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THEOPHRASTOS
Çevirenler
İLYAS ALTUNER & ALİ TEKİN≠

Öz: Aristoteles’in öğrencisi olan Theophrastos, üretken ve çok
çeşitli konularda yazan bir yazardı. Aristoteles Theophrastos’a
eserlerini yayınlamayı vasiyet etmiş ve onu Lise’ye kendi varisi
olarak atamıştır. Bununla birlikte, bu eserinde Theophrastos,
bir sonla bağlantılı olan tüm şeylerin basit olmadığını söyleyerek Aristoteles’in metafiziğini sorgulamıştır. En üstün amaca
ulaştıktan sonraki çabanın durumu üzerine düşünmüş ve her
eylemin bir amaç için bir araç olduğu görüşünü kabul etmemiştir; çünkü ona göre bir amaç olmaksızın da eylem olabilir. Theophrastos’un, araştırma deneyimin sınırlarını aştığı zaman, genellikle çözümlerden çok sorunlar üzerine yoğunlaşmayı tercih
ettiği görülmektedir. Aristoteles’e karşı olduğu başka bir durum, Theophrastos’un, boşluğu yalnızca bedenlerin konumu ve
düzeniyle uğraşan formsuz bir şey olarak görmesidir.
Anahtar Kelimeler: Metafizik, ilk ilkeler, töz, amaç, hareket,
akledilir şeyler, duyulur şeyler.
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Metaphysics or On First Principles, 1-8*
THEOPHRASTUS
Translated by
İLYAS ALTUNER & ALİ TEKİN

Abstract: Theophrastus, was Aristotle’s pupil, was a prolific
writer on a wide variety of subjects. Aristotle bequeathed to
Theophrastus his writings and designated him as his successor
at the Lyceum. Nonetheless, in his work Theophrastus questioned Aristotle's metaphysics saying that the idea that all
things are related to an end is not an easy one. He thought
about the case of effort after getting the supreme end and he
did not accept that every activity was a means to an end; because, according to him, there would be any activity without an
end. Theophrastus in general seemed to have preferred to concentrate on the formulation of problems rather than on solutions when the investigation overstepped the limits of experience. Another opposition to Aristotle is that Theophrastus
saw space as something without substance that has only to do
with position and arrangement of bodies.
Keywords: Metaphysics, first principles, substance, end,
movement, intelligible things, sensible things.
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This translation is a section of studies which were performed under the title of
‘Entelekya School of Logico-Metaphysics’.
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[I] 4a1-9

(1) Bir kimse, ilk şeylerin araştırılmasının sınırlarını nasıl ve ne tür bir
şeyle belirleyebilir? Çünkü kesinlikle doğa araştırması çeşit çeşittir ve,
en azından gerçekten de bazılarının dediği gibi, bütün değişim türlerinde olması gereken düzen konusunda çok daha eksiktir. Ancak ilk
şeylerin araştırması sınırlıdır ve sürekli aynıdır, hangi nedenle olursa
olsun, doğrusu o kişiler onu, akledilir şeyler hareketsiz ve değişmez
olduğundan ve genellikle onu daha saygıdeğer ve daha önemli saymaları nedeniyle, yine de duyulur şeyler arasına değil de akledilir şeyler
arasına koyarlar.

4a9-17

(2) Başlangıç noktası, akledilir şeylerle doğal şeyler arasında bir bağlantı ve ortak bir çağrışım gibi bir şey olup olmadığıdır, ancak, [A] ikisinden her biri, töz hakkında herhangi bir şekilde birbirleriyle yardımlaşmaları dışında diğerinden ayrıdır. İkisi arasında bir bağlantının olması ve tümelin kopuk olmaması aklî olarak daha uygundur, ancak
onlardan bazıları, ezelî şeylerin bozuluşa tabi olan şeylere öncel olması
gibi, sanki önce gelen ve ilke iken, diğer bazıları da sonra gelen ve o
ilkelerin altında bir konumdadır.

4a17-b5

(3) Eğer durum böyle ise, o zaman onların doğaları nedir ve hangi şeylerde var olurlar? Çünkü eğer akledilir şeyler, bazılarının dediği gibi
yalnızca matematiksel şeylerde ise, o zaman onların duyulur şeylerle
bağlantısı açık değildir ve bütünüyle tözle ilgili olarak birbirine gereksinme ve birbirinden yararlanma yoktur. Çünkü figürlerin, benzer
şeylerin ve oranların bizzat tasarladığımız ve bu yüzden niteliksel olarak kurduğumuz bir konumda oldukları düşünülebilir. Bununla birlikte
bizzat onların kendilerinde bir doğaları yoktur. Eğer onların kendilerinde bir doğaları yoksa, o zaman, sözgelimi kendileri hakkında yaşam
ve hareket oluşturuncaya kadar, onların doğal şeylerle bağlantılı olmaları mümkün değildir. Çünkü ondan başkası bir tarafa, bazıları bunların ilki ve en önemlisi olduğuna inansa da, sayının kendinde doğası
yoktur.
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مق الة لثاوفرسطس
في المبادئ األول٨-١ ،
]4a1-9 [I

4a9-17

[]...

كل واحد منهما منفصل عن اآلخر إال أهنما يتعاوانن على وجه
من الوجوه على اجلوهر واألوىل يف اتصال القياس أن يكون
بينهما اتصال وأال يكون الكل مدخوال لكن كأن بعضها متقدمة
ومبادئ وبعضها متأخرة وحتت تلك املبادئ كتقدم األشياء
األزلية لألشياء القابلة للفساد

4a17-b5

فإن كان األمر كذلك فما طبيعتها ويف أي األشياء وجودها فإنه
إن كانت األشياء املعقولة إمنا هي يف التعليم فقط على ما يقول
بعض ال ناس فليس اتصاهلا ابألشياء احملسوسة بينا وال هي
ابجلملة مما حيتاج إليه وينتفع به يف الكل وذلك أن األشكال
واألشباه والنسب قد يرى فيها إمنا هي مبنزلة ما خنرتعه حنن
فنضعه وصفا وأما هي يف أنفسها فليست هلا طبيعة قائمة وإن مل
تكن هلا طبيعة قائمة فليس ميكن أن تتصل ابألشياء الطبيعية
حىت حتدث فيها حياة وحركة مثال وذلك أن العدد نفسه فصال
عن غريه وهو الذى يعتقد فيه بعض الناس أنه أول هذه
وأعظمها خطرا ليس له طبيعة قائمة
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4b6-11

(4) Eğer burada daha önce gelen ve daha yüksek bir töz varsa, o zaman
sayı bakımında mı, tür bakımından mı, yoksa cins bakımından mı bir
olduğu görüşünü araştırmamız gerekir. Eğer onların doğası bir ilkenin
doğası ise, varlıkları birincil şeyde olan ilk ilkeler olmadıkça, onların
varlıklarının çok fazla şeyde bulunması daha makuldür.

4b11-8

(5) Bu nedenle, eğer bir tane ise, hangi tözün bu töz olduğunu, yok
eğer çok sayıda töz varsa onların hangi tözler olduğunu ya karşılaştırma yoluyla açıklayarak ya da başka bir benzetme yoluyla bir şekilde
açıklığa kavuşturmaya çalışmamız gerekir. Bu konuda, diğer bütün
şeylere karşı gücü ve üstün olmasıyla, Tanrıyı ne ise O olarak kavramaya gereksinim duymamız bizim için en uygun olanıdır. Çünkü varlıkların hepsinin ilkesi bütünüyle Tanrısaldır ve bütün varlıklar onun sayesinde varlık kazanmakta ve varlıklarını devam ettirmektedirler. Bunu
bu şekilde ortaya koymak kolay olmasa gerektir, ve yine bundan daha
açık ve daha inandırıcı olan başka bir yolu izlemek belki daha zordur.

4b18-5a5

(5.1) İlke, kesin söylemek gerekirse, duyulur şeylerle ve hareket hâlindeki doğayla, bu hareket yalnızca ona özgüdür, bağlantılı olması nedeniyle bu yolu izlediği için, bu ilkeyi hareketin nedeni saymamız gerektiği ortadadır. Ancak kendisi bizzat hareketsiz olduğundan, açıktır ki,
doğal şeylerin nedeni değildir, ancak geriye bir şey kalıyor, o da en
üstün ve en önce olan bir gücün onları hareket ettirmesidir ve bu hareket ona duyulan arzunun doğasıdır ve hiç durmayan sürekli döngüsel
hareket ondan meydana gelir. Bundan şunun öne sürülmesi gerekir: O,
ya hareketin ilkesi değildir ya da eğer hareketi başlatmışsa, o zaman
kendi hareketiyle hareket vermiş olur ki, yine de hükmü kalmamış bir
hareket ettirici olmuş olur.

5a5-13

(6) Bütün şeylerin ilkesini bir yaptığı, o ilkenin eylemini ve tözü nitelediği, ilkenin bölünebilir ve sayılabilir bir şey olmayıp aksine kesin
olarak ondan daha yüksek olan ve Tanrıya en çok benzeyen bir seviyeye yükselttiği için, bu kısma kadar görüş sanki tamam gibidir. Çünkü
onun bu şekilde nitelendirilmesi, onun bölünmesi ve parçalara ayrılması görüşünden daha uygundur. Çünkü onun hakkında bu bağlamda bir
şey öne süren kimse için [sıfatları] olumsuzlama, en yüce ve en doğru
seviyedir.
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4b6-11

وإن كان هاهنا جوهر ما آخر أشد تقدما وفضال فقد ينبغي أن
نروم القول فيه هل هو واحد يف العدد أو واحد يف النوع أو
واحد يف اجلنس واألوىل إذا كانت طبيعتها طبيعة مبدأ أن يكون
وجودها يف أشياء كثرية زائدة اللهم إال أن تكون أوائل وجودها
يف األول

4b11-8

فقد ينبغي أن نلتمس أن نوضح على وجه من الوجوه أي جوهر
هو هذا اجلوهر إن كان واحدا أو أي اجلوهر هي إن كانت كثرية
إما بياان عن ذلك بطريق املقايسة أو بطريق من التشبيه آخر
وأخلق بنا أن نكون يف ذلك مضطرين إىل إدراك هللا على ما هو
عليه بقوة ما وفضل على سائر األشياء وذلك أن مبدأ مجيع

.

األشياء كلها إهلي وبه وجود مجيع األشياء وبقاؤها وأخلق ابلوفاء
بذلك على هذا الوجه أال يكون سهال وأيضا فإن سلوك سبيل
أخرى هي أوضح من هذه أو أقرب إىل التصديق رمبا صعب
4b18-5a5

فإذ كان املبدأ جيرى هذا اجملرى من قبل أنه يتصل ابألشياء
احملسوسة والطبيعة على اإلطالق من القول هي يف احلركة وهذا
األمر هو األمر الذي حيصها فمن البني أنه ينبغي أن جنعل هذا
سببا للحركة لكن من قبل أنه هو يف نفسه غري متحرك فمن
البني أنه ليس هو سبب احلركة لألشياء الطبيعية لكن الذي بقى

.

أن يكون حيركها بقوة ما أخرى أفضل وأقدم وهذه هي طبيعة
املتشوق إليه وعنها تكون احلركة الدورية املتصلة اليت ال تتفرت
فيجب من ذلك أن يكون القول أبنه ليس هو مبدأ احلركة أو إن

.

كان حيرك فهو بتحركه يكون حمركا منفسخا أيضا

5a5-13

فأما إىل هذا املوضع فكأن القول كامل إذ جعل املبدأ جلميع
األشياء واحدا ووصف فعله وجوهره وذكر فيه أنه ليس بشيء
متجزى وال ذى مقدار بل رفع على اإلطالق إىل مرتبة هي
أفضل من ذلك وأشبه ابهلل فإن وصفه على هذا النحو أوىل من
أن يرفع التقسيم والتجزؤ عنه وذلك أن السلب ملن قال به فيه

.

يف مرتبة أعلى وأصدق
.
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[II] 5a13-20

(6.1) Bundan sonraki kısma gelince, döngüsel şeylerin bir olmayıp aksine birden çok olmaları ve hareketlerinin bir şekilde diğerinin zıddı
olması nedeniyle, onların arzu hakkında, onun hangi şey olduğu ve
arzu eden kimsenin hangi şeyleri arzu ettiği konusunda, bu görüşten
daha derin bir görüşe gereksinim vardır. Yine onların durumu hakkında bilinmeyen şey var ki, hareketleri bitmez tükenmezdir ve nedeni de
bu şeyin böyle [zıt] olmalarıdır. Çünkü eğer hareket ettirici bir ise, o
[hareket eden] şeylerin hepsinin tek bir şekilde hareket etmemeleri
yakışıksız olur. Eğer onlardan her biri diğerlerinin hareket ettiricisinden başka bir hareket ettirici ise ve ilkeler birden çoksa, öyleyse onların en üstün arzu olan bu arzuya ulaşıncaya kadarki uyumları hiçbir
şekilde açık değildir.

5a20-2

(7) Kürelerin çok olmasına gelince, bunun nedeni, bundan daha yüce
bir açıklama gerektirmesidir, çünkü ben gökbilimcilerin bu konudaki
açıklamalarını uygun bulmadım.

5a23-8

(8) Yine burada çelişkili bir şey var ki, bunun nedeni, bu kürelerin
doğal bir arzuya sahip olduklarında her an hareketi istemeleri ve
sükûneti istememeleridir. Niçin bir taraftarları ile sayı taraftarları aynı
şekildeki sözleriyle bu görüşü benimserler? Çünkü sayı taraftarları da
‘bir’in sayılar arasında olduğunu savunurlar.
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]5a13-20 [II

وأما ما بعد ذلك فيحتاج فيه إىل قول أبلغ من هذا القول يف
التشوق أي شيء هو وأي األشياء يتشوق إليه املتشوق من قبل
أن األشياء الدورية ليست بواحدة بل أكثر من واحد وحركاهتا
متضادة على وجه من الوجوه ومما خيفى أيضا من أمرها أهنا ال

.

تفرت والسبب الذي له صار ذلك كذلك فإن احملرك إن كان
واحدا فشنع أال تكون كلها إمنا تتحرك حركة واحدة بعينها وإن

.

كان لكل واحد منها حمرك غري احملرك لآلخر واملبادئ أكثر من
واحد فيكون اتفاقها حىت صارت إىل هذه الشهرة اليت هي
أفضل الشهوات ليس هو بينا بوجه من الوجوه
5a20-2

فأما كثرة األكر فإن السبب فيها يقتضى كالما أجل من ذلك
فإين مل آنَس إىل كالم املنجمني يف ذلك

5a23-8

ومما يتحري فيه أيضا السبب الذي له صارت هذه األكر ملا
كانت فيها شهوة طبيعية إمنا تطلب احلركة وال تطلب السكون
يف وقت من األوقات فلم صار القائلون ابلواحد والقائلون
ابألعداد يقولون مع قوهلم ابلتقيل هذا القول على مثال واحد
فإن القائلني أيضا ابألعداد يقولون إن الواحد يف األعداد
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