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Abstract 
Epistemology, a branch of philosophy that questions the nature, sources and 

limits of knowledge, has been a ground for controversy between rationalism and 

empiricism. One of the questions in epistemology is related to how one obtains 

knowledge. Some argue that intuition as a human ability can be an answer to the 

question about the source of knowledge. On the other hand, there are 

philosophers who emphasize the role of sense experience in acquiring knowledge. 

The main aim of the present study is to explore the source of knowledge in terms 

of the rationalists who focus on the human mind and empiricists who point sense 

data instead. The study will discuss how rationalist like Descartes, Spinoza and 

Leibniz and empiricists like Locke and Hume approach the sources of knowledge. 
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Özet 
Bilginin doğası, kaynakları ve sınırlılıkları üzerine felsefenin bir çalışma alanı 

olan epistemoloji, rasyonalizm ve empirizm arasında tartışmalara sahne olmuştur. 

Epistemolojinin sorguladığı konulardan birisi bilgiye hangi kaynaktan 

ulaştığımızdır. Bilginin kaynağı sorununa çözüm önerileri arasında insanın 

yetilerinden olan sezgiyi da öne çıkaranlar olduğu gibi insanın duyu yetisine 

vurgu yapanlar da vardır. Bu çalışmanın amacı, bilginin kaynağı problemine hem 

akıl yetisini vurgulayarak açıklama getiren rasyonalistler hem de duyu yetilerini 

işaret ederek betimlemeye çalışan empiristler çerçevesinde yaklaşmaktır. Bu 

bağlamda, ilk olarak bilginin kaynağı, Descartes, Spinoza ve Leibniz gibi 

rasyonalistlerin bakış açılarından incelenecektir. Sonrasında, bu defa aynı 

problem, Locke ve Hume gibi empiristlerin görüşleri ile ele alınacaktır. 
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1. Giriş 

Bilginin doğası, kaynakları ve sınırlılıkları üzerine felsefenin bir çalışma alanı olan 
epistemoloji, rasyonalizm ve empirizm arasında tartışmalara sahne olmuştur. 
Epistemolojinin cevaplamaya çalıştığı başlıca beş soru şöyledir: (a) önermesel 
bilginin doğası nedir ya da dünya ile ilgili belli bir önermenin doğru olmasının 
ardında ne vardır? (b) Bilginin edinilmesi olanaklı mıdır? (c) Bilgiyi nasıl ve neden 
alırız? (d) Bilgimizin sınırları nelerdir? (e) Bilginin ölçütü nedir? Bu çalışma, 
üçüncü sorunun, bilgiye hangi kaynaktan ulaştığımız ile ilgili sorunun tartışılması 
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amacıyla kaleme alınmıştır. İnsanlar yalnızca bazı şanslı tahminlerle doğru 
inançlara ulaşabilirler ama bu her zaman karşılaşılacak bir durum değildir. 
Epistemik açıdan, haklılandırılmış inançlara nasıl ulaşılabileceği ise net olmamakla 
birlikte çok tartışılan bir konudur. Dünyayı bilebilmek için onun hakkında 
düşünmek gerekir ve bu düşünme etkinliklerinde kullanılan kavramların nasıl 
edinildiği ve ne ile garantilendiği de aydınlığa kavuşması gereken konular 
olmuştur. İşte bu aydınlanma çabası içerisinde akıl yetisi ve duyu yetisi fikir 
ayrılığına, özellikle bilginin ve kavramların kaynakları üzerine anlaşmazlığa şahit 
olunmuştur. Bilginin kaynağı sorununa çözüm önerileri arasında insanın 
yetilerinden olan sezgiyi da öne çıkaranlar vardır; ayrıca insanın duyu yetisi ile akıl 
yetisini Kant gibi bir arada el alanlar da vardır. Bu çalışmanın amacı bilginin 
kaynağı problemine hem akıl yetisini vurgulayarak açıklama getiren rasyonalistler 
hem de duyu yetilerini işaret ederek betimlemeye çalışan empiristler çerçevesinde 
yaklaşmaktır. Bu bağlamda, ilk olarak bilginin kaynağı, Descartes, Spinoza ve 
Leibniz gibi rasyonalistlerin bakış açılarından incelenecektir. Sonrasında, bu defa 
aynı problem, Locke ve Hume gibi empiristlerin görüşleri ile ele alınacaktır.  

2. Rasyonalistlerde Bilginin Kaynağı olarak Akıl  

Rasyonalizm- Empirizm tartışması zihin içeriğinin kökeni ile ilgilidir. Rasyonalizm, 
doğuştan zihin içeriği doktrinini dile getirir. Doğuştanlık, ideler, gerçekler ve bilgi 
için kullanılmıştır. Rasyonalizmin ilk tartışmalarında ideler merkezdedir 
(Newman, 2005, 179). Rasyonalizm, ortaya sürdüğü farklı tezlere bakıldığında, 
bilginin kaynağının sezgi, tümdengelim ya da doğuştanlık olduğunu vurgular. 
Bilginin sezgi ve tümdengelimsel olduğunu söyleyen görüş, bazı şeylerin sadece 
sezgisel olarak bilinebileceğini, diğerlerinin ise bu sezginin önermelerden 
çıkarıldığını vurgular. Sezgi rasyonel bir anlayış şeklidir. Bir önerme zihinsel 
olarak kavranırken, onun içerisinde doğru ve haklılandırılmış inanç görülür. 
Tümdengelim ise sezgisel öncüllerden yola çıkarak mantıklı argümanlarla 
sonuçlara ulaşma sürecidir. Örneğin üçün ikiden büyük bir asal sayı olduğunu 
sezeriz ve bu bilgiden yola çıkarak “İkiden büyük bir asal sayı vardır.” Çıkarımında 
bulunabiliriz. İşte bu sebeple rasyonalizm, sezginin ve tümdengelimin a priori 
bilgiler sunduğunu ve bunların da deneyimden bağımsız olarak edinildiğini söyler.  

Rasyonalizmin başka bir boyutu ise, savunucularının sezgi ve gerçeklik arasındaki 
bağa nasıl yaklaştıklarındadır. Bazıları sezginin yanılmaz olduğunu iddia eder. 
Bazıları ise hatalı sezgisel önermelerin olası olduğunu kabul eder. Rasyonalizmin 
bir başka tezinde ise doğuştanlık ön plana çıkar. İnsan rasyonel doğasının bir 
bölümü olarak, bazı gerçekliklerin bilgisine sahiptir. Bu doğuştanlık görüşünü 
vurgulayanlar da tıpkı sezgiyi ve tümdengelimi vurgulayan rasyonalistler gibi a 
priori bilgilerin varlığını kabul ederler. Ama doğuştanlığı vurgulayan görüş a priori 
bilgilerin sezgiden veya duyu deneyiminden kaynaklandığını onların insan aklının 
doğası gereği zaten var olduklarını söyler. Bu anlamda deneyimlerin, doğuştan 
gelen bilgilerin yüzeye çıkması için tetikleyici olabileceklerini ama bize bilgiyi 
sağlayamayacaklarını belirtirler. 

Descartes’ın bilim kavramına bakışı, onu ortaya koyduğu bağlam içinde dikkatli bir 
biçimde incelenirse anlaşılabilir. 17. Yüzyılda bilimsel devrim iki gelişmeyle 
karşımıza çıkar. İlki, Academie royale des sciences ve Royal Society gibi yeni bilimsel 
toplulukların kurulması ile ortaya konan bilimsel uygulamalardaki değişimdir. 
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İkincisi, bu değişime bağlı ve tamamlayıcı nitelikte olan yeni bilimsel 
uygulamaların sonucu olarak ortaya konan bilgi türünün doğa filozofları tarafından 
betimlenme girişimidir. Descartes her iki gelişmeye de katkıda bulunmuştur. 17. 
Yüzyıl tüm doğa filozoflarının aynı bilimsel teorileri ortaya koydukları şekilde tek 
bir grupta ele almak hatalı olacaktır. Tek bir bilimsel teoriyi veya aynı bilimsel bilgi 
modelini kabul ettiklerini düşünmek de mümkün değildir. Descartes, bu gelişim 
tarihinde yaygın biçimde kabul görmüş Skolastik bilim kavramından, doğanın 
bilgisini temel alan hipotetik ve empirik girişimlere geçişte önemli bir rol 
üstlenmiştir. Descartes’ın çalışmalarını yürüttüğü bu tarihsel bağlamda bu 
geçişteki epistemolojik ve yöntemsel konularla savaştığını tahmin etmemiz 
gerekir. Bu geçişin ne keskin ne de çabuk olduğu düşünülebilir. Bu anlamda 
Descartes ilk olarak, bilimsel bilginin temelini duyuların oluşturamayacağını 
belirterek işe başlar (Clarke, 1992, 258-260).  

Rene Descartes, Meditations on First Philosophy adlı eserine o güne kadar doğru 
olarak bilip kabul ettikleri birtakım şeylerin yanlış olabildiğini fark ettiği ile başlar. 
Yeni bir başlangıç yapma iddiası ile o güne kadar bildiği (bildiği sandığı) her şeyi 
bir kenara bırakacağını belirtir. Doğruya, bilgiye yönelimi artık yeni bir yöntemle 
gerçekleşecektir, bu yöntem kuşkuculuktur. Yeni kuşkuculuğunun ilkesi, kuşku dışı 
yönelimin yanılgıya götüreceğidir. Kuşku duyarken her şeyin yanlış olacağını 
düşünerek işe başlar, en ufak bir şüphe duyduğu şeyi yanlış olarak kabul edecektir. 
Cottingham, Descartes’in kuşkuculuğunun üç dalga halinde görüldüğünü belirtir. 
İlk dalgada duyuların tanıklığı reddedilir, ikincide mevcut deneyimler hakkındaki 
yargılar reddedilir, üçüncüde ise Tanrı’nın bile yanıltıcı olabileceği şüphesi vardır. 
Bu kuşku dalgaları cogito’nun bulunuşu ile son bulur. Descartes’ın şüphe etmediği, 
özsel olarak düşünen bir varlık olduğudur (2003, 46). 

Bilgiye yönelimi gerçekleştireceği yeni yöntemde aklın kurallarından bahseder. Bu 
kurallar, aklın doğal yetilerinin ve işlemlerinin doğru biçimde kullanımının 
kurallarıdır. Akıl en temel işlemlerini yerine getirmezse, maddenin en basit 
kurallarını da anlayamayacaktır. Kendi kendine bırakıldığında akıl şaşmazdır. 
Diğer etkenlerin bozucu etkisi olmaksızın, kendi doğal ışığını ve yetilerini 
kullanırsa, hata yapmayacaktır. Önyargı, hırs, eğitim, sabırsızlık, sonuçlara 
ulaşmada aceleci davranma gibi faktörlere yönelerek, rasyonel refleksiyonun 
güvenli yollarından ayrılmak da mümkündür. Bu durumda akıl körleşir ve doğal 
işlemlerini doğru biçimde gerçekleştiremez (Copleston, 1994, 73). Aklın bu temel 
işlemleri sezgi ve indüksiyondur. Descartes, Rules for the Guidance of our Native 
Powers adlı eserinde sıraladığı üçüncü kuralda, sezgiyi ve dedüksiyonu bilgiye 
ulaşmanın en güvenli yolu olarak gösterir. Sezgi sadece aklın ışığında doğar ve 
şüphe içermeyen bilgiyi verir. Dedüksiyon kesinliği bilinen gerçeklerden gerekli 
sonuçları çıkarmayı ifade eder. Bu iki yol da bilgiye giden emin yollardır ve akıl 
başka yolları kabul etmeyecektir. Aynı eserde belirttiği dördüncü kuralda 
Descartes, gerçeğe ulaşmak için bir yönteme ihtiyaç olduğunu belirtir. İnsanların 
merakları, o kadar kördür ki, bu onların yanlış yollara sapmalarına neden olabilir. 
Descartes bu nedenle, kesin ve basit ilkeleri kapsayan bir metoda gerek görür. 
Bunları doğru gözlemleyen kişi, hiçbir zaman yanlışı doğru olarak görmeyecektir 
ve her zaman doğrulara ulaşarak bilgisini arttıracaktır. Kartezyen yöntem, 
Descartes’ın kesinliğe ulaşmadaki arzusunu gösterir. Descartes, ortaçağ ittifakı ve 
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Skolastik düşüncenin, yeni, laik bir araç ile değiştirilmesi gerektiği 
düşüncesindedir. Bu araç “akıl”dır. Akıl evrenseldir. Yunanlılar aklın gücüne 
inanırken, onun herkeste eşit olmadığını düşünmekteydi. İlk Hıristiyanlar ise aklı 
pek değerlendirmeye almamış, ama herkesin ahlaki olarak Tanrının gözünde eşit 
olduğunu düşünmüşlerdir. Descartes, aklı herkeste yeterli ve eşit olarak göstermiş 
ve demokrasinin sosyal ve politik kurumları için entelektüel bir temel 
oluşturmuştur (Jones, 1969, 159). Copleston, Descartes’a göre sezginin saf 
entelektüel bir etkinlik ve aklın şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık ve net bir 
bakışı ve görüşü olduğunu belirtir. Dedüktif akıl yürütmede bile sezginin gerekliliği 
doğrudur. Çünkü bir sonraki adıma ilerlemeden her önermeyi açık ve net bir 
biçimde görebilmemiz gereklidir. Dedüksiyonun sezgiden farkı, onun belli bir 
ilerleme veya harekete ait olmasıdır (1994, 73). 

Descartes artık kuşkulanan ben’in varlığından kuşku duymaz ve bilgi konusunda 
akıl yürütmeleri de bu noktada başlar. Descartes, yeni doğa bilimi için evrensel, 
matematiksel bir yöntem geliştirmeye çalışır. Yöntemli olmanın önemli bir koşulu 
belirleme, yani birleştirme ve ayırma gücüdür, böylelikle us iyi kullanılmış 
olacaktır. Descartes, Metot Üzerine Konuşma adlı eserinde herkesin eşit bir biçimde 
dağıtılmış olan usa sahip olduğunu, fakat onun iyi bir biçimde kullanılması 
gerektiğini vurgular. “Sağduyu dünyada en iyi pay edilmiş şeydir. …. Zira iyi bir 
zekaya sahip olmak yetmez asıl olan onu iyi kullanmaktır. .... Kendi adıma aklımın 
hiçbir hususta, diğer insanlarda müştereken bulunandan daha kamil olduğu 
zannına kapılmadım…” (Metot Üzerine Konuşma, I, 1.2). Salt ussallıkla, usun 
etkinliği ile doğrulara ulaşmak mümkün görünmemektedir. Usun, gerçeğe çok iyi 
uygulanmasının, özenle, düzenli araştırmanın doğruya, bilgiye ulaşmada önemli bir 
yeri vardır. Bu nedenle, bu süreçte ussal etkinliğin yanı sıra yöntem de gereklidir. 
Her konu, kendine özgü bir yöntemi gerekli kılar. Descartes’ın bilgiye ulaşmada 
ortaya koyduğu yöntemde dört adımdan söz edilebilir.  

İlki, doğru olduğu apaçık bilmediğim hiçbir şeyi asla doğru kabul 
etmemek, yani acelecilikten ve peşin hükümlü olmaktan özenle 
kaçınmak ve akıllı ruhuma kendini açıkça ve seçikçe sunan, 
şüpheye düşmeye hiç mahal bırakmayanlar dışındaki hiçbir şeyi 
hükümlerime dahil etmemekti. İkincisi, inceleyeceğim meselelerin 
her birini mümkün olduğu ve en iyi biçimde çözümlemek için 
gerektiği kadar çok parçaya ayırmak. Üçüncüsü en yalın ve 
tanınması en kolay olan konulardan/objelerden başlayarak 
basamakları çıkar gibi en bileşik olanların bilgisine kadar yavaş 
yavaş tırmanmak için düşüncelerimi bir düzen dahilinde sevk 
etmek ve dahi, birbiri ardından doğal biçimde sıralanmayan şeyler 
arasında bile düzenlilik farz etmek. Sonuncusu, hiçbir şeyi dışta 
bırakmadığımdan emin olana kadar her yerde eksiksiz sayımlar 
yapmak ve geneli gözden geçirmek” (Metot Üzerine Konuşma, II, 7-
10). 

İlk ve yöntemin en önemli adımı “sezgi”dir. Sağlam, aracısız, yalın, kesin, güvenilir 
bilgi doğruluğu açık-seçik bilinen bilgi ancak sezgi ile bilinebilir. Doğrunun kendini 
iyiden iyiye göstermesi, apaçık sunması durumunda yani koşulsuz olarak zihne 
doğrudan verilen biçimde olması durumunda, zihin, apaçıklığın doğruluğunu 
göstermek için ek bir işlem gereksinmez. Kuşkunun bitişi, apaçıklığın sayesinde 
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gerçekleşir. Apaçıklık, sağlam, güvenilir, doğru bilgi için temel ölçüttür. Apaçık, 
doğru görünmeyen her bilgiden kuşkulanmak, her bilgiyi yasadışı sanmak, her şeyi 
gözden geçirmeyi gerekli kılar. İkinci adımda Descartes, bir serideki öğelere 
matematiksel olarak bakar. İkinci adım, “ayrıştırma, çözümleme”dir. Bu alt adımda, 
karmaşık olandan, bütünden temel, basit olan öğelere doğru gidiş vardır. Bu analiz 
etkinliği tümdengelimsel bir etkinliktir. Apaçık sezilen son temel öğelere 
tümdengelimsel bu etkinlik erişir. Üçüncü adım “sıralama”dır ve bu adımda akıl, 
basitlerden bileşik, karmaşıklara doğru sentetik bir etkinlik sergiler. Yöntemin 
dördüncü adımı “sayma/doğrulama”dır. Sonucu doğrulamak için basamaklar 
üzerinde tekrar tekrar durma; üstünde çalışan bütünün öğelerinin sayılması, 
unutkanlıkla bir şeylerin dışarıda bırakılıp yanlışa düşülmemesi için Descartes bu 
adımı gerekli görülmüştür.   

Saf kavrama yetisine ait algılar açık ve seçiktir. Matematik önermeleri düşünürken, 
saf kavrama yetisinin algıları devreye girer. Descartes’ın, Bacon ve Hobbes ile aynı 
fikirde olduğu tek konu Skolastik bilimin yetersizliğidir. Bacon elden geldiğince 
fazla empirik veri toplama taraftarıyken, Descartes’a göre aklı kendisine doğru 
yönlendirmemiz gerekir ve bu sayede kesin ve apaçık gerçeğe ulaşılabilecektir. 
Descartes da tıpkı Hobbes gibi matematiğe hayranlık duymuştur fakat matematiğe 
kesinlik kazandıranın ne olduğu konusunda farklılık göstermişlerdir. Descartes, 
dünyada nesnel ve rasyonel bir düzenin olduğuna inanmaktadır. Hobbes’a göre ise 
matematiğin kesinliği onun gelişigüzel seçilmiş isimlerin ortaya koyduğu 
sonuçların bilgisi olmasından gelir. Hakkında yargıda bulunulan nesneler, onlara 
bizim atfettiğimiz şeylerle anılırlar. Descartes’a göre matematik bilgisi mutlaktır ve 
nesnel ve rasyonel gerçeğin kavranışıdır. Matematiksel akıl yürütme, Tanrı ve 
değerler sistemini de içeren büyük bir metafizik yapının üzerine inşa edilebileceği 
bir temeldir (Jones, 1969, 160). Descartes’ın ilk dönemlerindeki ilgi alanı saf 
bilimseldir. Matematikte ve fizikte elde edilen sonuçların, doğa ve bilginin kökeni 
gibi daha temel konularla nasıl bağlantılanabileceği ile ilgilenmiştir (Cottingham , 
2005, 187).  

Matematiğin netliği ve kesinliğinden etkilenen Descartes’a göre matematiksel 
yöntemin özelliklerinin araştırılması ve ona bu yetkinliği veren nedenlerin ortaya 
çıkarılması ve bu yöntemin diğer tüm bilim alanlarına uygulanması gerekmektedir. 
Bu düşünce, matematikte kullanılan yöntemin tüm bilimlerde kullanılabilirliğini, 
tek bir bilgi türü olduğunu, bunun da kesin ve apaçık olduğunu, birbirine bağlı 
alanların tek bir bilimin altında yer aldığını gösterir. Copleston’a göre, Descartes’ın 
amacı, kapsamlı bir bilimsel felsefe kurmaktır. Principles of Philosophy adlı 
eserinde Descartes’ın ortaya koyduğu ağaç analojisinde, ağacın kökleri olan 
metafizikte, sezgisel olarak kavranmış sonlu benin varlığı ile başlar ve doğruluk 
ölçütü, Tanrı’nın varlığı ve maddesel dünyanın varlığını kurarak devam eder. 
Ağacın gövdesi olan fizik, metafiziğe dayanır çünkü fizik, nihai ilkeleri metafizik 
ilkelerden türetilmediği sürece bilimin organik bir parçası olarak kabul edilemez. 
Uygulamalı bilimler, ağacın dallarıdır ancak fizik ve doğa felsefesine olan organik 
bağlılıkları açıklanabildiği takdirde gerçek anlamda bilim olacaklardır (Copleston, 
1994, 70).   

Descartes’a göre, tüm geçerli bilgi sistemlerinin taşıdığı formel bir yapı vardır. Bu 
yapı hiyerarşik bir sıralama ile düzenlenmiştir. Bilgi nesneleri öyle bir sıradadır ki 
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en basit ve kolay bilinebilecek olanlar ile başlamaya konsantre olabiliriz ancak 
sonrasında daha karmaşık doğrulara doğru ilerleyebiliriz. İnsan aklı, bilginin temel 
başlangıç noktalarını sezme gücüne sahiptir. Akıl basit ve dolaysız zihinsel 
algılama onları görür ve bu basit doğallıklar apaçık olduğunu ve yanlışlık 
barındırmadığı için hata yapma olasılığı da olamaz (Cottingham, 2005, 187). 
Descartes’ın zeka kavramı, empiristlerin ki ile kesin bir ayırım gösterir. Her iki 
kamptaki filozoflar da aklın, bir zeka veya anlayış ile donatılmış olduğunu kabul 
ederler. Sadece rasyonalistler aklın bu yetisini onun duyum yetilerinden ayırırlar. 
Descartes’ın saf entelektüel ideleri, hiçbir şekilde tikel imgeler tarafından 
belirlenmemiş soyut içeriklere sahiptir. Üçgen kavramı, hem dik üçgen hem de 
eşkenar üçgen hem de diğerlerini eşit derecede temsil eder ( Newman, 2005, 183). 

  Bilginin kaynağını akılda arayan bir başka filozof ise Benedictus (Baruch) de 
Spinoza’dır. Spinoza’nın hareket noktası Descartes’dan farklı olarak, şüphe değil 
Tanrı’dır. Spinoza doğadaki nedenselliğin bizi Tanrıya götürdüğünü ifade ederken, 
Tanrı’nın varlığından şüphe etmeye gerek olmadığını ifade eder. Spinoza Etika adlı 
eserinde Tanrı’nın ezeli, ebedi tek töz olduğunu belirtir. Tanrı kendi kendinin 
nedeni olandır. Mutlak sınırsızlığa sahip, sınırsız sıfatları olan ve bölünemez bir 
varlıktır. Her şey varlığını bu tek tözden ortaya çıkmaları adına Tanrı’ya borçludur. 
İnsan aklı doğanın, Tanrının bir parçasıdır. Bu nedenle de insan bir şey ile ilgili bir 
ideye sahip olduğunda aslında o şeyi algılayan Tanrı olacaktır (Nadler, 2006, 154). 
Bu nedenle bilgi ve ontoloji Spinoza’da iç içe geçmiştir. Bilgi kuramının hedefi, 
Tanrı’nın bilgisine ulaşmaktır. İnsan Tanrı’nın sınırsız sayıdaki sıfatlarından 
sadece ikisini bilebilir: Düşünme ve yer kaplama (Wilson, 2005, 90). Evrendeki 
tüm varlıkları ancak düşünme ve yer kaplama sayesinde bilebiliriz. Zihin düşünen 
bir varlıktır ve idelerden meydana gelir. İdelerin toplamı insan zihnini oluşturur. 
Spinoza’ya göre bilgi insanın mutluluğu, özgürlüğü ve iyi yaşantıya sahip olması 
için gereklidir. Bu nedenle de geniş çaptaki ahlaki projesinin dahlinde 
epistemolojik sorunları da ortaya atmaktadır. 

Sonsuz akıl, Tanrı şeylerin idelerinden oluşur. Spinoza için insan aklı diğer 
idelerden, yani bedenin bölümleri olan alt idelerden oluşan karmaşık bir idedir. 
İnsan aklını oluşturan ideler yönelimseldir, şeyler hakkındadır. İnsan aklının 
ideler, insan bedeninin bölümlerinin ideleridir. Bir zihin durumu olan acı hissi, 
vücudun acı çeken bölümünün idesidir. Düşündeki ifade olan acı yaralı bedende 
yer kaplama halinde ifade bulur. Bu doktrine göre insan vücudunun içinde 
bulunduğu durum ile insan aklının durumu arasında bir paralellik olacaktır. İnsan 
aklında, insan bedeninin her durumuna karşılık gelen bir ide vardır. Dolayısıyla, 
insan aklının ve idelerinin anlık nesnesi, beden ve onun durumlarıdır. İnsan aklı, 
bedeni sayesinde, dışsal nesnelerle bağlantı kurar. Dışsal bir nesnenin zihinde 
ortaya çıkmasının nedeni, insan bedeninin, o nesneden etkilenmesidir. Zihin, dışsal 
bir nesnenin etkisi altına girer ve bedenin etkilenen bölümünün, düşüncedeki 
ifadesi olan zihin idesi ortaya çıkar (Wilson, 2005, 98, 99).   

Spinoza’ya göre, ideler, zihinsel etkinliklerdir. Her idenin bir etkinlik içermesinin 
nedeni, onun bir olumlama veya olumsuzlama barındırmasıdır. Kırmızı bir top 
idesine sahip olmak, topun kırmızı oluşunu olumlamaktır. Etkin olmayan bir ide 
yoktur. Bir insanın iyi bir yaşama sahip olması, onun bilgi seviyesine bağlıdır. İnsan 
zihindeki gerçek ve uygun idelerin sayısını ne kadar arttırırsa, sonsuz ideler içeren 
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Tanrının, sınırsız aklına doğru ilerlemiş olacaktır. Bir idenin doğruluğu, onun 
nesnesi ile arasındaki dışsal ilişkiye bağlıdır. Eğer nesne ifade edildiği idedeki hali 
ile aynı ise o ide doğrudur. Bu, Spinoza’nın, idenin nesnesi ile uyumu dediği şeydir. 
Yanlış bir ide, hakkında olduğu nesne ile uyuşmayan idedir (Nadler, 2006, 156-
165). “Upuygun fikir deyince, obje ile ilişiği olmadan kendi başına göz önüne alınca 
doğru bir fikrin bütün içsel özellikleri ya da adlandırmaları olan fikri anlıyorum” 
(Etika, Ruhun Tabiatı ve Kökü Üzerine, Tanım IV, 78).  

Bilginin ölçütü upuygunluktur. Upuygun ide, nesnesi ile uyuşur. Böyle bir durumda 
da doğru ide olarak kabul edilir. Upuygun idenin doğruluğundan şüphe edilemez. 
Tekil şeyler bozulmuş olabileceği için onların upuygun ideleri elde edilemez. 
İnsanın bulanık fikirlere kapılıp, hataya düşmeleri de bu yüzdendir. Bu sebeple 
duyu algısı veya hayal gücü yoluyla doğaya ilişkin upuygun ideler elde edilemez. 
Duyu algıları bize, açık seçik olmayan, bulanık ideler sunar. Tekil nesnelerin 
ardındaki upuygun ideye ulaşmak örnek alınması gereken geometri ve fizik 
önermeleridir. Duyu ve hayal gücü ile elde ettiğimiz ideler sonsuz akılda oldukları 
şekilde bağlantılanmazlar. Etrafımızdaki nesnelerden sıradan ve rastlantısal olarak 
etkilenimlerimize dayanan duyu ideleri aklın yeterli derecede bildiği şeyler 
değildir. Biz dışsal nesneleri doğanın sıradan düzeni içinde biliriz (Nadler, 2006, 
166-170).  

Bütün bu söylediklerimiz, bir çok şeyi kavradığımızı, tümel 
kavramları teşkil etitğimizi açıkça kanıtlar: 

1. Bu tümel kavramları duyuların zihnimizde eksik, bulanık 
ve düzensiz bir tarzda temsil ettiği tekil şeylerden teşkil 
ederiz. Bunun içindir ki bu algı çeşitlerine, bulanık bir 
deneyden gelen bilgi demeye alışkınızdır. 

2. Bazı kelimeleri işitince ya da okuyunca, diyelim ki, şeyleri 
hatırlamamız ve kendileriyle onları hayal etmemize 
yarayan fikirlere benzer fikirler kurmamıza ait belirtilerle, 
bundan sonra da şeylere ait bu iki görüş tarzına, birinci 
cinsten bilgi ve sanı ya da hayal gücü diyeceğim. 

3. En sonra şeylerin özellikleri hakkında fikirlerimiz ve ortak 
kavramlarımız olduğu için bu tarzda da akıl ya da ikinci 
cinsten bilgi adını vereceğim. Bu iki cins bilgiden başka, 
birazdan göstereceğim gibi bir üçüncüsü vardır ki buna 
sezgili bilim adını vereceğiz. Bu bilgi cinsi Tanrı’nın bazı 
sıfatlarının şekilli özü hakkında upuygun fikirlerden 
şeylerin özü hakkındaki upuygun fikre kadar yayılır (Etika, 
Ruhun Tabiatı ve Kökü Üzerine, Önerme XL, Scolie II, 113).   

Yukarıda da görüldüğü üzere, Spinoza üç çeşit bilgi türünden bahseder. İlk tür bilgi 
upuygun olmayan bulanık bilgidir. Buna insanlar hatalı biçimde bilgi olduğu 
söylense de aslında bu bilgi sayılmamalıdır. Bu bilgi denilen bulanıklıktan yanlışlar 
çıkar. Bunlar duyulardan elde edildiği için mutlaklığa sahip değildir. Duyulur tekil 
şeyler ve duyulur semboller ile karşılaşmalardan ortaya çıkan bağlantıları içerir 
(Wilson, 2005, 116).  İkinci tür bilgi, akılsal bilgidir. Akılsal bilgi, sonuçtan nedenin 
çıkarılması ile elde edilir. Tikeller, tümel kavramlardan türetilir. Bir şeyin özüne, 
başka bir şeyden ulaşılan bilgi türüdür. Akılsal bilgi mantıksal olarak birbirine 
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bağlı upuygun idelerden oluşur. Bu tür bilgide pek çok şeyin algılanıp tümel 
kavramlar oluşturmadan bahsedilir (Wilson, 2005, 117). Üçüncü bilgi türü ise 
sezgisel bilgidir. Bir şey Tanrı ile ilişkilendirilerek kavranır. Her şey Tanrı’da 
olduğu için, Tanrı aracılığıyla sezgisel bilgiye ulaşılır. Bu tür kavrama yoluyla 
ulaşılan bilgi de upuygundur. Sezgisel bilgi ve akılsal bilgi zorunlu olarak 
doğruluğa sahiptir. Öte yandan algı yoluyla edindiğimiz ideler upuygun değildir ve 
kesinlik taşımazlar. Bu nedenle de bilgi deneyimden elde edilmez. Nadler, ikinci ve 
üçüncü tür bilgi arasındaki ayırımın çok net olmadığını belirtir. Ancak şunu 
belirtir: ikinci tür bilgi, genel kavramların bilgisi ve bunlardan dedüktif bir biçimde 
çıkarılan genel ilkelerin bilgisi kastedilmektedir (2006, 179). Spinoza bu üç tür 
bilginin farkını aşağıdaki sayı örneği ile açıklamaya çalışır.  

İkincinin birinciye karşı durumu ne ise dördüncünün üçüncüye 
karşı durumu aynı olmak üzere, dört sayı verilmiş olsun. Tüccarlar 
ikinci ile üçüncüyü çarpmak ve çarpımı birinciye bölmede 
tereddüt etmeyeceklerdir, çünkü hiçbir kanıtlama olmaksızın 
ustalardan öğrendikleri şeyi henüz unutmamışlardır, ya da bu 
usule ait çoğu kere pek basit sayılarda, ya da Öklides’in 7’inci 
kitabının 19’uncu önermesinin kanıtlaması kuvveti ile yani 
orantılı sayıların ortak özelliği kuvveti ile deney yapmışlardır. 
Fakat basit sayılarda bütün bunlara ihtiyaç yoktur. Diyelim: 1, 2, 3 
sayıları verilmiş olunca, herkes orantılı dördüncü sayının 6 
olduğunu görür ve ilk bakışta birinci sayının ikinciyle oranını 
görünce, daha açık olarak dördüncüyü buluruz (Etika, Ruhun 
Tabiatı ve Kökü Üzerine, Önerme XL, Scolie II, 114).    

Rasyonalist cephede ortaya konan sezgi ve dedüksiyon tezi çerçevesinde bir başka 
argüman da Gottfried Wilhelm Leibniz’den gelmiştir. Leibniz’in New Essays on 
Human Understanding adlı eserinin önsözünde belirttiği duyuların aktüel bilgimiz 
için gerekli olmalarına rağmen yeterli olmadıklarıdır. Duyular tikel, bireysel 
doğrular olan örnekleri bize verirler, genel bir doğrunun tümel gerekliliğini 
sağlamaları mümkün değildir. Matematikteki ve özellikle aritmetik ve 
geometridekiler gibi, gerekli doğruların saf kanıtı örneklere dayanmamaktadır. 
Leibniz matematiksel bilgiyi doğuştan olarak betimler ve bu anlamda doğuştan 
bilgi tezine de yakın durmaktadır. Deneyim bilgimizin kaynağı olamaz. Bilgiye 
ulaşmamıza en iyi açıklama sezgi ve dedüksiyondur. Mantık ve metafizik 
deneyimin destekleyebileceğinden ötede bir gereklilik içeren formları kapsar 
(Markie, 2008). 

Leibniz’in felsefesinde töz kavramı merkezdedir. Leibniz konuşmalarımızda, “bu, 
şöyledir.” türünden ifadelerin yer aldığını ve bu ifadelerde özneye, bir öz-nitelik 
yüklendiğini gösterir. Bundan yola çıkan Leibniz, bu özelliklerin ait olduğu şeyin 
altında yatan bireysel tözlerin hedef alınıp, araştırmanın konusu yapılması 
gerektiğini belirtir. Cottingham, bu anlamda Leibniz’in metafiziğine, önermelerin 
mantıksal yapılarının temel olduğunu ve dolayısıyla metafiziğinin, mantığıyla 
yakından ilişkili olduğunu belirtir (2003, 70).  

Leibniz’in bilgi teorisine bakıldığında iki öğreti karşımıza çıkar. İlki ideler öğretisi 
ikincisi ise zorunlu doğrular ve olumsal doğrular ayırımıdır. Leibniz’e göre tüm 
ideler doğuştandır. Bunun yanı sıra Leibniz, doğuştan ideler ve duyumsal ideler 
ayırımı yapıyor gibi de görülebilir. Duyum ideleri veya empirik ideler doğuştan 
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idelerden farklı olarak bulanıktır. Örneğin matematik ideleri doğuştan idelerdir ve 
seçiktir. Leibniz’in doğuştan ideler ve empirik ideler arasında ortaya koyduğu fark 
türsel olmaktan ziyade seçiklik derecesindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır 
(Cevizci, 2011,  562). İkinci öğretisinde Leibniz, doğru önermeleri iki kategoride 
incelemiştir: Akıl doğruları ve olgu doğruları.  

Keza iki tür hakikat vardır: Akli hakikatler ve olgusal hakikatler. 
Akli hakikatler zorunludur ve karşıtları olanaksızdır; olgusal 
hakikatler ise muhtemeldir ve karşıtları olanaklıdır. Bir hakikat 
zorunluysa zeminine analiz yoluyla ulaşabiliriz; yani onu daha 
basit idealara ve daha basit hakikatlere ayrıştırıp en nihayet ilk 
hakikatlere erişebiliriz. (…) Nitekim matematikçiler de benzer 
biçimde kurgusal teoremleri ve işlemsel kaideleri analiz    yoluyla 
tanımlara, aksiyomlara ve koyutlara indirgerler. (…) Son olarak 
bir de tanımı yapılamayan basit idealar vardır; keza aksiyomlar ve 
koyutlar, kısacası ispatlanamayan ve ispatı gerekmeyen temel 
ilkeler mevcuttur- bunlar, karşıtı bariz bir çelişki içeren ayni 
beyanlardır  (Monadoloji, 33- 35).  

Akıl doğruları farklı olmaları olanaksız, zorunlu olarak öyle olan doğrulardır. Olgu 
doğrularının farklı olmaları olanaklıdır ve zorunluluk içermemektedirler. 
Cottingham, olgu doğruları ve akıl doğruları ayırımının modern felsefede önemli 
bir yeri olduğunu belirtirken, Kant’ın sentetik ve analitik, a priori ve a posteriori 
ayırımlarını yaparken hatırlamış olabileceği yorumunu yapmıştır (2003, 71). 
Leibniz’in akıl doğruları dedikleri “çelişmezlik ilkesinden” türetilmiştir.  

Akıl yürtmelerimiz iki ana ilkeye dayanır. Bunlardan birincisi 
çelişme ilkesidir ki, bunun sayesinde çelişki içeren şeyin yanlış, 
yanlışın karşıtının veya çelişiğinin ise doğru olduğuna 
hükmederiz. (…) İkincisi yeterli zemin ilkesidir: Buna göre, başka 
türlü değil de öyle olmasının yeterli zemini yoksa hiçbir olgunun 
hakikatine veya mevcudiyetine, hiçbir beyanın doğruluğuna 
hükmedemeyeceğimizi düşünürüz. Gelgelelim çoğu zaman bu 
zemin bilgimiz dahilinde değildir (Monadoloji, 31, 32). 

Örneğin bir şeyin hem kare olduğunu hem de dört kenarının olmadığını söylemek 
çelişik bir ifadedir. Bu noktada doğruluk ölçütü çelişmezlik olmalıdır. “Tüm kareler 
dört kenarlıdır.” doğru bir önermedir. Bu tür önermeler çözümleme yoluyla 
totolojiye indirilebilir. Leibniz’in olumsal önermeler görüşü biraz problemli 
görülmektedir. Leibniz bu tür önermelerde yüklemin öznede içerilmesinin söz 
konusu olduğunu belirtir. Cottingham, “Ronald Reagan 1980’de ABD başkanı 
seçildi.” Türündeki bir önermede, yüklemin öznede zorunlu olarak içerilmediğini 
ama bunun yine de doğru bir ifade olduğunun örneğini verir (2003, 72). Leibniz’in 
yüklemin öznede içerilmesi öğretisini anlamamız için şu maddeye bir bakabiliriz. 

Şu halde muhtemel ve olgusal hakikatler, yani mahlukat alemine 
yayılmış şeyler dizisi için de yeterli zemin bulunmalıdır. Bu dizide 
tikel nedenlerin analizi, doğadaki şeylerin muazzam çeşitliliği ve 
cisimlerin sonsuza kadar bölünebilirliği sebebiyle sınırsız bir 
detaya ulaşabilir. Şu an yazı yazışımın müessir sebebine dahil 
olan, geçmiş ve geçmekte olan bir devinimler ve şekiller 
sonsuzluğu vardır; aynı şekilde ruhumda nihai sebebe katılan, 
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geçmiş ve geçmekte olan küçük eğilimler ve yönelimler 
sonsuzluğu vardır (Monadoloji, 36). 

Leibniz’in yüklemin öznede içerilmesi öğretisini, onun monadolojisi, töz öğretisi ile 
birlikte incelemek gerekir. Her monad tüm geçmişi ile yüklenmiş ve gelecek 
olasılıkları da taşımakta olandır. Bu anlamda da kendisi ile ilgili tüm olanları ve 
olacakları içermektedir.  

3. Empiristlerde Bilginin Kaynağı olarak Deneyim 

Bir önceki bölümde bilginin kaynağının incelemelerinde doğuştanlık ve akıl 
fikirlerine yönelen rasyonalistlerden farklı olarak empiristler,  tüm bilgilerin 
sonuçta deneyime dayanmakta olduğu fikrinden yola çıkarlar. Bu noktada 
“deneyim” ile empirizmin ne kastettiği şöyle belirtilebilir: “özneye birtakım 
şeylerin sunulduğu bilinç durumu” (Alston, 2000, 239). Görüldüğü üzere 
deneyimde vurgulanan, öznenin bir bilinç durumunda olmasıdır. Deneyimin, 
duyusal, estetik, manevi veya dini olması mümkündür, fakat bu çalışmada bahsi 
geçen “duyu deneyimi”dir, bir başka deyişle beş duyunun uyarılması ile 
sonuçlanan bilinç durumlarıdır. Empiristlerin tezine göre, öznede deneyimden 
başka hiçbir bilgi kaynağı yoktur. Bazı empirizm türleri dedüksiyon ve doğuştan 
gelen bilgilere karşı çıkar. Bilgimiz a posteriori’dir yani duyu deneyimlerimize bağlı 
olarak sonradan gelir. Duyu deneyimi bizim sahip olduğumuz tek bilgi kaynağıdır. 
Empirizm, insanın empirik bilgiye sahip olmasını zorunlu kılmaz. Sadece şunu 
gerektirir: Bilgi edinilen bir şeydir ve bu edinme deneyim sayesinde olur. Akıl bize 
düşüncelerimiz arasındaki bağlantıları verebilir ama bu düşüncelerin kendileri 
ancak kazanılabilirler (Markie, 2008). 

Öte yandan empiristler, her türlü bilginin de deneyimden kaynaklandığını 
söylemezler. Bu bağlamda doğrusal bir temellendirmeden bahsederler. Bu 
temellendirmeye göre en alt seviyedeki bilgiler deneyimden kaynaklanır fakat 
daha üst seviyedeki bilgiler ise alt seviyedekilerle temellendirilir. Bu katmanlı 
biçim içerisinde üst seviyedeki bilgilerin kaynağı daha alt seviyelerde aranır ve en 
alt seviyeye ulaşıldığında karşımıza deneyimden kaynaklanan bilgi çıkar.  

Bilginin kaynağına empirist bir yaklaşım ile yönelen John Locke’un İnsan Anlığı 
Üzerine bir Deneme (bundan sonra ilki Deneme olarak anılacaktır) adlı eserinin 
önemi, onun empirist zihin ve kavrayış felsefesinin ilk sistematik sunumu 
olmasında kaynaklanır. Empirist felsefenin ilk açık formülasyonu olan Deneme, 17. 
yüzyıl sonlarının entelektüel ortamına etkileyici bir giriş yapmıştır. O döneme 
kadar, iki kampa ayrılmış olan bu ortamda bir tarafta yerleşmiş Aristotelesçi 
Skolastik düşünce diğer tarafta yeni ortaya çıkmış Kartezyen rasyonalist düşünce 
bulunmaktadır. Locke, dikkatli empirist duruşu ile bu iki uç noktanın ortasına 
alternatif bir dünya ve bilgi görüşü ile girmiştir. Öne sürdüğü bilgi ve inanç teorisi, 
zihnimizde bulunan her şeyin oraya deneyim sayesinde gittiği fikrine dayanır. 
Locke, bilginin kaynağı olarak öne sürdüğü deneyim fikrini öne sürme girişimine 
ilk olarak rasyonalistlerin birtakım iddialarını çürütmekle başlamıştır. 

Deneme basıldığı ilk dönemde, muhafazakarlar tarafından eleştiriye uğramıştır. 
Yerleşmiş din otoritesi, Locke’un doğuştan idelerin olmadığı yönündeki doktrinini 
tehdit olarak algılamıştır. Aslında Locke, aksine inancı, empirik bilgi ile 
uzlaştırmayı hedeflemiştir (Arrington, 1999, 370). Locke, doğuştan bilgiye karşı 
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çıkarken, aslında Tanrı’nın insanlara verdiği şeyin gerekli ve faydalı bilgiler değil, 
onları edinme yolları olduğunu savunur. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Locke 
Deneme’de ilk olarak rasyonalistlerin doğuştan bilginin varlığı yönündeki 
söylemlerini çürütmeyi hedeflemiştir. Doğuştan bilgiye inananların ilk tezi, 
evrensel olarak görüş birliğine varılan belli ilkelerin var olduğudur ve bu ancak bu 
ilkelerin doğuştanlıkları ile açıklanabilir. Locke, bu tezi, böyle ilkelerin varlığının 
söz konusu olmadığı çünkü ‘Bir şey neyse odur.’ Veya ‘Aynı şeyin hem olması hem 
de olmaması olanaksızdır.’ Gibi ilkelerin bile budalalar tarafından kabul görmediği 
düşüncesi ile çürütür. Doğuştan bilgiye inananların ikinci tezi, başlangıçta bu 
ilkelere ilişkin bilgimizin apaçık ya da bilinçli olmadığıdır. Bu bilgiler gizlenmiş gibi 
dururlar; ancak belli olaylar sonucunda bu gizli bilgi apaçık bir hal alır. Locke bu 
ikinci tezin aslında bir tutarsızlık içerdiğini belirtir. Bir şeyin zihinde kişinin 
farkındalığı olmaksızın var olması mümkün değildir. Zihinde olamak, yani zihinsel 
olmak demek bilinçli olmak demektir. Locke’un bu iddiasına ‘zihinsel saydamlık’ 
tezi denmiştir. “Zihnin henüz bilmediği ya da bilinç durumunda olmayan hiçbir 
önerme zihinde var olamaz” (Deneme, 1, II, 5, 73).  

Özetle Locke, doğuştan kılgısal ilkelere, doğuştan ahlaki ilkelere, doğuştan Tanrı, 
özdeşlik veya imkansızlık idelerine karşı çıkmıştır. Locke’un belirttiği nokta, eğer 
bu ilkeler doğuştan olsaydı çocuklar ve budalalar tarafından da derhal 
algılanırlardı ama elimizde bunun olduğunu gösteren bir kanıt bulunmamaktadır. 
Bazı doğuştan ilkelerin belirli durumlar gerçekleştiğinde algılandıkları türünden 
görüşlere de itiraz etmiştir. Çünkü bir şeyin zihnimize hem kazınmış hem de zihnin 
onu bilmemesi, Locke’a göre, zaten, bu kazınma izleniminin olmadığını gösteren 
çelişik bir ifadedir (Uzgalis, 2010).  

Locke Deneme’nin ilk kitabında bilginin kaynağının ne olmadığını yani bilginin 
doğuştan olmadığını kanıtladıktan sonra, ikinci kitapta bilginin kaynağının ne 
olduğunu açıklamaya çalışır. Zihin başlangıçta bir tabula rasa’dır. Bu, Locke’un 
kullandığı bir metafordur. Bununla Locke, zihnin doğuşta üzerinde hiçbir yazı 
bulunmayan boş bir levha gibi olduğunu ima eder. Bu boşluk deneyim sayesinde 
dolar. Yani bir tabular asa olan zihnimiz onu dolduracak bilgi malzemelerini 
deneyim ile elde eder. Locke’a göre, bilginin kaynağı olan ideler zihnin dolaysız 
nesneleridir ve zihin bu nesnelere deneyimle ulaşır.  Locke, insan “usun ve bilginin 
bütün gerçeklerini deneyimden edinmiştir.” (Deneme, 2, I, 2, 97). dedikten sonra 
bilgimizin kaynağı olan deneyimin iki türden olduğunu belirtir: Bunlar iç deneyim 
ve dış deneyimdir.  Dışsal duyular üzerine yapılan işlemler ve içsel, zihinsel 
işlemler bilginin kaynağıdır. Dış deneyim tamamen duyularımıza bağlıdır ve onlar 
aracılığıyla anlığa iletilirler. Bu sebeple bunlara duyum denir. Dışsal nesnelerin 
ideleri duyumun ideleridir. İdelerin diğer kaynağı olan iç deneyim, zihnimizin 
işlemleridir. Düşünümün ideleri zihnin refleksiyonla kendi üzerine düşünmesinde 
oluşur. Algılama, düşünme kuşkulanma, inanma, uslamlama, bilme, isteme gibi 
zihnimizin çeşitli edimleri bu zihinsel etkinliklerdir. Bu yolla edinilen bilgilerin 
kaynağı insanın kendisindedir; buna içsel duyum veya düşünüm denir. Sonuç 
olarak tüm ideler Locke’a göre bu iki kaynağın birisinden gelir. Bu iki kaynaktan 
gelen bilgileri karşılaştıran Locke, düşünüm idelerinin sonradan geldiğini belirtir.  

Locke’un ideler teorisi ile ilgili ortaya koyduğu bir başka ayırım, basit ideler ve 
karmaşık ideler ayırımıdır. “ Bilgimizin doğasını, türünü ve genişliğini daha iyi 
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anlamak için, bizdeki idelerle ilgili bir şeyi göz önünde tutmak gerekir: onların bir 
kısmı basit bir kısmı karmaşıktır” (Deneme, 2, II, 1, 108). Tüm ideler nihai olarak 
basit duyum idelerinden kaynaklanır. Basit ideler birleşmemiş açık seçik algılar, 
tek biçimli görünümler veya kavramlardır. Bu ideler, duyum ve düşünüm yoluyla 
sağlanır. Buna, Locke, bir kimsenin damağını daha önce hiç etkilememiş bir tadı 
tasarlamasının mümkün olmadığını örnek olarak verir. Locke basit ideleri dört 
türde incelemiştir: Tek duyumun ideleri, değişik duyumların basit ideleri, 
düşünümün basit ideleri ve hem duyumun hem düşünümün basit ideleri. Locke bu 
ayırımdan sonra basit ideler ve nitelikler arasındaki farkı da ortaya koyar: Basit 
ideler zihinde, nitelikler ise nesnelerdedir. İdeler anlığın dolaysız nesneleridir. 
İnsanların, bu ideleri üretme gücünü tetikleyen ise nesnelerin nitelikleridir. İkinci 
tür ide ise karmaşık idelerdir. Zihin basit idelerden birtakım eylemler aracılığıyla 
karmaşık ideler oluşturur. Zihinde basit idelerin depoları oluştuktan sonra zihin 
onları bir araya getirip farklı türlerde karmaşık ideler oluşturabilir. Bu noktada 
zihin etkindir. Zihnin basit ideleri üç farklı hareket ile bir araya getirir: Birleştirme, 
bağıntı ve soyutlama. Birleştirmede nesnelerin ilgili basit ideleri tek bir idede 
birleştirilir. Bileşik ideler, tekil varoluşların yani cisimlerin ideleridir. İkinci yolla 
oluşan bağıntı ideleri, zihnin şeyleri karıştırarak elde ettiği idelerdir. Üçüncü 
yöntem olan soyutlama ile ilgili olarak Locke şöyle bir açıklama getirir: “Zihin tikel 
nesnelerden aldığı tikel ideleri genelleştirir.” (Deneme, 2, XI, 9, 140). Soyutlamalar 
sonucunda tümeller elde edilir. Soyutlama ideleri genel idelerdir.  

Locke’un yaptığı şu tanıma bakalım: “Bilgi iki ide arasındaki uyuşma ya da 
uyuşmamanın algılanmasıdır” (Deneme, 4, I, 2, 356). Bu tanımdaki temel düşünce 
bazı idelerin diğerleriyle bağlantılı olduğu ve pek çok gerçeğin de bu bağlantıları 
kanıtladığıdır. Bu gerçeklerin bilgisi algılamadan, insan anlığının onaylamasından 
ibarettir. Bir üçgenin iç açılarının toplamı, iki dik açıya eşittir ve bu eşitlik idesinin 
bilinmesi, üçgenin iç açısı ile dik açı arasındaki bağlantıyı algılamakla gerçekleşir. 
Bu bağlantılar bazen dolaylı bazense dolaysızdır. Zihin farklı yollarla bu uyuşma 
veya uyuşmamayı algılar ve farklı derecelerde onaylanmış bilgiler karşımıza çıkar. 
Locke üç bilgi derecesi sıralar: Sezgisel bilgi, tanıtlamalı bilgi ve duyusal bilgi. 
Sezgisel bilgiye ulaşma dolaysız bir bağlantı ile zihnin doğruyu sadece ona 
yönelerek bulması ile gerçekleşir. Tanıtlamalı bilgi ikinci bilgi derecesidir ve zihin 
iki ide arasındaki uyuşma veya uyuşmamayı dolaylı olarak algılar. Tanıtlama, bir 
akıl yürütme zinciri içerir ve bu nedenle de kesinliği sezgisel bilgiden daha azdır. 
Duyusal bilgi ise en düşük kesinlik seviyesindedir ve bu durumda iki ide arasındaki 
bağlantının bilgisi yoktur. Duyusal bilgi, dış dünyadaki şeylerin algılarımız 
üzerinde bıraktığı bilgidir.  

Bilginin kaynağına empirist bakış açısı ile yaklaşan bir diğer filozof ise David 
Hume’dur. Hume’un eserleri iki şekilde yorumlanmıştır. İlk görüş Hume’un bir 
septik olduğu vurgusunu yapar. Hume, kendisinden önce gelen Locke gibi 
filozofların ilkelerini benimserken, bu ilkelerin tutarlı bir biçimde uygulanışınınsa 
kişiyi kaçınılmaz olarak kuşkuya sürükleyeceği açıktır. İkinci görüş ise Hume’u bir 
natüralist olarak niteler. Bu görüşe göre, insanın doğasında bulunan akıl dışı 
birtakım güçler vardır ve bu güçler septik şüphenin uyuşturucu gücünden bizi 
kurtarır. Septik empirist ve natüralist yorumlarına ek olarak Hume’un düşünceleri 
ile ilgili üç öğeden de kısaca bahsetmekte fayda vardır. İlk olarak, Hume bir anti-
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rasyonalisttir. Rasyonalizmin, duyu algısının dünyayı anlamamızdaki rolünü hafife 
aldığını düşünen Hume, hatta aklın insan yaşamında pek çok kişinin 
düşündüğünden daha az önemi olduğunu belirtir. İkinci olarak, Hume, bir sağduyu 
filozofudur. Ona göre felsefi analizler, ya sağduyu inançları ile uyumlu olmalıdırlar 
ya da sonuçlarının neden bu inançlarla anlaşmazlık içinde olduğunu 
açıklayabilmelidirler (Arrington, 1999, 311).  

Hume’un bilginin kaynağına ilişkin görüşlerine onun iki önemli yapıtında, İnsan 
Doğası Üzerine bir İnceleme ve İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma 
(bundan sonra ilki İnceleme ikincisiyse SoruşturmaSoruşturma olarak anılacaktır) 
adlı eserlerinde ulaşılabilir. Locke, Descartes gibi “ide” kelimesini ansan anlığının 
dolaysız nesneleri anlamında kullanmıştır. Locke’a göre mavi gökyüzünü gören 
veya acı hisseden herkesin zihninde o rengin idesi vardır ve benzer bir biçimde 
gökyüzünü veya acıyı düşünen herkesin zihninde ona denk gelen ideler bulunur. 
Öte yandan Hume, bu kapsamlı kullanımı uygun bulmamıştır, çünkü bu kavram ile 
birbirinden çok farklı olan iki işlemi bir arada değerlendirmektedir. Duyumların 
farkındalığı ve düşünümlerin göz önünde bulundurulması şeklindeki bu iki 
işlemden sadece ikincisi Hume’a göre“ide” anlamına gelir. Hume “ide”nin 
kullanımını sadece düşünümleri imlemek ile sınırlandırmıştır. Hisleri ve duyumları 
imlemek içinse yeni bir kavram olan “izlenim”i ortaya atmıştır. Buna ek olarak algı 
terimi, hem izlenimleri, hem de ideleri birlikte kapsayan zihindeki genel nesneler 
sınıfı anlamında kullanılmıştır. Yani bu çerçevede Locke’un ideleri, Hume’un 
algıları olmuştur (Hobbes, 1969, 299). Genel olarak izlenimler idelerden daha 
güçlü ve canlıdır ama bu kural, kişinin zihninde bir engel olması veya deli olması 
durumlarında bozulabilir (Soruşturma, II. Bölüm, 12). Örneğin deli bir insanın 
düşünceleri ona duyumları kadar canlı gelebilir; ancak o ikisinin farkını 
söyleyemez.  

Sonuç olarak Hume, tüm bilinç içeriklerini, izlenimler ve ideler olarak, iki gruba 
ayırmıştır. Hume bu ayırımı, nedensellik ilişkisinin analizini desteklemek amacı ile 
yapar. Güçlü ve canlı olan izlenimler, kendilerinden önce gelen zihinsel edimlerin 
kopyaları değildirler. Bir ağacı görmek, bir portakalı tatmak, bir baş ağrısı 
hissetmek, izlenimler için örnek olabilir. İkinci bilinç içeriği olan grup, izlenimlerin 
kopyaları olan, daha güçsüz, daha az canlı ve daha silik olan idelerdir. Örneğin çok 
sinirli olduğunuz bir durumu hatırlıyorsanız o zaman kızgınlığın izlenimine değil 
idesine sahipsinizdir. Hayal gücünüzü kullanarak mor bir inek imgesini zihninizde 
oluşturursanız bu da bir izlenim değil idelerdir (Arrington, 1999, 312). Hume, 
insan zihninin ideler oluşturmadan önce mutlaka izlenimlere sahip olması 
gerektiğini belirtir. Bu sebeple hayatında hiç mor bir nesne görmemiş kişinin 
zihninde bir mor imgesi yaratması imkansızdır; bu durumda mor bir inek hayal 
edemez. Öte yandan kahverengi bir inek ve mor bir çiçek izlenimlerine sahip olan 
bir kişi, bu öğeleri kullanarak hayali bir mor inek idesine sahip olabilir. Hume’un 
bu tartışması yine Locke’ta kaynağını bulan bir başka ayırımı yapmasını sağlar ve 
bu ayırım açık ve net bir biçimde İnceleme adlı eserinde ortaya çıkar. 

Algılarımızın bir başka bölünüşü daha vardır ki gözlenmesi uygun 
olacaktır ve hem izlenimlerimize hem de idealarımıza dek 
genişler. Bu yalın ve karmaşık olarak bölünmedir. Yalın algılar ya 
da izlenimler ve idealar ne ayırım ne de ayrılma kabul eden 
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türdendirler. Karmaşıklar ise bunların aykırısıdır ve bölümlere 
ayırt edilebilirler (İnceleme, Kitap 1, Kesim 1, 46) 

İdealar oluşturma kapasitemiz tamamen sınırsız gibi görünmesine rağmen 
zihnimizi tüm bu yaratıcı gücü, deneyimlerimizin ve hislerimizin verdiği 
malzemeleri birleştirme, yer değiştirme, çoğaltma ve azaltma yetisinden başka bir 
şey değildir (Enquiry, Bölüm 2, 5) Başka bir deyişle, zihnimiz, deneyimin bize 
halihazırda verdiği bileşenlerden yeni idealar üretebilir. Zihin bunu var olan 
ideaları farklı yollarla birleştirerek veya var olan ideaların bileşenlerini 
karıştırarak yapar. Fakat bizler hislerimizin ve duyumlarımızın verdiğinden öteye 
giderek tamamen yeni idealar oluşturamayız. Bu anlamda tüm idealarımız yani 
daha zayıf algılarımız, izlenimlerimizin yani daha canlı olanların kopyalarıdır 
(Soruşturma, Bölüm 2, 5). 

Deneyimlemediğimiz şeylerin karmaşık idelerini oluşturmak için hayal gücümüzle 
ideaların sıralarını değiştirip birleştirmemize rağmen, Hume yaratıcı güçlerimizin, 
duyularımızın ve deneyimlerimizin bize verdikleri malzemelerden ileri 
gidemeyeceği konusunda kararlı bir tutum sergiler. Karmaşık idealar, basit 
idealardan oluşurlar. Bu basit idealar da nihai olarak kaynaklandıkları ve 
benzedikleri basit izlenimlerin silik kopyalarıdır. Hume, bu genel önermenin insan 
doğası biliminde ilk ilke olduğunu belirtir. Bu, genellikle Hume’un eşlem/kopya 
kuralı olarak bilinir (Morris, 2011). Hume, eşlem/kopya kuralını, benzer hiçbir 
izlenime sahip olmayıp, yapmacık ve olasılıktan ibaret olan ideaları yok edebilecek 
güçlü bir silah olarak işaret eder.  

Eşlem/kopya ilkesi, idealarımızın kökleri ile ilgili bilgi sunar. Fakat idealrımız aynı 
zamanda düzenli olarak birbirleriyle bağlantı halindedir. Hume’a göre idealarımız 
birbirini takip etme ve düzenli kalıplarla birbiriyle birleşme eğilimindedir. Tüm bu 
çağrışımsal davranışlar üç çeşit bağlantı işlemi ile gerçekleşir. Bu idealar 
arasındaki bağlantıların kuralları benzerlik, bitişiklik ve neden-etkidir (Morris, 
2011). Bu üçünün içerisinde en güçlü olan nedenselliktir. Nedensellik geçmişteki 
ve şimdiki deneyimlerimiz ile tahminde bulunabileceğimiz veya 
açıklayabileceğimiz olaylar arasındaki bağlantıyı sağlar. Bu sebeple, olgu sorunları 
üzerine tüm akıl yürütmeler neden-etki ilişkisinde temellenir. 

Gözlemlenmiş şeylerle ilgili olgu sorunlarını neden-etki bağının kurulması süreci 
ile biliriz. Yarın güneşin doğacağına ilişkin inancımın nedeni, geçmişte her gün 
güneşin doğduğunu deneyimlemiş olmamdır. Hume, bu neden-etki ilkesini nasıl 
bilebildiğimizi sorgular ve bunun deneyimde temellendiği fikrine ulaşır. Gelecekte 
deneyimleyeceğimiz şeyleri geçmiş deneyimlerimizle temellendiririz ama geçmişin 
gelecek için iyi bir rehber olduğunu nasıl bilebiliriz? (Fogelin, 1993, 94) Bu 
noktada da Hume şu ayırımı yapar: İdea bağlantıları ile ilgili olan tanıtlayıcı akıl 
yürütme ve olgu sorunlarına ilişkin olgusal akıl yürütmedir. Tanıtlayıcı akıl 
yürütme – informal anlamda- “dedüktif akıl yürütme” olarak da adlandırılabilir. Bu 
tip bir akıl yürütmeyle ortaya konan argümandaki aşamalar, tam bir kesinlik 
içerisinde, ilgili idealar arasındaki mantıksal bağlantılara dayalı olarak bilinirler. 
Bu Pythagoras’ın Teoreminde olduğu gibi matematikte kullanılan türde bir 
argümandır. Hume’un olgusal, Locke’un ise olası dediği akıl yürütme, günümüzde 
“endüktif çıkarım” olarak adlandırılır. Bu akıl yürütme türü, kişisel 
deneyimlerimiz, tanıklıklarımız, insanların ve şeylerin nasıl hareket ettiklerine 
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yönelik anlığımız gibi şeylere dayanan, görünüşte akla uygun sonuçlar çıkardığımız 
her tür günlük akıl yürütmelerimizdir.  

Hume’un felsefesinde en dikkat çekici yön, nedensellik, zorunluluk ve indüksiyon 
ile ilgili söylemleridir. Nedensellik bağlantıları herhangi bir a priori akıl yürütme 
yoluyla kurulamaz. Bir nedensellik ilişkisi anlık bir deneyimle doğrulanamaz. 
Nedenin dentlenmesi, neden ve onun yarattığı etki arasındaki hiçbir bağlantıyı 
ortaya çıkarmaz. Basitçe söylemek gerekirse, bir olayın diğerinin nedeni olduğunu 
sanmamızı sağlayan, o zamana dek iki çeşit olay arasındaki değişmez bağlantıyı 
deneyimlemiş olmamızdır (Fogelin, 1993, 94). Hume’a göre insanlar, “x, y’ye neden 
olur” dediklerinde, aslında söylemeye çalıştıkları şunlardır: “x, nedensel olarak y’yi 
getirmektedir” veya “x olduğunda, y olmak zorundadır”. Hume bu noktada, 
nedensel zorunluluk ideasını doğuran izlenimi bulmaya çalışır. Hepimiz ateşin ısıyı 
getirdiğine inanırız. Ama ateşi incelediğimizde, ateşin ve ısının birlikte ortaya 
çıktığını görürüz. Birinin var olduğu her zaman, diğerinin de olması gerektiğini 
garantileyen iki olay arasında hiçbir bağ yoktur. Kısacası ateşi neden olarak ve 
onun etkisini de sıcaklık olarak zorunlu bir biçimde bağlantılandıran hiçbir 
izlenimimiz yoktur. Hume’a göre ateş ve sıcaklık için doğru olan, tüm neden etki 
bağlantıları için de doğrudur; hiçbir durumda neden ve etkiyi zorunlu bir biçimde 
bağlantılandıran hiçbir izlenimimiz yoktur, neden-etki bağını zorunlu olarak kuran 
hiçbir ideaya da sahip değiliz. Bu nedenle “x nedensel olarak y’yi gerektirir” gibi bir 
iddianın doğruluğunu rasyonel olarak haklılandıramayız (Arrington, 1999, 312). 

Nedensel akıl yürütme için rasyonel bir temel bulamayan Hume, indüksiyona olan 
inancımız akla değil huya, alışkanlığa dayanır (Soruşturma, Kısım V, Bölüm 1, 21). 
Geçmiş deneyimlerimiz bizi gelecekte olabilecek bazı şeyleri inanmaya iter ama bu 
inancımız rasyonel olarak haklılandırılamaz. Huy edinme olmaksızın olgu sorunları 
üzerine akıl yürütme, hafıza ve var olan duyu deneyiminin ötesine geçemez. Huy 
bize belli eylemlerin belli sonuçlar doğuracağını görme yeteneğini aşılamasaydı, 
herhangi bir tahminde bulunmamız hatta eylemde bulunmamız bile mümkün 
olamazdı. Gözlemlenmemiş olgu sorunları ile ilgili tahminlerimiz var olan 
izlenimlerimizle devamlı bir bağlantı halindedir.  

4. Sonuç 

Bu çalışmada, bilginin kaynağına yaklaşımda iki ayrı kampın görüşlerini ve bu 
kamplardaki filozofların bilgiye dair öğretileri incelenmiştir. Rasyonalizm ve 
empirisizm arasındaki anlaşmazlık bilgiyi edinme çabalarımızda ne dereceye 
kadar duyu deneyimine bağlı olduğumuz ile ilgilidir. Rasyonalistler sahip 
olduğumuz bazı kavramlar ve bilginin duyu deneyiminden bağımsız olarak 
edinildiği yollar olduğunu vurgulamıştır. Empiristler ise bildiğimiz kavramların ve 
bilgimizin nihai kaynağının duyu deneyimi olduğunu iddia etmişlerdir. 
Rasyonalistlere göre zihin, kendini duyulardan kurtarmalıdır, duyular insanı yanlış 
yönlendirebilir. Duyular bizim dış dünya hakkında yanlış yargılara sahip olmamıza 
sebep olabilirler. Cisimleri duyularla değil kavrama yetisi tarafından kavrarsak 
bilgiye ulaşırız. Duyu algısının yanılma payı varken, rasyonel sezginin ve tanıtlayıcı 
akıl yürütmenin gerçekliğin doğasını anlamada etkin olduğunu vurgular. Bu 
kavrama yetisi Tanrı tarafından doğuştan verilmiştir. Öte yandan, empiristler 
18’inci yüzyıl İngiltere’sinde oldukça destek görmüştür. Duyu deneyimi, insanın 
sahip olduğu bilginin tek kaynağı olduğunu savunur. İngiliz empirizmi, hem 
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çözümleyici hem de indirgemeci bir niteliğe sahiptir ve Hume’un döneminde “yeni 
bilim” denen şeyle bir tutulmuştur. Yeni bilim, dünyayı anlamak için deneysel- 
gözlemsel yöntemin önemini vurgulamıştır.   
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