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ONSOZ 

David Hume felsefe tarihi iqinde~i en onem.Li filozof

lardan ~iridir. Gerek felsefe dilindeki aq1!tl1k,gerek sorun

lari i.;;leyi<iindeki tutarlilik ona felsefe t.arihinde sec;ltin 

bir yer kazanctirnn.9tir. 17. yUzyilin bw;nnda mod 13rn bili-

• min dogu~u ile birlikte empirizm iqin yetKin tirtin.ler vere-

bilmenin zemini de olu~inaya ba9illam1~t1. F'rancis Bacon (15bl-

1628) ,John Locke ll632-1704J ve David Hume,modern ~a~in 

geli9en bilimsel atmosferinin bir tirU.nU. O.larak feL'3efe ta-

rihinde yerlerini aldilar. 

Bilgi sortl1n.unu sistematik olarak incele;yen ilk septik 

olan Pyrrhon'da.n (365-2'75J Hume' a ke.dar se1)tisizm qe1;dtli 

aqamalardan'. geq ti. Fakat felsefede tU.m. bUyUk ve :;_::;arlak ba-

9ar1l1 q1k1~lar rasyonalizm hanesine yaz1ld1.0rtaqag bo~un

ca felsefe skolastik felsefenin et~isi alt1ndayd1 ve sko-. 
lastikte de emf"rizme fazlaca yer yak-cu.Roger :r·~e.con,Peter 

Aureoli,vckham •11 William gibi filozoflar moci.ern empirizrr1in 

ortagag boyunca haz1rlay1ci..t.ar1 olarak e.ie alinaoilseler 

de, 1·,avid Hume empirizmine kiyasla teu.Lojik :.:Li.9Unrne bic;imi-

nin etkisi altindaydilar. 

18. yUzyi.l empirist f ilozof lar1 ara.sinaa e1npiriz:r1i i:ian-

tiksal sonuqla.rina k.adar gotUren :mme 1dur.Bu filozoflarin· 

hepsindeki ortak pa.yda izlenim Leri bi_Lginin ,;:ay;lat::i ve 

gegerliliginin olgtitti olarak gormeieridir. Fnk.at i~ocke, zth

nimizde OlU~an ttim KaVramJ.arJ.n :iene~1imden gelo.it;,ini soyJie

rnekle yetinerek, olgulara ili~l{in tUm bi-lgilerimizin ge:;e:r-

lik olgtittinlin ueneyimlerde oluugunu scyle:r;e noktasina ka1H:i.r 

ilerlemez.Bunu yapan liume olmu9tur. llipirist bilgi c.mlayi~i-
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nin vazgeqilmez yontem.i indtiksiyonun geQGI'.J...iliLini ,nH;>ku 

konusu yapan Hume•dur. 

Hume•un bu tavr1,Hume 1 un ku9kuculugunun nitelit:,i ko

nusunda bugtine Kadar 9e9itli yorumlarin yapilmasina neden 

olmu~tur. Bertrand iussel, Ba.ti Felsef esi '.Carilli 1 nde: "Hume 1 

u reduetmek, ya.zilarini yayinladigi gtinlerci.en bmri es.ki me._ 

tafizikgilerin gok ho9land~g1 bir l-{Onu olmu9tur.1'.·en ken

di adima o reddetmelerden hiqbirini doyurucu bulmam.buna 

karr;p.r• Hume' un sis temin.:.1en daha az ;s.u;:;k.ul u uir sistemin 

bulunmasini da istemeden edemem" der. 

Biz bu c.;ali~rnada,Hume•un skeptisizmini empirizmin ta-

rihsel baglami iqinde ele alarak,Qei;>itli em1,.i1·ist ve s11:ep-

tik filozoflarla kar91la9t1rarak ince~eme tavri yerine 

sadece Hume•un felsefesi ic;indeKi yeri nqisindan ve onun 

terminolojisine bagli Kalarak ele aldik. :llk asiwnada 1:ume' 

un konumuz bakiminci.an gerekli oldugu olc;lide felsefi te.v-

rini inceledik.Ikinci a~ama,anlama setisi11in i~.Lem~eri, 

bilginin fa.rkli ttirleri, i-{aynaklari ve a.li9.,E> .. nl1k, ina11Q 

kavramlarinda yogunla!imaktadir. ,_;on olarak,. ume' da soz.irn-

nusu bu bilgisel arka.planlar ir:;iitinc.la,se1Jtisizminin nite;.o 
• 

ligini gozden geQirdik. 
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HUME, YA.$AMI VB YAPITLAl?I 

Hume,26 Nisan 1711 'de Edinburgh 1 da dU.nyo.ya geldi.Nine

wells 'de oturan ailesinin yaninda 1sK09 kilisesinin knti 

Calvinisminin etkileri altinda btiyi.idu .• Babasi l'll3'de ge-

rida Uq qocuk birakarak olUnce annesi t'i.ui1 y&1qe.r;nni r;ocuk-

larinin iyi yet ii;; tirilmesi ve egi til!rlel crine adaci.i. l'l 23' de 

yirmi yai,n.na basme.dan birkac.; he.ft a one e 1Ja vi(t, on bLtyUk \-;.;:tr-

deeyi ile birlikte €dinburgh Universit esi'ne kdbUl rJdildi. 

Ancak oradaki egitimini tamamlarne.u2rn 1'12.5 veya 1726 yilla-

rinda Uni versi teden ayi·1ld1. Sonraki y1LLar1n1 0va e 9al1r,;a:-

rak ge9irdi. 

~eylere kar~J. onilne ger;ilmez bir istGks izlil< b 1,;;:;l C: ll.i/ ,i a1i 

k.a~fettim,ailem beni Voet ve Vinnius Uzerind('.) 9al1f?1yor 

zannederken ben aslinda gizlice bir solukta o~rnd.ucw:i Cicero 

ve Vergil ile ilgileniyurdum.(l) 

H~me,olilmtinden kisa bir stire once yazd11.1 "Own Life" 

adli eseriride tum yafirunini yoneten edebiyat Lutkumma 9ok 
• 

erken ya~larda kapild1g1n1 belirtir. 

11 Iskogya r daki kolej egitimim hG111en .hemen 14-1.J ya9lar1m-

day ken sona er er, sonra okumalar1m1 ;i;.endi s ec,:ii rlime biraktirn 

ve d.aha. goK a.kil ytirtitme ve felsefe tUrU. kitapl ;··. r~in,9iir 

ve tinlU yazarlarin es el erlerini okumaya ei_;iLL'.nli olnu~umu 

anladim.Felsefecileri ve eleGk.irmenleri tmnyan biri bu iki 

bilimden herhangi biri olmaks*zin hic;bir r;:·::;yin imrularnayaca

g1n1 bilirf ••• 

(1) D.J.0 1Connor,A Critical History of Western Philosophy, 

s.253 
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Bu konularin incelenmesi igin belirli bir etilcc:.nlik miza-
,, 

Cl. gelis, 1.irdigimi anladim. Bu mizac; beni bu kunularda hic;bir 

otoriteye boyun egmemeye sa.dece gergegin olur;>t.urdut;u yeni 

bir alana arafitirmaya gottirdU.Bu konularda fazla.siyla arBJ;>-

tirma ve dil~Unme sonucu 18 ya~larimu.ayken onilrnd.s yepyeni 

bir dli~tince alani aqild.i ••• Tama.men ona yc:>nelme~>: ic;in her 

ttirlU zevki ya da i~i bir kenara biraktim.'i'utu.7.:rn huyal c;U-

cUmti sogutmaya zaman ve firsat bulur bulmaz felsefi nra9tJ .. r-

malar1mda nasil ili::irlemcm gerekti1"ini cidctiyutle cl.Lii~:J.n~nnye 

koyuldum ve buldum da ••• HerKes erdem ve mutluluk ~emaluri 

olu~tururken her BUJDal sonucun kendi:::>in,; be.1:11 olriu(Su inuan 

dogasini gozden gegirmeden dot;rudan uogruy<< ke:1di irngelerine 

baFJVUruyorlar.Bu nedenle ben,insan d.ot,au1n1 ara9t1rmc;.nin 

temel konusu yapmaya ltararla9tirchm. "(2) der. 

1734 y1l1nda Anne Galbraith 1 in Hume'u evlilik d191 ole.n 

tig gocugunun babas1 olmakla ithe.m etmesi nedeniyle Hume Bris

tol' a gekildi ve O!'da bir ticaret i9ine ginti.Ancak bu m~un 

stirlledi.Zaten Hume da bu ifite isteksizdi.Fransaya giderek 

Rheims' da ancak ciaha c;ok Anjou' de.ki La Flee he'd e 11Troatise 

of Human Nature"i yazdi. La Fleche 1 de ike-n Descart(~s' in da 
A 

H~renim gHrmu, oldu~u Jesuit Koleji ile batlant1 kurdu.1737' 

de 11Treastise of Human Nature"in basimi ii:; in Londra 'ya gitti. 

1745' de Edinburgh Uni verai teai Ahlak Pili:ni ve Tinsel 

Felsef e ProfesoJ:l:Ugtine inanqsiz bir kil?i olcir·''k Un yapm19 

olan Hurne yerine,W.Cleghorn segilir.Ayni yil Hume,genq Annan-

(2)W.R.Sorley,A History of Enelish Philosophy,s.167 
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dale i<arkizinin ozel ogretmeni olur. 

1752'de Edinburgh 1 da Hukuk FakUlti;;si'nd ,, kutUphun~:; tn \: -

m\jrlugu yaparken "History of F:nglc::i.nd 11 i yazma olanaci buluu. 

1761 1 de onun edebi Un ti ttim es erl,::rinin »Oma 1 daki u Index 

librorum prohibitorum 1 a kabul edilm esi iGin yeterli oluu. 

::;ekreter olmasi tekli~inde bulundu. V r~ Pn. ri2 1 b ., bulun·i. u cu 

sure ic;; ersinde Hume' bUyUk olqitcl.e il3i topL!0.1. l/66 I de Pous

seau ile birlikte Fransa 1 dan ayrildi.i~ncak gec;:in1:;i:7. biriolarru 

bilinen Housseau,Hume•un tum iyi niyetini k.otUy :} r-:ull:mJ.i. 

kabul et ti. Bu memuriyGt t (:m 1769 yil:u wa is tif e. c .. ·or c k s on 

olarak 8di~burgh'a dondU. 

Hume,dostlari ile ola n ilieyki~Lerinde rH' Zak e ti clci:m b :lre.k-

mayan onla ra sars ilma z bir g liv en duygu su bonl ,oy·.:·n biriydi. 

Daima ~u aile kura lina ba t;li .rl..aldi: 11 Souunn l;:, 1=iu .'J. r do[:,ruluk. 11 

Ve 1776 yilinda oldU. 

Hurne, olUmU.nden kisa bir s ure one e yazu11~ Ol iJ U[,U Ot.Obiyog-

rafisinde kendisini yumu~ak huylu,KHrar11,sosyal,nH~eli,bi-

raz e.lingan ve olgtilU biri olar<.1.k b •;; t,iml ·.? r.jt:.1.9am oykU ;"J UnU 

kaleme ci.lanlar onu~debi tine duydu[5u ai;;iri E-?gilj_min bir fi

lozof olarak ortaya koyabil ucee,i verimi kis1tlo.u.1g1ndo.n 

sHz ederler.Skeptik e~ilimlerinden dolayi Z8 man zwa~n tutu-

cu qevreler tarafindan kinanen Hume, daha gok liberal giJrUfij-

lti a.ra~tirmacilar arasindan arlu1.daf? edindi: Tarii:1t;i Edward 

Gibbon,ekonomi biliminin kurucusu Adam Smith gibi ••• 
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YAP.ITLARI 

Ilk olara,kl739 tarihinde Uc; ciltlik bir eser olan "A 

Treatise of Human Nature"l.ll ilk iki cildi yay1mle.ndi.Bunlar1 

l740'da UqUnciieU izledi.Son cildi Hume,"Deneysel Akilyi.i.!llitme 

Yontemini Ahlak konular1 iqersinde yerle9tir:i'1e giri<;dmi" o

larak betimler.Bu eser konusunda otobiyografisinde 9oyle 

sC>yler: 11Benim 1 A Treatise of Human Nature' adli (rnerilmin 

u~radi~i 1~umssizliga tfimdiye d ek hi c; bir ed E:l bi girieyimi 

ugramami~tir."Ve bu eserin daha matbaada ba£?indan olU olarak 

dogdugunu belirtir.Genifi! ka,samli bir f elsef• c;al19ma olan 

bu es er Hume •un genel t'elsefesi Uz erinde bir gi::irilfi elda 

etmek iqin gozardi edilemeyecek oir eserdir. 

1740'da '"An Abstract. of a Treastise of Human Nature 11tipki 

11Trea8ise 11 gibi isimsiz olarak yaJJinlanir.Ancak J.M.Keynes 

ve P.Sraffa. kendi basJ.mlarinin sonu<.f bolumlinde eserin ya

zar1n1n Hume oldugunu belirtirler."Abstract" kilc;lik c;aplibir 

eser olmasina kar~1l1k Hume •un "'frea.tise 11de orticq<:, koydUkla-

rinin 1740'da yeniden gozden ge9irildigi onemli bir esordir. 

1742 1de "Essays,Moral and Political"-ilk onbe~ deneme-· 

• Edinburgh'da yine isimaiz olarak yayimlendi.Onlari yeni de-

nemeler ve baskilar izledi.Yeni dememelerde Hume,artik ad1-

n2 kullan1yordu.Bu denemeler Hume•un ttim ya9am1 boyunca in

sansal konulara kar~i gosterdigi tutarli ilginin ka:d11.tlari

d1r.Bu konular Ma.ntik,Ahlak,Kritisizm ve Politika'dir. 

· 1748'de "Philosophical Essays Concernin Human Understap.

ding" yay1mlan1r.Bu eserin adi 1758'de "An Enquiry Concerning 

Human Understanding" olarak degi£itiril1r.Otobiyografi8inde 
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0 Treatise111 hep gozonUnde bulundurdue.,u bai;>a:ci istet;i nede-

niyle gok erk.en baaima vermesinden ctuydugu pi9manl1e1 tlile 

getir1r.175l'd<i3 ya.zmi~ oldugu uir mektubunda felsefesi hak

kinda bilgi edinmek isteyenlerin bir genc;lik heyecani ile 

yazdl.gl. ilk eaeri olan 11Treastise"e det;il,"Philosophical 

Essays••e ba.EJvurmala.r1n1 diler. Yine kenlii ifadesi ile 11Tre-

atise"de kart11la~1lan anlama yetisi ile ilgili olan her ko

nu "Philosophical Essays 11de de yer almaktatl.ir.Hume 1740 1lar 

da dos tu Francis Hutcheson' a "Treat is e 11 dm1 duy cJut,u ho~nu t-: 

suzluktan soz eder.<;UnkU 11Treatise11deki felsefi .soylemler 

ate~i tutu~turmufi ve sistematik bir ilgiyi i..izerine Gekmeye 

ba~lamiJ;l'C1.BUna bir ornek:Thomt.s Eeid'in "Inquiry into the 

Human Mind(l764)" adli eseri,bir digeri de Beattie'nin "Es

says on the Nature an Immutability of Truth(l770)ttadli ese-

ridir.Bu eserlerde Hume•un qot,u sayi olumsuzlanir. 

"Enquiry"ile 11Treatise11 in bir lt<-:.ri;;ileG tirilnwsi y a:pi.ldi-

' ginda, "HJ.quirj:"nin 11Treat1se 11 in sadece yenie1.en yazilnn biir 

uy<;.'lrlamasi olmad1g1 a.nla~:i..lir.o•connor'a goro Hume bu yeni 

eserle "Treatise11deki akilytiriltmeleri ve ifaciF=!l·'Tind.e gorU

len dikkatsizlikleri dilzeltecet;ini Ualit etmir,;tir.G1arqekten 
• 

de "Enquiry•nin bi<;:&m~de onemli bir d.et,i9iklik oldui:;:;u goze 

garpar.Sadece bigeminde degil,iGeriginde de farklar vardir. 

"Trea.tise"de ag1rl1kl1 bir yer tutan 11Substans 11 , 11 Uzay 11 , 11 za
man", "Kifiisel tjzde~lik" gibi konu;\;ar 11 An J.Gnquiry Concerning 

Human Understanding" (EHU)de ya da toptan d19lannt1~ ya de. 

bu konulara qok yUzeysel olarak deginilmi9~ir denebilir. 

Hume EHU•nun amac1n1 "!nsanin anlama yetiBine ciddi bir 

soru~kurma ile g1rmek11 bic;iminde belirLir.Hume 1a gore11 EHU 11 
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aka.demik f els~tey1 rasyonel ,dolay1s1yla o.a rne.ddi dUny.~nin 

1'enomenlerini d.estekleyen bir alanR gottirlir. Bunu da 9oyle 

gerqeklefltirir: "Meta.fizit,in oldukqa bu . .r lik bir boltimune an 

ak.la. uygun ve hakli kar~i 91ki~i gerq ekl e9tirer 1::k ••• 11Meta

fizik,Hume' a gore ya anlama yetisinin en ulafiilma.z .;:,lanla-

rina girmeye yel ten en insan kibrinin verimsiz c;aba.la.1 indan 

ya. da popUler bo~ inanqlarin hilesinden dogmu9turdur. 

1751 y1l1 sonla.r1nda 11An Enquiry Concernint; '11he Principles 

ot Morals" yayimlanir.1752' de daha ilk baskJ.s1 il e bnr~ari 

alde etmit;; olan "Political Discourses" y;.=.yimlanir. Bu ese.r, 

Amerika 1nin IFounding Father•lari uzerinde etkili olmu~lar-

dir.H~e;Amerikan Kolonistlerine k art;a gUc;lU bir .'3t~mpati 

besliyordu.Bu politik sHylemler ile o ayni zamanda politik 

ekonorniye d'a katkilarda bulunmu~r.ur.Bu c\enemelerde:nr biri 

olan "Of the Populousness of Ancien [, Nations,, ( FEki ulusla

rin nUfus kalabaliklari iisttine) hem r.arihsel hem cte dornog-

rafik araJiltirmada bir donlim no~t-asi olus;turur. 

1754 yilinda Edinburgh' da11H1stor)ly of Engle.nd, from the 

Invasion of Julius Caesar to tne Revolution in 1688 11 (Sezar 1 

in istilasindan 1688 Devrirnine kadar Ingiliz tarihi)nin 

• "Stuart•larl.E Tarihi" a.dli cildi Y'-'·y1mlan1r.Hume,1762 1 ye 

kadar diger ciltleri de yazarak yayimlanir.-Burada onemld..r 

olan bir nokta Hume'un bu Tarih'i $imdiden gegmi9e dot:;ru 

yazm119 olmasi.q,ir. -Bu eser bir yUzyil kadar ya da. d.a.ha fazla 

popUler bir kitap ola.rak kaldi.Voltaire,bu konuda 9oyle der: 

.. "Hume, •History•de ne bir parla.menter,ne kralci,ne Anglikan 

ne de Presbite~yandir, sadece aq1klay1ciJ.1r ••• O, gti(f stizltikler, 

aptalca. hat.alar ve zultimlerden tipki salgin hastaliklardan 
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sliz eden bir i1z1kqi gibi soz eder. "(3) 

17.57 !.de "Four Dissertations" (Dort Tez) yc:qinle.ndi. Bunlar

de.n ilki tiThe Natural History of Religion'11 (Dinin Dot;t•.ill Tarihi 

dogal bir f'enomen olarak dinin orijini ve e;eli9imini ele 

alan bir denemedir.!kinit.isi "Of the Passions"(Tutkular U~ e

rine) itdiger iki tez de 110f Tragedy" ve 110f the Standard of 

Taste"(Hazzin 01QlisU) 1dtir. 

"Dialogues Concarnin Natural i~eligion"(Do 0nn Din i'z('t·ine 

Diyaloglar) tslUmtinden sonra 1779 1 da yayinlandi.. Hume, bu diya

loglari 17.51 y1l1nda yazmaya ba9l;;;.mi9 ancal-t dostlari ona 

bunlari hayatta iken ya.y1nlamamas1 uyarisindH bulunmuGlardi. 

N.Kemp Smith,bu kitapta adi geqen Philo'nun i:; ."ma:11en Hum•J 1 un 

sCSzctisil olctugunu one sU.rer.E.C.Mossner d e buna ko. tilir.O da 

Demea ve Dr.Clarke'in,Cleanthes ve Bishop Butler ile ozde~

le~tirilmi~ . oldugunu soyler. 

Bu eserlerden de anlafiilacagi gibi Eume,ilgisin i salt 

·tek bir problem alani tizerincte yoe,unla9t1rma.; uni~ tir. ilei

sini Bilgi,Ahlak, Tarih,Palitike.,F~stetik,Din gibi alr:i.nlara 

yoneltir. 

•• 

(3)0 1 Connor,A Critical History of Wvetern Philosophy,s.256 
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HUME 1 UN FELSEF! TAVRI 

Hume ge~itli filozoflar ve felseie tarihQilori tarafin

dan 18.ytizyil emprizminin dorugu olarak gi.)rii.ltir.Eeichenbach' 

a gore emprizm Bacon' da peygamberini, Locke 1 da alra9lanan 

liderini,Hume'da ise elefitiricisini buLttu9t.ur.hussell 1 a 

gore Hume acp.sl.Ild.an aaha. ileri gi trnek olannks:1zd:i.: 11 0 emprizmi 

mantiksal sonuc;larina kaaar gottirdUL.ii ic;in bir anlnmda olti 

sonu simgeler. "Hume 1 un empriz11iinin siste1natik ve tarihsul 

ozellikleri konusunda birbirincien oldukcta faritll yorumlar 

bulunmakla birlikte • onun ttim f elsef es in in metafizic;in te.m 

kar,1s1nda yer ald1g1 genel kabUlutir.Her tUrlU yorumdlm 

ote Hume•un. kendine verdigi odev: 

"Bilgi edinmeyi bu karii;;ik sorulardan rcrjktinJm1 :-rnrtartia.-

nin tek yolu insanin anlama yetisinin dogal yapisina ciddi 

bir soru~turma. ile girmek,gtictiniln ve yeteneklel'iciin kesin 

bir analizi ile, onun boyle belirsiz ve :·'-c,u·i.';ilk f,;,onulara n:tq 

uygun ulma.d1g1n1 goat er'.Hektir. "(4) 

Hume i<;in zihnin i~lemlerinin bilinrnusi bunl;,rin birbirin-

den ayrilmasi, uygun ba~l1klar al tinua s:u11fltand.1r1l;1in1n dU--

~Unce ve soruEJturrna objesi olc1uklari ze.man i<;irwo r1ulunduk-

lari gorilnUraeki kari~ikligin dtizeltilmesi felsefenin en 

onemli ugra~barindan biridir. 

"Darin ve soyut felsefedeki belirsizlit,,e,aci verici ve 

yorucu oldugundan degil, ayni zamana.a ka(;inilmRz bir kic.r.:..r-

sizlik ve ha.ta kaynagi oldugundan dolayi itiraz edilir.Pu 

metafizit;tin oldukqa btiytik bir bolUmtine karl?1 en hakl1 ve 

(4)An Enqury Concerning Human UnQerstanuing.Sect 1 p.9. 

(Esseys and Treatises on Several .Subjects ic:;intlen.Hacet
tepe tlniversitesi Yay1nlar1 taraf1ndan Ttirk~e kar~1l1g1yl~ 

beraber bas1m1ndan.Bundan sonra Enquiry olarak geqecek..) 
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da.yanikli itirazdir gerc;ekten.Bu itiraz da onun tam anla- ., 

miyla bir bilim olmadigi, insanin anlama yetj_uj_nin ula9ama

yacagi alanlara. girmeye yeltenen bo9 gururunun verimsiz 

qabalarindan ya da kendilerini ac;iklik yerclo savunama.yan, 

gUqstizltiklerini saklayip korumak i<1in silr{c;aliliklarJ.n ardi

na gizlenen yaygin batil inanglarin hilelerinden dogdut,u

dur. Ovalik yerden kovulan e~kiya orme~1a ka<;ar ve zihnin 

korunamayan yollar1nde:1. pusu kurarak onu dirrn '~.L kudrnlu_r 

va onyargilarla ele gegirmeye gali.~ir. En sari:nlmD.z raldp 

bile nobetinde bir an dikkatsiz olso. alt edilir.Ve bir (/Ok-

lari korkaklik ve gaflet ytizunuen nU9mana z'>-ap1lar1n1 ac;;a.r

lar ve onu,me~ru efendileri gibi saygiyl~ boyun etiP kendi 

istekleriyle buyur ederler. 11 (5) 

Kendi deyimiyle nitelersek Hume sarsilmaz bir kakiptir. 

Felsefesindeki agiklik ve akil yurutme sUre<;lerindel<_;.i ci1::

kiklik Hume'u metafizigi yargi.larnada ve onu gerc;eklit;m ilit;i

kin soylem alan:t.ndan kovmada <;;etin bir raKip ye::par. 

11 ( ••• )yarg1lar1m1zda uygun bir yansizlivi koruyarak ve 

egitim ya aa acele kanilardan edindigi1niz bUtUn onyargilari 

sokUp atarak f elsefe ye.pmanin z.orunlu bir haz1rlay1c1s1 

• olur.Berrak ve apagik ilkelerle ba:~L:unak, ce!,1.inc.:m ve sat,lam 

adimlarla ilerlemek g1kartt1g1m1z sonuglo.ri sik sit>: gozden 

geqirmek ve bunlardan gikacak bUtUn sonuglar-1 dikKatle in

celemek:Bu yollarla sistemlerirnizi kurarken hem yavaG hem 

az ilerleme gostersek de bunlar hakikate ula~mv. umudunu ve

ren ve aa.ptamalari.m1zda uygun bir dengelilik ve keBinlige 

ula~tiran biricik yontemlerdir. 11 (6) 

(5)Enquiry sf .8 

(6)Enquiry sf :123 
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Hume gerq ekten de felsef e eserlerinde bu ilk":'l dr8 uyt;un 

davranmi~ ozellikle Enquiry ve Treatisc'inde vard1g1 oonu<;

lari kari;;it savlar aqisindan tekrar tekrar ele almi9tir. 

Metafizige karfilJ. olan tutumu ya~a.digi donemde kinli c; evrel e

ri, tizellikle dini <; evreleri rahatsiz etmi9 ve Hume inanq-

siz biri olara.k taninmanin olumsuz sonuc;lariyla hayati bo-

Hume•un bu konudaki c;ekinceleri kimi yapitlartna,ozel

likle diyaloglarina ya.ns1m19t1r.Urnegin Dot:al Din 1Jzerine 

Soylei;;iler Ernest.C.Mossner•a gore bu tUrd'm c;ekincelerin 

izlerini tai:;imaktadir. Yine Mossner' a gort:-i :;oylei;;dl er' dck:i 

ku~kucu Ph:i.k> Hume 1 un kendiHidir. Faka t bun a ro.t,men tn .. rt 19ma-

nin galibi Philo degil Clea.nthes gibi gosterilir.Bu tavir~ 

Hume ic;in zamaninin benimsenmi9 gc;rU~lerine sundubu bir 

Hdtin olarak de~erlendirilebilir.Hume Enquiry•de,diger b~

lUmlerden anlati f arkliligi ta91yan 11 Belirli Bir Taktir 

ve Gelecek Durum Uzerine" adli 11.Bolilmde felsefenin nasil 

bir atmosf erde yapilmas1 gerektiginden sc5z ederek kinii 

odtinler vermek zorunda kaldigi ;~g1n1 ele9tirir.Enquiry' 

nin bu bolilmilnde Hume "Skeptik paradoksl£,ra bavilan bir ' .., 

dostuyla" konu9masin1 kar'iilikli diyalog 9e,-tlinde anlatir. 

"Konu~mamiz,felsefenin bai;;ka biitUn ayr1cal1klaru1 Usttin

de tam bir hlirriyet gerektirdit;inden ,heri;ieyden once de dil

~tincelerin HzgUrcti qati~masi ve tarti<;rnialurlEJ serpilditiin-

den dolayi,ilkin bir ozgi.irlUk ve ho9gc5rU c;agi ve Ulkcsinde 

dogmu~ ve an ai;;iri ilkelerini bile ortaya. koya.rken h<:~rhan

gi bir inang,din veya ceza yasasinin onu engellememi9 ol

mas1n1n ne kadar bUyUk bir talih eseri oldut>unu belirtmem

la ba.i;iladi. 
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<(Unkii,dedim PROTAGOEAS'in sU.rtilmesi ve SOKRi\'i'~.:S 1 in 

kismen ba~ka gUdtilerden ileri gelen olUmU bir yana,Eski 

Qag tarihinde c;ag1m1zi salgin al tin a alm19 9u yo bazca 

<;;ekememezligin hemen hie; bir orne8i yoktur. EPIKU:!-~OS 1-

leri yafil.na kadar huzur ve stikun iqinde AT:i:NA 1 dn y<H?ad1, 

hat ta EP:tKUROSCULAR tin din ad;:omi nit elit.,ini kazsnmalnrina 

yerle~ik dinin en kutsal torenlerinci.ei yi:in e tj.cilik. y a pma-

larina izin verildi. HOMA imparatorlnr:unn on bile; , .. l u i.'i 

felsefenin her okulunun hocalarin~ omeklilj.k ve aylik 

gibi ka.mu tefiViklerini e~it ~aKil1...te aat:,1tt1lar.Bu cins 

bir tutumun ilk genqligindeki felsefeye ne kad~i.r gc:1.,ddi 

oldugunu anla.mak ic;in,bugtin,felsefenin daha gliglU ve lrnn-

11-ca.nl1 oldugu kabul edil ebilec egi gir q a1:.. da ,ha v2211n a-

mans1zl1g1Iia ve sert suqlama rliz8arlarina n&sJ...l gUcslU.!-de 

dayandit',1n1 dU~Unmek yet er. "(7) 

Fakat Hume havanin amansizlie,ina ve ,_. ert suqla.ma rUL.-

garlarina karf?l.n yine de felsef e tutumund &.n ta viz vermez. 

Enquiry ~u sozlerle biter: 

"( ••• )KUtUphaneleri elden geqirirsek,nas1 l cw. lnyo.inet 

koparmamiz gerekir?Elimize bir cil t, sij z g8lif;i bir dinbi

lim ya da okul metafizigi ki tab1 ald1b;11nizct1. odra l1m: IGin

deki nic elik va sayi tizerine soyu t akilyilrlib;el er ve.r m:i./l 

Yok.Peki,olgu sorunu ve va.rolu9 UzerinE-! deneysel aJnlyUrUt

meler?O da yok.Atin oyleyse onu ate9e,qU1mti iqind. e1d saf

sata ve kuruntudan ba9ka bir ~ey olamaz. 11 (8) 

(?)Enquiry sf .109 

(8)Enquiry sf .155 
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Hume•un bu tuturnu c;agimizda kinli felsefe <;evreli.::rince 

de devam ettirilmekted.ir. ntdealist f elsefe tutuumnun bir 

si.ire Hume'da orttUgti ba9ar1lar,gtinlimU.zde Anglo-Amerikan 

emprist tuturnun yeniden one c;ikmasiyla bir Hume Renaissan-

ca. 11na, Hume' dak.1 f elsGf eyi yeniu 811 gc:·rUp U.ev.:!rl mwirH;.:;y '=' 

ii 
yol a.c;mii;itir.(9)Viyana c;evresi Hume'un emprist gol•cnegini 

izliyordu. Felsefi .tu tumlari ac;isindan fels ef e t. rihiyle 

pek fazla ilgilenmemelerine kar91 soyledikleri 18.yUzyil

da David Hume tun soylediklerinden pek farkli uec,ildi.. (,;ev

renin bir zamanlar onde gelen isimlerinden olan Ayer Vi.ya-

na c;evresinin tutumunu ~oyle tanimlar: 

"Viyana qevresi oncelikle metafize kaqp.ydi-ya da meta

fizik denen fieye-ve bu da siracian biltm VH saL, .. 1u;yu dlinya-

SJ.nJ.n, duyularJ.IDl.Zl.n bize gos terdi[..i di.inyanin otesindo, bi!' 

dilnya olabilecegi yolunda herhangi oir ani9.t1rma d 1:i:ne}5:ti~ 

Ka.nt,18.ytizyilin sonunda olabilir duyu di.meyimirdn alan1 

iqind.e bulunmayan herhangi bir9eyin bilgi~3inin olanaks1z

l1gin1 zaten soylemi~ti.Fakat Viyanalilar daha da ileri 

gittiler.Herhangi bir onerme eger bic;ira::>·3i oir onurrne(Mam

tik ve mate.matigin ic;inde bir onerme) de[,il);e veya dr~1H;y

le sinanamazsa sa<;maa.ir,dediler. Ve boylece,Kant anlruninda-

ki metafiziii kestirip attilar.Bu daha ba~ka sonu~lar da 

iqeriyordu.Ornegin, bu,a~kin bir tanri olu.ut_-,u yolundaki 

her tUrlti dU~tince ve her ttirlti teolojinin ac;ikc;e. mahkum 

edilmesiydi. 11 (10) 

Ayer' in Viyana· <; evresinin bilgi teorisi ac;isirrnan oner-

(9) Felsefenin Qagrisi,Nermi Uygur sf .181 

(10) Yeni Dlifilin Adamlari.MEB YayinlarJ.. sf.171 
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meler Uzerine yapt1g1 ayr1m1 yakla91t';: iki yUzyil once 

yaeyami§ David Hume yapiyordu. Hurne her tUru.!::n i5n ·~:rm cl eri 

iki cinse ayiriyordu.Bunlar ya "matters of fact" alani

na ili9kin ya da "relation of ideas" alanina ili9Kin o-

nermelerdir.Hume•a gore geometri,cebir,aritmetiK biJ..imle

ri "Relation of ideas" alanina ili9kin one!'r'i '::L1rdo bulunur, 

ki bunlarin dogruluk ol<;iltleri analitikU.ir ve r;ercse<·;:lit~e 

ilil'}kin bir saptamada bulunamazlar. GerqekliLe ilif;ll;.in o
nermelerimizin ait oldu~u alan io!) "matters of fact" av~.-

nidir.Bu alandaki ttim onermelerin dot_,ruluk ve g:3 <;erlilik 

olq egi deneyciir. Ahlalt onermeleri ise Hunrn' a gt_; re bir bar~-

ka cins onermelerdir.Hume bilgi ethiit koF,rntluc,una d.Ui;mrn-

digi gibi moral yarg:;J;.larin dot;rula.nabilE:;cek tLifittm oner-

meler olmadi.gi da Q.Ok aqik bir 9eidlde ortaya t;;:oyer.1·:endi 

deyisiyle bu yargilar begenme ya d.e. begenmeme duycularini 

dile getirmekten oteye ge<; emezl er. ·: m s. e;bre erci.eml e erd c:m-

sizlik ayrimi akilla alg1lanamaz.l~eichenbRch 1 a gore:"Ahlnk 

gorU.$leri i~in bir c.rnyanak arayip sentetil;: a prioriye sa-

rilanlari.n zaaflarindan uzak ka.l111at.la bilt;i so:!.'ununu mo-

ral ke.ygilar d1~1nda inceleme olanRt,1.ni e.Lirlne tut :imt;itur 
;t 

Hume. (11) 

Ahl.s.ki yarg1larin nitelikl eri konusunda. Hume Enquiry'de 

'qgle demektedir: 

"Dtigrij ile yanliip. ayirdetmemizi saglB.yan ye ti ile er-

dem ve kotUlUgU ayirdetmemizi saglayan yeti uzun ze.::ian biir-

birine kar1~t1rilmi~t1r ve ttim ahlakin,dU9Un:ne glicli olan 

·her zihne nicelik ve sayi hakKinuaki bnermeler r;ibi d.et; i9-

mez gelen edebi ve bozulmaz ili,kiler Uzerine kurulu oldu~u 

(ll)Bilimsel Felsefenin Dogu~u.H. Reichenbach sf. 6L~ 
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"Herhangi bir eylerain veya ki9ili[:in eruemli veya (totU 

oldugunu soyledi81niz zaman onu EH~Y rnu erhGJr c.lot1:i.n1z 111 y :1.

p1s1ndan gel en bir 'ayiplama' duyu veya LtuYbU~:;unn sahip 

oldngunuzdan ba~ka bir 9ey demek istmniyorsunuz.Eu neden-

le kottili.ik ve erdem,modern felsefenin objelerinin nib.:;lik

leri olarak degil de zihindeki algilar olarak kribul etti

gi;renklere, seslere, sicak ve sotuha benzetilebilir.Fizik-

teki gibi,ahlaktaki bu ke~fin uygulamadaki etkisi her ne 

kadar yok denebileB.ek ku.dar azsa da epekUlatif bilirn.Ler:!m 

dikkate deger bir geli~mesi sayilmalidir.Higbir 90y bizi 

kendi haz veya aci duygularimizdan daha fazla ilgilendir

mez. Veya bunlardan dB.ha gerqekgi olanw.z. Ve ei_,er lmnlar er-

demin yaninda kottilUgtin kar91s1nda ise ey1em ve davrani~

lar1m1z1n dilzenlenmesinde ba~ka hic;bir 9eye gerek ,yoktur. 

(14) 

Hume•e gore insan,akil sahibi olan,eylemde buluncin top-

lumsal bir ve.rliktir. Akil sahibi olarak insD.n, bilirnl eni en 

beslenir fakat insanin anlama yetisinin sin1rlar1 o kadar 

dHrdir ki elde ettiklerinin kapsanu.ndan da gUvenilirlit;in-

den de tatmin saglayama.z.Egleyen bir varlik olarak insan 
• 

-ki eylemek ya9e.manin dot,al bir gereksini:nidir, stirekli uc-

ra.91 iqindedir. Toplumsal bir varlik olarak insan, qe,~i tli 

toplulukle.r iqinde bulunmak ister.1nsanin bu Ug ni teligi 

birbirini engellemeden bir arada olmak duruwundadir. 

Doga insani boyle karma bir yai;;ama <;:ei;:dtiyle dengeletll. 

mi~tir.insan ne stirekli ugra~ilar iginde olabilir;ne de 

sUrekli hofi!una giden eglendirici topluluklar iqinde Kala-

(14)A Treotise of Human Nature.Oxford at the Clorendon 

Press.Book III. Sect 1 sf .469 



18 

sanilm1~t1r.Oysa,yak1n geGmi~teki bir filozof(Francis 

Hutcheson) en kanu.1r101 kauatlau.ialw:l.:.1. ui:1,u <:it;retrni91,ir 

ki ahlak ~eylerin soyut yap10J.nua yon.tur,ner belirli var

l1gin duygusune. ya da zihnin begenisine bat.liair t.DmaHny-

la,nasilki tatli ve aci sicaK ve soguk ayr·rnt.Lar:i.. rier bir 

duyu ya da o yanin belirli ciuyumlarinc.tan c;i~i;:ar. Oy-L r:-yse 

ahlak alg1lar1n1n anlama yetisinin i9lemleri arnt:;inda 

deiil be~eniler ve duyular aras1nua a1n1flanu1rilmas1 

gerekir. (12) 

Hume yine mquiry'de ahlak:i.n nitelit,i hak1il!leta GU ag1k

lamayi yapar: 

11Ahlak bilimi ve ele~1,iri anl<una yetisinin uyeun ob-

j eleri olmakta.n <10k begeni ve o.uyu obj ele1·i<lir. GU~1~ idlik, 

ister doga gtizelligi ister ahlak olsun,altilanmaktan <;ok 

duyulur."(13) 

Sokrates' ten beri tum rasyona.list filozoflarca erdem 

bir bilgi objesi olarak ele alinagelmi~L.ir .. E:thigin saclan1 

bir bilgi temeli oturdlulmasi bazi filozoflarin ba9l1ca 

amaci olmu~tur.Ornegin aralarincla Ethik-bilgi ko9utlueunu 

en geli~mit;i ~ekliyle sunan Spilloza, ethif:,in geometri gibi 
' 

sagla.m bir temel tizerine kurma amacindayai.Bu neztenlo Et-

hika 1 sini Euclid'in geometrisi gibi aksiyomatik bir uis-

tem biqiminde yazdi.Pasyonalist f elsef elerin aralarindaki 

tarihsel ve sistematik farklara ra~men ortak payctal&r1ndan 

birini ethik-bilgi ko~u tlugu ol u9 t ur;ua1nad1r. Ji)npirist bfur 

filozof olara.k Hume bu konuda rasyone.list filo:;;oflara tam 

bir uzla~mazl1k i~indectir: 

(12)Enquiry sf .10/dipnot) 

(13) Enquiry sf .135 
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bil:ir; c;tinkti bir yandan da i9lerini ya:pmak zorund.e.d:i.r., Do

ga, bu et;ilir.alerden hi9birinin,oteki ugru9i ve eg;lenceler

den yoksun birakacak kadar at;ir basmas:i.na izin vermemele

ri ic;in insanlari gizlice uyarmi9t1r.Hume,bu gorli9lerin 

1~1L1nda bize seslenir: 

"Bilime olan tutkunuzu sUrdUrUn der doga.Fakat bilimi

niz insanca olsun,eylem ve -coplumla dot;rudan dogruya ili~

kili olsun.Kar1.;;1k dU.9tinceyi ve derine dalan ara9tirmalar1 

yasakliyorurn. ve sizi, bunlarin ge-cirdikleri K.ayg1l1 karasev

da ile, ic;ine sok-cuklari bitmez ttikerrn1ez karars:i.zl1kla ve 

sozlimona bulu9lariniz1n bilciirildikleri Zaman kar9ila9a

caklar1 sot;uklukla aw.:-::,ns::i..z bir 9ekilde cezaland1racag1lll. 

Filozof olun,ama tum felsefenin iginde yine insan kalin. 11 

(15) 

(15) Enquiry sf .6 
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ANLAMA YETIS IN IN !.$LEMLER! 

Hume tum biling igeriklerini ikiye ay1r1r:!dealar,dti-

9tinceler (thougths) ve izlenimler (impressions).Hume igin 

izlenimler: i9ittigimiz,gordtigi.imtiz,hissettigimiz,sevdigi

miz veya nefret ettigimiz,arzuladii:;imiz veya istedigimiz 

andaki alg1lard1r.!deala.r ise izlenimleri:n sagladig1 mal

zeme iizerincieki zihin etkinliklerimizdir.Hat1rlama ve ha

yalgticti tasa.r1mlar1r.a1zdir.DU9tin.menin btittin malzemesi dl.f? 

ya da ig duygufuuzdan (sentiment) gelmedir.Dti9ilnce sadece 

bu melzerae tizerinde i9ler.Eu.;ne 1 a gore dilFJilncelerin ozgilr 

davranrna ozelligi varnn.9 gibi gorUntir; araa aslinda izlen::bm

lerin saglad1[;1 malzs:meyle sin1rl1dir.DU.9tincelerin yapti

gi izlenimlerin sa.gla.dit;i malzemeyi birle2tirmek,yerleri

ni dei.;i9tirJ1ek, bU.ytitmek ve kiic;til tmekten ibarettir. 

Zihnin algilarini giigl U.l Uk ve zny1fl1klarina gore iki-

ye ayirir Hume:\nzlenimler gU.c;;lti ve canli di.i9U.nceler (idealar) 

gligsU.z ve .solukturlar.Hume•un tanl.Illina gore: 11 Izlenimler 

canli alg:i..larimizin hepsidir. 11 Bir atei;?e elimizi dokun

dugwnuzdc:.ki algin:i..n gtictiyle, bu alginin daha sonra llat:i..r-

1.s.nmasi ya da oncesinde algilanmaya gali.;>ilw.asi arasinda, 

alginin gijgltili.igti veya canliliei agisindan,belirgin bir 

fa.rk vard1r.Hume 1a. gore 11Hayalgticii ve bellek yetileri,du

yularin algilarini ta.klit ya da. kopya eciebilir; ar.aa hic;bti.r 

zt:.man ilk duyunun giictine ve canl1l1g1na ula9e:una.z. 11 Hayal

giiciintin ya da hafizanin en gtiglti olara.k ga119t1g1 anda 

bile onlar i<;in soyleyebilecet;imiz 9ey: 110bjelerini o ka-

dar ca.nli temsil eLiiyorlar ki,neredeyse a.sil objeleri go
ri.iyor ya da Juyuyor gibiyizdir. 11 Hurne'a gore dii:;;iinceler 

ne kadar gtiglti ve canli olurlarsa olsunlar izlenimlerin 
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izlenimlerin canlilik ve gli<;;ltiltik dtiz eyine 91k amazlar; 

bu nedenle de idealar ve izlenimlor aras1nde.ki canl1l1k 

ve gtictltillik farkl1l1[!;1 btll. iki algi t'Lirtinli birbirinden 

ayirtetmemizi saglamaya devam eder."En canli dlii;;Unce,en 

sontik duyumdan daha a :;iagJ.. kalir 11 : 

11Tepesi atmil:_? bir kimse ile ofkeyi sadece dU9Unen bir 

kimse Cf Ok farkl1 i;;ekillerde etkilenirler.Bana, birisinin 

sevdalJ. oldugunu soylerseni:t,ne kastettit;inizi kolayca 

anlarim ve o kimsenin durumu hakk1nda d ogru bir fikir 

edinirim; a;na bu fikri,hi<;bir z aman bu tutkunun ger<; ek 

kar191kl1klar:i.. ve h eyecanlari ile bir tutamam.Ge9mif;l duy

gu ve heyecanl e.rinnz lizerinde ci.U.9Undtig tirnliz Zt.iman,dU9Unc :, .

miz sad ik bir aynadir ve ob jeleri g er 9ege uygun bir bi(f~m

d e k opya eder ;fa k a t kullandii:oi r enkler ilk alg1lar1m1z1n 

renkleri i l e kar91la9t1r 1linca,silik ve sonUk kal ir.Ara

larindaki f arki gC5rmek i c;in inc e b i r se9me cUc ti y a da ·ne

tafizi k bir kafa gerekmez. 11 (16) 

Buraya kadar Hume'un gorli9lerini ozetlcrsek:Zihin alg1-

la.rim1z ikiye ayr1l1r.DU9tinceler (thoughts) ve izlenimler 

(impressions). :::Ne ;,.kadar karma9ik ve soyut olurlarsa olsun

lar ttim idealar ait olduklari bir izlenime geri gotUrlile

bilirler. Idea.lar ve izlenimler t;liqlUltik ve can .L ::t.lik, zayif

lak ve solukluklarJ.ne. gore birbirlerinden ayrilabilirler. 

DU9Uncenin tUm etkinligi izlenimlerin sagladiE; i mc--tlzemeyle 

sinirlidir. 

Hume 1 a gore Tann1 ideasi da kendi zihnimizin i9lemleri 

(157 Enquiry sf .13 
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tizerinde dU9linmemizden ve iyilik ile bilgelik ozellikleri-

ni sinirsizca bilyiltmemizden 91kar.Eume Tandi ideas1n1 iz-

lenimlerimizden <;:ok uzakta gortinon bir idea olarak seger 

ve bu ideanin bile ayni kaynaba geri gotUrlilebilecegini 

gostermek ister.Altin bir da[; dtif}tindUc;UmUzde,daha C.nceden 

tan1d1g1miz iki tutarli ideay1,alt1n ve dat,i birle.$tiririz 

sadece.~rdemli bir at idaaa1n1 tasarimlayabiliriz.QUnkti 

kendi duygumuzdan erdemi kavrayabiliriz. ve bunu tanidic;i

miz bir hayvan olan atin gorilnil9U ve biqimi ile birle9tir

digimizde erdemli bir at ideasina sahip oluruz. 

BUtiln idealar,ozellikle soyut ola11lar1 k.enctilikleri!'lden 

silik ve belir::;izdir;zihuin bunlar tizerinde 9ok za;y1f bir 

egemenligi vardir:ba~ka benzer idealarla kar1§t~r1lmaya 

yatk1.ndirlar.Oysa btitlin izlenirnler;:1yani ig ya da di.I'} du-

yumlarin hepsi gtic;lU ve canlidir: aralarinda.ki sin:n·:ar 

daha kesin bir 9ekilde bellidir.Bu nedenle izlenimlerle 

ilgili hata ya da yanli9a dU9mek idealarda oldugu gibi ko

lay degildir. 

Hume boylece tasarimlarimiza t;li9kin dot;ruluk ve yanli~

lik olc;Utlerini de ortaya koyar.l::Utlin idealar1m1z1n kay-

nagi izlenimlerse,dot~al olarak bi.ittin tasar1mlar:un1z1n da 

az ya da c;ok dogru olmalari geiektigi ttirilnden dti§Uncele-

rin de onUnU tikar.Hume 1 a ·gore izleniralerin idealar hali-

ne ge(fmesi ilk olarak bellekte olur.Eat:i..rlama bir zaman-

lar edinmi9 oldut;umuz izJ..enimlerin zihind.e yeniden yanlan-

d1r1lmas1d1r.Ama bu canlandirma stirecinde izlenimlerin .iilk 

gliglUltik ve canliliklari kaybolur.:-.su hatirlatma stirecinde 

ye.:pilan bir yanli9 mir izlenimi ba.9ka bir izlenimin idesi-

ne baglamaya yol ac;ar;ya da bir ideay:i. kendine ait olmayan 

bir izlenime baE;lariz. Kisaca yanilma izlenimler:f. a.y?.:iri 
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idealara,idealari da ay.lrari izlenimlere bat;lamaktan clot;ar, 

izlenimlerle idealar arasindaki ili9kiyi kurmada etkin 

olan hayalgticUdtir. 

Zihnin farkli dti9tinceleri ya da idea.lari arasinda bir 

hojlanti ilkesi varciir ve beJ;ler:;e ya da ha.yal gtictine ge~ 

li9leri belirli bir yontem ve dtizen Dl9ilsti i9inde ger9~k

le9ir.1dealar arasinda U9 baglanti ilKesi vard1~:Benzerlik 

(Resemblance) ,zamanda ve yerde yaK:i..nlik (Contiquity) ,neden 

ya da etki (cause or effect).Bir resim dii9tincelerimizi 

asl1na gotilrtir,bu ili9ki benzerlik ilkesiyle kurulur.Bir 

yap1111n da.iresinden soz ettigimiz zaman,ya da akl1m1za 

getirdi~imizde diger daireleri de devreye sokariz,burada 

i9 goren yakinlik ilkesidir.Hume neden ve etki ilkesinin 

i9leyi9ine ornek olarak bir y o.rayi di.ii;rUndiigiimi.izde onu 

izleyen aci dli9tincesini verir. 

Hume' d gore oenzerliK,yakinlik ve nedenlilik, dii:;;tincelr~

riraizi birbirine ba[~layan ve bU tiin insa.n soyunda az veya 

qok gorilnen, dtizenli dii9Unme ve kar.;;1likl1 k.onu9ma zincir::.

ni ortaya c;ika.ran biricik baglardir. 
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BILG:t TURLER:t AR.ASINDAKI FARK 

Hume insan aklinin ya. da soru9turmas1nin ttim abjelerini 

iki cinse ay1r1r::l1dea ili:;;kileri (Relation of icieas) ve 

olgu sorunlar1 (matters of fact).Hume 1 a gore geometri,ce

bir,aritmatik bilimleri yani tanitlama yoluyla kesin olan 

her onerme "idea ili9kileri 11 alanina girer. 

11 Eipot en Us' tin karesi iki Kenarin karel erinin toplai1unB 

et;dttir onermesi, bu 9ekiller arasindaki bir ili9kiyi dile 

getiren bir onermedir.U9 kere be9 otuzun yarisina e9ittir 

onermesi, bu sayila.r arasindalti bir ili9«:iyi clile getirir. 

Bu qei;iitten onermeler evrende varolan he~hanei bir 9cy·2 

dayanmadan,sadece dti9i.incenin i9lemesi ile ortaya 91kar:t.la

bilir.Dot;ada hi9bir zaman bir de.ire ya da ti9gen olmad1{:;1 

halde EUKLIDES tarafindan tanitlanan hakikatler kesinlik 

lcrini ve apa9ikl1k1-ar1n1 sonsuza aek koruyacaklardJr. 11 (1'?) 

Hume' a gore insan aklin111 ikinci 9e9itten objeJ.tc;ri olan 

olgu sorunle.ri,ayni tarzde. dogrulanmaz..Lar ve bunlarin ger

c;eklif;ine ilis;kin elimizdeki delil ne i-::.o.dar c;U9lU o1ursa 

mlsun °relation of ici.eas"' ailianindaki onermelerle ayn:t. ic; 

yapiya sahip det;illerdir.Eer ojl;gu sorunun tersi bir okadar 

olasidir; 9 UnkU hi<;bir c; eli9ki i•:;ermez ve zihin to.raf 1ndan 

ayni kolaylik ve ser;iklikle,5.3rc;eklit;e ayni (lerecede uy

gunmuf? gibi kavranir.rrYarin gtine9 do.::;mayacak" onermesi,do

gacak onermesinden de.:na az anla91lir degildir ve olumlu

sundan daha fazla bir 9eli9ki i9ermez.Bu d.Iil.rmmda yanl19l1-

gin1 tanitlamaya kalk19mam19 boGuna olur.Eger tanitlama 

(17) Enquiry sf .23 
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yoluyla yanl19 olsaydi,bir c;eli9ki ic;erirdi ve zihin tara

finden hic;bir zamen qeqik olarak kavranamazdi. 11 (18) 

Hume tlim bilgilerimizin ya salt analitik ya da oleusal 

ic;erikli onermelerden olu9tueunu dti9UnUr.Ona gore,matema-

tik ve mant1k analitiktir.Olgulara ili9kin bilgilerimizin. 

ttimti ise deneyimseldir.Hume deneyimsel derken yalniz kav

ramlarimizin kaynaginin duyu verileri olaugunu soylemekle 

kalmaz • ayni zartw.nda anali tik olmayan ttim bilgileriinizin 

gec;erlik olc;titUntin de gozlemsel oldut;unu belirtir."Hume'a 

gore,aklin bilgimize kattigi :;;eyin ic;erigi yoktur". (19) 

Hume•un bu ayrimi felsefede kalici izler b1rakm19tir. 

Kant•da Hume•un bu ayrimindan etkilenmi9,sorunun farkina 

varm19; ama <;oz Um denemesi b<.u;>ka bir dot:;rul tuda geli.:;nni9-

tir.Kant "gorUstiz kavra.msar bo9 11 diyerek Hume ile bir or-

ta..1.{l1t1 paylaE,urken,.11k~vrams1z gortiler de kordtir" derken 

::Iume'dan ayri dli9mU9tUr.Kant sentetik a priori bir bilgi 

tUrilnti gec;erli sayarak bir anlan1da rasyonalist bir bilgi 

anlayiip. geli9tirmi9tir. Fakat emprizm bli;}'Uk oranda Eume 1 

un ac;tigi yoldan ilerlemi9 ve Hume'un sozkonusu ayrimina 

baf;li kalmi9t1r. Ytizyilimizinf.empirist c;cvrelerinden biri 

olan Viyana C{evresiG._-~~~1i-~i~;~"§)bUytik oranda Hume' un 

bilgi anlayi9ina bagli kalmH; tir. A.Ayer Dil Dogruluk ve 

Mantik (Langtll.age,Truth and Logic) adli kitabinda 5eli9tir-

digi gorU9lerini Berkeley ve David Hume deneycilit,inin man

tiJr,..sal sonuc;lari olan Berthand Russel ve Wittgenstayn e;e-

leneginin tizerine in9a ettigini soyler.Ayer,Dil Dogruluk 

ve Mantik 1 ta,bu kono.d~:t.gtsFfl~leri ic;in 9oyle yazar:"Hume 

gibi ben de btitiln gerc;ek onermeleri iki obete (class) a-

(18) Enquiry.Sf .23. 

(l9) Bilimsel FeJsefenin Dog,u9u,. H.R£i.ichenbach.sh.64. 
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yi.riyorum;Onun terminolojisine gore 'idea ili9kileriyle' 

ilgili olanlarla,'olgu sorunlari' ile ilgili olanlar.Birin

ci obek mantik ve a.ri. manemati1..;in onsel (a priori) oner

melerinden olu9ur.Ben bunlar:i.. yalnizca a.nalitik olmalar1 

ytiztinden zorunlu ve kesin olarak kabul ediyorum( ••• ) Ote 

yandan daneysel olgularla ilgili onermelerin olas1 olabi

len f akat hi9bir zaman kesin olmc-i.yan va:rsayimlar oldut,unu 

kabul ediyorum.( ••• )Benim bir deneysel vars~imdan bekle

di£im,onun gerqekten kesinlikle dotrulanabilir olmasi de

gil,olabilir bir duyu deneyinin onun ciogrulutunu ya da yn

lis;ligini belirtmek.le ilgili olmasidir."(20) 

Hume idea ili9kileri e.laninclaki bilgi turtinii tan1tla;/1-

c1 ya da soyut bilim gibi ko.vre.mlarla .:-;.dlandirir. Onun iqin 

soyut bilim ~.ra da tanitlamanin biricik objeleri nicelik 

ve sayidir.Hume da felsefe gelenegi i9indeki ornek bilgi 

a:nlayisunin yeterinc e etkisi al tinda italn119t1r. Ma tematik

teki kesinlik ve yanilmazli~ onu bilimlerin em yetkini 

yapar; fakat Eume i<1in 11Bu daha yetkin ·oilgi tUrlinti de bu 

sin1rlar1n otesine yayma c;abala.ri sc:,dece safsata ve kurun

tudur." (21) Relation of ideas alan:i..nin objeleri nicelik 

ve sayilari meydana getiren 1Jar9alar tamamiyla benzer ol

dugundan Eume'a gore bunlarin ili9kileri ince ve karma91k 

olur.Bunlarin e9itliklerini veya e$itsizliklerini,farkli 

gortintimleri i9inde izlemek olduk~a aqi.k ve seGik bir ug

rar;;t1r.Fakat "Matters of fact" alanina ait ttim idealar 

birbirinden aqikqa ayri ve farklidir.Olgulara ili~kin en 

tisttin incelemelerimizde bile bir9eyin be:wka birI:?eY olmadi-

(20) A.Ayer.L~nguage,Truth and Logic.sf .41 

(21) Enquiry sf .134 
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gini soylemekten oteye gidemeyiz. V0 eger bunu ;)6.pamayacak 

gil<;lliklerle kar9J...la9J...rsak bu sozcliklerin anlamlarinin be-

lirsizliginden kaynaklaniyordur. Bu durumda yapacagimiz da-

ha dot;ru tanJ...wlarla bu gliqli.igli a.:;;maktir.Hume•a gore: 11Hipo-

tentis 1 Un karesinin oteki iki yanin karelerinin toplamina 

e9it olmasi,terimler ne kadar kesinlikle tani:mlanirsa ta-

nimlansin, bir akilyUrlitwe ya da soru9turma zinciri ol:nak .... 

SJ.Zin blhlinemez.Fakat 1rnU.lkiyet olmayan yerde adaletsizlik 

ola.:maz' onerrnesinin bize inand.irJ...ci gelmesi i<;in, terimleri 

tanimlamak ve adaletsiz.ligi aiUlkiyetin qfilgnemesi diye a-

qiklamak yeter. 11 (22) 

Nicelik ve sayi bilimleri di.;;ind&.ki biitUn onerr.aeler Hume 1 

a gore yetkin olmayan taniml.ardir .. Bilginin ve tani.tlamanin 

biricik uygun objeleri riicelik ve say1d1r. 

Olgu sorunlari ve varolu9 tizerine olan btitlin soru~tur-

rnalar yapi.:>1 geregi tanitlanamaz.Olan olm.aya.bilir de,bir 

olgunun dee;illenmesi niqbir za.rnan c;eli9.n:i ic;ermez .. Her va:r-

ligin varolmay1.;;1,varolu9u kadar ac;ik ve sec;ik bir ideadir. 

11 Bir varlit!,in olilladigini soy leyen onerw.e, ne kadar yaih.ih.J.f} 

oiliursa olsun, olci.u6unu belirten onermeden da£1a az kavrana-

bilir ve anla1p.labilir degilciir. "(23) 

Durum helation of idea alanl.llda i9 goren bilimlerde rtoY-

le degilc.i.ir.Ki Eur.ue i<;in .soz konusu bilimler bilim adina 

an layik bilimlerdir.Bu bil~lerde dogru olwayan her oner

me ka.ri~ik ve anlam.sizdir.Ornegin 11 64 1 un klip kokli 10 1 un 

yasisina e9ittir onermesi yanl:.u;;tir ve niqbir zau1an seqik-

c;e kavranarnaz.Oysa,Sezar:r 1 1n ya da Melek Cebra.il'in ya da 
© 

herhang~e:~s;ka bir varlii::,in hi!pir zaman varolJ1adig1 yanli9 

(22) Enquiry.Ayni yer. 
(23) En~uiry.Ayni yer. 
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bir onerme olabilir;runa yine de pekala kavranabilir ve bir 

9eli9me ic;ermez. 11 (24) 

Olgu sorunlari hakkindaki onermeleri:nizin doi;ruluk 01..::. 

qegi ve ya..rgi kat::i.. tecrlibelerdir. Bu alandaki tlim onermele

rimiz ancak deneye ba9vurularak do&rulanabilir ya da gec;er

lenebilir •. Anlama jetisinin I9lemleri adl::i.. 5. bolUmde qagri

i;iim ilkelerini ac;iklam19tik, benzerlik (ya da aykirilik), 

zamanda ve yerde yak1nl1k ve neden ya da etki.Olgu sorun

lari hakk1ndaki akil yUrUtmelerimizin hepsi Eume'a gore 

neden-etki ili9kisine ciayanir. Herhangi bir varlit;in varo

lw~u sadece nedenincien ya da etkisinden ,yola <;ikaro.k yapi

lan kci.nitla.malarle. ispat edilebilir. Ve bu knnitlamalar ta+ 

mannyla tecrtibe Uzerine kuruludur.Ec;er "idea ili9k.ileri11 

alaninda geqerli olan a priori akil ytirtitmeleri 11olgu so

runlari" alanina·:·da yayarsak bo9una kU.rek c;:elu)\1i9 oluruz.E't; 

alandaki a priori akil yUrtitmeler sonunda her9ey herie~i 

Uretebilir gibi gorUnebilir.Hume'un verdigi orneklerle 

"bir c;akil ta91n111 dii9mesi,bildic,imiz kade.riyla,gtine.:;i 

sondtirebilir;veya bir insanin istekleri gezegenleri yortin

gelerinde denetim altina alabilir. 11 Bunlar:i.n enla9:i.lmaz 

qeli9ik bir yan:i. yoktur.Do~ruluk ve yanl19l1klarin1n tek 

olqlitti ise tecrtibeler~~izdir.Deneyim insan bilgisinin qo

gunlu.gunu meydana getiren ve btitlin insan eylem ve da vranu:?

lar:i.nin kaynagi olan bilgi ttirtinlin temelidir. 

Hume'a gore no1gu sorunlar::i.." hakkindaki tum akil ytirtit

meler ya tikel ya da genel olgular hakkindadir.Tarih,kro

noloji,qografya ve astronomidek.i bUti.in ince.lemeler tikel 

olgulari konu edinir. Gen el olgular:i. i9l eyen bilimler siya

set, doga felsefesi,fizik,kim;ya v'b.bilirnlerdir; bunl13,r bti-

(24) Enquiry.Ayni yer. 
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ttin bir obje tUrliniln niteliklerini,n:Jdenleri ve etkilerini 

sorui~tururlar. Dinbilim veya teoloji bir Tanr1n1n varolur~u

nu ve rul:llarin olU.msU.zlilt,iinU ispat ettiginden,kisman ti-

kel,kismen de genel olgular hakkinda ak1lytirtiti:10lerden 

olu§ur.Tecrtibe ile aesteklendigi ~lGlide akilda bir temel 

bulur;fakat en iyi ve en sai.:,lam temeli iman ve kutsal va-

hiydir. 

Hume iGin ahlak,anlruua yetisinin uygun objeleri olmak-

tan GOk,bet;eni ve d.uygu objersidir.Gtizellik,ister ahlak 

ister do[;a gtizellibi olsun,algilan:naktan c;ok duyulur. 

Metafiziklerin yapt1g1 hata bu bilgi tlirlcrini birbi-

rine kar19t1rm.ak ve birj_ni dieerinin yerine ika.me etmek

tir. Iki tUr akilytirtitme vard1r,bunlar1n birisi nicmllhk 

ve sayilar tizerinedir. Lu tlir akil ytirtitm .el e r Hume termi-

nolojisine gore,"Relation of iueastt alanina aittir.Anali-

tik ve apriori'dir.Di&eri olgu sorunu ve varolu9 tizerine-

dir,ki Hume bu tU.rd cm a k ilyU.rUtmelerin ait oldut,u a:Lani 

"Matters of factr 1 olarak adlandir:i.r. Bu tLirdekilerin hepsi 

sentetiktir ve do£ruluk blqtitlerLdeneydir. 
oJ. (\ 

Hume> bilgi tU.rleri aras:i.nda yaptiti bu ayrl.Il'l.1 ,kisaca 

ozetledikten sonra,9irndi gerc;eklic,e ili9kin bileilerimizin 

niteliginin soru9turmas1na geqebiliriz. 



OLGU SORUNLARI (MATTERS OF FACT) HAKKINDAK:t BILG:tH:tZ!N 

KAYNAGI VE NtTEL!G:t 

Bundan onceki bollimde Hume 1un tUm bilgimizi ik.i ttire 

ayirdigini gormU9ttik.Hume•a gore matematik,geometri,cebir 

bu alanlardan birinin,Relation of Ideas alaninin objeler:i

dir.Nitelikleri geregi analitik ve a priori'dirler.ve goY

gekli~e ili9kin bir9ey soylemezler.GerQeklifte ili§kin tUm 

bilgilerimiz bu tlirden bilgilenden yapica ve nitelikge 

f arkl:t.d:t.r ve birincilerden farkli bir tarzda dogrulanir ya 

da gegerlenirler.Bu alandaki tlim bilgimizin kaynagi ve te

meli deneydir.Hume'un bilgi ttirleri arasinda yaptigi bu 

ayrim ayni zamanda biling igerikleri arasinda yapt1g1 

ayrima da koE;mt gider.Hurne tilm bilin(f igeriklerini. iki:y-e 

ay1r1r:!dealar,dU9linceler ve izlenimler.Olgulara yonelik 

ttim zihinsel faaliyetimizin kaynati izlenimlerdir.Bu ailian

daki dti9tinme etkinligi sadece izlenimlerin sagladit;i mal

zemeyle s1111rl1d1r.DU9iince etkinli[;,imizin yapt1g1,izle11ils.

lerimizin sa[~ladiL1 melzemeyi birle9tirmek,kli<;Ultmek, bil

yUtmek ve yerlerinj_ degis;tirmekle s1n1rlid1r.Bu i9lemler 

sonunda ortaya c:;ikan dti9lince ve id.ea her ne kadar a.it ol

dugu ilk izlenime geri gottirUlemeyecek uzakliga ve soyut

luga ula9m19 gozlikse de ciddi bir soru9turm.:iya konu oldn

gu za~an,ait oldugu izlenime ya da izlenimler kilinesine geri 

gottirU.lebilir.Hi(fbir ideamiz yoktur ki; listelik bu idea ne 

kadar soyut olursa. olsun; ait oldugu izlenime geri gctiln

lemesin.Hume agisindan dli9Uncelerle izlenimleri ayirt et

memizi saglayan ol<;iltler idealarin cansiz ve gUgsliz,izle

nimlerin canli ve gU(flli olui:;>lar1d1r. :tzlenimlerin idealar 

ha1in"" 15e9mesi bellekte olur,bu stiregteki etkinlik hayal-
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gtictintin etkinligidir.Hayalgtictintin bu etkinligi rasgele ve 

geli9igUzel bir etkinlik degildir.Bir siradti~eninL.takip 

eder ve tum insanlikta ortaktir. Anlama . Ye tisinin i9leml,:e

ri adli boltir.ide bunlarin benzerlik (resemlance),zamanda 

ve yerde yakinlik (contiquity) neden ve etki oldu5unu gBr

mti~tUk.Olgu sorunlar1 hakkinda olu9turducumuz btitiin bile;i

lerimizin olu9um silrecinde bu ilkeler etkendir.Fakat hala 

E}U sorulara Hume' un verdigi cevabi gozden ge<;irGtedik: Bu 

siire9 nasil i9ler ve i9ya.p1s1 nedir? Neden izlenimlerimiz 

bu c;agr191m ilkeleri (principles of association) te.rafindan 

etkilenerek idealara donti1?tirler? 

Hume ag1s1ndan burc:i.da olasi bir yanli9 anlamaya ya da 

kar:u;;1kl1E;a meydan vermemek ictin, izlenimlerin idealara do

nti9me stirecinde i9ba£?inda olan etkenlerin sadece qagr19im 

ilkeleriyle sinirli olma.digiru hat1rlamam1z gerekir.Hayal

gtictintin birle9tirme,kUgUltme ve yer degi9tirme tUrtinden 

etkinlikleri de bu sUrec;te rol oyib.ar; ama bunlo.rla c;agr1~p.1a 

ilkelerini birbirinden ayira.n t em el ozellikler: 9agr1;;,im 

ilkelerinin ttim insanl1ga orta.k,zorunlu ve kar91l:i.kl:i.. d-:i-

9Unme ve lrnnu~ma olanat,ini ortaya c;ikartiyor olmasidir. 

Hayalglictintin birle9tirme, bUyill tme,kU9Ul tme ve degi9tir

me ttirUnden etkinlikleri ve bellek yeti:nizin nitelikleri 

(ki bu yetiler insandan insana desi9ik ozelliKler gostermr

ler) izlenimlerin sagladigi malzeme tizerinde oynama.lar:i..yla 

s1n1rl1dir.HayalgUctinUn bu tUrden etkinlikleri c;atri91m 

ilkelerinin aksine (benzerlik,yerde ve zamanda yakinlik, 

neden ve etki) bir zorunluluk i~ermezler.insandan insana 

degi9en bir ozellikleri vardir.Hayalgiici.iniln etkinligi so

nucunda olu9an bir tasarimin ~aynaginin izlenimlerde oldu-
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gunu soylemek,soz~onusu tasarimin 9u ya da bu olqtide ger

qekli[;o uygun olci.ugunu dU9Unmemizi gerektirmez.Bu turden 

tasarimlar:i..n gerqeKlik olqegi gozlernsel verilerle kar~11:.fi.9-

t1r1lma.s1d1r. Yani boyle bir tasarim ait old.ugu izlenime 

ya da izlenimlerm geri got'Lirtil<itigtinde hayalgtici.inUn izlemn

ler tizerinde yaptit;i i.ief;i:;iikligi ve bu degi:;iikligin ora

nini saptE,;-rw .. olanagi buluruz.Sozkonusu hayalglicii ya.p1nt1-

sin1· ait oldugu izlenimler be.glarruna geri gotiirerek a.it 

ol~~ut;u iz.lenime uygunlugunu saptayabiliriz. Sozkonusu uy

gunluk hayo.lgtici.i yap:i..nt:i..sin:i..n da geqerlilik olqtistinU verir • 

•. ume' a gore ha.yalgUcti yapintiilicari ai t olduklari izlenim

lerden ne ~\:&dar uzakla91rlarsa a kadc-... r silik ve gligstiz 

olurlar;bu nedenle zihnimizin bunla.r Uzerindeki ci.enetimi 

ve bu yapitlarin zilmirr.iz Uzerinl-teid etkisi o kade,r zayif 

ve gtic;stiz olur.Oysa. y :::t9adig:i..rn1z andaki izlenimlerin giicii 

zihnimizi c;ok daha gUc;lli bir ~ekilde e~kilemeye devam edi

yordur. Sozkonusu idea ya9ad:i..gl.lJl1.Z and.aki izl enimlere ne 

kadar uygunsa inanuiricil:i..gi da o kadar gUqlti olur ve ey

lemlerimizin kilavuzlugunu yapmaya aday hale gelir. 

Altin dag ya da insan ba9l1 at ideasi birer idita tUrU 

olarak Hume aqisindan qe9itli 9ekillerde ele alinabilir. 

Gerc;i Hume bu tiirden idealarin c;e9itli acilardan qozi.imlen

mesini yapi tlar1n1n hiq birinae to pl u olarak yapr.aa.mi9t1r. 

Biz burada boyle bir denemeye kalk191rsak Hume'un epistemo

lojisinin i~1g1 altinda 9Ullllar1 soyleyebiliriz:Birincisi, 

idealar:i..n kaynaklari aq isinci.an; ikincisi, bilgi ttirii olarak 

nitelic:,i ac;isindan;Uc;Unclisli,dot,ruluk ve gec;erlilik gegeri 

aq:i..sindan. Bu ac;ilar mutlaka. a.rtirilabilir; ama bu U.g ac;i 

sonucunda elde edilecekler Hume f elsefesinin ttim ana stitun

larini bize vermeye yeter. 
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Kayna.61 ac;isindan:sozkonusu idea ne kadar soyut ve kar-

ma91k gorUntirse gori.:i.nstin,ne kadar andak.i izlenimlerin uza-

ginda yer alirsa alsin,ciddi bir sorui;>turrna sozkonusu ide-

a111n ait oldugu bir izlenimi ya. da. izlenimler ktimesini 

Kei:;ifetrnemize yeter.TUm diu~Uncelerimiz ya da idealarimiz 

izlerimler·den kaynaklanir. :tzlenimlere geri gotlire.meyecegi-

miz hi<:;bir ideamiz yoktur. 

Bilgi ttirti ola.rak niteligi ac;isindan:sozkonusu tasarim 

olgulara ve varolu~a ili~Kin bir tasar:unsa hiqbir1~eii9ki 

i<;er.mez ve zihin tarafindan kola.yea ve ai;tik olarak. kavaa

nabilir. Olgu sorunlarina ili9kin 11er onerr.ae yap1s1 geregi 

bir cs eli9me i<; ennez. Her onermenin t ersi de mU.mki.indtir ve 

olumlusu kadar anlaGJ.labilir. 

Doi:.;ruluk ve gec;erlilik olc;egi ae,t:i.sind.a.n: olgu sorunlari-

na ili9kin ttiru saptamalariruiz deneyimseldir.Hem kaynaklari 

dolayisiyla hem de ge<,:erlilik olgUtU. olarak deneyiinsela:ir. 

Ol~u sorunlari tizerindeki her tUrden idea 1 nin ge~erlilik 

olqegi izlenimlerle (deneyle) aygunlugudur.Sozkonusu uygun-

luk ne kadar iazlaysa idealarin inand1r1c1l1g1 ve gegerli-

gi o denli artar. 

Kisaca vermeye i;tal19t151ruiz bu bilgi teorisel agilarin 

191t;1nda her ttirlti ideayi ve hayalgticU yap1ntis1n1 Hume 

felsefesi agisindan qoziimleyebiliriz.Ornegin {(Tanri ideas~~ 
kaynagi aqisinda.n,kendi zihnirnizin if,;ilem.Leri Uzerinde dU-

9i.inmemizden (ig izlenimlerden) iyilik ve bilgelik ozelli'k

lerini sinirsizca btiytitmemizden gikar.Bilgi ttirti ve nite

ligi aqisindan,~aroluGa ili9Kin bir saptamadir bu nedenle 

Tanri vardir ideasi ne kadar anla91lik ve kavranabilirse 

Tanri yoktur saptamasi da bir o kadar anla91labilir ve 

bir qeli!?ki ic;ermez.Dogruluk ve gegerlilik olqegi bakl.min-
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danj izlenimlere uygunlugu a.gisindan oldukga soyut bir 

tasarimd:i..r.Hume bu tlirden bir soruyu hic;bir zaman aqik 

bir tarti9ma konusu ye.pmam:i..9 sorunun nep etra.finda dola~

m:i..9t:i..r. 'l'art:i..9ma.k zoruncia kald11..:,1nda., varolufii Uzerine bir 

tart:i..9ma yerine nitelikleri lizerine bir tart19may1 yegle

mi9tir. 

Olgulara ve varolu9a ili9Kin 11 oilgilerimizin11 olusium 

sU.recinde hayalgticU. ve bellet;in yerini kisaca saptadJ..k

tan sonra, 11 olgu sorunla.r1 11 hakk.indaki bilgilerimizin olu-

9um silrecindeki qagri91w ya da ba[latJ.. ilkelerinin (the 

principles of connexion or association) yerine geqirebi

liriz. Ki bu ilkeler 11 olgu sorunlar1 11 hakkind.aki bilgileri

mizin oluf?umda tU.m insanliga ortak olan bir tilr zorunluJlk 

ic;eren,kar91likl1 dU9Unme ve konu~ma olanag1111 bize veren 

ilkelerdir. 

Olgular hakkindaki bUtiin akil yU.riitmelerimiz hep ayn:i.. 

ya.pidadir.H:.::r defasinda ortada olan bir olgu ve ondan <;J..

karilan bir diger olgu.Eume•un kullandigi orneklerden ya

rarlanirsak.: 

"Birisine bir arkadaiiiJ..nin 9ehir di91nd.a ya da Fransa•da 

olduguna neaen inanciit,1111 sorarsaniz,size bir neden goste

rir ve bu neden de bir ba9ka olgu olur;soz geli9i,arka4a-

9indan aldigi bir mektup ya da onun daha once.Si kararlari

nin veya sozlerin bilgisi ••• Issiz bir adada bir saat ya 

da ba9ka bir makina bulan birisi,o adada daha once insan

larin bulunmu9 olaugu sonuvuna varar( ••• )Karanlikta konu

~an bir ses i9itmemiz,bize bir ki~inin orada bldugunu bei.

lirtir.Neden? QUnkti konur;;rna insanin dot,al yapisi:ain bir 

etkisidir,ve ona. siki sikiya bab;lidir."(25) 

(25) Enquiry sf .24. 
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Her def asinda ortada olan olgu ve ondan 91kar1lan di-

ger olgu arasinda bir bag varsay1lmaktad1r.Bunlar1 oirbi

rine baglayacak bir.;;ey olmasayd1,91kar1m tlimi.iyle temel

siz olurdu.Olgu sorunlari hakkindaki akilyilrlitmelerin hep

si neden-etki ili9kisine dayanir.Sadece bu ili~ki araci-

l1g1yla bellek ve duyular1m1z1n taniklJ.gJ..nl.n otesine e;ide

biliriz. Hume 1 a gore olgu sorunlari hakkindaki ttirn akil 

yi.irlitmelerimiz ayni yapidadir.(Jrnegin isi ve is;ik ate9in 

birlikte c;ikan dolayli etkileridir,bu etkilerden biri 

digerinden 11 hakl1 olarak11 91kar1labilir. 

Bu qikarimlara hic;bir zaman a priori akil ytiriltir1elerJ e 

ulas;runayiz.Bi.ittin bu c;1H:ar1rnlar1n k.aynat,J. tecri.ibedir.Eigbir 

nesne duyurara verilen nitelikleriyle,kendisini ortaya 91-

karan nedenleri ya da etkileri belli etmez.Akl1m1z tecrli

benin yardimi olmaks1z1n gerGek varolu~ ve olgu sorunu 

Konusunda gikarimlar JlJ~amaz.Neden ve etkilerin bilgisine 

akil ile degil, tecriibe ile ulas;abiliriz; fal-cat buna ragmen 

neden ve etkilerin bilgisine tecri.foemiz olmaks1z111 sadece 

aklimizm i:;;lemesi ile ulaf?abilecegimizi hayal etmeye yat-

kinizdir. hume bu i\:onuda slirekli kullandi{p. bilardo toplari 
... . . 
oe.M31ne ba~vurur. 

"Bize , oyle 5eli1or ki,bu dtinyaya aniden gelseydik,bir 

bilardo topunun bir digerine qa.rparak ona hareket iletece

gini onceden <;ikarabilirdik ve hakkinda kesinlikle konu9mak 

.igin olay1n meydana gelmesini beklemek zorunda kalmazd:Lk. '' 

(26) Hume 1 un bu sa111ya verdigi cevap: "( ••• )Bir bilardo 

p.opunun dUz bir qizgi Uzerinde bir ba9ka topa dogru ha.re

ket oldugunu gordtit:;limde,dokunmalarinin ya da <;app1i;imalar1-

n1n sonucu olarak ikinci topta hareket olaca51n1 tesadilfen 

(26) Enquiry sf .26. 
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aklima gelse bile,ayni 9ekilcie,bu nedeni yliz tane farkli 

olayin izleyecet;ini lturaa.az in::i..yir.a·t Her ik.i top da blisbtitlin 

hareketsiz kala.maz mi? Ilk top bir dogru tizerinde geri d:O

nemez ya da ikincisinden 11erha.ngi bir dotrultu ya da yonde 

uzakla9amaz llll:t Bunlarin he psi tu tarli ve sayilabil~ sa

y::i..l tilardir. Uyleyse, nic;in digerlerinden liaha tuta.rli ve 

kurulabilir olmayan bir tanesini tercih ediyoruz'.:' Hiqbir 

a priori akilyilrutme bu tercih ic;in bize LLarhangi bir te

mel gbsteremez.(27; 

Olgu sorunu veya ~er<;ek varolu9a ili9kin her ttirlti inang 

bellek ya ua duyulara verilD.li9 olan bir objeden ve bu ob

jeyl e ba9ka t.ir obje arasindaki al:l.f:?J..llllJ..9 biraradaliktan 

(custon:mny conjmnction) <;l.kllladir.Birc.;ok defalar herhangi 

iki ttir nesnenin alev ile isi,kar ile soguk gibi her zaman 

birarada ortaya c;1kt::i..g::i..n1 gorrnerniz, al ev ya da kar duyulara 

yeniden verildiginde aralar1nda nedensel bir ili9ki varsa

yariz. Btittin bu ili~kilerde,objelerden biri duyulara ya da 

bellege geldi8inde zihin hemen o objenin bagl1la9igma 

( correla.ti ve) yonelir. tJrnegin her actida.n ekmege benzeyen 

bir nesneden bizi beslemesini bcl~leriz.Herhangfil bir obje 

tizerinde dU.9tinmek zihni kolaylikla o objeye yakin duran 

9eylere gottirtir ve bu yakinlik idealarimizin olui~masina 

9u ya da bu 9ekilde katilir. 

Hume•un sorusiturdugu 9ey olgu sorunla.ri konusunda emin 

olmamizi saglayan neden-etki bmlgisine nasil ula9t1gim1zdir • . 

Hume•un emin oldugu ve daha ba9langi~ta ortaya koydugu ne

den-etki bilgisine a:'priori olar.ak ulaf?amayacagim:i..zdir. Hume 1 

a gore,istisnasiz btittin doga kanunlari ve cisimlerin btittin 

i9lemleri sadece tecrtibeyle bilinebilir.Her etki nedeninden 

ayri bir olaydir.Bu ytizden nedende etkiyi bulamayiz.Etki:nill,. 

( ~,~ ft 27 
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a. priori olarak uydurulmas:i. ya da kurulmas:i. tiimtiyle ras

gele olmak zorundad:i.r. Gozlemin ve tecrUbenin yard:i.m:i. olmak.:. 

sizin herhangi bir olayi bel:i~lemeye ya da herhangi bir 

cp.kar:i.mda bulunmaya gal19mak bo9 bir ugra9t1r. Qtinkti tek 

bir ornekten neden ya da etki Uzerine bir yargiya varama

yiz, bu turden bir yargi ancak benzer orneklerle kar91la9-

mam1z sonucunda olu9ur.Bir ornek ve benzer orneklerin 

c;okluf;u bu konudaki yargilarimizin da gtivenilirlik dere

cesini belirler. 

Hume'un sorw?turmas:i.. iki dogrultu izler:birincisi olglil. 

sorunlar1 hakk:i.ndaki yargilar:i..:wizin nasil ... hangi stireclerin 

sonunda,hangi yollardl"i.Il gecerek olusturu,ikincisiyse bu 

yargilarin kaynaeq.,dayanaiu ve nitelip:idir. 

Hume 1un sordugu birinci soru 9udur: 110lgu sorunlari hak

ki.ndaki ak.il ;ytirutmelerilaiz neden-etki. ili~kisine dayanir 

ve bu ili9ki hakkindaki akilylirtitmelerin ve q1karimlar14 

mizin teueli tecrtibedir. 11 

Bu sonuc;lardan so:nra Hume' un sordugu ikinci soru ise: 

Tecrtibeden c;ikan akil ytirutmelerin tem.eli nedir? Hume• a 

gore ,neden ve etki ir;>lemleri hakkinda t ecrtibemiz olduktan 

sonra bile bu tecrtib eden c;:i..kan sonuc;larimiz akilyU.rtitme 

ya da anlama yetisinin herhangi bi.r stirecine dayali degil

dir. Olgu sorunu veya gerc;eklige ili9kin tl.im c;ikarimlar:i.miz 

bellek ya da duyulara verilui9 oian bir objeden ve bu ob

j eyle ba9ka bir obje arasindaki al191lmi9 bir aradaliktan 

c;i~nadir.Birc;ok defa herhangi iki ttir nesnenin birarada 

orta.ya. qikt1gin1 gordlikten sonra,ayni olgular duyulara ye

niden geldiginde zihin ayni sonuc;lari beklemeye ba9lar. Ii;>

te bu stirec; al19kanl1gin tirtintidtir.Tecrtibeden dogan btittin 

c;ikarimla.r ak.ilytirtitmenin det:;il, ali9kanl1gin etkileridir. 



Iki nesnenin sUrekli biraradaligindan c;ikan sonuc;, 

biri ortaya c;:Lktit;inde.n dolayi. oblirtinU beklemeye ba.filama

miz, sadece al1f?kanl1ktir (custom). Qi.inkti,binlerce durum~ 

dan ya:ptig::i..miz bir qikar1mi onlardan hic;bir fark:i.. olmayan 

tek bir dururndan neden yapaaiad1t,im1zi ac;iltlayan tek hipo-

tez,Hume'a gore ali.;ikanliktir. 

11 Ali.:;ill:e.nlik insan hayatinin ytice kilavuzudur. Tecrtibemi

zi bize yararli kilan ve gelecekte ge({mi~ olaylar zinciri

ne benzer olaylar beklememizi saglayan yalniz ba.fi!l.J;).a bu 
ilkedir. 11 ( 28) 

Al:t~ka.nlik bizi olgu sorunlari hakkindaki c;ikarimlarimiz 

konusunda,benzer olgularin benzer etkilerle gelecegine ve 
II 

bu nitelit\.lerin varolduguna inanmaya gotliri.ir.Benzer gorti-

nen nedenlerden benzer etkiler bekleriz.Bu btiti.in deneysel 

sonuc;larimiz:i..n ozetidir. 11 ( 29) Uzun stireli bir ornek denEbY

l;,;rden sonra,belirli bir olay konusunda saglam bir gtiven:e 

ula9abiliriz.Bu gtiven inangtir (believe). 

Hume felsefesinde ali.§:kanlik·ve in'ang insa.n dogasina 

ait bir iggtidti olarak konulur.Bize yarar saglaninca sevgi, 

zarar verilince nefret ciuymak nasil kag1n1lma.zsa, al1S3kan

l1ga bagli beklentiden kagmak da kaq1m1'.ihrnazd1r.Bu kaginil

mazlik hi<;bir akilyilrtitmenin ya da dU~i.ince ve anlama silre

cinin ortaya q:i..karabilecegi ne de onleyebilecegi bir cins 

dogal igclidlidtir.idea ili~kileri (relation of ideas) alanu.a

da a priori akilyUri.itmeler sonucunda elde ettigimiz kavram1ar 

la olgu sorunlari (matters of fact) alan.:i..ndaki qikarimla-

rimiz birbirine kar19t1rilmamalidir. !nsan aklinin yapabile-

cegi olsa olsa dot;al,fenomenleri meydana getiren ilkeleri 

(28) Enquiry sf 59. 
(29) Enquiry sf 32. 
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daha yali.n bir hale getirme.n:, anoloji, tecriibe ve gozlem 

yoluyla ak1lyUrtiterek birqok belirli etkiyi birkaq ne~e

ne inciirgemektir. Arna bu genel nedenlerin nedenlerine gelcti.n 

ce,bunlari bulmaya kalki:;m1amiz boi;>una olur.Bu en son kay

nak. ve iH~eler insan merakina ve soru9turmasina tlimliyle 

kapalidir. 

Hume 1 a gore, do cal ola.ylariu an.i;;:i ile idealarimizin art 

arda sirals.11191 aras.inda bir qe9it onceden kurulu ahenk 

vardir.Dogal olaylarin ak191n1 yonetem gtiqler ve kuvvetler 

bia:e hiqbir 9ekilde bilinmeseler de yine gorUyoruz ki,di.i-

9t.:.ncelerimiz ve kavramlarimiz cwganin oteki i9lemleri . i1:e 

ayni yolu izler. 

~imdi olgu sorunJi.ari hakkindaki bilgimizin niteligi ve 

ozellikierinin i91t;111da Hume I un bilgi teorisinin iki oner.a

li kavrami ali~kanlik (custom) ve inanq 1 a (believe) geqebi 

liriz. 



ALii$KANLIK VE INANQ 

Iki nesnenin stire1di biraradaliklarindan sonra,soz

geli9i 1s1 ve alev,ag1rl1k ve kat1l1k,biri ortaya g1kt1-

g1ndan dolayi obtirUnti beklememizi belirleyen,sadece ali9-

kanlikt1r.Hume 1 a gore,binlerce durumdan yapt1t,im1z bu gi

karimi onraddan hic;:bir bakitndan farkli olmayan bir tek 

durum.dan neden yapa1uad1e;1m1zi ac:;J.klayan t~k hipotez budur. 

11 Tecrtibeden doga.n bi.it Lin <;;1ka.r1mlar, a.Kil ytirUtmenin degil, 

ali9kanl1klarin etkileridir." (30) 

Herhangi bir izlenim bize sunuluubu zawan sadece akl1-

m1z:i. ona bagli olan icielere gottirLnekle kalmaz, ayni zaman

da bu idealara. da i{endi gUcilnil ve canliligini aktarir. 

Hume ic:;in bu 11 insan doi:;asi biliminin gen.el bir ilkesidir". 

(31) Hliune,Treatise•de inanc;: 1 1 '?oyle tanimlar: 11Demek ki, 

bir Kani ya da inanq aslinda en sadlk olarak 9oyle na.t:i..m

lanir: Varole..n bir izlenim ile ilil]kili ya da bagli olan 

ca.nli bir ideact1r.:t9te bizi bu sonuca gotilren tart.i9mala

r1n temel -ca9lar1.Bir objenin varl1g1ndan ba.::;'.ta bir obje

nin varlit;ini g1K.arsaciis1miz za.man, a.kil yUrU tmemizin bir 

temeli olabil111esi iqin, bellegimizde ya da duyula.rinu.zda 

bir obje var olmak durumundao.ir; c:;ilnkU aklimiz g1karsama

lar1n1 sonsuza ci.ek uzata.maz.A~til bir objenin varliginin 

bir ba9ka objenin varligini gerektirdigi Konusunda higbir 

zarnan bizi ikna edemez;de.mek ki bir obje.nin izleniminden 

bir ba9ka objenin id.ea ya da. inancina gec;tigimiz zama.n 

(30) Enquiry sf .3d. 

(31) Enquiry sf .98. 
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bunu. akil yoluyla ci.egil, ali.:;;kanlik veya bir qag:ri~irn ilke

si ile yapiyor olwamiz gerekir. Fakat inane; salt ·basit bir 

ideaaan ba~ka bir9ey~ir.Bir idea biqifulendirmenin ozel 

bir yoludur.Ve ayni iaea ancak gUqltiltigtintin ve canl1l1g1-

n1n dereceleri ac;isinu.an de6,i9ebilecegine gore,bunlardan 

s;u sonucu c;il~arabiliriz; inane;, varolan bir izlenimden bag

lant:i. kurularak U.retilen canli bir ideadir. 11 (32) 

Hume•a gore,bir kani veya inanc1n varolan bir izlenime 

bagl1 olarak liretilen canli bir ideadan ba9ka birfijey olma-

diginin soyJ.enm.esi aurumunda,gi.ic;lti ve can.i.i kelimeleri-

nin biraz muallak olruasi nedeniyle 9u ttirden bir itirazla 

kari:;nla1p.labilir: 11dzellikle oilttin idealar:un1z1n kendile

rine d.enk dti:7en izlenimlerden UretiltJikleri ilkem gozontinde 

bulundurulci.ugunda. tlenilebilir ki, akil ytirtitmeye yol ac;an 

sadece izlenimler Qeeil~ir,bir idea da boyle bir sonuca 

yolagabilir. Varsa.yalJ.m ki, :;.ni anda dengi clan izlenimi unut

mm;> oldugum bir idea bigimlenu.iriyorwn,lilu ideadan boylesi 

bir izlenimin bir zamanlar var olmu9 olQugu sonucuna vara

biliyorum; ve ·bu sonuca inand:.i...cini.a gore ·ou inanci. olui;;tu

ran gtiqltil.tik ve canlilik nitelik.Lerinin nered.en geldigi 

~orulabilir.Buna kolayca verececim cevap 9u anQaki ideadan 

olacakt1r. ~u.nkti bu idea .;:;u ana.a burada ollilayan bir objenin 

temsili 9ekli olarak degil,yakinen biiilincina.e olo.ugumuz 

gerqek bir algi oluu5una gore,aklin bu iaea hakkinda dti9ti-

11Urken ve ham en var oldu5una emink.en kullandigi nit elikl e

ri ,yani sikiligi, sa.glarnl1g1, gliqltiltigti ve canliligi, idea 

;<..endisi ile ili9kili olanlara devreaebilir. 11 (33) 

(32; T~eatise.Sf .96-97 

(33) Treatise.Sf.105-106 
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Hume•a gore insan zihninue bir alg1lama vardir ki aciyi 

ve hazzi tUm eyJ..e:u1leri1uizin tern.el itaynag,i ve yOnlendirici 

ilkeleri ola.ra.k gorUr; oysa aci ve haz zihinde il.;:.i 9ekilde 

ba9gosterir ,ki ·bu iki .:;>eKiluen birinin etKileri obi.irlinden 

gok farkl1ci1r.Ya soL'.lut hissin izlenimi olarak,ya da 9u an

da. onle.rcia.n soz et-cit,imiz gioi,salt idea olarak gorUnebi

lirler.Bunlarin eylenu.erimizin i.izerind.eKi etkileri e9it 

olrnaktan GO::t uzaktir. :tzlenim.ler her zaman en ytiksek dere

cede ruhumuzu harekete ~eGirirJ...er; oyaa her idea bu etki

yi gostermez. 

Hume idea.larla izlenimJ...erin zinniwiz L:i.zerindeKi etkile

ri .rnnusunua,Trea.tise'de 9unlar1 yaza.r: 11!raaewizi sc.lt 

izlenimler etKiliyor olsa,hayatim::i..zin her a:nineia btiyi.ik fe

laketlerle Kar1?1la.91yor 0lurcrnk; c;tinkU felaketlerin gel~or 

olu.uklarini gormemize rasmen bizi onlarcian sa.kinmaya iten 

ii.errrnngi bir ey..Le!!1 ilkesini doga bize sag..1.aruami.;;; olurci.u. 

Ote yc.ndan, (her) id.ealar eyleuuerimizi yonlendiriyor olsa, 

durumUlliUZ qok iyi Olii.azdi. Qilnkti dtisilince oylesine sallanti

lJ. ve hareketliair ki,her9eyin,ozellikle iyinin ve koti.intin 

imgeleri akll.W.izda uolanmaktadir;ve bu ttir gerekli gereK

sfuz kavramdan etkileniyor olsu. zihnirniz bir an olsun huzur 

ve dinginlige ka.vu.7amazcti. 11 (34) 

Hume•un felsefesince inancan. bir ba9ka a91dan i9levini 

tanim.Lamaya c;ali::p.rsak f§OY ..... e cliyebiliriz: inan9 yargigi.ici.i

nUn idealarini hayalgtictintin yapinL-ilarindan ayiran bir i-E?

leve s.s...hiptir.Inanc; bu idealara daha gok agirlik verir ve 

onlari u.aha etkili kilar; daha onemJ.i gorlilmelerini zihin

de gti~lenmelerini saglar ve onlari eylemlerimizin yonetici 

ilkesi yapar. 

(34) Treatise sf .118. 
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Hume felsefesinde inanc::t.n sahip oldugu i~lev Hume•un 

skeptisizminm,:J.ume•un adla.ndirdig;i f}ekliyle Prrhon•cu 

skeptisiz::nd.:en farkli ki~ar.Eume aqisindan inane; ondeyici 

bilginin olana.klarini da bize sunar.Hume•un ortaya koyma

ya qali9t1gi ondeyici bilginin daya.naklarr::t.nin nerede oldu

gudur. Rasyonalist felsefelerceobunun dayanaklari akildadir. 

Er.apristlerce akil ondeyici bilginin dayanagi olmaktan q1-

kartil1nca gelecege ili~kin bilgimiz olanaks1zla91r.Hume• 

un da akla indirdi6i darbeler gozontinde bulundurulunca,Hu-

me emprizu1i aqisind.an da ondeyici bilg;inin olanaksiz ol-

dugunu dti9linebiliriz, fak.at tarn da bu noktada inane; kavra-

mi devreye girerek Hume felsefesini fa.rkli. bir dogrultuya 

sokar. 

Al19kanl1k btittin qikarimlariraizda ge9mi9i gelecege ak

tar1nay1 belirlediginden,gec;.w.i9 tamamiyla dtizenli ve bir 
• 

ornek olunca,olayi gtivenle bekler ve kar91k herhangi bir 

sayil tJ.ya yer vermeyiz.Hur.ae Treatise• d.e 9unlari yazar: 

11Deneyim objelerin bir~ok birarada.1151 hakkinda beni 

et;iten gegmi:;rn dontiK bir ilkedir. Al19kanlik ilerisi ic;in 

ayni z;3eyi bekle.u1en!i belirleyen birbc..9ka ilkedir; ve bu iki 

ilke bir·liKte hay.s.lgtictimti etkileyerek, ayni a van tajdan 

Jlb.rarlanamayan ba.9ka idealardan daha yogun ve canli idea-

la.r olu9turu1ama yol agarlar. Zihnin ba.91 idealar1ba9ka 

idealardan daha canl:i.. bir 9ekilde olu9turmas1na yol aqan 

bu nitelik olmasaydi (ki bu nitelik gorUnU.rde onemsiz ve 

akla dayanm1yor gibidir) d.uyular1m1zla hemen algiladl.gl.l1ll.Z 

tek tek objeler otesinde ne bir gbru9 sanibi olabilir,ne 

de bir tart19ma in9a eci.ebilirciik.Hatta bu objelere bile, 

ci.uyulara bagl1 olanlar d::t.f?l.nda bir va.rlik atf edemezdik ve 

onlari ancak kendimizi veya benligimizi olu;;turan algila-
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malar dizisi olarak anlayabilirdik.Eatta bu algilaillalar 

dizisine ilii;;.,'>-in olarak ancak hemen(o anda) bilincimizde 

olan algilamalari kabul edebilirdik,bellegimizin bize sua

dugu o canli ir::igeler ge<;;mi.;; algilamalarin sadik resimleri 

olarak h:.abul edilemezdi. Demek ki bellek, duyula.~ ve anlama 

yetisi hayalgticUnUn veya idealarin canliligi tizerine te

mellenir.11 (35) 

Nasil olup da aliii>kanlik gibi bir ill~e ondeyici bilgi

nin olana.g,ini biz e veriyorclur? Bu ger11e.~tt en de Hume 1 a so

rslmasi gereK.en bir sorudur.Olabilecekleri kestirebilmermz 

akl1m1z1n bir sonucu olarak degil de hie; ae entellekttiel 

bir ic;er·ii;;i olmayan bir yanimizin UrUnii olarak gerc;ekle9i

yor. Hurue 1 a gore doLal olaylarin &.k.1~1 ile idealar1miz111 ar

darda sirala11191 arasinda bir <;;e~it oncea.en kurulu ahenk 

vardir; 11dogal olaylarin akit,n.ni yoneten gil<;;ler ve kuvvet

ler bizce hiGbir 9ekilde bilinmeseler de yine goruyoruz 

ki,dU.:;iUnceleriniiZ ve kavramlarimiz dot,anin oteki i~lemleri 

ile ayni yolu izler.Ali~kanlik ttirtimUztin varolma.ya. deva.ru 

etrnesine ve insan ya.;>ay191nin her durum ve olayinda davra

nJ.filJ...LlJ.zin dUzenlenmesine bcylesine gereken oir uygunlugu 

.::.rltimktin kila.r. 11 (36) 

Hume olgu sorunlari hakkinaaki 91kariwlar1:111z1n kayna

ginin akilda temellenmedigini soyleyerek nedensellik ka.v

ram1n1n zamanina kadar Kullanildigi bi9iwine onenui ibir 

darbe indirir. Kant ,Hume 1 un bu darbesinin i(endisini dogma.

tik uykulEi.rdan uyand1ru1gin1 soyler.l-l.ume•un yarattigi bu-

(35) Treatise sf 265 

(36) E!:nquiry sf .46 



45 

nalim hala felsef en in onemli sorunla.rindan birini olu9tu-

rur.Hume iGin olaylar arasindaki zorunlu baglanti ideasi, 

bu olaylarin stirekli bira:cada bulunwasinm birkaq benzer 

ornecinden qikar.Zorunlu bagJ.anti id.aasini hiqbir zaman 

orn ekl erin birta.nesinden qika.rtarne.yiz. 11oysa tanu. ta.m.ina 

benzer olducu varsayilan birkaq ornekten farki,sadece,z:ilh

nin benzer durumlarin tek.:ca.rindan sonra~ bmr olay belirin-

ce al19.c;:e,nl1ktan otilrU o olayin her Zalilanki izleyicisini 

bekleniesinde ve onun va.:colacagina inanw.asindadir.Oyleyse 

ziiJ.inde uuydue,wnuz bu bagle..nti,hayalgtictintin bir objeden, 

o objenin her zamank.i izleyicisine ali~.p.lagelmi;;: gegi9i 

gtiq ya da zo1·unlu baglan ti iaeasini edindigimiz duygu ya 

u.a izlenir.adir.Dozkonusu duru1uda bundan ote i::lirs;ey yoktur. 

/onu;y-u her yonilyle gozden gec;irin:bu ide9'lya herhangi ba9ka 

bir kaynak bulaue.zsiniz.Bu bagla.nti idea.sini edinemeyece-

gini~ tek bir ornek ile bu idea.nm eci.inildigi -oirka<; ben-
01wek 

zer-tarasina.aki biricik f c·.rktir. Bir kimse darbe ile hareket 

iletilmesini,sozgeli.:;d i.fi:.i bilardo topunun <1arp19masin1, 

ilk def a gorciiit,Unde, olaylarcian birinin ctekine bagl1 oldu

gunu ileri sUremez; sadece oteki ile ·oirarada. (conjoined) 

bulunO.ugunu soyleyebilir.l:u cins oirka<1 ornek gozledikten 

sonra,artik,bunlarin oa.gli (connected) olduklari kan1sina 

vs.rir. 11 (37) 

Oysa 11 relation of' ideas" a.laninda durum farklid1r.tJr-

negin,matematikdie;ti e.;;itlik bagl2,nt1s:i.nda sadece iki icie 

hakkinda bilgi sahibi olmak. onlarin baglan tilarl.111 onlardan 

a priori olarak ke.~;f'etmek i<;in yeterlidir. · · ..... Slgulara 

ili9kin ~1k.ar1mlar1mizci.a, i::irnegin neden-etki ilii:}kisinde 

durum boyle dec.ilci.ir.Eurada a priorm. gJ.karim i~ goremez. 

(3'7) Enquiry sf 62 
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Olgusal durumla.rda bizi ancak deney bilgilendirir.Emile 

Brehier Felsef'e ·rarihinde Huille' un nedensellik tiz erine yap

tigi yorumu 9oyle de.serlendirir: 

11 Et;er etkilili~{ neden olaro..k adlandirilan fenomen iqin

de det,ilse nerededir? Bu soruyu Malebranche'in nasil Tanri 

ile ve Berkeley 1 in de d~ha genel olarak ruhla yan1tlad1gi

n1 biliyoruz. nw:'1e ayni noktadan .c);alkarak. ttimU.yle ayri ve 

yeni bir soru sorttm;;;tur. Eger bir olgu ic;inde ne bir etki

ligin ne de bir e;U.ctin cleneyimine .sai:lip degilsek niqin ve 

na.sil bu olgunun kaq1n1l£i!aZ olarak bir dit,eriyle izlenece

[;ine inaniyoruz ve bunu buytik bir inanc;la bekliyoruz.Olgu

lar arasinda da baglanti olduguna inanmadan once etkinin 

nerede oldutu sorulam.s.yaca.i:;;ina gore Malebranche ve Berkeley t 

in de oncelikle sorrJasi gereken bir ba9lang1q sorusudur. 

Hume 1 un ara9t.:irmay1 etKililik Uzerine olan ara9tirmadan 

tU:rnUyle b2,g1msiz olan bu inane in il1{eleri Uzerine b!Onel t

:1i.esi Hume 1 un ba.::;ilica ba9ar1lar1nda..".L biridir. Bure..da duyulur 

nesnelerin kendilerini aqiklamad2..ki ye"Ger;;;izliklerini go

rerek bizi bir £)l.qrayi~ta spritilel gerqeklige atlatan ttir

den bir diyalektik olmayip sozkonusu olan bu yetersizlige 

raE;JJ.en inancimizin ogelerini ara.yan ic;kin ( immanet) ele9-

tirisidir. 11 (38) 

(38) Historie la Philosoyhie sf .167 
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HUME I UN SKEPT:ts:tzM:tNIN N !TELIG:t 

Hume 1 un ~ri.ipheciliE;i konusunda qe9itli yorur.ular vardir. 

Bunla.rdan siri de Hume 1 un 11deney ve gozlemden hi<.; bir9ey 

ogrenile:u:ieyecegi gibi f elaketli bir sonuca ula.:;;t1g1 11 ti.ze

rinedir.Bertnand Russell Bati Felsefesi Tarihi'nde Hume•u 

boyle degerlendirir.A.Ayer ise Eume'un skeptisizmi iqin 

,u de~erlentlirmeyi yapar: 

11Hume gerqekte yalnizca nedensellit,in tanimiyla ugra91-

yor olmasina karS>J..n onu yads:unakla suc;landi.N edensel oner

.rnelerin dot;ru olma.dit;ini savlamaktan oylesine uzaktir ki 

neden ve etkilerin varolllf~lar1 tizerine yargiya vard1racak 

kurallar bulmak i~in kendisi s1k1nt1lara katlan41.Belli 

bir nedensel onermenin docru ya da yanl19 oldugu konusunun 

onsel olarak kararla~t1r1labilecek bir soru olmadigini ye

t erince ke.vram1!'_;lt1. Bu yUzden de kendisini,biz bir ba9ka

s1yla nedensel olarak baglantili olduGunu savlad1g1m1zda, 

savladig:imiz 9ey nedir'? bigimindeki analitik sorunun tar

ti.:;;ilmasi.yla sinirliyordu( ••• ) 11 C39) 

Kant,Frolegema•da Ayer•in yorumuna yak.in bir degerlen

dirr!ie yapar Hume ic;in: 

11.So:cula.n soru neden ka vrarninin dogru, if;)e yarar ve doga 

bilgisi bakirnindan 9art olup olmaci151 dee;ilcii,gtinkti Hume 

bundan hiqbir zaman 9tiphe etmemi9ti.Soru,acaba bu kavramin 

akil yoluyla a priori dU9U11Ultip dti~Untilemeyecegi,boylelik

le de ttim ci.eneyden ba0:u11siz bir iQ hakikati,dolayisiyla 

daha yaygin sadece deneyin nesnel eriyle kisi tli ollliayan 

bir km.llanilabilirliginin olup olLilad1~1yd1.Hume i9te bu 

(39) Language r.rruth and Logic.Ayer.Pelican Book sf. 72, 73. 



noktanin ac;ilmasin::i. bekliyordu.Soz konusu olan bu kavra

m::i..n kullanili9taki onsuz olul'lll1lazligi degil,onun.kokeniy-

di. II ( 40) 

Gerqekten de Hume deney ve gozlemden niq bir9ey ogrenfil.e-

mez gibi bir sonuca varmaz,ueney ve gozlemden ogrendikleri-

hic;ir9ey bilemeyiz gibi :Sonuca gottirebilecek bir dogrultu

da geli9mesine rtartp.,ara9t1rmasirun sonuc;.lari bu degild:Itr. 

Ona gore,olgu sorunlari hakkindaki bilgilerimizin kaynagi 

al19kanlik ve ona bagli olan inanc;tir.Hume her:;;eyden 9tiphe 

edilirse insanin nasil yas;ayabilecet,ini dU9tintip bundan ra-

hatsiz oldu.Eger kendilerini hakli c;ikaracak hic;bir neden 

bulamazsak-ki Pyrrhon' cu i;rUphe Hume' a gore insani buna ik-

na edici glic;tedir.;inanc;lara nasil bagli kalabiliriz soru-, 
sunun cevabini dogada buldu.Hume'a gore doganin yonlendi-

ricilisi bizi blitilntiyle septik olmaktan korur: 

"Doga mutlak ve kontrol edilmez b.ir gereklilikle bizi 

nefes almak ve duyt;ulanlliak Uzere olaugu gibi,yargilar ver

mek Uzere de belirlemis;tir. 11 (41) · 

Fakat yine de ~tiphecmligin Pyrrhon•cu 9e9idinin soru9-

turmalari kar::p.sinda felsefe zemininde glic;stizlizdlir Hume• a 

gore.Bu ttirden slipheciligin yikici etkilerinden Hume'a go-
re,9oyle kurtulabiliriz: 

"Insanlara yo.rarli ve Pyrrhon'cu 9tiphe ve kaygil-a.rin 

dog&A sonucu olabilecek bur ba9ka :i..limli skeptiklik cinsi 

de,soru9turmalar:i.m.1z1 insanin anlama yetisinin darligina 

en uygun konularla sinirlamaktir. :tnsa.n::i..n hayalglicti dogal 

(40)Prolegomena sf.7 

('4l}l1reatise.Book 1. Pc: .. rt lV. Sect 1 p.218 
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olarak yticedir,uzak ve olagan.U.stti her~eyden bU.yU.k zevk 

'\ 
) 

alir ve al19kanl1g:i..n f azla tan1ci.1k k1ld1g1 nesnelerden ka

qinmak iqin,ba91bo9,uzay ve zamanin en ticra ko9elerine ka-

gar.Dogru bir yargi gticU,tam tersi bir yontem kullanir ve 

bUtUn uzak ve yUksek soru9turmalardan kaginarak kendisini 

glinltik hayatla,gtinltik yap:i..p-etme ve tecrtibenin konulariyla 

sinirlar;daha ytice konulari $air ve hatiplarin stislemes:ire 

veya rahip ve siyaset adamlarinin sanatlarina birakir.Bizi 

boylesine saglikli bir saptamaya ula9tirmakta en yararli 

9ey,Pyrrhon 1 cu 9Uphenin gtictine oir kere bUttintiyle inanmak; 

dtigal iggtidUnlin bUylik gtictinden ba9ka hiqbir9eyin bizi ondan 

kurtaramayacagina ka:i."li olmakt:z..r. u ;c42) 

Kurtulu9 qaresini Treatise•de 9oyle anlat:z..r: 

11 Bu se:FJtik tjtiphe kendisini ne kadar uzakla9t1rrnaya qa

lii;ll.rsak c;al19al1m,hatta bazan ondan tamam:i.yla kurtulmUf? 

gibi gorUnUrsek bile her an listilmlize daha fazla goker.O, 

a.kil ve yudular yonU.nden hic;bir za.man kokten tedavi edile-

meyecek bir hastal.iktir.Eerhangi bir sisteme dayanarak ak-

11miz1 veya duyular1m1zi savunmak imkans1zd1r.Onlar1 bu 

tarzda hakli gikarmaya. gal19t:i..t;1m1z zarnan sadece agiga qi-

karm19 oluruz.Septik stiphe bu konularin Uzerinde koklti ve 

derin bir i;;ekilde dU9U.nmek ytiztinden tabii olarak dogdugun

dan bu dii9U.nmeyi ister lehte ister aleyhte geni.c;;lettigimiz 

taktirde 9Uphe daima artacaktir.Yalniz dikk.atsizlik ve 

aldir19 etm.ezlik bize bir gare saglayabilir." (43), ~ 

Hume ske:ptiklik konusundaki gorU.~lerini Dogal Din Uze

rine Svylei;;iler 1 de de sUrdtirlir.Ernest C.Mossner•e gore 

Doeal Din Uzerine Soyle9iler 1 de Hume•un agzindan konu~an 

(42) Enquiry sf .4 
(43) Treatise 1.4. sect 2 p.218 
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Philo I dur. Her ne kadar soyle9ilerde tartJ..l'}illanJ.U galibi 

Cleanthes gib1 gosterilse de, bu Hume 1 un ozellikle ya~adi-

gi donernin ozelliKleri gozonUnde bulunuuruldugunda,din ve 

Tanri 1n1n mitelikleri (her ne kadar soyle9ilerin konusu r.ran-

r:i... 1n1n nitelikleri olarak belirlense de tart19ma zaman za

man Tanr1 1 n1n varligina .t-;:adar uzanrnaktadir) gibi hassas 

bir koduda ortaya c;ixaoilecek olasi c.:..ksiliklerden sakinmak 

ic;in ba~wurdugu bir onlemd.ir.i,iitekim bu onleme ragmen en 

yakin arkada9lar1 (Adam Smith gibi) bile kitabin yayinlan-

.rna.sina tarafta.r olmami~tir. Biz de Dogal Din Uzerine Soyle

-$iler 1de Philo •nun Hurne 1 un agzindan konu9tugu varsayimina 

katilarak, Philo 1 nun Hume' un f'fiiphecilit;ine ilil'}kin ipuc;la.ri 

veren J-;:onui:;malarindan yarar .Lanacagiz: 

11 Insanlarin yaptiklarin:i.n ve c;0vrewizi sanan cisimlel21:ii.n 

otes inde baktJ.. ,:..., JJ.1ll.Z z...:.-unan kurgularimizi iki sonsuzluga, ~ey

lerin ~~linwiki c.iurumundan onceye vo sonrC:l.ya (ezele ve ebede) 

evronin ya rat.lili9 vu ol u9w.auna, ruhla.r1n varligi.na ve 1zel-

liklerine,ba.c;;i ve sonu olrn.ayan,her9eyi yapabilen,her9eyi 

bilen,degi9mez,sonsuz ve kavr-anilmaz tek evrensel ruhun 

yeteneklerine ve i~leyi9ine yoneltince,burada yetilerimizin 

eri9ebilece~i sinirlari artik actamakilli a9tJ.gimiza.,vesve

selenrnemek iqin en ktiqtik sKeptiklik egiliminin qok uzagin-

da olmannz gerekir. Kurgular:rnuzi za.naa tla, ahlakla,siyasetle 

ya da ele9tiriyle sinirli tuttugumuz stirece,her an,felsefi 

varligimizi kuvvetlendiren ve f azlasiyla incelmi9 her akil 

yi.iriltme kar91sinda pek hakli olarak duydugumuz ku9kuyu (hig 

degilse,bir olqtide)yok eden sagduyuya ve deneye ba9vururuz 11 

(44) 

Hume Enquiry •nin son boli.imii. ola.vi Akademik ya da Skepflk 

(44) Dogal Din Uzerine Soyle~iler sf .155 
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Felsefe adli boltimde,skeptiklik ve ge9itleri hakkinda 9un

lar1 ~azar: 

l!Bir cins skeptiklik vardir ki,Des Cartes ve ba:;;kalari 

te.rafinda.n he:~taya ve acele yargi.ya kar.:;a yUce bir koruyucu 

olarak one stirlillllti9ttir.Bu skeptiklik,yalniz da.ha onceki 

kani ve ilkelerimiz kar91sinda degil,yetilerimizin kendile

ri kar91si.nda da evrensel bi,r 9uphe salik verir.bu filoz:of

lara gore,bunlari.n dogrulugunu da ancak,'hatali. ya da alda

tici olmasi .imkansiz bir kaynak ilkeden hareketle gikarJli.an 

bir ak.ilyilrtitme zinciri yoluyla sinayabiliriz.Oysa kendi

liginden apagJ.k ve ikna edici ba9ka ilkeler arasinda bir 

onceligi olan boyle bir kaynak ilke bulunrnadik:L gibi; boyle 

bir ilke ol~aydi bile,zaten gtivenmill.miz.~gerektigi soylenai 

yetilerin kendilerini kullanruaks::i..zin bu ilkenin bir adJJ.n 

etesine gidemeyiz.Oyleyse Descartes•gi 9tiphe,herhangi bir 

insanin ona uyw.a.si milmktin olsaydi bile (ki besbelli mtimktin 

degildir) hepten onmaz hale gelir ve higbir ak1lytirtitme, 

higbir zaman,bizi herha.ngi bir konuda. gtiven duyma ve ikna 

olrua durumuna, getirernezdi. 

Fakat yine de itiraf etmek gerekir ki,bu cins skeptik

lige,daha ilimli oldugu zaman,gok aKla yakin bir anlam ve

rilebilir;ya.rgilarir.aizda uygun bir yansizligi koruyarak 

ve egitim ya da acele kanilardan edindigimiz btittin onyar

gila.ri soklip atarak, felsefe ya.pmanin ·zorunlu bir hazirla

Yl.Cl.SJ. olu:r.Berrak ve apagik ilkelerle bai;ilamak,qekingen 

ve saglam adimlarla ilerlemek,gikardigimiz sonuqlari sJ.k 

sik gozden gegirmek ve bunlardan gikacak bUtiln sonuglari 

dikkatle incelemek:Bu yolla.rla siste.mlerimizi kurarken 

hem yava9 hem az ilerleme gostersek de,bunlar hakikate 

ula~ma umudunu veren ve saptamalarimizda uygun bir denge-
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lilik ve kesinlige ula.::;tarin biricik yontemlerdir. 

Ba.9ka bir cins skeptiklik de, bilim ve soru~turmadan 

sonuc; alarak <;ikandir.Bu,insanlar ya zihinsel yetilerin:itl 

mutlak yan:i.l t1ciligin1 ya da bu yetilerin, genellikle uygu

landiklari 9u garip teorik dli9iinme konularinda herhangi 

degism1ez bir belirlemeye ula9mat;a el veri9sizligini ortaya 

c;ikard:i..klarin:i.. sanlii.klari zaman belirir.Filozoflarin bu 

tilrli duyular:u!il.ZJ..n kendilerini bile tarti9rna konusu ederJmr, 

ruetafizik ve teolojinin en derin ilke veya sonuglarina uy

gulanan l:?ilpheyi gtinllik ya:;>ay19in kurallar1n1 da uygularlar. 

Bu paradoksal ogretilere (bunlara ogreti denebilirse) bazi 

filozoflarda, gtirUtUlmeiherine de bc:u~ka birc;ok filozofta rast

landigindan, bunlar ciogal olare.k merakiun.zi uyarir ve bizi, 

U.zerinde kurulu olabileceklilri karu tla.malari soru9turmaya 

gotU.rtir. 11 (45) 

Moral delillere veya olgu sorunlari hakk1ndaki akilyti

rUtmel ere yapilan skeptik itirazlar ya siradan ya da fel

sefidir. S1radan itirazlar insanin anlama yetisinin dogal 

yetersizlitinden;farkl1 c;ag ve uluslarda gorU.len c;eli~ik 

ke.nilardan;ha.stalik ve sa.gl1kta,genglik ve ya9l1likta,re

fail ve yoksullukta yargirn1z1n det,i9melerinaen;ierbir beJJiir

li inse-rll.n kani ve dti9Uncelerinin stirekli c:;eli~nuesinden 

ve daha bu cins birc:;ok konudan ileri gelir.Bu nokta Uzerin

de daha c:;o~ durmak gereksiz.Bu itirazlar zayif:;.:c·o1maktan 

oteye gegemez.<;tinkU gilnlUk hayatta her an olgu ve varolma 

hakkinda akil ytirlit ttie;Umtizden ve bu kani tla.ma cinsini kUL

lanmadan hayat1n11z1 sUrdtir.memiz mtimktin olmayacagindan, bura

dan c;ika.rilan herhangi bir siradan itirB.zin bu delili ge-

(45} Enquiry sf .123,124. 
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c;ersiz kilm.aya yetmemesi gerekir.Pyrrhon•culugun ya da 

skeptikligin a9ir::t.. ilk el erinin yi.ice yik1cilari eylem, c;ali9-

ma. ve glinltik hayatin ugra9la.ridir.Bu ilkeler okullarda ser

pilebilir ve Usttinltik kazanabilir;orada,onlar1n yanl191n1 

gosterffiek imkansiz olmasa bile ger9ekten gtic;ttir.Ama golge

den c;ikar c;ikmaz ve tutku ile ci.uyularinu.zi ha.rekete gec;i

ren gerc;ek nesnelerin mevcudiyetiyle yapim1zin daha gti<;lti 

ilkelerinin kar9is1na ko:nur konmaz, dum.an ·olup uc;ar giderler 

ve en kararli s~eptik ki9iyi oteki oli.imltilerle ayni dururn

de.. birakirlar. 

Skeptik ki9i,as1l kendine ait olan alanda kalarak,daha 

derin ar19t1rme,lardan qikan felsefi itirazlar ileri sUrersa 

daha iyi eder.Bura.da skeptik ki9inin zafer kazanmasi ko;Jay 

gortintiyor:Qi.inkU duyu ve bellek tan1kl1g1n1n otesinde her

hangi bir olgu sorunu hakkindak.i delillerimizin tUmilyle 

neden-etki ili-$kisirwen GlKllia olgugu;bu ili;;iki konusunda,. 

sik s.l.k bir ara.da olan iki objenin ideasindan ba.9ka bir 

ideamizin olm.adi&i;tecrtibemizde sik sik birarada Olan ob

jelerin,ba9ka dururn.larda. ayni .;;ekilde birarada olacag1 yo

lunda bizi ik.na edec ek i1i}:>ir kani tlamcuaiz bulun:mad1g1; bu 

Gikar:uua -oizi gottirenin gerc;ekten kartp_ koymasi zor olan, 

a.ma ba9ka i<;t,tidiller gibi ya.n1lt1c1 ve aldatici olabilecek 

al19kanlik ya da dogal yapimizin belirli bir iGglidtistinden 

bo.;;>ka bir9ey olma.digi konusunda ha.kli olarak diretebilir. 

Skeptik Ki!;d bu konular tizerinde israrla dururken, gi.:i.ctini.:i.i;l 

ya da aslinda,kendinin ve bizim yetersizligimizi gosterir, 

tii.m gUven ve kanilari da. hie; olmazsa bir sure i<.;in yoket

mi9 gorUnUr. ~3u ka.ni tla.malardan to plum iqin stirekli herhan

gi bir iyilik ya da yararin. c;ilta.bilecegi beklenebilseydi, 

bunlar uzun uzadiya i~len.ebilirdi. 

A91r:i. skeptiklit;e temel ve en y1.i:1:1ci itiraz 9udur: En 
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kuvvetli ve gtic;iliti haliyle kald1kc;a one1.an hi<;bir zaman sil-

rekli ys..rar saglanamaz. Boyle bir s~>:.e_ptik ki;;iy·e sadece 

•Ne dernek istedigini?', 1 BlitU.n bu ilgi <;ekici ara9t:i..rmalarla 

neyi onerd.igini'? 1 sorr::iamiz ye't er. Eemen c;aresiz kalir ve ne 

cevap verecegini bilemez. Her biri kencd f arkli astronomik 

siste:nini destekleyen bir Kopernikos•c;u veya Ptolemaios•c;u, 

dinleyicileriyle okurlarinda a.egi~;m1ez, sUrekli bir kan:i.. m.ey-

da.na eetirmeyi u1:iabilir.Bir Stoaci ya da Epikuros 'c;u surek-

li olmakla kalrnayan,iistellik tutul:l ve davrani~ tizerind~ 

etkisi olabilen ilkeler orta.yo. n:.oyar. Fakat bir Pyrrhon •cu 

f elsef enin zihin Uzerindeki etkilenmesinin sUrekli olmaso.-
. 

ni,olsa bile,bunun toplurna ~arar sablamasini bekleyernez. 

Tarn tersine herhangi bir9eyi kabul edecekse,fimnu kabul 

etmesi gerekir:Ilkeleri evrensel ve dtizenli olarak sliktim 

stirseydi, bUtUn insan diriminin yok olmasi gere.-;;.irdi.Her 

tlirlti dU.<;»i..i.nce ve konw;;ma,her tlirlU eylem hemen sona erer; 

insanlar,doganin yerine getirilemeyen gerekli zavarli var

l1klar1na son verene kadar,mutlak bir uyu~ukluk i<;i)lde 

kalakal:i..rlardi.Dogrusu ya,boylesine korkun<; bir olaydan 

korkrnatniz yersiz.Her ti.ir1.U ilke doganin kar91sinda boyun 

egmen zorundadir.Ve bir Pyrrhon•cu,derin akilylirlitmeler:t,y

le kendisini veya ba~kalarini anlik bir ~a9kinl1k ve kar-

gas;aya .. a.tsa,da,he.yatin ilk ve en sudan olayi,onun blitiin 

9liphe ve duraksam.alarini ontine katip kovmaya yeter ve ey

lem ile teorik dUGtincenin her noktasinda,oteki okullarin 

filozoflariyla veya hiqbir felsefi arai:;;tirrua ile ilgilen-

memii:;; ola.n kimselerle ayn:i. durumda birakir.DU~iinden uyan

d1g1 zaman,kendisiyle a~ay edenlere ilk katilan yine kendi 

olur ve yine itiraf eder ki,btittin itirazlari sadece bir 

oyalantidir. ve bu itire.zlar eylemlerinin, akilylirtitmelerinin 
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inanglarinin temelleri Konusunda kendini. en s1k1 soru9tur

:mayla bile tatmin edemedigi ve bualara. kars;i gikarilabi:LJ.:.e

cek iti.razlarJ.. gideremedigi halde, eylernek, akilytirlitmek ve 

inanmak zoru.nda olan insanin garipligini gostermekten ba~ka 

bir9eye yonelemez. 11 / (46) 

Gerg ekte, hem stirekli hem de yararli olabilecek ve kismen 

Pyrrhon 1 culuk ya da a91r1 skeptiklikten,bunun ayirl.lll gozet

meyen 9tipheleri,sagduyu ve dti9Li.nce eliyle bir olc;Ude dtizel

tildigi Zfaman,sonug olarak gikabilecek daha 1l1ml1 bir 

skeptiklik ya da akadernik felsefe vardir.:tnsanlarin gogUn.

lugu,kanilarinda iddiali ve dogmatik ol111aya yatk::i..ndirlar 

ve konulari sadece bir yan1yla gordtiklerinden ve uengele

yici herhangi bir kanitlamanin f arkinda bile olmadiklarm

dan, egilirn duydukla.ri ilkelere sariliverirler; kar9it dti-

9tinceler besleyenlere de hiq ho.§gorti gostermezler.Duraks:a

mak ve sallantida kalmak anlama yetilerine kari~::t..klik ge

tirir, tutkularini dizgin.ler ve eylemlerini askiya alir. 

Bu yUzden, onlar i9in bu kc-,dar rahatsiz edici olan bir du

rumdan kaqana kadar huzursuzluk auyarlar ve ona.malari ne 

kadar i;iiddetli,inanglari ne kadar direngen olursa olsun 

bu durumdan bir ttirlti yetmri kadar uzakla9amad1klarin1 

dti9Untirler.Oysa boyle dogmatik akilytirtittictiler,en yetkin 

durumunda,saptamalarini.n en dikkatli ve !U.edbirli oldugu 

zarn.anlarda bile,insanin anlama yetisinin garip yetersiz:Ji. 

ginin i'e.rkina varsalardi; boy le ·oir dti9 Unce, onlara do gal 

olarak algakgonillllik ve dikk.at a91lar,kendileri hak.kinda 

besledikleri Ok~ayJ.Cl. klmJ.larJ.nJ. Ve hasJ.mlarina kari:p. on-

((46) Enquiry sf.131,132 
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yare1lar1ni a.za.ltirdi.Bilisizler,btittin inceleme ve dti9tinme 

imkanlari ellerinde iken karariarinda genellikla yine de 

duraksayan oi'>.umu9larin tutumlari Uzeninde durup dU.9tinebi

lirler; ve okumu9lardan herhangi biri,kendi dogal mizacindan 

dolayi burnu btiytiklilge ve inatc;iliga egilim gosterirse;bir 

tutan Pyrrhon•culuk,hemcinslerine gore ula~abilmi9 olabi

lece.t;i birkaq Ustiinltit;lin,insa.nin dogal ya.:pisinda i<;erifuen 

evrensel .t;las;k1nl1k ve karii;;;ikl:r..k ile kar9ila91ld1e,1nda c;ok 

onemsiz Kald:i..gini gostererek, gururunu gemleyebilir.Bir ge

nel s;uphe,ciikkat ve cJ.qakgoniillilK derecesi vard1r ki,her 

cins inceleme ve kararda dogru akilytirU:tene her zaman e9lik 

etmesi gerekir. (47) 

Hume felsefesinin Pyrrhan•cu Skeptisizmden farkli ola

ra.k oluwlu ve yapici yani:akl::i.. olgu sorunlari hakkinda edin

digimiz ve mdinecegim.iz bilgiler aqisindan dogruluk ve ge

c;erlit;in olc;egi saymamas:i... ile bizi bos>luga ve skeptik 9tip

lelerin girdanina it en bu durur.ucia bira.ki:nayip, iqgU.dtiye 

cU.venmeni.n,henhangi bir mantiksal kuruntu tarafindan alda

tilmaksizin kendini dogaya vermenin,akla duydut;umuz gtivenin 

yerini dolduracak bir ba9ka ilke old.ugunu gost eriuesidir. Bu 

ozel.Ligiyle Hume f elsef e ak:i..lyilrtit::nelerinde kUf?kUCU bir yon

teme sahipse de,ku9kucu olmayan bir tavir takinabilir. 

QUnkti 0 1 nu oncelikle ve sa.dece ilgilendiren insan akli de

gil,ak.l1n da bir parqas1 oldugu insan dogasidir.Hume•a 

gore,al19kanligin birle9tirmi9 oldugunu hiqir insanin ay:i..r~ 

masina izin vermemelidir.Hume,insan dogasin:i.. parc;a.larina 

ay1rmi9,bunlarin i9levlerini ve niteliklerini tanimlam19 

ve a.kli oturdugu bo9 ko9eden indirerek parqalari yeniden 

ama btj. kez ali9kanligi ve inanci ba9kofieye oturtarak. kur

mui;;tur. 

(47) Enquiry sf .132 
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