanatın da birbi
rinden farklı olmasına yol açar. Bu fark
Iara göre beş sanat şöyle sıralanır: Bur
han, cedel, hatabe (hitabet ), şiir, safsata. 

Beş sanatı kıyasın ihtiva ettiği öncül
lerdeki önerme çeşitleri meydana getir
diğine göre her bir sanatın tarifini ya
pabilmek için öncelikle bu önerme çeşit
lerini görmek gerekir. islam mantıkçı-
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ları önermeleri ihtiva ettikleri bilgilerin 
doğruluk derecesine göre başlıca yedi 
kısımda incelemişlerdir. 

1. Yakiniyyat. Gerçeğe uygun olan, tar
tışmasız olarak kesin bilgi veren öner
melerdir. "Bütün parçadan büyüktür " 
önermesi gibi. İslam mantıkçıları yakl
niyyatı çeşitli şekillerde tarif etmişlerdir . 

Yaygın anlayışa göre mutlak doğru olan 
sadece yakinf önermeler olup aşağıda 
gösterilen diğer bütün önerme çeşitleri 
az çok ihtimalli veya gerçek dışı bilgiler 
ihtiva eder (bk. YAKiNiYYAT). 

2. MeşhunH. Doğruluğu insanlar tara
fından kabul görmüş olmasından kay
naklanan önermelerdir. Ancak buradaki 
"insanlar " genel anlamda olmayıp istis
na her zaman söz konusudur. Bu sebep
le meşhuratın doğruluğu "örtT' olup çağ 

lara, bölgelere. ülkelere veya sanat ve 
meslek alanlarına göre değişebilir . Man
tıkçıla r bu önermelere çoğunlukla "Ada
let iyidir", "Yalan kötüdür" gibi ahlaki 
hükümleri örnek gösterirler. 

3. Müsellemat. Tartışma sırasında öne 
sürülen ve hasım tarafından doğruluğu 
benimsenen, bir defa hükme delil sayıl
makla geçerlilik ve yaygınlık kazanmış 
olan önermelerdir. Fıkıh usulünde "ahad 
haber"lerle varılan hükümler mOselle
mattan sayılı r ve ahact habere itiraz edil
mesi durumunda fakihlerin daha önce 
bu habere dayanarak hüküm vermiş ol
maları delil gösterilir. 

4. Makbulat. Yalan söylemeyeceğine 

dair hakkında hüsnüzan beslenilen bir 
kimseden alınan bilgileri ifade eder (pey
gamberlerin yalan söylemeleri ihtimal dış ı 

olduğundan onlardan sadı r olduğu kesin 
olarak bilinen haberler burhan kategorisi
ne gi rer). 

s. Zanniyyat. Geniş anlamda yaklniyya
tın dışındaki bütün önerme çeşitlerini 

kapsar ; dar anlamda ise aklın tercihen 
kabul ettiği, ancak tersinin de doğru ol
ması ihtimali bulunan önermeler için 
kullanılır (bk. ZANNİYYAT) . 

6. Muhayyelat. Doğru veya yanlış, ka
bul edilebilir veya edilemez olsun insan
da sevinç ve huzura yahut nefret ve sı

kıntıya yol açan önermelerdir. 

7. Vehmiyyat. Zihnin bir gücü olan ve
him veya hayalin tecrübf varlık ve olay
Iara bakmak ve genelierne yapmak su
retiyle ürettiği önermelerdir_ Mesela ci
simlerin mekanda yer kaplamasına ba
karak, "Var olan her şey mekanda yer 
kaplar" şeklinde iler iye sürülen önerme 
vehmiyyattandır (bk. VEHMiYYATl. 

Tehanevf (Keşşaf. Il , 835), dayandığı ön
cüllerin kesinlik değeri bakımından beş 
sanat arasındaki ilişkileri şöyle göster
miştir : Kıyasın öncüileri ya bir tasdik ve
ya tasdikin dışında başka bir tesir do
ğurur. Eğer bu hayaif bir tesir doğuran 
kıyas ise buna "şiir" denir. Tasdik doğu
ran kıyasta ise tasdik ya zannf veya ke
sin olur. Bunlardan ilki "hatabe"dir; ikin
cisi ise yakinf kesinlik veya yakinf olma
yan bir kesinlik olabilir. Yakinf olan "bur
han "dır; yakinf olmayanına gelince bun
da ya herkesin kabulü veya sadece tar
tışmada muhatabın kabulü söz konusu 
olabilir, bunlardan ilkine "cedel", ikinci
sine de "mugalata" adı verilir. 

Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere is
lam mantıkçıları beş sanatı şu şekilde 
sıralamışlardır: 

1. Burhan. Öncüileri yakiniyyattan olan 
kıyastır. Mantıkçılara göre burhan bü
tün delillerin en kesin ve güvenilir ola
nıdır (bk. BURHAN). 

z. Cedel. MeşhOrat veya mOsellemat
tan sayılan öncüllerden oluşan kıyastır. 
Cedel bu öncüllerin kabul edilebilirlik de
recesine göre bir değer taşır . Ancak is
lam mantıkçılarına göre eectel tasdike 
faydalı bir kıyas çeşidi olmakla birlikte 
aslında bununla ne bir hakikat ispat edil
miş ne de reddedilmiş olur. Cedel sana
tını kullanana "cedelf" veya "mücadil " 
denir (bk. CEDEL). 

3. Hatabe. Ya sırf zanniyyattan veya 
hem zanniyyat hem de makbülattan olu
şan kıyastır (bk. HATABE). 

4. Şiir. Mantıkçılar şiiri kısaca muhay
yelat türünden öncüllerin oluşturduğu 
kıyas diye tarif etmişler. ayrıca muhay
yelata da " şiirf önermeler" adını vermiş
lerdir (bk. şiiR). 

S. Safsata veya Mugalata. Safsata "ge
nellikle öncüileri vehmiyyattan oluşan kı
yas", mugalata ise "sureti, maddesi ve
ya her ikisi bakımından da geçersiz olan 
kıyas " diye açıklanır. Bazı mantıkçılar 

beşinci sanat olarak safsatayı, bazıları 

da mugalatayı göstermişlerdir (bk. Teha
nevi. ı ı . ı 097). islam mantıkçıları düşün
ce faaliyetlerinde hatadan korunmak, 
demogoji yapanları susturmak, imtihan
da öğrencinin zihin disiplinini sağlamak 
gibi gayelerle mugalata sanatını bilme
nin yararlı olduğunu düşünmüşlerdir (bk. 
MUGALA TA). 

islam mantığındaki beş sanatın temeli, 
Aristo'nun Organon adlı mantık kOliiyatı
nın son beş bölümünü teşkil eden, çeşit-


