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Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Lambda Kitabı, Giriş*
İBN RÜŞD
Çevirenler
İLYAS ALTUNER & FATİH ÖZKAN≠

Öz: Ortaçağ’ın en büyük Aristoteles yorumcusu olarak kabul
edilen İbn Rüşd, büyük filozofun hemen hemen bütün eserlerine küçük, orta ve büyük olmak üzere üç şekilde şerh yazmıştır. Bu şerhler erken dönemde İbranice ve Latinceye çevrilmiş
ve hem Ortaçağ Avrupa felsefesini hem de Yahudi düşüncesini
derinden etkilemiştir. Batıda İbn Rüşd’ün etkisi, İbn Rüşdçülük akımı altında bütün Avrupayı sarmıştur. Elinizdeki metin,
Metafizik eserine yazılan büyük şerhin Lambda Kitabına, bu
eserin her bir bölümünün içeriğini anlatan bir Giriş olarak yazılmıştır. İbn Rüşd başlarda Aleksandros’a göre eseri özetlediğini söylese de, Giriş’in sonunda bu eseri Nikolaos Damaskenos’a göre düzenlediğini belirtmektedir. Giriş’te Zeta (Zây) Kitabıyla birlikte Üpsilon (Vâv) Kitabından bahsedilmesine karşın, Metafizik’te böyle bir kitap yoktur. Bunun, Epsilon Kitabıyla karıştırılmış olabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Aleksandros, metafizik, şerh,
varlık, ilke, sorun.
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Long Commentary on the Metaphysics: The Book
Lambda, Proemium*
AVERROES
Translated by
İLYAS ALTUNER & FATİH ÖZKAN

Abstract: Averroes, who is accepted the greatest commentator
of Aristotle in the Midle Ages, has written commentaries on
almost all works of the great philosopher in three manners at
short, middle and long. These commentaries have been translated into Hebrew and Latin in early period, and have influenced deeply both Middle Ages European philosophy and Jewish thought. In the West, Averroes’ influence has pervaded the
whole Europe under the name of Averroism. The present text
has been composed of a Proemium, which explains the content
of every book of this work, to the Book Lambda of long commentary written on the Metaphysics. Averroes, in the beginning,
though told that he had summarized the work in accordance
with Alexander, at the end of Proemium he stated that he had
arranged the work according to Nicolaus of Damascus. In spite
of mentioned the Book Upsilon (Waw) with together the Book
Zeta (Zay), there is no such a book in Metaphysics. We think
this may have been confused with the Book Epsilon.
Keywords: Aristotle, Alexander, metaphysics, commentary, being, principle, problem.
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This translation is a section of studies which were performed under the title of
‘Entelekya School of Logico-Metaphysics’. We would like to thank so much to ‘Dar
el-Machreq’ for permission to publish the Arabic text.
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Lambda Kitabı: Giriş

Λ.1
a

Derim ki, bu bilimin kitaplarına dair ne Aleksandros veya ondan sonrakiler tarafından yapılan bir büyük şerh, ne de bu kitabın dışında bir
orta şerh bulunmaktadır. Ancak biz, bu anlamda bu kitap hakkında
Aleksandros tarafından yaklaşık üçte ikisi yapılmış bir büyük şerh ve
Themistios tarafından yapılan tam orta şerhi bulmaktayız. Onu açıklamanın en iyi yolunun, Aleksandros’un bu kitabın her bir bölümü
hakkındaki görüşlerini mümkün olduğunca açık ve öz olarak en iyi
şekilde özetlemek olduğunu gördüm. Themistios’un bu konudaki
ekleme ve kuşkusunu dile getirdiğimiz gibi, kendi ekleme ve kuşkumuzdan da bahsedeceğiz.

b

Biz deriz ki, Aleksandros, bu kitabın yani Lambda Kitabının bu disiplinin son kitabı olduğunu söyleyenlerin görüşünün doğru bir görüş
olduğunu söyleyerek, konuya girmiştir. Çünkü bu bilimde konu edilen
diğer kitapların kimisi bu bilimde incelendikten sonra çözümlenmesi
gereken problemleri içerirken, kimisi de bu problemlerin çözümünü
içermektedir ve bu da Aleksandros’un bu kitaptan sonra gelen kitaplarda yaptığı şeydir. Aleksandros kimi kitaplarda varolan şeyler hakkında ‘var olması bakımından varlık’ açısından bahsederken, bu kitapta
ise ‘var olması bakımından varlık’ın ilkeleri ve mutlak gerçeklikle ilgili
olan birincil tözün ilkelerinden bahseder. Dolayısıyla, açıklanacak
olursa, onun durumunda olan bir töz vardır ve o, bu tözdür ve bu tözün açıklanması bu disiplinin en son ereğidir. Çünkü bu kitaptan sonraki iki kitapta birincil amaca ilişkin hiçbir şeyi açıklamaz ve kendine
özgü hiçbir görüşü bu kitaplarda ortaya koymaz. Lambda Kitabı varlıkların ilkelerinin formlar ve sayılar olduğunu söyleyenlerin görüşleriyle karşıtlık içerir. Aleksandros şöyle demektedir: “Aristoteles bu kavramlardan Metafizik eserinin ikinci kitabı olan Büyük Elif Makalesinde
bahsetmiş ve sonra da bu konudaki görüşü son iki kitapta etraflıca ele
almıştır. Aristoteles’in Gamma Kitabının başlarında ve başka yerlerdeki sözünden, bu kitabın, bu bilimden bahseden son kitap olduğu
çıkarılabilir.” İşte Aleksandros’un bu kitaba yaptığı girişin hepsi bundan ibarettir.
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Alexandros’un bu bilimde konu edilen diğer kitapların içerdiği şeyin
anlaşılması konusunda söylediği şey, bir özet şeklindedir. Belki de
onun özetlenmeye en uygun konusu bu konudur.

c

Deriz ki, bu disiplin var olmak bakımından varlığın araştırdığı ve bu da
var olmak bakımından varlığın ilkeleri ve bu bilime eklenti olan şeyler
hakkında araştırmayı gerektirdiği için, çünkü her bir kuramsal disiplin
iki tür bilgiyi içerir, bu disiplin ilk önce iki kısma ayrılır. Antik filozoflar varlığın ilkeleri hakkında yanlış görüşler ileri sürdükleri için, bu
görüşleri çürütmek Aristoteles için zorunlu oldu. Bunun da, bu disiplinin üçüncü bölümünde olması gerekir. Bu kitabın ilk kısımları üç
bölümdür: Var olmak bakımından varlığa ilişkin kısım, var olmak bakımından varlığın eklentilerine ilişkin kısım ve varlığın ilkeleri hakkında söylenmiş olan yanlış görüşlere ilişkin kısım.

d

Yine her bir kuramsal bilim iki araştırma dalına ayrıldığı için, onlardan
biri bu bilimin araştırma yöntemini, nedenlerini, nereden başlayıp
nerede bittiğini ve ondaki tanımların hangi yönde kullanıldığını içerir
ve bu da bu disipline özgü olarak mantık diye adlandırılır. İkincisi ise
bu disiplini içeren bilimdir, ki yine bu bilim de öncelikle iki kısma
ayrılır: Ona özgü mantıksal olan kısım ve bilgisinin bu disiplinden
kaynaklandığı amacı içeren kısım. Burada öyleyse iki büyük kısım
vardır: Bunlardan biri üç kısma ayrılır, öyle ki bu bilimin kısmları dörttür. Bu disiplin, araştırmayı ortadan kaldıran ve onun ilkelerini inkar
etmek eden kimseleri reddetmeyi üstlendiği için, sanki bu kısım bu
disiplinin beşinci kısmı olmuştur. Yine o, varlıkların sınıflarını araştırma hakkında olduğu ve onun sınıfların biri zihinsel varlıklar sınıfı
olduğu için, bu türden varlıkların ilkelerinin araştırılması ve o ilkeler
hakkında ileri sürülen yanlış görüşlerin çürütülmesi zorunludur.

e

Aristoteles, bu sınıfları araştırması açısından, onları öğretim düzeni en
iyi olacak şekilde seçmiştir.

f

Aristoteles, Küçük Alfa diye nitelenen birinci kitapta bu bilimde olan
zorluk ve kolaylık derecesini ve bir insanın onu ne şekilde kavrayacağını tanımlamaya girişmiştir. Değeri az olmasına karşın, ondan bir şey
birleştirildiğinde büsbütün değerli olur. Nedenlerin araştırılmasını
sonuçlandırmak bu bilimin taraftarı için gerekli olduğundan, Çünkü o
nedenler araştırma konusu olan varlıklardır, Aristoteles, bu kitapta,

g1
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g2

[önce] bahsettiğimiz giriş bölümünden sonra, nedenlerin sonluluğunu
açıklamış ve daha sonra ise kuramsal şeylerde içerilen yanlışlığın nedenlerinin en büyüğünün tanımı ve özellikle, sanki bu nedenler kuramsal şeyler hakkında bir yasaymış gibi, insanların yanlış şeyleri üzerine
inşa ettikleri nedenlerin tanımıyla [nedenler konusunu] bitirmiştir.

h

Aristoteles, nedenlerin araştırılması onların birincil cinslerinin sayısını
ve bu konuda öncekilerin görüşlerini tanımlamayı gerektirdiği için,
Büyük Alfa diye nitelenen kitapta Antik filozofların nedenlerin birincil cinslerini ne şekilde kavradıklarını tanımlamaya girişmiştir. O, cinslerin [sayısının] dört olduğunu açıklamakta ve Antik filozofların nedenler hakkındaki görüşlerini buna kanıt göstermektedir. [Onların
görüşleri] iyice incelendiğinde, kimse dört nedenden fazlasını ortaya
koyamaz. Aristoteles, sonra onların, doğa bilimi hakkında bunu önceden yapmış olduğu için doğa bilimci değil de metafizikçi olanların
varlıkların ilkeleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktadır. Onlar,
ilkelerin matematiksel şeyler ve sayılar olduğunu ileri süren kimselerdir. Aristoteles bu kitapta onlara bazı karşı çıkışlarda bulunmakta ve
onların çürütülmesi konusundaki tam görüşü Lambda Kitabından
sonra gelen Mü ve Nü Kitaplarına bırakmaktadır.

i1

Her bilimsel araştırma, insan ilerleyip doğru ve yanlış diyalektik görüşleri bildiğinde ancak sonuca kavuşur. Çünkü insan bir şey hakkında
güçlükle karşılaşmadığında, ne onu öğrendikten sonra onun bilgisinden elde ettiği şeyin ne de onu bilmezden önce onun bilgisinden kaybettiği şeyin miktarını bilemez. Böylece Aristoteles, ayrı bir kitapta,
onun her bir problemi hakkında, güçlük içeren diyalektik görüşleri bu
bilimin problemlerini araştırmaya ve o problemleri incelemeye hasretmeyi en iyi öğretme yöntemi olarak düşünmüştür. Daha sonra ise,
bu eserin diğer kitaplarında, bu bilimde ortaya çıkan güçlüklerin çözümüne girişmiş ve bunu da Beta Kitabı diye nitelenen üçüncü kitapta
gerçekleştirmiştir. Bu kitap zorunlu olarak birinci ve ikinci kitaptan
sonra ve diğer bütün kitaplardan da öncedir. Onun varlığı önceki iki
kitabı izlemektedir, çünkü önceki iki kitapta içerilen şeyler, diyalektik
disiplini tarafından ortaya konulmuştur, yani burada dört neden anlatılır ve o nedenlerden her bir cins sonsuza dek gitmez.
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Onun varlığının sonraki kitaplardan önce olduğu açıktır, çünkü sonraki kitaplar iki şeyden birini, ya bu kitapta belirtilen güçlüklerin çözümünü ya da bu güçlüklerin çözümü konusunda gerekli olan şeylerin
bilinmesini içermektedir.

i2

Bu kitapta belirtilen güçlükler, bu bilimin araştırma yöntemiyle ilgili
olanlar ve bu bilimde olan problemlerle ilgili olanlar olmak üzere iki
sınıfa ayrıldığı için, bu bilimde burhânî araştırmaya girişen kimsenin
yapması gereken ilk şey öncelemek ve böylece bu güçlüklerin çözümünü bilmek olmalıdır. Çünkü bu güçlüklerin bilinmesiyle, bu bilimde
doğru burhânî araştırma yöntemini bulmuş olur ve bu açıdan o, Aristoteles için, bilgelik olarak adlandırılan disiplini [diğer disiplinlerden]
ayıran bir araştırmadır. Aristoteles öncelikle bu disiplinin araştırılması
sırasında ortaya çıkan güçlüklerin çözümlenmesiyle başlanması gerektiğini düşünmektedir. Yine araştırma yalnızca birincil öncüller bilindiğinde geçerli olacağı için, Aristoteles yine öncelikle bu öncülleri reddeden ve bu araştırmayı inkâr eden kimselerle tartışılması gerektiğini
düşünmüş ve bu iki problemi bir kitapta ele almıştır. O, bu problemleri Beta Kitabından sonra gelen Gamma Kitabında çözümlemiştir.
Gamma Kitabı, biri bu bilime özgü mantık ve diğeri de bizde bulunan
ilkeler arasından doğal olarak ilk ilkenin yani bütün ilkelere öncel olan
ilkenin belirlenmesi olmak üzere iki tür [araştırma] içerir. Bu, doğrulama ve yanlışlamanın birlikte bulunamayacağı şeklindeki Aristoteles’in görüşüdür. Çünkü bu, araştırmanın ilkesidir ve bu nedenle bu
ilkeyi inkâr eden kimse ne geçerli bir kanıt getirebilir ne de olumlu ya
da olumsuz bir görüş ortaya koyabilir.

k

Bu konu bu kitapta konumlandırıldığı için, Aristoteles, terimleri bu
bilimde kullanılan kavramların detaylı açıklamasının bu kitaptan sonra
gelmesinin daha gerekli olduğunu ve yine bu problemleri tek bir kitapta incelemeye hasretmeyi en iyi öğretme yöntemi olarak düşünmüştür.
Böylece bu problemlerin çözümünü Gamma’dan sonra ve diğer kitaplardan önceki kitapta yani Delta Kitabında gerçekleştirmiştir. Çünkü
eğer terim birden çok anlamı, özellikle de analojik olarak ifade edilen
şeyleri çağrıştırıyorsa, problemleri burhan üzere ele almaya karar veren
kimsenin yapacağı ilk şey, o problemi ifade eden terimi açıklamaktır.
Bu şeyler, varlık terimi Aristoteles’in bu bilimde açıkladığı üzere analojik olarak ifade edilmesi nedeniyle bu bilime özgü problemlerdir.

l

Iğdır Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi
Sayı: 3 & 4 (2014)

17

İbn Rüşd

m

Aristoteles, bu kitaptaki amacını tamamlayıp bu bilimin konusu olan
şeyleri yani varlıkların nedenlerinin bilgisini araştırmak istemiştir.
İlineksel olan, zihinde olan ve zihnin dışında olan olmak üzere üç sınıf
varlık vardır. Aristoteles, öncelikle bu varlık sınıflarını bilmekle [işe]
başlamanın gerekli olduğunu ve araştırmanın öncelikli amacının zihnin
dışındaki varlık sınıflarından birini araştırmak olduğunu düşünmüştür.
Bu konuyu da Delta Kitabından sonra gelen kitapta incelemiştir. Aristoteles’in bu kitapta yaptığı araştırma ilineksel olan varlıkla gerçek
olup zihinde olan varlığı [birbirinden] ayırmakla ilgili olduğu ve bunu
da ancak bütün varlık sınıflarını var olması bakımından araştıran bu
bilimi bilen kimse yapabileceği için, doğa ve matematik bilimlerinden
farklı olan bu disiplinde [içerilen] kitaplardan biri olan Gamma Kitabında önceden açıkladığı şey hakkında, bu kitabın başında yineleme
açısından değil de anımsama açısından bahsetmiş ve bunu da öncekilerden farklı bir yolla açıklamıştır. O, bütün bunları içinde terimlerin
açıklandığı kitap olan Delta Kitabından sonra gelen Epsilon Kitabında
gerçekleştirmiştir. Yine bu kitabın, kendisinden sonra gelen kitaplardan önce ve de kendisinden önce gelenlerden sonra olması gerekir.

n1

Açıkçası, ilineksel varlık ve zihindeki varlık eksik olduğu ve bu bilimin
araştırmak istediği şey zihnin dışında var olan gerçek varlık olduğu
için, Aristoteles bu varlığı araştırmaya başlamıştır. Töz, bu [zihnin
dışında olan] varlığın ilkesi olması nedeniyle tözün ilkelerinin neliğini
araştırmaya başlamıştır. Buradan hareketle, Aristoteles, oluş ve bozuluşa konu olan tözün ilkelerini araştırmakla işe başlamış ve bu ilkelerin
de form ve madde olduğunu açıklamıştır. Aristoteles formların tanımlar olmaları bakımından tözler olduğu şeklinde açıklamasına devam
etmiştir. Yani açıkçası tanımların, kendi özleri olan duyulur tözlerden
birine ve formlara delalet etmelerinden dolayı Aristoteles bundan
formların tözler olduğu ve de tanımlar ve tanımların kendisi için form
olduğu şeyin bir ve aynı şey olduğu ve bu yüzden de ilineklerin tözler
olmadığı ve şeylerin tanımlarının üzerine delalet ettiği şeyin şeylerden
başka olması nedeniyle şeylerin bilinmesinde duyulur formların dışında
ayrık formları katmaya gerek olmadığı sonucuna varmıştır.
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Yine Aristoteles’in açıkladığı şekliyle oluş ve bozuluşa konu olan bu
tözün durumundan biri, oluş ve bozuluşa konu olan, türe ve cinse benzeyen bir tözden oluşmuş olmasıdır. Oluşan ve bozulan, form ve maddenin birleşmesinden oluşan şeydir. Formlar, ilinekle birlikte bulunmaları dışında ne oluşla ne de bozuluşla birliktedirler ve bu nedenle
Platoncu formlar yani Platon tarafından ileri sürülen ayrık formlar,
eğer varsalar, oluşu açıklamada yeterli değildirler. Yine tözlere delalet
etmelerine karşın, tümellerin zihnin dışında var olan tözler olmadıklarını, oysa formların elemente ya da elementten oluşmuş bir şeye değil
de üçüncü bir töze delalet eden tözler olduğunu açıklamıştır. Aristoteles, iki töz arasındaki farkı araştırmış ve sonra da birincil tözlerin ayrımlarını açıklayarak formların bölümlerini maddenin bölümlerinden
ayırmıştır. O, bütün bunları Upsilon ve Zeta Kitabında yapmıştır.

n2

Bu iki kitapta oluş ve bozuluşa konu olan duyulur tözün ilkeleri açıklandığı için, Aristoteles bundan sonra yapmaya başlaması gereken
şeyin var olmak bakımından varlığın genel eklentilerini araştırmak
olduğunu düşünmüş ve öncelikle kuvve ve fiili ve ikisinin onlarda bulunan ilk ilkelerle olan ilişkisini incelemiştir. Aristoteles, fiilin kuvveden önce olduğunu açıklamış ve bunu Zeta Kitabından sonraya koyduğu Eta Kitabında yapmıştır.

o

Sonra bunu izleyen kitap Teta Kitabında bir, çok, kendi, benzer, zıt ve
var olmak bakımından varlığın diğer genel eklentilerini araştırmıştır.

p

Daha sonra filozof, Iota Kitabında hareket ve sonsuz olan şeyden
bahsetmiştir, çünkü bu bilimdeki kimse doğa bilimcisinin araştırdığı
yöntemden farklı bir yöntemle onları araştırabilir. Bu kitaptan sonra,
birincil duyusal tözün ilkelerinden bahsetmeye karar verdiği ve bu
şeyin amaçlanan en son erek olması nedeniyle onun bu bilimdeki birincil amacı olduğu için, Beta Kitabında belirttiği bütün güçlükleri bu
kitabın yani Iota Kitabının başında anlatmış, bundan önceki kitaplarda zaten çözülmüş olan şeylerin kısa bir çözümünü vermiş ve yine bu
kitapta bilginin ilkelerini inkâr edenler yüzünden ortaya çıkan imkânsızlıklardan bahsetmiştir.

q

İşte Lambda Kitabından önce olup bize ulaşan kitapların düzeniyle
ilgili bulduğumuz bundan ibarettir ve harf sırası gereğince, elimize
geçmediği için, Kappa Kitabını bulamadık.

r
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s

Üzerine yorum yaptığımız Lambda Kitabına gelince, Aristoteles’in bu
kitaptaki birincil amacı birincil duyusal tözün ilkelerini tanıtmaktır,
ancak o, başlangıçta mutlak anlamda bütün tözlerin ilkelerini tanıtmış,
dolayısıyla oluş ve bozuluşa konu olan tözün ilkeleriyle başlamış ve bu
konuda Upsilon ve Zeta Kitabında açıkladığı şeyi anlatmıştır. Sonrasında Aristoteles birincil tözün ilkelerini açıklamış ve bunun bir töz
olup kaç açıdan ilke olacağını belirtmiştir.

t

Bütünün ilkesi hakkındaki görüşünü tamamladığında, tözün ilkelerini
hakkında kendisinden öncekilerin görüşünü çürütmeye geri dönmüş
ve bunu Mü ve Nü Kitaplarında yapmıştır.

u

Bu açıklamadan, Aristoteles’e nispet edilen bu bilimin kitaplarından
her birinin içerdiği şey anlaşılmalıdır. Bu kitaplar sıra bakımından en
iyi düzene göre dizilmişlerdir ve Nikolaos Damaskos’un kitabında ileri
sürdüğü şekliyle bulduğumuz gibi, onlarda sıra ve düzene uymayan bir
şey yoktur. Bu nedenle Aristoteles, bu bilimi bilmek için öne sürdüğü
en iyi düzeni seçmiştir.

x

Bu bilime karşı olan sevgimiz ve onu öğrenmeye ve öğretmeye olan
aşırı isteğimiz üzere, kendilerini Aristoteles’in [Metafizik eserindeki]
kitaplarının araştırılmasına hasretmeyen kimse için kavraması daha
kolay ve Aristoteles’in kitaplarına vakıf kimse için de anımsatıcı olsun
diye, Aleksandros’un bu bilimle ilgili görüşlerini özetledik.

y

Aklı ve bilgeliği veren Tanrının yardımıyla, önceki kitaplar için amacımızı Tanrıya şükür elimizden geldiğince tamamladığımız için, bu
kitabın kelime kelime şerhinden amaçladığımız şeye başlıyoruz.
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Açıklamalar
a

İbn Rüşd Aleksandros ve Themistios’un Metafizik üzerine yazdıkları şerhin
yalnızca Lambda Kitabıyla sınırlı olduğunu, bunun yanında, Lamda Kitabından
önceki kitaplara dair özeti Aleksandros’un metnine dayandırdığını söylemektedir. Bkz. İbn Rüşd, Tefsîr Mâ Ba’de’t-Tabîa, ed. Maurice Bouyges, Beyrut:
Dâru’l-Maşrık, 1986, III, 1393-4. Oysa Aleksandros Lambda Kitabına şerh
yazmamış, yalnızca ilk beş kitabı şerh etmiştir. Diğer kitapların şerhleri ise
Mikhael Ephesos denilen bir Peripatetik filozofa aittir ve bu nedenle de ‘Pseudo-Alexandros’ olarak anılmaktadır. Bkz. Alexandri Aphrodisiensis, In Aristotelis Metaphysica Commentaria, ed. Michael Hayduck, Commentaria in Aristotelem
Graeca, vol. 1, Berolini: Georgii Reimeri, 1891. Themistios’un şerhi için bkz.
Themistii, In Aristotelis Metaphysicorum Librum Λ Paraphrasis, Heb. & Lat. ed.
Samuel Landauer, Berolini: Georgii Reimeri, 1903; Arapça metin için bkz.
“Min Şerh Sâmistıyûs li-Harfi’l-Lâm” & “Şerh Sâmistıyûs alâ Makâleti’l-Lâm”,
Ar. trc. İshâk ibn Huneyn, Aristû İnde’l-Arab: Dirâse ve Nusûs Gayr Menşûra, ed.
Abdurrahmân Bedevî, Kahire: Vekâletu’l-Matbûât, 1978, ss. 12-21 & 329-33.

n

İbn Rüşd, kitap adlarını verirken yer yer karıştırmış, bazen de bir kitabın
içeriğiyle diğer kitabın içeriğini birbiriyle eklemlemiştir. Sözgelimi İbn Rüşd,
Metafizik’te olmayan Upsilon (Vâv) Kitabından bahsetmekte, bu kitabı Zeta
(Zây) Kitabıyla birlikte anmaktadır. Bkz. İbn Rüşd, Tefsîr Mâ Ba’de’t-Tabîa,
III, 1402-3. Metne bakıldığında bu iki kitap töz, oluş ve tümellerle ilgili olmasından dolayı Zeta Kitabının içeriğiyle uyuşmaktadır.

o-p

İbn Rüşd, bu iki kitapta oluş ve bozuluşa tabi olan duyulur tözün ilkelerinin
açıklandığı şeklinde bir ifade kullanmaktadır ki, bu konu Metafizik’te Eta (Hâ’)
Kitabında anlatılmaktadır. Buradan anlaşıldığı üzere, İbn Rüşd’ün kullandığı
adlandırmada karışıklık bulunmaktadır. Yine İbn Rüşd’ün varlığın eklentileri
ile kuvve ve fiil konusunun Eta Kitabında anlatıldığını söylemesine karşın, bu
konudan Teta (Tâ’) Kitabında bahsedilmektedir. Teta Kitabında anlatıldığı
öne sürülen bir ve çok gibi eklentiler ise Iota (Yâ’) Kitabının konusudur.

q-r

İbn Rüşd her ne kadar Kappa Kitabının çevirisinin bulunmadığını söylese de,
Iota Kitabının içeriği olarak sunduğu hareket ve sonsuz ile ilgili kısım, Metafizik’te Kappa Kitabına denk gelmektedir.
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