
·---
11--------------------------·----------. 

, . ·.J 

ŞUPHF.S ı 

·-

- - . . - . 

1084 

YA.SiN UYAN 



! 
' • 

İstanbul üniveristosi 

Edebiyat fakültesi 

Sistematik Felsefe 

Tezi 

Descartes •da ı,1etot Ştiphesi. 

Adı: Yasin 

Soyadı: Uyan 

Numarası,:' 1084 



' ' 

' 

!CİNDE KİLER 

O··ns g.. 1 2 v.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

Metot şUphesi üzerine genel düşünceler ••.•••••.•••.•••• ···•3•5 

ÇUphe metodunun kullanılması •••••• • ••••••••••••••••••• ... . 6-10 

Şüphe metodunun kuraııarı .•.••••••..•••.••.•••••..•••••••• 11-14 

Gogıto Ereo sum•un metot şliphesindeki yeri •••••••••••.•••• 15-20 

Bibliyograi'ya •.•.••.....••••••.. ..•.• ,. •••....••.....••..•.•.• 21 



(1) 

l:ins ÖZ 

Yeni çnll Felsefesinin kurucusL< olan Rene Descartes 1596 

da Lu Touruıtıo'de La llaye ı;ehrinde dlirıyaya gelmiı;tir. Ailesi 

varlıklı, esik bir Fransız aristoltl'atlnrırıdandır. Ailesinin 

• kliçlik bir asalete sahip olması orıuu uü~linliş ve yaşayıı;ıııa to• 

sir etmiştir. 

vucutçu zayıf, hastalıklı bir çocuk olan ve daha kliçlik 

yaşta fikir işlerine ilgi duyan Descartes, 1604 yılında La 

Flccho Cozv1t Okuluna vorilmiı;, orada öğretim ve eğitim gllr

mU:,;ttir, Okulda eski dillerden başlta mantık, ahlakı fizik; mo• 

tafizilt vo matematik ö(;roruniştir. La l'lecho'i bitirdikten son~ 

ra aile gelcrıoklerino uyarak askerlik mesleğini seçmiştir. !lıı

yatının buyuk bir lrısmını yabancı memleketlerde geçirmiştir, 

Bir aralık onu Paristo sosyete hayatının gUrliltUleri içindeogö

rUyoruz. Bu arada ya:;adığı hayatı bile dlişlinme konusu yapmış ., 

vo yaşantısından problemler çıkarmıştır. llitekiın, hu sırada 

l:ılıç kullanmayı öj;renirken hu konuda, pek sevdiği musilcinin 

teorisi Uz erine bir ar kllçllk eser yazmı~tır. Kendi başına lcalıp 

dlişllnabilmasi için, iki yıl ortadan kuybolup Puris yöresinde 

St, Germain•de saklı kalmıştır. Bu arada özallilcle matematilc 

tızerinde durup dli~Unmli~tur. "0 kendini geometri va cobir•o ve

ren bir filozof olmaktan ziyade, metafizik yapan bir eoometrici 

ve cebircidir. Bunun için felsefesi sadece uınumileştirilmi§ bir 

matematik olmak ister; maksadı, matematik metodu klilli ilme tat• 

bik etmolt hunu felsefe metodu yapmuktır. 11 (1) 

(1) Prof .Dr .H. Vehbi Eralp. folse fe Tarihi s. 217 



(2) 

Uatematik dUşUnce bUtUn is teklerini yerine getiren bir 

metot olgunluğuna nasıl erişebilirdi? Bu metot, nasıl bUtUn 

bilimsel dUşUıımenin metodu yapılabilirdi? 

Decartcılığın ana fikri kesin bir ilim yapmak gayesi ile 

geometrik metodu metafiziğe tatbik etmekti. Az sayıda aksiyon

lardan hareket ederek dUdUksion yoluyla şaşılacak derecede ileP

lemeye muaffak oluyor. 

Prensip itibariyle rasyonalist ve spritualist olan Fran

sız felsefesinin kurucusu, hakikatte empirism ve materializme 

yaklaşır. 

10 Kasım 1619 yılında !leuburg•ta bUyUk coşkunlu!< içinde 

bir bilimin esaslarını bulduğunu görtir. Bu bulduğu "olağan Ustu 

bilim" in ne olduğunu Descartes açık olarak sliylemiyorsa da bu 

uzun zamandan beri ihtirasla aradı/lı "bilginin genel metodu" 

olduğu dUşUnUltir. 

Çalışmaları için tam bir yalnızlığı özleyen Descartes, 

1629 ilkbaharında Paris•ten ayrılıp, Hollanda•yn gitmiş, bun

dan sonraki yirmi yılının bUyUk kısmını tam bir yalnızlık içe• 

risinde, kendini dUşUnme ve çalışmalarına vermiş olarak bu mem

lekette geçirmiştir. Başlıca eserlerini Jlallanda•da ggçirdiği 

bu yıllarda yazmıştır. 1649 yılında İsveç kraliçesi Christine 

oııu !sveç•e sarayına çağırmıştır. Ancak, bu kuzey memleketinin 

sert iklimine dayanamıyarak beş ay sonra 11 Şubat 1650 yılında 

ölmUştUr. 



(3) 

METOT ŞUPHESİ ÜZERİNE GENEL DlirjU11CGLERİ ı 

DGscnrtes•in şUphesi bir metot şUphesidir. Doğru bilgiye 

ulaşmak için gerel<li olan bir araçtır. Aı:ıacı; doğruluğu açık vo 

seçik olan hileilerin nasıl elde edilebileceğini göstermektir, 

Septiklerdc olduğu gibi, bilginin· imkanından şUphe etmek değil

dir. Septiklerdc şUphecilik, insan bilgisi ve hakikatlerle ilgi

li kasın bir bilginin ifadesidir, Her şey insanın kabultine go'l'e• 

dir, hiçbir <•Y ne gUzel ne de çirkindir; ne iyi ne kötUdtir. ııu

him olan yargJ, vermekten kaçınmaktır, zira yargı ve yargının çe

lişiği içinde aynı gUçte sebebler varclJ.r, Septiklel'yalnız şüphe 

etmek için şUphe ederler, şUphe esas gayedir, Bilgi problemitıi 

sistematilr olarak inceleyen ilk septilt Pyrrhon: (365-275) "Bize 

duyular olsun, altıl olsun nesneleri oldukları gibi değil, gb'l'Un

dtil'1cri gibi gösterirler", (1) 

Dcscartes•in ştipheciliği kökten bir ştiphecilik olmasına 

rağmen o, asla ştipho etmek için şl!phe etmiyor. Descartes kilise 

filozoflarından tam manasıyla ayrılıyor. 

·~oscartes için şüphe ilk ve kesin bir hakikat bulur hu;ı.... 

maz lrendisinden lıomen kurtulmakta acele ettiBi bir vasıtadır", (2) 

Ünce htittin bildiklerinin ve bild:gl.n1 zannettiklerinin kan~ 

disine duyular yoluyla geldiğini, duyuların aldatıcı oldul,'Unu gö

rerek her şeyden şUphe etmekle işe başlıyor. Dcscartes metodunu 

sağlam bir temel Uzerine kul'mak istiyor, Bu temelin kurulması i

çin de şimdiye kadar edindiği bUttin eski kanaatlerin yok edilmesi 

gerekiyordu. Öyle ise Descartes için yapılacakşcy, işe ştiphe :!le 

(1) Pro1',Dr.ı:ıacit Gökberkı Felsefe Tarihi s.117 

(2) Prof,Dl'.l!.Vehbi Eralp (çeviren): Felsefe Tarihi s.117 



(4) 

ba:;lamak~, n Kaya ile kili bulmak için oynak toprakla kumu atmak

tı." (l) 

BU ştiphe apaçık bir bileiye varıncaya kadar ileriye götU

rUlUyor, Descartes kendisinden ştiphe edilmeyecek bir hilmi haya

tı boyunca aramı§tır. Doğraya varma tutkusu Descartes'i çabucak 

gUnUndoki bilgilerin Usttine yükseltmiştir, Böylece ştipho ile 

başladığı metodunda ilerliyerek btiytik mesafeler katetmiş; yalnız 

yeni folsefenl.n değl.l, yeni matematik ile yeni tabiat bilimleri

nin kn.rL1ct1ları arasında yer almıştır. Descartes'da .şUphecilik bir 

hareket noktası oluyor, Bu şüphe htir olarak dtiştindtiktan sonra uy

gulanan bir ştiphedir. Eskiden doğru olarak kabil.l edilen btitlin ka-. . 
naatlerden şUplıe etmeyi aradığı sağlam noktayı bulmak için bir 

çıkış noktası yapar. ıımacı matematikte bulduğu kesin bilgi, ap

açık olan doğruya varabilmektir. 

"Rakikatı araştırmayı istediğim zaman, lcendilerinden en 

ufak :ıUphe tasarladığım :ıeylerin hepsini bundan sonra doğru say• 

• 
dığım kanaatler arasında, tamamiyle ştiphe götUrmoz bir şeyin ka-

lıp kalmayacaı;ını görmek iç:!n, mutlal< yanlış saymam goroktiğini 

dtiştindUın •••••• , ,Geometrinin en basit kuralları Uzerinde bile mu-

• hakeme ytirUttirken yanılan ve yanlış muhakemeler (paralogısınes) 

yapan insanlar bulunduğu için beııim de aldanacağıma lıtikmederek, 

daha önce ispatlar. olaral< aldığım' kanıları ıu nlış diy~ atı~or

dum.11(2) 

Descartes daha önce hnberi olmadan gelenek v0 görenekle 

ziihnine girmiş olan yanlışları zihninden sökUp atmak ister, Zi

ra onun btittin maksadı kendisini §Upheden kurtarmaktır. 

(l) Descartes metdd üzerine konuşma s.31 
(2) Descartes metod Uzerine konuşma lV.BölUm. 



(5) 

ŞUPHE lnl'rODUNUN JWLLA/1111'.lASI 

Doscartesin şüphesi bir metot ~üphesidir. Amacı; dol;'rulu

ğu açık ve seçik ol.an bilgilerin nasıl elde edilebileceğini gös

termektir. Onun şüphesi doğru bilgiye ulaşmak için gerekli olan 

bir araçtır. Descartes•in şüphesi septiklerde olduğu gibi b:ıtgi

nin imfıanından şUpheetmek değildir, 

Septiklerde şUphecilik; insan bilgisi ve hakilrntlec le il

gili lrnsin bir bilginin ifadesidir, Septıklere gbre her şey in• 

sanın kabulune göredir, hiçbir 'JOY ne gUzel ne de çirkindir; ne 

iyi ne kötüdUr. Mühim olan yargı vermekten kaçınmaktır, Zira ':" 

yargı ve yargının çelişiği içinde aynı güçte sebebler vardır. 

Septil<ler yalnız şUphe etmek için şUphe ederler, şUphe esas ga

yedir, (erektir). Bilgi problemini sistematik olarak inceleyen 

ilk septik Pyrrhon (365~275) "bize duyular olsun, akıl olsun 

nesneleri oldukları gibi değll, görUndUkleri gibi gösterirler",(l) 

Descartes•in şüpheciliği kökten bir şüphecilik olmasına 

rağmen, o, asla şüphe etmek için şUphe etmiyor. Descartes kilise 

filozoflarından tam manasıyla ayrılıyor. "Des cartes için ştiphe 

ili< ve kesin bir hakikat bulur lıUlmaz kendisinden hemen kurtul

makta acele ettiği bir vasıtadır"• (2) 

Descartes önce bUtUn bildiklerinin ve bildiğini zannet

tiklerinin kendisine duyular yoluyla geldiğini, duyuların aldatı

cı olduğunu görerek herşeyden şüphe etmekle işe başlıyor, 

(1) I'elsofe Tarihi.Profesör ııacit Gökberk s.11? 

(2) Felsefe Tarihi Profesör R.Vehbi Eralp s.215 
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Descartes daha önce haberi olmadan gelanek va görenekla 

zihnine girmi§ olan yanlışları zihninden söltUp atmak ister, zi

ra onun bUtUn maksadı kendisini şUpheden kurtarmalı:, yani haki

kate ulaşmaktır~·," Kaya ile l'ili bulmak için oynalt toprak ile 

kumu atmaktı", (l) 

"Böylece, duyularımız bizi hazan aldattığı için onların 

bize hayal ettirdiği şekilde varolan hiçbir şeyin var olmadığını 

farzetmek istedim. Geometrinin en basit konuları Uzerindo bile 

muhakeme yUrUtiirkon yanılan ve yanlış muhakemeler (paralogısmes) 

yapan insanlar bulunduğu için, herkes eibi benim de aldanacağımı 

hUkmederek 1 daha önce ispatlar olarak aldığım kanıtları yanlış 

diye atıyordum", (2) 

"Nihayet uyanıkkan zihnimizde bulunan aynı fikirlerin, 

hiçbiri gerçek olmaksızın, uyurken de aklımıza gelebileceğini 

gÖZönUne alarak, bu ana kadar zihnimize girmiş olan bUtün şeyle• 

rin1 rUyama giren hayallerden daha gerçek olmadığını farzetmeye 

karar verdim. Fakat bundan sonra herşeyin y'anlış olduğunu ve bu 

" şekilde dU§Unmek istediğim anda hunu dUşUnen ban•in zorunlu ola-

rak birşay olması gerektiğtni farkattim. ve şu "düşUnUyorum öylo 

ise varım" hakikatini şUphecilerin en acayiıı faraziyalarinin bile 

sormaya gücü yetmeyecelt derecede sağlam ve emin olduğunu görerek 

bu hakikatı aradıgım folsefenin ilk ilkosi olarak kabul etmeyi 

tereddUtsUz karar verdim", (3) Descarte's şUphesinde son sınıra 

ulaşınca aradığı kesin bilgiyi karşısında bulur. Bu artık kendi-

(1) Descartes: ı.ıetot Uz erine konu§ma. s.31 

(2) Descartes: 1,!e tat Uzerir1e konuşma lV.BölUm. s,34 

(3) Descartes: !.!gtot Uzerirıe konuşma. s,4 



(7) 

sinden şüphe edilmeyecek bilgi, "şüphe ettiğimi bilişimdir". 

Descartes 'da şüphecilik bir hareket noktası oluyor. l'!iyeti 

matematikte bulduğu kesin hilgi gibi apaçık olan doğruya varabil

mektir. Descartes s ikölas tiğin öl;re ttiklerini teker tel:er al'ıın 

süzgecinden geçirmeyi metodunu bulmak için çok yavaş yürümeyi ım

rarlafjtırır. "sadece pek yavaş ytirtiyenlerda, her zaman doğru ;ıdu 

güttükçe, koşup da doğ:ru yoldan uzaklaşanlardan daha çok yol ala

bilirler"• (1) 

nGençliğimde felsefe disiplinleri arasında mantığı, matema

tik ilimler arasında da geometricilerin analizi ile cehiri biraz 

tetkik etmiştim. Dunlur tasarımın gerçekleşmesinde işime yarayacak 

Uç sanat veya ilimdi"• (2) 

Descartes bu Uç disiplinden iyi taraflarını alan eksiklik

lerini bırakan yeni bir metot arar. Ona göre herşeyin bir hakika• 

tı vardır, yeterki hakikat belli bir yoldan aransın. Önemli olan 

neticeye hangi yoldan gidildiğidir. Uetotlu yapılan araştırmada 

konular daha açık ve seçik bir şekilde ra vraııır. "Ancak açık va 

seçik olarak lıa vradığımız qeyler Uzer ine hUküm verdiğimiz ıaüddet

ço asla yanlışı doğru yırine almayacağımız muhakkaktır"• (3) 

(1) Descartes: Metot Uzerirıe Konuşma s, 

(2) Descartes: L'.etot Uztrine Konuşma s.19 

(3)Descartes: Folsofeniıı !lkelılri s.54 



(8) 

!.~atematikte açık ve seçik hilciler var. Btinlar dUşUncenin 

yarattıı.;ı olıjelerd>r. Realitedeki objeler ise böyle açık ve seçik 

del;;ildirler .. o 11aldc do0ru hilgiye rıasıl vnrılacak'ı ntına !tar§ı tek 

çare rr.e totıu .şüphedir. Des cartes ı n metotlu. .şUphes ı, verilen hl.ilı;:Um- · 

leri yeni·J.::;::t g(5zdetı ee(jir;r.ek içirı alınan knrardurı doğar. 

"Çevremizdeki nesrtelcrirı çc~ltlikli özellikleri vardır. Bu ö

zellikleri biz dı...yuları~,ıı:. vasıtasıyla ö~rcrıiriz. }'akat dttyıılarımı

zın ara sıra bizi aldattıt;;ırıı hiliyoru4. Duyt!larırr.ın dot;rıııu11urıdan 

beni ;;Upheye götUren iki sebeb vardır: Birincisi; dış dtıyulara ait 

verdit;im hiikümlerin yarıl1_;: ol:nası, şöyleki; uzaktan bana yuvarlak 

gt!rUnen kulelerin yakından kare cöründUl'1er ini birçok defa mUşahe-

de ettirr.".(l} lkh cisi; iç dti)Ulara dair hUkü'1'lerin yanlış olıı:;ası. 

"Acıdan daha ıq:ten duyulan hirşey var ~,ıdır~ llalhuki kolları ve ayak

ları kasilmtı; hai;zı ki:r.seleri bazen hedenleı•inin kesik olan parça-

sından acı duydukları.nı surıdıklanırıı öt;rerırr,i~tirrı; ve hu bnna uzuvıa ... :ı 

rın,dun !1erl1arıgi birisini gerçekten al;rıyıp agr1madı31nd.an erııirı olma

dığımı dU.ştircnek için ?1ir i'ırsat veriyordu. iJatt.n ondan acı duysam :,1 

hile." (2) 

Duyular yoluyla ö,;;renipte kendfuler:!rıden şUphe etti<;imiz şey-

lor de yol( dci;il; 11 Şuı·ac.lu ate~in yanırıda ev kıyafetinıJ·.:bUrlinmU~ o

lurak clirnde ~u klİ.t;ı tln oturır.u~~ olma'TI ve bu tUrlti ~eyler •..•.••• Na-

• 
sıl olur da §U ellerin bu vücudun bana ait oldUtlttrıtı irıkar edebili-..i.:· 

rimn.(3) Böyle hirşeyi ancak deliler dUşUnebilir diyor Descartes•e 

göre rUyalarda bizi yanıltır. RUy~mızda çeşitli 9oyler gör Ur, tUrlU 

cylerr.lc:rde hıılL;.ntırLız. fakat ıty<..ırıırıca uslu uslü. yatakta yı tmal{ta oldu

gumuztı anlarız. 

(l)Descurtes: ı.:ctal'1Z1k Dü:;Unceler s.205 
(2)Descartes: 1.~etafizik DüşUrıcelcr sı;.;206 
(3)Descarte&: !.'.etd:l'izik DU:;Uııcelcr s.123 



(3) J. 

Dosenrtos f:1z1k 9 tıp vo astronomi gibi ilir.ılore do ~Upho ilo 

bakor. Fakat oatı:motik ilimlerden şUplıe etmek zor. "Ziri! ister uyu

y~yıın, ister tıyonık oloylll! ik1 ile Uç biraroya r,olince hoö·r :rnml!n 

boş sııyısını teşkil edecek ve kareein hiçbir 22mon dörtten fazın 

köşesi bulunr.ıoyacoktırV (1) 

Descartes•1n yıllarca yenl12 kalıneyı arzu etmosi gcnçl1cin

de benl1z1n1 kepleyon bilma arzusu yUzUndcndir. O kesin, kondis1n

<len ~Uı;ıhe edilmoyoeelt bil!:'iYi ömru boyunca aremı~tır. DeGcnrtes 

motcr.ıat1(;1n :.ıllrUdUğU yoldan yurUınckle uloşmak isted11.:i o "sar

sılman lıilme" vorı.locoğına inonınış,eorsılmoz bilı:ı1n örnc!;i olen 

nnal1t1k geometriyi kur~oklo eörUşUnUn doliruluğuna inene~ bUs• 

biltUn ıırtrnştır. 

(1) Descortes: !letaftzik DU~Unccler s.116 



ŞilPHE J.'.STODUtlUN KURALLARI 

Birincisi: "Do(iruluğunu apaçık bilmediilim hiç bir şeyi doğ

ru olarak kabul etmemek, yani acele hUk:tim vermekten ve peşin h\1-

kUnılere saplalL'llaktan dikkatle kaçınmak, verdiğlıın hUkUnılerdo ancak 

kendilerinden şUphe edilemiyecek derecede açık ve seçik olarak an

ladığım :ıeyleri bıılundurmaktın, (1) 

Etı lmide apac;ıklık ilkesine dayanır. Apaçıklık; zl. hna doğ

rudan do[!:ruya belli olan §eydir. Descartes "bu kaide ile kesin 

olmayan bUtUn bilgileri reddedip, ancak belli, ş\ipheden uzak bil

gileri kabul etmeğe karar veriyorum" diyor. (2) . . 
Aklın tablı bir hareketi, apaçıklığı dolaysız kavramaktır. 

Akıl ırnndi yetilerine dayanarak apaçık şeylerle karşılaşınca in

tuition vasıtasıyla hakikatı kavrar. İnsan sırf akıldan ibaret de

ğildir. Ruhla bedenin (Duailist görUş) birleşmesinden doğan bir 

takım engeller vardır. Bunlar: 

1) Acele hUkUm vermek, 

2) Peşin hUkUnılere saplanmak, 

Yaptığımız yanlışlıklardan birçoğu da peşin hUktimlere sap

lanmaktan ileri gelir. Buna karşı tek çare metodik şUphedir, Des

cartes •in burada kullandığı ttşUpha etmok" tabiri dUşUnmek, var ol

duğunu dUşUnmektir, Şu halda yanlışlıklardan kurtulmak için apa

çıklık şarttır. Dikkatli bir zihnin gözUno belli olan fikir Des

cartes •ın dediği gibi açık ve seçik bir fikirdir. o halda açık ve 

(1) Descaıltes: Lletot Uzerine Konuşmn.BölUmll.s.23-24 

(2) Descartas: Aklın İdaresi için Kurallar, BölUnı ll.s.10 



• 
(10) 

seçik bilgi nadir? Açık bilgilen Descartes şunu anlıır • 

. "Bir bilginin açık olmasının belirtisi o bilgirıiıı objesinin 

bize doğrudan doğruya verilmiş olması lazımdır, " DUşUnUyorum öyle 

ise varım" önermesi açık bir bilgidir. Zira dUşUnmekte olduğumu a

raçsız olarak doğııudan doğruya bilirim," (1) 

"Bir bilginin seçik olması, bu bilginin objesini kuran ana 

unsurların ayrı olduklarının ltavranması demektir. ''DUşUnUyorum öy

le ise varım" önermesi seçiktir. Zira bu önerme bilinç dışındaki 

dünyayı birbirinden kesin olarak ayırmaktadır". (2) 

Açık fikir; dikkatli bir zihne bı 111 veaçık olan algıdır, 

Seçik fikir ise kendinde onu gerektiği gibi tartışacak açık olıırak 

görUnenden başka bir şey ihtiva etmiyecek derecede belli olan fi

kirdir. l'.ikirlerin açık ve seçikliği arasında bazı mUnasebetler 

vardır. 

a) Bir fikir seçik olmadan açık olabilir. 

b) Açık bir fikir seçiktir. 

c) seçik bir fikir açıktır. 

Metodun ikinci kaidesi: 

ııtnceliyeceğim gUçltiklerden henbirini, mtimkUn olduğu ve da

ha iyi çöztimlemek için gerektiği kadar böl timlere ayırmalttın, (3) 

Bu bir analiz kaidesidin. Descıırtes bu kaide de matematik· 

ten ilhaııı alır. Apaçıklık kaidesini takip ederek birleşik ve mUp

hem şeyleri analizle, bir intuition vasıtasıyla açık ve seçik bir 

şekilde bileceği basit şeylere irca ediyor. Neticede dedUction 

(1) Prof,Macit Gökberk Felsefe Tarihi.s.320 

(2) Prof.Macit Gökberk Felsefe Tıırihi s.320 

(3) Descıırtes. Metot Uzerine Konuşma s.20 



• (11) 

zinciriııi intLıinion'a haı\;liyor, 

t\etodun Uçtincti kaidesi: 

"En basit ve bilinmesi en kolay şoylcrdon haşlıyarak., tıpkı 

basarnak basanıak bir :nordiven çıkar eibi, azar azar on lıile~ikleri~

nin bilgisine kadar yUkseltmek için, hatta tabiatları gor~ğinco 

birbiri ardınca sıralan..rnıy.:::ırı şeyler arasında bile bir sırv. bulun ... 

duı;un i'arzedorek, dtişUncelerini bu sıraya göre ylirUtmclctin, (1) Bu 

sentez kaidesidir. Descartes •in bUtlin metodu dtizenderı ibarettir, 

Daima müphem ı;eyleri basit şeylere irca e_derek bir metot taltlp et

miştir, Bu basitleştirme kaidesi bizi bölilnmez ve intuition•la 

kavranılan apaçıklık parçacıklarına göttirtir ki Des cartes bunlara 

basit tabiatlar (Natures simples) der. 

Burad.an çıkarım vasıtasıyla basit tabiatlardan daha karma

şık tablatlara geçilir.. Kıyasın hareket noktası olan basit şey• 

ler aynı zamanda bilinmesi en kolay ~eylerdirı 

!letodun dördtincU kaidesi: 

"lliçbirşeyi unutup ihmal etmediğimden emin olmak için, her 

tadafta birçok sayışlar ve tekrarlar yapilıaktııı, (2) 

Bu kaide sayı ilkesidir, İkinci ve UçUncU kaideye do bu il• 

ke tatbik edilmelidir. Sayış, birinci halde b&lumun tam olduğunu 

belirtir. İkinci halde ise her terimin kendi sırasında bulunup bu• 

lunmadıgından emln olmak için dedUction zincirini gözden geçirir, 

"Bilimi tamamlamak için dUştirıcenin sUrekli ve kesilmeyen 

bir hareketi ile hedefimize dtişen bUtUn şeyleri ve ayrı ayrı her-

• birini gözden geçirmek va kufi ve murıtuzun bir saııışta toplumal< 

(l)Descartes. l:!etot Uzerine Konu:;ma s .20 

(2)Desçnrtos. Metot Uzılrine Konuşma s .21 
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lazımdır 11 • (1) 

COGITO ırnco sm,ııını DC:SCARTES' IN J,IETOT şUPJlllSİNDEKİ YERİ: 

Fakat neden kendisihden şüphe edilmeyen bir şey hulunmasın? 

"!lerşeyden şüphe etmek isteyen bir- kimsenin, şüphe ederken kendinin 

var olduğundan da şüphe edemiyeceğitıi,, ••• Bu düşüncenin varlığını 

ilk ilke olarak kabul ettim, (2) Dünyada ne yer, ne gök ve ne de 

bir bedenin var olmadığına inanabilirim, ama kendimin var olma

dığıma inanamam, Kötü bir cin beni aldatsa da düşündüğUm mliddetçe 

varım diyen Desçartes böylece " Ben varım" hükmünü bulur ve bu 

hükmün doğru oldutı;unu söyler, "Ben varım: Bu miıhakkak, fakat ne 

kadar zaman? DlişUndliğlim müddetçe; zira eğer dUşUnmekten kosilsey

dim, belki aynı zamanda var olmaktan da kesilirdim'" (3) 

Descartes varolduğuna ancak öteki r;eylerin doğruluğundan 

şüphe ettikten sonra varıyor. l!ekadar ştiphe ederse okadar dlişUnen 

bL r varlık olduğundan emindir, Bundan sonra "DlişlinUyorum öyle ise 

varım" önermesine varır. "Fakat aynı tarzda bütün şeylerin hakika .... 

tinden şüphe ederken var olmadığımızı farzedemeyiz; zira dlişünen 

şeyin dliştinlirken varolmadığını, kavramak biza okadar aykırı görti

nUyor li:i, en garip faraziyelere rağmen :;u, "dllşUnUyorum öyle ise 

varım" neticesinin doğru olduğunu ve bunun fikirlerini bir şuur 

altında sevk ve idare eden bir kimseye görünen ilk doğru netice 

bulunduğuna inanmaktan kendimizi alamayız", (4) 

(1) Descartes: Aklın iradesi için kurallar s,37 
(.2) Descartes: Felsefenin İlkeleri s.13 
( 3) Desçartes :Metafizik Dlişlinceler s .135 
(4) Descartes: l'elsefenirı İlkeleri s, 29 
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Descartes burada bedenin değil ruhun varlığını kasteder. 

"Ruhumdan daha kolay bilebileceğim hiçbir şey yoktur". (1) Öyle• 

ki bu ben, yani kendisi ile ne isem o olduğum ruh 1 bedenden tama

miyle farklıdır. Hö.tta bilinmesi onu bilmekten daha da kolaydır. 

Ve beden varolmadığı halde ne ise o olmaktan geri kalmazıı, (2) 

"DUııUnUyorum öyle ise varım" önermesini metoduna ilk temel 

ilkesi yapan Descartes ben11 i bir bilgi sujesi olarak dUşUnUyon. 

Ben yer kaplamayan sadece dUşUnen bir tözdur, Descartes eleme 

sonunda yalnız dUşUnceyi bırakıyon ve keııd~ni de bu dUşUnceyle 

tarif ediyor, 

OUşUnen bir şey: Şüphe eden, anlayan, kavrayan, tasd~k e-

• den, inkar eden ve duyan bir şeydir, BUtUn bu şeyler insanın ta-

biat mahiyetine aittirler; nasıl ki varoluşıomuzdan şUphe etmiyor• 

·sak bunların da doğrulııklarını aynı şiı kilde tasdik ediyoruz. 

TANRI VARLIGININ KANITLAN'JASiı 

Descartes dUşUncenin veya dUşUnen ben•in varlığını tasdik 

ettikten ve hangi şartlar al tında bu tasdiki yapmak zorunda g15r'""'

dUkten sonra, sonsuz veya Tanrı varlığını tasdik etmek zortında 

kalmıştır. Descartes•a göre eşyadan hareket ederek tanrının var-

• lığını ispata imkan yoktıır. Zira dışımızda (bilincin dışında) bir 

şeyin varolup olmadığını bilmiyoruz. 

Descartes Tanrı varlığının kanıtlanmasını iki yoldan yap• 

maktadır. 

(1) Descartes L!etafizik DUşUnceler s,143 

(2) Descartes Metot tJzerine Konıışma s,35 
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a) sonsuz veya vevher fikri ile ispat 

b) sonsuz varlık fikrini taşıyan ben•den hareket ederek is-

pat. 

Birincil•ispat: SONSUZ VEYA CEVHER fikri ile ispat. 

' "Bizde en gerçek varlık\' 11en yetkin varlık" olan Tanrı _ita v

ramı vardır. Fakat bu fikrin sebebi nedir? Bu kavram bize nereden 

glıliyor?. "Benim Tmrı adından anladığım şudur: o, sonsuz, ebedi, 

değişmez ve bağımsız 0 herşeyi_bilir, herşeye gUcU yeter bir cev~ 

herdir, Ve varolıın bUtUn başlııa şeyler onun tarafından meydana ge

tirilmiş ve yaratılmıştır". (1) 

Tanrıda bulunan _bu gibi Ustun vasıflar, Tanrı f:LIIrinin biz

don gelmediğini glisterir. Zira. biz sonlu, sınırlı bir yaratığız, 

Sonsuz varlık kavramını yaratamayız. ıışuhalde Tanrı dUşUncesini 

ruhumuza yerleştiren sonsuz ve yetkin bir varlık olan .Tanrıdır 11 • (2) 

Tanrı kavramının nedeni Tanrıdır. Ben bir•,covhorin ve sonlu 

, bir varlık olduğum için sonsuz cevher fikrini lnradan çıkara'!lam. 

Tanrı kavramını sonlu cevher kavramından daha llnce kavramışım. 

Sonsuz cevherde sonlu cevherden daha fazla bir gerçeklik vardır •• , 

En yetkin olan Tanrıda anlayamadığım sonsuz şeylerin bulunması o

nun ıızu, gereğidir. Tanrı en son en yUksek olgunluğa erişmiş olan 

bir cevherdı.n ••••••••• mademki Tanrı ya da·sonsuz cevher fikri ba

na Tanrı tarafından verilmiştir, buradan, Tanrının varliğı netice

sine varılırıı. (3) 

!kincisi: 

(1) DescartesıMetafizik DUşUncoler s.161 
(2) Descartes :Metot Uzorine Konuşma ıv .BlllUm 
(3) Descartes:Mctafizik DUşUnceler 111.DUşUncoden. 
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soıısuz VJ\RLIK fikrini taşıyan BEN'DEll HAREKET EDEN ispatı 

Descartes Tanrıyı yok kabul edersek acaba bizim varlığımız 

ne olacak diyor ve şöyle devam ediyor. "Varlığımı kime borçlu ola

çağımı sanıyorum? kendime, yahut anam baham veyahut da TQnrıdan da

ha az olgun olan başka illetlere, zira Tanrıdan daha çok olgun ve 

hatta ona eşit olacak hiçbir şey tasavvur edilemaz 11 • (l) E<;er ken

di kendimi yaratmış olsaydım öteki şeylerde bulunmayan en yUksek 

Ustünlükler bende bulunacaktı ve böylece ben Tanrı olacaktım. Oy-

sa her Tanrının niteliklerine sahip olacak güçten yoksunum. Hep '<•" 
aynı kaldığımı düşünsem bile beni yaratanın Tanrı olduğundan eminim. 

Ana babama gelince, görünüşte dünyaya.gelişimi onlara borçluyum, 

her ne kadar bu hususta bUtUn inandıklarım doğru olsa dahi, bun-

dan dolayı beni meydana getiren ve muhafaza eden ana-babam olma-

sı gerekmez; zira düşUnen bir cevher ile cismani bir fiil arasın-

da hiçbir münasebet yoktur. Halbuki, onların beni cismani fiille 

meydana eetirdiklerine inanmaktayım. Dünyaya gelmem için yalnız r ,, 

maddeye bazı biçimler vermişlerdir. Ve ben de bu maddede, ben•im 

yani şimdi kendim yerine aldığım ruhum saklı olduğuna hUknıediyo-

rum •.•• 11 (2) 

Öyle ise bu fikri nasıl elde ettim? DuyUlarımla değil, 

Zihnimin uydurması da değil, be nimle de birlikte meydana gelmemiş. 

Benden gelmesi imkansız olan bir fikir varsa o da Tanrı fik,idir. 

Kendi varlığımı nasıl apaçık olarak kavrıyorsam, beni yaratanın 

Tanrı olduğunu aynı kesinlikle kavrıyorum. BUtlin üstünlükleri ken-

(1) Descartes: 1\etafizik Düşünceler s .165 

(2) Descartes: tıetafizik Düşünceler s.168 
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dinde toplayan Tanrı mevcut olmasaydı bizdo de Tanrı fikri olmaır:>-
, 

caktı. •IJ)oğrusu Tanrının bu fikri, beni yaratırken işçinin eseri

ne işlediiji bir marku gibi zihnime koymuş olmasını garip bulmama

lıdır". (1) 

Doscartes Tanrırıın varlığını kavradıktan, her şayin ona 

bağlı oldugunu onun asla aldatıcı olmadığını anladıktun sonra a

çılc ve seçik olarak bildiği hiçbir eşyden şUphe edomiyeceğini, 

onların kes in olarak do/;Tu olduğunu çekinmeden s l:iyleyebile cegini 

belirtir, 

Artık onu şüphe ettirecek hiçbir sepeb yoktur, Bundan baş

ka o, her ilmin doğruluk ve kesinliğinin mutlak Tanrının bilgisi

ne bağlı olduğunu açık olarak görüyor. 

Böylece de şüphenin ta~aıniyle yılmış olduğu gerçek, yeniden 

kurulmuş oluyordu. 

Descartes felsefesinde Tanrıya önemli bir yer verir, Tanrı

dan dünyaya geçer. Tanrı ona dünyayı tanıtmak için bir vasıta olu

yor. Ona göre, dış dUnya hakkında tam ve kesin bir bilgi elde et

mek isteniyorsa, önce Tanrı•nın varlığı bilinmelidir. Tanrı yalnız 

varlıkların değil, özlerinde yaratıcısıdır, Tanrı dünyayı alması 

gerektigi şekilde meydana getirmiştir. ve yarattığı şekilde muha

faza eder. Evren dUzenlidir, Bu dUzen Tanrı tarafından kurulmuş

tur. (2) 

"Tanrının dünyayı niçin yarattıb;ını anlamaya ne kadar çalış

sam, bUtUn didnmelerim boşuna olacaktır"• (3) 

(l)Descartes Metafizik Düşünceler s .169 

(2)Descartes Metot Uz erine Konuşma V .Böl Um 
(3)Descartes MetafiZik Düşünceler lVoDüşünceden, 
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