
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-

546 

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-



li isimlerle Arapça'ya çevrilen ve hepsine 
birden "Beş Kitap" adı verilen Analytica 
Posteriara (Analütika eş-şaniye, el -Bur

han). Topica (Kiti'ibü Meuadı 'i'l -cede/, el

Cedel), De Sophisticis Elenchis (Kitabü 

Tebkfti 's-sü{ista 'iyyfn, es-Sa{sata) , Rhe
torica (Kitabü 'l-fjatabe) ve De Poetica 
(Kitabü 'ş - Şi'r) adlı eserlerine dayanır. 

Aristo'nun mantık külliyatı üzerinde 
çalışan ilk İslam düşünürü Kindi'dir. Kin
di Kemmiyyetü kütübi Aristotalis adlı 
risalesinde Aristo'nun Organon 'unu teş
kil eden sekiz kitabı tanıtmıştır . Farabi 
ise İlJ-şa'ü'l- 'ulUm 'da mahiyeti bakımın
dan Organon 'u üçe ayırmış, Kategori
ler, Önermeler (el -ibare) ve Birinci Ana
litikler'i el-Burhan 'a {II. Analitikler'e) 

giriş olarak göstermiş, el -Burhan'ı ikin
ci bölüm, el - Cedel, es-Safsata, Kitô
bü'J-Ijatabe ve Kitabü'l-Şi'r' i de üçün
cü bölüm olarak saymıştır. el-Burhan '
da felsefe ve ilimierin zaruri ilkeleri tes
bit edilir: ondan sonra gelen dört kitap 
ise doğru ve yanlış ispat şekillerini gös
terir. Farabi'ye göre şiir sırf hayal alanı
dır, hatabede hayal ve gerçek eşit du
rumda, cedelde doğru yalandan daha 
çok, safsatada ise yalan doğrudan daha 
fazladır. 

Beş sanattan ilki olan burhanın teme
lini teşkil eden II. Analitikler'in bir kıs
mı lll. yüzyılda Huneyn b. İshak, tama
mı ise onun oğlu İshak tarafından Grek
çe'den Süryanice'ye çevrilmiş, IV. yüz
yılda Matta b. Yünus bu metni Arapça'
ya tercüme etmiştir. Topica ise Arap
ça 'ya ilk defa Yahya b. Adi tarafından 
çevrilm iştir. Bundan başka Ebü Osman 
ed - Dımaşki ile İbnü ' I-Mukaffa'ın oğlu İb
rahim de eserin kısmi tercümelerini yap
mışlardır. Aristo 'nun safsataya dair ese
ri Sofistica ' nın Arapça tercümelerinin 
başlıcaları Yahya b. Adi, İbn Zür'a ve İbn 
Naime tarafından yapılmıştır. Aynı ko
nuda Kindi de el-İlJ-tirô.z min l]uda 'i's 
sufistô.) iyye adlı bir risale yazmıştır. 
Rhetorica'ın (Kitabü'l-fjatabe) bilinen ilk 
mütercimi Huneyn b. İshak'tır. Eser baş
ka tercümeleri yanında Farabi tarafın

dan da şerhedilmiştiL De Poetica da 
( Kitabü 'ş-Şi'r) ilki Matta b. Yünus tara
fından olmak üzere birkaç defa Arapça'
ya tercüme edilmiş, Kindi de eseri özet
lemiştiL islam kültür çevresinde Aristo'
nun Organon 'unun öteki kitapları ve 
Porphyrios'un Kategoriler'e giriş olarak 
yazdığı İsagiici'si ile birlikte Organon'un 
burhan, cedel, safsata. hatabe ve şiir ko
nularındaki bölümleri çeşitli zamanlar-

da tercüme. tefsir, şerh ve hulasa edil
miş, ilk tercümelerin bazıları Kindi ve 
Farabi gibi otoriteler tarafından kontrol 
edilmiş ve böylece islam dünyasında cid
di bir mantık hareketi başlamıştır. 

Kindi'den itibaren Gazzali'ye gelince
ye kadar mantık sadece felsefenin bir 
disiplini sayılırken ilk defa Gazzali'nin 
kelam ile mantık arasında sağlam bir 
bağ kurması üzerine artık "sahih" delili 
"cedeli" delilden, "ikna i" delili "safsata", 
"mugalata" ve "şiir " den ayıran mantık 

kelam ilminin güvenilir bir aleti olarak 
büyük ilgi görmüştür. İbn Haldün 'un 
kaydettiğine göre (Mukaddime, lll , ı ı 39-
1 140) İbn Sina'dan sonraki bazı mantık
çılar (müteahhirTn) kıyasın muhtevasını 

teşkil eden burhan, cedel, hatabe, şiir ve 
safsata alanlarına dair beş kitabı nazarı 
itibara almamış veya pek az ilgi göster
ınişlerse de daha sonra "mantık sana
tında önemli bulunan ve birer dayanak 
olan" bu alanlara yeniden büyük ağırlık 
verilmiştir. İslam mantıkçı larının diğer 
felsefi disiplinlerdeki duraklamaya rağ
men genel mantık çalışmalarını kesinti
siz sürdürmeleri yanında beş sanatı da 
önemle işlemeleri, özellikle kelam ve fel 
sefe tartışmalarında muarızlarının gö
rüş ve delillerindeki gerçek dışı unsur
ları daha iyi yakalayabilmek, kendi gö
rüşlerini güçlü deliliere dayandırarak is
patlamak, ayrıca genel olarak eğitimde 
başarı sağlamak gibi sebeplere bağlan
maktadır. 
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BEŞ ŞEHİR 

Ahmed Harndi Tanpınar'ın 
deneme tarzında yazdığı 

şehir monografilerini ihtiva eden eseri. 
L ~ 

1941 yılı sonuna doğru Ülkü mecmu
asında makale ve şiirler yayımlamaya 

başlayan Ahmed Harndi Tanpınar'ın o yı l 

"Bursa'da Zaman ve Hulya Saatleri " adlı 

BES Ş EHiR 

uzun yazısı çıkar. Bu yazı, şairin aynı yı
lın başlarında "Bursa'da Hulya Saatleri " 
(Tasufr-i E{kar, nr. 4645, 8 Mart 1941) adıy

la çıkan. daha sonra geliştirilerek "Bur
sa'da Zaman" olarak şöhret kazanan şi
iriyle tema ve doku bakımından bir iç 
içe oluş karakteri gösterir. Deneine tar
zının bir örneği olan bu yazı Beş Şehir 
adlı kitabın da ilk nüvesini teşkil ede
cektir. Bu yazıyı birer ikişer yıl aralıklar
la (1 942- 1945) "Ankara ", "Erzurum" ve 
"İstanbul " yazıları takip eder. Tanpınar 
bunlara " Konya"yı da ilave edip kitabını 
bütünleştirerek ilk baskısını gerçekleş
tirir (1 946) Gördüğü ilgi üzerine 1960'ta 
yapılan ikinci basımda metinleri yeniden 
gözden geçirir ve ilaveler yapar. Bu ba
sımın önsözünde, " hayatımızda kaybolan 
şeylerin ardından duyulan üzüntü ile ye
niye karşı beslenen iştiyak"ın yazıların 

iki temel motifini teşkil ettiğini söyler. 
Gerçekten de kitaptaki beş şehrin hika
yesi veya tasviri, tanıtılması için söyle
nebilecek ortak özellik, eskinin büyük de
ğerleriyle geleceğe uzanan Türk şehirle
rinin tarihi ve kültürel maceralarını ve 
ümitlerini aksettirmesidir. Böylece An
kara 'da Roma imparatorluğu'ndan Sel
çuklu ve Osmanlı'ya , Erzurum'da yakın 
devir tarihinden günümüze, Konya 'da 
Selçuklu'dan Osmanlı'ya , Bursa'da Os
manlı 'dan aktüel tarihe, nihayet istan
bul'da Bizans'tan Osmanlı'ya , süreklili
ğini kaybetmeyen ve kopmayan bir sü
reç içinde devamlı ve zihni bir gidiş ge
liş bütün bu medeniyetlerin, sanat eser
lerinin, hayat tarzlarını n, kültürlerinin, in
sanlarının mukayeseleri imkanını verir. 

Millet ve tarih hakkındaki fikirler inde 
Yahya Kemal'in kendisi üzerinde büyük 
tesiri olduğunu sık sık hatıriatmış olan 
Tanpınar ' ın "Bursa 'da Zaman" ile "Bir 
Gün İcadiye 'de " dışındaki şiirlerinde bu 

Beş Şehir' in 

ikinci 
baskısın ı n 

kapağı 
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