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ÖN SÖZ
Bu çalışmada, genel olarak felsefenin yapısına bir giriş yapıldıktan sonra, onun en
önemli konularından biri olan metafizik, bilgi ve eleştiri konuları ele alınacaktır. Felsefenin
temel kavram ve konuları hakkında okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlamakta olan bu kitap,
sorgulayıcı tavır benimsemesini sağlamak amacındadır.
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KISALTMALAR
MÖ: Milattan Önce
MS: Milattan Sonra
Bknz: Bakınız
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YAZAR NOTU
Bu metin, kendisine tabi olunacak bir ders kitabı olmaktan çok, öğrencilere
yapacakları çalışmalarda eşlik edecek ders notları olarak hazırlanmıştır. Başka bir deyişle, bu
konuya giriş yapılması, konuya ilişkin temel kavramların sunulması, öğrencilerin yapacakları
okumalarda onlara rehberlik edilmesi amaçlanmıştır. Bu kitap, felsefeye yeni başlayan
öğrenci ve okuyucular için temel nitelikte fikir vermek ve felsefenin başlangıç sorunları için
hazırlık maksadı taşımaktadır.
Çalışmada herhangi bir düşünür, kavram yahut görüş tek başına öne çıkartılmamıştır.
İlgili düşünürlerin, kavramların ya da görüşlerin felsefeye giriş bakımından yeri ve önemiyle
kendi bağlamı içinde ele alınmıştır.
Felsefeye Giriş adlı bu çalışmanın tüm öğrencilerimize ve okuyucularımıza en azından
beklentileri ölçüsünde katkı yapacağını umarım.
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1. FELSEFE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Felsefe kavramı öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Felsefe nedir?

2)

Bilgelik-sevgi arasındaki ilişki nedir?

3)

Felsefe hakkındaki görüşler nelerdir?

4)

Metafizik nedir?

5)

Metafizik hakkındaki görüşler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Felsefe Kavramı

Felsefenin ne olduğunu
kavrayabilmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

Felsefe Kavramı

Felsefenin ne olduğuna
ilişkin görüşleri
anlayabilmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

Metafizik Kavramı

Metafiziğin ne olduğuna
ilişkin görüşleri
anlayabilmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.
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Anahtar Kavramlar


Felsefe



Sevgi



Araştırma



Bilgelik



Metafizik
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Giriş
Felsefe sözcüğü felsefe başlamadan önce kullanılmamıştır. Ondan önce felsefe yerine
kullanılan sözcük histori kelimesidir. Histori kelimesi bugünkü manasında tarih anlamına
gelir. Ama o zamanki anlamı araştırmak, araştırmak amacıyla yola çıkmak anlamına gelir.
Burada Herakleitos’un bir sözü hatırlanmalıdır. Herakleitos, bilgeliği seven insanların
gerçekten pek çok konuda araştırmacı olması gerekir gibi bir ifade kullandı.
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1.1. Felsefe Kavramı
Felsefe nedir diye sorduğumuzda cevaplaması felsefe açısından en zor sorulardan bir
tanesidir. Biz şimdilik felsefe nedir sorusunu askıda bırakacağız ama zaman içinde felsefenin
ne olduğuna dair belirli tespitleri yapmaya çalışacağız. Bildiğimiz gibi felsefe kelimesi eski
yunanca bir kelimedir. İki sözcükten oluşur. ‘Philo’ ve ‘Sophia’. Kelimeyi birebir
çevirdiğimiz zaman kelimenin anlamı sophia’yı sevmek ya da bilgelik sevgisi1 anlamına gelir.
Burada bizim açmamız gereken iki husus vardır. Bilgi nedir?, Sophia nedir? Biz ilk
dersimizde bunlara değineceğiz. Ancak bunlara değinmeye sonraya bırakıyorum.
Şimdi tekrardan histori kelimesine dönecek olursak daha önce belirttiğim gibi histori
kelimesi felsefe etkinlikleri için kullanılan bir sözcüktür. Histori kelimesinin anlamlarına
girdiğimiz zaman öğrenmek amacıyla yola çıkmak, farklı görüşleri, farklı fikirleri, farklı
kültürleri öğrenmek ve araştırmak anlamına geliyor. bu açıdan bakıldığında felsefenin en
önemli yönlerinden bir tanesi araştırmacılıktır. Bu anlamda şöyle bir soru ortaya çıkabilir.
Neden felsefe ile ilgilenmek durumundayız? Niçin felsefe yapmak durumundayız? Gibi bir
soru çıktığı zaman bu sorunun muhtemel cevapları şu şekilde olacaktır.
İstesek de istemesek de felsefi bir dünya içinde yaşıyoruz. Bizim fikirlerimizde,
eylemlerimize yön veren görüşlerimizde felsefi görüşler, kabuller bir şekilde ön plandadır.
İstesek de istemesek de felsefi çalışmalardan felsefi düşüncelerden biz kaçınamayız. Felsefe
eğer histori kelimesini araştırmak, öğrenmek amacıyla yola çıkmak kelimesini devreye
sokacak olursak felsefe birinci anlamıyla içinde yaşadığımız eylemde bulunduğumuz
görüşlerimizi sorgulamadan geçirmektir. Bu anlamda Sokrates’in sözünü kullanabiliriz:
Soruşturulmamış bir hayat yaşanmaya değmez. Neyi soruşturacağız? Bu anlamda ikinci bir
soruyla felsefenin ikinci bir ayağı sorgulamak, soruşturmak, soru sormaktır. Bunun
Yunancada ki karşılığı skeptemoi’dir. Sorular sorarak öğrenmektir. O zaman felsefe
macerasını iki ayak üzerine oturtalım. 1- Çok yönlü araştırıp öğrenme 2- öğrendiklerimizi
bilgi dağarcığımıza eklemek sorgulamak ve soruşturmaktır. Bu anlamda felsefe Jaspers’in
deyimiyle yola çıkmaktır.
Felsefenin en temel görevi sorgulamaktır, bu aynı zamanda kişinin kendisi için
yapması gereken bir şeydir. 2 Sorgulamak kişinin kendisi, hayat ve evrenle ilgili bilgiye
ulaşmasına kapı aralayacaktır.
Felsefe yapan insanın en önemli yönlerinden bir tanesi koşulsuz, sorgusuz doğru
zannettiği görüşlerini yani eylemine yön veren görüşleri sorgulamadan geçirmektir. Yani
bunların neden doğru olduğunu nasıl doğru olduğunu araştırmasıdır. Bu anlamda felsefenin
önemli bir disiplinine de ulaşmış oluyoruz: Epistemoloji. Epistemoloji doğru bilgi nedir?
Sanmak ile bilmek arasındaki fark nedir? Bunları araştırır. Bu anlamda yine Herakleitos’un
bir sözüne başvuracak olursak; ana baba sözünden çıkmayan biri felsefe gerçeğinden pay
alamaz. Bunun anlamı da şudur: felsefede sorgusuz sualsiz otoritelerin daha önceki geleneksel
G Skirbekk, N. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Çev. Emrah Akbaş, Şule Mutlu, 6.
Baskı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2014, s. 9.
2
Skirbekk, a.g.e., s. 17.

1
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görüşleri doğru kabul etmek yok. Hemen burada bir terim kullanmak istiyorum. Felsefe yapan
adam has bir adam olmak istiyorsa ki bu hepimizin kaderidir. O zaman görüşlerle arasında
mesafe koymalıdır. Mesafe koymak şudur: bizim görüşlerimizi doğrudan doğruya peşin peşin
kabul etmememizdir. Yani bunların sağlamlığını, çürüklüğünü araştırmaktır. Bu bağlamda da
karışık fikirlerimizi yerli yersiz düşüncelerimizi yerli yerine oturtmaktır. Şimdi biz mesafe
koymaktan söz ettiğimizde şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Felsefe her şeyden önce eleştiri
yapmaktır. Eleştiri sözcüğünün eski dildeki karşılığı tenkittir. Tenkit kelimesinin manasının
içine doğru girdiğimizde karşımıza şöyle bir şey çıkıyor: Nakit. Nakit geçerli olan paradır.
Kelime anlamı budur. Nakitin karşılığı ise sahte olan paradır. Bu anlamda felsefe eleştirisi
geçerli olabilecek fikirlerle hayata anlam katabilecek, derinliğine fikir katabileceğimiz
fikirlerle çürük çarık yerli yersiz düzenlenmiş fikirleri ayırmaktır. Bunun dışında kritik
kelimesi eski yunanca bir kelimedir. Felsefe başta da belirttiğimiz gibi eski yunan dünyasında
öne çıkmış bir etkinliktir. Bu açıdan baktığımızda kritik kelimesine tekrar eğilebiliriz. Bunun
da anlamı şudur: kritik kelimesinin birinci anlamı elemektir. İnsan niçin eleme yapar? Eleme
yapmanın anlamı şudur: geçerli olan tohumla yani yenilebilir olanla çer çöpü birbirinden ayırt
etmektir. Eleştiri kelimesinin kritik bağlamında Türkçede bir hoş karşılığı daha var. Birincisi
elekten geçirme ise ikincisi elleyerek seçmedir. Bir manava gittiğinizde anne babanız bunu
çok yaparlar. Elma alacakları zaman elmayı elleriyle tutarlar. Bunun anlamı yani iyi elmayı
çürük elmadan ayırt edebilmektir. Bu anlamda felsefe devam ediyoruz: 1- araştırmak,
öğrenmek 2- sorgulamak, soruşturmak, 3- eleştiri yapmak 4- mesafe koymak
Biz nerede eleme yapacağız? Fikirlerde eleme yapacağız. Kritik kelimesinin ikinci
anlamı eski Yunancada ayırmaktır. Neyi ayıracağız? Daha önce bir sözcük kullandık. Bilgiyle
bilgi olmayanı. Bu ne demektir? Daha sonra epistemoloji dersinde değineceğiz. Bu şu
demektir: çürük çarık olan fikirlerle çürük çarık olmayan fikirleri insanlar genelde
söyledikleri her şeyi doğru kabul ederler, onların doğru olduğunu düşünürler ama
fikirlerimizin büyük bir çoğunluğu sanıdır. Bizim bir şeye inanıyor olmamız öyle olduğunu
sanıyor olmamız onu bilgi yapmaz. Bu arada hemen bir parantez açalım. Gündelik dilde bir
yanlış kullanım vardır. Yanlış bilgi, yanlış bilgi diye bir şey olmaz. Yanlış sanı diye bir şey
vardır. Zaman içinde dersler ilerledikten sonra farkı da göreceğiz. Yanlış bilgi denen şey
aslında yanlış kullanılan bir durumdur o. Yanlış sanıdır, yanlış bilgi olmaz. Bunu epistemoloji
bahsinde tekrar ele alacağız. O zaman kısa bir özet yapacak olursak felsefe yola çıkmaktır.
Neden insan yola çıkar? Baştaki bir tanımımız vardı: Philo- sophia. Bilgiyi sevmek, sevmek
aslında sizde olmayan size ait olmayan bir şeyin peşinde koşmaktır. Onu aramaktır.
Felsefenin yola çıkışı aslında aramadır. Eski yunan düşüncesi Miletos ile felsefe dediğimiz şu
an Türkiye’nin sınırları içinde bulunan bir kentte başlamıştır. Tekrar yapacak olursak,
felsefenin bilgelik sevgisi olduğunu, bilgelik arayışı olduğunu söyledik. Felsefenin yola
çıkmak olduğunu söyledik. Felsefenin batı düşüncesi bağlamında doğduğu yer olan Miletos
kentini söyledik. Miletos kenti Türkiye’nin sınırları içinde bugünkü Aydın sınırları içinde yer
alan eski bir yerleşim yeridir.
Bugün her ne kadar bir liman kenti olarak kalmamış olsa bile eskiden bir liman
kentiydi. Liman kenti olmasının anlamı şudur: Felsefe her zaman için bir ‘kıyı’ söylemidir.
Kıyıda gelişmiş bir söylemdir. Eski filozoflar Thales, Anaksimandros, Anaksimenes gibi
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filozoflar sophia’yı öğrenmek, araştırmak amacıyla yola çıkan insanlardır. Bunlar gemilere
binerek o zamanki doğu Akdeniz sahillerinde işte mısır ve Mezopotamya kültürlerinde
yaratılmış olan meydana getirilmiş olan geometri gibi, astronomi gibi bilgileri öğrenmek
üzere yola çıkarlardı. Bu anlamda felsefenin yola çıkması şu anlama geliyor. Öğrenme
amacıyla yola çıkmak, öğrenme amacıyla yola çıkmak da şudur: yaşadığınız kültür size artık
doyurucu gelmiyor. Yaşadığınız kültür içinde aradıklarınızı bulamıyorsunuz. İşte bu sebeple
felsefe bir eksiklik duygusuna sahip olmaktır. Bunu Sokrates’in özlü deyişiyle şöyle
söyleyebiliriz: Felsefe yapıyor olmak, cehaletimizin farkına varmak demektir. Bu anlamda en
önemli felsefi ‘bilgi’ cehaletimizin farkına varabilmektir. Sizler de birer filozofsunuz. Neden
bir filozofsunuz? Çünkü siz yola çıkmak isteyen öğrenmek isteyen içinde yaşadığı dövüşleri,
fikirleri sorgulamak isteyen insanlarsınız. Yani size artık yeterli gelmiyor. Demek ki bir
eksiklik duygusuna sahipsiniz. Felsefe bu eksiklik duygusuyla başlar. Bu anlamda felsefenin
bir yolculuk olduğunu söylüyor.
Bu felsefenin ilk başlangıcını da Yunanlılarda görmekteyiz, çünkü Yunanlılar,
doğruya ve bilgiye, doğrunun ve bilginin kendisi için yönelmiş olan bir bilimin, bir felsefenin
ilk yaratıcılarıdır.3 Yani doğrudan bilginin elde edilmesi temel amaç olmuştur. Felsefenin hem
adı hem de kendisi ilkin 6. Yüzyılda Yunan’da ortaya çıkmıştır. Bu felsefe daha sonra Platon
ve Aristoteles ile doruğa ulaşmıştır.4

3
4

Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 16. Basım, İstanbul, 2005, s. 14.
Gökberk, a.g.e., s. 13.
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Uygulamalar
1)

Felsefe kavramını tartışınız.

2)

Felsefe-doğa araştırmaları arasındaki ilişkiyi değerlendirin.

3)

Felsefenin ne olduğunu çeşitli görüşler üzerinden yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
1)

Felsefe kavramı nedir?

2)

Felsefe doğa araştırmaları ilişkisini tartışınız.

3)

Felsefenin temel özelliklerini değerlendirin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Felsefeciler hiçbir zaman bilgeliğe ulaştıklarını iddia etmezler. Bu anlamda hemen
Platon’un bir sözü gündeme getirilebilir. Platon diyor ki; filozof Tanrı ile budala arasında
kalmış insandır. Tanrı, tanımı gereği her şeyi bilen olduğundan dolayı bilgeliğe ihtiyaç
duymaz. Budala ise zaten her şeyi bildiğini zannettiğinden dolayı görüşlerine sarsılmaz
şeklinde olduğuna inanan, fikirlerinin her daim geçerli olduğunu zanneden birisi olduğundan
dolayı bilgelik peşinde koşmaz. Tanrı ile budala arasında olan filozof ise bilmediğinin farkına
varandır. O zaman bizim felsefe aşkımız, bilgelik aşkımız öğrenme aşkıdır, yolda olma
aşkıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Bazı düşünürler felsefenin eleştiri yoluyla güvenilir bilgiler elde etmek gibi bir
amacı da olduğunu düşünürler.
Parçaya göre, felsefe hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru bir ilişkilendirme
olabilir?
a)

Doğanın yapısı ve işleyişiyle ilgilenir.

b)

Özgür ve zengin bir ortamda gelişebilir.

c)

Kuramsal bir faaliyet olmasının yanı sıra, ele aldığına eleştirel olarak yaklaşır.

d)

Beslendiği tek kaynak mantıktır.

e)

Gelenek ve göreneklere bağlıdır.

2)
Felsefe tarihi boyunca felsefenin temel sorularının çok fazla değişikliğe
uğramamasına karşın, yanıtlarda çeşitlilik görülür. Bu durum ilk bakışta felsefenin zaafı
olarak değerlendirilse de, zenginliğidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)

Felsefe, sorulara tüketici yanıtlar vermez.

b)

Felsefe bir soru sorma etkinliğidir.

c)

Felsefe doğa araştırmalarından tamamen bağımsızdır.

d)

Felsefe insan hayatını eğlenceli kılar.

e)

Felsefede daha doğru bilgiler değil, bilgice gelişme söz konusudur.

18

3)
İnsan hayatının en büyük sıkıntıları ön yargılardan doğar. Oysa hayat, ön
yargılarla değil, açık ve sorgulayıcı düşünme etkinliğiyle kavranabilir. Felsefe etkinliğinin en
önemli katkısı budur.
Verilen paragrafta felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
a)

Eşitliği savunması.

b)

Tutarlı ve sistemli olması

c)

Nesnellik

d)

Bütünlük

e)

Eleştirellik

4)
Felsefe tarihinin ilk düşünürü olarak Thales kabul edilir. Ama o, bir doğa
araştırmacısı olarak güneş tutulmasını da önceden haber verebilecek kadar Ay’la
ilgileniyordu. Bu gelenek doğa araştırmalarının alanının tam olarak belirlenmesi ve artık
felsefeden ayrılmalarına dek sürdü.
Buna anlatıma göre, ilk filozoflar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)

Doğada var olanın anlamıyla olduğu kadar yapısıyla da ilgilenmemişlerdir.

b)

Doğanın yapısı ve işleyişiyle de ilgilenmişlerdir.

c)

Özgür bir ortam sayesinde doğa araştırmaları yapabilmişlerdir.

d)

Geleneksel düşünceleri eleştirerek çalışma yapmışlardır.

e)

Doğanın yapısı ve işleyişiyle ilgili farklı yanıtlar ileri sürmüşlerdir.
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5)
Düşünürler ve Filozoflar asla kesin yanıtlar peşinde değildir. Her düşünür ve
filozof başkaları tarafından eleştirileceğini ve hatta geliştirilmeye çalışılacağını bilerek
düşüncelerini ortaya koyar. Bu bakımdan ilk yapmaya çalıştığı şeylerden biri, doğru sorular
üzerinden gitmeye çalışmaktır.
Bu açıklamaya göre filozoflar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)

Açık sorulardan hareket etmeye özen göstermez.

b)

Soruları yanıtlardan daha çok önemser.

c)

Yapılan önceki çalışmalardan yararlanmaz.

d)

Sorduğu sorunları tam olarak yanıtlayacak kadar bilgi sahibidir.

e)

Eleştiriye kapalıdır.

6)
Soruları aynı olan iki filozof, aynı toplumda ve aynı zaman diliminde yaşamış
olsalar bile, çok farklı düşünceler ortaya koyabilirler. Felsefe tarihinde bunun oldukça fazla
örneğine rastlamak mümkündür. Çünkü felsefe, ortak sorulara, kendine has yanıtlar bulmanın
tarihi olarak da görülebilir.
Verilen parçaya göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
a)

Felsefe insanlığın en ciddi etkinliğidir.

b)

Filozoflar içekapanık insanlardır.

c)

Filozoflar felsefe yaparken öznel bir etkinlik gerçekleştirmektedir.

d)

Felsefe yapabilmek için felsefe tarihi bilinmelidir.

e)

Felsefede kesin yanıtlar bulmak değildir.

7)

Felsefe kavramının ne demek olduğunu açıklayınız?

8)

Felsefe ve doğa ilişkisini açıklayınız.

9)

Felsefenin ortaya çıkış koşulları hakkında tartışınız.

10)

Felsefe neden Yunan’da ortaya çıkmıştır?

Cevaplar: 1)c, 2)e, 3)e, 4)a, 5)b, 6)c
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2. METAFİZİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Metafizik kavramı öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Metafizik nedir?

2)

Metafizik-doğa araştırmaları arasındaki ilişki nedir?

3)

Aristoteles’in metafizik hakkındaki görüşleri nelerdir?

4)

Metafiziğin temel özellikleri nelerdir?

5)

Metafiziğin, doğa bilimlerine katkısı nedir?

6)

Aristoteles’in metafizik anlayışını anlatınız?

7)

Metafiziğin diğer felsefe dallarıyla ilişkisini açıklayınız?

8)

Kant’ın genel olarak metafizik anlayışını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metafizik Kavramı

Metafiziğin ne olduğunu
kavrayabilmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

Metafizik Kavramı

Metafizik ile Felsefenin
ilişkisini anlayabilmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

Metafizik Kavramı

Metafizik, Felsefe ve Bilim
ilişkisini saptayabilmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.
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Anahtar Kavramlar
 Metafizik
 Bilgi


Eleştiri

 Varlık
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Giriş
Herakleitos’un bilgeliğe ilişkin yaklaşımından bir süre sonra, felsefenin sistematik
olarak başlaması ise, Aristoteles ile gerçekleşir. Aristoteles’in bu konuda belirleyici eseri ise
Proto Philosophia; Metafizik’tir. Metafizik, tanımlandığı dönemden itibaren felsefenin
merkezi olarak, varlığın ne olduğu, ne türden varlıklar bulunduğu gibi sorularla sürüp
gelmiştir. Metafizik konular felsefe tarihi boyunca çeşitli filozoflar tarafından ele alınmıştır.
Aristoteles ile tam olarak ne ile ilgili olduğu belirlenmiş olsa da, öncesinde de metafizik ile
ilgili konular zaten tartışılmaktaydı. Metafizik varlığın özüne ve geneline ilişkin olarak
kapsadığı geniş bakış açısıyla doğa araştırmalarından ayrılmaktadır. Doğa araştırmaları
varlığın bir yönünü sınırlı olarak ele alsa da metafizik daha kapsayıcı ve daha genel olduğu
için doğa araştırmalarından ayrı bir konuya sahiptir.
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2.1. Metafizik Kavramı
Filozofların felsefe tarihi boyunca, üzerinde en çok düşündüğü konulardan birisi
metafiziktir. Zaman zaman felsefenin merkezi olarak da nitelenen, zaman zaman da eleştiri ve
saldırılara maruz kalan metafizik; bütün yaklaşımlara karşın güncelliğini yitirmemiştir.
Metafiziğin her zaman gündemde olan bir konu olmasının nedenleri arasında, bir yandan
üzerine eğildiği problemlerin önemini hiç yitirmemiş olması; diğer yandan da hem
kapsamının ve tanımının felsefe tarihinin her döneminde yeniden tartışılmış olmasıdır.
Bilindiği kadarıyla ‘Metafizik’ terimi ilk olarak Aristoteles'in eserlerini derleyen
Rodoslu Andronikus tarafından MÖ I. yy.’da anılmıştır. Andronikus, Aristoteles’in eserlerini
sıraya koyarken, ‘Fizik’ adlı eserinin sonrasına koyduğu yazılara işaret etmek için ‘ta meta ta
physika’ terimini kullanmıştır. Gerçekte Aristoteles, bugün bizim ‘Metafizik’ ismiyle
bildiğimiz eserin içeriğindeki konuları ‘ilk felsefe’ diye adlandırmıştır.
Aristoteles, insanın edindiği bilgileri ediniliş biçimlerine göre değerlendirerek
sınıflamaktadır. Buna göre insan için ilk olarak ve doğrudan edindiği bilgi duyularından gelen
bilgidir.5 Aristoteles bu türden bilmeyi, alt türden bilme olarak görmektedir. Bununla birlikte
insan, duyulardan edindiklerinin ötesinde, daha ileri aşamalarda bilme yetisine sahiptir.
Bunlardan ilki hafızanın kullanımını gerektiren deney aşamasıdır. Deney ile edinilen bilgi,
bireysellerin bilgisidir ve bu bir konuya ilişkin nedenleri bilmeksizin, o konu ile ilgili pratik
kuralın edinilmesini sağlamaktadır. Deney bilgisinin üstünde sanat bilgisi bulunur. Sanat, tek
tek şeylerin kavranışının değil, genele ilişkin olan bilgiyi sağlamaktadır. Sanat bilgisi genel
ilkelere dayanmaktadır ve o pratik kuralların bilgisidir. Böylelikle sanat bilgisi, deney
bilgisine üstündür. Fakat bunların her ikisi de gerekli olan bilgilerdir. Bütün bu bilgilerin
üzerinde, nedenlerin saf bilgisi olan bilim bulunmaktadır. Bilim, sanat gibi pratik amaçlara
değil de, yalnızca bilmek için bilmeye yönelir; böylelikle o, en yüksek türden bilmedir ve
sağladığı bilgi de en yüksek bilgidir. Biz bir şeyi nedenleri ile ilk ilkeleri ile bildiğimizde tam
anlamı ile bilebiliriz; bize bu türden bilgiyi sağlayan da bilgeliktir.6
Greklerin episteme7 dediği bilim; ispata dayalı bilgi türüdür. Fakat ilk ilkelere ilişkin
nihai bilgi fizik dünyadaki olaylar ile temellendirilebilir türden bir bilgi değildir. 8 Onlar,
temellendirilemiyor olduklarından dolayı ilke olarak anılırlar. Bunlar, dünyadaki her türden
olup bitmenin ötesinde bulunan bilgiler olduklarından, onlara erişmek bir tür sezgi gücü ile
mümkün olabilir. 9 İlk ilkelerin bilgisi bu yüzden epistemeye ile değil nousa 10

Bkz.: David Ross, Aristoteles, Çev. Ahmet Arslan, v.d., İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2002, s. 182.
Bkz.: A.e.
7
Episteme: 1 - doksa’ya karşıt olarak hakiki ve bilimsel bilgi; 2- organize edilmiş bilgi külliyatı,
bilim; 3- (prakike’ye ve poietike’ye karşıt olarak) teorik bilgi (Bkz.: Francis E. Peters, Antik
Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Çev. Hakkı Hünler, İstanbul, Paradigma Yayıncılık, 2004, s.
107).
8
Bkz.: Teoman Duralı, Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu, İstanbul, Çantay Kitabevi, 1995,
s. 62.
9
Bkz.: A.e.

5

6
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dayandırılmaktadır. Bunlar, episteme ile birlikte en kapsayıcı, bilinmesi en güç şeylerin bilgisi
olan, bilgeliği oluştururlar. Bilgelik, yalnızca şeylerin nedenlerinin bilgisi ya da bilimi değil,
aynı zamanda ilk ve en evrensel ilkelerin de bilgisidir.11 Bu bilginin nesneleri duyulardan en
uzak olanlardır; çünkü bu nesneler en genel şeylerdir. Nesneleri en soyut ve en az karmaşık
şeyler olduklarından bu, en kesin bilgidir.12
Aristoteles bilimleri, poetik13, pratik14 ve teorik15 bilimler olmak üzere üç temel sınıfta
değerlendirir. Aristoteles, poetik bilimleri poetika ve retorik; pratik bilimleri ise etik, politika
ve ekonomi olarak belirlemektedir. Teorik bilimler ise matematik, fizik ve nihayetinde ilk
ilkelerin bilgisi olan metafiziktir.
İlk felsefe olarak metafizik, evrenin en yüksek, ilk ve en genel ilkelerini
araştırmaktadır. Evrene ilişkin bilgi verme gayretinde olan bütün diğer bilimler, en yüksek
prensipleri araştıran bu ilk felsefenin altında yer almaktadırlar.16 Metafizik, tek tek bilimlerin
yaptığı gibi varlığın belli bir alanını konu edinmek yerine; varlığın kendisine ilişkin
prensipleri araştırmakta, varlığı ne ise o olarak ele almaktadır.
Aristoteles açısından metafizik, fizik olan hakkında ortaya konulacak teorinin
öncesinde yer alıp, onun temellerini oluşturacak bilginin elde edilmesine yönelik bir
soruşturmadır. Bu durumda olgulara yönelik fizik araştırması bir yerden sonra metafizik
soruşturmaya doğru yönelmektedir. Çünkü metafizik keşfedilmeksizin ortaya konan bir fizik
havada kalmış, eksik bir uğraşı olacaktır. 17 Aristoteles’in soruşturması fizik olandan
başlamaktadır. Fakat fizik olan hakkında köklü bir bilgi edinme, bizi onun doğasına ilişkin
metafizik bir soruşturmaya yönlendirmektedir.

Nous: tin, zeka, akıl, manevi kudret, deruni kavrayış (Bkz. Peters, Antik Yunan Felsefesi
Terimleri Sözlüğü, s. 245).
11
Bkz.: Ross, Aristoteles, s. 182.
12
Bkz.: A.e.
13
Poiesis: yapma, biçimlendirme, oluşturma, şiir sanatı (Bkz.: Peters, Antik Yunan Felsefesi
Terimleri Sözlüğü, s. 307.) Grekçedeki poiesis sözcüğü üretim, imal gibi anlamlara gelmektedir.
Bu aktivitenin karakteristik özelliği, sonunda ulaşılacak olan gayenin, kendisinden farklı bir şey
olmasıdır. (Bkz.: Julian Marias, History of Philosophy, New York, Dover Publications, 1967, s.
65.)
14
Praksis: eylem, eylemlilik, yapma, yapıp etme, uygulama (Bkz.: Peters, Antik Yunan Felsefesi
Terimleri Sözlüğü, s. 312.) Greklerin “praksis” dediği pratik eylemin gayesi, eylemin dışında
olan bir şey değildir, kendi içinde bulunur. (Bkz.: Marias, History of Philosophy, s. 65.)
15
Theoria: bak(ın)ma, seyretme, temaşa, temaşa hayatı, gözleyiş, gözetiş (Bkz.: Peters, Antik
Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, s.374.) Theoria hem praksisin bir türü, hem de pratik
bilimdir. Pratik bilimlerde, sözgelimi devlet adamı, kendinden başka şeye, sözgelimi kente de
ihtiyaç duyuyorken; teorik bilimlerle uğraşan bilim adamı, kendi zihninden başka bir şeye
ihtiyaç duymayacaktır. Theoria, hem amacını hem de nesnesini kendinde taşımaktadır. (Bkz.:
Marias, History of Philosophy, s. 65.)
16
Bkz.: W. T. Stace, A Critical History of Greek Philosophy, London, Macmillan St Martin’s
Press, 1969, s. 261.

10

17

Bkz.: Duralı, Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu, s. 62.
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Metafiziğin deneyimlediğimiz gerçekliğin ötesinde olan şeye ilişkin savları o
metafizik sistemin içinde değerlendirilir. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi, her metafizik
sistemi kendi içinde tutarlıdır. Bu durumda kimi zaman birbiri ile çelişen metafiziklerin
savlarından gerçekte hangisinin doğru olduğunu söylemek mümkün olmamaktadır.
Kant’taki biçimi ile eleştirel anlayış metafiziklere kendi sistemleri içinden değil,
metafizik dışı bir yapıdan, insanın bilmesinin meşru alanını belirleme çalışmasından
yaklaşmaktadır. İnsanın meşru bilme alanı bir kez belirlendiğinde, metafiziğin olanaklı olup
olmadığı, eğer olanaklı ise kapsamının ne olduğu açıkça ortaya konabilecektir.
Hume, meşru bilgimizin sınırlarını ortaya koyma çabası sonucunda iki bilgi alanı
belirlemiştir. Bunlardan ilki, bilimlerin soruşturma yetkisine giren olgu sorunları ve
matematiğin alanı olan ide bağıntılarıdır.
İde bağıntılarını dile getiren önermeler, olgular hakkında hiçbir şey söylemezler. Onlar
sadece, konu edindikleri kavramda örtük olarak bulunan şeyi ifade ederler. Diğer yandan
hiçbir olumsallığa yer vermeyecek biçimde kesindirler. Çünkü onlar çelişmezlik ilkesinin bir
tezahürüdürler ve karşıtlarının düşünülmesi çelişmeye yol açar. Kant’ın, daha sonra analitik
önermeler olarak nitelendireceği bu tür ifadelerin, bilgi verici ifadeler oldukları söylenemez.
Çünkü onlar kavramda zaten ayırt edilmiş bulunan bir şeyin önermede tekrar edilmesi
anlamında totolojiktirler.
Olgu sorunlarını dile getiren ifadeler ise duyu deneyimlerine dayanan, gerçekliğe
ilişkin, olumsal önermelerdir. Bunlar konu edinilmiş kavramda önceden ayırt edilmiş olmayan
bir şeyi ifade eden önermelerdir. Bu tür ifadelerin bilgi bakımından değeri, onların
deneyimden elde edilmiş olmaları ile ilişkilidir. Onlar olgulara ilişkin ifadeler olduklarından,
doğrulanma olanakları da olgular ile karşılaştırılarak sağlanır. Çelişiği olan ifadeler de
kendileri kadar doğru olabildiğinden dolayı bunlar, zorunlu bir doğruluğu dile getirmezler.
Olgu sorunlarını dile getiren önermeler, kesin değil fakat olası bir doğruluk taşırlar.
Hume matematiğin, ide bağıntılarını; empirik bilimlerin, olgu sorunlarını dile getiren
önermelerinin bilgi bakımından meşru ya da anlamlı olduğunu, bunların dışında kalan
önermelerin ise anlamsız olduğunu öne sürmektedir. Metafiziğin ifadeleri ise ne ide
bağıntıları ne de olgu sorunları dile getirmemektedir. Bu durumda metafizik ifadelerin ne bilgi
bakımından meşruluğu söz konusudur ne de bir anlam içermektedirler. Sözgelimi,
metafizikçilerin kendilerine sıklıkla başvurdukları ‘töz’, ‘madde’, ‘gerçeklik’ gibi kavramlar
Hume’un ortaya koymuş olduğu bu empirik ölçüt açısından anlamsızdırlar. Çünkü bunlar ne
duyu deneyimlerine ilişkin ifadelerdir; ne de matematiksel kavramlardır.
Metafizik, genel anlamı ile, doğanın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinme çabasının
sonuşlarından birisidir. Burada, özelleşmiş doğa bilimlerinin de evrene ilişkin bilgi edinme
çabasında oldukları; bu yüzden de metafiziğin alanına ilişkin bu tanımın, metafiziği doğa
araştırmalarından net bir biçimde ayırt etmeyi sağlamadığı söylenebilir. Doğa bilimleri de
olgulara ilişkin bilgi edinme gayretindedirler. Ne var ki tek tek doğa bilimleri, olgular
hakkında bilgi edinme ve bunu da bilimsel bakış açısı ile gerçekleştirme çabasında olmaları
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bakımından benzer olsalar da, inceledikleri konular bakımından ayrılmaktadırlar. Her biri
dünyadaki olguların kendilerine konu ettikleri kısmını incelerken, bunu, incelediği konunun
gerektirdiği özel bir bakış açısı ile yaparlar. Sözgelimi, doğa bilimleri arasında
sayabileceğimiz fizik, kimya, zooloji ve botaniğin hem inceledikleri olgular hem de bu
olgulara yaklaşım biçimleri birbirlerinden farklıdır. Bu yüzden her biri belli bir olgular
öbeğini, belli bir açıdan ve belli yönleri ile ele alırken; pek çok yönünü de dışarıda bırakırlar.
Metafizik, ilkelerin araştırılmasıdır. Doğa bilimlerinden metafiziğin ayrıldığı ana
noktalardan biri genele ilişkin, kuşatıcı bilgi edinme çabası ile ilgili tavrıdır. O, belli bir olgu
veya olgu öbeğinin şu veya bu yönüne değil; bir bütün olarak evreni kavramaya yönelir. Eksik
bırakmaksızın evreni bütün olarak ele alma amacını güder. Bu durumda metafizik, genelliği
ile doğa bilimlerinden farklıdır. Metafizik, şu veya bu olguya değil, bir bütün olarak evrene
ilişkin en genel, en kuşatıcı ilkeleri soruşturma etkinliği olarak anlaşılabilir.
Hem evrendeki her şey, hem de bir bütün olarak evrenin kendisi, metafiziğin
araştırdığı bu genel ilkelere tabi olmalıdır. En kuşatıcı ve genel ilkelerin ortaya çıkarılmaya
çalışılması da evrenin bütünlüklü bilgisine sahip olma, onu bütün olarak kavrama çabası ile
ilişkilidir. Böylelikle metafiziği, ‘evreni bütünü ile bilme çabası’ olarak da tanımlayabiliriz.
Bu en genel, en kuşatıcı ilkeler aynı zamanda öze ilişkin olduklarından, soruşturulmaları
zaman zaman varlığın neliğini ortaya koyma çabası olarak da anlaşılmıştır. Varlığın neliğini
araştıran metafizik, bunu varlığın ilk ilkelerini veya varlığa ilişkin nihai, yanlışlanamaz
hakikatleri ortaya çıkarma yolu ile gerçekleştirme çabasında olmuştur.
Metafizik, varlığın neliğini yani özünü bilme çabası olarak alındığında, fizik ötesini
tanıma çabası olarak da değerlendirilmiştir. Çünkü görünür olan varlığın özünden
bahsettiğimizde, fizik dünyanın ötesinde olan bir şeye yönelmiş olunur. Amaç görünür olanın
ötesindeki, göreli olmayan nihai gerçekliğe ulaşmaktır; yöntem ise görünürde olanın eleştirel
bir incelemeye tabi tutulması yolu ile onun ötesinin bilgisine ulaşmaktır.
Bu anlamıyla fizik dünyanın ötesinde, görünür olanın ardında olanın, tanrısal bir şey
olduğu düşüncesi metafizikçilerin çoğu tarafından kabul edilmiştir. Bundan dolayı da varlığın
özüne ilişkin yapılan araştırmalar çoğu zaman tanrısal olana ilişkin bir araştırma olarak
görülmüştür. Bu aynı zamanda varlığın ilk ilke ve nedenlerinin araştırılmasıdır. Bu bakımdan,
varlığın özünün kavranması ile şeylerin ilk ilke ve nedenleri kavranacak böylelikle de var
olanlar hakkında nihai, değişmez ve değiştirilemez tanrısal bilgiye ulaşılacaktır.
Metafizik, varlıkların kendilerine özgü kaynağına inmeyi, onların kendi başına değil,
bütün içindeki konumuyla soruşturulmasını gerektirir. Bir şeyin tam olarak kökten
bilinebilmesi, evrenin ya da varlığın özünün bütünlüklü olarak kavranmasına bağlıdır.
Böylelikle, metafiziğin uğraşı kimi zaman evrenin tümünü kuşatacak, onu bütünlüklü olarak
kavrayacak ilkelerin bilinmesi, kimi zaman varlığın özüne ilişkin olan şeyin kavranması; kimi
zamansa fizik ötesindeki tanrısal gerçekliğe ulaşılması çabası olarak görülmüştür.
Metafiziğin klasik soruları, ‘Evren tümüyle nasıl kurulmuştur?’, ‘Varlığın ne gibi bir
özü vardır?’, ‘Fizik ötesinin yapısı nasıldır?’, ‘Bir şey (her şey) derinlemesine nasıldır?’ gibi
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sorulardır. Filozofların metafizik alanına ilişkin sorduğu bu gibi sorular, farklı metafizik
sistemlerinin terminolojileri, yapıları bakımından farklılıklar göstermektedir. Metafiziğin,
evreni kuşatan ilkelere yönelen tavrı, sorularında da kendini gösterir. Bunlar, hiçbir şeyi
dışarıda bırakmayacak, köktenci bir soruşturmaya yönelik sorulardır. Bu tip sorulara verilmiş
olan yanıtlar ve ortaya çıkan yeni sorular, felsefe tarihi boyunca metafiziği çeşitlendirmiş ve
zenginleştirmiştir. Ne var ki bu çeşitlilik içindeki metafizik sistemlerden bazılarının
yaklaşımı, birbirlerini destekleyecek ve tamamlayacak biçimde yan yana dururken; bazıları da
bütünü ile birbirini değilleyecek, hiçe sayacak biçimde karşı karşıya gelmişlerdir. Karşıtı olanı
çürütürken, kendi savını güçlendiren uzun kanıtlama zincirleri birbirini izlemiş ve konu,
içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Kant’ın da belirttiği üzere, bu çeşitlilik bir yerden sonra,
felsefeyi bir yazboz tahtası haline getirmiştir. Bir metafizik sisteminde doğru olarak kabul
edilen bir şeyin, tam tersi bir başka metafizik sisteminde doğru olarak kabul edilmiştir.
Metafiziğin soruşturması, görünürdeki fizik gerçekliğin ötesine uzandığından dolayı bu
soruşturmanın sonuçları çoğu zaman o metafizik sisteminin içinde değerlendirilmiştir. Ne var
ki bu metafizik sistemlerinin kendi ön kabulleri bir kez onaylandıktan sonra, biri ortaya
koyduğu savı, diğeri de bu savın zıddını, aynı titizlik ve dakiklik ile kanıtlayabildiğinden,
gerçekte bu sonuçlardan hangisinin doğru olduğunu söyleme olanağı da olmamıştır.
Felsefe tarihi böylesi bir metafizik çeşitliliğini barındırırken, hemen her metafizikçi,
evreni bütünü ile bilme amacını gerçekleştirenin kendi metafizik sistemi olduğunu iddia
etmiştir. Gerçekten de, evreni ister birbirleri ile çatışan, ister uzlaşan bir görüşle kavrasınlar,
hemen hemen tüm metafizik sistemlerde ortak bir özellik vardır: hiçbiri, verdikleri yanıtların
evrenin tümü hakkındaki kökten, doğru bilgiyi verdiğinden kuşkuya düşmemiştir. Metafizik
sistemlerin merkezinde genellikle, evrenin bütününü kavramaya ilişkin bir sav bulunur.
Sistemin tamamı bu sav ile uyumlu olacak biçimde kurulur. Bundan dolayı da bu savı dile
getiren ifadelerin öznesi, varlık, evren, her şey vb. gibi genele işaret eden bir kavram
olmalıdır.
Eğer metafizik bir sistem böyle bir sav sunmaktan geri kalıyorsa, evrenin bütünlüklü
kavranışına ilişkin bir yanıtı olmadığını da kabul etmiş oluyor demektir. Doğa bilimleri çoğu
zaman bu türden soruları cevaplama gayretindedirler. ‘Nedir?’ sorusu hakkında sorulduğu
şeyin olgusal niteliklerine değil de, doğrudan varlığına yönelik kökten bir soru olduğundan
dolayı ‘Nasıl?’ sorusundan önce gelmektedir. ‘Nasıl?’ sorusu bir olgu hakkında sorulduğunda
onun görünür özelliklerinin tasvirine yöneliktir. Metafizik, ‘nedir’li soruların cevaplanmasına
yönelik ifadeler ortaya koymaktadır. Bu ifadeler kabaca, hakkında oldukları şeyin, ne
olduğunu ortaya koyma amacındadır. Bir şeyin ne olduğu, onun varlığının özü ile, tabi olduğu
en temel ilkeler ile ilişkilidir. ‘Nasıl’ sorusu görünürdeki gerçekliğin tasvirine yönelik iken,
‘nedir’ sorusu bu görünür gerçekliğin ötesine uzanmaktadır. Bu soruya verilen yanıtlar çoğu
zaman hakkında oldukları şeyin başka türlü olabileceğini kabul etmeyen, köktenci yanıtlardır.
Metafiziğin bir bilgi olup olmadığı, metafizik hakkında en yoğun tartışmaların
yapıldığı konulardan birisidir. Metafizik ile doğa bilimi arasındaki köklü ayrılığın temelinde
bulunan şeylerden birisi de, doğa bilimi önermelerinin olgusal olarak denetlenebilmeleri ile
ilişkilidir. Doğa bilimlerinin öne sürmekte olduğu önermenin doğruluğunu net olarak ortaya
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koyma imkânı vardır; onlar doğru ya da yanlış olabilirler. Bir ifadenin, ya da bir savın
diyelim, bilgi olmak bakımından bir değerinin olması için doğrulanmak ya da yanlışlanmak
anlamında denetlenebiliyor olması gereklidir. Bu koşul, metafiziğin sunduğu savlar için de
geçerlidir. Eğer metafiziğin bir bilgi türü olduğunu söylenecekse, önce onun doğruluk değeri
bakımından denetlenebilir olduğunun söylenebilmesi gerekir. Ne var ki, metafizik sistemlerin
sunduğu ana savların doğru ya da yanlış olduğunu söyleme şansımız yoktur. Bundan dolayı,
felsefe tarihi boyunca, metafizik ifadelerin denetlenme yolu ile ilgili bir uzlaşıma
varılamamış; kimi zaman sistemin ifadeleri arasındaki tutarlılık, kimi zaman belli bir anlayışa
uygunluk, kimi zaman da belli bir zümre tarafından benimsenmiş olmak, denetlemek için
seçilen kıstaslar olmuştur.
Pek çok metafizik, kurduğu sistem ile birlikte bir denetleyici mekanizma da
sunmuştur. Felsefe tarihi boyunca bir yanda metafizik savların kendileri, diğer yanda da bu
savların nasıl denetleneceği tartışılagelmiştir. Her bir sistem, kendi savlarını sağlama alacak
mekanizmayı da beraberinde getirdiğinden, birbirinden çok farklı savlar öne sürseler de
hangisinin gerçekten en doğrusu olduğu sorusu, güncelliğini hiç yitirmemiştir.
Metafiziğin temel konularından birisi olan, fizik dünyanın ötesinde olduğu varsayılan
nihai gerçeklik, bizim meşru bilmemizin sınırını aşmaktadır. Dolayısıyla bu alana ilişkin
olarak öne sürülen savların ne doğru, ne de yanlış olduğunu söyleme olanağımız
bulunmaktadır. Metafiziğin kavramlarının deneyimimize konu olmak bakımından hiçbir
anlamı yoktur.
İnsan bilgisinin tek meşru kaynağı izlenimlerdir. Bu durumda bir terimin anlamlı olup
olmadığının soruşturulması, o terimin hangi izlenimden türetildiği sorusu dâhilinde
yürütülmelidir. Eğer kullanılan terime karşılık gelecek bir izlenim verilemiyorsa, terim anlam
taşımıyor demektir. Metafizik problemlere yapılacak bu türden köklü bir analiz, bunların
anlamdan yoksun ve dolayısıyla çözümsüz olduklarını gösterecektir.
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Uygulamalar
1)

Metafizik kavramını tartışınız.

2)

Metafizik-bilim arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu değerlendirin.

3)

Aristoteles’in metafizik hakkındaki görüşlerini yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
1)

Metafizik kavramı nedir?

2)

Metafizik bilim ilişkisini tartışınız.

3)

Metafiziğin temel özelliklerini değerlendirin.

34

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Felsefenin, varlığın mahiyetine ilişkin sorgulamanın yapıldığı temel alanı olarak
metafizik adını Aristoteles’in felsefesinden sonra almıştır. Metafiziğin anlamının Yeni Çağ
filozofları olan Hume, Kant ile beraber değişikliğe uğradığı görülmektedir. Varlığın özünü
bilme uğraşısı olarak alındığında metafizik, fizik ötesini tanıma çabası olarak da anlaşılmıştır.
Görünür olan varlığın özünden bahsettiğimizde, fizik dünyanın ötesine yönelmiş oluruz.
Amaç görünür varlığın ötesindeki, nihai gerçekliğe ulaşmaktır. Buradaki yöntem ise,
görünürde olanın eleştirel bir incelemeye tabi tutulması yolu ile onun ötesinin bilgisinin
edinilmesidir.
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Bölüm Soruları
Bazı düşünürlere göre, insanın gerçeklik hakkında bilebilecekleri, belli doğa bilimleri
tarafından elde edilen veri ve bilgilerle sınırlıdır. Bu bilim ve araştırma alanları tarafından
sağlanan veri ve bilgiler haricinde, fiziksel maddi dünyanın bilinmesinin yolu yoktur.
1)

Aşağıda verilen yaklaşımlardan hangisi paragraftaki düşünceyle çelişir?

a)

Felsefe, doğayı aşmaya yönelen metafizikle bağını koparmalıdır.

b)

Felsefe, doğanın yapısı ve işleyişine yönelik araştırmaları sistemleştirmelidir.

c)
Felsefe, doğa bilimlerinin ulaştıkları verilerin sentezini ve analizini
yapmaktadır.
d)

Felsefe, doğa bilimlerinin araştırma alanının ötesine geçmelidir.

e)
Felsefe, bilim felsefesi olarak, bilimsel bilginin yapısı ve işleyişi üzerine
düşünmelidir.
2)
Verilen yargılardan hangisi metafizik ile doğa bilimleri arasındaki özsel
ayrımlardan biridir?
a)

Doğa bilimlerinin sorunlarıyla metafizik uğraşır.

b)

Felsefenin temel alanlarından biri metafiziktir.

c)

Metafizik, bilme ve bilgi problemleriyle uğraşır.

d)

Metafizik yapmanın yöntemi mantıktır.

e)

Metafizik, varlığa yönelik en genel ve kapsayıcı araştırma alanıdır.

3)

Aşağıda verilen yargılardan hangisi metafiziğe ilişkin olarak doğrudur?

a)

Metafizik, doğanın yapısı ve işleyişini anlamaya çalışan bir bilimdir.

b)

Aristoteles, metafizikle değil yalnızca etikle ilgilenmiştir.

c)

Metafizik, bilginin değeri sorusuyla ilgilenir.

d)

Aristoteles’e göre metafizik, ilk ilke ve nedenlerin bilimidir.

e)

Metafizik, varlığı estetik bakımdan ele alır.
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‘Metafizik’ terimi MÖ I. yy.’da ilk olarak kim tarafından kullanılmıştır?
a)

Aristoteles

b)

Sokrates

c)

Pythagoras

d)

Rodoslu Andronikus

e)

Helena

Bir bütün olarak varlığın geneline yönelik kuşatıcı bilgi edinme çabasına ..…. denir.
4)
uygundur?

Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en

a)

Metafizik

b)

Etik

c)

Epistemoloji

d)

Estetik

e)

Fizik

5)
sorudur?

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğa bilimlerinin sordukları temel

a)

Kim?

b)

Nerede?

c)

Ne zaman

d)

Niçin?

e)

Neden?

Cevaplar: 1)d, 2)e, 3)d, 4)d, 5)a, 6)e
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3. FELSEFE VE METAFİZİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yeni Çağ felsefesinde metafizik kavramının Kant felsefesinde yeniden ele alınması,
pozitivist felsefenin Kant çizgisinde metafiziğe yaklaşımı öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Metafizik yaklaşımların Kant tarafından ele alınışının arka planı nedir?

2)
Kant’ta fenomen ile noumen arasında yaptığı ayrımın metafiziğe ilişkin
değerlendirmelerindeki konumu nedir?
3)
Pozitivizmi savunan düşünürlerin metafiziğe
değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin arka planı nedir?

ve

felsefeye

ilişkin
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Felsefe Metafizik İlişkileri

Kant’ın metafizikle ilgili
görüşlerinin arka planını
öğrenme.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

Felsefe Metafizik İlişkileri

Kant’ın numen ve fenomen
anlayışıyla paralel olarak
kategori anlayışını ortaya
kavrayabilmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

Felsefe Metafizik İlişkileri

Kant’ın metafizik eleştirisi
ile beraber felsefenin
metafizik ile ayrışmasını
kavramak.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

Felsefe Metafizik İlişkileri

Kantçı felsefe yapma
anlayışı doğrultusunda, 19.
yüzyıl ve sonrasında
Metafiziğe yöneltilen
eleştiriler ve bu eleştiriler
sonucunda felsefenin
neliğine ilişkin tartışmaları
kavrayabilmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.
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Anahtar Kavramlar


Immanuel kant



Numen



Fenomen



Kategoriler



Metafizik



Felsefe



Pozitivist felsefe
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Giriş
Bu bölümde Metafizik kavramının önce Kant felsefesi açısından yeri anlatılacaktır.
Daha sonra ise, Mantıkçı pozitivist felsefenin metafizik kavramına yönelttiği eleştiriler
değerlendirilecektir. Kant’ın yaptığı, mümkün bilginin biçimine ve sınırlarına yönelik eleştirel

soruşturma, mümkün bir metafizik sistem için de imkânın ne olabileceğini gösterecektir. Kant ile
beraber, a priori bir bilgiye sahip olduğu söylenen metafizik bu bilmenin olanaklılığını da tartışmaya
açmıştır. Ancak bunun için öncelikle tüm apriori bilgilerin olanağı araştırılmaktadır. Böylece
metafiziğin, hem kaynakları, hem sınırları hem de kapsamı ortaya konabilecektir.
Kant’ın metafiziğe ve felsefeye getirdiği eleştirel yaklaşım doğrultusunda Mantıkçı pozitivist
felsefe yanlıları, mevcut metafizik anlayışları yeniden gözden geçirilme ihtiyacı duymuşlardır. Hatta
bununla beraber felsefenin görevinin de ne olduğu tartışılma konusu yapılmıştır.
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3.1. Felsefe ve Metafizik
Geleneksel felsefede çoğu zaman metafiziklerin temel ön dayanakları, o metafizik
sistem içinde temellendirilmiştir. Buna karşılık Kant, metafiziğin temellerini metafiziğin
dışında bir yerde, saf aklın genel yasalarında arıyor olması yolu ile diğer düşünürlerden
ayrılmaktadır.
Kant’ın saf akla yönelttiği eleştiri ile mümkün deneyimin sınırları belirlenecek ve mümkün
deneyimin a priori koşulları ortaya çıkarılacaktır. Metafiziğin olanağının ve kaynağının ortaya
konması, kapsamının belirlenmesi ve sınırlarının çizilmesi görevinde dayanak, olgular değil, saf aklın
sunduğu imkânın kendisi olmuştur.18

Metafizik, Kant açısından iki anlama gelir. Bunlardan ilki doğa bilimlerini de mümkün
kılan, olgusal deneyimin zorunlu önkoşullarına işaret eden sentetik a priori ilkeler bütünlüğü
olmasıdır. Bu anlamı ile metafizik bizim bilmemizin sınırını çizmeye yönelik ön dayanakları
ortaya koyar. Bu anlamı ile eleştireldir. İkinci türden metafizik ise meşru bilgi alanımız
belirlendiğinde, bunun dışında kalan alan hakkında, aklın adeta kaçınılmazcasına ortaya
koyduğu kanılar bütünlüğü olarak mutlak metafiziktir. Kant’ın soruşturması sonucunda
olanaklı olup olmadığını belirlemek istediği de, bu mutlak metafiziktir. Bu türden metafizik
savlar felsefeyi adeta bir savaş alanına çevirmiştir ve şimdi ona karşı bir reform
önerilmektedir.
Felsefe bütün olası deneyimin ötesine geçmeye ve deneyimin dışındaki alana ilişkin
savlar ortaya koymaya çalışmaktadır. Fakat bu amacı gerçekleştirebilmek için gidilebilecek
mümkün bilmemizin dışında bir yer yoktur; bu yüzden felsefenin ilk görevi insan düşüncesine
ilişkin sistematik bir eleştiridir. Mümkün meşru bilginin biçimine ve sınırlarına yönelik
eleştirel soruşturma, olası bir metafizik sistem için de meşru temelin ne olabileceğini
gösterecektir. Bu eleştiri, pek çok metafizik spekülasyonun meşru olmayan temellere
dayandığını ortaya koyacaktır. Soruşturma sonucunda ortaya çıkan manzara ise pek çok
büyük metafizik sisteminin hiçbir şey ile temellendirilmemiş olduğudur.
Metafiziğe Kant’ın getirdiği eleştiri bilgi yetimize, yani saf akla, bizzat aklın kendisi
tarafından uygulanan bir sınamadır. Bu, aynı zamanda metafizik bilginin olanaklılığının ve
neyin metafizik bilginin olanağı dâhilinde olduğunun sınanmasıdır.19 Metafizik, eğer olanaklı
ise, inceleme nesnelerini olanaklı deneyimin sınırları içinde tutmak zorunda kalacaktır. 20
Metafiziğin a priori bir bilgi olarak, neyi başarıp neyi başaramayacağının ortaya konması için,
bütün a priori bilginin olabilirliği, ilkeleri ve sınırları belirlenmelidir. Böylelikle, metafiziğin
kaynakları, sınırları ve kapsamı ortaya konulmuş olabilecektir. Kant insanın bilme yetisini,
duyarlık, anlama yetisi ve akıl olarak belirlemiş; duyarlığın formları olarak uzay ve zamanı;
saf anlama yetisinin kavramları olarak kategorileri; saf aklın kavramları olarak da ideleri
ortaya koymuştur.
Bkz.: Manfred Baum, ‘Kant ve Saf Aklın Eleştirisi’, Çev. Nafer Ermiş, Cogito: Sonsuzluğun
Sınırında: Immanuel Kant, Sayı 41 – 42, Yapı Kredi Yayınları: Kış 2005, s. 45.
19 Bkz.: Baum, Kant ve Saf Aklın Eleştirisi, s. 41.
20 Bkz.: A.e., s. 47.
18
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Mutlak metafiziğin konusu, hiçbir deneyim ile ilişkili olmayan saf aklın kavramları,
idelerdir. Görüler ve kategoriler, deneyim ile olan bağlantıları nedeni ile bütün meşru bilgiyi
üretirken, ideler bu koşulu sağlayamadıkları için, bilgi olarak değer taşımayan metafizik
anlatımlara yol açmaktadırlar. Bu bakımdan Kant’a göre, insan aklı doğal bir yanılsama
içindedir. Mutlak metafiziksel sorular da bu doğal yanılsamanın zorunlu sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Bunlar insanın bilme etkinliğinin bir türünden zorunlulukla türemektedirler. Bu
yanılsamanın ürünü olan aklın idelerine karşılık gelen hiçbir deneyim nesnesi yoktur.
Deneyimin koşullarını aşan, deneyimde kendisine karşı gelecek hiçbir şey bulunmayan
kavramlar ile bilgi üretilemez. Dolayısı ile bu alandaki bilgi uğraşısı aklın olgusal açıdan bilgi
değeri olmayan metafizikler üretmesi ile sonuçlanır. Bu bakımdan ideler, mutlak metafiziğin
kurucu öğeleri olarak konumlanırlar.
Duyusal algılama alanında bulunan ve bu bakımdan bilgiye konu olan nesne fenomen
alanında ve bu fenomene kaynaklık ettiği varsayılan kendinde şey ise noumen alanında
bulunurlar. Bir kullanımında noumenon içeriği boş fakat sınırlandırıcı bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Fakat bir diğer kullanımında, bu kavramın metafizik bir içeriği vardır.
Bu metafizik içerik, anlama yetisinin duyarlığı sınırlandırmak için koyduğu sınırı aşmasından,
yani düşüncelerin genel formları olan kategorilerin kendinde şeylere uygulanması
olanağından doğar.
Kant, kendinde şeylerin kuramsal bilgisinin olanaksızlığını temel tez olarak ortaya
koymakla birlikte, aynı zamanda bu tür soruların insan aklındaki zorunlu temelini de
göstermiştir. Noumenanın bilinemez, fakat çelişmeye düşmeksizin düşünülebilir olduğunu
göstermekle Kant, metafiziğin bir bilim olarak değil, fakat genel olarak olabilirliğinin insanın
bilme yetisinde içerildiğini göstermiş olmuştur.
Kant, mümkün deneyimin sınırlarını belirleyen kategorilerin, kendinde şeylere
uygulanacak biçimde genişletilmeleri durumunda, onların bilgi vermeleri bakımından boş
olduklarını ileri sürerken; öte yandan da onların bu biçimde genişletilmesine pratik akıl
bağlamında bir temel bulmaya çalışmıştır. Ona göre tanrı, özgürlük ve ölümsüzlükle ilgili
düşüncelere sahip olmak mümkün, hatta gereklidir. Fakat bu düşünceler her ne kadar iyi
temellendirilmiş olurlarsa olsunlar, hiçbir anlamda bilgi meydana getirmezler. Fakat tam da
bu bakımdan metafizik önermeler anlamdan yoksun değil, tersine belli bir biçimde
söylendiklerinde bütünü ile anlamlıdırlar.
Mümkün deneyimin sınırları içinde olmasalar da metafizik sistemler bir iç tutarlılığa
sahiptirler. Onların ifadelerini doğru ya da yanlış sayacak biçimde ele alma yolları da vardır.
Her metafizik sistem önce kavramlarına ilişkin belli tanımlar ortaya koymak ve sonra da bu
tanımlamalardan mantıksal sonuçlar çıkarmakla oluşur. Bu bakımdan başlangıçta kimi zaman
aksiyom olarak verilen tanımlar kabul edildiğinde, bunlardan çıkan sonuçların da kabul
edilmesi zorunludur.
Metafiziğe ilişkin Kant’ın öncülüğünü yaptığı bu değerlendirme biçimi, sonraki
dönemlerde de, doğrudan veya dolaylı yollara devam etmiştir. Bu konuda en belirleyici ve
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etkili olmuş yaklaşım, Mantıkçı Pozitivist anlayıştır. Bu felsefe akımı, geçen yüzyılda sadece
felsefede değil, diğer araştırma alanlarda da etkili olmuş olan bir düşünme biçimidir.
Yüzyılımızın başlarında Viyana’da Moritz Schlick önderliğinde bir araya gelmiş bilim adamı
ve düşünürler temelde felsefeyi metafizik olan her şeyden arındırma gayesinde olmuşlardır.
Felsefe ve bilimin yargılarının metafizikten arındırılmasının, anlam problemine yönelik bir
çalışma aracılığı ile birlikte yürütüleceğini düşünmüşlerdir.
Mantıkçı Pozitivizm, metafiziğe yönelttiği eleştirilerin yanı sıra, felsefenin neliğinin
sorgulanmasına da girişmiştir. Onlara göre felsefe bir bütün olarak evrenin ne olduğunu
ortaya koymaya çalışan ya da varlığın özünün nasıl olduğuna ilişkin teoriler üreten bir uğraşı
değildir. Mantıkçı Pozitivist anlayış felsefeyi metafiziklerin sorduğu türden sorulara cevap
verme çabasında olan değil, bu soruların bir anlam taşımadığını gösteren bir uğraşı olarak
almışlardır. Onlara göre felsefenin diğer bir görevi de, doğa bilimlerinin kavramlarını anlamca
aydınlatmak ve onların ifadelerinde de ortaya çıkması olası olabilecek karışıklık ve
kaypaklıklara eleştirel bir yaklaşım ile açıklık kazandırmaktır. Mantıkçı Pozitivizm ile
birlikte, felsefe artık dünyanın yapısını, düşünceleri, ideleri doğrudan incelemek yerine,
bunları dildeki yansımaları bakımından değerlendirmekte ve dile mantıksal bir çözümleme
aracılığı ile yaklaşmaktadır. Amaçlanan sonuç metafizikten arındırılmış felsefedir.
Onlara göre metafizik ifadeler, bir anlam taşımamaktadır.21 Çünkü onun doğrulanma
ya da yanlışlanma imkânı yoktur. Metafiziğin hem sorduğu soruların hem de, bu sorulara
verdiği yanıtların anlamlı olmadıkları düşünülmektedir. Metafiziklerin ortaya koymuş olduğu
bir yargıyı kanıtlanmak için sunulan argümanlar, bu yargının aksi bir görüşü kanıtlamak için
sunulanlardan daha güvenilir olamamaktadır. Bu görüş uyarınca metafiziğin ifadeleri
doğrulanabilir, anlamlı bir sav öne sürmediklerinden dolayı bir bilgi değeri taşımamakta ve bu
yüzden de doğru ya da yanlış olarak değerlendirilememektedir. 22 Bu durum metafiziğin
ifadelerinin doğru ya da yanlış olmaması sonucunu doğurmaktadır. Metafizik yargılar, doğru
ya da yanlış olamadıklarından dolayı anlamlı oldukları da söylenemez.
Mantıkçı Pozitivist düşünürlerine göre metafizik, bir cevabı olamayacak sorulardan ve
doğruluğu kanıtlanamayan yanıtlardan kurulmuş bir yapıdır. Bu anlayışı savunan düşünürler,
bunun yolunun doğrulama kavramına yönelik bir çalışma ile mümkün olacağını iddia
etmektedirler. Çünkü onlara göre, felsefenin ifadeleri doğa bilimlerinde olduğu gibi gerçeklik
ile karşılaştırılarak doğru ya da yanlış olabilecek ifadeler değillerdir. Bu noktada da
doğrulama kavramı devreye girmektedir.
Bu yaklaşıma göre felsefenin ifadelerinin doğrulanma koşulları net bir biçimde ortaya
konursa, bu yolla bu ifadelerden hangilerinin anlamlı olduğu ve hangilerinin bir anlam
taşımadığı da belirlenecektir. Aynı zamanda doğrulama kavramı, anlamlı olanın
belirlenmesini sağlayacağından dolayı bilimselliğin ölçütü olarak da görülmüştür. Felsefenin
ifadeleri deney ve gözlem ile doğrulanamadığından, bu amacını dil analizi üzerinden
gerçekleştirme eğilimindedir. Felsefe bir tür dil analizi olarak görülmektedir. Dile yöneltilen
21
22

Bkz.: Şafak Ural, Pozitivist Felsefe, İstanbul, Say Yayınları, 2006, s. 12.
Bkz.: A.e., s. 13.
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soruşturmanın neyin anlamlı olduğu ve neyin anlam taşımadığı konusuna bir açıklık
getireceği düşünülmektedir. Mantıkçı Pozitivist felsefe açısından metafizik, Kant’ta olduğu
gibi, insanın bilmesine yönelik bir sorun olarak değil, dilin mantığına ilişkin bir sorun olarak
görülmektedir.
Dilin mantığından hareket eden yaklaşımlar, dilin mantıksal çözümlenmesi ile
ifadelerdeki karışıklıkların, yanlış kullanımların aydınlatılması ve böylelikle de bilimsel
ifadelerin düzgün kurulması amacını gütmektedir. Dil analizi, mantıksal bir analiz olmak
durumundadır. Çünkü mantık, her türden anlamlı ifademizin üzerinde yükseldiği bir yapı
olarak görülmektedir. Dile yöneltilen mantıksal analiz ile metafizik yargılardan, yani bir
anlam taşımayan ifadelerden arındırılmış bir yapının olanaklı hale geleceği düşünülmektedir.
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Uygulamalar
1)

Kant’ta metafizik nasıl anlaşıldığını değerlendiriniz.

2)

Mantıkçı Pozitivist felsefenin metafiziğe bakış açısını değerlendiriniz.

3)

Mantıkçı Pozitivistlerin Felsefe anlayışını tartışınız.

4)

Mantıkçı Pozitivizme göre Felsefe ile Metafizik ayrımını tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)
Kant’ın kategori anlayışı ile metafiziğe ilişkin değerlendirmeleri arasındaki
ilişkiler nelerdir?
2)

Kant’ın metafizik anlayışının genel özelliklerini belirtiniz?

3)

Metafiziğin Mantıkçı Pozitivist felsefedeki yeri nedir?

4)

4 – Mantıkçı Pozitivizme göre felsefenin metafizik ve bilim ile olan ilişkisi

nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeniçağda Kant’la beraber başlayan felsefe anlayışıyla beraber saf aklın eleştiri
konusu olduğu anlaşılır. Metafizikte sentetik apriori yargıların mümkün olduğunu düşünen
Kant, bunun olanağını göstermeye çalışmıştır. Kant ile beraber felsefe, bilgi ve metafizik
konular ciddi eleştiri süzgecinden geçirilmiş ve bunların hepsi saf aklın sınırlarının ve bilme
yetisinin eleştirilmesi üzerine kurulmuştur.
Kant’ın bu yaklaşımın mirasçısı olarak değerlendirilebilen Mantıkçı Pozitivist Felsefe
ile metafiziğin anlam ve değer değişimine uğramasının devam ettiği anlaşıldı. Mantıkçı
Pozitivist felsefe anlayışı ise metafiziğin, hatta genel anlamda felsefenin varlıkla uğraşmaması
gerektiği onun asıl işinin dilsel önermeleri çözümlemek olduğu yönünde bir anlayış
geliştirmiştir.

50

Bölüm Soruları
1) Kant’ın saf aklın eleştirisini amaçlayan felsefesi öncelikle neyin ele almıştır?
a) Bilgi
b)

Sanı

c)

İnanç

d)

Akıl

e)

Etik

2)
Mümkün deneyimin sınırlarını belirlemek amacıyla saf akla yönelttiği
eleştirilerle felsefe tarihinde bir çığır açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Wittgenstein

b)

F. Bacon

c)

Herakleitos

d)

Immanuel Kant

e)

Sokrates

3)
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Mantıkçı Pozitivist anlayışa ters
düşmemektedir?
a)

Felsefenin işi varlığın özünü araştırmaktır.

b)

Felsefe etik sorunuyla uğraşmalıdır.

c)

Felsefe bir tür dil analizi olarak anlaşılmalıdır.

d)

Felsefe metafiziğin temel problemlerine yönelmelidir.

e)

Metafizik sorular, aslında gerçek sorulardır.
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4)
Eleştirel felsefenin kurucusu olarak değerlendirilen Kant'a göre, deneyimle
edinilen veriler, aklın apriori formları tarafından işlenerek bilgiye dönüştürülür.
Parçada Kant’ın tartıştığı sorun, bilgi felsefesinin hangi sorusudur?
a)

Bilginin kaynağı nedir?

b)

Doğrulamanın ölçütü nedir?

c)

Bilgi gerçekliği temsil eder mi?

d)

Bilginin sınırı var mıdır?

e)

Göreli olmayan mutlak bilgi mümkün müdür?

5)
Filozoflar, felsefe yaparken bilimselliği ölçüt olarak almalıdırlar. Bilimsel
felsefe yapılmalıdır. Dinde ya da ahlakta temellenen felsefe anlayışları sona ermiştir. Bunun
için de, her türden metafizik, felsefeden tam olarak uzaklaştırılmalıdır.
Aşağıda verilen yaklaşımlardan hangisi parçadaki görüşe karşı çıkmaktadır?
a)
gerek yoktur.

Felsefenin varlık hakkında doğru bir açıklama yapabilmesi için bilimden beslenmesine

b)

Felsefenin bilimlerin yapısı ve işleyişini sorgulayabilme hakkı vardır.

c)

Felsefenin çalışma alanı olgusal olanla sınırlanmalıdır.

d)

Felsefenin yargılarında bilimsellik ölçüt olarak alınmalıdır.

e)
Bilimsel bir felsefe bakış açısına sahip olmayan bilim insanının, yaptığı çalışmalarda
başarılı olması mümkün değildir.

6)
“….. göre felsefe metafizik sorular bilimsel bakımdan yanıtlanamazlar. Yani
bu sorular bir anlam taşımazlar. Onun yerine, bu soruların anlamını kavramağa çalışabiliriz.”
İfadesindeki boşluğa verilen seçeneklerden hangisinin gelmesi daha uygun olur?
a)

Yeni Çağ Felsefesi

b)

Eski Çağ Felsefesi

c)

Pozitivistler

d)

Mantıkçı pozitivistler

e)

Emprist felsefe
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7)
Mantıkçı Pozitivistler bilginin sınırlarını belirlerken, insan bilmesinin mümkün
sınırlarının üstünde veya ötesinde kalan bir bilgi ve varlık alanı olduğuna ilişkin iddiaları
reddederler.
Bu yaklaşım, aşağıdaki hangi seçenekte sunulan düşünce ile uyuşmamaktadır?
a)

Mümkün deneyimin sınırları dışında kalan hiç bir şey bilgi değeri taşımaz.

b)

Felsefenin en önemli sorunu değerlerin kaynağıdır

c)

Bilimsel bilginin sınırları felsefe yapmanın da sınırlarıdır.

d)

Duyusal olanın ötesinde bir dünyadan bilimsel olarak bahsedilemez.

e)

Mantıkçı Pozitivistler felsefenin çalışma alanını kısıtlamışlardır.

8)

Kant’ın bilgi felsefesinin temel kavramları nelerdir?

9)

Kant’ın bilgi felsefesi temel olarak hangi problemlere yöneliktir?

10)

Felsefe ve bilim ilişkisini epistemoloji açısından değerlendiriniz.

11)

Bilginin imkânı problemini tartışınız.

Cevaplar:1)d, 2)d, 3)c, 4)a, 5)a, 6)d
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4. BİLGİ KURAMI: TEMEL PROBLEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bilgi kuramının temel problemleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bilgi nedir?

2)

Bilgi nasıl oluşur?

3)

Bilginin kaynakları nelerdir?

4)

Bilginin ölçütü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilgi Kuramının Temel
Problemleri

Bilginin ne olduğunu
anlama.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

Bilgi Kuramının Temel
Problemleri

Bilginin temel problemlerini
kavrayabilmek.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

Bilgi Kuramının Temel
Problemleri

Bilginin kaynak ve
sınırlarını sorgulayabilme.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

Bilgi Kuramının Temel
Problemleri

Bilginin doğruluk ölçütlerine Okuma, araştırma, soru
ilişkin problemleri
sorma.
kavramak.
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Anahtar Kavramlar


Bilgi



Epistemoloji



bilgi kuramı



kesinlik



doğruluk



Ksenophanes
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Giriş
Bilgi, bilginin doğası, doğru bilginin koşulları konuları ve bilginin sınırlarına ilişkin
problemler, Ksenophanes’in görüşleri merkeze alınarak incelenecektir. Bu bağlamda bilginin nasıl
oluştuğu, bunda duyuların ve aklın payı, bilgi türleri de tartışma konusu yapılacaktır.
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4.1. Bilgi Kuramının Temel Problemleri
Felsefe tarihi boyunca, nerede bilginin kesin doğruluğundan ve kesinliğin
ölçütlerinden (kriterion) söz edilecek olsa, orada kesin bilgilerden ve ölçütlerden şüphe
etmek; güvenilirliklerini soruşturmak alışılmış bir tutum olmuştur. Bilgilerimizin kesinliği ve
güvenilirliğinden şüphe eden ve geçerliliklerini araştıranlar; ya ölçütlerin bütünüyle geçersiz
olduğunu ve kesin doğrulukta bilgiler bulunmadığını ya da ortaya konan ölçütlerin yetersiz
olduklarını, bilgi olma koşulunu yerine getirmek için başka ölçütlerin bulunması ve aranması
gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Birinci anlayış her türlü bilgi olanağını inkar eden aşırı
şüpheciliktir. İkinci tutum ise bilginin olanağını bütünüyle yadsımaz, sadece belirli alanlarda
kesin bilgilere ulaşamayacağımızı ileri sürer. İkinci türden şüpheciliğin en belirgin yam her
türlü dogmatizmi, her türlü sınırsız bilgi edinme tutumunu soruşturucu, araştırıcı ye bilgiolma imkanlarını tesbit edici oluşudur. Zaten, şüpheciliğin Batı dillerindeki teknik karşılığı
"skeptizm" köken olarak eski Yunancada "araştırıyorum, arıyorum" anlamlarını taşıyan
"skeptomai" teriminden türetilmiştir.
Şüphe eden kişi bildiklerinin doğruluğunu soruşturan, bilginin güvenilirliğini araştıran
(skeptos) kişidir. Felsefenin Ionia topraklarındaki gün sökümüne, alaca karanlıkta hakikati ve
varlığı keşfe çıkan ilk filozoflar sınırsız bir bilgi isteği ve tutkusuyla yoğrulmuşlardı. Onların
gözünde düşüncenin kavrayamayacağı, anlayamayacağı hakikatler yoktu. Özellikle Miletos
kenti filozofları insan bilgisinin olanakları ve sınırlarını araştırmaksızın doğayı ve evreni
kesin olarak kavradıklarını düşünmüşlerdi. Onların ve kendi söylediklerinin kesin doğrulukta
olup olmadığını araştıran; şüphe eden ve bilginin eleştirisini yapan ilk filozof Kolophon'lu
Ksenophanes olmuştur. Onun bilgi anlayışını, özellikle 34. fragmanda ortaya koyduğu
görüşlerinin MÖ dördüncü yüzyıl skeptikleri bilginin elde edilemeyeceği tarzında aşın bir
şüphecilik olarak yorumlamışlardı (1). Biz bu noktada Ksenophanes'in şüpheci olduğunu
baştan kabul etmekle birlikte, onun her türlü bilgi olanağını inkâr eden Pyrronik bir şüpheci
mi, yoksa belirli alanlarda bilginin imkânsız olduğunu gösteren Locke'cu bir şüpheci mi
olduğunu anlamak istiyoruz (2). Ancak, bu amacı gerçekleştirirken esas hareket noktamızı,
onun bilgi anlayışı ile bilgi eleştirisini kavramak belirleyecektir. Kısaca söyleyecek olursak bu
bölümün temel amacı: (a) Onun farklı türden bilgileri ayırt edip etmediğini, (b) insan
bilgisinin özellikleri ile sınırlarını belirleyip belirlemediğini; (c) son olarak şüpheci
tutumunun niteliğini anlamak olacaktır.
"İnsan nasıl bilir?" sorusunu çıkış noktası aldığımızda hem gelenek açısından hem de
Ksenophanes açısından üç muhtemel cevapla karşılaşıyoruz: (a) Doğrudan tecrübe ederek; (b)
Tanrının bildirdiklerinden; (c) Başkalarının naklettiklerinden. Başkalarının naklettikleri
bilgileri de sonuçta doğrudan tanıma ile Tanrının bildirdiklerine indirgeyebileceğimize göre,
insan bilgisinin kaynağını iki noktada toplayabiliriz: (1) Doğrudan tanıma ve (2) Vahiy yahut
Tanrının bildirdikleri. Ksenophanes her iki kaynağı da bilgimizin temeline döşerken,
gelenekten önemli bir kopuşu da gerçekleştirir.
Artık insan sadece Tanrının bildirmiş oldukları ile yetinen ve dünyası hakkında
melankolik bir bilgisizlik içinde yaşayan insan değildir. Kendi çabası ve doğrudan tanıması
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aracılığıyla bilgisini ilerletebilir ve dünya hakkında belirli bir bilgiye sahip olabilir (21B18).
Bilginin ilerlemesi konusu ile vahiy bilgisine daha sonra değineceğimizden, şimdi insan
bilgisinde tecrübe ile doğrudan tanımanın önemini açığa çıkarmaya çalışalım.
Eski Yunanlıların gözünde daha çok şey gören, daha çok şey bilir. Bu noktada Solon
ile Hekataeos'un daha çok görmek ve tecrübe etmek, dolayısıyla Theoria'ya, daha kuşatıcı
bilgiye ulaşmak amacıyla seyahatlere çıktığım hatırlamakta yarar görüyoruz. Eski Yunan
düşüncesi bilgi olayını açıklarken, bilgi nesnesinin doğrudan tanınmış ve görünmüş olmasını
temel bir kabul olarak benimsemiştir.
Tanrı bilgisinde doğrudan tanımanın ve bütünü görmenin deneyi nasıl kaçınılmaz ise,
aynı şekilde insan bilgisinde de doğrudan tanımanın ve bilgi objesini doğrudan görmenin
önemi kaçınılmazdır. Ksenophanes'in nazarında deney (peria), nesnelerin doğrudan duyulara
konu edilmesi bilginin temelidir. İnsan, nesneleri, dış dünyayı duyu deneyi aracılığıyla tanır.
Bilginin konusunu duyu deneyine, özellikle görme duyusuna konu olan nesneler belirler.
İnsan bilgisini görünenlerle doğrudan tecrübe edilen nesnelerle sınırlandırılmıştır.
Ksenophanes için bir nesneyi doğrudan tanımak, duyu algısına sahip olmak ile bilgisine sahip
olmak aynı şeydir. İnsan da nesneleri Tanrı gibi doğrudan tanıyarak bilir.
İnsan bilgisinde deneyin, duyu deneyinin rolü kaçınılmaz olduğuna göre, bu durumda
Tanrının doğrudan tanıması ile insanın doğrudan tanıması arasındaki farkları açık kılmak
durumundayız. Daha önce belirtmiş olduğumuz gibi (III. kesim), Tanrı başka bir kavrayış
gücüne ve farklı bir yapıya sahip bulunduğundan, hem nesneleri farklı şekilde görüyor hem de
gerçeğin kendisini bilgisine açık ve seçik olarak konu kılabiliyordu (21B23,24,25). Ancak
insanın doğrudan tanıması ya da görmesi bedeniyle, algısının fizik kapasitesi ile sınırlanmış
olduğundan gerçeğin kendisini açık ve seçik olarak kavrayamaz:
Yukarıdaki fragmanda geçen "iden" (görmek) ile "eidos" (doğrudan tanıma)
terimlerini uygun şekilde çevirebildiğimiz ve metni diğer fragmanların yardımı ile
anlayabildiğimiz kadarıyla, Tanrının doğrudan doğruya gördüğü bütün (oulos horai) yahut
kesin hakikat (to saphes), insanın doğrudan tanıması ve görmesine kapalıdır. İnsan, duyu
deneyinin aracılığıyla hakikatin kendisini bilemez. Tanrının doğrudan tanıması, bütünü yahut
hakikati kavrayabilecek durumdayken, insanınki bu donanımdan yoksundur. Şu halde, madem
insanın bilgisi büyük ölçüde doğrudan tanımanın ya da tecrübe etmenin bilgisi üzerinde
temelleniyor, bu durumda doğrudan tanıma ya da tecrübe etmenin neyin tanınması olduğunu
sormanın kaçınılmaz olduğunu sanıyoruz.
İnsan neyi biliyor? Doğrudan tanımanın, duyu deneyinin konularını oluşturan
nesneler, gerçeğin kendisi değilse nedir? Ortada insana ait olduğu söylenebilecek bir bilgi
olduğuna göre, bu bilginin karşılık geldiği bir tür "gerçeklik" de vardır. Bu noktada eski
Yunan felsefesinde hangi düzeyde olursa olsun dış dünyanın varlığının tartışma konusu
yapılmadığını belirtelim. Onların gözünde bilgilerimizin doğruluğundan; bilgi olup
olmadıklarından şüphe edilebilir, ancak dünyanın varlığından asla şüphe edilemez.

61

İnsanın duyu deneyine konu olan nesneler ne türden bir varoluşa sahiptir? Felsefi
düşüncenin, mümkün deneyin sınırlarını aşarak bütün gerçeği, Tanrı gibi açık ve seçik olarak
kavramaya çalıştığı bu aşamada felsefi görüşlerini ortaya koyan Ksenophanes, insan bilgisinin
görünüşle, duyu deneyinin bildirdikleri ile sınırlı olduğunu söylerken, belki de eski Yunan
düşüncesini (Miletos okulunu) dogmatik uykusundan uyandırıyordu. Onun gözünde insan
görünüşünün ötesinde yer alan şeyler hakkında kesin doğrulukta bilgi sahibi olamaz; ancak
duyu deneyinde ortaya çıkan görünüşle yetinmek zorundadır: Bizim kanaatimizce
Ksenophanes, görünüş ile gerçek arasındaki ayrımı felsefe gündemine dolaylı olarak
sokmasına, duyumlarımızla kavrayamadığımız hakikatin ve gerçeğin bilgisini Tanrıya
atfetmesine rağmen, görünüşlere bağlı olan duyu bilgisini kökten ve topyekûn güvensiz ve
sallantılı olarak değerlendirmiştir. Kendisinden sonra gelen Parmenides, gerçeğin doğrudan
tanınmasının bilgisini, yani Tanrı bilgisini kendisine bildiren vahiy bilgisiyle özdeş kılarken,
Ksenophanes vahiy bilgisini kabul etmekle birlikte, daha mütevazı bir yol tutarak bilginin
uzun araştırmalar ve çabalar sonucu elde edilebileceğini düşünmüştür.
Ksenophanes'e göre, hakkında açık olarak konuşulamayacak ve kesin doğrulukta
bilgilere ulaşılamayacak konular, Tanrılar ve kendisinin söylediği şeylerle sınırlandırılmıştır.
Tanrı hakkında dile getirilen bilgileri theolojinin kapsamı içinde düşünebiliriz. Onun söylediği
şeyleri de kozmolojisini göz önünde tutarsak, spekülatif doğa felsefesi ya da spekülatif
metafiziğin konuları içinde değerlendirebiliriz. Ksenophanes'in kavrayışında, theoloji ve
spekülatif metafiziğin konuları arasında yer alan; Tanrının özü ve biçimi nedir? Evrenin temel
maddesi nedir? Gerçeğin sırları nedir? Varlığın özü nedir? sorularına cevap veremeyiz ve bu
alanda kesin bilgiye ulaşamayız. Bu sebeple o, mümkün deneyin (insanın doğrudan
tanımasının) alanı dışında yer alan bu konular hakkında dile getirilen görüşlerin kesinlikten
çok uzak olduğunu düşünmüştür. Bu alanlarda ileri sürülen her fikir, ham tahmin ve
denetlenemeyen kurgulara dayalı, doğruluğu gösterilemeyen kanaatlerden (dokos) başka bir
şey değildir.
Dokoslar doğrudan tanımadığımız şeyler hakkında ileri sürdüğümüz fikirlerdir; oide
ise, doğrudan görerek elde ettiğimiz bilgilerdir. Dokoslar duyu deneyinin sınırları dışında,
görüşlerin ötesinde kavrayamadığımız şeyler hakkında ileri sürdüğümüz görüşlerdir.
Ksenophanes'in temellendirmesinde dokoslann bilgi değerini şu şekilde gösterebiliriz:
A.

Kesin bilginin ölçütü gerçeğin doğrudan tanınmasıdır.

B.

Dokoslar, gerçeğin doğrudan tanınmasının bilgisi değildir.

C.

Halde dokoslar gerçeğin kesin bilgisi değildir.

Yukarıdaki akıl yürütmede Ksenophanes, dokosların bilgi olmadığını değil, gerçeğin
kesin bilgisi olmadığını ileri sürer. Eğer insan bilgisi dokoslardan meydana geliyorsa bu
bilginin gerçeğin, hakikatin kesin bilgisi olmadığını belirtmek durumundayız. Bilginin birinci
koşulu olarak doğrudan tanımayı kabul ettiğimizde, dile getirdiğimiz her görüşün
doğrulanmasının ileri sürdüğümüz şeylerin gösterilmesine bağlı olduğu sonucunu çıkartmak
zorundayız. Ksenophanes'in bilgi anlayışında "oide" ile "dokos" dışında başka başka bir bilme
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derecesi yoksa ve "oide" (kesin bilgi) de Tanrının gerçeği doğrudan tanımasının bilgisi ise,
insanların görünüşleri doğrudan tanımasıyla ortaya çıkan bilgiyi "oide" saymayacak ve
"dokos" olarak kabul edeceğiz. Bu durumda görünüşlerin doğrudan tanınmasıyla ortaya çıkan
"dokos"lar ile görünüşleri aşan "dokos"lar arasındaki farkı belirtmek zorunda kalacağız. Ama
eğer doğrudan tanımayı "oide"nin temel ölçütü sayacak olursak, Tanrının "oide"si ile insanın
"oide"si arasındaki ayrımı belirlemeliyiz.
İnsan bilgisi, ister kesinliği, doğruluğu ispat edilemeyen kanaatlerden, isterse
görünüşleri doğrudan tanımanın bilgisi ile aşkın kanaatlerden oluşsun, bu noktada yapılması
gereken ilk iş "dokos"ların nitelikleri ile aralarındaki derece farklarım açıklamak olacaktır.
Ksenophanes, insanın, görünüşler ötesinde yer alan şeyler hakkında dile getirdiği düşünceleri
kesinlikten ve doğruluk değerinden yoksun kanaatler olarak değerlendirirken, uzun
araştırmalar ve çabalar sonucunda elde edilen görünüş dünyasının bilgisi de kesin ve mutlak
bilgi olarak değerlendirilmez. Duyular aracılığıyla elde edilen bilgilerin belirli ölçüde şüpheli
ve sallantılı olduğunu teslim eder. Ancak buradaki şüpheci tutum görünüşlerin bilgisini
tümüyle imkânsız kılacak düzeyde değildir. Aksine bu şüphecilik deneyim bilgisinin bulanık
ve sallantılı yönlerinin giderilmesinde ve açıklığa ulaşmada yardımcı olur. Deneyim bilgisine
tam bir güven duymuş olsaydık ve mükemmel kabul etseydik, asla daha düzgün ve kapsamlı
görüşlere ulaşamazdık. Deney bilgisi kesinliğe, mutlak hakikate ulaşamayıp tahmin düzeyinde
kalsa da, zamanla daha yetkin bir dereceye ulaşarak görünüşlerin yapısı ve işleyişleri
hakkında bütünsel bir model oluşturabilir. Bu model sayesinde hem hakikatin kendisi
hakkında iyi bir tahmin yapılabilir hem de Tıpçı Geleneğin deyişiyle hastalıkların
(görünüşlerin) bilinmeyen nedenlerine ilişkin teşhislerde (diagnosis) bulunabiliriz.
Görünmeyen ve bilinmeyen şeyler hakkındaki tahminlerimizin yanılma payı yüksek olsa da,
zamanla hatalarımızı düzelterek daha isabetli tahminlerde ve önerilerde bulunabiliriz.
Ksenophanes'e göre en büyük erdem, en büyük amaç hakikati aramak ve açık bir
kavrayışa ulaşmaya çalışmaktır. Gerçeğin, Tanrı bilgisinin peşinde koşan insan, bu bilgiye
ulaşamayacağını bilmesine rağmen, sürekli bir çaba içindedir. Filozof bilgiyi ve bilgece
yaşamanın verdiği onuru başka şeylerin sağladığı her türlü onurun üstünde tutar (21B2). Bu
bakımdan, filozofun bilgisi, görünüşleri kavrayışındaki açıklık ve genişlikten dolayı sıradan
ölümlülerin bilgisinin üstünde yer alır. Tanrılar gibi bir kavrayışa ve theoria'ya ulaşmak
isteyen filozof, sürekli bir araştırma ve kendini derinleştirme çabası içindedir. Elde ettiği
bilgilerin kesin bilgiler olmadığını bilmesine rağmen, arayışım sürdürür. Ksenophanes'in
kavrayışında filozof, hakikat yolunda uzun ve zahmetli yolculuklara katlanan bir
Odysseus'tur, ama varacağı bir İthaka'sı yoktur.
Ksenophanes ile birlikte insan düşüncesi ilk kez sınırlarının farkına varmış, bilgi olan
ile bilgi olmayan arasındaki farkı çizmeye çalışmıştır. Onun yaklaşımı sonucunda felsefi
düşünce kendisini sıradan bilgi tulumlarından araştırıcı ve eleştirici olmakla ayırt etmiştir.
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Uygulamalar
1)

Bilginin ne olduğunu tartışınız?

2)

Gündelik hayatta bilgi nasıl algılanmaktadır, çevrenizden gözlemleyiniz.

3)

Bilginin kaynaklarında duyum, akıl nasıl işlev görmektedir? İrdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Bilgi nedir?

2)

Bilgi nasıl oluşmaktadır?

3)

Bilginin kaynaklarının neler olduğunu açıklayınız.

4)

İnsan her şeyi bilebilir mi? Tartışınız.

5)

İnsan bilgisinin doğruluk ölçütleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ksenophanes’in en büyük erdem olarak gördüğü hakikati arama etkinliği insanın temel
gayesidir. Ancak, Tanrı hakikatin bilgisine doğrudan ve aracısız sahipken insan için bu söz
konusu değildir. İnsan Ksenophanes’e göre tecrübe, Tanrı’nın bildirdikleri ve başkalarından
duydukları olmak üzere üç yolla bilgi edinebilmektedir. Bunların dışında kendi başına
hakikatlerin bilgisine ulaşma imkanı yoktur.
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Bölüm Soruları
1)

Bilginin mümkün olmadığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Theism

b)

Emprizm

c)

Deneyimcilik

d)

Aşırı şüphecilik

e)

Dualism

2)
Düşünce Tarihinde ilk defa bilginin olanağı ve sınırları konusunda şüphe eden
ve bilginin eleştirisini yapan filozof kimdir?
a)

Ksenophanes

b)

Thales

c)

Aristoteles

d)

Anaksagoras

e)

Platon

3)
Ksenophanes, “İnsan nasıl bilir?” sorusuna üç seçenek sunmaktadır. Bunlar:
Doğrudan tecrübe ederek; Tanrının bildirdikleri ve ……. dır.” Boşluğa aşağıda verilen
seçeneklerden hangisinin gelmesi en uygundur?
a)

Düşünmek ile elde edilenler.

b)

Tahminlerle elde edilenler.

c)

Başkalarının hazır olarak aktardıkları.

d)

Karşılıklı konuşmayla öğrenilenler.

e)

Felsefi okumalardan öğrenilenler.
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4)
edinilir?

İnsan için ilk ve doğrudan bilgi aşağıdaki kaynaklardan hangisi yoluyla

a)

Saf felsefi düşünmeyle

b)

Konuşarak

c)

Akılla

d)

Deneyim ve tecrübeyle

e)

Düşünsel araştırma ve soruşturmayla

5)
doğrudur?

Ksenophanes’in felsefi görüşleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi

a)

İnsan gerçeği dolaysız olarak bilebilir.

b)

İnsan, gerçeği bilse de ifade edemez.

c)

Yalnızca Tanrı, gerçeğin bilgisine açık ve seçik olarak sahiptir.

d)

İnsan hiçbir şekilde bilgiye ulaşamaz.

e)

İnsan her şeyi bilebilir.

6)

Ksenophanes’in bilgi anlayışını ana hatlarıyla açıklayınız.

7)

Ksenophanes’e göre kesin bilgilere hangi yollarla ulaşılabilir.

8)

Ksenophanes’e göre kesin bilgiler elde edilebilir mi? Tartışınız?

9)

Ksenophanes’in felsefe tarihine katkısı nedir?

10)

Ksenophanes’e göre bilgi türleri nelerdir. Açıklayınız?

Cevaplar: 1)d, 2)a, 3)c, 4)d, 5)c
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5. BİLGİ KURAMI: PLATON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Platon: İdea Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İdea nedir?

2)

İdeaların kaynağı nedir?

3)

Platon felsefesinde ideanın yeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İde

İdeanın etimolojisini ve Eski
Yunan düşüncesindeki
konumunu öğrenme.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

İde

Platon’un felsefesinde
ideanın konumu ve çözdüğü
felsefi problemleri
kavrayabilmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

İde

Varlığın neliğine ilişkin
tartışmalarında ideanın
taşıdığı anlam ve önemi
anlama.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.
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Anahtar Kavramlar


Platon



İdea



Kavram



Kendinde güzel



Değişme ve oluş
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Giriş
İdeanın felsefe tarihinde taşıdığı önemin belirgin örneği Platon’un felsefesidir. Platon
felsefesi açısından İdea kavramı ele alınırken, onun idea kavramına yüklediği anlamlar da
ortaya çıkar. İdea, Platon felsefesinde, felsefe problemlerinin çözülmesinde merkezi bir yer
tutmaktadır. Özellikle fiziksel maddi dünyayı anlamaya çalışırken Platon ünlü mağara örneği
ile duyulur dünyanın geçiciliğini ve değişkenliğini vurgularken, asıl olanın akılla kavranan
dünya olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre gerçek olan, sürekli, değişmez ve kalıcı
olmalıdır. Bu beklentiyi yerine getirenler ise, idealar ve idealardan oluşan dünyadır. Demek ki
insan bir taraftan duyulur olan fiziksel maddi dünyaya, öteki taraftan da idealar dünyasına
bağlıdır, ancak asıl olan idealar dünyasıdır.
İdealar dünyasında, duyulur dünyada bulunan her şeyin ilk örnekleri bulunmaktadır.
Gölgeler dünyası olarak de değerlendirilen duyulur dünya ise geçicidir ve buradaki her nesne
idealardan pay almıştır. Platon için idea kilit kavram rolü görmektedir ve varlık felsefesinin
temeli olan bu idealar görüşü filozofun ahlak, siyaset anlayışının da temelini oluşturmaktadır.

74

5.1. Platon: İdea Kavramı
Batı felsefe tarihinde idea kavramının analizinin Platon ve Aristoteles’ten başlatılması
geleneği vardır. Özellikle Platon söz konusu olduğunda İdea kavramı, söz gelimi Locke’ta
kazandığı her türden zihinsel içeriği olma anlamından çok, bilgiye kaynaklık eden ana yapı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan antik çağ filozoflarının bütün bir batı felsefesinin
atası konumunda olduğu göz önünde bulundurulursa, Yeni Çağ düşünürlerinin taşıdığı
düşünsel mirasın Platon ve Aristoteles’e geri götürülebileceğini söylemenin çok da yanlış
olmaz. Nitekim ide kavramı söz konusu olduğunda antikçağ ve yeniçağda kazandığı anlamlar
arasındaki farklılıkların, birbirinden bütünüyle farklı iki şeyin aynı isimle adlandırılmış olması
durumundan çok, bu kavramın tarih içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşüm olarak
yorumlanması uygun olacaktır.
Platon felsefesinin temel direklerinden biri duyusal deneyimimize konu olan dünya ile
saf akılla kavradığımız dünya arasındaki ayrımdır. Bu ayrım uyarınca deneyimimize konu
olan dünya değişme ve oluşa tabi olan yanılsamaların dünyasıdır. Çünkü duyularımız ile
algıladığımız her şey, sürekli olarak değişen, dönüşen bir yapıdadır. Bu bakımdan, duyusal
olanların sürekliliğinden ya da sabitliğinden bahsedemeyiz.
Duyumsamakta olduğumuz dünya, görünüşlerin yanıltıcı dünyasıdır. Bu dünyadan
edinebileceğimiz veriler, gerçek olanın ne olduğuna ilişkin bir takım ipuçlarından öteye
geçemez. Oysa Platon’a göre gerçek sürekli, kalıcı ve değişmez olmalıdır. Böyle bir kalıcılık
ve değişmezliğin olduğu dünya, fizik dünyanın ötesinde yer alan, ancak bu fizik dünya ile
arasında metheksis yüzünden bir bağ bulunan – ancak mekân ve zaman ile bir ilişkisi
bulunmayan – bir başka dünyadır. Platon, bu dünyayı ideai (İdealar) dünyası olarak
isimlendirir.23
Platon’a göre gerçek, tek bir şey değil, pek çok şeyden meydana gelir, bunlar da
İdeaların kendileridir. Değişmez ve kalıcı olan da madde değil, formdur. Duyulara konu olan
fizik dünyada, her şey her an bir değişme ve oluş içindedir. Eğer bir şey sürekli bir değişme
içinde ise o şeyin herhangi bir anda tam da olduğu şey olduğunu nasıl söyleyebiliyoruz?
Duyumsanan şeyler süreksizdirler, değişim içindedirler. Fakat bu duyumsanan şeylerin saf
akılla kavranabilen İdeaları sürekli ve durağandırlar. Onlar hiçbir değişime tabi değildirler.
Duyusal deneyimimize konu olan dünyaya sürekli bir değişim hâkimken, akıl edilir İdealar
dünyasında bunun tam tersi bir durum söz konusudur: İdealar dünyasında her şey, her an, her
ne ise odur. “… bizim formlar dünyasını bilmemizi mümkün kılan şey, tam da o dünyanın
Parmenidesçi bir dünya olması – yani öncesiz- sonrasız ve değişmez bir şekilde kendisi
olması – olgusudur.”24
Platon, değişme ve oluş konusunu açıklamak için çeşitli örnekler vermiştir. Bunlardan
biri at örneğidir. Deneyimimizin konusu olan tekil atlar sürekli bir değişim halindeyken, atın
Bkz.: W.T. Jones, Klasik Düşünce, Batı Felsefesi Tarihi, Birinci Cilt, Çev. Hakkı Hünler,
İstanbul, Paradigma Yayınları, 2006, s.: 185.
24
Jones, A.g.e., s.: 189.

23
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kendisi yani İdeası değişmezdir. Tekil atların her biri birbirinden farklıyken; at’ın anlamı
sürekli olarak aynı kalır. Tek tek atların hepsi ortadan kalsa bile, at kavramı varlığını
dürdürecektir. Bu durumda esas gerçekliğe sahip olanın İdealar olduğu açıktır. Eğer duyu
deneyi aracılığıyla şeylerin gerçekliğine ait bir fikir elde edilebiliyorsa, bunun temelinde işte
bu gerçek nesnelerin varlığı yatmaktadır. Duyusanabilir şeylerin dünyasına ait olmayan
İdealar zaman ve mekân bağlamında bilinmezler; bunlar, düşünmenin nesneleridirler.
“Düşünmekte olduğumuz her zaman, hakkında düşünmekte olduğumuz şeyler formlardır.”25
“Platon, (serap görmekten, hayal etmekten ya da algılamaktan farklı olarak) düşünmekte
olduğumuz her zaman, hakkında düşünmekte olduğumuz şeyin betimlenen anlamda bir form
olduğuna inanıyordu.”26
Tek tek nesneler ile ilgili olarak bu düşüncelere sahip olan Platon, doğruluk, adalet,
güzellik gibi şeylerin de, şu an içinde bulunduğumuz empirik dünyadan önce de var olmaları
gerektiğini düşünür. Bu kavramlar, örneğin adil, eylemlerden ya da güzel olan kişilerden
daha önce ve onların varlığından bağımsız olarak vardır. Kendinde güzel olanın, güzel
kavramının ne olduğunun soruşturulması tek tek güzel olan insanların ya da şeylerin
düşünülmesi değildir. Aynı şeyin iyi kavramı için de söylenmesi mümkündür. İyi kavramı bir
bilgi objesi olarak düşünüldüğünde, tek tek bireylerin iyi olması hakkında değil de değişmez
olan, kendinde iyi olan düşünülmektedir. Bu, sadece iyi ve güzel kavramları için değil,
bilgimizin konusu olan her kavram için geçerlidir. “Bu, iyi için olduğu kadar, bir bilgi objesi
olması gereken her şey için doğrudur.”27
Platon’a göre bilgini mümkün olabilmesi için, kalıcı, sürekli, değişmez, duyu algısının
dünyasından ayrı bir başka dünyanın; düşünülür dünyanın varlığı, zorunludur. 28 Duyuların
aksine, düşünme tek tek şeyler üzerinde değil, bu tek tek şeylerin her birinde ortak olan, genel
olan üzerine yoğunlaşır. Esas ve sürekliliği olan şeyler bireysel olanlar değil, aynı türden
şeylerin ortak olarak sahip olduklarıdır. “Aristoteles’ten bu yana kavram olarak
adlandırdığımız bu müşterek niteliğe Platon idea adını verir.” 29 “Mümkün olan her şeyin
ideası vardır. Sadece şeylerin değil, fakat niteliklerin ilişkilerin ve etkinliklerin de; sadece
doğal şeylerin değil, fakat sanat eserlerinin de; sadece değerli şeylerin değil, kötü ve değersiz
şeylerin de.”30
Duyumsanabilir şeylerin dünyası, İdeaları herhangi bir şekilde etkileyemez, onları
değiştiremez. Bu durumda onlar kendilerine ait ayrı bir dünyada var olmalıdırlar. İdealar,
bizim duyu deneyi yoluyla değil, fakat düşünce ve kavrayış yoluyla bildiğimiz kendi
dünyalarında var olurlar. Gerçekten anladığımız zaman yapmakta olduğumuz şey bir form ya
da ideayı kavramaktır. İdealar ezeli, ebedi, değişmez bir dünyada yer alırlar. Bu dünya ancak
düşünce ile kavranabilecek bir dünyadır. Ruh bu İdeaları bir bedende dünyaya gelmeden önce
25

Jones, A.g.e., s.: 186.
Jones, A.g.e., s.: 187.
27
Eduard Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, Çev.: Ahmet Aydoğan, İstanbul, İz Yayıncılık, 2001, s.:
177.
28
Bkz.: Zeller, A.y.
29
Zeller, A.y.
30
Zeller, A.y.
26
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görmüş ve bilgilerine sahip olmuştur. Dolayısıyla her türden bilgi ruhun önceden görmüş
olduğu İdeaları hatırlamasından kaynaklanmaktadır.
Duyulanabilir dünyada yer alan her şey, İdealar dünyasının çok belirgin olmayan,
gölgeli suretlerinden ibarettir.31 “Kavramla doğru kanı birbirinden farklı iki şey ise, o halde
formların mutlak bir varlığı vardır, onlar duyularımızla algılayamadığımız, ancak zihnimizle
düşünebileceğimiz şekillerdir(...) Şimdi kökence ayrı ve doğaca benzemez olduklarından
bunların iki farklı şey olduğunu olumlamak zorundayız: Çünkü birincisi, yani kavram bize
öğretimle, öteki, yani kanı ise ikna ile meydana gelir; birincisi kendisinin hakiki bir
açıklamasını daima verebilir, öteki hiçbir açıklama veremez; birincisi ikna ile sarsılmaz,
oysaki öteki iknaya yenik düşer; kabul etmek zorundayız ki, doğru kanı tüm insanlarca
paylaşılır, ama kavram yalnızca tanrılara ve pek az insana nasip olan bir şeydir.”32
Platon’un idealarla ilgili görüşlerini ele aldığı diyaloglarından birisi Devlet’tir.
Devlet’te, gerçekliğin iki yönünü dile getirir. Bunlar duyuların, şeylerin dünyası ve akılsal
olanın, İdeaların dünyası olarak isimlendirilir. Platon bu iki dünyayı bir çizgi ile birbirlerinden
ayrılmış olarak tasvir eder. Çizginin iki yanında kalan bu dünyalar da kendi aralarında iki
bölüme ayrılmışlardır. Her bir dünya için iki bilgi seviyesinden bahsedilir. Bunlar doxa ve
episteme’dir.
“Şimdi iki ayrı uzunlukta, ortasından kesilmiş bir çizgi düşün. Bu iki parçadan biri
görülen dünya, öteki de kavranan dünya olsun. Parçalardan her irini aynı orantıyla yeniden
ikiye böl. Nesnelerin aydınlık ve karanlık derecelerine göre görülen dünyada bir parça elde
edeceksin: Yansılar parçası. Yansı dediğim şey, önce gölgeler, sonra suda, ya da parlak
yüzeylerde görülen şekiller ve onlara benzer bütün daha başka görüntülerdir, anlıyor musun?
Evet, anlıyorum.
Şimdi bir tarafına yansı dediğim çizginin öbür yarısını al. Orada canlı varlıklar,
bitkiler ve insanın yaptığı bütün nesneler bulunsun.
Peki.
Şuna da bir diyeceğin var mı? Görünen dünya sahte ve gerçek diye ikiye ayrılır. Bir
şeyin yansısı, kopyası ondan ne kadar ayrıysa, sanıyla bilgi de birbirinden o kadar ayrıdır,
değil mi?
Evet.
Şimdi kavranan dünyanın çizgisini nasıl keseceğiz, onu düşün.
Nasıl?

31
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Bkz.: Zeller, A.g.e., s.: 178.
Akt, Zeller, A.y.
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Şöyle: Böldüğümüz çizginin ilk parçasında ruh, deminki parçaya asıllarını
koyduğumuz nesneleri birer yansı olarak ele aldığı için, araştırmalarına varsayımlardan
gitmek zorunda kalır; ilkeye değil, sonuca götüren bir yola girer. İkinci parçada ruh, yansılara
başvur madan varsayımdan ilkeye gider; araştırmalarını yalnız kavramlarla yapar.”33
Daha sonra çizginin ikinci bölümünde yer alan kavramlar ele alınır.
“Şimdi kavramlar çizgisinin ikinci bölümüne gidelim. Burada aklın kendiliğinden
dialektika gücüyle kavradığı şeyler vardır. Burada akıl, varsayımları birer ilke diye değil,
sadece varsayım olarak, birer basamak, dayanak olarak alır. Bütün varsayımların üstündeki
bütünün ilkesine yükselir. Bir ilkeye yükselince, ondan çıkan bütün sonuçlara dayanarak
varacağı son yere varır. Bu arada görülen, duyulan hiçbir şeye başvurmaz. Kavramdan
kavrama geçerek, sonunda gene bir kavrama varır.”34
Buradan hareketle her bir bölüme daha önce dile getirilen düşünüş biçimlerinden
hangilerinin uygun düşeceği belirlenir.
“Şimdi bizim çizgi üzerinde yaptığımız dört bölüme, dört türlü düşünüş yolunu
uygula. En yüksek bölüme ‘kavrayış’ diyelim, ikincisine ‘çıkarış’, üçüncüsüne ‘inanç’,
dördüncüsüne de ‘sanı’. Sonra bunları aydınlık derecesine göre sıralayalım. Bunu yaparken
de, bir şeyin gerçeğe ne kadar yakın olursa o kadar aydınlık olacağını unutmayalım.
Anlıyorum, dedi, koyduğun sırayı da uygun buluyorum.”35
Şeyler İdealardan pay alırlar (metheksein) ya da onlara katılırlar. Dünyanın gerçek ve
kalıcı olarak kabul edilen yönleri de İdealardan pay alma durumuna bağlanır. Ancak, İdealar
ile şeyler arasındaki bu pay almaya dayanan ilişki ne türden bir ilişkidir? Pay alma
denildiğinde şeylerin İdealardan kendilerine ait olan dilimi almaları gibi bir durum akla
gelmemelidir. Çünkü böyle bir paylaşma söz konusu olsaydı, tek tek her bir var olan ayrı bir
İdeadan pay almak durumunda kalırdı, bu da sonsuz sayıda İdeanın varlığını gerektirmiş
olurdu. Oysa buradaki durum, güneş ile güneşin ışığı sayesinde görünür olan nesneler
arasındaki ilişki gibidir. Şeyler sahip oldukları gerçeklik derecesini idealardan alırlar. Şeyler
idealardan pay alıp onlara katılırken; İdealar bundan hiç bir şekilde etkilenmez ve şeylerden
ayrı var olmaya devam ederler.
Her bir İdea tekdir, ondan pay alan şeylerin sayısı ise belirsizdir. Bir İdeanın
başlangıcı ve sonu yoktur; bundan dolayı sabit ve değişmezdir. Duyulanan şeyler ise
geçicidir, çünkü sürekli olarak bir değişim içindedirler. Duyulanabilir nesneler ile İdeaların
varoluşça birbirlerinden bu denli farklı olup, yine de birbiriyle bir ilişki içinde olması Platon
yorumcuları için oldukça önemli bir zorluktur.36
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Platon’a göre, insan her iki dünyanın üyesidir. İnsan, içinde yeraldığı bedeniyle fizik
dünyaya aittir; cisimsel olmayan aklıyla da İdealar dünyasının bilgisine ulaşabilmeye
yatkındır. Duyular aracılığıyla yalnızca fizik nesnelere ulaşılabilirken; akıl nesnesi İdea olan
bilgiye elde edebilir. Bu da episteme’dir. Platon için bilim o halde, hakikate ilişkin bilgiyi
içermelidir. Her bilimin nesnesi İdea olmak durumundadır. Öncesiz sonrasız ve değişmez
İdealar dışında herhangi bir nesne mutlak bilime konu olamaz; İdealar dışında herhangi bir
şey bilimsel bilginin nesnesi olma niteliğine sahip olamaz.37
Duyular aracılığıyla edinilen empirik bir bilim yararlı olabilir. Ancak bu bir bilgi
değildir; sadece gerçek nesnelerin gölgelerine ait olmak durumundadır. “Başka deyişle, böyle
bir bilimin nesneleri hakikatten iki kere uzaktır, tıpkı mağaradaki gölgeleri doğuran ateşin,
yeri geldiğinde gerçek dünyanın gerçek nesnelerini aydınlatan daha büyük güneşin yalnızca
taklidi olması gibi.”38
İdealar, ezeli- ebedi ve koşulsuzca bir varoluşu olan, durağan ve anlaşılabilir
varlıklardır. Aralarındaki bu ortak özellikleri açıklamak, her birinin kaynağı olduğu düşünülen
İyi İdeası ile mümkündür. “Tabana ne kadar yakınsak, bilgimiz de o kadar koşulludur.
Yukarıya doğru ne kadar yükselirsek, kendimizi koşullardan o kadar kurtarırız, ta ki sonunda
başka her şeyin kendisine bağımlı olduğu ve kendisi başka hiçbir şeye bağımlı olmayan tek
bir noktaya varıncaya dek – Platon’un görüşü bu olmuş gibi görünür(...) Bütünüyle kendinde
bilinebilir olan bu en yüksek şey, başka birşeyin bilgisine ulaşmamız sayesinde daha anlamlı
kılınamazdı. Koşulsuz olduğu için, onun hakkında bilinecek olan her şeyi bilirdik; onun
hakkındaki bilgimi, nihayi, değişmez, eksiksiz, tam olurdu. Bilgi piramidinin bu en yüksek
noktasını Platon “İyi Formu” diye adlandırdı.”39
Platon, ideaların, kendisi bilindiğinde başka herhangi bir şeyi kavranılır kıldıkları için,
“daha yüksek” olduğunu düşünür. İdealar aracılığıyla kavranılan şey ise bu durumda “daha
aşağı”dadır. Bu durumda fizik nesneler daha aşağıda olmak durumundadır. Böylelikle İdealar,
soyut ve genel olmaları nedeniyle, tikel nesneleri anlaşılır kılmakla “daha yüksek”tirler. 40
“Bilim ve gerçek ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, şuna inan ki, iyi ideası onlardan ayrı,
onların çok üstündedir. Görünen dünyada ışığın ve gözün güneşle yakınlığı olduğunu
düşünmek doğru, ama onları güneş saymak yanlış olduğu gibi, kavranan dünyada da bilim ve
gerçeği yakın saymak doğru, ama onları iyinin ta kendisi saymak yanlıştır. İyinin yeri elbette
ikisinin de üstünde, çok yükseklerdedir.”41
Platon bu zor anlaşılır kavramı açıklarken, onu bir benzetme yoluyla anlatmaya
çalışmıştır:
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“(...) iyinin doğurduğunu söylediğim varlık güneştir. İyi, onu kendine eş olarak
yaratmıştır. Görünen dünyada, göz ve görünen nesneler için güneş neyse, kavranan dünyada
da iyi, düşünce ve düşünülen şeyler için odur.
(...) ruh için de şöyle düşün: Ruh, bakışlarını gerçeğin ve varlığın aydınlattığı bir
nesneye çevirdiği zaman onu kavrar, bilir ve tam bir anlayışa varır. Ama, karanlıkla karışık
doğan ve ölen geçici şeylere çevrildi mi, yarım yamalak, bulanık görür onları.
(...) işte nesnelere gerçekliğini, kafaya da bilen gücünü veren iyi ideasıdır. Bilinen
şeyler için de öyledir. Bilinme özelliğini iyiden alırlar.”42
Platon İyi İdeası’nı, her şeyi aydınlatan bir güneşe benzetir. Burada Platon için üç
nokta önemlidir: Öncelikle güneşin fizik nesneleri görünür kılması gibi, İyi İdeası da insan
bilgisi için bir aydınlatıcı durumundadır. İyi İdeası, aynı güneş gibi bütün diğer İdeaları
anlamlı kılar. İkinci olarak, nasıl ki güneş canlıları besliyorsa, Bilgi söz konusu olduğunda, İyi
İdeası benzer bir güce sahiptir. Burada, insanın gözleri ile güneş arasında bir benzerlik
kurulmuştur. Aynı şekilde İyi İdeası ile akıl arasında da bir benzerlik kurulmuştur. Böylelikle
İyi İdeası bizim için anlam kazanır.43
Platon her ne kadar bilgideki önceliği idealara vermiş olsa da, fizik nesneleri
bütünüyle dışarıda bırakmaz. Bu nesneler, örneğin bir at İdeasını düşünürken kullanılan
yardımcılardır. Bu durum bir matematikçinin üçgen hakkında düşünürken çizili bir üçgeni
kullanmasına benzetilebilir. Bu yolla Platon bilim ile ilgilenen bir kişinin algıyı
kullanabilmesinin önünü açar. Ancak bu şekilde bilgisine ulaşılan nesneler, algıladığı nesneler
değildir. Başka bir deyişle, fizik nesneleri bütünüyle göz ardı etmek söz konusu değildir,
ancak gerçek olanın bilgisine bu yolla ulaşılamaz.
Platon, bilgisine akıl aracılığıyla ulaştığımız bir dünyanın ancak gerçek olabileceğini,
duyu tecrübemize konu olan dünyanın ise yanılsamaların dünyası olduğunu öne sürmüştü.
Aristoteles, fizik dünyadan ayrı böyle bir dünyayı kabul etmez. Ona göre gerçek dünya, duyu
tecrübemize konu olan dünyadır.
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Uygulamalar
1)

Platon’un idea anlayışını değerlendiriniz.

2)

Platon’un mağara örneğini varlık ve bilgi felsefesi açısından tartışınız.

3)

Platon’un bölünmüş çizgi örneğini varlık ve bilgi felsefesi açısından tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)

Platon’un idea anlayışı nedir?

2)

Platon’un mağara örneğini varlık felsefesi açısından taşıdığı önemi açıklayınız.

3)

Platon’un bölünmüş çizgi örneğinin bilgi felsefesindeki yeri nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, idea kavramı Platon felsefesinde karşımıza çıkan şekliyle ele alınmıştır.
Platon felsefesinde herşeyin asıl, değişmez ve zamana bağlı olmayan olarak karşımıza çıkan
“idea” kavramı bilginin de temelini oluşturduğu gibi varlığın, ahlakın ve güzel olanın da
temelini oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Platon’un idealar anlayışı göz önünde bulundurulduğunda metheksein ne
anlama gelir?
a)

Tümevarım

b)

Pay almak

c)

Tümdengelim

d)

Doxa

e)

Episteme

2)
Batı felsefe tarihinde doksa ile episteme arasında ayırımı ilk defa yapan filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hegel

b)

Thales

c)

Kant

d)

Platon

e)

Anaksagoras

3)
Aşağıda verilenlerden
özelliklerinden biri değildir?

hangisi

Platon’un

anladığı

anlamda

a)

İdealar tek tek varlıklardır.

b)

İdealar, fiziksel nesneler gibi zamanda ve mekanda bulunurlar.

c)

İdealar öncesiz ve sonrasızdır.

d)

İdealar sabit ve değişmezdir.

e)

Duyusal dünyadaki şeyler idealardan pay alırlar.

ideaların
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4)
Verilen seçeneklerden hangisi Platon’un çizgi örneğinde yer alan bilgi
sınıflarından biri olamaz?
a)

Kavramak

b)

Çıkarım

c)

İşitmek

d)

İnanç

e)

Sanı

5)
Platon, İdealar anlayışı çerçevesinde bilgi basamaklarının en yüksek noktasını
ne olarak adlandırır?
a)

Sanı

b)

Pistis

c)

Doksa

d)

İyi ideası

e)

Duyulabilir olan

6)

Platon’un idea anlayışı nedir?

7)

Platon’da idealar varlık felsefesi açısından nasıl bir rol oynar?

8)

İdeaların temel özellikleri nelerdir?

9)

İdealar, neden felsefede tartışma konusu olmuştur?

10)

İdeaların bilgi felsefesindeki yeri nedir?

Cevaplar: 1)b, 2)d, 3)b, 4)c, 5)d
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6. BİLGİ KURAMI: ARİSTOTELES
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Aristoteles: İdea kavramı konusu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Aristoteles’e göre İdea kavramı hangi anlamlara gelmektedir?

2)

Aristoteles’in idea anlayışının Platon’un idea anlayışından farkı nedir?

3)

Arisroteles’in bilgi anlayışı nedir?

4)

Aristoteles’in bilgi anlayışının Platon’un bilgi anlayışından farlılıkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İdea Kavramı I

Batı Felsefe Tarihi içinde İdea
kavramı Aristoteles’e göre hangi
anlamlara geldiğini öğrenmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

İdea Kavramı I

Aristoteles’in bilgi ve
kategori anlayışını ana
hatlarıyla öğrenmek.

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.

İdea Kavramı I

Aristoteles’in bilgi anlayışının
Platon’un bilgi anlayışından
farlılıklarını öğrenmek

Soru-cevap, tartışma,
anlatım.
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Anahtar Kavramlar


Aristoteles



İdea



Bilgi



Kategoriler



Cevher

 İlinek
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Giriş
İdea kavramı Aristoteles felsefesi açısından ele alınırken, bu konuda Platon’dan
ayrıldığı yanlar da incelenmektedir. Platon’un bilgi ve varlık felsefesinde kilit rol oynayan
idealar, Aristoteles için başka bir âlemde değil tam aksine tikel nesnede bulunmaktadır. Tek
tek nesnelerin zamanda ve mekânda olmalarına karşın bilginin kesinliğinden de şüpheye
düşmemektedir. Aristoteles, nesnelerin ortak özelliklerinden bahsetmekte ve bunlar sayesinde
tümevarım yoluyla kesin bilgiye ulaşılabileceğini savunmaktadır.
Aristoteles ve Platon kesin bilgi arayışlarının yanı sıra, ahlakta da bu değişmezliği
arama kaygılarında ortak fikirdedirler. Sadece yöntemleri ve bakış açıları farklıdır.
Aristoteles, varlığı anlamaya çalışırken varlığın kategorilerini yani cevher ve dokuz ilineği
sayarak, bunlar sayesinde bilgimizin oluştuğunu düşünmektedir. Aslında varlığı bu
kategorilerle anlayıp bilgisine ulaşmaktayız.
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6.1. Aristoteles: İdea Kavramı
Platon için idealar, fizik dünyada yer alan şeylerin kendilerinden pay aldıkları
varlıklardır. Aristoteles’e göre ise bunlar, ayrı bir dünyada değillerdir; fizik dünyanın içinde
yer alırlar.44 Aristoteles için her nesnenin formu, o nesnenin içindedir. Örneğin at kavramını,
duyumsamamıza konu olan tikel attan ayrı bir yerde değildir. Benzer biçimde, her tür
duyumsanabilir şeyden bağımsız bir beyaz ideasını da düşünmek mümkün değildir.
“Aristoteles şimdi bu şekilde konuşmanın yalnızca hiçbir açıklama gücü olmayan, yararsız
değil fakat aynı zamanda boş ve anlamsız bir konuşma olduğunu söyler. Beyaz
deneyimimizde beyaz bir cismin rengi olduğu için, hiçbir şeye bağlanmamış saf beyazlığa
atıfta bulunamayız. Aristoteles’in bu noktada Platon’la yolları ayrılır. Onların bizim
konuşmamızla hiçbir ilgisi yoktur, der.”45
Aristoteles’in gerçek olarak belirlediği, duyumsamamıza konu olan dünyanın
bilgisine, ancak oluşturucu unsurlarının ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin; bu unsurların
nasıl iş gördüklerinin açıklanması yoluyla ulaşılabilir. Bütün fizik nesneler, değişmektedirler.
Ne var ki felsefi bilgi söz konusu olduğunda bu nesneleri, değişiyor olmaları gerekçesiyle,
bütünüyle bilme etkinliğinin dışında bırakmak mümkün değildir. Ancak Aristoteles’e göre,
tikellerin bilgisi ya da tikeller arasındaki ilişkinin bilgisi yoktur. Ona göre, duyulara konu olan
nesnelerin değişiminden hareketle, neyin değişmeden kaldığını ortaya çıkarmak mümkündür.
Bu nedenle de esas olarak bu değişim nesnesine bakmak gerekir.
Bu değişime bakıldığında, her türden nesnenin değişimi söz konusu olduğunda geçerli
sayılabilecek dört nedenin varlığı ortaya çıkar. Bu dört neden değişen şey ile ilgili olarak
sorulabilecek sorulara verilen cevaplara karşılık gelir. Bu sorular şu şekilde biçimlenir:
Değişen nedir? (maddi neden) Değişen nesne ne olmaya doğru değişir? (formal neden)
Ondaki bu değişime yol açan nedir? (fail neden) O niçin değişir veya değiştirilir? (ereksel
neden)
Aristoteles’e göre her nesneye ait, ondaki değişimi mümkün kılacak bir potansiyel
vardır. Değişme de bu durumda, nesnede varolan potansiyelin aktüel hale geçmesi anlamına
gelecektir. Madde belli bir forma sahipken, değişim ile bir başka forma sahip olur. Örneğin
bir meşe palamudu, meşe ağacı haline geldiğinde bir değişme söz konusu olurken, form kalıcı
ve sürekli olacaktır. “Ne madde ne de form varlığa gelmemişlerdir. Bunlarla yakın maddeyi
ve yakın formu kastediyorum. Çünkü değişen her şey, bir şey tarafından bir şey olmaya doğru
değişen bir şeydir. Değişmenin kendisi tarafından meydana getirildiği şey, yakın hareket
ettiricidir. Değişen şey, maddedir. Maddenin, kendisi olmaya doğru değiştiği şey,
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formdur.”46Her yerde rastlanabilecek bu tür değişmede herhangi bir dışsal müdahale zorunlu
değildir.
Nesneler kendiliğinden doğal olarak değişir ve yeni bir forma sahip olur. Değişmekte
olan şey, işaret edilebildiği ölçüde gözlemlenebilirdir. “Oluşun hedefine madde formunu
kazandığında ulaşılmış olunduğundan, bir şeyin formu onun gerçekliğidir ve genelde form
gerçeklik ya da gerçek olandır. Öte yandan bu niteliğiyle madde daha sonra olacağı fakat
bunu olma gücüne sahip olması gereken henüz olmayan olması hasebiyle kuvve hâlindelik ya
da kuvve halinde olandır. Şayet maddeyi formsuz düşünürsek, belirsiz olduğundan
sınırlanmamış her türlü cevherin müşterek dayanağı denilen ilk maddeyi elde ederiz ki, salt
kuvve halinde kaldıkça kendi başına asla var olmaz ve hiçbir zaman var olmamıştır.” 47
Nitelikler ancak kendilerine yüklendikleri şeyler ile birlikte var olabilirler. Diğer bir deyiş ile
genel olan tözsel bir niteliğe sahip değildir. Böylece cevher (ousia) olarak kabul edilebilecek
şeyler, tikellerdir.48
Doğal nesneler kendilerine ait potansiyel dâhilinde, kendi türüne özgü olan formu
kazanma eğilimindedir. Doğadaki değişimler, her bir nesnenin kendi türüne ait olana,
potansiyel olandan aktüel olana geçişleri olarak düşünülebilir.
Değişme potansiyel olan var olduğu ve başka bir forma dönüşme olasılığı olduğu
sürece devam eder. Başka bir forma dönüşmenin mümkün olmadığı anda değişme de sona
erer. Şu halde, nesnelerin amacının bir değişmezlik ve hareketsizlik haline ulaşmak olduğu
düşünülebilir. “Her türlü değişim bir değişmez olanı, her oluş oluş halinde olmayan bir şeyi
ön gerektirir. Daha kesin söylemek gerekirse, doğası iki yanlıdır: bir şey olan ve üzerinde
değişim meydana geldiği dayanak ve dayanağa iletimi bu değişimin temelini teşkil eden
nitelikler.”49
Aristoteles Metafizik VII. Kitap’ta ide ile töz arasındaki ilişki üzerinde durur. “Eğer
idealar varsa ve eğer kendinde Hayvan, kendinde İnsan ve kendinde At da mevcutsa, ya
‘hayvan’ sayısal olarak tek ve aynı şeydir veya o her türden farklı bir şeydir. (...) Ayrıca [
Platoncularla birlikte] insan türünü meydana getiren bütün öğelerin İdeaları olduğu kabul
edilirse, İdealar bir şeye, töz başka bir şeye ait olmayacaktır; çünkü [sistemin içinde] bu
ayrılma imkânsızdır. Dolayısıyla türlerin her birinde bulunan hayvan, kendinde Hayvan
olacaktır.”50
Herhangi bir renk soyutlanmış olarak, yani başka niteliklerden ayrı olarak
düşünülebilir. Bu durum o rengin kendi başına mutlak bir varlığa sahip olduğu yanılgısının

Aristoteles, Metafizik, Çev.: Ahmet Arslan, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1996, 1069b- 35.
Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, s.: 218.
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Bkz.: Zeller, A.g.e., s.: 217.
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Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, s.: 218.
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ortaya çıkmasına yol açar. 51 İdeler, fizik dünyadan sadece düşüncede ayrılabilirler; olguda
ayrılamazlar.
Aristoteles için, tümel kavramların anlamı onların cevherlerin tikel niteliklerine
karşılık gelmelerinde yatmaktadır. Böylelikle ideler, tikel şeylere ait ortak nitelikler anlamına
gelirler. Onlar nesnelerden bağımsız bir biçimde varlıklarını sürdüren kavramlar değildirler.52
Aristoteles’e göre, bireyin ve dolayısıyla da idenin tanımlanması mümkün değildir.
Tanımın imkânının incelenmesinde Aristoteles bundan şu şekilde bahseder: “Bireysel duyusal
tözlerin ne tanımı, ne de kanıtlaması vardır. Çünkü bu tözlerin, maddesi vardır; maddenin
doğası ise olmak veya olmamak imkânıdır ve bundan dolayı duyusal tözler içinde bireysel
olanların tümü, yok oluşa tabidir. O halde eğer kanıtlamanın konusu zorunlu olan ise ve eğer
tanım sadece bilime aitse; öte yandan nasıl ki bazen bilgi, bazen bilgisizlik olan bir bilim
olmadığı gibi (çünkü bu eğretilik, oturmamışlık durumu, sadece sanının özelliğidir), aynı
şekilde olduğundan başka türlü olabilen şeyin kanıtlaması ve tanımı olması da mümkün
değilse (çünkü olumsal olanı ele alan, sadece sanıdır), bireysel duyusal tözlerin ne tanımları,
ne de kanıtlamaları olamayacağı açıktır. (...) herhangi bir ideayı tanımlamak da imkansızdır;
çünkü idea varlığını savunanların söyledikleri gibi, bireyler sınıfına girer ve bağımsız bir
varlığa sahiptir.”53
Aristoteles’in, Platon için yalnızca gölgelerden ibaret olan görünüşlerin dünyasını
soruşturmasının esas konusu olarak almıştır. Bu soruşturma dünyanın insanı nasıl etkilediği
sorusuna doğru genişler. Bu yalnızca duyumsamamızın konusu olan nesnelere ait fikirlerimizi
değil, fakat aynı zamanda inanç ve değerlerimizi de kapsayan bir soruşturmadır. Aristoteles
böylelikle, bir yandan duyu deneyimine, bir yandan da insana ilişkin inanç ve değerlere belli
bir felsefi güvenilirlik yüklemektedir.

Bkz.: Jones, Klasik Düşünce Batı Felsefesi Tarihi, Birinci Cilt, s.: 324.
Bkz.: Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, s.: 218.
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Aristoteles, Metafizik, 1040a-10.
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Uygulamalar
1)
Aristoteles’in idea anlayılının Platon’un idea anlayışından temel farklılıkları
nelerdir? Aristoteles’e göre potansiyel ile aktüel arasındaki farkı açıklayınız?

2)
açıklayınız.

Aristoteles’in bilgi kuramının ana unsurlarından birisi olan dört nedeni
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Uygulama Soruları
1)
Aristoteles’e göre fiziksel maddi dünyada bulunan tikel şeylerle ideaların
ilişkisi nedir?
2)
Aristeteles’in doğanın yapısı ve işleyişini açıklamakta kullandığı aktüellik ve
potansiyellik kavramlarını açıklayınız?
3)

Aristoteles’e göre dört neden ile bir tikel nesneyi bilmemia arasındaki ilişki nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Platon’un ideea anlayışı göz önünde tutularak Aristoteles’in idealar
konusundaki görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla, onun bilgideki anlayışı analiz edilerek
Platon’dan farklı yanları ele alınmıştır. Aristoteles idea’yı başka bir varlık aleminde değil bu
dünyada nesnenin içinde olarak düşünmektedir. Bu yüzden başka bir varlık aleminde
nesnenin ilk örneğini aramaya yönelmez. Değişme ve oluş halindeki bir fiziksel maddi
dünyanın gerçekliğini kabul eden Aristoteles, bu dünyayı anlamak için dört neden
belirlemiştir: Değişen nedir? (maddi neden) Değişen nesne ne olmaya doğru değişir? (formal
neden) Ondaki bu değişime yol açan nedir? (fail neden) O niçin değişmekte veya
değiştirilmektedir? (ereksel neden)
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Bölüm Soruları
1)
“İdealar tek tek şeylerde bulunur.” bu yargı aşağıdaki filozoflardan hangisi
tarafından verilmiş olabilir?
a)

Aristoteles

b)

Platon

c)

Parmenides

d)

Sokrates

e)

Herakleitos

2)
“Aristoteles’e göre değişme, nesnede varolan potansiyelin, … hâle
geçmesidir.” İfadesinde boşluğa gelecek uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bilgi

b)

Pasif

c)

Aktüel

d)

Ereksel

e)

Potansiyel

3)

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Aristoteles’in dört nedeninden birisidir?

a)

Ereksel neden

b)

Etik neden

c)

Estetik neden

d)

Özsel neden

e)

Fiziksel neden
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4)
Bir tohumun ağaç olma ereğine sahip olması, Aristoteles felsefesinde aşağıdaki
kavramlarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
a)

Episteme

b)

İlinek

c)

Potansiyel

d)

Fizik

e)

Doksa

5)
“Nesneler, her ne iseler o olma imkânını zaten içlerinde barındırıyorlardı.”
sözünü aşağıdaki yargılardan hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?
a)

Her nesne ne ise odur.

b)

Nesneler hareketlerini dışardan alırlar.

c)

Her nesne ereğine yönelir.

d)

Nesneler rastgele amaçlar taşımaktadır.

e)

Her nesnede ancak onda potansiyel olarak bulunan gerçekleşebilir.

6)

Platon ve Aristoteles’in varlık görüşlerindeki temel ayırımlar nelerdir?

7)

Aristeteles’in bilgi kuramında geçen dört nedeni açıklayınız?

8)

Aktüel ile potansiyelin farkı nedir?

9)

Aristoteles’in cevher-ilinek anlayışını açıklayınız?

10)

Aristoteles’in idea anlayışı ile bilgi anlayışının ilişkisini anlatınız?

Cevaplar: 1)a, 2)c, 3)a, 4)c, 5)e.
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7. BİLGİ KURAMI: DESCARTES
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Descartes, ide kavramı konusu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Descartes’ın getirdiği kartezyen anlayış nedir?

2)

Descartes’ta ide ne demektir?

3)

Descartes’ın bilgi anlayışını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İde kavramı

Kartezyen Felsefenin ne
olduğunu ana hatlarıyla
öğrenmek.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

İde kavramı

Descartes’ın ide hakkındaki
görüşlerini öğrenme.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

İde kavramı

Descartes’ın bilgi felsefesini
anlamak.

Okuma, araştırma, soru
sorma.
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Anahtar Kavramlar


Descartes



kartezyen felsefe



doğuştan ideler



ide



ruh



madde



birincil ve ikincil nitelik ayırımı
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Giriş
Bu bölümde, ide kavramı Descartes felsefesi açısından incelenip, kartezyen felsefenin
özellikleri ele alınmıştır. Descartes felsefesinde iki temel töz olarak iki ayrı unsur
görülmektedir, bunlar madde ve ruh. “res extensa” ve “res cogitans” olarak da anlaşılan bu
ayırım Descartes felsefesinin de temelini oluşturmaktadır. İde kavramının Descartesçı anlayış
içinde ele alınması, onun bilginin oluşturulmasındaki etki bakımından olacaktır.
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7.1. Descartes: İde Kavramı
Felsefe tarihinde “Düşünüyorum, o halde varım” ifadesiyle ünlü olan Descartes,
modern felsefenin başlatıcısı olarak kabul edilir. Kartezyen felsefe olarak da tanınınan
Descartes’ın felsefesi, yalnızca fiziksel dünyanın özelliklerini değil, aynı zamanda bu fiziksel
dünyanın, gerçekliğin diğer öğeleriyle ilişkisini de açıklamayı hedeflemiştir. Bu hedefi
doğrultusunda Descartes, bütün gerçekliğin iki ayrı tözden meydana geldiğini ileri sürer.
Birbirine indirgenemeyen veya çıkarsanamayan bu iki töz, ruh ve maddedir.
Var olan her şey bu iki tözün farklı biçimlerde bir araya gelmeleri sonucunda oluşur.
Buradaki anlamı ile töz, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan
şeydir. Maddi töz evrende belli yasalara tabidir. Bu yasalar vasıtası ile bütün fiziki süreçlerin
açıklanması mümkündür. Evrenin her yerine yayılmış olan maddenin kendisine tabi olduğu
yasalar, temelde basit mekanik yasalardır. Bu modelde dünya, belli bir yer işgal eden büyük
bir makine olarak düşünülür. Bu makinenin her bir parçasını açıklayabilecek sistem
geometridir. Bu makine belli unsurlardan bir araya geldiğine göre, bu unsurların hareketleri
de kendilerinden ayrı, etkin bir güç ile bağlantılıdır. Makinenin bütünü, Tanrı’nın koymuş
olduğu yasalara göre hareket eder. Fiziki dünyadaki hareketin nedeni ise, Tanrı’dır.
Fiziksel maddi varlık olmasıyla yer kaplayan her şey bir düzen halinde ve mekanik bir
yapıdadır. Dolayısıyla yalnızca cansız nesnelerin değil, canlı varlıkların da hareketleri bu
yolla açıklanabilir. Ancak bu mekanik dünyanın dışında kalan bir başka töz daha vardır.
Mekanik yasalara tabi olmayan bu töz, düşünen, irade gösteren ruh. Yaratılmış her töz, onu
her ne ise o yapan özsel niteliğe sahiptir. Maddenin özelliği yer işgal etme iken, ruhun özelliği
bilinçli olma ya da düşünmedir. Descartes’a göre ruhsal töz ile, maddi töz arasında mutlak bir
ayrım bulunmaktadır. Maddi tözün farklı biçimleri görünür olsa, bütün olarak
düşünüldüğünde birdir. Ruhsal tözün ise en yüksek örneği Tanrı’dır ve bireysel ruhlar olarak
da kendini göstermektedir.
İnsanın iki temel yetisi vardır. Bunlar anlama yetisi ve iradedir. Anlama yetisi, insanın
bir şeyleri idrak etmesini sağlarken; irade şeylerin varolduklarını ve onlara ait olduğu
düşünülen nitelikleri tasdik ya da inkâr eden yargılar verir. Her iki yeti de, insana Tanrı
tarafından verilmiştir. Anlama yetisi, insan mümkün olan her şeyin idesine sahip olamayacağı
için sonludur. Ancak irade için böyle bir sınırın varlığı söz konusu olamaz.
Bilginin güvenilirliği onun açık ve seçik olma özelliklerine sahip olup olmadığı ile ilişkilidir.
Açıklık zihine dolayımsız olarak sunulan ve zihnin kolaylıkla bilincine varabilmesidir.
Descartes’a göre insana yeterince güçlü bir biçimde etki eden şeyler açıktır. Açıklık ile ilgili
olarak, diş ağrısı gibi canlı duyu deneyiminden veya düşünme gibi zihinsel faaliyetlerden
hareketle örnekler verilir. “İnsan bütün bu örneklerde, ister duyu deneyimlerinde ya da ister
zihinde olsun, bir şeyin ortaya çıktığını, orada olduğunu fark eder, daha doğrusu farketmeden
yapamaz.”54
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Cevizci, Ahmet On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, Bursa, Asa Kitabevi, 2007. s.: 131.
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Seçiklik ise, başka her şeyden farklı ve yalnızca kendisinde açıkça varolan bir şeye
işaret eder. Bir şey seçik olmaksızın yalnızca açık olabilirken; açık olmaksızın seçik olamaz.55
Bir duyu deneyimi ya da bir düşünce kendisinin tam olarak bilincinde olduğumuz zaman
açıktır. Doğasının ne olduğuna emin olunmadığı durumlarda, yani diğer şeylerden ayırımı
kesinleştirilememiş ise seçik değildir. Descartes’ın verdiği diş ağrısı örneğinde insan, dişinin
ağrıdığından emindir. Bu onun için açıktır. Ancak diş ağrısının kaynağının örneğin, beyin mi
yoksa dişin kendisi mi olduğunu; yoksa bu ağrının her ikisinden de mi kaynaklandığını
bilemez. Bu durumda diş ağrısının varlığı kesin olduğundan açıktır; fakat başka bir şeyle
karıştırılma olasılığı olduğundan ve başka her şeyden ayrılacak biçimde tanımlanamadığından
seçik değildir.56
Açık ve seçik olmayan konularda verilen yargıların yanlış olması muhtemeldir. İnsan
herhangi bir şey hakkında açık ve seçik bir bilgiye sahip olduğunda, bu şey hakkında
yanılgıya düşmediğinden emin olabilir. Açık ve seçik olduğuna emin olmadığı durumlarda ise
yargısını askıya alabilir. Açık ve seçik olanın sınırları dâhilinde kalındığında yanlışlığa
düşülmez, ancak açık ve seçik olmayan doğru kabul edildiğinde yanlışlığa düşülebilir. 57 Bu
durumda yanlışlığın sorumluluğu, insanları yanıltmayan ve açık ve seçik olanı doğru olarak
kabul etmeye zorlayan Tanrı’da değil, fakat insanın kendisindedir.
Fizik nesneler söz konusu olduğunda, açık ve seçik bilinebilecek yönlere,
matematiksel özelliklerinden hareketle ulaşılabilir. Herhangi bir cisme ilişkin, açık ve seçik
olan düşünce, o cismin belli bir şekle ve hacme sahip olmasından kaynaklanır. Dış dünyaya
ait şeylerin yalnızca matematiksel özellikleri ile ilgili düşüncelere sahip olabiliriz; ancak bu
bilgi şeylerin gerçekten var olup olmadıklarına ilişkin bir fikri bize sağlamaz. Descartes,
“Uslamlamalarla ortaya çıkabilecek kimi başka apaçık doğruların, algıdan
kaynaklanmadıkları halde anlığımızda bulunmalarını ‘doğuştan düşünceler (bilgiler)’olarak
niteliyor. Her anlık, bütün anlıklara ortak olan bu doğuştan düşünceleri taşır. Bilgi, bunlardan,
tıpkı matematikte yapıldığı gibi, tümdengelimsel çıkarımlarla üretilir: Doğuştan ideler ilk
başta (çocuklukta) anlıkta belirgin değildir. Çocuk çevresini algıladıkça bunlar belirginleşir;
bilinçli duruma dönüşürler.”58
Öyleyse, Descartes’a göre insan, bir takım doğuştan idelerle dünyaya gelir. Algı bu
idelerin ortaya çıkışında tek başına yeterli olamaz. Akıl bu ideleri kullanmada zaman içinde
gelişir, deneyim kazanır. “Ancak usun, doğuştan bilgiler yoluyla yoğurduğu algı bilgiye
götürebilir. Bu da ancak tikel nesnelerin bilgisidir. Kalıcı, genel bilgi, anlıkta doğuştan
bilgilerden çıkarsanır.” 59 Dış dünya ile ilgili olarak insanın sahip olduğu ideler, onlar var
olmasalar bile Tanrı’nın yaratmış olması ihtimali de mantıklı görünmemektedir. Çünkü

Bkz: Descartes, Felsefenin İlkeleri, Çev. Mehmet Karasan, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi,
1967, s.: 56.
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Bkz: Descartes, Metafizik Düşünceler, Çev. Mehmet Karasan, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi,
1998, s.: 172.
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Arda Denkel, Bilginin Temelleri, İstanbul, Doruk Yayınevi, 2003, s.: 20.
59 Denkel, A.y.
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Descartes’a göre Tanrı’nın, insanları aldatma ihtimali yoktur. Şu halde geriye yalnızca
cisimlerin, duyulara konu oldukları biçimde var oldukları ihtimali kalmaktadır.
İnsandaki dış dünya ve cisimler ile ilgili olan idelerin nedeni, bizzat bu dünyanın
kendisidir.60 Descartes’ın, şeylerin ne’liğine ilişkin düşüncelerinin önemli bir ayağını, şeylere
nitelikleri üzerinde yapmış olduğu, birincil ve ikincil nitelikler ayrımı oluşturmaktadır. Ona
göre, şeylerde bulunduğu düşünülen bazı nitelikler, aslında o şeylerin kendisinde
bulunmamaktadır. Ses, tat, koku, renk vs. gibi özellikler nesnelerin ikincil nitelikleridir.
İkincil nitelikler, duyuların durumuna bağlı olarak değişmekte olan, öznede varlık kazanan
niteliklerdir. Bu nitelikler yalnızca algılamadadır ve onların, şeylerin kendilerine ait
olduklarını söylemek mümkün değildir. Bu nitelikler duyularımızla ilişkilidir ve duyularla
birlikte onların da değiştikleri kolaylıkla gözlenebilir.
Öznel olan bu niteliklerden hareketle açık seçik bir bilgiye ulaşılamaz. Dolayısıyla bu
duyusal niteliklerin bilimsel araştırmalara konu olmaları mümkün değildir. Duyuların
değişmeden kaldığı bir durumu düşünecek olursak, nesnede yine de değişme meydana
geliyorsa, bu nesnenin kendisine ait bir durumdur. Ancak Descartes’a göre, nesnede nasıl bir
değişimin meydana geldiğini bilmek mümkün değildir. Bu değişim nesnenin gerçek nitelikleri
olarak adlandırabileceğimiz bir başka nitelik türüne ait olmak durumundadır.
Birincil nitelikler olarak adlandırılan bu nitelikler, duyulara ve algıya bağlı olmayıp,
onlardaki herhangi bir değişimden etkilenmemektedirler. Birincil nitelikler bir nesneye ait
olup, ondan ayrı düşünülemeyen niteliklerken; ikincil nitelikler bu nesnenin duyular üzerinde
yarattığı etkiyle algıda ortaya çıkarlar.
Birincil nitelikler ile ikincil nitelikler arasında yapılan bu ayırım, daha sonra gelecek
olan Locke gibi emprist düşünürlerin birincil ve ikincil nitelikler tanımlarıyla neredeyse
aynıdır. Birincil nitelikler bir maddi nesneyi, maddi olarak tanımlamak için gereken
niteliklerdir. Yalnızca duyulara ait olan özellikler olarak kabul edilen renk, ses, koku gibi
ikincil nitelikler, örneğin yer kaplamanın bir biçimi ya da tarzı değildirler. Bu nedenle birincil
nitelikler ile ikincil nitelikler arasında temel bir ayrım vardır.61
Descartes, fizik dünyanın insan bilgisine konu olan yönünün yalnızca cisimlerin
matematiksel özellikleri veya şekil, hareket vs. gibi birincil nitelikleri olduğunu dile getirir.
Bu durumda duyulara konu olan ses, renk, tat vs. gibi özelliklerin doğruluğundan emin olmak
mümkün değildir. Çünkü bu nitelikler insan için açık ve seçik olan bir bilgi sağlamaz. Dış
dünyaya ilişkin bilimsel bilgi, hareket, yer kaplama, hareket vb. nitelikleri ele alan
matematiksel fizik üzerinden edinilebilir.62
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Bkz.: Cevizci, A.g.e., s.: 137.
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Uygulamalar
1)

Descartes’ın doğuştan ide anlayışını irdeleyiniz.

2)
Descartes’ın bilgi anlayışının temel kavramlarını felsefedeki yeri açısından
değerlendiriniz.
3)
tartışınız.

Descartes’ın getirdiği kartezyen anlayışın felsefe tarihindeki konumunu
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Uygulama Soruları
1)

Descartes’ın birincil ve ikincil nitelik ayırımını açıklayınız.

2)

Yeni Çağ felsefesinde Descartesçı mekanizmin konumunu açıklayınız.

3)

Descartes’ın bilgi anlayışında doğuştan idelerin konumunu açıklayınız.

4)

Descartes’ın getirdiği kartezyen anlayışın fiziksel maddi dünyaya yaklaşımını

nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, daha önceki bölümlerde işlenen ide kavramının Descartes felsefesindeki
yeri ve anlamı ele alınmıştır. Descartes varlıkta iki temel töz olarak madde ve ruhu görür.
Ruhun temel özelliği düşünmek iken madddeninki ise yer kaplamakdır. Doğanın yapısı ve
işleyişi mekanist bir biçimde gerçekleşir. Bu doğa, nicel bir dille ifade edilebilmektedir. Bilgi
anlayışında ise, matematik bilgi modeline göre kurulmuş bir açık ve seçiklik ölçüt olarak
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Descartes’a göre güvenilir bilginin temel özellikleri hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
a)

Fiziksel olması

b)

Soyut olması

c)

Açık ve seçik olması

d)

Anlaşılır olması

e)

Analojik olması

2)

Verilen şıklardan hangisinde töz en iyi şekilde tanımlanmıştır?

a)

Tözler, değişen nesnelerdir.

b)

İlineklerin birincil olanına töz denir.

c)

Töz, fizksel nesnelerle beraber var olabilir.

d)

Töz, kendi başına bağımsız olarak var olabilen şeydir.

e)

Töz var olmak için başka tözlere ihtiyaç duyar.

3)

Aşağıdakilerden hangisi Descartes felsefesine göre birincil niteliklerden

a)

Ses

b)

Şekil

c)

Renk

d)

Koku

e)

Işık

biridir?
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4)

“Düşünüyorum, o halde varım.” sözünü söyleyen filozof kimdir?

a)

Augustinus

b)

Kant

c)

Herakleitos

d)

Descartes

e)

Anselmus

5)

Verilen yargılardan yargılardan hangisi yanlıştır?

a)

Descartes kartezyen felsefenin kurucusudur.

b)

Descartes ile beraber mekanistik açıklama anlayışı hâkim olmaya başlamıştır.

c)

Descartes, töz olarak yalnızca ruhu görmektedir.

d)

Descartes’a göre bazı ideler doğuştandır.

e)

Descartes felsefesinde nicelik önemlidir.

6)

Descartes’ın doğuştan ide anlayışını açıklayınız.

7)

Descartes’ın bilgi anlayışının temel kavramları nelerdir?

8)

Descartes’ın getirdiği kartezyen anlayışın felsefedeki yeri nedir?

9)

Doğuştan ideler kavramını açıklayınız.

10)
nelerdir?

Descartes’in ide anlayışının Aristoteles ve Platon felsefesinden farkları

Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)b, 4)d, 5)c.
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8. BİLGİ KURAMI: LOCKE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Locke’un bilgi kuramı öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Locke’un felsefesini ana hatlarıyla açıklayınız?

2)

Locke’ta ide hangi anlamlara gelmektedir?

3)

Locke’un bilgi kuramından birincil ve ikincil nitelik ayrımı nedir?

116

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İde Kavramı IV

Locke’ta bilgi kuramında ide Okuma, araştırma, soru
kavramını anlamak.
sorma.

İde Kavramı IV

Locke’un birincil ve ikincil
nitelik ayrımının önemini
öğrenmek.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

İde Kavramı IV

Locke’un deneyimci
felsefedeki konumunu ve
önemini kavrama.

Okuma, araştırma, soru
sorma.
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Anahtar Kavramlar


Locke



İde

 Deneycilik
 Boş Levha
 Birincil Nitelikler

 İkincil Nitelikler
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Giriş
Bu bölümde, Locke’un bilgi kuramı çerçevesi içinde İde kavramı ele alınmaktadır.
Locke’un bilgi üzerine görüşleri ile deneyciliğin başlatıcısı olduğu görülmektedir. Ona göre
doğuştan bilgiye sahip değiliz, zihin doğuştan boş levha gibidir ve deneyim ve tecrübe
kazandıkça bilgimiz artmaktadır. Demek ki deneyimden kaynaklanmayan hiçbir bilgimiz
yoktur.
Descartes gibi birincil ve ikincil nitelik ayrımı yapan Locke için de, birincil nitelikler
nesneye aitken, ikincil nitelikler nesneye ait değildir. İkincil niteliklerin kaynağı duyumsama
ve algılamadır.
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8.1. Locke’un Bilgi Kuramı
Empirizm olarak da adlandırılan Deneyimciliğe dayalı felsefe anlayışının en tanınmış
düşünürü J. Locke’tur. Bu felsefenin merkezindeki kaygı, Descartes'ta olduğu gibi, yalnızca
bütün bilgimizi kendisi üzerine inşa edebileceğimiz bir temel bulmak değil, fakat bundan
başka bilginin sınırlarını ve ediniliş biçimini ve dolayısıyla da insan aklının yapısı ve
işleyişini ortaya koyma uğraşıdır. Bu uğraş doğrultusunda Locke, tüm insanların üzerinde
uzlaşıma vardıkları söylenen ve dolayısıyla doğuştan sahip olduğu düşünülen bir ide
kavramına karşı çıkar.
Locke’un bilgi kuramı, her ne kadar tamamen karşıt bir anlayış olarak
değerlendiriliyor olsa da, Descartes’ın bilgi kuramıyla ortaklıklar taşımaktadır. Descartes,
felsefesini temellendirirken iki nokta üzerinde durur. Öncelikle apaçık olan doğruların
tecrübeden değil, deneyimden geldiğini savunur. “Doğal olarak Locke, usçuluğu ve özellikle
doğuştan bilgiler öğretisini yadsır, ancak Descartes’ın algı ve anlık kuramını hemen hemen
olduğu gibi benimser. Algı konusunda karşılaştığı en büyük sorun Descartesçı bir algı
kuramının usçuluk dışında, kuşkuculuğa karşı nasıl savunulabileceğidir. Locke bunu kuşkucu
uslamlamayı sınırlayarak yapar. (...) ortaya koymaya çalıştığı, Descartes’tan 18. yy’a sarkan
dış dünya özdekciliğinin deneycilikle çeliştiğidir.” 63 Locke’un, Descartes’ın ide anlayışına
ilişkin getirmiş olduğu eleştiriler, kendisinin ide kavramına ilişkin yaklaşımını şekillendirir ve
doğuştan ideler öğretisinin reddi felsefesinde geniş yer tutar.
Empirisist felsefenin en önemli temsilcilerinden biri olan Locke, her tür bilginin
kaynağının deneysel tecrübe olduğu görüşündedir. Felsefesinin merkezinde bulunan ide
kavramını da empirisist anlayışı ile uyumlu olacak şekilde, düşünülen ya da algılanan her
türden zihin içeriği anlamında kullanır. “Zihnin kendisinde algıladığı ya da algının,
düşüncenin ya da anlığın dolaysız nesnesi olan her şeye ide diyorum; zihnimizde herhangi bir
ide üretme gücünü de, gücün bulunduğu nesnenin niteliği diyorum.”64 İde, düşünme faaliyeti
sırasında, zihnin konusu veya nesnesi olan her şeydir. Bu bağlamda yalnızca duyulara konu
olan şeyler değil, her türden duygu durumu vs. de ide olarak anılır. Diğer bir deyiş ile Locke,
zihinde mevcut olan her şeyi, “ide” kavramı altında toplamıştır.65
Locke’a göre ideler, doğuştan gelmezler. “bellekte doğuştan ideler yoktur.” 66 Ruh
doğduğunda üzerinde hiçbir şey yazılı olmayan, bütünüyle boş bir levha gibidir (tamquam
tabula rasa). Doğuştan getirmiş olduğu hiç bir şey yoktur. Bilginin tüm malzemesi tecrübe ile
birlikte gelir. Bilginin temelinde bulunan idelerin kaynağı tecrübedir. “Tecrübe aracılığı ile
edinilen idelerin, iki anlamı vardır: bunlardan ilki, duyular aracılığıyla edinilen dışsal algı ya
da duyu; diğeri ise fizik durumların içsel algısına işaret eden refleksiyondur.”67

63

Arda Denkel, Bilginin Temelleri, s.: 22.
John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çev.: Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul, Kabalcı
Yayınevi, 1996, 2. Kitap, 8. Bölüm, 8. Madde.
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Bkz.: Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, s.: 121.
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Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 1. Kitap, 4. Bölüm, 21. Madde.
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Julian Marias, History of Philosophy, New York, Dover Publications, Inc., 1966, s.: 255.
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Locke, fizik alanı aşan, görünüşün ardındakine ilişkin metafizik bir bilginin mümkün
olmadığını düşünür. Ona göre böyle bir bilgi gerekli de değildir. “Locke’un programının
sadece felsefeye, felsefi düşünceye ampirik bilgiye özgü yöntem ve ölçütleri uygulamakla
kalmayıp, deneyime dayalı bilginin insan varlıkları için mümkün olan yegane bilgi türü
olduğunu göstermekten oluştuğu söylenebilir.”68 İnsan bilgisi fenomenlerle sınırlıdır. İnsanın
fenomenleri bilmesinde, sahip olduğu sınırlı yeti akıldır. Locke için akıl, doğuştan pratik ya
da teorik ilkelere sahip değildir: “Bu akıl, evrenin akılsallığına katılan, değerleri keşfeden,
değer yaratan, amaçları tartışan, en azından birtakım pratik ilkelerle teçhiz olunmuş bir akıl
olamaz.” 69 O, yalnızca insana Tanrı tarafından verilen bilme yetisidir.
İnsan için doğuştan idelerin olmamasının birtakım sonuçları ortaya çıkar. Sözgelimi
doğuştan oldukları için ilahi bir kökene sahip oldukları düşünülen ideler, bu durumda, felsefi
sorgulama için zorunlu görülen bir incelemeye tabi tutulmaksızın kabul göremezler. Benzer
şekilde Locke, doğuştan idelerin, kutsal yönlerinden ötürü metafizik için aksiyomatik bir
özellik taşıdığını savunan Skolastiklerin görüşlerinin de eleştirilmesi gerektiğini düşünür.
Locke’un, deneyimin bir kenara bırakılıp yalnızca doğuştan idelerle açıklanabileceği
düşünülen metafizik sistemlerin karşısında olduğu söylenebilir.70 Bu bakımdan Locke’a göre,
doğuştan olduğu düşünülen ideler ya da ilkeler, spekülatif ve pratik olmak üzere ikiye ayrılır.
“İnsan ruhlarının ilk varlıklarında edindikleri ve kendi doğalarına bağlı bir yeti için olduğu
gibi zorunlu ve gerçek olarak kendileriyle birlikte dünyaya getirdikleri değişmez izlenimlerin
bulunması gerektiği düşünülür.” 71
Bilgi kuramında rol oynayan spekülatif ilkeler, mantığın temel aksiyomları olarak
kabul edilen, bir şey ne ise odur, bir şeyin aynı anda hem varolması hem de olmaması
mümkün olamaz, türünden önermelerdir. Pratik ilkeler ise, insanların adil davranmaları gibi,
ahlaki türden ilkelerdir. Locke bu ilkelerin hiç birinin doğuştan olamayacağını savunur.
Locke, bu ilkelerin doğuştan geldiğini savunanların argümanlarını eleştirerek, onların
haksızlıklarını ortaya koymaya çalışır. “Ahlak kuralları bir kanıt gerektirir, demek ki
doğuştan değiller. Beni doğuştan kılgısal ilkelerden şüpheye düşüren sebeplerden bir başkası
da, bir kimsenin haklı olarak sebebini sormayacağı bir ahlak kuralının önerilemeyeceğini
düşünmemdir; oysa bu ilkeler, her doğuştan ilkenin olması gerektiği gibi, doğruluğunu
belirtecek bir kanıt ya da kabul edilmek için bir sebep gerektirmeyecek biçimde apaçık
olsalardı, böyle bir sebep sorma gülünç ve saçma olurdu.”72
Örneğin, spekülatif ilkelerin doğuştan olduğunu gösterdiği düşünülen ilk argüman
olan, evrensel ittifak kanıtı üzerinde durur. Bu kanıta göre bir ilke üzerinde herkes tarafından
varılan bir uzlaşma söz konusu ise, bu ilke doğuştan olmak durumundadır. Locke’a göre bu
kanıt için iki yönlü bir itiraz dile getirilebilir. Öncelikle, bir şeyin herkes tarafından doğru
kabul edilmesi, onun gerçekten de doğru olduğunu mantıksal olarak kanıtlayamaz. İlkece
68

Cevizci, A.g.e., s.: 274.
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Locke, A.g.e., 1. Kitap, 3. Bölüm, 4. ve 6. Maddeler.
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herkesin yanılıyor olması mümkündür. Herkesin bir şeye inanıyor oluşu, o şeyin bilindiğini
göstermek için yeterli değildir. Eğer doğru olarak bilindiği kabul edilemiyorsa, bu bilginin
doğuştan geldiğini söylemek imkânsızdır. Locke, “Bir şeyin herkes tarafından tasdik edilmesi
veya bilinmesi durumunda bile, buradan söz konusu evrensel bilginin doğuştan olduğu
sonucunun mantıksal olarak hiçbir şekilde çıkmayacağını söyler. En sonunda da,
doğuştancıların argümanının kendisine dayandığı öncülün, herkes tarafından tasdik edilen
ilkeler bulunduğu öncülünün yanlış olduğunu öne sürer.”73
Locke, bir kimsenin sahip olduğu inanç ya da düşüncenin bilinçli olmak durumunda
olduğunu savunur. Bilinçsiz inanç, aynı zamanda çelişik olacaktır. Bu durumda bilinç söz
konusu olmadan sahip olunan ide ya da ilkelerden, başka bir deyişle doğuştan sahip olunan
idelerden bahsetmek mümkün değildir.
Locke’un karşı çıktığı bir başka görüş ise, bir takım idelere doğuştan sahip
olunduğunu savunan anlayışa benzemekte, fakat bir yönüyle bu anlayıştan ayrılmaktadır. Bu
anlayışa göre doğuştan gelen idelerin bilgisi ya da ilkelerin kendileri değil; fakat bu idelere,
ilkelere sahip olmayı sağlayan ya da bunu kolaylaştıran bir yetenek ya da kapasitenin
varolduğu anlayışıdır. Buna göre, bu idelere ulaştıran şey doğuştan gelen bir yetenek, eğilim
ya da kapasitedir. Locke bu görüşe de öğrenme ile doğuştan olma arasındaki farktan hareketle
itiraz eder. Ona göre bu anlayış öğrenme ile doğuştan olma arasındaki ayrımı ortadan
kaldırmaktadır. Bu durumda insana ait tüm bilgiler doğuştan olmak durumundadır ki, böyle
bir şeyi kabul etmek mümkün olamaz.74
Locke, bilgi kuramı çerçevesinde idelerin doğuştanlığı iddialarıan yönelik eleştirilerin
yanı sıra, ahlaki ilkelerin doğuştan geldiğini savunan görüşü de eleştirir. İnsan zihninde
doğuştan ahlaki ilkelerin bulunduğunu savunanlar, bu görüşlerini yine evrensel ittifak
argümanıyla kanıtlama eğilimindedirler. Ancak Locke’a göre, ahlaki ilkeler üzerinde böyle
bir ittifakın varolması ihtimali, teorik ilkelerden bile daha azdır.
Locke’a göre, ahlaki ilkelerin herkes tarafından onaylanmadığının, bu ilkelere bütün
insanların bağlanmadığının ve tek bir ahlak kuralının bile herkes tarafından kabul edilmiş
olmadığının son derece açık olduğu ortadadır. Locke, insanların özellikle ahlaka ilişkin ilkeler
üzerinde, fikir birliği içinde olmak bir yana, sürekli bir tartışma yaşadıklarını düşünür. “Hiç
bir ahlak kuralı yoktur ki, bir insana emredildiğinde, o kişi haklı olarak bir neden soramasın.
Eğer ahlak kuralları doğuştan olsaydı ve doğuştan olan her prensip gibi kendiliğinden apaçık
olup, gerçekliğin anlaşılması için bir kanıta ihtiyaç duymasaydı, bu sorunun sorulması gülünç
ve anlamsız olurdu.”75 Ahlaki ilkelerin doğuştan olmaları durumunda, insanların her bir ilkeyi
kabul etmeleri ve onlara bütünüyle bağlı kalmaları gerekirdi.
Locke idelerin doğuştan gelmediğini kanıtladıktan sonra, idelerin kaynağı ve ne’liği
üzerinde durur. Locke’a göre ide, zihnin düşünme faaliyeti sırasında kullandığı malzeme,
Cevizci, On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, s.: 278.
Bkz. Cevizci, A.g.e., s.: 279.
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varlıkların işaretleri ya da temsilleridir. Bu durumda, zihin bir şey hakkında düşündüğünde ya
da bir şeyi algıladığında; algılanan ya da düşünülen şey fizik nesne değil, fakat onun zihindeki
temsili olan idedir. İdelerin varlıkları bir ispata ihtiyaç duymayacak kadar açıktır. İdeler her
türden bilginin temel malzemesini ve kaynağını oluştururlar. Ancak duyular bize bilgi verse
de, onların verdiği bilgi sınırlıdır. Ve dünya hakkındaki tüm düşüncelerimiz duyu yoluyla
kazanmış olduğumuz kavramlarla sınırlanmış olduğu için, dünya üzerine olan
spekülasyonlarımız da sınırlanmıştır.76
İnsan yaratmasının konusu olmayan ideler, farklı şekillerde bir araya gelerek, zihnin
entellektüel malzemesini oluştururlar. Dış dünya ile ilgili her türden bilgiye ideler aracılığıyla
ulaşıldığı tezi, Locke’un bilgi teorisi için temeldir. “İdeler düşüncenin nesneleridir. Herkes
düşündüğünün ve düşündüğü sırada zihninin uğraştığı şeyin ideler olduğunun bilincinde
olduğuna göre, insanların zihinlerinde ‘aklık’, ‘düşünme’, ‘devim’, ‘adam’, ‘fil’, ‘ordu’,
‘karanlık’ sözcükleriyle başka sözcüklerin anlattığı türden idelerin bulunduğu kuşkusuzdur.”77
Düşünme ise, idenin zihinsel bir deneyim anlamını taşıdığını gösterir.78 Bu durumda Locke
felsefesi bağlamında idenin, ne türden olursa olsun, zihinsel içerik anlamına geldiği
söylenebilir.
Zihinsel içerikler olarak bilgiye konu olan idelerin kaynağı deneyimdir. İdeler, dış
dünyaya ait fizik nesnelerin duyular yoluyla bir şekilde algılanmasından sonra, zihnin
gerçekleştirdiği faaliyetlerin idraki sonucunda edinilir. “Duyularımız önce duyulur tikel
nesnelere yönelirler ve bu nesnelerin, kendilerini etkilemesinin değişik yollarına göre, zihne
onların birçok seçik algılarını iletirler. Böylece bizdeki sarı, ak, sıcak, soğuk, sert, acı, tatlı
ideleriyle, duyulur nitelikler dediğimiz bütün öteki niteliklerin idelerini ediniriz...” 79 Locke,
bu anlamıyla deneyimi duyum, dış duyum ve düşünüm; refleksiyon veya iç duyum olarak
ikiye ayırır. Duyum, beş duyudan herhangi biri ya da birden fazlasının kullanımı yoluyla
gerçekleşen algıdır. Dış dünyaya ait her türden nesne, idelere duyular aracılığıyla neden
olurlar.
Locke’a göre duyular, duyulanabilir niteliklere sahip nesnelerden çeşitli biçimlerde
aldıkları etkileri zihne aktarır. Bu şekilde, duyusal nesnelerin idelerine sahip olmak mümkün
olur. Bu idelere zihin bir kez sahip olduktan sonra, onlar üzerinden iş görmeye, bu ideleri
bilinçli olarak ele almaya başlar. Zihnin bu etkinliği, düşünüm ya da iç duyum olarak
adlandırılır. “bütün idelerimiz bu iki kaynaktan birinden gelir.” 80 Bu bakımdan düşünme,
duyum olmaksızın gerçekleşemez. Duyulanabilir şeylerden hareketle, zihnin bir etkinliği
sonucu ulaşılan düşünüm ideleri, duyum ile ulaşılması mümkün olmayacak yeni bir ide türü
sağlarlar. Fizik nesnelerin, duyum idelerine neden olamamaları gibi, bu idelerin de düşünme
idelerine neden olmaları mümkün değildir.

Bkz.: Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, s.: 121.
Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 2. Kitap, 1. Bölüm, 1. Madde.
78
Bkz.: Locke, A.g.e., 2. Kitap, 1. Bölüm, 4. Madde.
79
Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 2. Kitap, 1. Bölüm, 3. Madde.
80
Locke, A.g.e., 2. Kitap, 1. Bölüm, 5. Madde.
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İdeler, basit ve bileşik olmak üzere iki türlüdür. Basit ideler bütünüyle doğrudan tek
bir duyu ya da birden çok duyu ile edinilen ya da yalnızca refleksiyon sonucunda sahip olunan
veya hem duyu hem de refleksiyonla elde edilen idelerdir. Bileşik ideler ise, zihnin bir
etkinliği sonucu edinilen, basit idelerin ayrılması ya da birleştirilmesiyle oluşan idelerdir.81
Basit ideler, tüm diğer ideler gibi duyum ya da düşünme yoluyla kazanılırlar. Ancak
onların en temel özelliği başka idelerden meydana gelmemeleridir; bu ideler başka idelere
ayrıştırılamazlar. 82 Bu ideler yalnızca zihin tarafından meydana getirilemez ya da yok
edilemezler. Bu nedenle insan örneğin, daha önce tatmamış olduğu bir tadın idesine sahip
olamaz. Locke’a göre, bu idelerle daha önce tanışılmaması durumunda, onlarla ilgili bir
bilgiye sahip olmak da mümkün değildir. Bu nedenle basit ideler epistemolojik anlamda
primitiftirler.83
Basit ideler bilginin temel malzemesini oluştururlar ve dört başlık altında
incelenebilirler. “Bunlardan kimileri zihnimize ancak tek duyumla gelir.” 84 (renkle, sesle,
aydınlık, karanlıkla vs. ilgili ideler); “Zihne birden çok duyum yoluyla girenler de vardır.” 85
(yer kaplama, şekil, hareket vs. ideleri); bunların dışında tek bir düşünme ya da iç duyumla
kazanılan ideler de bulunur. “Algı idesini ve istek idesini düşünümden ediniriz. Zihnin, en sık
incelenen ve isteyen herkesin kendinde bulabileceği kadar sık ortaya çıkan iki büyük ve
önemli eylemi şunlardır: Algılama ya da Düşünme ve İstenç ya da İsteme.”86 (algı, düşünme,
yani anlama yetisi ve isteme, yani irade yoluyla kazanılan ideler) Ve son olarak da hem
duyum hem de düşünme yoluyla edinilen ideler vardır. “Duyum ve düşünümün bütün
yollarıyla zihne ulaşan haz ya da hoşlanma, ya da acı ve sıkıntı, güç, varoluş, birlik gibi başka
yalın ideler de vardır.”87
Bileşik idelere sahip olma, ancak basit idelerin edinilmiş olması ile mümkündür.
Bileşik idelere, zihnin işleyişi sonucunda ve basit idelerin sağladığı malzeme aracılığıyla
ulaşılır. Bu durumda basit idelerin elde edilmesi söz konusu olduğunda bütünüyle edilgin olan
zihin, bileşik ideler söz konusu olduğunda etkin rol oynamaktadır. Bileşik ideler edinilirken
ortaya çıkan bu etkin olma durumu, zihnin üç ayrı faaliyetiyle kendini gösterir. Bu
faaliyetlerden biri, zihnin aynı türden ideleri birleştirmesi sonucunda bileşik idelere
ulaşmasıdır. 88 Karşılaştırmada zihin, iki ideyi yan yana düşünür ve onları zaman, mekân,
derece gibi farklı özellikleri göz önünde bulundurarak kıyaslar. Zihnin üçüncü işlevi ise
soyutlamadır. Soyutlama, zihnin bir ideyi birlikte var olduğu ve gerçekte ayrılmalarının
mümkün olmadığı diğer idelerden ayırarak ve başka varlıklara ait benzer ideleri de göz
önünde bulundurarak genel bir ideye ulaşmasıdır.
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Bkz.: Marias, History of Philodophy, s.: 255.
Bkz.: Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 2. Kitap, 3. Bölüm, 1. Madde.
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Locke’un soyutlama ve soyut ideler hakkındaki görüşleri, Berkeley’nin yine bu
kavramlar hakkındaki eleştirilerini anlamak açısından önem taşımaktadır. Locke soyutlamanın
nasıl gerçekleştiğini neredeyse Berkeley’yi önceleyen bir biçimde açıklar. “Sözcüklerin
kullanımı bizim içsel idelerimizin dışa dönük imlerinin yerini tuttuğuna ve bu ideler de tikel
şeylerden alındığına göre, eğer edindiğimiz her tikel idenin ayrı bir adı olsaydı, adların sonsuz
sayıda olması gerekirdi. Bunu önlemek için zihin tikel nesnelerden aldığı tikel ideleri genel
yapmaya girişir; bu işlem, tikel idelerin, bütün öteki varoluşlardan ve zaman, yer ya da
birlikte ortaya çıkan başka ideler biçimindeki gerçek varoluş durumlarından ayrılmış olan,
zihindeki görüntüler olarak ele alınmasıyla yapılır. Buna SOYUTLAMA denir.”89
Soyut ideleri ise cinslerin ve türlerin özleridir. Herhangi bir şeyin bir ada sahip oluşu
da yine soyut idelerle ilişkilidir. “Soyut ideler cinslerin ve türlerin özleridir. Demek genel
sözcükler şeylerin bir türünü imlerler ve her biri bu imlemi zihindeki bir soyut idenin imi
olarak kazanır; varolan şeylerin bu ideye uygun oldukları görüldükçe, bunların hepsi birden o
ad, ya da aynı şey olan o tür, altında toplanır. Bundan, türlerin özlerinin soyut idelerden başka
bir şey olmadığı görülür. Bir türün özünü taşımak, bir şeyi o türden yaptığına göre ve adın
bağlandığı ideye uygun olarak da bu ada bu ideyi belirleme hakkı verdiğine göre, özü
taşımakla bu uygunluğu taşımak aynı şeydir; çünkü bir türden olmakla bu türün adını
taşımaya hakkı olmak aynı şeydir.”90
Zihinde belirlenen özler de yine bu soyut idelere işaret eder. Öz olarak kabul edilen
şeyler bu soyut idelerdir. “Gerçekten, genel adların tikel varlıklarla bir bağlantısı olduğu
zaman, bu soyut ideler onları birleştiren aracılar gibidir; öyle ki, bizim ayırt edip
belirlediğimiz biçimiyle türlerin özleri, zihinlerimizdeki bu kesin sınırlı soyut idelerden başka
bir şey değildir ve olamaz.”91 Türlere ait olduğu düşünülen ve adına öz denilen şeyler, birer
soyut ide olma özelliğini taşırlar. Bunlar aynı zamanda şeylere verilen adları ve dolayısıyla da
şeylerin sınırlarını belirleyen özellikleridir. “Her türün özü soyut idedir. Bir tikel türün,
kendisinden yapıldığı ve böylece başkasından ayırt edildiği her cinsin ya da türün ölçüsü ve
sınırı, onun özü dediğimiz şeydir; ve öz de, adın, bu idenin içerdiği her şey bu tür için özsel
olacak biçimde bağlandığı soyut ideden başka bir şey değildir.”92
Locke, insan bilgisinin sahip olunan idelerle sınırlı olduğunu dile getirir. “Bilgimiz
İdelerimizi aşamaz.” 93 Sahip olunan ter tür bilginin içeriği de ancak idelerle olan ilişkisi
dâhilinde değerlendirilebilir. “Bilgi iki ide arasındaki uyuşmanın ya da uyuşmamanın
algılanmasıdır. Böylece, benim görüşüme göre; bilgi, iki idemiz arasındaki bağlantı ve
uyuşmanın ya da uyuşmama ve karşıtlığın algılanmasıdır.” 94 Dolayısıyla maddeye ya da
maddi töze ilişkin getirilecek açıklamalar da yine bu ideler ve idelerin sınırları ile birlikte
düşünüldüğünde mümkün olacaktır: “Demek bilgimiz, idelerimizden daha dardır. (...) Bizde
Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 2. Kitap, 11. Bölüm, 9. Madde.
Locke, A.g.e., 3. Kitap, 3. Bölüm, 2. Madde.
91
Locke, A.g.e., 3. Kitap, 3. Bölüm, 13. Madde.
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Locke, A.g.e., 3. Kitap, 6. Bölüm, 2. Madde.
93
Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 4. Kitap, 3. Bölüm, 1. Madde.
94
Locke, A.g.e., 4. Kitap, 1. Bölüm, 2. Madde.
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özdek ve düşünme ideleri vardır, fakat yalnızca özdeksel olan bir varlığın düşünebilip
düşünemeyeceğini belki de hiç bilemeyeceğiz; çünkü açınımın yardımı olmadan, yalnızca
kendi idelerimizin gözlemiyle, Tanrı'nın, uygun yapıdaki kimi özdek dizgelerine algılama ve
düşünme gücü verip vermediğini ya da yine uygun yapıdaki bir maddeye düşünen bir özdekdışı töz katıp katmadığını bilmek, bizim için olanaksızdır.”95

95

Locke, A.g.e., 4. Kitap, 3. Bölüm, 6. Madde.

126

Uygulamalar
Deneyimciliğin kurucusu olarak görülen Locke’un felsefesini değerlendiriniz.

1)

Locke’ta ide Descarteçı anlamından farklı olarak hangi anlamlara gelmektedir,

2)
tartışınız.

3)

Locke’un birincil ve ikincil nitelik ayrımını onun bilgi kuramı bakımından
irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Locke’un felsefesini genel hatlarıyla açıklayınız?

2)

Locke’ta ide hangi anlamlara gelmektedir?

3)

Locke’un soyutlama anlayışını filozofun bilgi kuramı açısından açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Locke’un bilgi kuramı çerçevesi içinde ide anlayışı ana hatlarıyla ele
alınmştır. Onun, her nesnenin temeli olarak ideleri kabul ettiğini gördük. İlk ideler de
duyularla elde edilmekte iken, daha sonra tecrübe sayesinde bunlar giderek artmakta ve zihin
faaliyetleriyle birleştirilip ayrılabilmektedirler. Bu bakımdan ideler basit ve karmaşık olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Bileşik ideler basit idelerin birleşmesiyle elde edilir. Böylece bilgi
sistemleri oluşturulmaya başlanır.
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Bölüm Soruları
1)
“Emprist(Deneyimci) felsefenin en önemli temsilcilerinden biri olan John
Locke’a göre her tür bilginin tek kaynağı ..........’dır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıda
verilen seçeneklerden hangisi kesinlikle gelir.
a)

Duyusal deneyimler.

b)

Saf akıl bilgisi.

c)

Episteme.

d)

Bilgi sevgisi.

e)

Doğa bilimi.

2)
“Zihin, insan doğduğunda üzerinde hiçbir şey yazılı olmayan, bütünüyle boş
bir levha gibidir.” görüşü aşağıdaki filozofun idelerle ilgili görüşünü ifade etmektedir.
a)

R. Descartes

b)

Platon

c)

J. Locke

d)

Aristoteles

e)

Farabi

3)
“J. Locke’un bilgi kuramı göz önünde bulundurulduğunda, algının, düşüncenin
ya da anlığın dolaysız nesnesi olan her şeye ….. denir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıda
verilen seçeneklerden hangisi kesinlikle gelir?
a)

İde

b)

Fizik nesne

c)

Kendinde şey

d)

Somut madde

e)

Akıl
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4)
J. Locke’un bilgi kuramı göz önünde bulundurulduğunda aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)

Locke’un bilgi kuramında ideler, basit ve bileşik olarak ikiye ayrılmaktadır.

b)

Locke, aklın insanın mutlak bilgi kaynağı olduğunu savunmaktadır.

c)

Locke, deneyimi duyum, dış duyum ve düşünüm diye ayırmaktadır.

d)

Basit ideler, duyum ya da düşünüm yoluyla kazanılırlar.

e)

Locke deneyimciliğin kurucusu olarak kabul edilmektedir.

5)
J. Locke’un deneyime dayanan anlayışı ile aşağıdaki bilgi kuramlarından
hangisi doğmuştur?
a)

Aydınlanmacılık

b)

İdealizm

c)

Nihilizm

d)

Emprizm

e)

Varoluşçuluk

6)

Locke’un felsefesinin deneyimci yanını açıklayınız.

7)

Locke’un kaç tür ide anlayışı vardır. Açıklayınız?

8)

Bir deneyimci olarak Locke’un bilginin kaynağı sorununa yaklaşımı nedir?

9)

Locke’un felsefesinin, felsefe tarihindeki yerini açıklayınız.

10)

Locke’un bilgi kuramının yenilikleri nelerdir?

Cevaplar: 1)a, 2)c, 3)a, 4-)b, 5)d
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9. LOCKE: İDE KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
J. Locke’un bilgi kuramı II konusu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

J. Locke’un bilgi kuramında ide anlayışının konumu nedir?

2)

J. Locke’un bilgi kuramında birincil ve ikincil nitelik ayrımının önemi nedir?

3)

J. Locke felsefesi deneyimciliği nasıl belirlemiş ve etkilemiştir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İde Kavramı V

Locke’un bilgi kuramı
çerçevesi içinde onun
birincil ikincil nitelik
ayrımını öğrenmek.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

İde Kavramı V

Locke’un deneyciliğe temel
oluşturan felsefesini
kavrayabilmek.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

İde Kavramı V

Locke’un bilgi kuramının
doğa bilimlerinin gelişimine
katkısını anlama.

Okuma, araştırma, soru
sorma.
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Anahtar Kavramlar


Locke



Deneyimcilik



Bilgi



Birincil nitelikler



İkincil nitelikler
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Giriş
Felsefe tarihinde deneyimciliğin kurucusu olarak değerlendirilen Locke’un İde
kavramı, onun yapmış olduğu birincil ve ikincil nitelikler ayrımı bağlamında incelenerek, ide
kavramına yüklediği anlamlar araştırılmaya devam edecektir. Böylece, Locke’un bilgi kuramı
ana hatlarıyla ele alınıp incelenmiş olacaktır.
Locke’a göre bir nesneye ilişkin bilginin öznel yanıtla nesnel yanı birbirinden ayırt
edilmelidir. Bunlardan birincisine nesnel nitelikler, birincil nitelikler denir. Bunlar sayı, şekil,
uzam, hareket, vb. olarak sayılabilirler. İkincileri ise öznel niteliklerdir. Öznel olan ikincil
nitelikler, duyum ve algıda ortaya çıkan tat, koku, renk vb.dir.
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9.1. J. Locke’un Bilgi Kuramı II
Locke tözün, zihindeki idelere neden olduğu gibi ve fizik dünyada, duyular
aracılığıyla algılanan niteliklerin de dayanağı olduğunu düşünür. Tözü, ne olduğunu
bilmediğimiz bir şey olarak tanımlar. Locke’a göre tözün ne’liğine ilişkin söylenebilecek
şeyler sınırlıdır. En azından tözün kesin olarak tanımlanması mümkün değildir.
Tözün ne olduğuna ilişkin sahip olunan fikirler, diğer şeyler üzerinden yapılan akıl
yürütmelerle dolaylı olarak mümkün olabilir: “Orada, bizi duyular aracılığıyla çeşitli
şekillerde etkileyen bir şey diye farkına vardığımız birlikli bir şey vardır. O etrafındaki diğer
nesneleri de algılanabilir tarzlarda etkiler- yani, onun mevcudiyeti, kendileri de daha sonra
gözlemcilere etki yapar, etrafındaki nesnelerde sürekli olarak değişimlere yol açar. O nihayet,
çevresindeki başka nesnelerin etkilerinin yol açtığı değişmelere maruz kalır. Biz, işte bunun
bir sonucu olarak, başka şeyler üzerindeki etkileri veya başka şeylerin kendisi üzerindeki
etkileri sayesinde, bizi duyular aracılığıyla dolayımlı veya dolayımsız bir tarzda etkileme
güçlerine sahip bulunan bir şey kavramına veya bir şey türü fikrine ulaşırız. İşte bu, Locke’un
geleneksel ‘töz’ kavramıyla ilgili yorumudur. Bir töz sadece çok çeşitli etkileri yoluyla bilinen
bir şeydir. Biz belirli bir tözü yalnızca onun duyusal niteliklerinin ve güçlerinin listesi
aracılığıyla düşünebiliriz, ama o kendisinde, bu nitelik ve güçlerden, onların birlikte
varoluşunu açıklayan, başka bir şeydir.”96
Şu halde, madde ve cisim kavramlarının Locke için ne anlama geldiği sorusu üzerinde
durulmalıdır. Locke’a göre, madde ve cisim arasındaki ilişki ve bu ilişkinin neden olduğu
çelişki, felsefe tarihi boyunca ortaya çıkan temel bilgi kuramı sorunlardan biridir.
‘Madde’ ve cisim sözcüklerinin birbirinden seçik idelerin yerini tuttukları apaçık
olduğu için, doğada cisimden ayrı olarak bir de madde varmış gibi, içinden çıkılmaz
tartışmalara girilmiştir. Bu iki terimin yerini tuttuğu ideler kesinlikle aynı olsalardı, bunlar her
yerde, eşit biçimde, birbirinin yerine konabilirlerdi. Oysa bütün cisimlerin bir maddesi vardır
demenin uygun olmasına karşın, bütün maddelerin bir cismi vardır demek uygun olmuyor; bir
cismin ötekinden büyük olduğunu her zaman söyleriz; buna karşı bir maddenin ötekinden
büyük olduğunu söylemek aykırı düşer (bunun hiç söylenmediğini sanıyorum). (...) maddeden
söz ettiğimizde, o bir tek şeymiş gibi söz ederiz; çünkü gerçekte o, her yerde aynı ve her yerde
eşbiçimli olan bir katı töz idesinden başka bir şey içermez. Bizim madde idemiz böyle
olduğuna göre, artık dünyadaki değişik katılıklardan söz etmediğimiz gibi değişik
maddelerden de söz etmeyiz; oysa değişik cisimleri hem kavrar hem de onların sözünü ederiz,
çünkü yer kaplama ve katılık değişebilir şeylerdir.”97 Öyleyse Locke için madde, ne olduğu
tam olarak dile getirilemeyen, ancak kendisine gene de ihtiyaç duyulan bir varlığa işaret
etmektedir.

96

Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, s.: 125.

97

Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 3. Kitap, 10. Bölüm, 15. Madde.
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Bu bakımdan Locke, bir nesneye ait öznel ve nesnel niteliklerin birbirlerinden
ayrılması gerektiğini düşünür. Nesnel nitelikler, birincil nitelikler olup bunlar sayı, şekil,
uzam, hareket, vb. olarak sayılabilirler.98 Öznel nitelikler ise ikincil niteliklerdir. Bu ikincil
nitelikler algılayana bağlı olarak değişebilen nitelikler olup, nesnenin kendisine değil, fakat
algılayana aittirler. İkincil nitelikler bu durumda, renk, tat, sıcaklık, vb. gibi özellikler
olmalıdırlar.99
Birincil nitelikler düşünüldüğünde, örneğin nesnenin, algılanıyor olsun ya da olmasın,
belli bir şekle sahip olmak ya da hareket halinde veya durağan olmak durumunda olduğu
açıktır. Aynı şekilde fizik nesnelerden bahsedebilmek için onların belli bir sayıda olduklarını
da dile getirmek gerekmektedir. Bu durumda birincil niteliklerin bir nesne için nesnel
nitelikler oldukları açıktır.
Locke’a göre birincil nitelikler nesneden ayrılamaz olan temel niteliklerdir. Bu
yalnızca bir nesnenin birincil niteliklerinin o nesneye ait olan idelere benzediği anlamına
gelmez. Birincil nitelikler aynı zamanda fiziki bir nesne olmanın, cisimsel bir şey olmanın
gerek ve yeter koşuluna işaret eder. Bu durumda birincil nitelikler, nesneye ait özsel
niteliklerdir. Cismin ya da nesnenin, maddi tözün, özünü oluştururlar: “Birincil nitelikler
herhangi bir surette isimlerden tamamen ayırt edilebilen şeyler değildir. Birincil niteliklerin
öyle bir tabiatı vardır ki, duyularımız onları, algılanan maddenin her kısmında yakalar.
Birincil nitelikler, cisimlerin kalıcı, ortadan kaldırılamaz, ilk ve kurucu nitelikleridir.”100
Nesnenin kendisi ya da ona ait birincil nitelikler değişebilirler, ancak bir nesnenin, bu
niteliklerden yoksun olması düşünülemez. Locke, buradan hareketle idelerin fizik nesneleri
temsil ettiklerini, fizik nesnelerin de idelere neden olduklarını dile getirir. İdelerle, şeyler
arasında iki yönlü bir ilişkiden söz edilebilir. Bu ilişki bir yönüyle temsili bir ilişkiyken; diğer
yönüyle de nedenseldir.101
Locke’a göre, fizik nesneler, birincil niteliklerin zihinde ideleri yaratmaları yoluyla
idelere neden olurlar. Birincil niteliklerle ilgili olan ideler, fizik nesnelerden çıkan ve
algılanabilir olmayan fiziki parçacıkların eylemleri sonucunda oluşurlar. Bu fiziki
parçacıkları, duyu organlarına temas ederek ve hareket yoluyla etkide bulunurlar.
Bir nesnenin birincil nitelikleri düşünüldüğünde, o nesne ile ilgili olarak bizde
oluşmuş olan bir ideye işaret edilir. Bu idenin oluşması nesnenin birincil nitelikleri ile kurulan
bir ilişki sonucunda gerçekleşir. Ancak ikincil nitelikler, birincil niteliklerin tersine nesnel
özellikler olmayıp, algılayan kişiye göre değişen yani öznel olan özelliklerdir. Bu niteliklerin
nesneye ait olan yönleri yalnızca, nesnenin birincil niteliklerinin algılayan kişide çeşitli
duyumlara yol açma güçleri olarak düşünüldüğünde ortaya çıkar.

Bkz.: Locke, A.g.e., 2. Kitap, 8. Bölüm, 9. Madde.
Bkz.: Marias, History of Philosophy, s.: 255.
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Jean Didier, John Locke, Çev.: Atakan Altınörs, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2009, s.: 11.
101
Bkz.: Cevizci, On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, s.: 295.
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“Buradaki ana düşünce, yeryüzünde duyuları ve beyinleriyle var olan hiçbir yaratığın
olmaması durumunda, çiçeklerin koku vermeyecekleri, ama aynı büyüklük, şekil ve konuma
yine sahip olmaya devam edecekleri düşüncesidir. Bir birincil niteliği birincil kılanın ne
olduğu biraz daha araştırılırsa, onu birincil kılanın matematiksel yapısı olduğu ortaya çıkar.
Birincil nitelikler, özel bir anlam içinde nesnel olan, matematiksel olarak ölçümlenebilir
niteliklerdir.”102
Nesnelerin ikincil nitelikleri, nesnenin kendisinden ayrılamaz olan birincil nitelikleri
aracılığıyla duyuları etkileme güçleri ve biçimleridir. Dolayısıyla ikincil nitelikler, hem
birincil niteliklere hem de algılayana bağlıdırlar. İkincil nitelikler algılayanda ideleri meydana
getirme kapasitesi olarak anlaşılabilirler. Ancak bu kapasitenin varlığı yine nesnenin birincil
niteliklerine bağlıdır. Bu nedenle ikincil niteliklerle ilgili idelerin varlığından birincil
nitelikler olmaksızın bahsedilemez.103
“İkincil nitelikler ise cari olarak, cisimlerde bulunan birincil nitelikler, yani büyüklük,
şekil, doku ve duyulur olmayan kısımlarının hareketi aracılığıyla bizde renkler, sesler, tatlar,
vb. değişik duyumlar yaratma kudretinden/gücünden ibarettir. İkincil nitelikler, cisimlerde
reel olarak bulunmaz; cisimlerde sadece, bizde ikincil niteliklerin algısına yol açma kudreti
vardır(...) İkincil nitelikler algılanmadıklarında herhangi bir yerde var olan şeyler değildir. (...)
aynı su, iki kişinin elinde farklı duyumlar üretebilir. Aynı şekil ise, asla iki farklı duyum
üretmez.”104
Bir nesnenin birincil nitelikleri nesne değişse dahi, sürekli olarak varlıklarını
sürdürürler, dolayısıyla nesneldirler. Ancak, aynı durum nesnenin ikincil nitelikleri için söz
konusu değildir: “Cisimlerin şimdiki ikincil nitelikleri, eğer onların parçacıklarının birincil
niteliklerini açığa çıkarabilseydik, yok olurlardı. Duyularımı, cisimlerin küçük parçacıklarını
ve duyulur niteliklerini doğuran gerçek yapıyı seçecek kadar keskin olsalardı, kuşkusuz bizde
tümüyle başka ideler üretirlerdi(...)” 105 Nesnenin ikincil nitelikleri, kendilerini duyumlayan
duyu organları için vardırlar. Dolayısıyla duyumun ortadan kalktığı anda onlar da ortadan
kalkar.

Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, s.: 129.
Bkz.: Cevizci, On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, s.: 295.
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Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, 2. Kitap, 23. Bölüm, 11. Madde.
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Uygulamalar
1)
açıklayınız.

Locke’un felsefesini, felsefe tarihi içinde diğer bilgi kuramları açısından

2)
irdeleyiniz.

Locke’un ide anlayışını birincil ve ikincil nitelikler ayırımı bakımından

3)
tartışınız?

Locke’ta birincil niteliklerin özelliklerini bilgi kuramı bakımından örneklerle
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Uygulama Soruları
1)

Locke’un deneyimci felsefesi nedir?

2)
Locke’un ide anlayışını onun bilgi kuramına getirdiği yenilikler bakımından
değerlendiriniz.
3)
Locke’ta nesnelerin birincil nitelikleriyle ikincil nitelikleri arasındaki farkı
bilgi bakımından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Locke’a göre, fizik nesneler, birincil niteliklerin zihinde ideleri yaratmaları yoluyla
idelere neden olurlar. Birincil niteliklerle ilgili olan ideler, fizik nesnelerden çıkan ve
algılanabilir olmayan fiziki parçacıkların eylemleri sonucunda oluşurlar. Bu fiziki
parçacıkları, duyu organlarına temas ederek ve hareket yoluyla etkide bulunurlar.
Locke’un bilgi kuramına göre idelerin, nesnelerin temsili olarak gördüğünü ve
nesnenin özelliklerinin birincil ve ikincil nitelik olarak ayrılabildiğini bunlardan birincil
niteliklerin nesneye ait olan şekil hareket gibi temel özlelikler olduğunu, ikincil niteliklerin ise
algılayan kişiye bağlı olan tat, koku gibi nitelikler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Locke’un bilgi kuramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Locke’un bilgi kuramında ideler, yalın ve bileşik olarak ikiye ayrılmaktadır.

b)

Locke, bilgi kaynağını yalnızca akıl olduğunu savunmaktadır.

c)

Locke’a göre ide edinilmesi için duyusal deneyime de ihtiyaç vardır.

d)

Yalın ideler, duyum veya düşünme yoluyla kazanılabilirler.

e)

Locke deneyimciliğin temsilcisi olarak görünmektedir.

2)
Aşağıdakilerden hangisi Locke’un bilgi kuramı uyarınca madde görüşünü en
iyi şekilde tanımlamaktadır?
a)
Madde, ne olduğu tam olarak dile getirilemeyen, ancak kendisine gene de
ihtiyaç duyulan bir varlığa işaret etmektedir.
b)

Madde, biçimsizdir.

c)

Madde, cismin en temel taşıyıcısıdır.

d)

Madde, herşeyin ona bağlı olduğu şeydir.

e)

Madde, kendiliğinden oluşan tek varlıktır.

3)
Locke’un bilgi kuramı göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru
bir yargıdır?
a)

Birincil nitelikler, nesneden ayrılabilir.

b)

Koku, birincil niteliklerdendir.

c)

Birincil nitelikler, nesneye aittir.

d)

Locke, nesneyle ilgili nitelikleri dörde ayırır.

e)

İkincil nitelikler, nesneye bağlıdır.

144

4)
“Locke’a göre, …....’ler kendilerini duyumlayan duyu organları için vardırlar.”
cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygun olabilir?
a)

Birincil nitelikler

b)

Değişmez nitelikler

c)

Maddi nitelikler

d)

İkincil nitelikler

e)

Formel nitelikler

5)

Aşağıdaki yargılardan hangisi Locke’un ide anlayışının en iyi anlatımıdır?

a)

İdeler, salt maddelerdir.

b)

İdeler, Tanrının zihnindedir.

c)

İdeler, fizik nesnelerin zihindeki temsilleridir.

d)

İdeler, yalnızca akılla elde edilir.

e)

İdeler, nesnelerden tamamen bağımsızdır.

6)

Locke’un bilgi kuramında idelerin önemini belirtiniz.

7)
nelerdir?
8)
9)
açıklayınız.
10)

Birincil ve ikincil nitelikler bakımından nitelik ve nesne arasındaki ilişkiler
Locke felsefesinde ide türleri ile bilme arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
Locke’un deneyimci bilgi kuramıyla beraber felsefede olan değişimi
Locke felsefesinde nesnenin oluşturucu unsurlarını açıklayınız?

Cevaplar: 1)b, 2)a, 3)c, 4)d, 5)c
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10. NESNE VE GERÇEKLİK PROBLEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Nesne ve gerçeklik konusunun ele alınmasının felsefe tarihindeki çeşitli örnekleri
tanıtıldıktan sonra, modern felsefedeki çeşitli yaklaşımlar değerlendirilecektir. Nesne ve
gerçeklik konusunda Modern Felsefede ortaya çıkan köklü değişikliklerin, günümüz
dünyasında tartışılan çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisi ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Nesne nedir?

2)

Gerçeklik nedir?

3)

Modern felsefede nesne türleri nelerdir?

4)
Medern felsefede nesne kavrayışında meydan gelen değişmenin çevre
sorunlarıyla ilişkisi var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Nesne ve Gerçeklik

Nesnelere ilişkin yaklaşımlar Okuma ve eleştirel düşünme.
hakkında bilgi sahibi olma.

Nesne ve Gerçeklik

Ne türden nesneler olduğuna
ilişkin tartışmaları
öğrenmek.

Okuma ve eleştirel düşünme.

Nesne ve Gerçeklik

Modern felsefede nesne
kavrayışının değişmesinin
çevre sorunlarına etkisini
öğrenme.

Okuma ve eleştirel düşünme.
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Anahtar Kavramlar


Nesne



Gerçeklik



çevre sorunları



Descartes



Renaissance
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Giriş
Bu bölümde, gerçeklik ve nesne kavramları, nesneye ilişkin yaklaşımlarda modern
felsefede görülen çeşitli yaklaşım biçimleri ve bu yaklaşımların özellikle insan ile çevre
ilişkisi üzerine yarattığı çeşitli etkiler değerlendirilecektir.
Descartes ile başlatılan Modern Batı düşüncesinde ortaya koyulan dünya görüşü,
sadece çevre sorunlarına değil insanla ve toplumsal yaşamla da ilgili köklü sorunlara yol
açmıştır. Dolayısıyla sorunların çözümü modern dünya görüşünün paradigması içerisinde
bulunamaz. İnsan, bilgece bir tavırla, hem aklın bütün gereklerini yerine getirebilen, hem de
manevî yönünü tatmin edebilen yeni bir paradigma ve kozmoloji var edebilir. Elbette bu yeni
paradigma ve kozmoloji, Batı düşünce geleneği içerisindeki ve dışarısındaki bilgeliklerden ve
kazanımlardan beslenerek inşa edilecektir. Bunun sonucunda, “Tanrı”, “Doğa” ve “İnsan”
arasında kurulacak âdil ilişki üzerinde bina edilen hak- ödev denklemiyle, meydana
getirilebilecektir.
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10.1. Nesne, Gerçeklik ve Çevre
Batı felsefe tarihinin dönüm noktalarından biri olan Renaissance düşüncesi, bir yandan
Eski Yunan kaynaklarına yönelerek Ortaçağın yitirdiği kozmik doğa anlayışına dönmek, öte
yandan doğaya egemen olmak ve onu denetimi altına sokmak istiyordu. Renaissance,
Ortaçağın geri plana ittiği yahut hemen hemen unuttuğu noetik kavrayışı yeniden
canlandırmak ve Nous ile Cosmos arasında doğrudan bir bağlantı kurmak amacındaydı. Bir
yandan doğa eski saygın yerine konulmaya çalışılıyor, diğer yandan büyücülük ve teknik
aracılığıyla doğaya hükmetmek isteniyordu. Eski Yunan kosmik düşüncesinde Cosmos-Nous
ilişkisinde doğa merkezde yer alırken, Renaissance düşüncesinde insana merkezde yer
verilmişti. Üstelik kozmik düşüncede doğaya uygun davranmak önemliyken, Renaissance'da
doğayı, teknik yakut büyücülük yoluyla insana uygun hale getirmek önemlidir. Renaissance,
doğayla kurulan bir diyalog olan ve doğayı insanın istekleri doğrultusunda etkilemeye çalışan
büyücülük tutmayınca tekniğe yönelir. Bu aşamada Renaissance, Batı düşüncesinin
kaynaklarında baştan beri mevcut olan insana uygun olmayan doğa, lanetlenmiş doğa
anlayışından hareketle, doğayı insana uygun hale getirecek, yetkinleştirecek; teknik düşünceyi
uygulamaya geçirecektir. Gerek Eski Yunan düşüncesinde gerek Yahudi-Hıristiyan
geleneğinde bu görüşler bulunmasına rağmen uygulamaya konulmamıştır.
Eski Yunan'da, Phusis kültürü, Batı Ortaçağı'nda ise bu dünyaya sırtını çeviren ve
ahireti düşünen zihniyet, tekniğin, Renaissance anlamında kullanılmasına engel olmuştu.
Oysa şimdi kendisini evrenin merkezine koyan yeni insan, yüzünü bu dünyaya çevirerek
bütün doğaya ve evrene hâkim olmak, yeryüzü krallığını kurmak istiyordu. Artık tekniğin
yeni kullanımını engelleyebilecek ne Phusis kavrayışı vardı ne de insanı gemleyebilecek
dinsel dogmalar eskisi kadar güçlüydü. İşte bu noktada insanlık tarihinde ilk kez dünyayı
kökten dönüştürmeye, insanın nefsani ihtiyaçlarına göre düzenlemeye yol açacak bir teknik
düşüncesi ortaya çıkıyordu. Renaissance, Batı açısından sadece dünyanın keşfedildiği bir
dönemin başlangıcı değil, aynı zamanda doğanın fethedildiği bir dönemin de başlangıcıydı.
Doğanın fethinin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için birkaç mevzuat düzenlenmesi yapmak, modern Batı düşüncesinin kurucuları olan Francis Bacon, Rene
Descartes ve Aydınlanma çağının kimi felsefecilerine "nasıp" olacaktır. Francis Bacon, ilk iş
olarak, insan aklını doğa hakkındaki "batıl" inançlarından, Phusis kökenli anlayışlardan
temizler. İnsanın görevinin, natura naturata'ya egemen olmak ve onu kendi amaçları
doğrultusunda dönüştürmek olduğunu belirtir. Francis Bacon, Phusis'den natura naturata'ya
geçişi gerçekleştirmiş, ama natura naturata'nın işleyişini tam olarak belirleyememiştir.
Mekanist bir yaklaşımla Natura naturata'dan her türlü kutsallığı, amacı, mistik
derinliği ve ruhu (psukhe) söküp atma görevi Descartes'a düşmüştür. Doğa artık somunlardan,
pistonlardan, çarklardan meydana gelmiş bir makine haline dönüştürülmüştür. Doğa cansız,
amaçsız, sıradan, yer kaplayan bir varlık, bir kütledir: İnsanın dışında doğadaki hiçbir varlığın
ister hayvan ister bitki olsun ruhu ve canı yoktur. Hayvanlar candan yoksun birer makinedir;
acı ve haz duyusundan yoksundur. Hayvanların acı çektiğini sanmak duyusal bir
yanılsamadır. Descartes'e göre, can çekişen bir hayvan, olsa olsa ritmi bozulmuş bir
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makinenin düzensiz titreşimlerinden başka bir şey değildir. Res Ekstensa düşüncesi, insanın
doğayı istediği şekilde kullanabilmesine ve biçimlendirmesine olanak sağlamıştır. Bundan
böyle yapılması gereken iş Res Ekstensa'yı, hantal makineyi, insana göre ayarlamak, hatta
yeni bir makine yaratmak olacaktır.
Çığır açan bu yaklaşımıyla Descartes, her türlü özsel değerden yoksun Res
Ekstensa'nın karşısına, etkin ve biçimlendirici güç olarak Res Cogitans'ı, düşünen ben'i koyar.
Artık her şeyin ölçüsü düşünen ben'dir ve her şey ben'in kullanımı için yaratılmıştır. Descartes'e göre, insanın görevi, doğanın hâkimi ve efendisi olmaktır. Modern teknoloji
düşüncesinin en önemli yönü ortaya çıkmıştır: Res Ekstensa 'yı insana göre düzenleyen ve
yeniden yaratan bir teknolojik etkinlik. Böylesi bir teknoloji anlayışı, hem Phusis'ı hem de
natura naturans'ı hesaba katan natura naturata kavrayışlarının tekniklerinden farklı olacaktır.
Bundan böyle doğayı hesaba katan teknik gözden düşmüş, yerine doğayı yeni baştan insana
göre tepeden tırnağa düzenleyen bir teknik anlayış geçmiştir. Simgesel bir anlatışla, rüzgârı
hesaba katan yeldeğirmeninden, düşünen ben 'in iradesine göre doğayı düzenleyen buharlı
makineye geçilmiştir.
Descartes'dan bir adım sonra Natura Naturans'ın hem ben'den hem de doğadan
sökülüp atılmasıyla birlikte meydan, bütünüyle, belirli bir yaşam tarzına uygun olarak
düzenlemek isteyen insana kalmıştır. Bu düzenlemede her şeyin Ölçütü modern yaşama tarzı
olmuştur. Böylece teknik, kapitalist yaşama tarzının yarattığı ve, körüklediği pseudo
ihtiyaçları karşılayan bir etkinlik haline gelmiştir. Bu yeni yaşama tarzı içerisinde, doğa, hatta
insanın kendisi bütün özsel ahlakî değerlerden soyulmuş, işlevsel, kullanımsal bir tüketim
metası (kheremdas) düzeyine indirgenmiştir. Şimdi tüketim, eşya ile aynı düzlemde
yorumlanan insanın ölçüsü olmuştur.
Modern dünya görüşünün her türlü fronik düşünceyi (ferâset), sophia'yı ve noetik
kavrayışı bir kenara atarak, modem bilimsel bilgiyi ve işlevsel aklı tek değer olarak görmesi
çevre sorunlarının derinleşmesinde önemli bir etken olmuştur. Sophia'sız bilginin ve fronik
tavırdan yoksun tekniğin, kendi başına değer ve ölçüt olarak görülmesi, modern praksis'de
onulmaz yaralar açmıştır. İşlevsel akim ve işlevsel bilimsel bilginin tek değer olarak
kutsandığı bir dünyada, bırakınız doğanın özsel değer taşımasını, insanın bile özsel değere
sahip olduğu kuşkuludur. Bu noktada Aydınlanma felsefesinin doğayı, dolayısıyla cansız
varlıkları, bitkileri ve hayvanları özsel değere sahip özneler olarak değerlendirmemesini
eleştirmek yeterli değildir.
Artık insanlığın bu aşamasında sorun, ahlakî praksis'in ve ahlakî sorumluluk
ilişkilerinin, sadece, akıllı varlıklar arasında karşılıklı sorumluluk ve ödev çerçevesi içerisinde
gerçekleşiyor olması değildir. Elbette akıldan yoksun cansız varlıkların, bitkilerin ve
hayvanların bir ahlakî özne olarak görülmesi ve onlara karşı ahlakî yükümlülük ve
ödevlerimizin belirlenmesi için yapılan girişimler, önemli çabalardır. Ahlakî praksis'in bütün
varlıkların hak ve sorumluluklarını kapsayacak şekilde, yeniden tanımlanmaya çalışılması
takdire şayandır. Ancak transendent değerlerin yok sayıldığı, kosmosun tinsel özünün
boşaltıldığı, manevî bir yönü olan noetik kavrayışın saf dışı edildiği modern dünya görüşünde,
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bütün varlıkları kapsayacak bir çevre etiği nasıl kurulabilecektir? Derinlikten ve gizemden
yoksun, kutsallığından soyulmuş bir doğa anlayışı ile Herakleitos anlamında manevî ve
doğaüstü bir gönül kavrayışından mahrum işlevsel ve sığ bir akılla nereye kadar doğanın
sanatsal temaşası gerçekleştirilebilir?
Modern dünyada ortaya çıkan çevre sorunları, modern dünya görüşünün tanrı, doğa,
insan, din, ahlak, bilgi ve bilim anlayışının sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Modern
Batı düşüncesinin ortaya koyduğu dünya görüşü, sadece çevre sorunlarına değil insanla ve
toplumsal yaşamla da ilgili köklü sorunlara yol açmıştır. Bu noktada sorunların çözümünün
modern dünya görüşünün paradigması içerisinde bulunabileceğini düşünmüyorum. Ayrıca
sorunlarımızın ilksel yaşama ve düşünme tarzlarına ve Tek Tanrı'cı dinlerin yitirilmiş
cennetine dönülerek de çözülebilmesi mümkün görünmemektedir. İnsan bir kez bilgelik
ağacının meyvesini yemiş, iyi ile kötünün bilgesine sahip olarak cennetten, sorunların
bulunduğu Yeryüzüne gönderilmiştir. Artık ağlamanın ve kötümser duygular içerisinde günah
çıkartmanın bir yararı yoktur. İnancıma göre, insan, bilgece bir praksisle, hem Aklın bütün
gereklerini yerine getirebilen, hem de manevî yönünü tatmin edebilen yeni bir paradigma ve
kozmoloji var edebilir. Elbette bu yeni paradigma ve kozmoloji, Batı düşünce geleneği
içerisindeki ve dışarısındaki bilgeliklerden ve kazanımlardan beslenerek inşa edilecektir.
Böylece, Tanrı-Doğa-İnsan arasında kurulacak âdil ilişki üzerinde bina edilen hak- ödev
denklemiyle, fronik bir teknik meydana getirilebilecektir.
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Uygulamalar
1)

Nesnenin ne olduğunu tartışınız.

2)

Gerçeklik nedir? Nasıl anlaşılmaktadır? İrdeleyiniz.

3)

Modern felsefede nesneni kavranışına etki eden unsurlar nelerdir.

4)

Modern dünyanın çevre sorunları ile din, bilim ve felsefenin ilişkisini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)

Nesne nedir, açıklayınız.

2)

Gerçeklik nasıl anlaşılmaktadır?

3)

Modern felsefede nesne türleri nasıl anlaşılmaktadır?

4)
Felsefede görülen nesne kavrayış farklılıklarının insan ile çevre ilişkisi
üzerinde ne türden etkileri olabileceğini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Descsrtes’ın res cogitans ve res extensa ayrımı yaptığını gördük ve onun
bu ayrımı ile beraber doğanın makine gibi görülmeye başlandığını ve dolayısıyla ereksellik
anlayışının göz ardı edilerek matemaksel-mekanik bir aklın merkeze oturduğunu gördük. Bu
akıl ile insanın temel gayesi olarak doğayı bilmek ve ona hakim olmak anlayışı gelişmiştir.
Nesne ve gerçeklik konusunun ele alındığı bu bölümde Descartes felsefesinde bunların
ne anlama geldiği anlaşılmaya çalışmıştır. Düşünen ben ile yer kaplayan cismi birbirinden
ayıran Descartes, doğanın makine gibi işlediğini ve dolayısıyla bu makinenin kurallarının
öğrenileceğini savunmuştur. Renaissance döneminde bu anlayış iyice yerleşmiş ve doğa arka
plana atılırken, esas olan akıl olarak görülmüştür. Bu yaklaşım da günümüze kadar insan ile
doğa ilişkisinde pek çok çıkmazın sebebi olmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
“İnsan, kendisini evrenin merkezine koyarak onun kralı olmaya yönelmiştir.”
Yargısı Batı felsefe tarihinde hangi dönemin belirgin özelliği olarak değerlendirilebilir?
a)

Yeniçağ

b)

Antikçağ

c)

Prehistorik Dönem

d)

Renaissance

e)

Helenistik Dönem

2)
Aşağıdakilerden hangisi Descartes ile beraber gelişen bilen ve bilme merkezli
yeni felsefenin özelliklerinden biri değildir?
a)

Bilgi konusunda duyular akıldan daha önemlidir.

b)

Doğa, maddi ve mekanik süreçlerle işleyen bir makinedir.

c)

Doğa cansız, amaçsız, bir mekanik yapıdır.

d)

Hayvanlar, canı ve ruhu olmayan birer mekanik varlıktır.

e)

Esas olan insanın doğaya hâkim olmasıdır.

3)
Descartes’ın ana kavramlarından birisi olan “res Cogitans” ne anlama
gelmektedir?
a)

Yayılımı olan cisim

b)

Nesnenin manevi özü

c)

Mekanik etkinlik

d)

Düşünen ve bilen ruh

e)

İlk ilke ve neden
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4)
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisindeki düşünür, İnsanın bilme etkinliğinin
ana amacının doğaya hâkim olmak olduğunu ileri sürer?
a)

Ksenophanes

b)

F. Bacon

c)

Locke

d)

Farabi

e)

Platon

5)
Ana hatlarıyla Batı Felsefe tarihi göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki
yargılardan hangisi doğrudur?
a)

Renaissance Döneminin karakteristiği, insanın doğaya hâkim olma çabasıdır.

b)

Ortaçağ Döneminde teknik ve teknolojik anlayış çok gelişmiştir.

c)

Akıl, Antikçağ düşüncesinin tamamen merkezdedir.

d)

Antikçağda doğanın yapısı ve işleyişi incelenmemiştir.

e)

Renaissance, mitolojik açıklamaların öne çıktığı bir dönemdir.

6)

“Res cogitans” kavramını açıklayınız.

7)
Descartes’ın hangi konulardaki görüşlerinin çevre sorunlarına yol açtığı
söylenebilir?
8)
Descartes felsefesinin nesne anlayışını İlkçağ felsefesinin aynı konudaki
yaklaşımından ayıran yönler nelerdir?
9)

Francis Bacon’un doğa ile insan ilişkisi hakkındaki görüşlerini anlatınız.

10)

Descartes’ın varlık anlayışını genel hatlarıyla açıklayınız.

Cevaplar: 1)d, 2)a, 3)d, 4)b, 5)a.
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11. ANLAM PROBLEMİ: PLATON

160

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dil ile anlam ilişkisinin yanı sıra, anlamın doğası ele alınacaktır. Bu yapılırken,
özellikle Platon’un anlam konusundaki görüş ve değerlendirmeleri gözden geçirilerek
sistematik biçimde değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Anlam nedir?

2)

Kaç tür anlam vardır?

3)

Felsefede anlam ne demektir?

4)

Platon’un anlam kuramının ana hatları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anlam

“Anlam” kavramının ne
demek olduğunu özellikle
dil felsefesi açısından
kavrayabilmek.

Okuma, eleştiri.

Anlam

Platon’a göre anlam ne
demektir?

Okuma, eleştiri.

Anlam

Platon’da dil, anlam ve
nesne ilişkisini
kavrayabilmek.

Okuma, eleştiri.
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Anahtar Kavramlar


Anlam



Nomos



Platon



Noam Chomsky



Quine



Anlam Öğretileri
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Giriş
Batı felsefe tarihi boyunca anlam kavramı, açık ya da dolaylı olarak sürekli
tartışılagelmiştir. Ancak özellikle Platon, Aristoteles, Wittgenstein, Chomsky, Quine gibi
filozoflar anlam konusunu etraflıca tartışmışlar ve konuya dair farklı yaklaşımlar dile
getirmişlerdir. Bu tartışmaların başlatıcısı, konuyu ilk defa etraflıca ele alan ve halen
tartışmaların etrafında döndüğü temel soruları soran filozof, Platon’dur. Kimi filozofa göre
anlam sadece dilsel bir karşılık iken, kimine göre nesnelerin zihindeki idealarıdır. Anlam, dil
ve gerçeklik ilişkisi bakımından da oldukça önemli bir kavramdır. Bu bağlamda da bilim ve
felsefede farklı tartışmalara sebep olmaktadır.
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11. Platon’da Anlam Problemi
Anlam, dil felsefesinin en bulanık ve üzerinde belirli bir uzlaşıma varılamayan
terimlerinden bir tanesidir106. 'Anlam’, Chomsky'nin107 ve Quine'in108 belirtmiş oldukları gibi,
dilbilimcilerin ve dil filozoflarının sıkça kullanarak her şeye uyguladıkları bir terim olmasına
karşın, hakkında kesinleşmiş çok az şey biliriz. Örneğin, C.K. Ogden ve I.A. Richards,
anlamın 23 ayrı tanımını tespit etmişlerdir 109 . Üstelik Ogden'le Richards'dan bu yana ileri
sürülen onlarca anlam tanımı, terimi daha da bulanık hale getirmiştir. 'Anlam nedir? sorusuna
verilen cevaplan genel olarak üç başlık altında toplayabiliriz110: Anlam, sözcüğün işaret ettiği
nesnedir (Platon, Russel, I.Dönem Wittgenstein). Anlam, zihindeki tasavvurlara (İdealara)
karşılık gelir (Sofistler'in bir kısmı, Aristoteles, Locke). Anlam ı kullanımdır, dilsel davranışta
ortaya çıkar (ILDönem Wittgensten ve Dilbilimci filozoflar). Birinci öbekte yer alan
filozofların görüşlerini, 'Doğrudan Anlam Öğretisi' olarak adlandırabiliriz. Bu öğretiye göre,
bir sözcüğün anlamı ile sözcüğün işaret ettiği nesne özdeştir. Bu bakımdan, Platon'da adlar ile
nesneler arasındaki ilişkiyi adlar ile anlamlar arasındaki ilişki olarak değerlendireceğiz.
Öte yandan, Platon'da anlamın işaret edilen nesne olarak yorumlandığını göstermeye
çalışırken anlamın aynı zamanda işaret edilen nesnenin kavranışı ve bilgisi de olduğunu
gözden kaçırmamaya da dikkat edeceğiz. Diğer yönden, Platon'un dil öğretisinde 'anlam',
'düşünce', ve 'kavram' terimleri, arasında ayrım gözetilmeksizin aynı anlama gelebilecek
biçimde kullanıldığından biz de söz konusu üç terimi aralarında bir ayrım yapmaksızın
kullanacağız. Platon "anlam" terimine karşılık olarak "semainon" teriminin yanı sıra bir dizi
başka terimi de kullanmıştır. O'na göre her adın bir görevi ve gücü (dynamis) vardır.
Her genel ad, sahip olduğu güç (dynamis) sayesinde belirli nesnelere uygulanabilir
(Kratylos 394B) ve bir adın gücü (dynamis) taşıdığı anlamdır. Her ad, taşıdığı anlam, yani
belirlenmiş bir bilgi sayesinde bir nesneye veya nesne öbeğine uygulanır. Örneğin "aslan" adı,
taşıdığı anlam nedeniyle, kaplan özelliğini taşıyan nesnelere uygulanamaz. Adlar aynı
zamanda, dileklerimizi ve niyetlerimizi bildirmek amacıyla da kullandığımız araçlardır. Her
ad belirli bir niyeti (boulesis), yani anlamı dile getirir (Kratylos 421B).
Platon, kastetmek, niyet etmek demek olan "boulesis" terimini "anlam" kavramına
karşılık olarak kullanır.(İnsan, belirli bir dili kullanarak başkalarına düşüncelerini, zihninde
olup biteni aktarmak ister (Kratylos 434E- 435A). Dil, Platon'a göre nesneler hakkındaki
düşüncelerimizi (dianoiai) kendisiyle birbirimize aktardığımız bir alettir ve sözcüklerin
taşıdığı düşünceler ile anlamlar aynı şeylerdir.
"Platon'da anlam nedir?" sorusuna cevap olarak, anlam, sözcüğün işaret ettiği
nesnedir, açıklamasını getirmek yeterli olmayacaktır. Çünkü Platon, belirgin bir biçimde özel
106
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adlar, yani kişi ve yer adları ile genel adlar (ortak adlar) arasında bir ayrım yapmamış
olmasına rağmen (Kratylos 397A-B) da kişilere ve kahramanlara verilen adlar ile cinslere ve
niteliklere verilen adlar arasında bir farklılık olduğuna değinmiştir. Bu bakımdan, Platon'da
adlar iki değişik nesne öbeğine İşaret eder.'Theaitetos' adı, belirli bir kişiye işaret eder ve
"Theaitetos' adının anlamı, söz konusu adı taşıyan (bearer) nesnedir.
Peki, belirli cinslere ve niteliklere işaret eden, "adalet", "aslan", "beyazlık" gibi genel
terimlerin taşıyıcısı olan belirli nesneler veya nesne öbekleri var mıdır? Platon'un cevabı
açıktır; adların anlamı, temsil ettikleri İdealar'dır. Genel adlar İdealar'a işaret eder. Cornford'a
göre111 Platon'un anlam görüşü basittir:"Daire" adının anlamı, 'Daire İdeası'dır. 'D-a-irr-e' sesi,
Daire İdeası'nı 'temsil etmek için uzlaşıma bağlı olarak seçilmiş bir ses öbeğidir. "Aynı adı
(tauton onoma) verdiğimiz belirli nesneler öbeğine tek bir İdea vermeye alıştık." (Devlet
596A). "Bazı hallerde, İdea'nın adını taşımayı hak eden yalnızca idea’nın kendisi değildir.
Aynı zamanda, kendisi İdea olmayan fakat varolduğu sürece İdea'nın formuna sahip olan
başka bir nesne de İdea'nın adını taşımaya hak kazanır"(Phaidon 103E).
Yukarda değinildiği üzere, genel adları hesaba katarsak, anlam İdea'dır. Belirli bir
İdea'nın temsili olan genel ad, söz konusu İdea'nın özelliklerini taşıyan bütün nesnelere
uygulanabilir. Platon'da anlam, ister özel bir adın, isterse genel bir adın anlamı olsun, dil dışı
bir nesnedir. Adın taşıyıcısı olan bir nesne yoksa adın anlamı da yoktur. Platon, Gorgias'ın
öne sürdüğü gibi düşünerek, sadece düşüncede var olan tasavvurları ve hayalleri anlam olarak
kabul etmez. Platon'da düşüncede yer alan her nesnenin zihin dışında bir varoluşu da söz
konusudur. Bu bakımdan Platon'da dil aracılığıyla başkalarına bildirilen düşüncelerin ve
anlamın dayanağı dışardan verilmiştir.
Genel adların anlamının Platon'da işaret edilen İdea'lar olduğu söylenirken, zihnin
İdealar hakkındaki bilgisini ve kavrayışını gözden uzak tutmamak gerekir. Platon'da dili
anlamlı olarak kullanan ve nesneleri doğalarına uygun olarak sınıflayan, zihindir. Zihin,
nesneleri sahip olduğu İdea bilgisiyle sınıflar. Zihnin sahip olduğu bu İdea bilgisi olmadan
dünya nesnelerine anlam vermek ve dünya nesneleri hakkında anlamlı konuşmak imkânsızdır.
Şu halde Platon'da anlam, işaret edilen nesne olduğu kadar, işaret edilen nesnenin
zihnimizdeki kavranılışı ve bilgisidir de.
Platon, adın hem bir nesneyi işaret ettiğini ve onun temsili olduğunu hem de bir
kavramı ve düşünceyi ifade ettiğini kavramıştır. Peki, Platon'a göre bir ad, işaret ettiği
nesnenin düşüncesini nasıl dile getirir? Adın taşıyıcısı olan nesne ile nesnenin düşüncesi veya
kavramı arasında nasıl bir ilişki vardır? Herhangi bir ses kümesi bir düşünceyi, bir anlamı
nasıl dile getirir? Platon'un anlam görüşünde hiçbir ses öbeği kendiliğinden bir anlama sahip
değildir. Sözcükler, dili kullanan bireyler tarafından kendilerine belirli görevler yüklenmiş ve
nesnelere işaret etmek üzere, uzlaşıma bağlı olarak seçilmiş işaretlerdir. Her ad, belirli bir
bilgi parçasını, işaret ettiği nesnenin doğasına ait kavrayışı dile getirir. Aynı zamanda her ad,
sahip olduğu bu kavrayış, yani taşıdığı anlam yoluyla belirli nesnelere uygulanır: bu sayede
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adı söyleyen ve işiten aynı nesneye yönelir. Söz konusu kavrayışlar veya anlamlar adlara nasıl
verilir? Bu nesne kavrayışları veya anlam nedir?
Platon'un felsefesinde benzer özelliklere sahip nesnelerin aynı İdea'dan pay aldıklarına
ve bu nesneleri temsil eden adın anlamının söz konusu idea olduğuna daha önce değinmiştik.
Örneğin, "aslan" adını verdiğimiz nesneler Aslan İdeası'nın özelliğini veya formunu taşır.
Aynı zamanda "Aslan" adını verdiğimiz her bir nesneye doğal olarak ait olan özel bir idea (to
prosekhon eidos) vardır. "Arslan" adının anlamı da, işte bu söz konusu İdea'dır. Fakat söz
konusu idea'nın bilgisi ve kavrayıcı zihinde ve dilde nasıl temsil edilir? Bu soru çok önemlidir
çünkü Platon'a göre İdea'nın kendisi ne zihinde, ne dilde, ne de fizik nesneler dünyasında
bulunur. Platon'da her özel İdea'nın kendisine doğal olarak ait bir kavrayışı ve bilgisi vardır.
Platon, İdealar'ın zihindeki temsillerini veya bilgilerini her nesne için "doğal olarak uygun ad"
(to ekasto physei kephukos onoma) terimiyle karşılar. "Her nesne için doğal olarak uygun ad"
(doğal uygun ad),fizik bir ses veya bir sözcük değil, sözcüğün taşıdığı anlam ya da
düşüncedir. Platon'da fizik seslerin, sesli işaretlerin (semion tes, phones), yani sözcüklerin her
nesne için doğal olarak uygun ad ile ilişkisi nasıl kurulur? Platon'da fizik sesler ile fizik
seslerin ifade ettiği anlamlar arasında doğal, zorunlu bir ilişki yoktur. Aslan İdeası'nın bilgisi
veya düşüncesi olan 'Aslan’ için- uygun- ad'ın (to ekosto physei kephukos onoma) kendisine
doğal olarak ait olan bir ses öbeği yoktur. Söz gelişi, Aslan İdeası'nın doğal kavramı olan
'Aslan-için-uygun- ad',"lion" sesiyle ifade edilebileceği gibi "l.e.o.n" sesiyle de ifade edilebilir
(Kratylos 389D-391A). Platon'a göre adlar ile taşıdıkları anlamlar veya kavramlar arasındaki
ilişki, uzlaşıma bağlı olarak kurulur. Ad ile adın taşıdığı anlam veya kavram arasındaki
ilişkinin uzlaşıma bağlı olarak kurulmasına rağmen, anlam veya kavram ile idea arasındaki
ilişki, doğal ve zorunlu olan bir ilişkidir. Zihin, sahip olduğu bu kavramlar veya anlamlar
sayesinde gerçeklik dünyasını anlamlı olarak kurar ve gerçeklik dünyası hakkında anlamlı
olarak konuşabilir. Demek ki, Platon'un anlam öğretisinde adlar, sadece işaret edilen
nesnelerin yerine kullanılan işaretler olmakla kalmayıp, aynı zamanda işaret edilen nesnenin
kavramını veya anlamını da temsil ederler. Adın, temsil ettiği ve herkes tarafından aynı
biçimde kavranan bir anlamı olmadığı sürece, nesnel bir bildirişim imkânı da bulunmaz.
Platon'a göre anlam, ses veya heceler yoluyla sözcükler tarafından taklit edilerek ifade
edilmez. Fizik seslerin, sözcüklerin, anlamın resim olduğunu ileri süren Kratylos'un aksine,
Platon'da adlar anlamı temsil eden araçlardır. Ancak O, adlar ile taşıdıkları anlamlar arasında
uzlaşıma ve isteğe bağlı bir ilişki olduğunu ileri sürerken, Sofıstler'in yaptığı gibi adlar ile
nesneler arasındaki ilişkinin tamamıyla bireysel istek ve keyfi tutumlar üzerine inşa edildiğini
de düşünmez. Adlar ile anlamlar arasındaki ilişki, dili kullananların alışkanlıklarına ve dil
geleneğine bağlıdır (Kratylos 388D). Eğer aynı dili konuşan kişiler sözcükleri farklı
anlamlarda kullanırlarsa bildirişimin ve anlaşmanın nesnel temeli yıkılmış olur (Kratylos
385A-387E). Bu bakımdan Platon, adların belirli bir anlamda kullanılması ve bildirişimin
nesnel bir temele oturtulması için, devreye dili düzenleyen ad koyucu (onomathetes) ile
diyalektikçiyi sokmuştur. Ad koyucu ile diyalektikçi, sözcüklerin düzgün ve belirgin bir
biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla belli kurallar ile yöntemler ortaya koyarlar.
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Platon'a göre, dili kullanan bireyler, yasaya (nomos) ve kurallara uygun olarak,
kullandıkları sözcüklere belirli anlamlar ve görevler yüklerler. Birbirimizi anlayabilmemizin
temeli, sözcüklere aynı anlam ile görevi vermemizdir. Anlamın kendisi (idea veya İdea'nın
Uygun Adı) uzlaşıma ve değişime konu olmamakla birlikte, sözcüklerin kullanımı uzlaşım ile
değişime bağlıdır (Kratylos 414C, 418E, 421D). Görüşümüze göre Platon'da dilin
değişmesine yol açan etken, sözcüklerin kullanımından kaynaklanır. Bu bakımdan, O'na göre
yürürlükteki dilde sözcükler farklı anlamlarda kullanılabileceği gibi, günlük dilde kullanılan
kimi terimlerin anlamı da salt kullanıma bağlı olabilir. Fakat Platon'un anlam öğretisinde,
felsefe ile bilimin ifadelerinde yer alan genel terimlerin, belirgin bir anlamı ve temsil ettiği bir
idea'sı vardır. Platon'a göre, sadece felsefe ile bilim önermeleri, gerçekliği düzgün ve anlamlı
bir biçimde yani İdealar'a uygun olarak dile getirebilir.
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Uygulamalar
1)

Felsefede anlam ne demektir? Tartışınız.

2)

Platon’un anlamın ne olduğu hakkındaki görüşlerini tartışınız.

3)

Kaç tür anlam vardır? İrdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Platon’a göre anlam nedir?

2)

Kaç tür anlam vardır?

3)

Felsefede anlam ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, anlam ile ilgili temel yaklaşımların neler olduğunu, özellikle Platon’un
doğrudan anlam öğretisi içinde yer alan temel görüşlerini merkezde tutarak ele aldık. Buna
göre o, anlamın işaret edilen nesne ve işaret edilen nesnenin zihnimizdeki kavranılışı ve
bilgisi olduğunu savunmaktadır. Sofistlerin gerçeklik ve nesne arasındaki ilişkinin bireysel ve
değişken olmasını savunmalarına karşın, Platon’un anlayışında bu ilişki, her bir nesne
idealardan pay almış olduğundan, kesindir.
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Bölüm Soruları
1)
edilmiştir?

Platon’un anlam kuramı aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde en iyi ifade

a)

Anlam, dilsel ifadenin kavranmasından ibarettir.

b)

Anlam, gerçeklik dünyasıdır.

c)

Platon’da anlam, işaret edilen nesnedir.

d)
Anlam, işaret edilen nesne ile işaret edilen nesnenin zihnimizdeki kavranılışı
ve bilgisinden oluşur.
e)

Anlam, yalnızca nesnenin zihnimizdeki kavranılışıdır.

2) Aşağıdaki seçeneklerde verilen Platon diyaloglarından hangisinde adlar ile nesneler
arasındaki ilişkinin tartışıldığı ve diyaloğun ana unsurunun bu konu olduğu
söylenebilir?
a)

Sokrates'in Savunması

b)

Kratylos

c)

Lysis

d)

Menon

e)

Şölen

3) “….... için anlam, zihindeki tasavvurlara karşılık gelir.” Cümledeki boşluğa gelecek
uygun düşünürün adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Platon

b)

Parmenides

c)

Locke

d)

Herakleitos

e)

Wittgenstein
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4) Anlamı, adın işaret ettiği nesne olarak gören anlayış aşağıda verilen seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Dolaylı anlam öğretisi

b)

Semantik anlayış

c)

Sentaktik anlayış

d)

Doğrudan anlam öğretisi

e)

İrrasyonalizm

5) Platon’un anlam görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Doğrudan anlam öğretisi

b)

Semantik öğreti.

c)

İrrasyonalizm

d)

Rasyonalism

e)

İdealism

6) Felsefede anlam ne demektir?
7) Platon’a göre anlam ile nesne arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
8) Felsefe Tarihinde anlam ile ilgili temel yaklaşımlar nelerdir?
9) Sofistlerin gerçeklik anlayışını açıklayın.
10) Platon’un anlam görüşünde ideaların rolünü ana hatlarıyla açıklayınız.
Cevaplar:1)d, 2)b, 3)c, 4)d, 5)a.
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12. ANLAM PROBLEMİ: 20 ve 21 YÜZYIL DÜŞÜNCESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Anlam probleminin 20 ve 21 y.y.’da ele alınışının çeşitli örnekleri betimlenerek
değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Anlamlı ifade ne demektir.

2)

Anlamsız ifade ne demektir?

3)

Anlamdışı ifade ne demektir?

4)

Anlamsız ifade ile anlamdışı ifade arasındaki fark nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anlam II

Anlamsızın ifadenin ne
olduğunu anlayabilmek.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

Anlam II

Anlamdışı ifade kavramının
tahlilini yapabilmek.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

Anlam II

Wittgenstein’ın yaklaşımı
uayarınca anlamlı, anlamsız
ve anlamdışı ifadeler
arasındaki ayırımları
kavrayabilmek.

Okuma, araştırma, soru
sorma.
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Anahtar Kavramlar


Wittgenstein



Anlam



Anlamlı



Anlamsız,



Anlamdışı

179

Giriş
Felsefe tarihinde dil ve anlam ile ilgili konuyu ele alan çığır açıcı filozoflardan birisi
de, Wittgenstein’dır. Wittgenstein’a göre, anlam kavramı, anlamlı, anlamsız ve anlam dışı
ifadelerin birbirinden farklarının belirlenmesiyle açıklık kazanabilir. Bu kavramlar
birbirlerinden oldukça ayrı görünseler de, birbiriyle de son derece ilişkilidir. Bu bölümde
anlam konusu olgu, dil, dünya ilişkisi bağlamında Wittgenstein’ın görüşleri merkeze alınarak
incelenecektir.
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12. 20 ve 21 yy. Düşüncesinde Anlam Problemi
Dil ve anlam ilişkisini ele alan düşünürlerden birisi olan Wittgenstein, bu konuyu ele
alırken, dilin yapısı ve işleyişini incelemesinin yanısıra, dille ilişkili olarak dünyayı da
incelemiştir. Wittgenstein’a göre dünya, olguların toplamıdır. Dünya nasıl olguların toplamı
ise, anlamlı dil de önermelerin toplamıdır. Önermeler yalın önermelerin doğruluk
fonksiyonları; terimler de dilin temel oluşturucu unsurlarıdır. Bu yapıya karşılık gelecek
biçimde, dünya olguların toplamından oluşmaktadır. Olgular, olgu durumlarının var
olmalarıdır. Olgu durumları da nesnelerden oluşur. Dil çözümlendiğinde her bir basamağı,
dünyayı oluşturan her bir basamağa karşılık gelir. 112 Dilin temel bileşenleri olan terimler,
dünyanın temel bileşenleri olan nesneleri; nesnelerin ilişkilerinden oluşan olgu durumları,
isimlerin dizilişi ile oluşan yalın önermeleri; olgular, önermeleri ve nihayetinde de dünya,
anlamlı dili karşılar.113
Dil ve dünya arasındaki karşılıklı olma ilişkisi, dünyanın yapısının dilin yapısında
yansıyor olması imkânını doğurur. 114 Her ikisinde de mantık, yapılarını belirleyici bir
konumdadır.
Her olgunun belli bir yapısı vardır. Olgunun analizi, kendisine karşılık gelen
önermenin analizi ile aynı şeydir. Önermenin çözümlenmesi, oluşturucu öğeleri olan
terimlerin karşılıklı konumlanma biçimlerini verir. Buna paralel olarak da çözümlenen
önermenin yapısı, resmettiği olgunun oluşturucu öğeleri olan nesnelerin karşılıklı
konumlanmalarını, yani olgunun yapısını bize verecektir. Böylelikle, önermede ifade edilen
olgu durumunun öğeleri, önerme işaretinin oluşturucu öğelerine karşılık gelir. 115 Önerme
işaretini oluşturan yalın öğelere Wittgenstein, yalın işaretler116 ya da terimler117 demektedir.
Bir adın yönletimi, nesnedir. Ad, önermenin içinde nesneyi temsil eder.118
Dildeki terimler nesnelere işaret ederler. 119 Onlar, cümle içinde, olgu durumlarının
oluşturucu öğeleri olan nesnelere karşılık gelecek, nesneleri temsil edecek biçimde
konumlanmışlardır.120 Nesneler gibi terimler de, basit ve çözümlenemezdirler; bundan dolayı
terimler temel işaretlerdir.
“Terim, hiçbir tanımla daha fazla çözümlenemez: o, bir ilk-işarettir.”121
Bir olgu durumunun resmi olarak önermenin olanağını sağlayan temel unsurlardan
biri, terimlerin olgu durumunu oluşturan nesneleri temsil etmeleridir.122 Ad ile adlandırdığı
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şey arasındaki bağlantı isteğe bağlıdır. Önermeyi oluşturan öğeler, insan tarafından
gerçekliğin öğeleri ile ilişkilendirilirler; bir nesne için onu temsil edecek herhangi bir işaret
seçilebilir.123 İşaretlerin seçimi isteğe bağlı olduğundan, onların sıralanışının bir anlam ifade
etmediği durumlarda bunun nedeni işaretlerin seçimindeki bir yanlışlık değil; onunla
gerçeklik arasındaki ilişkinin düzgün kurulmamış olmasıdır. Diğer bir deyiş ile işaret, düzgün
bir şekilde, sembol haline getirilememiştir. Wittgenstein’a göre mümkün her önerme kuralına
göre kurulmuştur:
“Frege der ki: Kuralına göre kurulmuş her önermenin bir anlamı olmalıdır; ben de
diyorum ki: Olanaklı her önerme, kuralına göre kurulmuştur; bir anlamı da yoksa bu, bizim
onun oluşturucu öğelerinden bazılarına yönletim vermemiş olmamızdan dolayıdır. (Bunu
yapmış olduğumuzu sansak da.)”124
Böylelikle daha önce de değindiğimiz gibi “Sokrates özdeştir” önermesinin anlam-dışı
olmasının nedeni “özdeş olmak” diye bir özelliğin olmamasıdır.
“Bu önerme, bizim isteme bağlı bir belirlemeyi yapmamış olmamızdan dolayı anlam dışıdır: yoksa sembolün kendi içinde ve kendi başına geçersiz olmasından dolayı değil.”125
Bu yüzden bir önermenin anlamının olmaması, o önermenin kuralına göre kurulmamış
olmasından değil, onun oluşturucu öğelerinden bazılarının yönletiminin olmamasından
dolayıdır.
Terimler zincirleme biçiminde birleşerek, yalın önermeyi oluştururlar. 126 Bütün
önermeler içerdikleri yalın önermelerine çözümlenebilirler. Fakat yalın önermelerin kendileri,
daha basit oluşturucu önermelere ayrılmazlar.127
Yalın önermeler olgu durumlarını, diğer bir deyiş ile nesnelerin belli bir biçimde
düzenlenişini resmederler. Onlar “bir olgu durumunun varoluşunu öne sürer.” 128 Yalın
önermede terimler, nesnelerin mümkün bir dizilişine karşılık gelecek biçimde dizilirler.
Terimlerin bağlanması olan yalın önermeler, olgu durumlarının var olmalarını belirlerler.
Yalın önermelerin doğru olmaları, resmettikleri olgu durumunun var olduğu anlamına gelir.
Olgu durumu yok ise yalın önerme de yanlış olacaktır.129
Her bir yalın önerme, kendi doğruluk değerine bir başkasından bağımsız olarak sahip
olur. Onlar, mantıksal olarak birbirlerinden bağımsızdırlar. Birbirlerini ne zorunlu olarak
gerektirirler, ne de dışta bırakırlar. Çünkü eğer “p”, “q”yu gerektiriyor ise anlamı “q”nunkini
içeriyordur. Oysaki “Bir yalın önermeden bir başkası çıkartılamaz.”131 Benzer biçimde eğer
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“p”, “q” ile çelişiyorsa yine “-q”yu zorunlu olarak gerektiriyor, dolayısı ile onu içeriyordur.
Oysaki “Yalın önermenin bir göstergesi hiçbir yalın önermenin onunla bir çelişme içinde
bulunmamasıdır.”132 Yani her iki durumda da “p”, yalın değil karmaşık bir önerme olacaktır.
Birbirlerinden bağımsız olmalarından dolayı, gerçekliğin tam hesabını verebilmemiz
için, yalın önermelerin hangisinin doğru ve hangisinin yanlış olduğunu söyleyebilmemiz
gerekir. Gerçeklik, var olan ve var olmayan; mantıksal olarak mümkün bütün olgu
durumlarını içerir. Gerçeklikte şeylerin aktüel olarak nasıl oldukları, neyin olgu olup ve neyin
olmadığı ile ilgilidir. Bu yüzden hangi yalın önermenin doğru, hangisinin yanlış olduğunu
bilmemiz gerekir. Ancak bundan sonra şeylerin gerçeklikte nasıl olduklarını tespit edebiliriz.
Wittgenstein felsefesi açısından önermenin, gerçekliğin bir resmi olduğu söylenebilir.
Önerme bir olgu durumunu tasvir eder. Fakat önermenin tasvir ettiği olgu durumu, aktüel
olarak bulunan bir olgu durumu olmak zorunda değildir; önerme mümkün bir olgu
durumunun tasviridir. Böylelikle o, ya önermenin kendisinin ya da değillemesinin işaret ettiği
aktüel bir olgu durumudur. Olgulara ilişkin bir düşünce anlamlı bir önermeye işaret eder.133
Düşünceler, önermede duyular ile algılanabilir olarak ifade edilirler.134
Wittgenstein şüphesiz ilk bakışta önermenin bir resim gibi görünmediğini kabul eder.
“İlk bakışta önerme -söz gelimi kâğıt üzerinde basılı şekliyle-, söz konusu ettiği
gerçekliğin resmi değilmiş gibi durur. Ama nota yazımı da ilk bakışta müziğin tasarımı
değilmiş gibi durur, ses yazımımız (harf yazımımız) da sesli dilimizin tasarımı değilmiş gibi.
Önermenin öğeleri temsil ettiği durumun öğelerine benzemez ve sözcükler ve
gerçekliğin öğeleri arasında birebir bir bağlantı yoktur.”135
Ama daha önce anmış olduğumuz mantıksal formun ortaklığı, onu bir olgu durumunun
resmi kılar.
“Gramofon plağı, müziksel düşünce, nota yazımı, ses dalgaları, hepsi, dil ile dünya
arasında bulunan tasarım kurucu iç ilişki içinde dururlar. Hepsine, mantıksal yapı ortaktır.”136
Her resim belli bir olgu durumunu temsil ettiğine göre, bir resim söz konusu
olduğunda göz önünde bulundurulması gereken iki husus vardır. Bunlardan ilki resmin neyi
temsil ettiğidir. Bu soru, o önermenin ne anlama geldiği ile ilgilidir.137 Diğer husus ise, resmin
temsil ettiği şeyi doğru ya da yanlış temsil ettiği, yani olguya uygun olup olmadığıdır. Bu da
önermenin doğruluk değeri ile ilgilidir.138
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Önermenin ses ile ya da yazılı olarak ifade edilmesi durumuna önerme işareti denir.
Önerme işareti düşünceyi dile getirmemize yarar. 139 Bunlar mümkün bir şey durumunu
yansıtan araçlardır. Yansıtma düşünmenin, yani önermenin anlamı olan, mümkün şey
durumunun mantıksal temsilinin ortaya konmasıdır. 140 Önerme işaretini önermeye çeviren,
yani işareti, sembole çeviren şey düşüncedir.141
Terimlerin birleşik olması durumu, onların sembol olmaları açısından özsel değildir.142
Çünkü “P”nin kendisi de pekâlâ en az “Platon” kadar ad olabilir. Diğer yandan önerme,
karmaşık bir yapıdadır. Adlardan farklı olarak, önermenin bölümleri olmalıdır.
Bununla birlikte sadece terimlerden oluşmuş bir bütün, bir anlam ifade edemez. Nasıl
ki gelişigüzel notaların art arda dizilmesinden bir müzik teması ortaya çıkmıyorsa;
sözcüklerin de bu şekilde dizilmesi bir önerme oluşturmayacaktır. 143 Önerme sadece bir
sözcük yığınından ibaret değildir. O, eklemli bir yapıdır. 144 Wittgenstein’a göre önerme
işaretini oluşturan şey, onun öğelerinin belli bir biçimde bir araya getirilmeleridir.
“Önerme-işaretini oluşturan öğelerinin, sözcüklerin, onun içinde birbirleriyle belirli
bir tarzda bağlantılı olmalarıdır. Önerme-işareti bir olgudur.”145
Bir önerme sadece terimlerin bir kümesi değildir. Terimleri nesneler ile bağıntılı
kılabilmek için, önermedeki terimlerin birbirleri ile olan ilişkileri ile olgu durumundaki
nesnelerin birbirleri ile olan ilişkisi arasında bir karşılıklılık olmalıdır.
“Bir ad bir şey yerine geçer, bir başkası da bir başka şey yerine, aralarında da
bağlantılıdırlar, böylece -canlı bir resim gibi- şey durumunu kurup ortaya koyarlar.”146
Mantıksal bağıntı, şüphesiz, terimlerin kendilerinin temsili olduğu şeyler arasında
mümkündür ve bu her zaman, eğer terimler gerçekten şeylerin temsilcisi iseler böyledir.147
Önermeler, yalın önermelerle ve doğruluk işlevsel bağıntılarla biçimlendirilmişlerdir.
Yalın önerme, kendi kendisinin doğruluk işleviyken; önerme, içerdiği yalın önermelerin
doğruluk işlevidir. 148 Çünkü önermelerin doğruluk değeri, kendisini oluşturan yalın
önermelerin doğruluk değeri ile ilişkilidir. Bir önerme, gerçeklik ile uyuşup uyuşamamasına
göre doğru ya da yanlış olur. Bu yüzden onun içinde kalarak onun önermenin doğru ya da
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yanlış olduğunu söylememiz mümkün değildir.149 Önerme ancak gerçeklik ile karşılaştırılarak
doğruluk değeri alabilir.150
Önerme, doğruluk değeri ile belirleyicidir. Wittgenstein’ın belirlediği biçimi ile her
önermenin doğru ya da yanlış olmak üzere iki kutbu vardır. Temsil ettiği olgunun gerçekte
varolup verolmaması yolu ile doğru ya da yanlış olur. Bu iki kutup, önermenin gerçeklik ile
ilişkisini oluşturur. Bu ilişkide bulanık olan herhangi bir şey yoktur. Evet ya da hayır ile yani,
olgu vardır ya da yoktur ile önermenin doğruluğu belirlenir. Her önerme mümkün bir olgu
durumunu tasvir eder. Fakat bu, her önermenin aktüel bir olgu durumunu tasvir ettiği
anlamına gelmez. Herhangi bir olgu durumu verildiğinde biz ya onun ya da değillemesinin
aktüel bir olgu durumunu tasvir ettiğini biliriz. Önermenin bir anlamının olması, onun doğru
ya da yanlış olmasıdır. 151 Önermenin anlamı, o doğru ya da yanlış olduğunda neyin olgu
olduğudur.152
Önermenin doğrulanması için gerçeklik ile karşılaştırılması gerektiğini söylerken 153
Wittgenstein’ın göz önünde bulundurduğu, resim teorisinin dilidir.154 Eğer önerme bir resim
olmasaydı, onu doğrulamak için dünyada nereye bakmamız gerektiğini bilemezdik. 155
Önermenin doğru ya da yanlış olmasını sağlayan şey, onun gerçekliğin bir tasarımı
olmasıdır.156
Wittgenstein açısından, bir adı anlamak onun yönletimini anlamaktır. Bir adın
yönletiminin anlaşılması için işaretlerin önceden açıklanmış olması, hangi sözcüğün hangi
nesneye işaret ettiğinin belirlenmiş olması gereklidir. Önermenin anlamının anlaşılması için,
böyle bir durum söz konusu değildir. Önermeyi anladığımızda, anladığımız şey, onun
yönletimi değil fakat anlamıdır.157
Her yeni ad için özel bir açıklama gerekirken, daha önce duyulmamış olan bir
önermenin kendiliğinden anlaşılması terimler ve önermeler arasındaki temel bir farklılık ile
ilişkilidir. Wittgenstein’a göre terimler noktalara; önermeler de oklara benzemektedir.
Terimler nesnelerin üzerine sabitlenmişlerdir, nokta gibidirler. Önermelerin ise anlamı vardır:
ok olarak önerme bir olgu durumuna işaret etmektedir. Önermelerin işaret ettiği olgu
durumları adlandırılamamakta, sadece önerme tarafından tasvir edilebilmektedir.
“Olgu durumları betimlenebilir, adlandırılamaz. (Terimler noktalara benzer, önermeler
ise oklara, onların anlamı vardır.)”158
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Önerme kendiliğinden anlaşılır. 159 Terimler nesnelere yönletimde bulunmaktadırlar.
Fakat onların nesne ile ilişkisi zorunlu değil, olumsal bir bağlantı ile belirlenmiştir. Aynı
durum terimler arasındaki ilişkinin, nesneler arasındaki ilişkiyi temsil ediyor olması için de
geçerlidir. Fakat bu kurallar bir kez konduktan sonra, bu ilişkideki bu terimlerin, o ilişkideki o
nesnelerin anlamına geldiğini söylemek için daha başka bir kurala ihtiyaç yoktur. Bu durum,
her yeni ad için özel bir açıklama gerekirken, daha önce duyulmamış olan bir önermenin
kendiliğinden anlaşılmasının nasıl mümkün olduğunu açıklar.
Bir terim ya bir şeyi adlandırıyordur, ya da anlamlı bir sembol değildir. Önermelerin,
terimlerden farklı bir yönü vardır. Önermelerin anlaşılması onların oluşturucu öğelerinin,
sözcüklerin anlaşılması ile ilişkilidir.160 Doğru ya da yanlış olmak, önermenin gerçeklik ile
ilişkisini oluşturur. Onun anlamlı olması, doğru ya da yanlış olabilmesidir. 161 Bu durumda
önermenin anlaşılması için, doğru olup olmadığının bilinmesine gerek yoktur. Önerme,
terimlerden farklı olarak, doğru olmadığında da anlamlı olmayı sürdürür.162
Wittgenstein açısından anlamlı olan ifadeler bu sahici önermelerdir. Bir olgunun resmi
olan sahici önermeler, doğru ya da yanlış olarak olgunun öyle ya da başka türlü olduğunu
söylerler. Dolayısı ile bütün sahici önermeler empirik ve olumsaldırlar.
Bir önermenin a priori doğru olması demek, onun doğruluk değerinin, gerçeklik ile
karşılaştırılmaksızın sadece kendisinden çıkarılması demektir. 163 Ne var ki bir önermenin
anlamlı, dolayısı ile de doğru olabilmesi için aynı zamanda yanlış da olabilme olanağını
taşıması gereklidir. 164 Diğer bir deyiş ile bütün anlamlı önermeler doğruluk değerlerini
gerçeklik vasıtası ile almalı, yani olumsal olmalıdır. Bu durumda, hiç bir önerme a priori
olarak doğru değildir.
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Uygulamalar
1)

Bir ifadenin anlamlı olmasını? Tartışınız.

2)

Dil ile dünyanın ilişkisini anlam problemi bakımından önemi nedir?

Anlamlı ifadeler ile gerçekliğin bir mümkün resminin çizilmesi arasında ilişki
kurulabilir mi? Tartışınız.

3)
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Uygulama Soruları
1)

Bir ifadenin anlamlı olması ne demektir? Açıklayınız.

2)

Anlamlı bir ifade ile olgu durumu arasındaki ilişkiyi açıklayınız?

3)
Wittgenstein’ın önermelerle olgular arasında kurduğu ilişkiyi dil ve anlam
bakımından tartışınız.
4)

Wittgenstein’a göre dil ile dünya arasındaki ilişkiyi ana hatlarıyla açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Wittgenstein’a göre olguları ifade eden her önerme doğruluğuna yanlışlığına
bakılmaksızın anlamlıdır. Eğer bunda bir hata var ise bu doğru yönletimin yapılmamış
olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçeklik, dil, olgu arasındaki ilişki anlamlılık bağlamında
araştırılırken dilin önemi ortaya çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Wittgenstein, önerme işaretini oluşturan yalın öğelere, ……. adını vermektedir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur?
a)

Doğrudan işaretler

b)

Cümleler

c)

Yüklemler

d)

Yalın işaretler

e)

Tümleç

2)
Bir dilde işaretlerin seçimi isteğe bağlı olduğundan, onların sıralanışının bazı
durumlarda bir anlam ifade etmemesinin nedeni Wittgenstein’a göre, aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Sözcüklerin dizilişi.

b)

Sözcüklerin seçimi.

c)

Önerme ile gerçeklik arasındaki ilişkinin doğru kurulmamış olması.

d)

İşaretlerin seçimindeki yanlışlık.

e)

Sözcüklerin anlamının belirsiz kullanılması.

3)

Bir önermenin anlamının olmaması, ne demektir?

a)

Önermenin geçerisiz olması demektir.

b)

Önermenin, anlam dışı olması demektir.

c)

Kelimelerin yanlış dizilmesi demektir.

d)

Önermenin yanlış olması demektir.

e)
demektir.

Önermenin

oluşturucu

öğelerinden

bazılarının

yönletiminin

olmaması
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4)

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a)

Yalın önermelerin kendileri, daha basit oluşturucu önermelere ayrılmazlar.

b)

Yalın önermeler, bileşik önermelerdir.

c)

Yalın önermeler, olgu durumlarını resmederler.

d)

Yalın önermeler, olgu durumlarının var olmalarını belirlerler.

e)

Yalın önerme doğru ise, resmettiği oldu durumu da vardır.

5)
“Olgulara ilişkin bir düşünce anlamlı bir önermeye işaret eder .” Bu yargıyı
ölçüt olarak aldığımızda aşağıdakilerden hangisini söylenebilir?
a)

Anlamlı olan her önerme, doğrudur.

b)

Varolan ya da varolmayan olguya dair her düşünce, anlamlı bir önermedir.

c)

Önermeler, her zaman olguları tasvir ederler.

d)

Önermeler mümkün bir olguyu ifade etmiyorsa kesinlikle yanlıştır.

e)

Olgulara dair her ifade doğrudur.

6)

Bir önermenin anlamlı olması ne demektir?

7)

Bir önermenin anlamlı olmasıyla doğru olması arasındaki fark nedir?

8)

Anlamsız ve anlamdışı arasındaki farkları belirtiniz.

9)

Wittgenstein’ın önermelerin anlamlı olması hakkındaki görüşlerini açıklayınız.

10)
Wittgenstein’ın dil, dünya ve düşünce arasında kurduğu ilişkiyi anlam
bakımından anlatınız.
Cevaplar:1)d, 2)c, 3)e, 4)b, 5)b
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13. 20 ve 21 YÜZYILLARDA ELEŞTİRİ VE DİL FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
20 ve 21 yüzyıllarda eleştiri ve dil felsefesi konusunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Eleştiri nedir?

2)

Felsefe ile eleştiri ilişkisi nedir?

3)

Eleştiri ile kuşku ayrımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Eleştiri ve Felsefe

Felsefenin eleştiri ile
başladığını kavramak.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

Eleştiri ve Felsefe

Felsefenin devamlılığının,
canlılığının ve verimliğinin
eleştiriye bağlı olduğunu
kavramak.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

Eleştiri ve Felsefe

Felsefe tarihinde eleştirinin
önemini anlamak.

Okuma, araştırma, soru
sorma.
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Anahtar Kavramlar


Eleştiri



Kritik



Hakikat



Kant



Wittgenstein
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Giriş
Felsefe sorularının sürekli sorulması, kesin cevaplarının olmaması hem onu bilim ve
dinden ayırmakta hem de felsefenin sürekliliğini sağlamaktadır. Bu bölümde eleştiri kavramı
ve bunun felsefe açısından önemi tarihselliği içinde değerlendirilecektir. Felsefe tarihi
boyunca eleştiri, felsefe için her zaman iyi bir yöntem hatta iyi bir yol açıcı olmuştur. Eleştiri
sayesinde sürekli yeni sistemler ve teoriler gelişmiştir.
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13. 20 ve 21 Yüzyıllarda Eleştiri ve Dil Felsefesi
Felsefeni ne olduğuna ilişkin soruşturmalar, düşünce tarihinin en çetin konularından
bir tanesidir. Felsefenin işlevini ve bilim, din, sanat gibi etkinliklerle ilişkisini belirlemeye
çalışmak felsefeyle uğraşan kişilerin en önemli sorunlarından birisi olmuştur. Özellikle 18.
yy'dan itibaren dünya olayları hakkında bilgi verdiğini ve açıklamalarda bulunduğunu ileri
süren geleneksel felsefe veya metafizik bu görevini belirli bir gelişme içinde bulunan doğa
bilimlerine devretmek zorunda kalmıştır.
Diğer yandan doğa bilimlerinin araştırma konusu dışında kalan dünyanın aslına ilişkin
nihai hakikatin deney bilgisinin ötesinde yer aldığı düşünülen transendent bir dünya hakkında
‘bilgi vermek’ ayrıcalığı da Locke ve Hume tarafından yürütülen bilgi ve anlama eleştirisi
çerçevesince felsefenin elinden kayıp gitmeye başlamıştır. Felsefe; hem kızları tarafından
(doğa bilimleri) aşağılanmış Kral Lear olarak şatosundan sürülmüş, hem de yıllardan beri en
büyük gücü ve temeli olarak görünen metafizik yapma imkânları elinden alınarak sokağa
bırakılmıştır. Bu noktada felsefenin yardımına, felsefe yapmanın temeline bilgi öğretisini
yerleştiren Kant'ın eleştirel felsefesi yetişmiştir.
Eleştirel felsefe, insanın anlama gücünün imkânları ile sınırlarını kendisine araştırma
konusu olarak belirlemiştir. Bu düzlemde felsefe artık ne doğrudan doğa olaylarını kendisine
konu edinecektir ne de anlama gücünün ve bilginin sınırlarını aşan konular hakkında akılcı ve
kurgusal görüşler ileri sürebilecektir. Sadece bilginin oluşumunu ve imkânlarını, deneyi
şekillendiren kavram ile yargıların nasıl meydana getirildiklerini araştıracak, böylece de bilgi
ile inanma arasındaki sınırları belirleyecektir. Bu yeni felsefe tarzı bilgi öğretisi temelinde
yerini ve konusunu hem doğa bilimleri hem de diğer düşünce alanları üzerinde eleştirici,
değerlendirici ve ölçüt koyucu bir etkinlik olarak sınırlandıracaktır. Ancak Kantçı paradigma
deneyin ötesine taşan her türlü akılcı ve bilgi verme iddiasındaki kurgusal metafizikleri kapı
dışarı ederken, ahlak, değerler ve hayatı yönlendirmenin temel kuralları gibi praksis ile
inanma konularında felsefenin kapısını ardına kadar açacaktır.
19. yy sonlarında doğa bilimlerinde ve mantıkta ortaya çıkan bunalımlar, akla karşı
duyulan güvenin sarsılması, bilgi öğretisinde baş gösteren psikoloji kökenli yapısal sorunlar
eleştirel felsefeyi işlevsiz kılmıştır. Kısaca Batı dünyasında düşünce ve yaşama tarzında
kendini gösteren bunalım her türlü akılsal, kurgusal düşünceye tepki duyulmasına neden
olmuştur. Vita theorika'dan yorgun düşün akıl Vita aktiva'ya yönelmiştir. Bu noktada yeniden
canlanan metafizik kurgular ideolojiler, yaşama felsefeleri ve akıldışı öğretiler biçimine
dönüşerek Kant'ın yaşama felsefeleri ve akıldışı öğretiler biçime dönüşerek Kant'ın açık
bıraktığı kapıdan içeri girmişler ve felsefeyi bir panayır yerine çevirmişlerdir.
20.yy başlarında felsefe hem her şey hem de hiçbir şey anlamına geliyordu. Yüzyıl
başındaki toz duman içerisinde felsefe çevrelerinin en temel sorunu felsefeyi yeni baştan
tanımlamaya çalışmak olmuştur. Felsefi düşünce, felsefenin kendisini sorun olarak görmeye
başlamıştır. Bu yöneliş içerisindeki Bertrand Russell'ın "Felsefenin Özü Olarak Mantık"
(1914) ve Edmund Husserl'in "Sağlam Bir Bilim Olarak Felsefe" (1910) adlarını taşıyan
çalışmaları felsefeyi yeni baştan tanımlamaya ve konumunu belirlemeye çalışmışlardır.
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Özellikle mantık bilimindeki yeni çalışmalarının etkisiyle felsefe yaşama tabanını mantık
üzerine inşa ediyor ve konusunu da önermeler ile kavramların doğasını araştırmak biçiminde
belirliyordu. Böylece yeni felsefe anlayışı hem Hume ile Kant çizgisinde olduğu gibi kurgusal
metafizikleri dışlıyor hem de bilgi öğretisini felsefe yapmanın merkezinden çıkararak onun
yerine mantığı yerleştiriyordu. Ayrıca bu yeni felsefe anlayışı ahlaki değerler, hayatın anlamı
gibi her zaman felsefenin önemli alanları olarak kabul edilmiş praksis ve yaşama bilgeliğine
ilişkin konuları felsefi düşüncenin dışına itiyordu.
Yukarıda kısa hatlarıyla çizmeye çalıştığımız tarihsel bağlam çerçevesinden hareketle
Wittgenstein’in Tractatus dönemi felsefe anlayışını felsefe nedir? Felsefenin amacı ve işlevi
nedir? soruları açısında incelemek istiyoruz. Bu çalışmada Wittgenstein'ın ilk dönem felsefe
kavrayışını

a)

‘Mantıksal araştırma’

b)

‘Dil eleştirisi’

c)

‘Susma’ bakımından ele almayı ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Wittgenstein'ın mantıkla olan ilişkisi iki açıdan değerlendirme konusu yapılabilir.
Bunlardan birincisi, Frege ile Russell'ın araştırmaları etkisinde mantık bilimine yaptığı teknik
katkılar açısından, ikinci olarak da, mantığı felsefe yapmanın olmazsa olmaz koşulu ve
organonu görmesi açısından değerlendirilebilir. Bu çalışmada Wittgenstein'ın ne mantıkla
ilgili teknik çalışmalarına ne de mantık felsefesi açısından ortaya koyduğu başarılara
doğrudan değinilecektir. Burada daha çok mantık, felsefe yapmanın bir yöntemi ve temeli
olarak değerlendirme konusu yapılacaktır. Bu bağlamda Wittgenstein mantığı, iki temel
noktada felsefe yapmanın özsel koşulu olarak değerlendirir:

(1) Ontoloji yapmanın temel koşulu olarak ve
(2) Dil eleştrisini gerçekleştirmenin esas aracı olarak mantık.
Wittgenstein, mantığı bir yandan dünyanın, öte yandan dilin yapısının nasıl
olduklarını belirlemek amacıyla bir ön araştırma ve hazırlık olarak görür. "Mantık her
mümkün durumla [düşünülebilir olan her şeyle] ilgilidir, mümkün olan her şey
mantığın olgularıdır" (TLP. 2. 0121).
Wittgenstein'a göre biçimsel ve teknik açıdan bakıldığında mantık, deneysel içeriği
olmayan, dünya olguları hakkında hiçbir şeyi dile getirmeyen önermeler ve kurallardan
oluşmuştur. " Mantığın önermeleri [olgulara ilişkin] hiçbir şey söylemezler " (TLP. 5.43). Bu
bakımdan mantığın önermelerini içerikli olarak gösteren öğretiler her zaman yanlıştır. Ancak
mantık, ontoloji yapmanın temel koşulu olarak dünyanın nasıl olduğunu kendi yapısında
gösterir. "Mantık araştırması bütün şeylerin doğasını açığa çıkarır" ( PI. 89). Wittgenstein
açısından mantık, her türlü1 mümkün dünya tasavvurunun imkânlarını araştırır. "Benim
çalışmam mantığın temellerinden dünyanın doğasına doğru uzanır" (NB. 5. 79).
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Bu açıdan bakıldığında mantık, ontoloji yapmanın temel koşuludur ve her türlü
mümkün ontolojinin temelinde yer alır. Wittgenstein açısından mantığın temellerinden
hareketle inşa edilen mantıksal ontoloji ne dünyanın aktüel durumunun bir açıklamasın ne de
dünyadaki olguların bir tasvirini sunar. Dünyanın aktüel durumunu açıklayan modelleri
meydana getirmek bilim kuramlarının, olguların tasvirini vermek de deneysel içerikli
önermelerin görevidir. Wittgenstein açısından mantığın temellerinden hareketle inşa edilen
ontoloji dünyanın ne olduğunu değil, yapısının nasıl olduğunu ortaya koyar. "Mantık her
deneyden öncedir - bir şeyin öyle olmasından. O [mantık] "Nasıl?" sorundan öncedir, "Ne?"
sorusundan önce değil " (TLP. 5. 552). Mantık fizik dünyanın ne olduğun ve dünyadaki
olguların özelliklerinin tasvirini ortaya koymaz. " Bu sebeple mantıkta şunu söyleyemeyiz: 1
Dünyada şunlar var, şunlar yok." ( TLP. 5. 61). Mantık nesnelerin ve olguların varoluşlarına
ve niteliklerine ilişkin bir tasviri dile getirmez. Mantık, dünyanın mantığını (Die Logik der
Welt) ve yapısını ortaya koyar (TLP. 6. 124, 6. 13). Bu noktada Wittgenstein'ın temel
kabulünü şu şekilde özetleyebiliriz: Dünyanın yapısı ile mantığın yapısı ortaktır. Mantığın
yapısından hareketle dünyanın yapısının nasıl olduğunu ortaya koyabiliriz. " Mantık bir öğreti
değil, dünyanın bir aynadaki zahiridir" (TLP. 6. 13). "Mantık bir düzeni ortaya koyar,
gerçekte dünyanın düzenini, yani mümkün olan şeylerin düzenini ki bu düzen hem dünyayla
hem de düşünceyle ortaktır" (PI. 97). Bu sebeple Wittgenstein'a göre, mantığın yapısının ve
temellerinin araştırılması dünyanın yapısı ile temellerinin de araştırılması anlamına gelir.
Dünyanın yapısını ve imkânlarını anlamaya yönelik her türlü ontoloji, mantığın yapısı
ile temellerinden hareketle ortaya konulabilecektir. Mantığı ontolojinin, daha doğrusu
dünyanın yapısını anlamaya yönelik çabanın temeline yerleştiren Wittgenstein, bu bağlamda
felsefenin temelinin mantık olduğunu düşünür. "Felsefe mantık ile metafizikten oluşmuştur,
birincisi [mantık] onun [felsefenin] temelidir" (NB. S. 93). Wittgenstein felsefenin temeli
olarak mantığı, bir ontoloji veya mantıksal bir ontoloji olarak yorumlar. Bu mantıksal ontoloji
ne klasik metafiziklerin yaptığı gibi dünyanın özünün, aslının ne olduğunu dile getirmeye
çalışır ne de bilimlerin yerine getirdiği aktüel durumların bir açıklamasın ve tasvirini
sunabilir. Felsefenin temeli olan bu mantıksal ontoloji, dünyanın yalın nesnelerden ve nesnelerin meydana getirdiği karmaşık (komplex) durumlardan oluştuğunu; her bir nesne
düzenlenişinin (die Konfıguration) bağımsız olduğunu, yani herhangi birinin varoluşundan bir
başkasının varoluşunun çıkarılamayacağını ve olgular arasında nedensel bir ilişkinin
bulunmadığını ileri sürer. Bu ontolojiye göre, olgular dünyasında hiçbir değer bulunmaz ve
olguların hiçbiri bir diğerinden yüce değildir (TLP. 6. 41). Değer alanı olgular dünyasının
dışındadır. Olgular dünyasında her şey nasılsa öyledir. Hiçbir iyi, güzel, önemli olgu yoktur.
Kısaca belirtilecek olursa "Mantığın önermeleri dünyanın yapı-iskelesini tasvir ederler, ya da
daha doğrusu onu serimlerler. Adların yönletim [bir nesneye karşılık gelme] sahibi olduklarını
varsayarlar. Bu da onların dünya ile bağlantısıdır" (TLP. 6. 124).
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Uygulamalar
1)

Eleştirinin ne olduğunu irdeleyiniz.

2)

Felsefe ve eleştiri ilişkisini açıklayınız.

3)

Eleştiri ile kuşku ayrımı nedir?
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Uygulama Soruları
1)

Eleştirinin ne olduğunu irdeleyiniz.

2)

Felsefe ve eleştiri ilişkisini açıklayınız.

3)

Eleştiri ile kuşku ayrımı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Wittgenstein’ın dil-olgu ve mantık üçlemesine dair görüşlerini, felsefesi
bağlamında ele aldık. Wittgenstein önemli bir dil felsefecisidir aynı zamanda, dilin sınırları
dünyanın da sınırlarıdır.
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Bölüm Soruları
1)
hangileridir?

Wittgenstein’ın ilk dönem felsefesinde öne çıkan kavram veya kavramlar

a)

Mantık, dil, felsefe

b)

Mantık

c)

Sanat, siyaset, mantık

d)

Duygu, dil ve mantık

e)

Bilgi, siyaset, mantık

2)

Wittgenstein için mantığın felsefedeki yeri nedir?

a)

Mantık, felsefenin aracıdır.

b)

Mantık, dil ifadelerini düzenler.

c)

Mantık, her bilimin anahtarıdır.

d)

Mantık, felsefenin başlangıcıdır.

e)

Mantık, metafizikle yakından ilişkilidir.

3)

Wittgenstein’a göre, felsefe yapmanın özsel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Metafizik

b)

Mantık

c)

Bilgi

d)

Akıl

e)

Duyum
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4)
“Wittgenstein'a göre biçimsel ve teknik açıdan bakıldığında mantık, deneysel
içeriği olmayan, dünya olgularının neler olduğuna ilişkin hiçbir şeyi dile getirmeyen
önermeler ve kurallardan oluşmuştur.” Yargısına dayanarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a)

Mantık önermeleri, olguları resimlemez.

b)

Mantık önermeleri, deneysel içeriğe sahiptir.

c)

Mantık, somut varlıklarla ilgilenmez.

d)

Mantık önermeleri biçimsel önermelerdir.

e)

Mantık önermeleri ilişkileri dile getirir.

5)
Dünyanın yapısınını anlamaya yönelik her türlü ontoloji, mantığın yapısı ile
temellerinden hareketle ortaya konulabilecektir. Mantığı ontolojinin, daha doğrusu dünyanın
yapısını anlamaya yönelik çabanın temeline yerleştiren Wittgenstein, bu bağlamda felsefenin
temelinin mantık olduğunu düşünür.
Yukarıda verilen paragrafa göre Wittgenstein’ın felsefe anlayışı için aşağıda verilen
seçeneklerden hangisindeki düşünce kesinlikle yanlıştır.
a)

Felsefenin temeli mantıktır.

b)

Felsefe ile mantık arasında içsel bir ilişki vardır.

c)

Ontoloji ile felsefe arasında ilişki vardır.

d)

Mantıksız bir ontoloji imkânsızdır.

e)

Dünyanın yapısını anlamak için sezgi yeterlidir.

6)

Wittgenstein’ın dil-mantık-olgu ilişkisini açıklayınız.

7)

Wittgenstein’da felsefe yapmanın koşulları nelerdir?

8)

Wittgenstein’ın mantığı organon olarak görmesi ne anlama gelir?

9)

Wittgenstein’ın felsefesinde mantık nasıl bir konuma sahiptir?

10)

Wittgenstein’a göre mantık ile ontolojinin ilişkisi nedir?

Cevaplar: 1)a, 2)a, 3)b, 4)b, 5)e.
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14. SONUÇ: 20 VE 21 YÜZYILLARDA FELSEFENİN GELDİĞİ
KONUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
20. ve 21. yüzyıllarda felsefenin geldiği konumun anlaşılması konusu
öğrenilecektir.

207

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

20. yy. eleştirel dil felsefesi nedir?

2)

Modern dönemde dil felsefesi nasıldır?

3)

Eleştirinin felsefedeki yeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Eleştiri ve Felsefe

20. ve 21 Yy. Eleştirel
Felsefesini kavramak.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

Eleştiri ve Felsefe

Felsefi anlayışın bilimden
farkını ortaya koymak.

Okuma, araştırma, soru
sorma.

Eleştiri ve Felsefe

Eleştirinin felsefedeki yerini
kavramak.

Okuma, araştırma, soru
sorma.
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Anahtar Kavramlar


Dil Felsefesi



20. Yüzyıl felsefesi



Wittgenstein



aksiyom
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Giriş
Yirminci yüzyıl eleştirel dil felsefesinin temel kavramları ve felsefeye yaklaşım biçimi
değerlendirilecektir. Felsefe amaç, yöntem ve yapı bakımından bilimlerden farklıdır. Bunda
da eleştirinin önemli bir payı vardır.
Felsefe bilimlerin anası yahut hizmetkârı olarak görünmüştür, o asla doğa
bilimlerinden biri değildir. Hatta doğa bilimlerinin teorilerini, temellerini oluşturan fikirleri
araştıran alandır. Onun işi kavramlarladır.
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14. 20. ve 21. Yüzyıllarda Felsefenin Geldiği Konumun Anlaşılması
Burada öncelikli olarak felsefenin hem amaçları ve yöntemleri, hem de yapısı
bakımından bilimlerden ayırt edilmesi çabası görülmektedir. İlk elden felsefenin yapısına
ilişkin olarak öne sürülen sav, onu geometri gibi aksiyomatik disiplinlerden ayırmaktadır:
“Felsefede tümdengelimler yoktur; o, salt tanımlayıcıdır.165
Felsefede ne temelde duran bir önermeden tümdengelim ile çıkarılmış olan önermeler
zincirine; ne de bunların kendisinden türetildiği temel önermeye izin verilmektedir. Felsefede
hiç bir ifade diğerinden daha yukarıda ya da aşağıda değildir; onun tüm ifadeleri aynı
düzlemdedir. O ne bir aksiyom, ne bir dogma, ne de bir hipotez içerir. Wittgenstein’a göre
felsefede, diğerlerine göre mantıksal ya da epistemolojik önceliği olan hiçbir ifade yoktur.166
Bilimin aksiyomları doğru ve yanlış olanı, ahlakın öncülleri iyi ve kötüyü, estetiğin kabulleri
güzel ve çirkini ortaya koyar. Felsefe ise sadece tanımlayıcı bir etkinlik olarak bunların
hiçbirini yapmaz. Felsefenin görevi ne dış dünyanın, ne tanrının ve ne de ölümsüz ruhun
varlığını kanıtlamaktır. Wittgenstein’da felsefe sadece ortada olanın açık kılınması anlamında
tanımlayıcı bir etkinliktir.
Felsefe doğa bilimleri için ya da doğa bilimleri felsefe için bir yardımcı unsur olabilir;
felsefe bilimlerin kraliçesi ya da hizmetkârı olabilir.167 Fakat bunlar asla aynı düzlemde olan
etkinlikler değildir.
“Felsefe, doğa bilimlerinden hiçbiri değildir.
‘Felsefe’ sözcüğü, doğa bilimlerinin yanında olmayıp, ama üstünde veya altında yer alan
bir şey demek olmalıdır.”168
Wittgenstein’ın ilk gençlik yıllarının entelektüel atmosferinde, ağırlıklı olarak
tartışılan konulardan biri fiziğin, özellikle mekanik fiziğin doğası olmuştur. Wittgenstein’ın
fikri gelişiminde kendisi üzerinde Boltzmann ile birlikte etkili olan fizikçi–düşünür Hertz’in
gösterdiği biçimi ile169 doğa bilimleri gerçekliği modellemekte ya da resmetmektedirler. Ne
var ki felsefenin görevi gerçekliğin modelini sunmak ya da tasarlamak değildir.
“Felsefe gerçekliğin resimlerini vermez ve bilimsel incelemeleri ne onaylayabilir, ne
de çürütebilir.”170
Felsefenin ne bir bilimsellik iddiasında olması, ne de gerçekliğe ilişkin, bilimin
önermelerine alternatif önermeler sunması söz konusudur. Felsefe, doğa bilimleri gibi
Ludwig Wittgenstein, Notebooks 1914 – 1916, Oxford, Basil Blackwell, 1999, s. 93.
Bkz. P. M. S. Hacker, Insight and Illusion: Themes in the Philosophy of Wittgenstein, England,
Thoemmes Press, 1997, s. 12.
167
Bkz. A.e.
168
Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus, 4.111 (Buradan itibaren TLP olacak anılacaktır.) ve Krş.
Wittgenstein, Notebooks 1914 – 1916, s. 93.
169
Bkz. P.M.S. Hacker & G. P. Baker, Understanding And Meaning, Oxford, Basil Blackwell, 1980, s. 463.
170
Wittgenstein, Notebooks 1914 – 1916, s. 93.
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modelleyici olmadığından dolayı, gerçekliğin hiçbir resmini sunmaz. Felsefe, tümdengelim
içermediğinden dolayı, doğa bilimlerine üzerlerinde yükselecekleri aksiyomatik temelleri de
sağlamaz. Alanı doğa bilimlerinin alanından net bir biçimde ayrılmış olan felsefe, doğa
bilimlerinin sunduğu resimleri ya da modelleri içerikleri bakımından doğru ya da yanlış
kılacak bir merci değildir.
Doğa bilimlerinin amacı gerçekliğe ilişkin bilgi sağlamaktır. Doğa bilimlerinin kendisi
ile meşgul olduğu, üzerine eğildiği alan, olgulardır. Felsefe ise olgular hakkında bilgi veren
bir disiplin olarak görülmemektedir. Fakat o, bilgi veren önermeler üzerine eğilmektedir:
Notes on Logic açısından felsefenin görevi, doğa bilimi önermelerinin mantıksal formlarını
sağlamaktır. Üzerine eğildiği alan olgulara ilişkin bilgimizi ifade eden önermelerdir. Felsefe,
doğa bilimlerinin olgulara ilişkin, bilgi verici önermelerinin mantıksal formlarına ilişkindir.
“Felsefe, bilimsel önermelerin (yalnızca ilksel önermelerin değil) mantıksal
formlarının doktrinidir.”171
Bilimsel ya da ampirik önermelerin formları, felsefeye inceleme nesnesini
sağlamaktadırlar. Wittgenstein felsefeyi, bilimin ifadelerini mantıksal yapıları bakımından
değerlendiren bir uğraşı olarak karşımıza çıkarmaktadır. Felsefe doğa bilimlerinin
ifadelerindeki bulanıklıkları ve zaman zaman ortaya çıkan tutarsızlıkları, onların mantıksal
formlarına yönelik bir değerlendirme ile giderme çabasındadır.
Burada ağırlık mantığa verilmektedir; çünkü mantık, bilim önermelerinin üzerinde
yükselebileceği sağlam zemin olarak görülmektedir. Eğer onların sağlam zemini mantık ise
felsefenin yapacağı da, mantıksal doktrine yönelik bir çalışma olmak durumundadır.
Hacker, Tractatus’ta mantıksal formun söylenemeyen bir şey olarak görülmesinden
dolayı, Wittgestein’ın, felsefenin bilimsel önermelerin mantıksal formunun doktrini olduğu
düşüncesini terk etmiş olduğunu söylemektedir.172
Bizim kanaatimiz ise Wittgenstein’ın bu fikri Tractatus’ta yeniden ele almış olmasına
karşın, asla bütünü ile terk etmediği yönündedir. Çünkü birincisi mantıksal form, anlamlı
olarak açıkça söylenemiyor olsa da anlamlı önermelerin yapılarında bulunur. İkincisi ise
Tractatus’ta mantıksal formun anlamlı olarak söylenemez olduğunu belirtmiş olmak ile
birlikte Wittgenstein, Notes on Logic’te felsefenin yapısına ilişkin olarak şu ifadeyi de
eklemektedir:
“O, (Felsefe) mantık ve metafizikten oluşur, mantık onun temelidir.”173
Dolayısı ile Wittgenstein felsefede zaten metafizik bir yön olduğunu vurgulamıştır. Bu
durumda mantıksal formun söylenemez olması artık felsefenin görevinin, bilimin ifadelerinin
mantıksal formları ile ilgili olamayacağı anlamına gelmemektedir.
171

A.e.

172

Bkz. Hacker, Insight and Illusion: Themes in the Philosophy of Wittgenstein, s. 14.
Wittgenstein, Notebooks 1914 – 1916, s. 93.
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Mantık ve metafizikten müteşekkil olan felsefede, mantık temel olarak
görülmektedir.174 Hacker’a göre daha önce diğerlerine göre önceliği olan hiçbir önermenin
bulunmadığı, her birinin aynı düzlemde bulunduğu söylenmiş olan felsefede, şimdi de
mantığın temel olduğunun söylenmesi, ilk bakışta uyuşmaz gibi görünen bir durum
yaratmaktadır.175
Ne var ki Wittgenstein’ın felsefenin düz olması ile kastettiği şey, daha önce de ele
aldığımız gibi felsefede hem temel bir önermeden tümdengelim ile türetilmiş önermelerin,
hem de bunların kendisinden türetildiği aksiyomatik önermenin olmadığı yönündedir. Olgular
hakkında bilgi de vermeyen felsefe, sadece açımlayıcı bir uğraşı olarak anlaşılmaktadır. Bu
nedenle, söz konusu etkinlikte mantığın bir önceliği yoktur; mantık olgular hakkında bilgi
vermeyecektir. Bu yüzden ondan, dünyadaki olgulara ilişkin bir bilgi türetilemeyecektir.
Diğer yandan mantık, gerek olgulara ilişkin betimlemeler sunan doğa bilimi
önermeleri için, gerekse metafiziğin ifadeleri için bir temel durumundadır. Bu yüzden
mantığın araştırılması, dünya olguları hakkında bilgi veren önermelerin değerlendirilmesini
öncelemektedir. Mantığın araştırılması, dünyaya ilişkin olarak söylenebilecek mümkün
şeylerin araştırılmasıdır:
“Benim çalışmam mantığın temellerinden dünyanın doğasına doğru uzanır.”176
Wittgenstein’a göre dünyanın yapısı ile mantığın yapısı ortaktır. Bu yüzden de
dünyanın yapısını ortaya koyma gayretinde olan her türden çaba, bu uğraşısını mantığın
üzerine oturtmak durumundadır.177
“Mantık bir öğreti değil, fakat dünyanın bir yansısıdır.”178
Hacker’a göre, Wittgenstein’ın mantığın metafiziği de içeren felsefe için temel
olduğunu söylerken179 düşündüğü şey, metafizik gerçeklerin mantıksal soruşturma vasıtası ile
açığa çıkarılabileceğidir. 180 Yapılarındaki ortaklıktan dolayı olgulara ilişkin her tür
soruşturma, mantıksal formun araştırılması ile mümkün olacaktır. Nitekim Wittgenstein’da
Philosophical Investigations’da bunu olumlar bir ifadeye yer vermektedir:
“Mantık araştırması bütün şeylerin doğasını açığa çıkarır.”181
Bundan dolayı olgular hakkında bilgi verme iddiasında olan önermelerin yapısı da,
öncelikle mantıksal yapıya uygun olmalıdır. Mantık, bilgi veren tüm önermelerin yapısında
ortak olarak bulunmaktadır.

174

Bkz. A.e.
Bkz. Hacker & Baker, Understanding And Meaning, s. 463.
176
Wittgenstein, Notebooks 1914 – 1916, s. 79.
177
Bkz. Cengiz Çakmak, ‘Tractatus’un Temel Özellikleri’, Felsefe Logos (künye eksik!!)
178
Wittgenstein, TLP., 6.13.
179
Bkz. Wittgenstein, Notebooks 1914 – 1916, s. 93.
180
Bkz. Hacker, Insight and Illusion: Themes in the Philosophy of Wittgenstein, s. 14.
181
Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, United Kingdom, Blackwell Publishing, 2001, s. 36.
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“Mantık önermelerinin doğru bir açıklaması, onlara, tüm diğer önermelere karşı biricik
bir konum vermelidir.”182
Mantığın önermeleri, düzgün kurulmuş ifadelerin kendisi üzerine inşa edildikleri
yapıyı gösterirler. Felsefenin de üzerine kurulması gereken, onun için temel durumunda olan
şey, mantık olmalıdır. Bu yüzden de felsefe, doğa bilimi önermeleri üzerine eğilirken,
aksiyomatik ve bilgi verici bir disiplin olmaması nedeniyle, onlara koşut önermeler sunmaz;
onları içerikleri bakımından değerlendirmez. Felsefenin doğa bilimi önermeleri üzerine
eğilmesi, mantıksal formları üzerinden olacaktır. Ancak böylelikle doğa bilimlerinin dünya
hakkındaki önermelerinin doğru bir değerlendirmesi mümkün olacaktır. Çünkü önermelerin
mantıksal formları, dünyanın temel mantıksal yapısına ilişkin bir şeyleri de içermektedir.
Sözgelimi üçüncü bölümde detaylı olarak incelemeye çalışacağımız anlayış uyarınca,
önermelerin olgulara ait resimlerin; olgulara ait resimlerin de olguların temsili olmasını
sağlayan şey bunlar arasında ortak olarak bulunan mantıksal yapıdır. Bu yüzden doğa
bilimlerinin olgulara ilişkin önermelerinin incelenmesi, bunların olgular ile ortaklaşa sahip
oldukları mantıksal form bakımından olacaktır. Her iki bakımdan da mantık, felsefe için
önceliklidir.
Wittgenstein açısından, bilgi verici ifadelerin doğa bilimi önermeleri olduğunu ifade
etmiştik. Bunlar bir olgunun tasvirini veren, düzgün kurulduklarında doğru ya da yanlış
olabilen ifadelerdir. 183 Ne var ki felsefenin ifadeleri, doğa bilimi önermelerinin taşıdığı bu
özellikleri barındırmamaktadırlar.
Hacker’a göre, Wittgenstein’ın felsefe ve doğa bilimleri arasında yapmaya çalıştığı bu
ayrım, doğrudan Russell’ın felsefe anlayışı ile ilişkilidir. Russell’ın görüşü uyarınca felsefe,
doğa bilimlerinin bir tür tamamlayıcısı durumundadır. 184 İncelediği konuların genelliği ile
doğa bilimleri için bir tür meta disiplindir ve gerek yöntemleri, gerekse ifade biçimleri ile
felsefe, doğa bilimlerine öykünmelidir. 185 Böylelikle felsefenin ürünü olarak, doğa bilimi
önermelerini tamamlayan felsefe ifadeleri ortaya konacaktır.
Biz, eğer doğrudan ilişkisi var ise bile konumuzun bütünlüğü açısından
Wittgenstein’ın felsefeye ilişkin görüşlerini, Russell’ın felsefesi ile karşılaştırmanın değil;
kendi içinde değerlendirmenin uygun olduğunu düşünüyoruz. Felsefenin doğa bilimlerinden
ayırt edilmesi hususunun üzerinde bu kadar durulmasının, onun kognitif bir disiplin olarak
değil de eleştirel bir etkinlik olarak ortaya konma çabası ile ilişkili olduğu kanaatindeyiz.
Dünyaya ilişkin bilgi verme görevi fiziğe; insan zihninin çalışmasına ilişkin
soruşturma görevi ise psikolojiye ayrılmıştır. Wittgenstein’ın felsefe için belirlediği görev,

TLP. 6.112 (Krş. Wittgenstein, Notebooks 1914 – 1916, s. 93. ).
Bkz. Çakmak, Tractatus’un Temel Özellikleri, sayfa??
184
Bkz. Hacker & Baker, Understanding And Meaning, s. 465.
185
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evrenin doğasına ilişkin metafizik hakikatleri ortaya koymak veya sentetik a priori önermeler
sunmak değildir.186
Felsefe olgular hakkında konuşmaz. Felsefe ifadeleri, olgular hakkında hiçbir tasviri
dile getirmeyen, bu konuda susan ifadelerdir. Bu yüzden felsefede önerme olamaz. Felsefe
bilgi verme iddiasındaki bir disiplin değil, ifadelerimizi açık kılma gayretinde olan eleştirel
bir etkinliktir. Felsefenin biricikliği sunduğu önermelerde değil, etkinlik olarak icra
edilmesindedir.
“Felsefenin sonucu "felsefi önermeler" değil, fakat önermelerin açık kılınmasıdır.”187
Felsefe ne bir tasvir, ne bir teori, ne de bir bilgi verme gayretindedir. O, empirik
önermelerin ifade edilişlerinden kaynaklanan felsefi problemleri çözen, bulanıklıkları
netleştiren, yanlış anlaşılmaları gideren; açık kılıcı, bir etkinliktir.
“Felsefe bir öğreti değil, ama bir etkenliktir.
Felsefi bir yapıt, esasında, aydınlatmalardan meydana gelir.”188
Bu etkinlik, dil üzerinden gerçekleştirilen, eleştirel bir faaliyettir.
“Tüm felsefe ‘dil eleştirisi’dir.”189
Bu türden bir dil eleştirisinden beklenen, dilin bozulması sonucunda düğümlenen
düşünceyi açık kılmasıdır.
“Felsefenin amacı düşüncelerin mantıksal açıklamasıdır.
…Felsefe, aksi halde donuk ve bulanık olan düşünceleri aydınlık kılıp keskince
sınırlamalıdır.”190
Açıklık mantıksal bakımdan sağlanacaktır; çünkü düşüncenin düğümlenmesi çoğu
zaman karıştırma ya da kasıtlı olarak mantıksal sentaksın ihlal edilmesi sonucunda ortaya
çıkmaktadır.
Wittgenstein açısından felsefe, köklü karışıklıklar ile doludur. 191 Tractatus’un
önsözünde Wittgenstein, kitabının felsefe problemlerinin tamamen çözümüyle ilgili olduğunu
belirtmektedir.192 Wittgenstein için meşru felsefe, dile yönelik eleştirel bir etkinliktir. Şimdi
Tractatus bu karışıklıklara bir açıklık getirme ve felsefenin alanını net bir biçimde belirleme
gayretindedir. Kitabın amacının belirtildiği yer, felsefedeki problemlerin çözümü için önerilen
Wittgenstein bu türden önermelerin olamayacağını düşünmektedir.
Wittgenstein, TLP., 4.112.
188
A.e.
189
Wittgenstein, TLP. 4.0031.
190
Wittgenstein, TLP. 4.112.
191
Bkz. Wittgenstein, TLP. 3.324.
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yöntemin de habercisidir:
“Kitap böylece, düşünmeye bir sınır çizmek istiyor, ya da daha çok – düşünmeye
değil, düşüncelerin dile getirilişine.”193
Böylece Tractatus’un gayesini iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki
felsefede ortaya çıkan problemleri açık kılarak çözmek; ikincisi ise buna paralel olarak
söylenebilenler ile söylenemeyenleri birbirinden net bir şekilde ayırarak dile sınır çekmektir.
194

Wittgenstein, felsefedeki problemlerin diğer bir nedeni olarak, dilin mantıksal
sentaksının bozulma pahasına, açıkça söylenemeyen, fakat sadece gösterilebilir olan şeylerin
söylenmeye çalışılmasını görmektedir. Bu yüzden Tractatus’un bir gayesi de açıkça
söylenebilen şeyler ile söylenemeyip sadece gösterilebilir olan şeyleri birbirlerinden ayıracak
bir sınır çizgisi çekmektir. Wittgenstein’a göre felsefenin öncelikli uğraşısı bu olmalıdır.195
Nitekim Wittgenstein, Russell’a yazdığı bir mektupta, eserinin temel probleminin neyin
açıkça (önermeler ile) söylenebileceğini ve neyin önermeler ile söylenemeyip sadece
gösterilebileceğini ortaya koymak olduğunu bildirmektedir.196
Wittgenstein açısından söylenebilenler, olguların tasvirini veren doğa bilimi
önermeleridir. Doğa bilimlerinin dili, olguların tasvirini doğru ya da yanlış; ama düzgün
olarak vermektedir. Bu dilin ifadeleri düzgün bir gramatik yapı ile kurulmuş, terimlerinin
yönletimleri ve işlevleri belirlenmiş ve bununla beraber mantıksal sentaks ile hiçbir
uyuşmazlık içermeyen önermelerdir.
Sınırları belirleme girişimi olması bakımından Wittgenstein’ın teşebbüsü Kant
felsefesine yaklaşmaktadır. Nitekim Kant açısından felsefe, insan düşüncesine, aklın meşru
kullanımlarını belirleyecek olan bir sınır çizgisi çekmelidir. Bu yüzden felsefe, gerçekliği
deneyimlememizin önkoşullarına eğilmelidir. Bu yönü ile o, şeylerin kendilerinden çok, bizim
onlara ilişkin bilgimizin ortaya çıkma koşulları hakkında olmalıdır. İnsan düşüncesinin
sınırını belirleyecek daha üst bir yapı olmadığından, bu bir tür özeleştiridir. 197 Böyle bir
soruşturmaya girişmiş olan felsefeden beklenen, deneyimin zorunlu önkoşullarını ifade eden
doğru sentetik a priori önermeler sunmasıdır.
Pears’a göre Wittgenstein felsefesi, genel karakteri açısından Kantçı anlamda
eleştireldir. 198 Çünkü Kant’ın soruşturması düşüncenin sınır çizgilerini belirlemeye
yönelikken; buna paralel olarak Wittgenstein, düşüncenin ifade edilme biçimine yönelik bir
soruşturma önermiştir. 199 Kant’ın eleştirel felsefesinde olduğu gibi Tractatus da, anlamın
sınırlarını belirleme teşebbüsündedir. Kant’ın eleştirisi, aklın kendi başına, geleneksel
193

Bkz. A.e.
Bkz. Çakmak, Tractatus’un Temel Özellikleri,
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Bkz. Hans Johann Glock, A Wittgenstein Dictionary, yayın yeri? Blackwell Publishing, 2005, s. 330.
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Bkz. A.e.
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Bkz. Pears, Wittgenstein, s. 25.
198
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anlamında metafizik bilgiye sahip olamayacağını göstermiştir. Benzer şekilde Tractatus da,
bu sınırlar aşılmaya çalışıldığında ortaya çıkan metafizik karıştırmaların kökenlerini
belirlemeye çalışmaktadır.
Kant olgusal bilginin, Wittgenstein ise olgusal söylemin içinde bulunduğu sınırları
belirlemiştir.200 Kant, döşemiş olduğu sınırların içinde, düşüncenin zorunlu olarak durduğunu
düşünürken; Wittgenstein da çizdiği sınırlarda dilin zorunlu olarak durduğunu
düşünmüştür. 201 Fakat Kant’tan farklı olarak Wittgenstein, eleştirisini dil üzerinden
gerçekleştirmektedir. Wittgenstein’ın sınır çizgilerini belirlemek istediği yer “düşünme değil
fakat düşüncelerin dile getirilişi”202dir. Çünkü ona göre düşünmeye çekilebilecek bir sınır için
düşünülemeyeni de düşünmemiz, yani sınırın her iki tarafını da görebilmemiz gerekirdi. 203 Bu
yüzden bu sınır sadece içeriden çekilebilecektir.204

200

Bkz. A.e., s. 48.
Bkz. A.e., s. 47.
202
Bkz. Wittgenstein, TLP. “Önsöz”.
203
Bkz. A.e.
204
Bkz. A.e.
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Uygulamalar
1)

20 ve 21 yy. Eleştirel Dil Felsefesinin ne olduğunu değerlendirin.

2)

Modern dönemde dil felsefesi nasıldır, yorumlayınız.

3)

Eleştirinin felsefedeki yerini irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

20 ve 21 Yy. Eleştirel Dil Felsefesinin ne olduğunu açılayınız.

2)

Modern dönemde dil felsefesi nasıldır, anlatınız.

3)

Eleştirinin felsefedeki yerini irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
20. 21 yüzyıl eleştirel felsefesinin temel özellikleri ele alınırken, felsefenin bilimlerden
de ayrılan yönlerini öğrendik. Felsefenin olgularla uğraşmaması, eleştiriye dayanan yapısı ile
bilimin önermelerini mantıksal bakımdan değerlendirmesi gerektiğini gördük. Wittgenstein’a
göre felsefe susulması gereken yeri ve konuşulması gereken yeri belirlemelidir. Olguya
dayanan önermeler ile metafizik önermelerin farklı olduğunu öğrendik.
Bu bölümde, Wittgenstein’ın felsefenin sorunlarının dilin yapısından kaynaklandığını
gördük. Felsefe sorunları, açıkça söylenemeyenlerin söylenmeye çalışılmasından
kaynaklanmaktadır. Kant olgusal bilginin, Wittgenstein ise olgusal söylemin içinde
bulunduğu sınırları belirlemiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Felsefeni sadece filozoflar tarafından ortaya konulan çeşitli görüşlerin açık
kılınması etkinliği olması gerektiğini ileri süren filozof kimdir?
a)

Platon

b)

Descartes

c)

Heidegger

d)

Wittgenstein

e)

Augustinus

2)
Eleştirel dil felsefesi ve Wittgenstein’ın görüşleri göz önünde bulundurulursa,
aşağıdaki yargılardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?
a)

Wittgenstein için meşru felsefe, duygulara yönelik eleştirel bir etkinliktir.

b)

Felsefe, doğanın yapısı ve işleyişini incelemez.

c)

Deney ve gözlem gibi metodlar felsefede kullanılmaz.

d)
Wittgenstein açısından söylenebilenler, olguların tasvirini veren doğa bilimi
önermeleridir.
e)

Kant’ın soruşturması düşüncenin sınır çizgilerini belirlemeye yöneliktir.

3)
Wittgenstein’a göre, felsefe, bilimin ifadelerini mantıksal yapıları bakımından
değerlendiren bir uğraşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Felsefenin bu işlevi aşağıdakilerden
hangisinde en iyi şekilde anlatmaktadır?
a)

Bilimin çalışma alanlarını belirleyerek ona öncülük eder.

b)

Bilimin manevi olarak ilerleyiciliğine katkı sağlar.

c)

Bilimin ifadelerini mantıksal yapıları bakımından değerlendirir.

d)

Bilime tarihsel yöntemler sunar.

e)

Bilimin hangi konularda araştırma yapacağını belirler.
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4)
Wittgenstein’a göre sınır bekçisi olarak gördüğü felsefe bilimin ifadelerini
incelerken temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Mantık

b)

Epistemoloji

c)

Sanat

d)

Etik

e)

Geometri

5)
uyuşamaz?

Aşağıdakilerden hangisi Wittgenstein’ın dil felsefesine ilişkin düşünceleriyle

a)

Felsefe, dil üzerinden gerçekleştirilen, eleştirel bir faaliyettir.

b)

Felsefe, evrensel insanlık değerlerinin ele alınması ve temellendirilmesidir.

c)

Tüm felsefe ‘dil eleştirisi’dir.

d)

Felsefenin amacı, düşüncelerin mantıksal açıklamasıdır.

e)

Felsefenin sonucu "felsefi önermeler" değil, fakat önermelerin açık kılınmasıdır.

6)

Wittgenstein’da doğa bilimleri ve felsefe arasındaki ayrım nedir?

7)

Wittgenstein’ın dil felsefesini ana hatlarıyla anlatınız.

8)
açıklayınız.

Wittgenstein’ın

mantık

anlayışının

felsefe

yaklaşımındaki

9)

Felsefede eleştirinin önemini açıklayınız.

10)

Wittgenstein felsefe yaklaşımını ana hatlarıyla anlatınız.

konumunu

Cevaplar: 1)d, 2)a, 3)c, 4)a, 5)b.
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