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İslam kültür ve medeniyetine dair akademik ça-
lışmalara hâkim olan yerleşik anlayış, İslam düşün-
cesinin Orta Çağ’dan itibaren üretkenliğini yitirdi-
ği varsayımına dayanmaktadır. Bu bakış açısının 
bir neticesi olarak, Orta Çağ’dan modern dönem-
lere kadar süren Osmanlı devrinin, bilimsel alan-
da en iyimser ifadeyle durağan bir periyot olduğu 
kabulü yaygınlaşmıştır. Ancak son yıllarda yapılan 
revizyonist/eleştirel çalışmalar sayesinde bu kabul-
ler sorgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmalara bir 
katkı sağlamak üzere İSAR, Osmanlı ilim gelene-
ğini çok katmanlı bir anlayışla ele alarak onun hem 
İslami ilimler geleneğindeki hem de genel düşünce 
tarihi içerisindeki yerini yeniden konumlandırmayı 
hedefleyen ilmî toplantılar serisi düzenlemektedir. 
Serinin ilk altı sempozyumu kelam, fıkıh, tasavvuf, 
tefsir, hadis ve Arapça dil bilimlerine tahsis edilmiş-
ti. Bu toplantıların yedincisi ise Osmanlı dönemin-
de ilm-i mantık ve münazara hakkında olacaktır.

8. yüzyılda çeviri hareketleriyle İslam kültür 
dünyasının bir parçası hâline gelen mantık, birkaç 
yüzyıl içerisinde Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd gibi 
sistem filozoflarının elinde yetkin bir forma ulaş-

Osmanlı’da
İlm-i Mantık ve Münazara



mıştır. Özellikle İbn Sînâ ile İslam mantık geleneği, 
Aristoteles’in Organon’una yönelik referanslardan 
bağımsız bir yapıya kavuşmuştur. Daha sonra Gaz-
zâlî ile birlikte mantık hem akli hem de naklî ilim-
ler için gerekli bir alet ilmi hâline gelmiştir. Ebherî, 
Kâtibî, Urmevî, Kutbüddin Râzî, Teftazânî, Seyyid 
Şerîf Cürcânî gibi öne çıkan bilginlerin yazdığı te-
mel metinlerin medrese müfredatına girişiyle 13. 
yüzyıldan sonra İslam mantık geleneği bu eserler 
üzerine yazılan şerh, haşiye ve tâlikler yoluyla de-
vam etmiştir. 

13. yüzyıl sonrası İslam mantık geleneğinin öz-
gün ürünlerinin büyük bir kısmı da yaklaşık yedi 
asır devam eden Osmanlı ilim havzası içinde kale-
me alınmıştır. Ancak bu eserler, yakın zamana ka-
dar bilimsel çalışmalara yeterince konu edilmemiş-
tir. Son yıllarda gerek Batı gerekse İslam dünyası ve 
Türkiye’de Osmanlı bilginlerinin mantık ve müna-
zara alanlarına ilişkin eserleri üzerine umut verici 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Molla Fenârî, Kul Ahmed b. Hızır, Ahdarî, Taş-
köprizâde, Saçaklızâde, Gelenbevî gibi öne çıkan 
isimlerce inşa edilen Osmanlı mantık ve münazara 
geleneğini ele almayı hedefleyen sempozyumda bu 
geleneğin ayırt edici unsurlarına vurgu yapılması 
ve bunların ön plana çıkarılması amaçlanmaktadır.
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The prevailing narrative that dominates 
academic studies on Islamic culture and 
civilization is based on the conviction that Islamic 
thought has had declines in productivity since 
medieval times. As a result, there is a pervading 
assumption that the Ottoman period, which 
lasted from the Middle Ages to the modern era, 
was, to put it most favorably, a stationary period 
of Islamic sciences. However, thanks to recent 
revisionist/critical studies, these assumptions are 
now being questioned. In an effort to contribute 
to these studies, ISAR has been organizing 
a series of scientific assemblies which aim to 
relocate the position of the Ottoman scholarly 
tradition within both the tradition of Islamic 
sciences and the general history of thought. The 
first six symposiums organized in this series were 
dedicated to: theology, fiqh, tasawwuf, tafsīr, 
hadith, and the linguistic sciences of Arabic. 
The seventh will cover the subjects of logic and 
argumentation theory (munāzara or ādāb al-
bahth) during the Ottoman period.

Logic worked its way into Islamic intellectualism 
through the translation movements that began in 
the 8th century before reaching competent levels 
by the hands of systematic philosophers, such 
as Fārābī, Avicenna and Averroes. Especially 
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through Avicenna did the Arabic tradition of logic 
become independent of references to Aristotle’s 
Organon. Afterwards, in part through the efforts 
of al-Ghazali, logic became an instrumental 
science, not only for the rational sciences, but 
also for the traditional Islamic sciences. With the 
madrasa curricula featuring the logic handbooks 
of prominent scholars (such as al-Abharī, al-Kātibī, 
al-Urmawī, Qutb al-Dīn al-Rāzī, al-Taftāzānī, and 
al-Sayyid al-Sharīf al-Jurjānī), the Arabic tradition 
of logic continued progressing after the 13th 
century by means of commentaries, glossaries 
(hāshiya) and super-glossaries (ta’līqāt) written on 
these texts.

A great deal of post-13th century authentic 
writings on Arabic logic were written within 
the Ottoman scholarly environment that lasted 
approximately seven centuries. However, these 
writings were not discussed in scientific studies 
until very recently. Now promising studies on 
the works of logic and argumentation theory by 
Ottoman scholars are beginning to appear in the 
Western and Islamic worlds, including Turkey.

Aiming to discuss the Ottoman traditions of 
logic and argumentation theory built by prominent 
figures, such as Mullā Fenārī, Kūl Ahmed b. 
Hizir, al-Akhdarī, Tashköprīzāde, Sāçaklīzāde, 
and Gelenbevī, this symposium will emphasize 
and elucidate the distinguishing elements of this 
tradition.
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Molla Fenārī and Pre-Imperial Ottoman Argumentation 
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Müneccimbaşı Ahmet Efendi ve Önermenin Birliği/ 
Munajjim Bāshī Aḥmad Efendi on the Unity of 
Propositions, Mehmet Özturan

Osmanlı Mantık Literatüründe Olumsuz Önermenin 
Gerekçelendirmesi Problemi/ The Ottoman Logic Literature 
on the Existential Import of Negative Proposition, Muhammet 
Çelik

Osmanlı’da Önermenin Parçaları Sorunu: Hâdimî’nin 
Eczâ’u’l-kadiyye Risalesi Üzerine Bir İnceleme (Çevrimiçi)/ 
Ottoman Discussions on the Parts of Propositions: An 
Analysis of Ḫādimī’s Treatise on Ajzāʾ al-qaḍiyya (Online),  
Yusuf Daşdemir

12:45 - 14:30 Öğle Arası  / 12:45 AM - 2:30 PM  - Lunch
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Hüseyin Şah el-Adanavî’nin Hüseyniyye’si/ The Second 
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Tradition: the al-Husayniyya of Husayn Shah al-Adanawī, 
Necmettin Pehlivan



Erken Dönem Osmanlı’da Burhâneddin en-Nesefî 
İzinde Bir Âdab Şarihi: Muhsin b. İdrîs el-Beypazarî/ 
A Commentator of Ādāb in the Footsteps of Burhan 
al-Dīn al-Nasafī in the Early Ottoman Era: Muhsin b. Idrīs 
al-Baypazarī, Hadi Ensar Ceylan

18. Yüzyıl Osmanlı Düşünürlerinden Muhammed 
Akkirmânî ve Hüseyniyye Haşiyesi/ The Eighteenth-
Century Ottoman Scholar Muhammad Aqkirmānī and 
His Gloss on al-Husayniyya, Elmin Aliyev

Sinânüddin el-Gencî’nin Risâle fî âdâbi’l-bahs ve’l-
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Geleneğindeki Yeri/ Sinān al-Dīn al-Gancī’s Risāla fī ‘ilm 
al-Munāẓara and its Place in the Tradition of Ādāb al-
Baḥth wa’l-Munāẓara, Enver Şahin

16:30 - 16:45 Ara / 4:30 - 4:45 PM - Break

16:45 - 17:45 Konuşma / 4:45 - 5:45 PM - Keynote Speech

Logic in the Ottoman Empire: An Overview (Online)/ 
Osmanlı Devleti’nde Mantık: Genel Bir Değerlendirme 
(Çevrimiçi), Khaled El-Rouayheb

17:45 - 18:00 Ara  / 5:45 - 6:00 PM - Break

18:00 - 19:30  3. Oturum  / 6:00 - 7:30 PM - Session 3

Oturum Başkanı / Chair: İsmail Latif Hacınebioğlu

Bir Osmanlı Mantıkçısının Gözünden: Dil, Anlam ve 
Çıkarım/ Through the Eyes of an Ottoman Logician: 
Language, Meaning and Inference

Gelenbevî Mantığında Delalet ve Vaz‘ İlişkisi/ The 
Relationship Between Signification (dalāla) and 
Imposition (wad‘) in al-Galanbawī’s Logic, Burak Şaman

Osmanlı Mantıkçısı Ahmed Sıdkı Bursevî’nin Reddiyetü’l-
mi‘yâr Adlı Eserinin İncelemesi/ An Analysis of the 
Ottoman Logician Ahmad Sıdkı Bursawī’s Work Raddiya 
al-Mi’yār, Firdevs Seyna Yıldırım 

Late Ottoman Art of Disputation: The Risāla fī ādāb al-
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Geç Dönem Osmanlı Münazara Âdabı: İsmail Gelenbevî’nin 
Risâle fî âdabi’l-bahs ve’l-münâzara’sı (Çevrimiçi),
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Tartışmaları: Madde-Kip Ayrımı/  Logical Discussions 
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Ottoman Period: the Distinction Between Matter and 
Modality,  Mustafa Özbakır
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Müdâvele-i Efkâr ve Türkçe Mantık Tarihi Açısından 
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Arguments] and Its Significance for the History of Logic,  
Recep Alpyağıl 

Son Osmanlı Îsâgūcî Şarihlerinden Hasîrîzâde Elif 
Efendi’nin el-Mebde’ İsimli Îsâgūcî Şerhi/ One of the Last 
Ottoman Īsāghūjī Commentators: Hasīrīzāde Elīf Efendi’s 
Īsāghūjī Commentary Titled al-Mabda, Ferruh Özpilavcı

Osmanlı Coğrafyasında Kilisli Mantık Âlimleri ve Mantık-
Haşiye Geleneğine Katkıları (17-18. Yüzyıl Arası)/ The 
Scholars of Logic from Kilis in the Ottoman Geography 
and their Contributions to the Tradition of Logic (17th-
19th Century), Ramazan Gündüz

13:15 - 14:30 Öğle Arası / 1:15 - 2:30 PM - Lunch



14:30 - 16:00 6. Oturum / 2:30 - 4:00 PM - Session 6
Oturum Başkanı / Chair: İbrahim Emiroğlu

17-18. Yüzyıl Osmanlısı’nda Mantık/ Logic in the 17th-
18th Ottoman Period

17-18.Yüzyıl Osmanlısı’ndaki Cihet-i Vahde Tartışmalarının 
Modern Bilim Felsefesindeki “Bilime Sınır Çekme” 
Problemi Bakımından Yorumu/ Discussions on the 
Concept of Jihat al-Wahda in 17th-18th Century Ottoman 
Empire Related to the Problem of “Demarcating 
Sciences” in the Modern Philosophy of Science, Aytekin 
Özel, Mehmet Dallı 

Veliyyüddin Cârullah Efendi’nin Îsâgūcî Haşiyeleri/ 
Waliyyuddīn Jārullah Efendi’s Glossaries on al-Īsāghūjī, 
Harun Kuşlu

İkinci Analitikler Üzerine İki Yorum: Ioannis Cottinious 
ve Yanyalı Esad Efendi Mukayesesi (Çevrimiçi)/ Two 
Comments on Posterior Analytcis: The Comparison of 
Ioannis Cottinious and As’ad al-Yānyawī (Online), Hacer 
Ergin Özkan

16:00 - 16:15 Ara / 4:00 - 4:15 PM - Break

16:15 - 17:45 7. Oturum / 4:15 - 5:45 PM - Session 7
Oturum Başkanı / Chair: İbrahim Çapak

İlimlerde Münazara Uygulamaları/ Applications of 
Munāẓara in the Sciences

Osmanlı Fıkıh Usulü Eserlerinde Cedel Dili ve Hilaf 
Mesaili: Molla Hüsrev Örneği/ Effects of the Jadal 
Method and Khilāf Issues in Ottoman Manuals of Islamic 
Jurisprudence: The Case of Molla Husraw, Abdurrahim Bilik

Nahvî Tanımlarda Münazara: Birgivî’nin Kelime Tanımı 
Örneği/ Munāẓara in Grammatical Definitions: the Example 
of al-Birgivī on the Definition of Word, Hasan Basri Mert

Bir Münazara Ne Zaman Son Bulur? Post-Klasik 
Müslüman Tartışma Literatürü Üzerinden Bir Okuma/
When Does a Munāẓara End? The Debate on the 
Finitude of Argumentation in the Post-Classical Muslim 
Argumentation Scholarship, Rahmi Oruç

18:00 - 19:00 Değerlendirme Oturumu / 6:00 - 7:00 PM - 
Evaluation Session 

Nazım Hasırcı, Hasan Ayık, Ferruh Özpilavcı, Necmettin Pehlivan, 
Mehmet Özturan



 
- Opening Lecture - 

Molla Fenārī and Pre-Imperial 
Ottoman Argumentation 

Theory 

Dr. Walter Edward Young
McGill University

In this talk I will address various findings of on-
going research on the nature and origins of ear-

ly Ottoman argumentation theory as evidenced by 
certain works and connections of Molla Fenārī (d. 
834/1431). In so doing I will first review a number 
of scholarly contexts and links confirming Molla 
Fenārī’s involvement with two prominent strains 
of dialectical theory: (1) what might be called “pro-
to-ādāb al-bahth,” meaning juristic dialectic (jadal 
/ khilāf) in the line of Burhān al-Dīn al-Nasafī (d. 
687/1289), his predecessors, and commentators; 
and (2) early ādāb al-bahth in the line of Shams 
al-Dīn al-Samarqandī (d. 722/1322) and commen-
tators. I will then turn to what may be the only 
surviving, significant, and direct source for Molla 
Fenārī’s argumentation theory: the qiyās-oriented 
dialectic he outlines in his Fusūl al-Badā’i’ fī Usūl al-
Sharā’i’. Although belonging to a third prominent 
strain of dialectical theory—i.e., the qiyās-oriented 
objections outlined in usūl al-fiqh treatises—this 
remarkable chapter manifests the synthetic and 
innovative contributions of an early, influential 
Ottoman dialectician fully immersed in contem-
poraneous trends. At the very least, we can say 
that Molla Fenārī was a contributor to and conduit 
for both juristic dialectics and the ādāb al-bahth in 
early Ottoman contexts. 



 
- Conference - 

Logic in the Ottoman Empire: 
An Overview

Prof. Khaled El-Rouayheb
Harvard University

Logic was studied extensively throughout the 
Ottoman lands. My talk will give an overview 

of major figures and themes, from 1400 to 1900. It 
will also identify a number of sub-traditions within 
the Ottoman Empire.



Müneccimbaşı
Ahmed Efendi ve
Önermenin Birliği 

Doç. Dr. Mehmet Özturan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

17. yüzyıl Osmanlı bilginlerinden Müneccim-
başı Ahmed Efendi Vesîletü’l-vusûl ile’l-hamli 

ve’l-mahmûl adlı bir risale kaleme alarak, günümüz 
çağdaş mantık ve dil felsefesinde de hâla tartışıl-
maya devam eden önermenin birliği sorununu 
ortaya koymaya ve bu sorunun çözümüne dair 
teorileri tartışmaya çalışmaktadır. Önerme, konu 
ve yüklem gibi farklı birimlerden oluşan bileşik 
yapılı bir bütündür. Bu iki farklı birim bir araya 
gelerek ayrı bir yapı olan önermeyi nasıl oluştur-
maktadır? Diğer bir ifadeyle konu ve yüklem cihe-
tiyle elde mevcut olan “çokluk”, önermede nasıl 
bir “birlik”e sahip olabilmiştir?  Önermenin hem 
anlamlı hem de mümkün bir nesne, yani çelişki 
içermeyen bir yapıda olması gerektiğini belirten 
Ahmed Efendi, önermenin semantik açıdan 
bilgimizi artırması için farklı kavramlardan 
oluştuğunu, mümkün bir nesne olabilmesi için 
de bir noktada birleştiğini iki farklı aksiyom üze-
rinden anlatmaktadır. Bu aksiyomlardan ilkine 
göre birbirinden tamamen farklı iki nesne bulu-
namaz. İkinci aksiyoma göre ise birbirinden ta-
mamen farklı iki nesne olamaz. Buradan hareke-
tle Ahmed Efendi önermenin “birbirinden farklı 
iki kavramın bir noktada birleşmesi” şemasına 
sahip olduğunu göstererek bu birlik noktasının 
ne olacağını tartışmaktadır. Bu tebliğde ben 
önermenin birliği için tespit edilmiş olan konu ve 
yüklemin farklı anlamlara yani sense’lere sahip 
olması ve buna ek olarak bu iki farklı anlamın 
bir noktada yani referansta birleşmesi gerektiği 
şemasının nasıl elde edildiğini göstermeye çalışa-
cağım.



Osmanlı Mantık Literatüründe 
Olumsuz Önermenin 

Gerekçelendirmesi Problemi

Dr. Muhammet Çelik 
Ankara Üniversitesi

 Tebliğde doğru olumsuz önermelerin 
gerçekliği probleminin Osmanlı mantık 

literatüründe nasıl temellendirildiği tartışılacaktır. 
Doğru olumlu önermelerin konusunun varlığını 
gerektirdiği, yani bir doğruluk yapıcılarının 
bulunduğu açıktır. Bu durum bir şeyin başka 
bir şeyde var olması, kendisinde var olunanın 
varlığının bir gereği olduğu şeklinde ifade 
edilmektedir. Ancak doğru olumsuz önermelerde 
bir doğruluk yapıcı olarak konunun varlığının 
veya tersinden yokluğunun gerekli olması birtakım 
problemler içermektedir. Yok olan durumların 
gerçekliğinin varsayılması ve olumsuz önermelerin 
doğruluğunun olumlulara indirgenmesi iki temel 
problem olarak ifade edilebilir. İşte bu çalışmada 
yüklemin olumsuzu tartışmasının, olumsuz 
önermenin doğruluğunun olumluya indirgenerek 
ifade edilmeye çalışıldığı gösterilecektir.

Tartışmayı üç bölümde planladık. Öncelikle 
Arapça mantık literatüründe, özellikle Kutbüddin 
er-Râzî’nin konuyu tahkiki çerçevesinde problemin 
takriri ve tahriri yapılacaktır. Problem ile ilgili 
Osmanlı mantıkçıları tarafından yazılmış iki risale 
tespit ettik. Her iki risale de yazma hâlindedir. 
Risalelerden birinin yazarı Molla Muslihuddin 
Mehmed el-Lârî’dir. Diğerinin yazarı hakkında şu 
ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşamadık. İkinci 
bölümde bu iki risalenin problem hakkındaki 
eleştirileri ve çözümleri tahrir edilecektir. 
Son bölümde iki risalenin problemi açıklama 
gücü artı veya eksi yönde tahkik edilecektir.



Osmanlı’da Önermenin 
Parçaları Sorunu: Hâdimî’nin 

Eczâ’u’l-kadiyye Risalesi 
Üzerine Bir İnceleme

Dr. Yusuf Daşdemir
University of Jyväskylä, Finlandiya

 Osmanlı mantık geleneğinin Batı’daki 
gelişmelerden etkilenmeden kendi özgün 

dinamikleri çerçevesinde gelişmeye devam ettiği 
son zamanlara denk gelen 18. yüzyıl, kendine 
has birtakım özellikleri ile öne çıkmaktadır. 
Sözgelimi, bu yüzyılda Osmanlı mantıkçıları 
arasında yüzyıllardır medreselerde okunagelen 
mantık metinlerine yönelik bir tepki geliştiği 
görülür. Bir yandan pedagojik kaygılarla izah 
edilmesi mümkün gibi görünen bu tepkiler öyle 
anlaşılıyor ki bu metinlerin içerdiği kılı kırk 
yararcasına ayrıntılı ve/veya mantıkla doğrudan 
ilgili olmayan konu ve açıklamalarla da ilgilidir. 
Bu tepkinin sonucu, medreselerde okunmak 
üzere yeni metinlerin kaleme alınması olmuştur. 
Diğer yandan yine bu yüzyılda önermenin ögeleri 
(eczâ’u’l-kadiyye) konusunun oldukça ön planda 
olduğunu ve bu konuda pek çok risale yazıldığını 
görmekteyiz. Bunlar içerisinde dönemin 
en önemli isimlerinden Ebû Saîd Mehmed 
Hâdimî’nin (1701–1762) konuyla ilgili çalışması 
gerek sistemli ve kapsamlı oluşu gerekse üzerine 
yazılan şerhlerle dikkati çekmektedir. 

Bu çalışma öncelikle Hâdimî’nin bu risalesini 
inceleyerek onun dönemin eczâ’u’l-kadiyye 
tartışmaları içindeki konumunu belirleyeme 
çalışacaktır. Hâdimî’nin öğrencisi ve çağdaşı 
olan Kara Halil Konevî (ö. 1747) ve Dâvûd-i 
Karsî (ö. 1756) tarafından risale üzerine yazılan 
şerhler de çalışmanın temel kaynakları arasında 
yer alacaktır. İkinci olarak çalışma içerisinde söz 
konusu risalenin en eski yazma nüshalarını esas 



alan eleştirel bir metni oluşturulacaktır. Çalışma 
bir yandan bu kritik dönemde yaşamış önemli 
bir Osmanlı âlim ve mantıkçısının, önermenin 
ögeleri tartışmasına katkılarını ortaya koymayı, 
bu yolla da yeni oluşmakta olan Osmanlı mantığı 
alanına katkı sağlamayı, diğer yandan da 
yazma eser varakları arasında duran değerli bir 
çalışmayı günümüz araştırmacıları tarafından 
erişilebilir hâle getirerek tartışmaya açmayı 
amaçlamaktadır.

Âdâbü’l-Bahs ve’l-Münâzara 
Geleneğinde İkinci Yeni: 

Hüseyin Şah el-Adanavî’nin 
Hüseyniyye’si

Doç. Dr. Necmettin Pehlivan
Ankara Üniversitesi

Âdâbü’l-bahs ve’l-münâzara geleneğinde 
birinci yeni, bu yeni yöntemi sistemleştiren 

bilgin olarak Şemseddin Muhammed b. Eşref 
es-Semerkandî’nin (ö. 722/1322) Risâle fî âdâbi’l-
bahs’idır. Bu yeni tartışma teorisi, felsefe, 
kelam ve fıkıh eserlerindeki tartışmaların 
inceliklerini anlayabilmenin, tartışmaları 
nihayete erdirebilmenin  ve tartışmacı tarafların 
konumlarını tespit edebilmenin adeta kilit taşı 
konumuna geldiğinden özellikle Semerkandî’nin 
Risâle fî âdâbi’l-bahs’i olmak üzere Adudiddin 
Îcî’nin (ö. 756/1355) er-Risâletü’l-‘Adudiyye’si 
üzerine yapılan şerh, haşiye ve tâlik türü eserlerle 
yoğun bir ilgiye mazhar oldu. Bu tür eserler, 
sistemin ağır ve aksak yönlerini gidermenin 
yanında zamanla felsefesini yapmaya evrildiler. 
Bu çok tabii bir durumdu, ancak zamanla 
bu durumun, Semerkandî’nin oldukça açık 
olarak ortaya koyduğu kolay işle/tilebili/r 
teoriyi öğrenmeyi ve uygulamayı zorlaştırdığı 
da bir hakikatti. Nitekim Saçaklızâde’nin 
(ö. 1146/1733) ifade ettiği gibi şerh ve haşiye 



geleneği, öğrencilerin bu teoriyi öğrenmesini 
ve uygulamasını zorlaştırmıştır. İşte Hüseyin 
Şah el-Adanavî’nin (ö. ?) Hüseyniyye’si ve adeta 
bu metinle özdeşleşmiş kendi şerhi, âdabü’l-
bahs’i kolay uygulanabilir olma haysiyetine 
yeniden irca ettirdi. Hüseyniyye; şerh, haşiye ve 
tâlik kültüründen elde edilmiş bir özet değildir. 
Çünkü Hüseyin Efendi, risalede âdabü’l-bahs’in 
gerçekleştiği alanlarda hem bir takdim-tehir yaptı, 
hem de bahsin gerçekleştiği alanı genişletti; buna 
bağlı olarak yeni hamleler ekledi, bazı hamlelerin 
anlaşılmasını kolaylaştırdı; Semerkandî ve 
Îcî’nin icmalî olarak bıraktığı yerleri tafsilî 
hâle getirdi. Bu hususiyetlerinden olsa gerek 
Osmanlı bilim havzasında ilgiye mazhar oldu. 
Denilebilir ki Osmanlı bilim havzasında Hüseyin 
Şah Adanavî, Semerkandî’nin; Hüseyniyye de es-
Semerkandî’nin Risâle fî âdâbi’l-bahs’inin yerini 
almıştır. Bu çalışmada âdaba yaptığı katkıların 
onu ikinci yeni olarak nitelememize nasıl 
imkân verdiği ortaya konulmaya çalışılacak, 
çalışmanın ekinde metnin tahkiki de sunulacaktır.

Erken Dönem Osmanlı’da 
Burhâneddin en-Nesefî İzinde 
Bir Âdab Şarihi: Muhsin b. İdrîs 

el-Beypazarî 
 

Dr. Hadi Ensar Ceylan
Ankara Üniversitesi

Âdâbü’l-bahs isimli tartışma teorisini sistemli 
hâle getiren Şemseddin es-Semerkandî’nin 

(ö. 722/1322) Risâle fî âdâbi’l-bahs’ine şerh yazan 
âlimlerden birisi Muhsin b. İdrîs el- Beypazarî’dir. 
Daha önce herhangi bir akademik çalışmaya 
konu olmayan Beypazarî’nin şerhi, Süleymani-
ye Kütüphanesi Carullah koleksiyonu 1869’da 
kayıtlıdır. Beypazarî, şerhini el-Mebâhisu’l-hayriyye 
fî şerhi âdâbi’l-‘ulûmi’n-nazariyye olarak adlandır-
mıştır. Müellifin, Nesefî’nin ve Semerkandî’nin 



eserlerini tensih ettiği Süleymaniye Kütüphanesi 
Hasan Hüsnü Paşa koleksiyonu 1229’da kayıtlı 
mecmuanın ferağ kayıtlarına göre onun 778/1376 
tarihinde hayatta olduğunu öğreniyoruz. Beypa-
zarî’nin şerhinin dikkat çekici özelliği, es-Semer-
kandî’nin görüşlerini onun öncülü Burhâneddin 
en-Nesefî’ye (ö. 687/1289) referansla tashihe giriş-
mesidir. Tebliğimizde Beypazarî’nin şerhini bu 
yönüyle incelemeye çalışacağız. Bu bağlamda ri-
salenin, teknik terimlerin tarifinin verildiği birin-
ci bölümünü esas alacağız. Çünkü tariflerin mahi-
yeti, sistemin işleyişini doğrudan etkilemektedir. 
Konuya giriş mahiyetinde ise Beypazarî, şerhi ve 
onun yaptığı atıflar dolayısıyla Semerkandî’nin 
Risâle fî âdâbi’l-bahs’ine ait yeni şerhler hakkında 
bilgi vereceğiz.

18. Yüzyıl Osmanlı 
Düşünürlerinden Muhammed 

Akkirmânî ve Hüseyniyye 
Haşiyesi

 
Elmin Aliyev

Ankara Üniversitesi

Yenilenme dönemi Osmanlı entelektüelleri 
arasında ismi zikredilen Muhammed b. 

Mustafa el-Akkirmânî daha ziyade Esîrüddin 
Ebherî’nin Hidâyetü’l-hikme adlı eseri üzerine 
yazılan Kâdî Mîr Meybûdî şerhinin Osmanlıca 
çevirisi olan İklîlü’t-terâcim’i ile bilinir. Fakat 
elimizdeki eksik biyografisi dahi mantık, felsefe, 
kelam, dilbilim, hadis ve tefsir gibi çeşitli 
alanlarda eserleri bulunan bir müderris ve 
kadılık vazifesini ifa eden bir bürokrat olarak 
çok daha etkili bir düşünürden bahsetmenin 
imkânını ortaya koymaktadır. Akkirmânî’nin 
münazara âdabına dair görüşlerine odaklanan 
bu bildirinin öncelikli hedeflerinden biri, 



müellifin hayatı hakkındaki kısıtlı bilgilerin, biyo-
bibliyografik kaynaklara ve kendi eserlerindeki 
verilere göre yeniden sistemleştirilmesidir. 
Burada üzerinde durulacak en önemli husus, 
katalog kayıtlarında ve günümüz çalışmalarında 
belirtilenlerin aksine Muhammed b. el-Hâc 
Hamid el-Kefevî ve Muhammed b. Mustafa el-
Akkirmânî isimlerinin aynı kişiye işaret edip 
etmediğinin sorgulanması ve doğrudan yazma 
nüshalara istinaden Muhammed Akkirmânî’ye 
nisbeti kesin olan eserlerin belirlenmesidir. 

Akkirmânî’nin entelektüel portresinin daha iyi 
anlaşılmasını sağlayacak bu değerlendirmelerin 
ardından, Hüseyniyye üzerine kaleme aldığı 
haşiye temel özellikleriyle tanıtılacak; eserin 
tertip tarzı, muhtevası ve ön plana çıkarılan 
problemleri üzerinde durulacaktır. Bu sırada 
Ta‘rîfâtü’l-fünûn ve İklîlü’t-terâcim adlı eserlerinden 
hareketle Akkirmânî’nin genel olarak felsefe 
ve mantık, özelde ise âdâbü’d-ders, münâzara, 
cedel ve hilaf ilimlerinin konumlandırılmasına 
ilişkin tercihlerine ışık tutulacak, eserin Osmanlı 
dönemi âdâbü’l-bahs ve’l-münâzara literatürü 
içerisindeki yerinin aydınlatılmasına çaba 
gösterilecektir. Bildirinin dolaylı olarak katkı 
sağlayacağı konuların başında ise üzerine yazılan 
şerh ve haşiyeler ile birlikte Osmanlı medrese 
müfredatında önemli bir külliyat oluşturan 
Hüseyniyye’nin aidiyeti sorunu gelmektedir.



Sinânüddin el-Gencî’nin Risâle 
fî âdâbi’l-bahs ve’l-münâzara 

Adlı Eseri ve Âdâbü’l-Bahs
ve’l-Münâzara Geleneğindeki 

Yeri

Dr. Enver Şahin
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Aristoteles kadim dönemde mantık ilmi ve 
sanatını inşa etmiştir. Altı bölümden olu-

şan mantık ilmi ve sanatı Aristoteles sonrası Or-
ganon adıyla anılmaya başlanmıştır. Bu külliyat 
içerisinde Aristoteles, tartışma sanatını Topikler 
kitabı içerisinde ele almıştır. Tercüme hareke-
ti döneminde bu eser, Arapçaya Tûbikâ ya da 
Kitâbü’l-cedel ismiyle tercüme edilmiş, eser üzerine 
bazı şerhler kaleme alınmıştır. İslam dünyasında 
müteahhirûn dönemde mantığın suretine yönelik 
ilginin ziyadesiyle artması, beş sanattan biri olan 
cedele dair eserlerin telifinin azalmasıyla netice-
lenmiştir. Ancak söz konusu alana ait bu boşluğu 
Müslüman bilginler âdâbü’l-bahs ve’l-münâzara 
adıyla yeni bir tartışma teorisi icat ederek ka-
patmaya çalışmışlardır. Bu tartışma teorisini ilk 
sistematik hâle getiren düşünür ise Şemseddin 
Muhammed b. Eşref es-Semerkandî’dir (ö. 1322). 
Bu ilim zaman içerisinde fukahanın tartışma me-
todu olan hilaf ilminin yerine geçer hale gelmiş-
tir. Bu alanda en özgün çalışmalar ise Osmanlı 
bilim havzası içerisinde verilmiştir. Bu ilim hav-
zası içerisinde yetişen ve alanına yön veren alim-
lerden biri de Sinânüddin el-Gencî el-Âcemî’dir 
(ö. 1520). Bu tebliğimizde Sinânüddin el-Gen-
cî’nin Risâle fî âdâbi’l-bahs ve’l-münâzara eserinin 
yapısı ele alınacak ve tahkikli metni sunulacaktır.



Gelenbevî Mantığında Delalet 
ve Vaz‘ İlişkisi

Dr. Burak Şaman
29 Mayıs Üniversitesi

Aristoteles, mantık külliyatının ilk kitabı 
olan Kategoriler eserinin başında eşadlı 

(homonumos), eşanlamlı (sunonumos) ve türemiş 
(paronumos) mefhumlarından bahsederek 
mevcudat hakkında farklı bakımlardan konuşma 
imkânını ortaya koymuştur. Böylece dilsel gibi 
görünen lafız-mana ilişkisi klasik mantıkta terim 
ile tanım arasındaki sıkı ilişki dolayısıyla mantığın 
içerisine dâhil edilmiştir. İslam filozoflarının 
ise tasavvur ve tasdik ayrımıyla birlikte, lafzın 
mânâya delâleti çerçevesinde ele aldıkları 
bu mesele, İslam mantık eserlerinde delalet 
bahislerine özel bir yer ayrılması üzerinden 
devam etmiştir. Delalet konusundaki ayrımlar 
genişletilerek sözlü-vaz‘î delaleti konu aldığı 
vurgulanan mantıkta lafız-mana ilişkisi farklı 
delalet türleri (tazammun, iltizam, mutabakat) 
ve lafız türleri (müşekkek, mütevâtı, mecaz, vb.) 
üzerinden düşünülmüştür.  Ne var ki lafız-mana 
ilişkisinin bir başka boyutu, özellikle İslam dil 
ilimlerinde vaz‘ olgusu olarak karşımıza çıkar. 
Özel olarak lafızların hangi mananın karşısına 
konulduğunu ele alan vaz‘ keyfiyeti çerçevesinde 
gelişen literatür, delaleti dilsel olarak ele almayı 
amaçlamıştır. Gerek sarf ve nahvin, gerekse 
meani ve beyanın ilkesi olarak görülebilecek vaz‘ 
olgusu dil ilimlerine özel alaka gösteren Osmanlı 
düşünürleri için önem arz etmiştir. 

Tebliğimizde hem mantık hem de dil ilimlerinin 
dikkat çekici bir noktaya ulaştığı Osmanlı 18. 
yüzyılının önemli âlimi İsmâil Gelenbevî’nin (ö. 
1791) mantığında delalet ve vaz‘ ilişkisini konu 
edineceğiz. Burhân ve İsâguci şerhi gibi mantık 
eserlerinde delaletin Gelenbevî’ye göre mantık 
içerisinde durduğu yeri belirginleştirirken, 



gerek âdab gerekse gramer ve belagat üzerine 
eserlerinde delaleti nasıl düşündüğünü tespit 
etmeye çalışacağız. Böylece problematik bir 
çerçevede mantık ve dil ilimleri arasındaki bağı 
sorgulayarak Gelenbevî özelinde mantıkta delalet 
ve vaz‘ ilişkisini tartışacağız.

Osmanlı Mantıkçısı
Ahmed Sıdkı Bursevî’nin

Reddiyetü’l-mi‘yâr Adlı Eserinin 
İncelemesi

Firdevs Seyna Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Klasik mantıktaki önermeler mantığı 
kısmının amacı kıyas kurmaktır. Kıyasın, 

terimlerinin konumuna göre dört farklı şekli 
vardır. Bu şekiller de önermelerin niceliklerine 
ve niteliklerine göre modlara ayrılır.  Dört 
kıyas şeklinden en kesin sonuç veren I. şekildir. 
Dolayısıyla I. şekil, ilimlerde kesin bilgiye 
ulaştırması bakımından ölçüt olarak kabul edilir. 
Bu sebeple I. şekil dışındaki şekiller hulf, aks ve 
iftiraz olarak isimlendirilen yöntemler ile I. şekle 
irca edilir.   Çalışmamız, son dönem Osmanlı 
mantıkçısı Bursalı Ahmed Sıdkı Efendi’nin 
Reddiyetü’l-mi‘yâr isimli eserinin incelemesini 
içermektedir. Bu eserde, kıyas şekillerinin I. şekle 
ircası için kullanılan yöntemler açıklanmıştır. 
Metnin çoğunluğunda yüklemli önermelerden 
oluşan kıyas türlerinin örnekleri yer alır. 
Bununla beraber şartlı önermelerden oluşan 
iktirani kıyas ve istisnai kıyas örnekleri de 
kısaca mevcuttur. Ayrıca metinde, önermelerin 
nicelik ve nitelikleri Arap alfabesindeki harfler 
kullanılarak sembolleştirilmiştir. Çalışmada 
ilk olarak Bursalı Ahmed Sıdkı Efendi’nin 
biyografisine kısaca yer verilmiştir. İkinci kısımda 
ise I. şekle irca yapılırken kullanılan yöntemler 
açıklanıp örnekler üzerinden tablolar hâlinde 



gösterilmiştir. Ayrıca Reddiyetü’l-mi‘yâr’da 
kullanılan sembolleştirmeler araştırılmıştır. 
Çalışma dâhilinde müellifin bir öğrencisi 
Mehmed Sâdık b. İbrâhim Göynükî’ye ait olan 
bir icazetname yer almaktadır. Böylece müellifin 
ve dönemin eğitimcilerine dair verilere de 
ulaşılmaktadır.

Late Ottoman Art of 
Disputation: The Risāla fī ādāb 

al-baḥth wa al-munāẓara of 
Ismāʿīl al-Galanbawī

Dr. Safaruk Chowdhury 
Cambridge Muslim College, UK

Ismā’īl b. Mustafā b. Mahmūd Gelenbevī (Ar. al-
Kalanbawī) was one of the foremost logicians,  

mathematicians and Hanafī-Māturīdi theologians of 
the late Ottoman period. Living at the intersection of 
the ‘old’ and ‘new’ or Ottoman trajectory of reform, 
Gelenbevī rose to prominence within the educational 
ranks and was appointed professor in the Imperial naval 
College in Istanbul. Regrettably, like other Ottoman 
scholars and intellectuals, very little is known about his 
life and works within European languages, although 
this serious oversight is now being addressed due to – 
amongs other reasons - the interest in his theological 
and logical works. This paper attempts to contribute 
to this growing interest in Gelenbevī by examining his 
theory of argumentation as it is presented in his short 
treatise Risāla fī ādāb al-bahth wa al-munāzara, written for 
students in mind.  Taking continuity and discontinuity 
as a historical theme, I will first situate the Risāla in 
the context of the jadal and munāzara genre. This will 
be followed by a structural and topical analysis of the 
Risāla and its primary interrelation with logic utilising 
the commentary literature. I will conclude the paper 
with the significance of the text as well as a translation 
of the entire Risāla.



سهامات الشيخ محمد بن محمد البليدي في علم  اإ
المنطق

Dr. Omrani Belkheir 
Islamic Sciences and Civilization Research Center, 

Cezayir

اهتماما المنطق  بعلم  العثمانية  الفترة  في  الجزائر  علماء   اهتم 
ليفا حتى برعوا

أ
 خاصا، وساهموا في هذا المجال تدريسا وترجمة وتا

حتى العثمانية  الجزائر  طبع  قد  واالهتمام  التميز  هذا  ولعل   فيه، 
زهى عصور علم المنطق فيها، حيث كـثرت المدونات في هذا

أ
 غدا ا

الذين العلماء  برز 
أ
ا ومن  عليها،  والحواشي  الشروح  وكـثرت   العلم 

لفت على كـتبهم الشروح، عبد
أ
 كان لهم السبق في هذا الميدان، وا

خضري صاحب السلم المنورق، وكذا العالمة المحقق
أ
 الرحمان اال

التي الجزائرية  البليدة  مدينة  إلى  نسبة  البليدي  محمد  بن   محمد 
سسها العثمانيون سنة 1535م، وقد ولد بها سنة 1096 هـ - 1685

أ
 ا

المؤلف يقول  كما  فيه  تناول  الذي  العشر”  “المقوالت  ومؤلفه   م. 
 مقدمة ومقصدين: مقصد المقوالت )تناول فيه المقوالت العشر(،
بالجواهر الجسمية  الجواهر  وصل  فيه  )تناول  العقول:   ومقصد 
واحتفوا العلماء  بها  عني  التي  المنطقية  المؤلفات  من   الروحانية( 
زهر،

أ
اال في  التدريس  في  يعتمده  الباجوري  اإلمام  كان  حتى   بها، 

 وشرحه عدد من العلماء، مما يدل على قيمة الرجل، وتمكنه في
تي هذه المداخلة لتبرز جهد العالمة

أ
 هذا العلم، وإسهامه فيه.  وتا

 البليدي في علم المنطق، ضمن الجهود العلمية الجزائرية خالل
الجزائرية الجهود  متناولة  وشرحا،  وتدريسا  ليفا 

أ
تا العثماني   العهد 

عموما، ثم التعريف بشخصية البليدي ومكانته العلمية، ثم عرض

 
.إسهامه في علم المنطق



İlhanlılar’dan Osmanlı’ya
er-Risâletü’ş-Şemsiyye Geleneği 

ve Osmanlı’da Şemsiyye 
Okumaları

İbrahim Ayten
MEB

Fârâbî (ö. 339/950) ve İbn Sînâ’nın (ö. 
428/1037) telifleriyle İslam düşüncesinin 

ayrılmaz bir parçası hâline gelen, Gazzâlî (ö. 
505/1111) ve Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1209) 
ile birlikte dinî ilimlerde de neşvünemâ bulan 
mantık ilmi, miladi 13. yüzyıldan itibaren kale-
me alınan eserlerle türsel açıdan metin tedvin 
döneminin en zengin devrini idrak etmiştir. Telif 
çalışmaları yönüyle metin-şerh türünün güçlü bir 
şekilde devam ettiği bu dönem öncekiler üzerine 
kurucu şerhleri ortaya çıkarırken aynı zamanda 
sonrakileri etkileyecek ve yeni damarlar inşa ede-
cek metinlerin de yazımıyla ön plana çıkmıştır. 
Özellikle Hunecî’nin (ö. 646/1249) el-Cumel’i ve 
el-Mûcez’i, Esîrüddin Ebherî’nin (ö. 663/1264) 
el-İsâgûcî’si, Nasîrüddin et-Tûsî’nin (ö. 672/1274), 
et-Tecrîd fî ilmi’l-mantık’ı, Necmüddin el-Kâtibî 
el-Kazvînî’nin (ö. 675/1277) er-Risâletü’ş-Şemsiyye 
fî’l-kavâ‘idi’l-mantıkiyye’si, Sirâcüddîn Mahmûd 
el-Urmevî’nin (ö. 682/1283) Metâli‘ü’l-envâr’ının 
mantık bölümü bu devrin hatta sonraki devirle-
rin de en önemli metinleri olmuştur. 13. yüzyıl 
ve ertesinde (14. yy) ortaya çıkan eserler Osmanlı 
mantık geleneğinin de temelini oluşturmakta-
dır. Bunlar arasında ise şüphesiz en etkin eser 
Kâtibî’nin er-Risâletü’ş-Şemsiyye fî’l-ka‘vâidi’l-man-
tikiyye’sidir. Eser tüm mantık geleneğinin metin 
bağlamında en yalın ve en güçlü telifi olmuş ve 
bu açıdan yukarıda da zikrettiğimiz tüm eserleri 
aşmıştır.

Bu çalışmamızda Şemsiyye öncesi mantık gele-
neğinin literatür bağlamında kısa özeti; Şemsiy-



ye literatürü, alandaki diğer literatür ile kısa mu-
kayesesi; araştırmamızın temel zeminini teşkil 
eden Osmanlı’da mantık okumalarının hazırlık 
evresini oluşturan Osmanlı öncesi diğer coğraf-
yalarda Şemsiyye çalışmaları; teliflerin, istinsah-
ların, icazetlerin, ulema ve talebelerin, şehir ve 
medreselerin, ulema ailelerinin ve devlet erkânı-
nın Şemsiyye literatürünün teşekkülü, gelişimi 
ve yaygınlaşmasındaki katkıları, kısacası Şem-
siyye okumaları ele alınmıştır. Yani Osmanlı’da 
bilginin intikalinin keyfiyeti Şemsiyye literatürü 
üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca fark-
lı dönemlerdeki kilit isimler ve eserleri, dönem-
lerin yüzyıllara göre değerlendirilmesi, şerhler 
arasındaki ilişki ağları, ortaya çıkan kutup-taraf-
lar ve oluşturdukları yeni bir literatür geleneği 
işlenmiştir. Bu çalışmamız aslında bir kitaptan 
hareketle bilim-düşünce tarihini konuşmanın im-
kânını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Osmanlı Dönemi Tecrîd Şerh 
ve Haşiyelerinde Mantık 

Tartışmaları: Madde-Kip Ayrımı

Mustafa Özbakır
Türkiye Yazma Eserler Kurumu

İslam mantık tarihinde önermelerin maddele-
ri ve kipleri arasında yapılan ayrım ilk İslam 

mantıkçılarına kadar geriye gitmektedir. Bununla 
birlikte madde ve kipin mahiyeti ile bunlar ara-
sındaki ayrımın niteliği üzerinde zaman içerisin-
de farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerden 
birisi de Tecrîdü’l-i‘tikâd isimli eserinde Nasîrüddin 
Tûsî’nin (ö. 672/1274) madde ve kip ayrımı için 
dile getirdiği ifadelere dayanmaktadır. Bu ifade-
ler, Osmanlı düşünce geleneğinde önemli bir yeri 
olan Tecrîd üzerine telif edilmiş şerh ve haşiyeler-
de de makes bulmuştur. Şerh ve haşiyelerde genel 



olarak konuyla ilgili biri mütekaddim mantıkçı-
lara diğeri müteahhir mantıkçılara atfedilen iki 
görüş bulunduğu belirtilmekle birlikte Tûsî’nin 
bu görüşler içerisinde nerede durduğu tartışma 
konusu olmuştur. Bu tebliğ, ilk dönem mantıkçı-
larından itibaren meselenin gelişim sürecini de 
dikkate alarak Osmanlı döneminde Tecrîd üzerine 
yazılmış şerh ve haşiyelerde madde-kip ayrımı et-
rafında meydana gelen tartışmaları analiz etmeyi 
amaçlamaktadır.

Müdâvele-i Efkâr ve Türkçe 
Mantık Tarihi Açısından

Taşıdığı Önem

Prof. Dr. Recep Alpyağıl 
İstanbul Üniversitesi

Bu çalışmada, Bereketzâde İsmâil Hakkı’nın 
(1851-1918) kaleme aldığı Müdâvele-i Efkâr 

adlı eseri değerlendirilecektir. Bu metin, onun 
hakkındaki akademik çalışmaların hiçbirinde 
kaydedilmemiştir. Ayrıca, muhtemelen alışılmı-
şın dışındaki adı nedeniyle Türkçe âdab literatü-
ründe de unutulmuştur. Buna mukabil, Müdâvele-i 
Efkâr bu sahaya ilk yenilikleri getiren bir kitaptır. 
Eserde klasik ile modern olanın başarıyla terkip-
lendiğini söylemek mümkün: Dibace kısmında 
fenn-i münâzaranın Batılı anlamda epistemik bir 
sunumu yapılır; Eflatun, Aristo, Kant ve Hegel’le 
değişen epistemik konumlarına işaret edilir: 
“Avrupa müteahhirîn hukemâsından Kant dahi 
münâzarayı ihtimâl-i mahzın mürâdifi kılmış ise 
de Hegel ona Eflâtun’un vermiş olduğu ehemmi-
yeti i‘tâ etmiştir.” Kitap, verilen misaller ve kul-
lanılan lisân açısından da Türkçede kendisinden 
önce yazılanlardan bir hayli farklıdır. Hasılı Mü-
dâvele-i Efkâr; uzun yıllar İstînaf Mahkemesi reis-
liği yapmış, Temyiz Mahkemesi azası olmuş ve 
Tenâkuz-ı Fıkhî’yi (1891) yazmış bir mütefekkirin 



hem nazari hem de amelî veçhesini bütünler bir 
muhtevadadır.

Son Osmanlı Îsâgūcî 
Şarihlerinden Hasîrîzâde Elif 
Efendi’nin el-Mebde’ İsimli 

Îsâgūcî Şerhi

Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı 
Marmara Üniversitesi

Bu çalışmada son dönem Osmanlı uleması 
içinde hem ilmî hem de tasavvufi yönüyle 

temayüz etmiş, güçlü kalemiyle pek çok eser ver-
miş olan Şeyh Hasîrîzâde Elif Efendi’nin (1850-
1927), doğrudan Esîrüddin Ebherî’nin (ö. 1265) 
Îsâgūcî’si üzerine, geniş bir “tetimme-itmâm” 
tarzında yazmış olduğu şerh çalışması incelenip 
değerlendirilecektir. Mesnevî, şemâil, hadis ve 
dinî ilimleri okutan Elif Efendi, Mûsıla-i Süley-
mâniye’de müderrislik yapmış, 1911-1914 yılları 
arasında Meclis-i Meşâyih’in reisliği vazifesini 
yürütmüş; hattatlığı, şair ve edipliğiyle öne çık-
mış, aynı zamanda Sa‘diyye ve Mevleviyye baş-
ta olmak üzere çeşitli tariklerden hilafeti olan 
bir tarikat şeyhidir. Muhammed b. Fazlullah 
el-Burhânpûrî’nin (ö. 1029/1620), et-Tuhfetü’l-mür-
sele isimli, vahdet-i vücûd ve varlık mertebeleri-
ne dair meşhur eserini tercüme ve şerh eden Elif 
Efendi, tasavvufa dair çalışmalarının yanı sıra, en-
Nûru’l-Furkân isimli 2 ciltlik Kur’an lügati; Arap 
dilinde edatların kullanımına dair Muhtâru’l-en-
bâ’ isimli eseri ve Arapça, Farsça ve Osmanlıca 
yazmış olduğu divanıyla öne çıkmış; zamanının 
güncel meselelerine dair Darvin’in evrim teori-
sine reddiye yazmış çok yönlü bir âlimdir. Şerh 
ve haşiyelerle gelenek oluşturucu klasik eserlerin 
başında şüphesiz İslam mantık tarihinin en etkili 
metinlerinden olan Ebherî’nin Îsâgūcî’si gelmek-
tedir. Yüzyıllar boyunca yaklaşık yüz elliyi aşan 
sayıda âlim, pek çok tarzda ve hacimde mantı-



ğa dair çalışmalarını, bu metin etrafında kaleme 
almışlar; bu gelenek içinde alt gelenekler oluştu-
ran güçlü şerhler ortaya çıkmıştır. Bu tebliğde, 
Osmanlı’nın son döneminde, klasik mantık ge-
leneğinin de devam ettiği, batı mantık çalışmala-
rının da çevrildiği bir zamanda, Elif Efendi gibi 
hezarfen bir âlimin kaleme aldığı el-Mebde isimli 
şerhin incelemesi ve Îsâgūcî şerh geleneğinin son 
temsilcilerinden biri olarak geleneğin öne çıkan 
şerhleri ile karşılaştırmalı bir şekilde değerlendir-
mesi yapılacaktır. 

Osmanlı Coğrafyasında Kilisli 
Mantık Âlimleri ve Mantık-
Haşiye Geleneğine Katkıları  

(17-18. Yüzyıl Arası)

Dr. Ramazan Gündüz 
DİB

Osmanlı ilim dünyasında mantık ilmine 
gerek merkezden (İstanbul) gerekse çev-

re coğrafyalardan katkılar yapılmıştır. Mantık 
ilmine farklı düzeylerde katkı veren ilim çev-
relerinden biri de Kilis olmuştur. Kilis’te 17. 
yüzyıl başlarında başlayıp 20. yüzyılın ikinci 
yarısında son bulan, ulusal ve uluslararası şöh-
rete ulaşmış bir mantık geleneği oluşmuştur. 
Tespit edilebildiği kadarıyla 1111/1675 tarihin-
de istinsah edilen, Îsâgūcî üzerine yazılan bir 
inceleme, Kilis Kırık Minare/Kesik Minare’de 
yazılmıştır. Kilis’te mantığın daima okutul-
duğu “Mantık Fakültesi” olarak meşhur olan 
bir medrese de varlık göstermiştir. 18-19. yüz-
yıllarda meşhur mantık âlimlerinden bazıları 
burada ders vermiştir. Mantık ilminde çığır 
açan Mantıkî Hacı Ömer Efendi, Hocazâde 
Abdurrahman Efendi ve Hocazâde Abdullah 
Enverî Efendi gibi Kilisli mantık âlimleri man-
tık üzerine çeşitli özgün ve haşiye niteliğinde 



eserler telif etmişlerdir. Bu âlimler, mahdut 
olan mantık misallerini çoğaltarak mantık il-
minin Türkçeleştirilmesine de ciddi katkılar 
sağlamıştır. Kilisli mantık âlimlerinin yaklaşık 
iki yüzyıl sürdürdükleri mantık eğitimi geniş 
bir çevrede etkili olmuştur. Bu âlimler, mantık 
ilmini Türkçe kavramlarla izah etmenin gerek-
liliğini eserlerinde ortaya koyarak kendilerine 
özgü bir ekol geliştirmişlerdir. Kilisli mantık-
çıların zirve şahsiyeti olan Abdullah Enverî, 
mantık eğitiminde “usûl-i cedîde” ismini ver-
diği yeni bir yöntem geliştirmeye çalışmıştır. 
İlimlerin efendisi olarak gördüğü mantık saha-
sında birçok telif ve haşiye türü eser kaleme 
alan Abdullah Enverî, bu ilmin özellikle kıyas 
formlarında Türkçe örnekler vererek mantığın 
nazariyattan tatbike çıkarılmasının ancak ko-
nuşulan dille anlatılmasıyla mümkün olacağı-
nı göstermeye çalışmıştır.

Bu bildiride Osmanlı Devleti’nin son zaman-
larında dönemin Halep vilayetinin bir kazası 
olan Kilis’te gelişen mantık ilim geleneğinin 
öncüleri olan âlimlerin biyografileri ve mantık 
ilmine yaptıkları katkılar incelenecektir. Kilisli 
mantık âlimlerinin kısa biyografileri yanında 
eserleri ve Abdullah Enverî’nin “usûl-i cedîd” 
nazariyesinin mantığa katkıları değerlendirile-
cektir.



17-18. Yüzyıl Osmanlısı’ndaki 
Cihet-i Vahde Tartışmalarının 
Modern Bilim Felsefesindeki 

“Bilime Sınır Çekme” Problemi 
Bakımından Yorumu

Prof Dr. Aytekin Özel / Bursa Uludağ Üniversitesi
Arş. Gör. Mehmet Dallı / Uşak Üniversitesi

İslam dünyasında daha önceden cihet-i vah-
de (birlik ciheti) konusunda var olan tartış-

manın, Osmanlı’da, 17-18. yüzyıllarda ama bu 
kez müstakil bir risale yazılarak başlatıldığını 
ve sürdürüldüğünü tespit etmekteyiz. Tartış-
ma, yine Osmanlı’nın ilk kadısı olan Molla 
Fenârî’nin (ö. 1431) Esîrüddin Ebherî’nin (ö. 
1265) Îsâgūcî’sine yazdığı el-Fevâ’idü’l-Fenâriyye 
adlı şerh üzerinden başlatılmış ve sürdürülmüş-
tür. Esasen söz konusu şerhte besmele, hamdele 
ve salveleden sonra gelen ilk pasaj, doğrudan 
cihet-i vahde konusuna ayrılmıştır. 17-18. yüz-
yıllarda yapılan tartışmanın ilk metni işte bu 
pasaj üzerine müstakil bir risale kaleme almış 
olan Abdurrahim Şirvânî’ye (ö. 1615) aittir. 
İkincisi Mehmed Emin Şirvânî’ye (ö. 1627) ait 
olup sonra Kara Halil (ö. 1711) ile Veliyyüddin 
Cârullah (ö. 1738) şerhlerini kaleme almışlardır. 
Bunların yanında Burhâneddin b. Kemâleddin 
Bulgârî ve Eskicizâde (ö. 1827) gibi müelliflerin 
ele aldığı eserlerden de söz etmek mümkündür. 
Sorun, ilmin kendisinin, zati (özsel) birlik yönü 
ve arazî (ilintisel) birlik yönü bakımından nasıl 
incelenip tanımlanabileceği ve tek tek ilimlerin 
de bu bağlamda nasıl tanımlanacağı konusuna 
odaklanmaktadır. Bu konu, çağdaş bilim felse-
fesindeki “bilime sınır çekme sorunu” ile (prob-
lem of demarcation) yakından ilgilidir. Bilime 
sınır çekme problemi, bilimsel teorilerin diğer 
teorilerden nasıl ayrıştırılabileceği sorunudur. 
Bilimi bilim yapan şey nedir? Ne bilimdir? Me-



tafizik olan ile bilimsel olan nasıl birbirinden 
ayrıştırılabilir? Çalışmamız bu sorular bağla-
mında cihet-i vahde anlayışını değerlendirmeye 
odaklanacaktır.

Veliyyüddin Cârullah Efendi’nin 
Îsâgūcî Haşiyeleri

Doç. Dr. Harun Kuşlu 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Veliyyüddin Cârullah Efendi (ö. 1738) hem 
kütüphanesinde topladığı eserler hem de 

çeşitli alanlardaki telifatı sayesinde 17. yüzyıl Os-
manlı ilim hayatını anlamlandırmamız noktasın-
da mümtaz bir konuma sahiptir. Kendisi kolek-
siyonunda bulunan kitaplara düştüğü derkenar 
notlarıyla Osmanlı ilim ve kitap kültürüne eşsiz 
bir katkı yapmış, döneminde okunan, üzerine 
şerh yazılan ve tenkit edilen kitapları göstermek 
suretiyle arkasında entelektüel tarihçilik için mu-
azzam bir malzeme bırakmıştır. Koleksiyonun 
mantıkla ilgili kısmında Îsâgūcî ve eş-Şemsiyye’nin 
şerh ve haşiyeleriyle birlikte Metâli‘ ve Tehzîb ha-
şiyeleri de önemli bir yer tutmaktadır. Bununla 
birlikte Cârullah Efendi, biri Hüsamkâtî diğeri 
Fenârî olmak üzere Îsâgūcî’nin iki önemli şerhi 
üzerine kendisi haşiye yazmıştır. Hatta Hüsam-
kâtî Şerhi’ne, Muhyiddin Haşiyesi üzerinden üç defa 
haşiye yazmış ve bunu derkanar notlarını çeşit-
li biçimlerde kullanmak suretiyle yapabilmiştir. 
Söz konusu haşiyelerin derkenar notlarından üre-
tilmiş olması müellifin haşiye tarzına tesir etmiş 
görünmektedir. Bu tebliğde talikattan telifata 
giden süreçte derkanar notlarının eser yazımın-
da ne gibi bir tarz meydana getirdiği sorusuna 
odaklanarak Cârullah Efendi’nin Fenârî Şerhi ve 
Hüsamkâtî Şerhi üzerine kaleme aldığı Îsâgūcî ha-
şiyelerini karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Böy-
lece Cârullah Efendi’nin haşiye tarzına dair tes-
pitlerimizi paylaşacak ve iki farklı şerh üzerinden 



yazılan haşiyeler sayesinde Îsâgūcî’nin Osmanlı 
mantık tarihinde nasıl bir etki bıraktığını göster-
meye çalışacağız.  

İkinci Analitikler Üzerine İki 
Yorum: Ioannis Cottinious ve 

Yanyalı Esad Efendi Mukayesesi

Arş. Gör. Hacer Ergin Özkan 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yanyalı Esad Efendi (ö. 1731), Lale Dev-
ri olarak adlandırılan zaman diliminde 

mantık alanında yapmış olduğu çevirileri ve 
yorumları ile Osmanlı mantık geleneği içeri-
sinde önemli bir yerde durmaktadır. Yaşadığı 
dönemde Aristoculuğu aşma fikrinden uzak 
durup bilakis onu canlandırma gayesi ile öne 
çıkan Yanyalı, Aristoteles’in mantık ve fizik 
alanındaki eserleri üzerinde yoğunlaşmıştır. O, 
Abbâsîler döneminde Bağdat çevresi tarafın-
dan yapılan çevirileri yetersiz ve eksik bularak 
Aristoteles’i yeniden tercüme etmenin gerekli 
olduğunu savunmuştur.  Yanyalı Esad Efendi, 
bu maksadını gerçekleştirmek için dolaylı bir 
yol takip etmiş ve Padua Üniversitesinde me-
tafizik alanında çalışan Ioannis Cottunious’un 
(ö. 1658) Expositio Lucidissima Universae Logices 
isimli eserini tercüme etmiştir. Latin Aristo-
teles şarihleri arasında zikredilen Cottunious, 
bu eserinde Porphyrius’a ait Îsâgūcî’yi ve Aris-
toteles’e ait Kategoriler’i, Peri Hermenias’ı, I. ve 
II. Analitikler’i şerh etmiştir. Yanyalı, Tercüme-
tü’ş Şerhi’l-enver ismi ile Cottunious’un eserini 
Arapçaya çevirmiştir. Bahsi geçen eser, salt bir 
çeviri olmayıp Yanyalı’nın yorumlarını, itiraz-
larını ve bazı izahlarını da ihtiva etmektedir. 
Bu çalışmada, Cottunious ve Yanyalı’nın II. 
Analitikler üzerine yapmış olduğu yorumlar, 
eserlerin girişleri üzerinden mukayese edile-



cektir. Sınırlı bir problem alanı içerisinde, her 
iki ismin,  Aristoteles’i merkeze yerleştirerek 
mantık ilmini anlama kaygıları üzerinde duru-
lacağını da ifade etmek gerekmektedir. Böylece 
Yanyalı’nın doğrudan Aristoteles’in eserlerini 
çevirmeyip Cottunious’un şerhine yönelmesin-
deki sebepler tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Osmanlı Fıkıh Usulü 
Eserlerinde Cedel Dili ve Hilaf 
Mesaili: Molla Hüsrev Örneği

Dr. Abdurrahim Bilik
Trakya Üniversitesi

İslam ilim geleneğinin merkezinde hiç şüphe-
siz ayetler ve hadisler bulunmaktadır. Fıkıh 

usulü, bu iki temel kaynaktan sahih bilginin na-
sıl üretileceğinin yöntemini deliller ve hükümler 
üzerinden ele almaktadır. Bu tebliğde temel id-
dia, İslam ilim geleneğinin ve bunun önemli bir 
kısmını oluşturan fıkıh usulünün hem kurgusu-
nun hem de içeriğinin oluşumunda hilaf ve ce-
delin belirleyici bir etkisi olduğudur. Buna göre 
fıkıh mezhepleri, birbirlerini karşılıklı olarak 
besleyerek olgunlaşmış ve ilim üretmişlerdir ki 
bu birikim ve yöntem, mezheplerin temel eserle-
rine de etki etmiştir. Çalışma boyunca bu iddia, 
Molla Hüsrev’in Mirkâtü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl ve 
bunun üzerine yine kendisinin hazırladığı şerh 
olan Mir’âtü’l-usûl fî şerhi Mirkâti’l-vüsûl üzerinden 
ispat edilmeye çalışılacaktır. Böylelikle hilaf ve 
münazara geleneğinin Osmanlı ilim çevrelerine 
ne denli etki ettiğine dair bir ipucunun da ortaya 
konulması amaçlanmaktadır. 



Nahvî Tanımlarda Münazara: 
Birgivî’nin Kelime Tanımı 

Örneği

Arş. Gör. Hasan Basri Mert
Kırklareli Üniversitesi

Nahiv alanında münazara veya daha eski 
adıyla cedel ilmine dair ilk eser, 571/1181 

yılında vefat eden Kemâleddin İbnü’l-Enbârî’nin 
telif ettiği el-İğrâb fî cedeli’l-i‘râb’tır. Müellif bu 
eserinde sema ve kıyas ile elde edilen nahvî hü-
kümler üzerine gerçekleşecek münazara konula-
rını ele almıştır. Öte yandan bu ve bundan sonra 
yazılmış olan ilk dönem nahvî cedel eserlerinde 
tanımlar üzerinde nasıl bir münazaranın işleye-
ceği konusuna değinilmemiştir. Bu durumunun 
muhtemel sebebi tanımların sarahaten değil 
zımnen bir kaziye içermesidir. Bununla birlikte 
ilerleyen dönemde yazılmış eserlerde tanımlarda 
da münazara yapılabileceği gösterilmiştir.  Nahvî 
tanımlarda gerçekleştirilen münazara meselele-
rini Osmanlı Devleti’nde yaşamış olan dil âlim-
lerinin eserlerinde de görmek mümkündür. Bu 
bağlamda devletin yükselme döneminde yaşamış 
önemli simalarından birisi olan Birgivî Mehmed 
Efendi’nin eserleri dikkat çekicidir. İslami ilim-
lerin hemen her sahasında eser telif etmiş olan 
müellif, özellikle nahiv alanında yazmış olduğu 
el-‘Avâmil risalesi ve İzhârü’l-esrâr kitabı sayesinde 
Osmanlı dil eğitiminin vazgeçilmez bir parçası 
hâline gelmiştir. Öte yandan Birgivî’nin, Beyzâvî 
tarafından el-Kâfiye’ye muhtasar olarak telif edi-
len Lübbü’l-elbâb fî ‘ilmi’l-i‘râb isimli esere dair 
kaleme almış olduğu İmtihânü’l-ezkiyâ’ kitabı, mü-
ellifin mantık, münazara ve vaz‘ gibi diğer alet 
ilimlerinde rüşdünü ispat ettiği eser olup yine 
Osmanlı medrese eğitiminin nahve dair önemli 
bir sacayağı olmuştur. 

Bu çalışmada öncelikle Birgivî’nin hayatına 
kısaca değinilecek, ardından genel hatlarıyla ta-



nım çeşitleri ve tanımda münazaranın nasıl ger-
çekleştiği, daha sonra ise Birgivî’nin İzhârü’l-esrâr 
isimli eseri ve şerhleri ile İmtihânü’l-ezkiyâ’ isimli 
telifi üzerinden kelime tanımı örnekliğinde nahvî 
tanımlara dair münazaranın işlenişi konu edini-
lecektir.

Bir Münazara Ne Zaman Son 
Bulur? Post-Klasik Müslüman 
Tartışma Literatürü Üzerinden 

Bir Okuma 

Arş. Gör. Rahmi Oruç
İbn Haldun Üniversitesi

Miller’a göre Semerkandî Aristoteles’in kısır 
döngünün imkânsızlığına dair argümanı-

nı münazara bağlamına uygulayarak Yunan ve 
Müslüman argümantasyon literatüründe argü-
mantasyonun zorunlu olarak sonlu olduğunu 
iddia eden ilk âlim olmuştur. Miller’ın bu tespiti 
hatalıdır, zira Müslüman tartışma geleneğinde 
bir münazaranın epistemolojik bakımdan son-
lu olup olmadığı zaten tartışılmıştır. Orijinalite 
nispet edelim ya da etmeyelim bir münazaranın 
sonu olduğuna dair tartışma kendi başına değer-
lidir. Sonluluk tartışması günümüz monolojik ve 
diyalojik argümantasyon teorilerine bir giriş ola-
rak düşünülebilir. Monolojik perspektife göre ar-
güman abstrakt bir obje iken, diyalojik perspekti-
fe göre argüman bir olay silsilesidir. Peki bir olay 
silsilesi teselsüle yol açabilir mi? Bu soru Şirvânî 
ve Risâle’nin bir başka şarihi arasındaki tartışma-
nın mevzuunu oluşturur.  İki âlim de monolojik 
perspektife göre bir tartışmanın zarureten sonlu 
olduğunda hemfikirdir. Yine de, şarih teselsülün 
diyalojik perspektife göre de mümkün olduğunu 
iddia etmeye çalışırken Şirvânî bunu reddeder.
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